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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 

 
Februari - maart 
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Bergrede 
 

 
 

Op de drie zondagen die aan de Veertigdagentijd voorafgaan, luisteren we in de 
evangelielezingen naar de Bergrede, de beroemde toespraak van Jezus met de 

zogenaamde acht zaligsprekingen. Aan het einde daarvan richt hij zich 
rechtstreeks tot ons. Hij spoort ons aan, en wijst ons op onze verantwoorde-
lijkheid. Woorden die we ons na tweeduizend jaar nog moeten aantrekken: 

 
‘JULLIE ZIJN HET ZOUT VAN DE AARDE. MAAR ALS HET ZOUT ZIJN SMAAK 

VERLIEST, HOE KAN HET DAN WEER ZOUT GEMAAKT WORDEN? HET DIENT 
NERGENS MEER VOOR, HET WORDT WEGGEGOOID EN VERTRAPT.’ 
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Liturgiekalender februari - maart 

 

Door de chaos raken mijn denken en heel het diepste leven van mijn ziel versnipperd, 
totdat ik uitmond in U, gezuiverd en gelouterd in de gloed van uw liefde.  

Augustinus 

 
Zondag 5 febr ’23, 9.30 uur:  5e zondag door het jaar: Laat uw licht stralen 
Lezingen:    Jesaja 58,7-10 en Matteüs 5,13-16 
Voorganger:    Joost Koopmans, osa 
 
Zondag 12 febr ’23, 9.30 uur:  6e zondag door het jaar: Kies de vrijheid 
Lezingen:    Sirach 15,15-20 en Matteüs 5,20-22a.27-28.33-34a.37 
Voorganger:      Rob Kosterman, diaken 
 
Zondag 19 febr ’23, 9.30 uur: 7e zondag door het jaar: Heb je vijand lief 
Lezingen:    Leviticus 19,1-2.17-1 en Matteüs 5,38-48 
Voorganger:    René Hornikx, pastoraal werker 
 
Woensdag 22 febr ’23  11.00 uur: Aswoensdag: Niet vasten om op te vallen 
Lezingen:    Joël 2,12-18 en Matteüs 6,1-6.16-18 
   Aansluiten bij Glorieux 
 
Zondag 26 febr ’23, 9.30 uur: 1e zondag Veertigdagentijd: Op de proef gesteld 
Lezingen:    Genesis 2,7-9; 3,1-7 en Matteüs 4,1-11 
Voorganger:    Mart Hendriks, pastoraal werker 
 
Zondag 5 mrt ’23, 9.30 uur:  2e zondag Veertigdagentijd: Stralend als het licht 
Lezingen:    Genesis 12,1-4a en Matteüs 17,1-9 
Voorganger:    Joost Koopmans, osa 
 
Zondag 12 mrt ’23, 9.30 uur:  3e zondag Veertigdagentijd: Levend water 
Lezingen: Exodus 17,3- en Johannes 4,5-42 of 5-15.19b-

26.39a.40-42 
Voorganger:    Dolf van der Linden, osa 
 
Zondag 19 mrt ’23, 9.30 uur: 4e zondag Veertigdagentijd: Zorg dat de blinde kan 

zien! 
Lezingen: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a en  Johannes 9,1-41 of 1.6-

9.13-17.34-38  
Voorganger:    Annelies Rosier, geestelijk verzorger 
 
Zondag 26 mrt ’23, 9.30 uur: 5e zondag Veertigdagentijd: Haal die steen weg! 
Lezingen: Ezechiël 37,12-14 en  Johannes 11,1-45 of 3-7.17.20-

27.33b-45 
Voorganger:    Johan Wolbrink, diaken 
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Veertigdagentijd: gelouterd in de gloed van Gods liefde 
 
Het is lang geleden toen Augustinus schreef: ‘Ik blijf steken in de tijd en weet niet hoe 
deze zal verlopen.’ Toen ik deze regel las, was het alsof ik hem zelf had bedacht. Er 
gebeurt zo veel tegelijkertijd in de wereld ver weg en dichtbij, dat ik blijf steken in de 
tijd. De ene crisis is nog gaande en de volgende dient zich aan. De crisissen rollen over 
elkaar heen als in een buiteling. En in die buiteling dreig ik verstrikt te raken. Toen ik 
jong was verzuchtte mijn vader bij kleine veranderingen in de wereld rondom hem: ‘ik 
weet niet waar het heen moet met de wereld!’ Er is niet veel veranderd, denk ik nu als ik 
Augustinus lees, mijn vader hoor en de verzuchting waarneem die opwelt in mijn hart 
bij het zien van de nieuwsberichten. Ik raak ervan ‘versnipperd’. Waar vind ik nog 
houvast, vraag ik me af. 
 
Toen ik eind jaren zeventig als pastoraal werker begon in Veldhoven, wisten de pastores 
niet zo goed raad met me. Ik werd door hen een beetje van het kastje naar de muur 
gestuurd, van de ene klus naar de andere. Daarbij waren mijn ideeën over pastoraal werk 
anders dan hun praktijk. Ik werd er moedeloos van. Ik ging te rade bij een oud kolonel 
van het leger. Hij was actief in een van de werkgroepen in de parochie. Het was een 
rustige wijze man. Zo kwam hij op me over. In een gesprek legde ik hem uit wat mijn 
probleem was. Dat ik niet goed koers kon houden en van de ene activiteit naar de andere 
liep, mezelf helemaal voorbij liep in de versnippering van werkzaamheden. Hij gaf geen 
antwoord, hij gaf me geen raad. Hij vertelde een verhaal. ‘Als een piloot met zijn 
gevechtstoestel aan het tollen raakt, richt hij zich op één punt. Telkens als dat punt 
voorbij komt corrigeert hij zijn koers. Hij herhaalt dit zolang tot hij weer zijn juiste koers 
heeft gevonden. Misschien iets voor jou om over na te denken’ besloot hij. Zijn voorbeeld 
paste ik toe in mijn werk en leven. Het werd een heilzaam louteringsproces. 
 
De voorbereiding op het Paasfeest, de veertigdagentijd, nadert. En goed jaarlijks gebruik 
om weer de goede koers te vinden. Waarom is dit een goede tijd? De natuur herleeft.  
Lang geleden leefde het Joodse volk in ballingschap in Egypte. Het volk van God werd 
hier onderdrukt. Mozes werd door God naar zijn volk gestuurd om hen te bevrijden. De  
farao wilde de Israëlieten niet laten gaan. De Israëlieten waren voor hem goedkope 
arbeidskrachten. Zij zorgden voor welvaart in het land. Na tien plagen lukt het Mozes 
om zijn volk door het water heen naar de vrijheid te leiden. De weg naar de vrijheid ging 
door de woestijn heen. Het werd een periode van uitzuivering, van loutering. Het volk 
moest volk van God worden. Om gezuiverd en gelouterd te worden door de liefde van 
God, zoals Augustinus terecht schrijft. Gelouterd door het vuur van Gods liefde, trok het 
volk het land in door God beloofd. 
 
Mogen wij de veertigdagentijd gebruiken om ons te laten louteren door Gods liefde. Elke 
dag een correctie aanbrengen tot we uiteindelijk leven zoals God ons bedoeld heeft. Dan 
gaan we door de poort van vuur en water naar nieuw leven.  
 

René Hornikx 
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Onderbreking 
 
In mijn atelier staat een schommelstoel. Het is de fijnste plaats in het hele huis. Daar zit 
ik graag als ik aan het werk ben geweest. Ik gun iedereen zo’n plekje, waar je even tot 
rust kunt komen. 
 
Pauzeren is geen luxe. Je hebt het nodig. Als mens ben je nu eenmaal beperkt. Je bent 
intensief bezig en dan kan er een moment komen dat je het niet meer weet. Je bent 
vastgelopen. Omarm dat moment! Het is geen zwakte, maar een signaal dat je even 
afstand moet nemen. Ga zitten, kijk om je heen en luister. Het is een goed bestede tijds-
onderbreking / time-out. Om weer op te laden, of liever om te ontladen van ‘alles wat 
aan je kleeft.’ 
 
Dan zeg ik vaak in gedachten: Ik weet het niet meer, maar u weet alles. Ik zie geen 
oplossing, maar u ziet alles. Ik laat het nu aan u over. 
Ongeacht of het nu veertig jaar ( na de Exodus), veertig dagen ( de vastentijd), veertig 
uur ( in het weekend of wellicht met carnaval?) of veertig minuten duurt…waar zijn Wil 
is, is een Weg. 
 

Anita van der Kam 
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Voor wie thuis wil bidden  

 

DOEN: Als je het fijn vindt, kun je een kaars ontsteken. 
 
OPENEN: ‘Luister Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart.’  
 
LEES met aandacht het volgende citaat van Augustinus: Door de chaos raken mijn denken 
en heel het diepste leven van mijn ziel versnipperd, totdat ik uitmond in U, gezuiverd en 
gelouterd in de gloed van uw liefde.’ 
Welk woord in dit citaat spreekt je het meest aan? Waarom spreekt dat woord je aan? 
Denk hierover even na. 
 
LUISTER: Lees het verhaal dat hieronder staat afgedrukt. 
Leid ons niet in bekoring 
Er waren eens twee monniken die op reis gingen. Ze stapten welgemoed en uiteraard 
zwijgend tot ze bij een woeste rivier kwamen. Er stond een buitengewoon knap meisje 
aan de kant: ze huilde, want niemand wilde haar helpen over de rivier. De jongste 
monnik bedacht zich niet lang, nam haar in zijn armen en droeg haar door de wilde 
stroom. De gehele dag liepen de monniken verder in diep zwijgen. Maar tegen de avond 
barstte de oudste uit: 'Hoe durf je het eigenlijk. Een monnik mag niet eens een vrouw 
aanzien, en jij neemt er zelfs een in je armen en draagt haar!' 
En de jongste antwoordde: 'Ik heb haar daar aan de oever weer losgelaten, maar jij draagt 
haar nu nog. 
 
REFLECTEER: Wat in deze tekst raakt je en waarom?  Sta hierbij even stil. 
 
LUISTER: Matteüs 4,1-3 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de 
proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij 
grote honger. Nu trad de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, 
beveel dan die stenen in brood te veranderen’. 
 
SCHRIJF: Wat betekent voor u: ‘… door de duivel op de proef gesteld te worden.’ Is er 
een verband en zo ja, welk, tussen het verhaal en het fragment uit het evangelie van 
Matteüs? 
 
WEES STIL 
 
SPREEK JE UIT:  Sluit af met het volgende gebed: 
Goede God, 
in de ruimte die U ons geeft mogen we leven, 
verbonden met U en met elkaar. 
Wij vragen U: mag de voorbereiding op Pasen 
voor ons een tijd van uitzuivering zijn 
om zo een glimp op te vangen van uw eeuwigheid. 
We vragen het U in naam van Jezus, 
die een grenzeloos vertrouwen in U stelde. Amen.         Samengesteld door  R. Hornikx 
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Mijmeringen in Dokkum 
 

In 2020 en 2021 zijn mijn vakantieplannen verstoord door nieuwe coronamaatregelen. 
Omdat ik mijn vakantie altijd pas in oktober neem, vreesde ik ook dit jaar voor een 
nieuwe opflakkering met nieuwe maatregelen van dien. Ik heb de overstap naar 
‘normaal’ nog niet helemaal gemaakt. Ik blijf liever nog wat terughoudend. Nu ja, 
‘normaal’: na tweeëneenhalf jaar coronamaatregelen en alleen zitten, opgesloten op mijn 
appartement, vliegen nu alle prijzen de pan uit, inflatie, energieprijzen, zodat je 
nauwelijks de verwarming aan durft doen. En de oorlog in Oekraïne. Die geen oorlog is, 
zoals we weten. U leest dit artikel ook niet: u verricht een speciale intellectuele operatie. 
 
Enfin, normaal is dit dus ook allemaal nog lang niet. Meestal ga ik in oktober naar Italië, 
maar dat durfde ik dus nog niet te boeken. Daarom ging ik voor de derde keer naar het 
Hoge Noorden: Schiermonnikoog en Drenthe. In Anloo wonen vrienden van mij en die 
ging ik dus nog maar eens lastig vallen. Voor een Brabander, zeker een uit Leuven, zijn 
Schiermonnikoog en Drenthe behoorlijk exotisch. Het ‘andere’ dat een vakantie vaak 
brengt, was dus wel verzekerd. Eerlijk gezegd, ik mag het eiland Schiermonnikoog wel. 
De weidsheid, de stilte, de eenzaamheid, de lucht, de rust. Het nadeel is alleen dat je er 
met de boot heen moet en het is net te gewaagd om met de auto vanuit Leuven te komen 
en het erop te wagen dat je de laatste boot wel zult halen. Ik neem liever geen risico: 
zeker niet als de oplossing gevonden kan worden in een overnachting (of zelfs twee) in 
de buurt van Lauwersoog, zodat je de volgende dag een vroege boot hebt. 
 
In 2021 was dat Aduard met de resten van 
zijn oude abdij. Bij ons in Brussel, in de 
Koninklijke Bibliotheek, bewaren we het 
oudste bewaard gebleven handschrift uit de 
bibliotheek van Aduard, 12de eeuw, met werk 
van Augustinus. Gezien de enorme 
verliezen in de Nederlandse klooster-
bibliotheken (uiteindelijk resten er van 
Mariënhage in Woensel ook maar vier (4!) 
handschriften, waarvan één –alweer– bij ons 
in Brussel) is het niet onmogelijk dat dit 
Augustinushandschrift uit Aduard het oudste bewaarde handschrift uit Noord-
Nederlands bezit is. 
 
Nu koos ik voor Dokkum. U weet wel, juist, Bonifatius en 754. 
 
Eerlijk gezegd, Dokkum is best charmant. Klein, dat wel, maar gaaf bewaard en daardoor 
leuk. Van het oude klooster is eigenlijk niets meer over en de hoofdkerk, Sint-Maarten, 
is hervormd en heeft niets met Bonifatius. De katholieke kerk wel, ontworpen overigens 
door dezelfde Cuypers van de Eindhovense Sint-Catharina, maar was dicht. 
 
Gelukkig was er net ten zuiden van het centrum een heus bedevaartcentrum aangelegd 
in het Interbellum. Toen had dat nog zin. Nu liep ik er alleen, naast twee vrijwilligers. 

 
Interieur abdij van Aduard (foto Wikimedia) 
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De neo-romaanse kapel was dicht, maar in het parkje met kruisweg kon ik gewoon rustig 
wandelen. En mijmeren. 
 
We hebben het allemaal op school geleerd. Bonifatius wordt in 754 door een bende 
Friezen bij Dokkum vermoord. De snoodaards. Volgens het verhaal zou de heilige 
getracht hebben zich te beschermen en de slag af te weren met een boek. In Fulda wordt 
er inderdaad een boek uit Bonifatius’ bezit bewaard, met daarin sneden die alleen door 
een zwaard of mes kunnen zijn veroorzaakt. Het verhaal spreekt aan. Zeker op school. 

 
Vanuit de huidige overtuigingen rond kolonialisme en 
imperialisme enzovoort is het verhaal misschien niet zo 
onschuldig. Bonifatius kwam met de beste intenties en de 
vaste overtuiging dat hij de inwoners van deze natte landen 
het heil zou kunnen brengen. Net zoals tal van 
missionarissen en missiezusters dat deden, maar nu in de 
figuurlijke beklaagdenbank aan het belanden zijn. 
Bonifatius ging niet zachtzinnig te werk. Hij hakte er flink 
op los. In de meest letterlijke zin dan: geen mensen, maar 
bomen, heilige bomen van de Friezen. Kortom, in 
hedendaagse termen: hij vernietigde de lokale en inheemse 
cultuur. 
 
Dat is natuurlijk in zekere zin zo en onze christelijke 
achtergrond doet ons er verder niet bij stil staan, want wij 
zien alleen dat Bonifatius de christelijke boodschap kwam 
brengen. Zou over enkele jaren ook Bonifatius in het 
verdomhoekje komen te staan? Maar wat was het alternatief 

geweest? Dat we voor eeuwig ons zouden wentelen in de eigen goden? Is verandering, 
is invloed van buitenaf dan per definitie laakbaar? Zijn we dan niet veroordeeld tot een 
eeuwig op onszelf betrokken zijn en zelfs tot een soort hypernationalisme waarbij alleen 
onze eigen tradities en waarden en normen ‘mogen’? 
 
Het lijkt er tegenwoordig wel eens op dat alles wat wij meenden te kennen, op de helling 
moet en dat al onze waarden ineens kolonialistisch, expansionistisch, vernietigend e.d. 
zijn. In het hedendaagse discours zou Bonifatius niet altijd met instemming worden 
bejegend. 
 
Het parkje bij de Sint-Bonifatiuskapel had evenwel niets agressiefs. Het was herfst, de 
bomen kleurden rood en geel, de zon brak langzaam door. De kruisweg in het parkje 
kwam eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand, maar was een initiatief van 
Titus Brandsma. De verschillende staties zijn vastgelegd in keramiekplaten die bevestigd 
zijn in muurkapelletjes van Friese bakstenen. Misschien wel van de oude Friese 
kloosters. Of was dat het idee. De afbeeldingen zijn soms verrassend intiem. Eén statie 
is ook in het bijzonder gewijd aan Titus Brandsma. 
 
Titus Brandsma mag in ieder geval nog wel. Iemand die vasthield aan wat hij als het 
goede zag, tegen de verdrukking in. Slachtoffers van bruut politiek geweld, van de Nazi’s, 
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kunnen nog altijd op onze sympathie rekenen. Kritische stemmen over de 
kerstening  bedenken wellicht niet dat een belangrijke stroming binnen het Nazisme het 
christendom verwierp als een religie voor zwakkelingen, met een moraal van zwakken, 
en juist terug wilde naar de voorchristelijke ‘heidense’ Germaanse godsdienst. Of wat 
men daarvoor versleet, want zo heel wetenschappelijk waren die Nazilui nu ook weer 
niet. 
 
Titus Brandsma is afgelopen jaar heilig verklaard. Door het jubileum van 500 jaar 
pausschap van Adrianus VI ben ik dit jaar 2022 vrij veel in aanraking gekomen met de 
hogere regionen. De Nederlandse en Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel, 
kardinaal Eijk (jawel, in Utrecht, een hele middag). Het is een andere kant van veel 
dingen. Het doet nadenken. Dat officiële, formele, verhevene hoort er ook wel bij, maar 
de kern ligt toch niet daar. De lessen of moraal die ik uit het leven van Adrianus VI zou 
trekken, zijn toch heel anders dan die kardinaal Eijk formuleerde. 
 
Ik weet niet eens of ik er lessen uit zou halen. De enige vraag die na afloop van mijn 
voordracht van een uur in Utrecht gesteld werd, was of ik wist of er ooit geprobeerd was 
om Adrianus zalig te verklaren. Dat is niet echt mijn terrein. Ik zag in Adrianus eigenlijk 
vooral iemand die probeerde het goede te doen, maar die door de omstandigheden er 
niet toe kwam. En die waren veelomvattend. We mogen er vooral niet een eenvoudig 
superieur Nederlands verhaal van maken, van die goede paus die door die bende 
Italianen werd tegengewerkt. Dat soort verklaringsmodellen is al te simpel. En deugt 
alleen daarom al niet, omdat Adrianus qua aard en natuur vooral een Leuvens hoogleraar 
was… 
 
Er waren medestanders bij de Italianen in het Vaticaan. Er waren mensen die Adrianus’ 
hervormingspogingen ondersteunden. Niet alleen in zijn eigen omgeving dus. Maar de 
politieke omstandigheden werkten tegen. Bovendien – en dat was nog veel erger – de 
tijd was niet rijp voor Adrianus’ optreden. De hele controverse rond Luther was 
geradicaliseerd en gepolemiseerd waarbij iedereen de ander tot in het diepste van zijn 
wezen verketterde en geen enkele vorm van kritiek op zichzelf duldde. Dat was niet de 
denkwereld van Adrianus. Ik heb in de bronnen gezien hoe radicaal en snel dat hele 
proces zich 500 jaar geleden voltrok. Ik werd er bang van. En nu is er eigenlijk nog niets 
veranderd op dat punt. En dat boezemt mij nog steeds angst in. 
 
De reflex om jezelf ‘n vraag te durven stellen die voorkomt uit het dagelijks 
gewetensonderzoek zoals Adrianus dat in de praktijk bracht, zoals ook blijkt uit wat 
Erasmus aan de paus schreef en waar ik bij een eerdere gelegenheid al over sprak, die 
reflex lijkt zoek. En toch is dat wellicht het enige wat we kunnen doen om er een 
menselijker wereld van te maken. Wie zichzelf of het eigen gelijk verabsoluteert, doet 
de ander onrecht. En zichzelf ook. De wereld lijkt vaak kil geworden. 
 
Bonifatius, Titus Brandsma, Adrianus VI. Ik ben er mij van bewust dat dit artikel niet de 
doelgerichtheid heeft die u wellicht van mij bekend bent. Dat is dan voor een volgende 
keer. Dit was ook geen uiteenzetting. Het was mijmeren. Mijmeren in Dokkum. 
 

Michiel Verweij 
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Boekbespreking: Radicaal kloosterleven 
 

Van de hand van kerkhistoricus Brian Heffernan 
verscheen in 2015 de studie Een kleine orde met allure over 
de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen. Recent 
heeft hij het resultaat van een nieuwe omvangrijke studie 
gepubliceerd. Onder de titel Radicaal Kloosterleven 
beschreef hij de geschiedenis van de ongeschoeide 
karmelietessen in Nederland in de periode 1872-2020.  
 
De ongeschoeide karmelietessen zijn slotzusters die een 
beschouwend leven leiden in kleine gemeenschappen van 
circa 20 zusters en leven naar het voorbeeld van de 
zestiende-eeuwse H. Teresa van Avilla. Ook de H. 
Johannes van het Kruis en de H. Theresia van Lisieux zijn 
voor de karmelietessen belangrijke inspirators.   
 

In ruim 700 pagina’s schetst Heffernan de geschiedenis van de karmels (de specifieke 
benaming voor de kloosters van deze zusters) in Nederland vanaf het midden van de 
negentiende eeuw na de opheffing van het kloosterverbod en het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie tot aan het heden. Het gaat over een vorm van kloosterleven 
die vanwege het verborgen karakter ervan achter slotmuren en tralies voor gewone 
katholieken nauwelijks zichtbaar was. Des te boeiender dat er door deze publicatie 
uitgebreid kennis van kan worden genomen. Heffernan beschrijft de inspiratiebronnen 
van de zusters, hun beleving, de organisatie en de machtsverhoudingen. Hij gaat ook 
diep in op de ingrijpende wijzigingen binnen de congregatie die gevolglijk waren aan 
Vaticanum II en aan de sterk veranderde tijdsomstandigheden van de laatste decennia.     
De schrijver is er goed in geslaagd om een beeld op te roepen van de religieuze 
gedrevenheid van de zusters en de soms wel bizarre gebruiken in de vooroorlogse jaren. 
Het is de auteur gelukt om steeds afstand te bewaren en zijn eigen verbazing te 
verbergen over de rigide en soms wonderlijk aandoende levenswijze van de zusters. Voor 
de lezer die nu kennis neemt van hun geïsoleerde levens en de daarbij horende 
gebruiken van vasten, versterving en zelfkastijding, is het dikwijls moeilijk om zich 
daarin te kunnen inleven. Het gaat soms over praktijken waar je als lezer van griezelt.   
 
De schrijver hanteert een sobere maar prettig leesbare stijl zonder gebruik van clichés 
of Engelse termen die tegenwoordig zoveel Nederlandse teksten ontsieren. De lezer 
wordt geadviseerd om Google onder handbereik te houden om de betekenis van niet 
alledaagse termen op te zoeken. 
 
Radicaal Kloosterleven is een interessante bijdrage aan de beschrijving van de 
Nederlandse kerkgeschiedenis. Het boek is uitgegeven door Amsterdam University Press 
en is behoorlijk duur: € 49,99. De helft van de opbrengst is bestemd voor de congregatie. 
 

Frans Savelkouls 
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Christenen en hun fascinatie voor het 
bereiden van eten en drinken (slot) 

 

Recepten uit Kloosters 
Om in leven te blijven moet de mens eten. Waarom zou dan dat eten niet lekker mogen 
zijn? Ik zei hiervoor eerder: God heeft de mens niet verboden te genieten van spijs en 
drank. En dat was (is) voor kloosterlingen ook niet aan dovemans oren gezegd. 
Terug naar het boek Kloosterkeukens en recepten dat ik al eerder noemde. In dit boek 
vinden we een diversiteit aan recepten die hun oorsprong vinden in diverse abdijen in 
Europa met hun specifieke ingrediënten en kruiden van het land. Dikwijls werd met 
eigen bier gekookt, zoals bijvoorbeeld in het recept van ‘Kabeljauw in abdijbier’. Een 
recept van de norbertijnen in Grimbergen (België). Aan vele recepten in dit boek, hangt 
een mooi verhaal over het ontstaan 
ervan. 
Een recept in het boek heeft de naam 
Nonnescheetjes. Een gefrituurd soort 
soesje. Hoe dit soesje aan haar naam 
kwam, wil ik u niet onthouden. Het 
speelde zich af in de middeleeuwse 
Abdij Marmoutier, in de Loirestreek in 
Frankrijk. Het verhaal gaat als volgt. De 
jonge novice Agnes die meehielp in de keuken, liet per ongeluk een scheet (kan iedereen 
overkomen, zelfs een non). De andere aanwezige nonnen moesten daarover zo lachen, 
dat een lepel soezendeeg in een pan met olie terecht kwam, waardoor een gefrituurd 
soesje ontstond. Vandaar de naam. Na wat speurwerk ontdekte ik in Gent in het klooster 
Het erfgoedhuis Zusters van Liefde dat deze soesjes nog steeds worden gemaakt. Ze 
hebben hier de naam Nonnevodjes. Het is een heerlijk dessertgerecht. 
 
Wandeling 
Met het boek Kloosterkeukens en recepten zijn we aan het einde gekomen van onze 
‘wandeling’ op zoek naar christenen met een fascinatie voor koken en eten, spijs en 
drank. Een wandeling door eeuwen waarin voedsel een belangrijke rol speelde. Een 
wandeling met ontmoeting met mensen, met name christenen, die op de een of andere 
manier betrokken waren (en nog zijn) bij eten en drinken. En dat niet alleen om in leven 
te blijven, maar ook vanwege hun passie voor ‘de Goddelijke gaven, als geschenk uit de 
hemel’. Zie bij Prediker 5 ; 17-18: Door verdriet en ellende is het goed en weldadig voor de 
mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van alles wat hij heeft 
verworven. Dat is een geschenk van God. Deze woorden van Prediker zijn, wat ons betreft, 
niet ‘aan dovemans oren’ gezegd. 
 
Samen vieren 
Bij samen vieren gaan mensen aan tafel ter gelegenheid van een bijzondere  gelegenheid 
in hun leven en bij dit vieren horen spijs en drank die voor een deel bijdragen aan een  
ontspannende sfeer. Ik vertelde u daar eerder over aan het begin van mijn verhaal. 
Hierbij enkele voorbeelden van dit samen vieren. Ze komen onder andere uit de Bijbel 
en uit het dagelijks leven van nu.  
 

 
Abdij van Grimbergen 
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De verloren zoon is terug…Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we feest vieren 
(Lucas 15; 2-3). Anno 2023: Onze zoon is weer op het goede pad, vrij van drugs. Dat willen 
wij vieren met familie en vrienden. 
 
Abraham en Sarah bereidden een kalf, bakten brood en zetten het met boter en melk de 
gasten voor.(Genesis 18; 8). 
 
En dan ook Jezus zelf: En Hij zei tot hen: Hebt gij hier iets te eten? En zij gaven Hem een 
stuk van een gebraden vis met honingraten. (Lucas 24; 41-43). Wellicht had Hij hen iets 
te vertellen. De sfeer van spijs en drank maken gesprek en een belangrijke mededeling 
toegankelijker. Mensen gaan van tijd tot tijd samen aan tafel om hun vriendschap te 
vieren of omdat ze om een bepaalde reden ’iets met elkaar hebben’. 
 
Koorleden vieren, voor ze met vakantie gaan, dat ze weer een jaar samen met veel 
plezier hebben gezongen en dat tot genoegen van de kerkbezoekers. 
 
Deze voorbeelden van samen vieren hebben te maken met bijzondere gebeurtenissen. 
Het is een uiting van omgaan van mensen met elkaar. Misschien bedoelt Paus Franciscus 
het ook zo in het van hem verschenen document Gaudete et Exsultate (Verheug je en 
juich). Is dit alles een bevoorrecht privilege van Christenen, omdat Jezus en God eraan 
te pas komen? Zeker gaan ook niet-christenen humaan en liefdevol met elkaar om. 
 
De Eucharistieviering 
De meest bijzondere viering voor 
christenen is de Eucharistie-
viering. Ik wil daar bij stil staan. De 
Eucharistieviering is het samen 
vieren van Het Heilig Avondmaal. 
Maar het is ook het vieren van onze 
verbondenheid met elkaar in de 
naam van God. Een God die Zijn 
hand op ons legt, zegt de psalmist 
in psalm 139. Deze psalmist zegt nog meer over zijn God, in dezelfde psalm: 

Gij peilt mijn hart,  
Gij doorgrondt mij. 
Gij weet mijn naam en staan. 

 
Maar dan overvalt hem de twijfel (zou het echt waar zijn van die God van mij?). Hij 
wendt zich tot zijn God:  

Gij Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrondt mij. 
                                               Toets mijn verborgen gedachten. 
                                               Ik ben toch niet op een doodlopende weg? 
                                               Leid mij voort, op de weg van uw dagen. 
 
Is deze God van de psalmist, ook niet onze God? Die ons nabij is alle dagen van ons 
leven. Twijfelen wij soms ook niet en zijn wij ook niet een altijd zoekende, tegen beter 
weten in? Moeten wij niet juist daarom onze verbondenheid met elkaar blijven vieren? 
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Een jeugdherinnering 
Voor een ander verhaal over het vieren vanwege een bijzondere gebeurtenis moet ik in 
mijn herinnering terug naar mijn geboortedorp. Zoals in elk dorp stond naast de kerk 
een café. Elke zondag hetzelfde ritueel. Na de Hoogmis -met altijd weer het mannenkoor 
met de Missa Pontificalis van Lorenzo Perosi- als de laatste klanken van het orgel 
wegstierven- gingen de mannen (meestal boeren) linea recta naar het café naast de kerk 
voor hun brandewijntje-met-suiker of vieuxtje. Om even de beslommeringen van het 
‘boeren’ in de stal en het ploeteren op de akker te vergeten, om bij te praten met 
dorpsgenoten en nieuwtjes uit te wisselen. Thuis wachtte dan het ‘vieren van de zondag’ 
met het wat luxere zondagsmaal, bereid door moeder-de-vrouw. De zondag was de enige 
dag in de week dat het hele gezin samen aan tafel zat: vader, moeder en de zes bloedjes 
van kinderen (of meer), al naar gelang het aantal bezoeken van de pastoor voor het 
promoten van gezinsuitbreiding. Het zondagsmaal bestond uit producten van eigen 
bodem en uit eigen stal: groentesoep met balletjes, gebakken aardappelen of stamppot 
met karbonade of gebraden verse worst, met appelmoes en griesmeelpudding met 
bessensapsaus na. Vader kreeg altijd het grootste stuk vlees. Ook dit was vieren. Met het 
hele gezin, één keer in de week vieren dat je gelukkig bent met elkaar, ondanks het harde 
boerenbestaan met een karig inkomen. 
 
Ik citeer nog een keer Paus Franciscus uit zijn document Gaudete et Exsultate: Bezie het 
leven ook met humor en relativeer voor- en tegenspoed. Met andere woorden, verheug je 
over al het goede wat in de schoot geworpen wordt en juich. 
 

Pieter Briels 
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Bankrekening: NL27 INGB000 7526249 
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 Ik geef de pen door aan… 
 

Wies Kleene heeft de pen doorgegeven aan Hannie Wittgen- Migchielsen 

 

Agge mar leut het! 
 
Half februari komt het Carnavalsfeest oftewel Vastelaovond er weer aan!Voorafgaand aan de 
veertig dagen vasten, gaan in Nederland vooral de Limburgers en Brabanders aan het 
‘carnavallen’. 
 
Zoals de meesten van U wel zullen weten, komt het woord carnaval uit de Christelijke traditie. 
Het is een samentrekking van de Latijnse woorden ‘carne’ en ‘vale’. Hetgeen letterlijk betekent 
‘vlees’ en ‘vaarwel’. Tegenwoordig duurt carnaval vier of vijf dagen. Katholieken wisten dat ze 
nadien veertig dagen moesten vasten, dus… feesten ze er lustig op los tot Aswoensdag. Op die 
dag haalt men het askruisje in de kerk. Waarbij de voorganger de volgende tekst uitspreekt:  
Je bent uit as gekomen en tot as keer je terug.  
 
Aswoensdag is een verplichte vastendag. 
Iedereen weet wel wat carnaval is, maar hoe men deze 
dagen beleeft, is voor ieder persoon verschillend. 
Daarom zal ik u iets van mijn eigen ervaringen 
oplepelen. 
Geboren als Kruikenzeiker in Tilburg en deels getogen 
als Winkbüller in Heerlen heb ik het carnaval al jong 
stevig omarmd. Er zijn wel enkele kleine verschillen 
tussen de twee provincies. In Limburg heeft iedereen ’n 
kleurrijk pekske aan, in Brabant zie je voornamelijk 
boerenkielen met een boerenzakdoek om de hals. 
Maar…. de pret is er niet minder om! 
 
Tijdens iedere levensfase heb ik gefeest, als kind op de 
lagere school, de HBS en de kweekschool, als leerkracht 

met een klas vol vrolijke 
kinderen. En als ouders deden we met een groep mee aan de 
optocht, een speciaal thema uitbeeldend. Zoals ‘Ut sloai nergens 
op’ waarbij we allemaal liepen met twee houten kleppers in de 
hand. En ’s avonds met vrienden en familie lekker de hort op! 
Midden in de nacht thuiskomend stond de pan soep al te dampen 
en de worstenbroodjes kwamen warm uit de oven. Dankjewel 
mam! Overdag smulden we onder andere van de erwtensoep met 
worst, zodat we er weer tegenaan konden. Nog later, vader en 
moeder zijnde, opa en oma zijnde, konden we weer genieten van 
onze verklede kinderen en kleinkinderen.  
Ik vergeet bijna de uitbundige muzikale carnavalsmissen op 
zondag in de Catharinakerk en de Paterskerk te vermelden. 
Hierbij waren de paters spiritijnen en de paters augustijnen 
fantastische voorgangers. Met een lekker Schrobbelèrke na afloop 
buiten op het kerkplein. Tijdens deze missen denk ik ook 
regelmatig aan dit gedicht:  

 

Hannie in feestornaat 

Hannie’s zoon 
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Bidden met de feestmuts op 
 

God, mag ik eens bidden 
met mijn feestmuts en mijn feestneus op? 

Zo dikwijls ben ik bij U gekomen, 
bezwaard door mijn verdriet, 
gedreven door angst of pijn, 
of met een hart vol vragen. 

En U hebt mijn schreien aanhoord. 
 

Maar vandaag wil ik "anders" bij U zijn: 
met het kind dat in me leeft, 

met de vreugde en het plezier, 
die ik met volle teugen heb geproefd, 

met de zottigheid, die me soms zo speels maakt. 
 

Ik wil U danken, God, 
voor de goede dagen van mijn leven, 
voor het spel en de verkleedpartijen, 

voor de vrienden uit mijn kinderjaren, 
voor de zon, de schone dagen en de reizen, 

voor de liedjes die we zongen, 
voor het babbelen en wandelen, 

voor de mensen van wie ik houden kon. 
 

Voor alles wat Gij met gulle hand 
gegeven hebt, God, dank ik U vandaag. 

 
 

Twee goede doelen voor Kerstmis 
 
De Voedselbank Eindhoven - https://www.voedselbankeindhoven.nl/  was het goede 
doel voor onze Adventsactie 2022.  Dicht bij huis, een noodzakelijke hulpverlening 
voor veel Eindhovense gezinnen. Als Geloofsgemeenschap hebben we  € 2.100  bijeen-
gebracht. Daar bovenop  komt een bedrag van € 1.160  gedoneerd door de zusters, 
broeders en bewoners van het Glorieuxpark. Samen dus € 3.260 voor de Voedselbank! 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
De collecte tijdens de twee kerstvieringen was bestemd voor het SMH - Steunpunt 
Materiële Hulpvragen - https://www.smh-eindhoven.nl/ in Eindhoven. Het bestuur 
van het SMH was verheugd om € 1.000 te mogen ontvangen. Heel hartelijk dank! 
 

  
 
 

 
 
 

https://www.voedselbankeindhoven.nl/
https://www.smh-eindhoven.nl/
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Op vakantie met de Augustijnen 
 

In de Kerk-Krant van 2 oktober en die van 27 november vermeldt Frans in zijn artikel 
'Bijzondere Augustijnen op Nederlandse bodem' het vormingscentrum 'Vinea Domini'  
in Witmarsum. In het laatste artikel vertelt hij wat dat vormingscentrum inhield. Graag 
wil ik mijn belevenissen vertellen naar aanleiding van de volgende  zinsnede uit dit 
artikel: 'In 1957 ontplooide Vivea Domini' een nieuwe activiteit: Het organiseren van 
buitenlandse reizen voor 20-30 jarigen.’ 
 
In de zomer van 1960, ik stond net 
een jaar voor de klas, wilde ik van 
mijn zelf verdiende spaargeld een 
mooie reis maken. Mijn oog viel op 
een reis naar Sarnen, Zwitserland, 
die georganiseerd werd door de 
augustijnen in Witmarsum. Wij 
logeerden in Bruder Klausenhof in 
Sarnen, niet ver van Luzern. 
Het was een prachtige reis. Van een 
cursus zoals pater Amatus aangaf in 
het stuk van Frans, heb ik niets 
gemerkt. Maar 'De gemeen-
schapszin die de deelnemers samenbindt' waren er wel degelijk. 
 
In de trein op de heenreis zat ik samen met o.a. twee jongens uit ons gezelschap,  
Herman Meershoek en zijn vriend Jan, waar ik de achternaam van ben vergeten. Als 
reisleiding ging er een echtpaar en een pater augustijn mee. Iedere ochtend  was er een 
eucharistieviering met deze pater als voorganger. Herman Meershoek was meestal de 
misdienaar. Aangezien ik een oogje op hem had, ging ik meestal naar de viering. 
Dat oogje heeft een goed gevolg gehad. Op een van de laatste dagen van ons verblijf was 
er een excursie naar Luzern. Aan het einde van de middag konden we per boot terug of 
later met de trein. Ik weet nog dat ik goed oplette wat Herman zou doen. Ja natuurlijk! 
We bleven allebei in Luzern. Samen hebben we een mooie wandeling gemaakt. Dat we 
elkaar veel liefs wensten en misschien wel het leven met elkaar wilden delen, bleef niet 
onopgemerkt. Op de afscheidsavond kwam er dan toch, zij het wat kort, een cursus 
gegeven door drie echtparen: 'Hoe ga je als verliefd paar met elkaar om'. Alsof we dat 
nog niet zouden weten. Ik hoef eigenlijk niet te vertellen dat er veel gelachen is op die 
avond. 
Herman en ik zijn in januari 1964 getrouwd. We hebben veel goede jaren met elkaar 
gedeeld. 

Wies Kleene 

 
Hotel ‘Bruder Klausenhof’ in Sarnen 

Augustinus van Hippo Leerstoel aan de KU Leuven 

Lees hier meer over op de site van Kerk-Net: 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/augustinus-van-hippo-leerstoel-

aan-de-ku-leuven 
 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/augustinus-van-hippo-leerstoel-aan-de-ku-leuven
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/augustinus-van-hippo-leerstoel-aan-de-ku-leuven
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Overpeinzing bij de dood van paus Benedictus 
 

De commentaren in de media bij het overlijden van emeritus-paus Benedictus waren 
over het algemeen gelijkluidend: een zwakke paus maar een briljant theoloog. 
Deze zeven woorden vatten naar mijn oordeel het belangrijkste bezwaar samen tegen 
de organisatie van de kerkleiding: een éénhoofdige leiding van de grootste ‘ngo’ ter 
wereld (ngo’s zijn alle organisaties behalve staten). Om zo’n immense organisatie als de 
kerk te kunnen leiden, heb je naast bijzondere geestelijke gaven als een groot geloof, 
barmhartigheid en herderlijkheid ook ‘wereldse’ bekwaamheden nodig. Je moet kunnen 
leidinggeven, grote mensenkennis hebben, iets van financiën weten en een politieke 
antenne hebben, om maar een paar belangrijke aspecten te noemen. Voor een paus komt 
daar nog bij dat hij theologisch geschoold moet zijn, een gedegen kennis moet hebben 
van de kerkgeschiedenis en een aantal talen actief en passief goed moet beheersen. 
Beschikt hij niet over deze vaardigheden, dan vullen allerlei Vaticaanse raden en 
onderraden deze tekortkomingen in op hun eigen en onzichtbare wijze. En de resultaten 
zijn er naar. Het ontbrak Benedictus aan een goed afgestelde antenne om adequaat met 
de misbruikaffaires te kunnen omgaan. Zijn ‘helpers’ hebben hem blijkbaar geadviseerd 
om een aanpak te kiezen die zo min mogelijk reputatieschade voor de Kerk zou 
opleveren. De psychische schade van de slachtoffers leek net iets minder belangrijk. Paus 
Johannes Paulus II had een weergaloos gevoel voor politiek. Hij speelde een niet te 
onderschatten rol bij de  val van het communisme in Oost-Europa. Binnenkerkelijk had 
hij meer moeite om een aantal tekenen des tijds te verstaan. Om hier meer evenwicht in 
te brengen, zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een collegiaal paus-college of 
iets dergelijks. 
  
Sinds mensenheugenis worden er pausen gekozen die bejaard of bijna bejaard zijn. Daar 
zit logica achter: een veertiger gaat vermoedelijk nog eens veertig jaar mee, en dat houdt 
enorme risico’s in. Stel een pensioengerechtigde leeftijd in voor pausen. Benedictus nam 
hier al een voorschot op. Kies iemand die fysiek in de kracht van zijn leven is, en geef 
hem (of haar!) een ambtstermijn van tien of vijftien jaar. 
Ik vrees dat er nog heel wat water door de Tiber zal vloeien voordat er binnen het 
instituut over dergelijke aspecten van het pausschap zal worden nagedacht. Voorlopig 
blijven we overgeleverd aan de H. Geest. Het kiescollege bestaat uit kardinalen, gewone 
mensen zoals u en ik, met hun eigen ideeën, hun eigen persoonlijke geschiedenis en hun 
eigen menselijke hebbelijk- en onhebbelijkheden. Of de H. Geest er steeds in slaagt om 
die ruim honderd mannen -waarvan er gezien hun leeftijd een belangrijk aantal 
hardhorend is- de juiste naam in te fluisteren, betwijfel ik. Maar ik ben een kleingelovige 
en zal moeten leren bescheidener te zijn.  
Maar, eerlijk is eerlijk, de H. Geest heeft tijdens het laatste conclaaf fantastisch werk 
geleverd! 
 

Frans Savelkouls 
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LEKENPRAAT   LV 
 

Tijden veranderen en mensen worden geacht daar in mee te gaan. Iets wat jongeren 
gemakkelijker schijnt af te gaan dan ouderen. Dit lijkt ook logisch aangezien we allen 
weten dat we op leeftijd rakend ons ook fysiek minder flexibel kunnen bewegen dan toen 
de teller nog op bijvoorbeeld 18 jaar stond. Daar komt bij, en dat is belangrijk in dit 
verhaal, dat je als kind zijnde alles wat er om je heen gebeurt en met je gedaan wordt als 
normaal beschouwt. Een kind weet in de eerste levensjaren niet beter dan dat de wereld 
zo is zoals hij of zij die thuis en in de omgeving krijgt voorgespiegeld. Dit is volgens mij 
een van de belangrijkste redenen waarom er zoveel waarde gehecht wordt aan het soort 
onderwijs waarin een kind op jonge leeftijd wordt ondergedompeld. En over dat 
onderwijs zou ik in een ander dan dit kerkblad nog wel wat columns kunnen produceren. 
 
Zo is er nogal wat commotie ontstaan over aangekondigde inspecties op sommige 
religieuze “scholen” waar kleine kinderen dingen horen verkondigen die toch echt 
volledig indruisen tegen wat wij in dit land als normale omgang met vrouwen of 
homoseksuelen beschouwen. Komt het toegeven aan protesten tegen dergelijke 
inspecties niet overeen met het wegkijken van een zeer ongezonde gang van zaken en 
daardoor met het scheppen van een nieuw probleem in de toekomst als die ongezonde 
opvattingen weer uit die hoofdjes moeten verdwijnen? 
Immers, enigszins vergelijkbaar, onze huidige generatie heeft vroeger massaal geleerd op 
school dat we de Gouden Eeuw te danken hadden aan de VOC. Nu, minder dan driekwart 
eeuw later, blijkt dat we hadden moeten horen hoe sommige mensen in dit land zich 
verrijkten ten koste van vele slaven die mensonterend zijn behandeld. Volkomen terecht 
dat een en ander in deze tijd wordt rechtgezet waarbij wel de vraag luidt of na excuses ook 
herstelbetaling op zijn plaats is. Wie betaalt wat aan wie en hoeveel en waarom? 
Waarmee ik maar wil zeggen dat er uiterst genuanceerd moet worden omgegaan met 
drastisch veranderde opvattingen. In plaats van, als in een nieuwe beeldenstorm, het 
standbeeld van Jan Pieterszoon Coen aan gruzelementen te helpen, 
kan men beter een plaat met zeer kritische tekst er aan toevoegen, 
alsmede de kwalijke kanten aan die hele handel van destijds voortaan 
extra belichten. Geschiedvervalsing door voorvallen te herschrijven of 
door zaken weg te laten, te vernietigen of uit te bannen blijft dan 
tenminste  beperkt tot het “Ministerie van de Waarheid” in Orwell’s 
beroemde roman 1984. 
En hebben we niet kunnen zien hoe door een meer genuanceerde 
benadering juist de meest flexibele mensen, namelijk jonge kinderen, 
het snelst echte verandering van opvattingen in de maatschappij 
kunnen bewerkstelligen? Want waar nog wat volwassenen moeilijk 
doen over de “zwarte piet” traditie, blijken kinderen , o.a. dankzij hun 
sinterklaasjournaal, pieten in allerlei kleuren al helemaal als normaal 
te beschouwen. 
 
Dit brengt me bij een ander onderwerp dat wellicht slechts zijdelings aansluit hierbij.  
Wanneer in ons leven dringt goed tot ons door waartoe wij hier op aarde vertoeven? Waar 
draait het eigenlijk werkelijk om in ons bestaan, en hoe komen we tot die kern in een 
maatschappij waar polarisatie eerder toe- dan afneemt? 

 
George Orwell 
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Ik pretendeer zeker niet een antwoord te kunnen geven op zulke prangende vragen, 
geenszins zelfs. Maar soms kom je ergens iemand of iets tegen waardoor je een tipje van 
de sluier die over allerlei levensvragen heen ligt even krijgt opgelicht. Daarvoor wil ik u 
meenemen naar een tweetal televisie uitzendingen op zondag 18 december jongstleden. 

In het programma Buitenhof vertelt de Vlaamse 
psychiater en hoogleraar Dirk de Wachter, die lijdt 
aan uitgezaaide darmkanker, over deze dramatische 
periode in zijn leven op een verrassend positieve 
manier. Daarbij verwijzend naar zijn nieuwste boek, 
Vertroostingen, waarin hij opnieuw laat blijken een 
groot filosoof te zijn en door de aanwezigheid van “de 
ander” om te kunnen gaan met groot verdriet. In het 
HUMAN programma Brainwash dat dezelfde dag ‘s 
avonds op de NPO is uitgezonden –en dat op het 
internet gemakkelijk is terug te vinden, een aanrader 
wat mij betreft– toont hij hoe een mens in het reine 

kan komen met de wereld om hem heen.  
 
Niet in staat zijnde dit hier net zo fraai als hij te verwoorden, beperk ik me tot een enkele 
opmerking over hetgeen hij in het interview benadrukt. Zijn grote voorbeeld is Levinas: 
je ziet het goddelijke als je in de ogen van “de ander” kijkt. Een mens is gelukkig als hij 
gewenst was als kind omdat je als kind daardoor zelfvertrouwen meekrijgt. Dirk’s 
levensdoel was en is mensen te troosten en te steunen die een vaak veel minder goede 
start van hun leven hebben gekend. Zijn hele verhaal  is een pleidooi voor nuance, 
zachtheid, barmhartigheid en op die manier omgaan met anderen waardoor een gevoel 
van ongelukkig of eenzaam zijn kan veranderen  in iets dat je als heel zinvol ervaart. 
Met excuses voor het feit dat ik hier niet in de juiste bewoordingen kan weergeven wat 
deze zeer inspirerende man ons te zeggen heeft. Hij is in een fase van zijn leven die niet 
al te ver afstaat van menigeen onder onze lezers. Ik wil u graag verwijzen naar 
bovengenoemde programma’s. Ik beloof u dat het uurtje dat u besteedt aan wat hij te 
melden heeft over allerlei levensvragen, u zeker zal bevallen.  
 
En laten we wel wezen, zoveel zekerheden kent het leven niet. Dus wat let u, zou ik 
zeggen, op zoek te gaan naar wat hij zinvol noemt als goed voornemen voor dit nieuwe 
jaar ?                                                                                                                       Gert Dirksen 

Link: https://www.brainwash.nl/programmas/brainwash-specials/special-dirk-de-wachter.html 
 

 
Dirk de Wachter 

Bezinning en Spiritualiteit februari en maart 2023 
LEZING: Woensdag  8 maart 2023  15.00 uur. Plaats:  Glorieuxpark, TerHage bibliotheek 
(achter op het terrein), Geldropseweg 170, Eindhoven 
Titel: Wat betekent Ramadan voor moslims en wat kan deze betekenen voor christenen?  
Spreker: Dr. Mohamed Ajouaou 
FILMS: Op woensdagavond 22 februari  en  22 maart 2023.Tijd: 19.30u – 22.00 u, 
afhankelijk van de filmduur  Let op: de poort is open van 19-19.30. De titel van de film staat 
vermeld op onze website: www.augustinus-eindhoven.nl/filmclub/ Kosten: € 5  inclusief 
koffie, thee of frisdrank. 
Contact: Jacques de Klerk:  jdeklerk1946@gmail.com tel: 06 50237483 
 

https://www.brainwash.nl/programmas/brainwash-specials/special-dirk-de-wachter.html
http://www.augustinus-eindhoven.nl/filmclub/
mailto:jdeklerk1946@gmail.com
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Bijzondere augustijnen op Nederlandse bodem (10) 
 

Ludger van der Borg, 
een pater met een luisterend oor 

 
Afkomst en eerste jaren als augustijn 
Hermanus Henricus Franciscus (kloosternaam Ludgerus, roepnaam 
Herman) van der Borg werd op 9 september 1910 te Groningen geboren als 
eerste kind van de eveneens in Groningen geboren Henricus Dominicus van 
der Borg en de uit Amsterdam afkomstige Hendrika Johanna Maria Berger. 
Henricus was onderwijzer van beroep en Hendrika was voor haar huwelijk 
winkelierster.1 Herman had drie zussen en twee broers. 
Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma trad 
Ludgerus in 1930 in bij de orde der augustijnen in 
Mariënhage en op 6 juni 1936 werd hij te ’s-
Hertogenbosch tot priester gewijd. Na zijn wijding was 
de St. Rita in Amsterdam zijn eerste standplaats. In 1938 
verhuisde hij naar Mariënhage waar hij tot 1955 in 
diverse functies werkzaam was. Hij was er onder andere 
enkele jaren magister van de fraters en vervulde twee 
jaar de functie van prior.   
 

Oorlogsjaren 
In het voorjaar van 1942 werden enkele honderden mannen uit 
Valkenswaard door de Duitse bezetter als dwangarbeiders te werk gesteld 
in de wapenfabrieken van Mauser-Werke A.G. in Oberndorf in het dal van 
de Neckar. Op zijn eigen verzoek en met steun van een aantal sigaren-
fabrikanten in Zuid-Oost Brabant ging Ludger van der Borg met deze groep 
mee als geestelijke verzorger. Een gemeentelijke inventarisatie per 1 
augustus 1943 gaf aan dat er op dat moment 4.107 dwangarbeiders uit 
negentien landen in Oberndorf verbleven waarvan 1.370 Nederlanders. De 
mannen sliepen in barakken waar zij per etmaal maximaal vijf uur rust 
kregen. Pater van der Borg, die onderdak vond op de lokale pastorie, 
trachtte de arbeiders te bemoedigen en te ondersteunen en droeg 
regelmatig de mis op.2 Bij een dergelijke gelegenheid is de foto gemaakt die 
op de volgende pagina is afgebeeld.3  

 
1 Huwelijksakte Almelo 1909 nr. 43 
2 Brief van A.G.M. van den Gruijthuijzen aan H. Hermans d.d. 24 oktober 1994 (Archief Mariënhage, dossier 
Ludgerus van der Borg) 
3 Foto afkomstig van de website Gedenk- und Erinnerungsarbeite an Oberndorf  a.N. von 1939-1945 
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In het voorjaar van 1943 brak er in de werkkampen tyfus uit en om 
verspreiding van de ziekte te beperken werden de patiënten afgezonderd in 
een quarantainebarak. Van der Borg verleende samen met twee Duitse 
nonnen met gevaar voor eigen leven bijstand aan de zieken in het 
Krankenlager daarbij geen onderscheid makend naar geloof of nationaliteit. 
De epidemie eiste 60 
Nederlandse levens en 
ook één van de Duitse 
nonnen werd door de 
ziekte geslachtofferd. 
Ludger van der Borg 
leidde nu de eucharistie-
vieringen bij de quaran-
tainebarak hetgeen de 
kampleiding niet beviel. 
Zijn Aufenthaltserlaubnis 
(verblijfsvergunning) 
werd ingetrokken en hij moest Oberndorf verlaten. Na terugkeer in 
Nederland dook hij onder in de carmel van de ongeschoeide karmelietessen 
in het Limburgse Beek.4   
    
Parochiepriester 
In de zomer van 1955 werd Ludgerus van der Borg benoemd tot kapelaan in 
de Thomas van Villanovaparochie te Nijmegen. Hij zou hier werkzaam zijn 
tot maart 1974, een periode van ruim achttien en een half jaar, de langste 
ambtstermijn van alle paters die in de parochie gewerkt hebben. Van der 
Borg werkte veelvuldig onder zieken en bejaarden, leidde vele 
gespreksgroepen en stond bekend vanwege zijn grote luisterend vermogen. 
Johan van Bohemen, gedurende een aantal jaren een directe collega, 
omschreef Van der Borg kort en bondig als een (…) wijs man, een goede vent. 
Betrokken bij mensen.5 Gedurende dertien jaar was hij Bondsadviseur van 
de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel “St. Raphaël”.  
 

 
4 Kroniek van de carmel van de ongeschoeide karmelietessen in Beek: Pater van den Borg, een Augustijner, 

kwam op zekeren dag [1944] een der novicen, die vroeger zijn biechtkind was geweest, een bezoek brengen. 
Daar nu genoemde Pater in die dagen gevaar liep in de handen der Duitsers te vallen, zocht hij voor enigen tijd 
te verdwijnen, wat in dezen tijd velen moeten doen. Zo terloops kwam het gesprek er op, dat ons klooster hem 
misschien tot schuilplaats kon dienen. Onze Moeder, alsook de zusters waren hiertoe gaarne bereid, om 
zodoende ook een stille uiting aan hun Vaderlandsliefde te geven. Reeds verbleef de pater enkele weken bij 
ons, toen we in ’t grootste gevaar kwamen, dat we gedurende de oorlog tot nu toe hadden doorgemaakt, n.l. 

tijdens de bevrijding. (Met dank aan Brian Heffernan). 
5 Gesprek van de auteur met pater Johan van Bohemen op 12 september 2009 te Amsterdam. 
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In het begin van 1974, kort na de sluiting van de augustijnenkerk aan de 
Graafseweg te Nijmegen, vertrok Herman van der Borg met zijn collega’s 
naar Amsterdam waar hij kapelaan werd in de H. Sacramentsparochie in 
Tuindorp-Oostzaan. Ludgerus van der Borg overleed vrij plotseling op 72-
jarige leeftijd op 29 mei 1983 te Amsterdam. Hij is begraven in het 
augustijnengraf op de Noorderbegraafplaats in de hoofdstad.    
 
Herman was geen organisator, geen man met sprankelende ideeën, maar een 
bewogen priester met een eindeloos luisterend oor voor de noden van een 
mens. Bovenal was hij in hart en nieren een augustijn zei pater Louis Mulder 
tijdens zijn openingswoord van de uitvaartplechtigheid op 2 juni 1983. Pater 
Jos Kobessen begon zijn gedachtenisrede tijdens de uitvaart met: Herman 
van der Borg was diep godsdienstig. Daarmee is hij volledig getypeerd. Het 
dienen van God omvatte heel zijn leven, heel zijn persoon. Pater Kobessen zei 
verder onder meer: Deze bevrijdende en troostende Geest Gods speelde door 
heel zijn leven. Luisteren naar mensen, ook in hun uitzichtloze situaties. En 
dan met hen toch ervaren dat in Gods mysterie heil en verwachting besloten 
zijn. Anderen, daar ging hij tenminste vanuit, wisten problemen duidelijk te 
onderkennen en aan te pakken. Hij voelde zich daartoe niet in staat. Dan was 
hij verlegen met zichzelf. Toch bleef hij met de betrokkenen meer dan begaan. 
Anderen werden dan zonder veel woorden ingeschakeld. En aan de wensen 
van Herman was niet te ontkomen. “Deskundigen” moesten worden 
aangetrokken. Maar het ontging hem, dat zijn aandachtig luisteren het enig 
juiste en levendwekkend antwoord was.6  
 
Herman van der Borg bezat geen sterke gezondheid en moest tijdens zijn 
leven meerdere malen voor enige tijd in een ziekenhuis vertoeven. 
 

 
 

 
 
 

                      
 
 

 
6 Analecta Augustiniana, 1983 nr. 7 

Herman van der Borg (rechts) in 
gesprek gewikkeld met  oud-parochiaan 
Bart Savelkouls (vader van de auteur) 
tijdens een receptie te Arnhem in 1970. 
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Carla Piscaer neemt afscheid van het Bestuur 
 
Na zestien jaar actief geweest te zijn in de 
besturen van de Binnenstadsparochie en 
de Geloofsgemeenschap Augustinus, heeft 
Carla besloten om zich terug te trekken uit 
het bestuur van onze Geloofsgemeenschap. 
Carla heeft in al die jaren met grote inzet 
en veel energie een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het  Eindhovense kerkelijk 
leven. Zij was de stuwende kracht achter de 
overgang van de Paterskerk naar Glorieux. 
Regelen, afspraken maken, afspraken 
nakomen, verslagleggen, overleggen, 
kortom alles wat met besturen te maken 
heeft, was en is haar op het lijf geschreven. 
Carla wil het kalmer aan gaan doen, 
vertelde ze mij, maar haar een beetje 

kennende, zal dat haar moeilijk vallen. Vrijwilligerswerk, mantelzorgen links en rechts, 
Carla zal er gewoon mee bezig blijven. Toen ik haar vroeg of ze interesse had om de 
vacature in de Raad van Toezicht in te vullen na de ontstane vacature door het vertrek 
van Wim van den Heuvel, aarzelde ze geen moment. Ze voegde er onmiddellijk aan toe: 
ik wil ook het secretariaat daarvan wel van je overnemen. Ik bedoel maar, ‘rustig aan doen’ 
zijn woorden die niet in Carla’s woordenboek voorkomen. 
 
Namens de Raad van Toezicht wil ik Carla hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet 
en de hoop uit spreken dat voor haar nog een lange gezonde toekomst is weggelegd. En 
natuurlijk ben ik blij dat ze tot de Raad wil toetreden. 
 
Helmy Pennarts zal Carla als secretaris van het bestuur opvolgen. U kent haar 
ongetwijfeld al als organiste. We wensen Helmy veel succes en wijsheid toe in haar 
bestuurlijke taak. 
 
Zoals bovenstaand vermeld, treedt Wim van den Heuvel om leeftijdsredenen terug als 
lid van de Raad van Toezicht. Wim, hartelijk dank voor je bijdrage en je kritische ideeën 
en standpunten. Gelukkig blijf je bij ons betrokken als regelmatige deelnemer aan onze 
vieringen. 
 

Namens de Raad van Toezicht, 
Frans Savelkouls 

 
 
 
 
 
 



23 
 

Kerstpreek 24 december 2022: DE KRACHT VAN HET KLEINE  

 
Nog even terug naar de geslaagde kerstviering in het volle atrium van het 

Augustinianum. Bij het te communie gaan zei iemand tegen Joost Koopmans: 'volgens 
mij hebt u in de preek de kern van het kerstfeest geraakt'. Lees en oordeel zelf. 

 

 
Bij alle kerstwensen kreeg ik er dit jaar een met de volgende tekst:   

 
 
 
 
 
 

Steeds meer 
Is het niet waar wat dit gedicht zegt: dat we leven in een wereld die zucht naar steeds 
meer, steeds  beter, steeds hoger?  
- We horen van jongeren die lijden onder deze druk, omdat ze een uitvergrote versie 
van zichzelf moeten zijn;  
- we lezen over super gelikte steden, maar de onderlinge verschillen zijn enorm: 60% is 
welgesteld, 40% kan niet meer rondkomen;  
- aan talkshowtafels zoeken gasten vooral hun eigen gelijk, ten koste van inhoud en 
verdieping; 
- na corona nam de vakantierage weer toe en Black Friday speelde in op de behoefte 
om altijd maar meer te willen.  
 
Een tegengeluid 
Het kerstfeest dat wij hier vieren wil een tegengeluid laten horen. Wij vieren dat God 
geen supermacht is, maar afgedaald in een weerloos kind. Nog altijd  was het zo dat 
macht gekoppeld werd aan de grootste, de sterkste. Maar de geschiedenis  van 
Bethlehem openbaart ons een God in een kwetsbaar mensenkind. Hij kijkt ons aan van 
dichtbij, als een kind, een vriend, een ander.  
En Hij doet een appèl op ons om, samen met Hem, deze gebroken wereld mooier te 
maken. Niet mooier met glitter en glamour, maar door te helen wat gebroken is. Dat 
kun je niet aan instituties overlaten, die kracht tot heling zit hem in de kleine goedheid 
van mens tot mens.  

Mijn kerst- en nieuwjaarswensen   
staan al wekenlang te koop. 
De oud vertrouwde teksten 
klinken plotsklaps zo gewoon.  
 
Want nu moet alles 'giga' 
of tenminste 'mega' zijn. 
Wat eens 'subliem' of 'mooi' was 
is vandaag een maat te klein.  
 
'De beste aller tijden' 
en 'de vetste, coolste ooit'. 
Die mantra's worden vrijuit 
als confetti rond gestrooid. 
 

'Immens en overtreffend'  
is voortaan de rode draad.   
Dat treft ook deze kerstwens, 
dus die pas ik nog wel aan.  
 
Toch blijft er nog iets knagen, 
want als ik me niet vergis, 
wil Kerstmis aandacht vragen 
voor wat klein en weerloos is...  
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De kleine goedheid 
Het is de goedheid in het dagelijks leven die de wereld een beetje beter en leefbaarder 
weet te maken. Die iets betekenisvols doet om de werksfeer te verbeteren, de armoede-
grens te veranderen, voedselhulp beschikbaar te maken, eenzaamheidsdrempels te 
verlagen, verwaarlozing aan te spreken en aan te pakken.  
Zeker in grauwe tijden waarin onze aandacht vaak wordt opgeëist door berichten over 
oorlogsgeweld, maatschappelijke ongelijkheid en politieke onverschilligheid kan de 
kracht van de kleine goedheid zoveel  verschil maken.  
 
Een voorbeeld 
Ik wil u één voorbeeld geven en dat gaat over de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. 
Hij schreef een bestseller onder de titel 'De kunst van het ongelukkig zijn' (Tielt, 2019). 
Op de achterkant staat te lezen: 'Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. 
Streven naar zin en betekenis  daarentegen, is waar het leven om draait.' (Zie ook de 
Lekenpraat van Gert op pagina 17 en 18). 
 
Maar nu is hij zelf, 62 jaar oud, ziek door uitgezaaide darmkanker. De ziekte grijpt 
voort, zijn huid wordt grauw, hij krijgt gedachten als 'tegen een paal aanrijden, dan is 
het voorbij.'  
In een tv-interview  wordt hem gevraagd of de mens uiteindelijk niet eenzaam is. 'Ja, 
we zijn eenzame mensen', zegt hij. 'Maar het is dóór die eenzaamheid dat we gedreven 
worden naar elkaar. We zijn, in de blik van de ander.'  
En dan als voorbeeld: zijn dochter, die vanuit haar architectenbureau haar boter-
hammen bij hem komt opeten, omdat ze vindt dat hij te lang alleen thuis is. En dan 
zegt hij: 'in die kleine tekenen van medemenselijkheid ligt zo veel belang. Liefde zit 
niet in een veel te duur strand, op vakantie, maar in die boterhammen van mijn 
dochter die ze bij mij komt opeten; of in het thuiskomen na een baaldag, dat er dan 
wordt gevraagd hoe het is geweest en er iets voor je wordt klaargezet... die 
handelingen, zo simpel, die gewoonheid is het mooiste wat er bestaat.'  
 
De kracht van eenvoud 
Al deze gedachten kwamen bij me op door het gedicht waarmee ik begon, en dat een 
tegengeluid laat horen op het streven van de mens naar meer, meer, meer! Vannacht 
vieren we dat God is afgedaald naar een kind. Geen prinsje in een paleis, maar een 
vluchtelingenkind in een stal. En in dat eenvoudige kind groeit een kracht, een 
goddelijke kracht, waarmee hij het kwade door het goede weet te overwinnen.  
Deze viering is een uitnodiging in zijn voetspoor te treden.         
 

door  Joost Koopmans osa 

..... Gehoord bij onze buren: 
 
Waar:   Op de maandelijkse Open Avond in het parochiecentrum van de St. Joris- parochie 
op vrijdag 20 januari j.l. (zie agenda op de site) 
Wat:     Lezing over de Franciscaanse Spiritualiteit door broeder Fer van der Reijken , 
Stadsklooster Den Bosch. Terug te vinden op:  streaming  via Youtube:  'Open Avond: 
spiritualiteit met broeder Fer van van der Reijken'    (of:   https://youtu.be/C_-fV6jkYpY ) 
 

https://youtu.be/C_-fV6jkYpY

