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Pfarrkirche St Verena Rot an der Rot

INLEIDING:

Voor u ligt het achtste nummer van Open Vensters. In dit
nummer kijken we terug op het feest van St Augustinus op 28
augustus en kijken we vooruit naar de oratie van hoogleraar
Paul van Geest bij het aanvaarden van de leerstoel van
Augustijnse Studies. Hebt u geen idee wat u op zaterdag 9
november dit jaar gaat doen? Wij hebben veel invulling voor
die dag gevonden!

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van deze achtste
Rondzendbrief. 

Wim Sleddens, Eric Luijten, Bettineke van der Werf. 
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AUGUSTINUS ZEGT ..
“Neem geen beurs mee”, zegt de Heer (Lc 10,4). En wat doe ík? Ik
neem een beurs mee, ik geef het toe.Wanneer ik op reis ga, heb ik wat
geld bij me voor onkosten onderweg. “En geen reistas”, zegt de
Heer. Nu goed, een reistas neem ik misschien niet mee. “En geen
schoenen”, zegt de Heer. Wat nu? Gebood Hij ons op blote voeten
rond te trekken? U ziet het zelf: ik draag schoenen. Het is niet zo dat
ik mijn woorden uitdraag en mijn schoenen voor u verstop. Ik loop op
schoenen, zoals u ziet. Verder, als iemand ons onderweg groet en wij
groeten niet terug, dan vindt men ons arrogant. Men spreekt schande
van ons, tot schande van de Heer. Daarom groeten wij onderweg de
mensen wél ... Die Heer van ons had onderweg een geldbuidel bij
zich en uitgerekend die geldbuidel had Hij Judas toevertrouwd ...
Mij, arme zwakkeling, hebt U gewaarschuwd zelfs geen beurs mee te
nemen! U had een geldbuidel bij U en toch duldde U een dief in uw
buurt. Als U die niet bij U had gehad, zou hij ook niets hebben
gevonden om te stelen.
Wat kan de Heer mij anders antwoorden dan: “U moet de woorden
‘Neem geen beurs mee’ goed verstaan. Wat is een beurs?
Opgeborgen geld, weggestopte wijsheid. Wat betekent: ‘Neem geen
beurs mee’? Dat betekent: Houd uw wijsheid niet voor uzelf. Ontvang
de Geest. Er moet een bron in u zijn, geen beurs, iets om dingen van
uit te delen, en niet in op te bergen. Voor de reistas geldt hetzelfde als
voor de beurs ... Door een verkeerd begrip van de geldbuidel en de
schoenen lastert u onvermijdelijk de Heer. Vindt u het een goede zaak
dat wij onze dierbaren, als wij hen onderweg tegenkomen, niet
groeten als ze ouder zijn dan wij of niet teruggroeten als ze jonger
zijn dan wij? Voldoet u zo aan het evangelie als u wordt gegroet?
Dan lijkt u niet bepaald op een reiziger, maar meer op een
wegwijzer.

Preek 101,5 (Als korrels tussen kaf, p.88-90).
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BOEKPRESENTATIE 
Als korrels tussen kaf

Nadat in 1996 zestig Augustinuspreken
werden vertaald en uitgegeven in Als
licht in het hart, en in 2001 achtendertig
in Als lopend vuur, is er dit jaar in
dezelfde serie een nieuwe bundel
verschenen: Als korrels tussen kaf. Het
bevat de vertaling van drie-endertig
preken waarvan vier, enige teksten uit
het Evangelie volgens Marcus
behandelen (slechts vier, Hiëronymus
bv. doet veel meer met Mc) en
negentwintig een aantal tekstgedeelten
uit het Evangelie volgens Lucas. In de
vertaling zijn ook een paar recent

ontdekte preken van Augustinus opgenomen (110A en 114B). 
Als men beseft dat er van Augustinus 136 preken over gedeelten uit
het Nieuwe Testament bewaard zijn gebleven - hierbij het gepreekte,
doorlopende commentaar op de Psalmen, op de Bergrede, op het
Evangelie volgens Johannes en de Brief van Johannes niet
meegerekend - dan moet er nog wel wat werk verzet worden, voordat
men Augustinus’ volledige NT-collectie in het Nederlands kan lezen.
Het Augustijns Instituut hoopt dat in 2003 de vertaling van de zestig
preken van Augustinus op Matteüs gereed is. Maar wanneer de drie-
enveertig preken op tekstgedeelten uit het Johannesevangelie aan bod
zullen komen, is nog niet bekend. 
Sommige preken uit de hier gepresenteerde bundel waren al eerder
door Christine Mohrmann of Gerard Wijdeveld vertaald, maar het
Augustijns Instituut heeft gekozen voor een integrale eigen vertaling.
Dat komt de eenheid van stijl zeer ten goede Met name de taal van
Mohrmann (1948) is na ruim een halve eeuw nogal gedateerd. Als
men de bundels onderling vergelijkt, blijkt ook daarin een zekere
eenheid van stijl, ondanks het feit dat aan ieder project telkens een
andere vertaalgroep heeft gewerkt. Voor het project ‘Als korrels
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tussen kaf’ - zoals voor de voorgaande vertaalprojecten - was een
multidisciplinaire vertaalgroep samengesteld: twee classici, een
theoloog en een neerlandica.
Aan de vertaalde preken gaat een uitvoerige inleiding vooraf (p.7-35)
waarin niet alleen de predikant ter sprake wordt gebracht maar ook de
exegetische achtergrond van de beide Evangeliën en de joodse
contekst ervan, bovendien Augustinus’ verhouding tot de joden. Er
bestaat voor dit laatste thema een groeiende aandacht. Augustinus’
uitspraken over de joden komen soms nogal cru over. Toch is zijn
houding jegens de joden van zijn tijd - vergeleken met die van andere
kerkvaders – minder stotend en vijandig. De vertaling wordt gevolgd
door een uitgebreid notenapparaat. Zoals in de voorgaande bundels is
ook hier iedere preek voorzien van een korte titel, overigens niet door
Augustinus maar door de vertaalgroep aangebracht. Zo’n titel is
gemakkelijker te onthouden dan een nummer. De vertalers zijn er
uitstekend in geslaagd om uitvoerige preken door dergelijke titels
kort te kenschetsen.
De inhoudelijke verscheidenheid van de bundel is verrassend.
Regelmatig roept Augustinus beelden op uit het dagelijkse leven,
herkenbaar voor de luisteraars en boeiend voor de huidige lezer, bv.
in preek 94A: ‘Om die reden bestaat in Numidië tot op de dag van
vandaag de gewoonte dat de dienaren Gods elkaar aanmoedigen met
de woorden: Hou vol’ (p.42). Preek.104 is in de bundel drie
paragrafen langer (par.5-7) dan in de vertaling van Mohrmann.
Opvallend zijn de vele paradoxen in Augustinus’ preekstijl.
Bijvoorbeeld in preek 95 waar David van Jesus getuigt dat Deze de
mooiste man is, terwijl Jesaja daarentegen Diens afzichtelijkheid
beschrijft (p.44). Heel inventief is Augustinus’ allegorese van de drie
keren dat Jesus een dode opwekt (preek 98, p.65-68). Ook de reacties
van zijn gehoor krijgen we te lezen: “Goddank, ik merk aan uw
gebaren en aan uw woorden dat u het hebt begrepen” (preek 99,
p.74). Met de inhoud en de uitvoering van deze uitgave mogen we het
vertaalteam en het Augustijns Instituut van harte gelukwensen.

Utrecht, Martijn Schrama o.s.a.
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Aurelius Augustinus. Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit
het Marcus- en het Lucasevangelie. Vertaald, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent
Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. Amsterdam,
Ambo, 2002, 318 pp, ISBN 90 263 1745 X.

Familia-groepen

Familia Lindenholt

28 Augustus Feest van ugustinus.

Wij hadden een uitnodiging gekregen om dit samen te vieren. Deze
keer in Eindhoven en voor de meesten van de familia is dit al een
bekende en misschien wel vertrouwde plaats vanwege de eerdere
studiedagen of samenkomsten.

Om  12 uur werden we hartelijk ontvangen met koffie en broodjes,
gelegenheid om elkaar te begroeten. Dat vind ik  telkens opnieuw 
weer prettig, iedereen is hartelijk. Ik vind het zelf een augustijnse
sfeer. Hier proef je betrokkenheid met mensen. Nu we al enkele jaren
samen dit feest vieren, leer je de mensen wat beter kennen. Ik moet
eerlijk zeggen niet altijd van naam, maar toch wel van gezicht.
In dit eerste uur mochten we ook in het klooster de nieuwe
verpleegunit en de refter bekijken. Die zagen er heel mooi uit. Als je
in de refter komt valt meteen de wand op met de fresco van
Augustinus. Die is zo mooi
geworden! Het zijn geen bonte
kleuren en juist die rustige tinten
geven deze ruimte de rust en de
sfeer die belangrijk is als mensen
samen komen. 
Na dit eerste uurtje contact zijn
we naar de kerk gegaan voor de
Eucharistieviering. Dat is ook belangrijk op zo’n dag en het was een
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goede viering. Na een aantal keren begonnen wij het Magne Pater
ook al beter mee te zingen.
Het was deze dag mooi weer en de zon was stralend
aanwezig. Om 2 uur werden we met de bus door het
Brabantse land gereden, richting Uden. Daar was het
museum voor religieuze kunst. Een museum dat een
bezoek zeker waard is. Wat we (denk ik) wat
jammer vonden was de lange inleiding in de
kloostertuin. Het werd trouwens wel enthousiast
verteld. Maar omdat wij toch wat aan tijd gebonden
waren verkortte het ons bezoek aan het museum
zelf, waar we ook nog een kopje koffie en een
krooncake kregen . 
Toen ik zo door het museum liep dacht ik dat het is
toch fijn was dat er nog wat bewaard was gebleven 
van deze rijkdom van de kerk. Voor onze
nakomelingen is dat toch belangrijk. In onze kerken vind je steeds
minder beelden. Hier kun je de religieuze kunst nog bewonderen. Er
waren o.a. twee beelden van Augustinus.
Te snel moesten we met de bus terug richting Eindhoven. Daar

werden we ontvangen met een
aperitiefje en een warm en koud
buffet. Het smaakte ons allemaal
prima. Het was zo weer een echt
augustijns feest en ik ging met
een blij en goed gevoel terug naar
Nijmegen.

Jacqueline Dietvorst - van den
Broek

Augustinusleesgroep Utrecht Het feest van S. Augustinus
Zondag 1 september, Augustinuskerk te Utrecht, (Joh 10,7-18).
Moeiteloos kan men ieder jaar telkens een ánder facet van
Augustinus’ herderschap laten oplichten; zo veelzijdig is hij in zijn
zorg voor anderen, en tegelijk zo ontwapenend gewoon. Dat komt
niet alleen naar voren in zijn zwoegen en nimmer aflatende
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werkzaamheid om het moeizame leven te verlichten van de arme
mensen die hem waren toevertrouwd. Maar ook in zijn talloze
geschriften die getuigen van een brandend verlangen om samen met
anderen dichter bij God te komen.
Augustinus’ spiritualiteit wordt enerzijds gekenmerkt door heftige
vurigheid en anderzijds door grote nuchterheid. Nergens vertoont hij
de trucjes van een geestelijke trapezewerker. Van hem hoef je je
immers niet in ascetische bochten te wringen om dichter bij God te
komen. Van tijd tot tijd een gezonde onthouding van spijs en drank
en doorgaans een sober leven zijn voldoende als training om het
onderweg vol te kunnen houden. Maar de meest krachtige impuls om
op je weg naar God vooruitgang te boeken, is je verhouding tot je
naaste. Die zien staan; die niet achteloos voorbijgaan; die op
sleeptouw nemen en niet eenzaam achterlaten. Maar ook het kunnen
genieten van een vreedzaam samenzijn; blij zijn met elkaars
gezelschap, iemand missen als die afwezig is; treuren met de
treurenden; je angsten en je verlangens jegens elkaar durven
uitspreken; wedijveren in edelmoedigheid; kortom in de loop der
jaren een gevoeligheid aankweken voor wat je allemaal ondergaat en
ook voor wat je jezelf en anderen kunt aandoen aan positieve en
negatieve impressies.
Augustinus’ spiritualiteit heeft dan ook meer met de zachte drang van
aandoeningen te maken dan met het harde geweld van fanatieke
inspanning. Uit vele van zijn preken en brieven blijkt zijn eigen rijk
gevoelsleven, zijn allergie voor spanningen, zijn positieve instelling
in het bemoedigen en raadgeven, en de diepe gevoelens van
genegenheid die hij jegens zijn vrienden koesterde. Aan wie een
beroep op hem deed, kwam hij steeds tegemoet. Omdat hij herder
was en geen huurling, heeft hij niemand in de steek gelaten, heeft hij
niemand in isolement laten zitten, maar steeds wees hij innemend en
uitnodigend op de openstaande deur die Christus is.
Ik zou vandaag graag enige aandacht willen geven aan Augustinus’
opvatting over de aandoeningen: dat moeilijk te doorgronden gebied
van ons hart: onze verlangens, onze angsten, onze vreugden en
verdriet. Hoe vreemd het ook moge klinken, maar Augustinus, deze
redenaar en woordkunstenaar, had in zijn spiritualiteit meer
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belangstelling voor aandoeningen dan voor redeneringen.
Het enige woord dat hij altijd volkomen serieus nam was het Woord
van God dat in de Schrift staat, en waar het volk van God eerbiedig
naar luistert, zowel binnen als buiten het kader van de liturgie.
Wanneer je in de Schrift leest of ernaar luistert, spreekt God tot jou.
Als je bidt, spreek jij tot God. Zo simpel is bidden. Het is niet
moeilijk. Het is niets anders dan alles, wat je het meeste aangaat, voor
God uitspreken, hardop of in stilte of zelfs zonder woorden, alleen
met diepe zuchten of in uitbundige, ongearticuleerde jubelkreten. En
wat kan jou nu meer nabij zijn dan je eigen verlangens en je eigen
verdriet? Althans, als je niet door een eenzijdig rationele levenswijze
doof bent geworden voor de trillingen van je hart en voor de tekenen
waarmee ook je lichaam laat weten dat iets goed of slecht voor je is.
Want we hebben onszelf inmiddels aardig getraind in het
onderdrukken van de natuurlijke resonanties van wat er in de diepte
van ons eigen bestaan aan het trillen slaat. Ook zijn we er zo aan
gewend, dat een mug wordt opgeblazen tot een olifant, dat we maar
moeilijk buiten de sensatie van de ergernis kunnen.
Augustinus zegt dat je God eerder bereikt met je vreugde of je
droefheid dan met redeneringen. En het is vooral de Schrift die klaar
en helder laat zien waar we echt bedroefd of waar we echt verheugd
om kunnen zijn. Temidden van allerlei opgeklopte verstrooiing
waaraan echte vreugde ontbreekt, zijn de raadgevingen van de
Heilige Schrift dus echt geen weelde.
Een uitstekend middel om je gevoelens te ijken is het zingen van de
psalmen, vindt Augustinus. Ik weet niet of hij zelf een groot zanger
was, maar hij hield wel zielsveel van zingen. In Noord-Afrika voerde
hij als bisschop het melodieuze zingen in. De Noord-Afrikaanse kerk
kende tot dan toe alleen het sobere reciteren. Aan Augustinus wordt
ook het gezegde toegeschreven dat zingen tweemaal bidden is.
Ofschoon die uitspraak nergens, precies zo, in zijn geschriften is
teruggevonden, geeft ze wel nauwkeurig aan waar het hem om ging.   
Als je beseft hoe weinig onze huidige omgangscultuur toelaat dat er
hartelijk wordt gelachen - misschien valt er ook weinig te lachen - of
dat er in het openbaar wordt geweend, of dat er zomaar spontaan
wordt gezongen, dan bekruipt je het gevoel van een groeiende
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emotionele verarming. Augustinus acht het zonder meer een groot
goed om naar gezangen te luisteren, maar het is volgens hem nog veel
beter om mee te zingen. Want dan gaat je hart pas goed open, dan
stroomt alles eruit wat je hebt moeten opkroppen. Het krijgt geluid -
als je tenminste hard genoeg zingt - hoorbaar voor jezelf en voor je
omgeving die er door geraakt en gesticht kan worden. Maar nog
vruchtbaarder is de beweging die samen met de klanken iets van
jezelf naar omhoog zendt. Op zo’n manier verhef je je hart.
‘Verheft uw hart’,  roept de priester aan het begin van het
eucharistisch gebed. En we zijn gewend te antwoorden: ‘Wij zijn met
ons hart bij de Heer’. Wijzelf, niet onze aangeleerde redeneringen en
valse schaamte, maar wijzelf zoals we in ons diepste wezen zijn,
mogen zo bij de Heer zijn, of minstens er heftig naar verlangen om
naar Hem toe te komen. En zo bij de Heer te zijn is ongeveer het
meest intieme dat een mens mag ervaren. Ja, zelfs de meest intieme
momenten tussen mensen onderling blijken, als je twee mensen
daarover met elkaar hoort spreken, nog gedragen door dat intieme
moment met die volledig Andere die niet concurreert, nooit in de weg
zit of voor de voeten loopt, maar Die zich in zijn grote betrokkenheid
ook nooit afzijdig wil houden
Broeders en zusters, als gelovige mensen delen wij samen met
Augustinus de ervaring, dat wij die Ene hebben aan wie we alles
mogen zeggen, zelfs zonder woorden. Die we niet hoeven te sparen,
want Hij kan onze woorden wel aan. Niets hoeven we voor ons te
houden, zo vertrouwvol mogen we met Hem of Haar omgaan. Want
in de intimiteit van die omgang verliezen zelfs de vader- en
moederbeelden, waarmee God wordt afgebeeld, hun scherpe kanten.
Amen.

Martijn Schrama o.s.a

Persoonlijke Bijdragen

Bericht von Alfons Tony OSA
über das Provinzkapitelder niederländischen Augustiner
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Als Vertreter der deutschen Augustiner war ich eingeladen, am
Provinzkapitel der Niederländischen Provinz teilzunehmen. Einige
meiner Eindrücke und Erfahrungen als Gast, also meine
Wahrnehmungen mit dem unvoreingenommenen Blick eines
Aussenstehenden, will ich beschreiben:
Sehr angenehm habe ich die Gastfreundschaft und Offenheit erlebt,
mit der ich von den niederländischen Mitbrüdern aufgenommen
wurde. Trotz der Sprachbarriere habe ich mich nicht als Fremder
gefühlt. Herzlich danke ich für die persönlichen Begegnungen und
die Offenheit, mich an den Fragen und Diskussionen teilhaben zu
lassen.
Beeindruckt hat mich, dass die Kapitelsteilnehmer realistisch die
Alterstruktur ihrer Provinz in den Blick genommen haben ohne zu
resignieren, sondern ganz im Gegenteil über eine wirksame Präsenz
der Augustiner mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
nachzudenken. Angesichts der Altersstruktur gewinnt der Einsatz von
finanziellen Mitteln an Bedeutung. Berührt hat mich, wie darüber
nachgedacht wurde, die finanziellen Mittel nicht für sich selbst zu
nutzen, sondern soziale Projekte in den Niederlanden selbst und dann
natürlich auch das langjährige Engagement der Augustiner in
Bolivien und Papua zu unterstützen. Das zeugt von selbstloser
Verbundenheit und großer persönlicher Bescheidenheit.
Neugierig war ich, etwas über die sogenannte familia augustiniana zu
erfahren, Gruppen von Laien, die sich mit den Augustinern
verbunden fühlen und sich für Augustinus und sein Gedankengut
interessieren. Ich war überrascht, wie viele Gruppen sich
zusammengefunden hatten, um Texte von Augustinus zu lesen und
sich mit augustinischer Spiritualität zu beschäftigen, zumal es ja nicht
einfach ist, Augustins Texte zu lesen und zu verstehen. In
Deutschland gibt es solche interessierte Laiengruppen nicht, die
bereit sind, sich diese Mühe zu machen. Zu hoffen und zu wünschen
ist, dass die Verbundenheit zwischen den Augustinern und der
familia augustiniana weiter wächst und so sich augustinisches
Gedankengut in den Niederlanden weiter verbreitet. Das
Augustinus-Insitut in Eindhoven wird hierfür sicher auch einen
wichtigen Beitrag leisten können.
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Am Ende des Provinzkapitels bin ich wieder bereichert und mit
neuen Impulsen nach Deutschland zurückgekehrt. Besonders sind bei
mir die Fragen lebundig geblieben, wie wir als Augustiner in
Deutschland mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen
umgehen und wie wir Laien für unsere augustinische Spiritualität und
Augustins Theologie interessieren können.

Alfons Tony OSA
Integrale vertaling:
Alfons Tony is als vertegenwoordiger van de Duitse Augustijnen
uitgenodigd deel te nemen aan het Nederlands kapittel op 19 april
2002. Hij was erg blij met de gastvrijheid en openheid die zijn
Nederlandse medebroeders hem betoond hebben. Hij was onder de
indruk van de realistische wijze waarop de Nederlandse Provincie
omgaat met de ouder wordende achterban. Niet gelaten, maar met
(nog steeds) open oog naar werkzame aanwezigheid. Niet de
financiële middelen aanwenden alleen voor zichzelf, maar ze
gebruiken ter ondersteuning van sociale projecten in Nederland,
Papoea en Bolivia. 
Hij was erg benieuwd naar de Familia Augustiniana. Hij spreekt de
hoop uit dat de verbondenheid groeien mag tussen deze lekengroepen
en de Augustijnen. Verder hoopt hij dat hierdoor ook de verspreiding
van het gedachtengoed van Augustinus in Nederland verder verbreid
zal worden. Hierbij zal, denkt hij, ook het Augustijns Instituut in
Eindhoven een belangrijke bijdrage kunnen leveren. In Duitsland zijn
er geen groepen leken die zich verdiepen in de Augustijnse
spiritualeit. Hij keert verrijkt en met veel nieuwe impulsen terug naar
Duitsland. De vraag hoe de Duitse Augustijnen, met de hen ter
beschikking staande bronnen omgaan en de vraag hoe leken te
interesseren voor de Augustijnse spiritualiteit en Augustijnse
theologie houden hem hierbij in het bijzonder bezig. 

COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING
Op het moment van verschijnen van Open Vensters was er nog geen
verslag beschikbaar vanuit de Commissie Vorming en Begeleiding.
De redactie. 
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VERDER NIEUWS
Tweede druk
Onlangs verscheen de tweede druk van Martijn Schrama, Augustinus.
De binnenkant van zijn denken. Zoetermeer, Meinema, 2002, 265 pp,
ISBN 90 211 3746 1. “Wie Augustinus’ eigen teksten leest, komt een
mens tegen van vlees en bloed, die prijs stelt op gezelschap en een
goed gesprek. Men ontmoet een hartelijke man en een zorgzame
bestuurder, wiens verlangen gericht is op God, door zijn medemens
geen ogenblik te vergeten ... De auteur laat zien dat heel het beleven
en denken van Augustinus doordrongen is van een innige ervaring
van gemeenschap met de levende God. In de warmte van die
spiritualiteit gaan zelfs dogmatische kwesties ineens een nieuwe
gloed vertonen.”

Oratie hoogleraar Augustijnse Studies Paul van Geest
DOORBOORD HEBT GIJ MIJN HART

MET DE PIJLEN VAN UW LIEFDE

EN IK DRAAG UW WOORDEN MEE,
DWARS DOOR MIJN HART GEBOORD

Belijdenissen 9,2,3.

Hoe komt iemand die begint met een studie Nederlands tot
hoogleraar Leerstoel Augustijnse Studies? Dat was een prangende
vraag die me bezig hield na het lezen van het stuk over de Leerstoel
van Augustijnse Studies in Augustijns Forum. Toen ik dan ook met
Paul van Geest in contact kwam, naar
aanleiding van zijn vraag om Open
Vensters toegezonden te krijgen, kon ik
het niet nalaten die vraag te stellen. Het
antwoord was heel simpel. Paul had
eigenlijk al vanaf de middelbare school
theologie willen gaan studeren, maar van
thuis uit ‘leer eerst een vak’ is het toch
eerst Nederlands geworden. Na deze
studie kreeg hij de kans om in Rome
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theologie te gaan studeren. Deze kans heeft hij die met beide handen
aangenomen. Studerend vanuit het Nederlands College gaf Tini
Muskens hem de suggestie: Jij moet gaan promoveren! En dat heeft
hij gedaan. Een proefschrift over Thomas a Kempis deed hem in
Utrecht promoveren. Daarna wilde hij werken in het pastoraat. Hij
werd pastor in Rotterdam Oost en combineerde dit met een post
doctoraal onderzoek naar Gabriël Briel, een laat Middeleeuwse
theoloog. 
Er ging nog steeds geen lichtje branden bij me.
Maar wie had er ook al over deze man geschreven? 
Martijn Schrama o.s.a. 
Gabriël Briel stond sterk onder invloed van Augustinus. In zijn
studietijd in Rome was Paul Augustinus natuurlijk al regelmatig
tegengekomen, maar meer ‘in hapklare brokken’. Het was voor hem
moeilijk om Augustinus als man hierin te
herkennen. Hij kwam hem te
formalistisch tegen. Meer zoals je tegen
een conducteur aankijkt vanuit zijn
functie, zonder dat je de mens erachter
ziet, of zelfs maar leert  kennen. Door zijn
interesse in Gabriël Briel, en zijn
contacten met Martijn Schrama is hij
meer en meer Augustinus zelf gaan lezen.
En raakte steeds meer door hem geboeid.
Toen hij benaderd werd om de Leerstoel
Augustijnse Studies te gaan ‘bemannen’
hoefde hij niet lang na te denken. Het
werd ja!!!
Paul vindt het erg fijn te mogen staan in de lijn van Vertalen (Hans
van Reisen e.a.), Kennis (Augustijns Instituut in Eindhoven en
Leuven) en Kennisoverdracht (Leerstoel Augustijnse Studies). 
Augustinus is tijdloos. Als hoogleraar Leerstoel Augustijnse Studies
vindt hij het heerlijk, een uitdaging zelfs, om zoveel mogelijk mensen
met deze fantastische man en zijn ideeën kennis te laten maken. 
En zoals Tars van Bavel o.s.a. (voor het eerst) de lijn
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GEMEENSCHAP en VRIENDSCHAP in de werken van Augustinus
voor een grotere groep mensen duidelijk gemaakt heeft in zijn leven
en werken en Frits van der Meer ons Augustinus de ZIELZORGER,
de pastor heeft leren kennen, zo is ook Paul van Geest op zoek
gegaan naar een lijn, een ‘rode draad’ in de werken en het leven van
Augustinus. Hij heeft deze, al integraal lezend in de werken van
Augustinus, gevonden in: INTEGRITEIT ALS WEG NAAR GOD,
over de spiritualiteit van Augustinus. En dat is dan ook de titel van
zijn oratie geworden. Hij kwam Augustinus tegen als een pleiter voor
persoonlijke integriteit als weg naar God. De bereidheid om de
woorden van de Schrift in je eigen leven vlees te laten worden. Jij
moet aan mij kunnen zien wie ik werkelijk ben. Om het heel kort
door de bocht te zeggen: Laten we niet te mooi zijn in onze woorden
en te stom in ons gedrag!  Denken en handelen moeten in
overeenstemming met elkaar zijn. dat is ook onze definitie van
integriteit. Augustinus legt de noodzaak op persoonlijke integriteit
om gevoelig te kunnen worden voor God. Dat heeft niet zozeer te
maken met bidden, of naar de kerk gaan of........ Dat zijn allemaal
dingen die eraan kunnen bijdragen dat je een integer mens wordt. De
persoonlijke integriteit is de grondhouding waardoor je heel gevoelig
wordt voor het Mysterie van God, volgens Augustinus. Paul vond het
een openbaring om dit te ontdekken. 
INTEGRITEIT ALS WEG NAAR GOD, over de spiritualiteit van
Augustinus. Toen hij deze lijn aan Martijn Schrama en Tars van
Bavel voorlegde, gaven deze hem de raad: Werk dit maar uit!
En zoals Paul zei: Toen kreeg ik vleugels. Wanneer mensen die al
jarenlang zich verdiepen in Augustinus en over hem publiceren,
autoriteiten op het gebied Augustinus, je schragen, dan geeft dat veel
inspiratie. 
Paul vindt het heerlijk deel te mogen zijn van de keten van mensen
die zich geïnspireerd weten door Augustinus. Met Augustinus
sprekend: een nietig maar heel nuttig deel van de Schepping. Je bent
deel van een zinvol geheel, niet omdat je iets bent, maar omdat je
deel bent van. 
Of om te eindigen met Augustinus: Wij zijn allen belast met een taak,
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maar we zijn dienaars. Wij bezitten alleen gezag als wij dienen. Paul,
naar mijn idee straal je dit in je enthousiasme en je werken met en
voor Augustinus helemaal uit. We zijn benieuwd naar je oratie,
vrijdag 18 oktober 16.15u. aan de KUU, Domplein 1 in Utrecht.
Hartelijk bedankt voor je tijd en je enthousiasme!

Bettineke van der Werf, 29 augustus 2002

9 november Boskapel Vriendschap
Over vriendschap valt veel te zeggen. Vriendschap maakt gelukkig en
iedereen wil immers gelukkig zijn. Daarom zijn mensen vaak op zoek
naar vriendschap die alles in zich heeft. Maar vriendschap beeft ook
zijn keerzijde en kan veel pijn veroorzaken. Op deze themadag, die in
eerste instantie bedoeld is voor 25-50 jarigen, komen veel facetten
van vriendschap aan de orde. We richten ons op verleden - heden - en
toekomst.
In het ochtendprogramma zal op de diverse vormen van vriendschap
worden ingegaan, zoals dubbelgangers of tegenpolen, lotgenoten,
gelijkheid en/of gelijkwaardigheid, erkenning en herkenning. Ook
wordt "belicht" wat de Bijbel en wat Augustinus over vriendschap te
vertellen heeft. Het middagprogramma zal dieper ingaan op de
gevoelens en spanningen die er tussen vrienden kunnen optreden. De
deelnemers krijgen ook de gelegenheid om met elkaar in gesprek te
gaan. Als slot wordt een toekomstverwachting gegeven, gericht naar
vriendschap met andere culturen en geloofsovertuigingen.
Tijd: 9.30 - 16.15 uur Prijs: € 15,= (inclusief lunch)
Voor nadere informatie Augustijns Centrum de Boskapel,
Graafseweg 276, 6532 Nijmegen .
Informatie: Joost Koopmans o.s.a. tel: 024 3726610 of 
Annemieke Pacilly tel: 06 14303372 (tussen 18.00-19.30 u)
Bron: Programmma Augustijns Centrum de Boskapel
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9 november 2002, Augustinusdag Augustijns Historisch Instituut
Leuven. Thema: EUCHARISTIE: BRUG NAAR LEVEN
De jaarlijkse ontmoetings- en studiedag rond Augustinus zal
plaatsvinden op zaterdag 9 november 2002 en deze keer zullen wij
gebruik kunnen maken van de Grote Aula van het
Maria-Theresiacollege in de Sint-Michielsstraat.
Het thema voor deze dag is:EUCHARISTIE: BRUG NAAR LEVEN
De sprekers zijn pater Bernard Bruning (eucharistie als dynamisch
gebeuren) en dhr. Koen Van Houtte (landschap in de liturgie). Nadere
bijzonderheden omtrent de organisatie van deze dag zullen later
meegedeeld worden. Noteer alvast dat als beginuur 9u45 voorzien is
en dat er een afsluitende eucharistieviering gepland is om 15u15.
Einde: rond 16u00., zoals gewoonlijk.
Zoals al sinds enkele jaren gebruikelijk is, staat deze dag ook open
voor religieuzen van niet-augustijnse signatuur en van
niet-religieuzen die belangstelling hebben voor de spiritualiteit van
Augustinus en zijn invloed op latere tijden. Aarzel dus niet uw
geïnteresseerde vrienden op de hoogte te brengen.
Als uiterste inschrijvingsdatum is voorzien: 27 oktober 2002.
Gebruik voor uw inschrijvingen de bijgevoegde strook. U kan ons
telefonisch bereiken nummer 016/404440 (België!)vraag naar p.
Jozef Van Houtem of p. Bernard Bruning.
De deelnemingsprijs: €25 (lezingen, koffie en middagmaal); €15
(lezingen en koffie zonder middagmaal). Ook dit jaar werd als
middagmaal opnieuw gekozen voor een koude schotel met wijn of
water en als dessert een stuk taart met koffie.
Wij hebben, tegen onze wil in, de inschrijvingsprijs moeten verhogen
om de stijgende uitgaven voor de organisatie van deze dag te kunnen
dekken (zo moeten wij een fikse som betalen aan de KUL voor het
gebruik van de aula), maar het zou toch jammer zijn om deze reden
deze Augustinusdag niet meer te laten plaatsvinden. Wij hopen dat
deze prijsverhoging u niet zal afschrikken en wij op uw aanwezigheid
kunnen blijven rekenen. Alle steun, onder welke vorm ook, is
welkom! [ons rekeningnummer vindt u op de inschrijfstrook].
Wij vestigen bij deze gelegenheid er ook uw aandacht op dat op 9
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november de lezingen* van de Augustinusdag 2001 gebundeld zullen
zijn in een boekje op het al goed bekende formaat. Omvang en prijs
van deze publicatie staan nog niet vast. Wij hopen van harte U op 9
november te mogen begroeten. Vergeet vooral niet tijdig in te
schrijven. Een augustijnse groet namens de werkgroep
Emmy Vermeulen, ursuline, Kristina Van Wonterghern, kanunnikes
van het H. Graf, Tars J. van Bavel, augustijn, Bernard Bruning,
augustijn, Jozef Van Houtern, augustijn, secretaris van het A.H.I.
*van de redactie: 
een van de lezingen was: Augustinus visie op de vrouw, Tars van Bavel

DEELNEMINGSFORMULIER: LEUVEN, 9 november 2002. Vóór 27
oktober terugsturen naar AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, 3001
Leuven, ter attentie van Jozef Van Houtem osa.
De Orde/Congregatie: .................................................................
Contactpersoon: 
Straat: nr . 
Postcode: .................... Plaats: ......................................
Telefoon: /    zal met personen aanwezig zijn op de
ontmoetingsdag te Leuven op 9 november 2002.
Er werd € 25 x ............ en/of € 15 x gestort op rekening
000-0087917-35 van:
AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, 3001 Leuven,
met de vermelding: Studiedag 9/11/02.
Handtekening:                                         Datum:

8 en 9 november Opnieuw Augustinus
In maart van dit jaar hebben een aantal personen de cursus "Orde
Scheppen" gevolgd op ons parochiecentrum (Parochie de Meerwijk,
Heilig-Landstichting). Deze compacte cursus die gegeven werd door
Paul van Geest (pastor) en Piet van Veldhuizen (predikant) had als
thema orde scheppen in je eigen leefwereld en in de samenleving
waar je middenin staat.
Praten over gelijke behandeling van mensen die heel verschillend
zijn, heeft tot nadenken gestemd en misschien wel het eigen gedrag
beïnvloed. Afgesproken is het nadenken over de Regel van
Augustinus niet bij één keer te laten. Deze wijsgeer, redenaar,

20



theoloog en bisschop heeft ons nog veel meer te zeggen.
De bedoeling is nu op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 november
opnieuw bij elkaar te komen en wel rond het thema: "Integriteit". De
kranten en de andere nieuwsmedia staan er op dit openblik vol van.
Er moet een herstel komen van normen en waarden. Het kabinet
maakt er een groot punt van. Integriteit gaat over rechtschapenheid,
eerlijkheid, oprechtheid en te goeder trouw. Ook nu zal weer blijken
dat de richtlijnen van Augustinus als spiegel gebruikt kunnen worden
voor onze alledaagse situaties.
Deze cursus is niet bedoeld om mensen aan te zetten tot kerkelijke
activiteiten. Het is niet nodig dat u aan de vorige dagen hebt
deelgenomen om goed te kunnen participeren.
De tijden voor de samenkomsten zijn op vrijdag van 19.30 tot 22.30
uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. De plaats van
samenkomst is ook nu weer het Parochiecentrum. De lunch op
zaterdag wordt verzorgd. De kosten bedragen 50 euro, bij
inschrijving te voldoen. Inschrijving telefonisch of schriftelijk vóór 1
november bij J. Spanhoff, Groesbeekseweg 438, 6523 PR Nijmegen.
Telefoon (024)3233629. Bron: de Koepel

Kerstpreken van Augustinus - een inleiding op Kerstmis -
Als voorbereiding op liet leest van de geboorte van Jezus willin we
samen enkele (fragmenten van) teksten lezen van Augustinus. Zij zijn
genomen uit de uitgave van Het Augustijns Instituut in Eindhoven A
Is licht in het hart, Preken voor het liturgisch jaar. Omdat weinig
mensen beter gepreekt hebben dan Augustinus, zullen we hem aan
het woord laten en samen proberen te ontdekken wat hij voor ons en
onze tijd te zeggen heeft, vooral niet liet oog op de ontwikkeling van
onze spiritualiteit. Voor zover nodig zullen we samen in onze
gesprekken zoeken naar enkele achtergronden zoals zijn bronnen, hoe
bij zelf gevormd is tot predikant, de plaats van zijn preken in liet
liturgisch jaar, enz. De teksten worden op de avond ter beschikking
gesteld. Inleider: Piet Giesen osa, 
data: maandag 25 november, 2 en 9 december 2002
Tijd: 20.00 - 22.00 uur, Prijs:€ 12,50 voor 3 avonden
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Informatie: Joost Koopmans o.s.a. tel: 024 3726610 of Annemieke
Pacilly tel: 06 14303372 (tussen 18.00-19.30 u)
Bron: Programmma Augustijns Centrum de Boskapel

Heiligverklaring Alonso de Orozco
Tijdens de
heiligverklaring van
Alonso de Orozco,
19 mei 2002 zag het
blauw van de sjaals
in Rome. Gelukkig konden wij er dankzij
Wim Sleddens en Pater Generaal Robert
Prevost ook in Nederland van genieten! Meer
informatie over de heilige zelf, zijn leven en
zijn werken,  is te vinden op de website van
de Augustijnen, www.augustijnen.nl. 

Mariënhof Culinair Museum
In een voormalig klooster van de
Augustijner monniken, bevindt zich het
Mariënhof Culinair Museum. De eet- en
drinkgewoonten van ons land worden er in
beeld gebracht. Door de eeuwen heen, zelfs
tot vóór de jaartelling. Tijdens de
rondleiding worden culinaire anekdotes
verteld. 

Mariënhof Culinair Museum, Kleine Haag 2, Amersfoort.
tel. 033 4631025 openingstijden op afspraak. 
Bron: Allerhande Albert Heijn
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Jongerenreis naar San Gimignano

Vorig jaar is het idee ontstaan om met een groep jongeren naar San
Gimignano te gaan om daar het klooster te helpen met opknappen.

We hebben met z'n drieën, Milou Wiesèll,
Maartje Thomassen en ikzelf, vanuit de
jongerengroep de reis georganiseerd. De
begeleiding bestond uit Marcel
Thomassen, Pieter Renkens en Marga
Bakker, Jan en Cilia van Swam en Jan van
Lierop. Ook Wim Sleddens is nog een
paar dagen bij ons geweest.
Op vrijdag 9 augustus zijn we te voet
vertrokken vanaf de parochie naar het

treinstation, om daar de trein te pakken naar Breda, waar de bus ons
naar Italië heeft gebracht. We kwamen daar de volgende dag aan het
eind van de
middag aan. De
volgende ochtend zijn
we eerst 's ochtends
naar de Engelse
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viering geweest, waar we in de mis ook hebben
gezongen (het grootste deel
van onze groep kwam namelijk uit het
jongerenkoor). 's Middags hebben we
uitleg gekregen van Brian over de fresco's in de
kerk en daarna was het pruimenplukken in de
achtertuin. De pruimen
waren trouwens
overheerlijk. 
De volgende ochtend
begon het werk dan echt.
De eerste klussen waren

de tuin, het schilderen van de hal, het
schoonmaken van het kloostergedeelte en

het opruimen
van het koor en
de kelders.
Maar ook de
gewone
huishoudelijke
taken werden
verricht. We
hadden een
dagrooster

ingesteld met drie taken:
het tafeldekken, het afruimen
en de afwas.

De avonden hadden we vrij,
en omdat ze op een van de
pleinen van het stadje
het lekkerste ijs verkopen,
waren we daar vaak te vinden.
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Niet alleen voor
het ijs, maar vooral voor de
gezelligheid, we zongen 's
avonds vaak op het
plein onder begeleiding van
een aantal gitaren.
Op donderdag 15 augustus,
Maria Hemelvaart, hebben we
twee busjes kunnen
huren en zijn we met de hele
groep naar Florence geweest.
De volgende dag

zijn we met twee nieuwe klussen gestart.
De eetkamer (de ruimte tussen de
keuken en de refter wordt normaal als
eetkamer gebruikt) hebben we geverfd,
de koorbanken zijn uit het klooster
gesloopt, en een tuinpoort is
geschilderd.
De zaterdag zijn we
naar Pisa en Lucca
geweest, en de
zondag hebben we,
na weer in de
Engelse viering
gezongen te
hebben, Siena
bezocht. Maandag
en dinsdag hebben we ook de laatste
klussen afgemaakt.
Dinsdag kwam de Prior Generaal,
waarmee we een grap hebben uitgehaald
bij het binnenkomen. Maarten en Nick,
twee jongeren, stonden in habijt te
wachten aan de poort tot de Prior Generaal
binnenkwam, en toen hij er was, werd hij
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niet binnengelaten, omdat alleen augustijnen naar binnen mochten.
De Prior Generaal stond niet op de lijst, en mocht alleen naar binnen
als hij ook zou werken, en kreeg een kwast in zijn handen.
Woensdag 21 augustus zat de reis er helaas op en moesten we
terugkeren naar Nederland. De
terugreis ging weer met de bus
van Poggibonsi, dat vlakbij San
Gimignano ligt, via Milaan naar
Breda. Daar hebben we de trein
weer terug naar Nijmegen
genomen, en rond één uur waren
we weer terug op de parochie.
De reis was erg goed en gezellig.
En gelukkig hebben ze ook in
Italië goede herinneringen aan
ons verblijf overgehouden.

Jan Martijn van der Werf
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:
www.augustijnen.nl
www.aug.org
www.augustiniana.org
www.zustersaugustinessen.nl
www.godswerkhof.com
www.mendel-museum.org
www.d-net.cz/opatbrno

 Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.30 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

18 oktober Oratie hoogleraar Paul van Geest
9 november Studiedag Leuven, België
9 november studiedag Vriendschap Boskapel
8/9 november Augustinus Integriteit
29 nov. 2 en 9 dec. Lezingen Kerstpreken Augustinus

door Piet Giessen o.s.a
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