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INLEIDING:

Voor u ligt het negende nummer van Open Vensters. 
Dit negende nummer beginnen we met een kerstgroep van de
augustijn Thomas Rodr. U kunt de groep zelf bewonderen in
het Catharijneconvent te Utrecht. Wij wensen u veel genoegen
bij het lezen van de negende Rondzendbrief. 

Wim Sleddens, Eric Luijten, Bettineke van der Werf. 
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AUGUSTINUS ZEGT ..

In ‘Het werk van monniken’ keerde de monnik-bisschop Augustinus
zich tegen die groep monniken die weigerden gewoon handwerk te
verrichten, en die op de zak van anderen teerden. Zij beriepen zich
daarbij op de apostel Paulus; volgens Augustinus volkomen ten
onrechte.

Die mensen die geen lichamelijk werk willen doen , waar
houden die zich eigenlijk mee bezig? Waar besteden zij hun tijd aan?
Dat wil ik wel eens weten. Aan gebeden, zeggen ze, aan psalmen en
geestelijke lezing en het woord van God. Dat is een alleszins heilig
leven, dat de zoetheid van Christus waardig is. Maar als wij echt
niets anders mogen doen, dan mogen we ook niet eten, nee, dan
mogen we ook niet elke dag weer voedsel klaarmaken om op tafel te
zetten en te nuttigen! Als de dienaren van God echter vanwege hun
menselijke zwakheid gedwongen zijn om
daar regelmatig tijd voor te nemen,
waarom reserveren wij dan ook niet wat
tijd om de voorschriften van de apostel
te volgen? Want een gebed van iemand
die in gehoorzaamheid leeft wordt
sneller verhoord dan tienduizend
gebeden van iemand die zich aan geen
enkele regel stoort.

En geestelijke gezangen zingen,
dat kunnen ook mensen die handwerk
verrichten gemakkelijk doen, om zo hun
werk met een soort hemelse
arbeidsvitaminen te veraangenamen. Of
weten we soms niet wat voor flauwe en
vaak zelfs schuine theaterliedjes werklui altijd in het hart en op de
tong hebben, terwijl hun handen doorwerken? Wat let dan de dienaar
van God om bij zijn handwerk de Wet van de Heer te overwegen en
de naam van de Allerhoogste te bezingen? Hij moet dan natuurlijk
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wel wat tijd kunnen reserveren om dingen uit het hoofd te leren (...)
De mensen die zeggen dat zij hun tijd besteden aan geestelijke lezing,
treffen die daarin niet de voorschriften van de apostel aan? Wat is
dat dan voor iets kroms, niet willen gehoorzamen aan wat ze lezen,
maar daar wel tijd voor willen nemen? Langer willen lezen wat het
goede is, maar juist daarom niet willen doen wat er staat? Iedereen
snapt het toch: door goede lectuur ga je des te sneller vooruit
naarmate je het gelezene eerder in praktijk brengt!

Stel dat iemand een preek moet houden en hierdoor zo in
beslag wordt genomen dat hij geen tijd heeft voor lichamelijk werk.
Betekent dit dan dat iedereen in het klooster de Heilige Schrift kan
uitleggen aan broeders die vanuit een ander soort leven naar hen
toekomen? Dat iedereen over bepaalde kwesties een zinvolle
uiteenzetting kan geven? Als niet iedereen dat kan, waarom wil
iedereen dan wel met dit excuus vrij hebben? En zelfs al zou iedereen
dat kunnen, dan zou men het bij toerbeurt moeten doen, om de rest
niet van het essentiële werk af te houden, en daarnaast omdat één
spreker genoeg is voor meerdere toehoorders.

Aurelius Augustinus. Het werk van monniken, vertaling Vincent
Hunink en Laurens Baas, inleiding Paul van Geest (Sleutelteksten
26). Zoetermeer, Meinema, 2002, p.71-72.

BOEKPRESENTATIE 

De Augustijnenorde heeft een nieuw Rituale
Onlangs is de Engelstalige versie van het nieuwe Rituale verschenen:
Ritual of  the Order of  Saint Augustine. English typical edition.
Rome, Augustinian Publications, 2002, 438 pp., 7 illustraties. De
uitgave heeft geen ISBN-nummer.
Vanaf het begin van de Augustijnenorde werden er kapittelbesluiten
genomen over de manier waarop sommige ceremonies en
plechtigheden in de Orde moesten worden uitgevoerd. Zo besloot het
generaal kapittel van Siena in 1295: “Omdat in de Regel van de
heilige Augustinus, onze vader, geschreven staat dat hetgeen niet
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voor de zang bedoeld is, ook niet gezongen mag worden, bepalen en
bevelen wij dat er overal in de Orde uniformiteit moet worden
betracht zowel inzake de passieverhalen en de lezingen alsook inzake
het ‘Benedicamus’ en andere kerkelijke gezangen. Het Ordinarium
dient als het voorbeeld dat gevolgd moet worden.” De hier
gepresenteerde Engelse editie geeft deze kapitteltekst overigens in
een foutieve vertaling (p.17).
Sommige handschriften van de Orde uit de 13e en 14e eeuw
vermelden regelingen van ceremonieel en liturgische aard onder het
kopje ‘Ordinationes’. Het oudste handschrift in dit verband, werd
geschreven tegen het einde van de 13e eeuw. Het behoorde later tot de
verzameling van koningin Christina van Zweden en werd daarom de
‘Reginensis’ genoemd. Thans wordt het bewaard in de Vaticaanse
Bibliotheek. Men schrijft het toe aan de zalige Clemens van Osimo,
een van de eerste prioren-generaal van de Orde. Dit handschrift werd
bestudeerd door onze Nederlandse medebroeder Pancratius
Langeveld (+ 1976). Hij verzorgde ook de transcriptie en gaf die in
1960 te Nijmegen dactylografisch uit onder de titel ‘Ordinationes et
ordinarium cum notis OESA’.
De Reginensis diende als aanvulling op de oudste Constituties. De
liturgische normen en voorschriften die erin opgenomen waren,
werden gevolgd door alle augustijnse gemeenschappen. Hierdoor
groeide de eenheid binnen de Orde. De Ordinationes stonden heel
dicht bij de liturgische gebruiken van het pauselijke hof. In de
archieven van het generalaat zijn van deze Ordinationes een groot
aantal edities bewaard. Meestal werden ze als appendix aan de
Constituties toegevoegd. Hun inhoud komt niet helemaal overeen met
die van het huidige Rituale, omdat de teksten van sommige riten,
zoals de opname van kandidaten en de professie, eeuwenlang deel
uitmaakten van de Constituties. Thans zijn die teksten echter in het
Rituale opgenomen.
Nadat de term ‘ordinationes’ in latere eeuwen was vervangen door
‘caeremoniale’, werd die op zijn beurt ingewisseld voor ’rituale’. Dat
gebeurde tijdens het generalaat van Eustachius Esteban, toen men de
verschillende riten en gebruiken van de Orde samenbracht in één
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enkel boek dat sindsdien bekend staat als het Rituale. Het werd in
1928 gepubliceerd. Ook dit Rituale bedoelde een aanvulling op de
Constituties te zijn. Het diende het gebedsleven in de conventen bij
alle voorkomende gelegenheden te bevorderen.

De laatste revisie van het Rituale vond plaats in 1980 in het
kader van de nieuwe inzichten en verworvenheden van Vaticanum II.
Daartoe had het generaal kapittel de generale raad verzocht. De raad
vertrouwde het werk toe aan een internationale liturgische commissie.
De opzet van het nieuwe Rituale is ongeveer dezelfde als die van
1980. Wel werden de teksten veelal vereenvoudigd en de inhoud
uitgebreid met nieuwe thema’s, met als richtlijn dat de inspiratie
vooral gezocht diende te worden in de werken van Augustinus en die
van de augustijnse traditie. De nieuwe tekst werd op 22 december
2000 goedgekeurd. De toenmalige prior-generaal, Miguel Angel
Orcasitas, voorzag de uitgave van een inleiding. Hij besloot die met
de hoop uit te spreken “that the revised Ritual will help foster the
Augustinian dimension of our communal life.”
Het nieuwe Rituale is onderverdeeld in vijf delen. Het eerste bevat
vele dagelijkse gebeden, bv. voor en na de maaltijd, onderscheiden
naar de periode van het kerkelijk jaar; maar ook gebeden bij
bijzondere gelegenheden zoals kapittels of studieuze zittingen. Op
talrijke plaatsen wordt verwezen naar het werk van Augustinus. Het
tweede deel is bestemd voor de mannelijke tak van de Orde, het derde
voor de vrouwelijke takken, zowel voor contemplatieven (‘nuns’) als
voor actieven (‘sisters’). Het gaat over alles wat met de intrede en de
volgende stappen in het augustijnse leven te maken heeft:
prenoviciaat, noviciaat, tijdelijke en eeuwige professie en jubilea. Het
Rituale kent alleen het 25- en 50jarig jubileum. Het vierde deel is
bedoeld voor de verschillende verenigingen en broederschappen van
de Orde. Hierin zijn ook gebeden opgenomen ten gebruike van de
Familia Augustiniana (p.373-380). Het vijfde deel geeft verschillende
zegeningen. De gebeden om intercessie van de HH. Nicolaas en Rita
blijken thans niet alleen begeleid te worden door het nuttigen van het
Nicolaasbrood of de aanbieding van de Ritaroos maar bovendien door
gezegende olie.
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In de Appendix zijn een aantal gregoriaanse gezangen opgenomen,
onder andere enige Maria-antifonen en het overbekende Magne Pater
Augustine. Het drukwerk is uitstekend verzorgd en bovendien door
zeven illustraties uit eeuwenoude handschriften verlucht. Het Rituale
is te bestellen bij het Generalaat van de Orde: Curia Generalizia
Agostiniana, Via Paolo VI, 25, 00193 Roma, ITALIA; e-mail
segreteria@aug.org; fax 00.39-06-68 00 62 99.

Martijn Schrama o.s.a.

FAMILIA-GROEPEN

Familia Augustiniana Boskapel
In september is definitief afgesproken in welke vorm en op basis van
welke afspraken onze familiagroep verder zal gaan.
Er zijn een aantal basisafspraken vastgelegd in een document dat wij
"statuut" noemen. Een fikse benaming voor een 12-tal punten waarin
is geregeld wat onze groep samenhoudt.
Drie leden vormen onze structuurcommissie. Zij nemen "regeltaken"
op zich om de continuïteit te bewaken, daarmee anderen te ontlasten
en te voorkomen dat bijeenkomsten in vergaderavonden uitlopen.
De communicatie met de Commissie Vorming en Begeleiding van de
Orde wordt erin geregeld, het omgaan met nieuwe leden en het
uitspreken van een engagement.
Vanaf september zijn de woensdagavondvieringen zodanig geregeld
en in rooster gebracht dat familialeden van de groep Lindenholt en
Boskapel in afwisseling samen met een conventlid vieringen
voorbereiden en uitvoeren. Na afloop van de viering drinken allen
gezamenlijk koffie.
De familiagroep Boskapel heeft er enkele nieuwe leden bij gekregen,
enkele zijn gestopt. De groep bestaat nu uit 12 personen, vier
vrouwen en acht mannen.
Na de avondviering en het koffiedrinken leest de groep uit
Augustinus en praat onderling over de tekstinhoud. Hierna volgt een
kort rondje waarin ieder persoonlijke mededelingen kwijt kan en
eventuele algemene mededelingen.
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Met een korte slotviering wordt de avond besloten.
In december wordt het jaar afgesloten met een dag waarin de groep
haar kwartaalbespreking houdt om daarna, tijdens een fikse winterse
wandeling, de onderlinge contacten te verstevigen.

Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om u allen een Zalig
Kerstmis, voorspoedig Nieuwjaar en gezellige feestdagen toe te
wensen.

André Witlox 

Familia Augustiniana Lindenholt
Jaren geleden nam ik het besluit om me niet aan te sluiten bij de
groep mensen, uit onze parochie, die rondom Augustinus bij elkaar
kwamen. Wel was ik een trouwe aanwezige bij de gebedsviering op
donderdagmorgen. Nog steeds komt deze trouwe groep in alle
vroegte bij elkaar. Daarna drinken we koffie, praten wat met elkaar
over allerlei dingen, en gaan weer naar huis. Ieder naar zijn eigen taak
voor die dag. Het is steeds een fijn begin van de dag.
Wat heeft me destijds weerhouden om me aan te sluiten bij die
groep? Daar heb ik nog eens over nagedacht en kwam tot de
conclusie, dat het niet de mensen waren.
Die kende ik allemaal, daar voelde ik me wel bij thuis.
Maar we hadden in die tijd een bijeenkomst in de Boskapel, daar
werd gesproken over de lekengroepen en hoe hun plaats zou kunnen
zijn in de toekomst.
Dat gaf mij het gevoel, dat het niet zo vrijblijvend was,dat je toch een
soort verbond aanging.  Zover was ik blijkbaar niet. Ik heb toen
besloten daar nog niet aan mee te doen.
Door de meditatie's en gebedsvieringen bleef ik toch een band
houden met de "augustinus mensen",enkele jaren later heb ik me toch
bij hen aangesloten. Daar heb ik nog steeds geen spijt van.
Door de boeiende gesprekken die we samen hebben over het leven
van Augustinus, gaat hij steeds meer voor mij betekenen.
Zijn zoekende levenshouding, zijn geloofsstrijd,het is allemaal zo
herkenbaar, zo menselijk. Dat ook hij de twijfels kende, zich afzette
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tegen zijn ouders en de maatschappij, hoogten en diepten kende,
zocht en heeft gevonden."Veel te laat heb ik je lief gekregen".
Samen blijven ook wij zoeken naar het "diepste"in ons leven.
Dat "soms even"zich laat zien, als wij er open voor staan.
Allemaal een Gezegend Kerstfeest.                 

Truus Bartels 

Hiernaast ziet u een van de weinige
afbeeldingen van Augustinus met de
moeder van God, Maria. Dit fresco
bevindt zich in Polen in Krakow

DE REDACTIE VAN OPEN

VENSTERS WENST U 

EEN ZALIG KERSTFEEST 

EN EEN VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR. 
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Thomas Rodr geeft conservator Tanja Kootte
een toelichting op een van zijn
kunstwerken.(Foto Catharijnebrief.)

Mariënhage, Eindhoven

Boskapel, Nijmegen

“In stilte en hoop ligt onze kracht” – Thomas Rodr

Er is op dit moment een
tentoonstelling in het museum
Catharijneconvent, met werken
van de augustijnse priester-
beeldhouwer Thomas Rodr. 
Augustijns Forum kondigde
deze tentoonstelling al aan. 

De meeste familialeden kennen van zijn werk,  
het grafmonument in de tuin van het convent
Mariënhage te Eindhoven en het kruis aan de
muur van de Boskapel in Nijmegen.
Bij de tentoonstelling in het Catharijneconvent
vind u ook een uitgebreide documentatie. 
In de Catharijnebrief van het museum van

september 2002 staat een uitgebreid interview met Thomas.
De expositie duurt nog tot en met 5 januari 2003

12



PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

Waarom ik augustijn geworden ben
Mijn ouders zijn mij voorgegaan in het geloof. Als jongetje van
twaalf groeide er een vaag ideaal om priester te worden. In een
gesprek hierover met mijn vader en moeder was hun reactie: “Ga
eerst maar naar de middelbare school, daarna kun je bewuster
kiezen.” De sfeer op het kleinseminarie kwam hun te besloten voor.
Zo ging ik naar het Triniteislyceum in Haarlem, een
augustijnenschool. Ik koos voor het gymnasium. Dat had te maken
met mijn verlangen deel te nemen aan de taaltraditie van de romeinse
kerk. Het roepingsgevoel zakte een tijdje weg, maar kwam in vijf
gym weer naar boven. Toen voelde ik me onweerstaanbaar
aangetrokken tot het religieuze leven. De traditie van de kerk wilde ik
beleven binnen het kader van een concrete gemeenschap, binnen een
Orde die de vrijheid en het belang van het denken zo cultiveerde dat
je in zekere zin zoeker kon blijven.

Niet alleen de schone vrede van de liturgie en het besef dat je
op aarde bent om vrede te bewerken, stimuleerden mijn intrede in de
Orde der Augustijnen, ook de omgang van de augustijnen docenten
met elkaar en hun inzet om de hun toevertrouwde jeugd te vormen in
de geest van het christelijk humanisme. Bovendien betekende de
kennismaking met de persoon van Augustinus een extra impuls.
Terwijl de haarlemse augustijnengemeenschap voor mij een
identificatiekader werd, was Augustinus iemand die ik gewoon nader
wilde leren kennen, in het vermoeden dat de beste momenten van de
kerkelijke traditie vooral met hem te maken hadden. Op school
hoorde je - en niet alleen door de augustijnen maar ook door de
lekenleraren - regelmatig Augustinus’ naam noemen. Het boek van
Franz Werfel  ‘De rusteloze vlam’  wist me als zestienjarige hevig te
boeien. Vanaf de vierde klas begon ik behalve dagelijks de Schrift
ook de Confessiones te lezen. Het was om Augustinus dat ik zeker
wist in geen andere Orde te willen intreden dan in een die zijn Regel
volgde. Voor de haarlemse augustijnen pleitte bovendien dat ze zich
niet overgaven aan hinderlijke werving.
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Tijdens de opleidingsjaren in Nijmegen, Eindhoven en Leuven
besteedden mijn docenten veel aandacht aan het ideeëngoed van
Augustinus, zonder dat ze daarin tot ideologie vervielen. Ik leerde
belangrijke nederlandse ‘augustinisten’ kennen zoals de paters
Wilderbeek,  Hendrikx, Verheijen en Van Bavel. Vanwege de
persoonlijke inspiratie die er van Tars van Bavel uitging, ben ik naar
Leuven gegaan om daar mijn theologiestudie te voltooien. Tijdens de
tien leuvense jaren werkte ik als studiesecretaris aan het Augustijns
Historisch Instituut. In Leuven heb ik veel geleerd zowel bij de
augustijnen als aan de universiteit. Heel kostbaar blijft voor mij het
inzicht dat het beter is zorgvuldig met een goede tekst om te gaan dan
oppervlakkig kennis te nemen van de meest uiteenlopende auteurs.
Door me te verdiepen in de geschriften van één auteur - juist als die
auteur de moeite waard is - raakte ik ook dieper geworteld in het
leven van de kerk. Ik moet toegeven, er zijn tijden geweest dat ik van
studie en ideeën teveel heil verwachtte. In zulke perioden bracht het
concrete samenleven met medebroeders mij dan spoedig met beide
benen op de grond.
In 1979 werd ik conventualis van Mariënhage. Ik kreeg een baan aan
de universiteit en stelde me voor over Augustinus tijdens het doceren
beslist niet te zwijgen en de studenten er bovendien van te verzekeren
dat ik in een klooster woonde. Van 1985 tot 1994 mocht ik als
novicenmeester van de Nederlandse Augustijnenprovincie een aantal
jongeren begeleiden in hun verkenning van het religieuze leven. Van
de acht is er één als augustijn voor het ambt gewijd, drie anderen
werden seculier. Nog steeds ben ik erg gelukkig met het initiatief dat
in Mariënhage het Augustijns Instituut gevestigd werd. Met de
vervulling van mijn innige wens dat alle geschriften van Augustinus
ook in het Nederlands te lezen zouden zijn, werd toen een hoopvol
begin gemaakt. De aandacht die Augustinus heeft voor normale
menselijke aandoeningen zoals verlangens en angsten, vreugde en
verdriet, kan zo voor een ruimere lezerskring toegankelijk worden en
inspirerend werken. Met de oprichting van het Augustijns Instituut
hebben de nederlandse augustijnen voor de komende generaties lezers
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een belangrijk facet van hun culturele toekomst veilig gesteld. En
daarvoor ben ik bijzonder dankbaar.
Antwoorden op de vraag waarom augustijn gewórden, gaat me wat
makkelijker af dan mezelf de vraag stellen waarom augustijn
gebléven. We leven immers in een tijd waarin blijven niet zo
vanzelfsprekend is. Nieuwe ideeën opdoen, of liever eigen meningen
en ideetjes loslaten, hoort ook bij het augustijnse leven. Er bestaat een
bijzonder soort blijven: niet blijven steken in het al te vertrouwde
maar op weg blijven. Daarom heb ik, sinds februari van dit jaar, van
mijn gemeenschap de gelegenheid gekregen om elders een
sabbatperiode door te maken. Ook daarvoor ben ik heel dankbaar.

Utrecht, 11 augustus 2002, Martijn Schrama o.s.a.

COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING

In september is de 'demissionaire' Commissie Vorming en
Begeleiding bij elkaar geweest om een aantal voorstellen te
formuleren over de voortzetting van haar taak ten dienste van
Provincie en Familia. Het Provinciebestuur had hierom gevraagd. 
In een brief aan de provinciaal, pater Bob Bodaar, heeft de
Commissie voorgesteld : 
1. Dat een nieuw te benoemen commissie ter begeleiding van de
Familia Augustiniana zal bestaan uit: 
- Een vertegenwoordiging van Familiagroepen. 

Elke groep kiest zelf een afgevaardigde, elke nieuw ontstane
groep ook; 
Een vertegenwoordiger van elk van de feitelijk bij de
afzonderlijke groepen betrokken augustijnenconventen; 
Een augustijn namens het Bestuur.

2. Dat ook contacten in internationaal verband (Orde, Federatie)
gelegd en onderhouden zullen worden in de geest van wat Orde en
Familia voor elkaar kunnen betekenen. Dit werd door pater Generaal
al onderstreept tijdens het afgelopen kapittel. 
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Deze voorstellen gaan uit van de gedachte dat groeiende
verbondenheid en meer contact steeds duidelijker maken wat
augustijnen en Familia elkaar te bieden hebben en van elkaar kunnen
verwachten. Op een nog vast te stellen dag in februari zal er in
Mariënhage een bijenkomst zijn van Proviciebestuur en
afgevaardigden van Familiagroepen. De uitnodiging hiervoor, met
nadere toelichting van onderwerpen die dan aan de orde zijn, is
inmiddels door de provinciaal aan de afzonderlijke Familiagroepen
toegestuurd.

Gerard van Hoof

NIEUWS UIT ROME

Met Augustinus op weg
Er is al een tijd lang een klein boekje, dat in
het Spaans, Italiaans en Engels de titel heeft:
Met Augustinus op weg. Het is een leidraad
voor leken-groepen; vorig jaar heeft het
generaal kapittel het officieel goedgekeurd. 
Het heeft twee delen. Eén lang deel

beschrijft de spiritualiteit van Augustinus kort, maar wel
alomvattend; een heel kort deel geeft wat hulpmiddelen/adviezen
voor de structuur. Wim Sleddens heeft het boekje vertaald.
Binnenkort gaat het gedrukt worden, voor Nederland en Belgie.

OSA-Interaktief
Sinds kort is er een Nederlandse versie van het internationale blad
van de orde van Augustijnen (voorheen OSA-Internationalia) OSA-
Interaktief. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het generalaat in
Rome. Curia Generalizia Agostiniana, Via Paolo VI, 25, 00193
Roma, ITALIA; e-mail segreteria@aug.org; fax 00.39-06-68 00 62
99
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VERDER NIEUWS

Leuven 9 november 2002
In Leuven aangekomen bleken we toch op een
andere plaats bijeen te komen dan in de
afgelopen jaren. Dat was geen enkel probleem
want Cmek bleek aanwezig op het punt waar
wij aankwamen. Hij loodste ons bekwaam
naar een goede parkeerplaats en de juiste

collegezaal. 
De lezing van Bernard Brüning was op een
aantal publicatie’s van Tars van Bavel over de
eucharistie en het eucharistisch ‘Amen’
gestoeld. Interessant, maar helaas hier en daar

niet zo goed ondersteund door de geluidsinstallatie. Tijdens de
koffiepauze konden we ons te goed doen aan de boekentafel en was
er een erg mooie brochure over Augustinus in /en Algerije
verkrijgbaar. (Nu helaas niet meer verkrijgbaar, nagevraagd in Leuven)

De aangekondigde CD was nog niet beschikbaar, maar in plaats
daarvan kregen we een virtuele rondleiding
door het klooster. Het was leuk te zien dat
deze wereld ook bij zusters al zijn
toepassingen gekregen heeft. Na een
uitstekende lunch gingen we door met
gedachten over ‘de brug tussen Eucharistie en
Leven’. In 18 punten op papier gezet, maar
geleid door de beschikbare tijd, zodat er hier en daar wat punten ter
meditatie overbleven gingen we door het praatpapier. Het was

boeiend op deze manier met andere ogen eens
naar een eucharistieviering te kijken. En toen
was het al weer tijd voor de afsluitende
eucharistieviering. Na nog even een blik op de
markt van Leuven gingen we weer
thuiswaarts, naar Nijmegen. 

Bettineke van der Werf
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Keuzecollege: Onrust en orde, 
een inleiding in leven en denken van Augustinus van Hippo 
Deze zullen plaatsvinden van maandag 28 april tot en met maandag
3 juni 2003 in Utrecht. Het zijn in totaal 24 uur, verdeeld over 6
blokken van vier uur. Aanvangstijd: steeds 14.00 uur; afronding:
17.45 uur. Plaats: nader te bepalen. Men kan zich aan de KTU alléén
voor dit college inschrijven en is dan gerechtigd tentamen te doen.
Informatie: mevrouw I. Smit (ISmit@ktu.nl) of 030 2532149 (secr.) 

Onrust en orde: een inleiding in leven en denken van Augustinus van
Hippo (+430)
Augustijns Instituut
Docent P. van Geest
Leerdoel De student is vertrouwd met de belangrijkste werken van
Augustinus van Hippo, een van de meest invloedrijke theologen in de
Westerse christenheid. Daarnaast heeft de student inzicht in de
wisselwerking tussen de ontwikkeling in Augustinus’’ denken over
God, mens en wereld en diens persoonlijke ontwikkelingsgang.
Tenslotte is de student in staat actuele theologische problemen in het
licht van Augustinus’’ theologisch en spiritueel gedachtegoed te
evalueren en is de student in staat enkele werken te ontsluiten als
leidraad voor een eigentijdse levensordening.
Inhoud : In de loop der eeuwen is het beeld van Augustinus, de
grondlegger van het Westerse theologisch denken, vooral bepaald
door studies waarin de kerkvader uitsluitend als theoloog aan het
woord kwam. Vooral zijn visie op de verhouding tussen de
menselijke natuur en vrije wil enerzijds en anderzijds de goddelijke
genade werd doordacht, al dan niet in godsdiensttwisten. Onder de
verzengende theologisch- speculatieve aandacht verschrompelde het
beeld van Augustinus tot dat van een dorre theoloog met een
pessimistisch zelf-, mens-, wereld-, en godsbeeld.
In chronologische volgorde worden díe werken van Augustinus
behandeld, waarin een wisselwerking ontwaard kan worden tussen
enerzijds de ontwikkeling van zijn denken over God, mens en wereld
en anderzijds zijn groei als mens en gelovige, die leeft in vrees voor,
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maar vooral in verlangen naar God. Er zal daarbij zicht geboden
worden op de wijze waarop Augustinus orde trachtte te scheppen in
zichzelf, zijn directe omgeving en de wereld. Aan de orde komen
onder meer zijn werken: De beata vita (Het gelukkige leven), De
ordine (De orde), zijn Praeceptum (Regel voor een gemeenschap),
De opere monachorum (Moeten monniken werken?), de Confessiones
(Belijdenissen), De civitate Dei (De Stad Gods) alsook enkele preken.
De doorwerking van deze werken in de theologie en spiritualiteit van
het westen en de via Augustini zal hierbij ter sprake komen evenals
hun betekenis voor actuele (theologische) vragen en een eigentijdse
levensordening. 

Verplicht studiemateriaal: Reader
Aanbevolen literatuur
H. van Reisen, Met Augustinus aan de slag. Eindhoven, 2002; 
M. Schrama, Augustinus. De binnenkant van zijn denken. Zoetermeer, 1999; 
P. Brown, Augustine of Hippo. A Biography. London, 1967 [vert. Augustinus van
Hippo. Een biografie. Amsterdam, 1992].) 

Toetsing: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk of
een mondeling tentamen; ter keuze aan de student.

Commissie voor Internationale Jongerenbijeenkomsten.

Van 30 juli tot 5 augustus 2002
Kosten ter plekke € 120,-    Deelname tussen 18 en 27 jaar.
Adres: Finca Fray Luis de Leon,
Paseo de la Alameda, 39
28440 GUADARRAMA (Madrid)
Motto: Making times better, together.
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Dit herinnert aan een tekst van Augustinus:”Wij zijn de tijden”.

Slechte tijden.

De mensen zeggen: de tijden zijn slecht 
de tijden zijn zwaar.
Laten wij goed leven
en de tijden zullen goed zijn.  
Want de tijd, dat zijn wij, 
en zoals wij zijn, zo zullen de tijden zijn...
Waarom zijn wij bedroefd 
en maken wij ons beklag bij God?  
Men zegt: omdat de wereld slecht is... 
Maar wat is een slechte wereld?  
Toch niet de hemel, 
of de aarde of het water?
Toch niet de vissen,
of de vogels of de bomen?  
Die zijn alle goed.
Maar slechte mensen
maken de wereld slecht. Preek 80,8. (PL 38,498).

Deze gedachte heeft Augustinus vaker ontwikkeld, en daarbij meestal 
aangegeven dat de tijden ons in handen zijn gegeven. Wat wij ervan
maken, dat is onze tijd waarin wij leven.

De inschrijving loopt tot 1 juni 2003.
In het programma zit een middag met een markt over de rechten van
de mens (allerlei situaties nagespeeld, zoals het in ieders land
toegaat); en twee dagdelen met workshops die met de vragen van
onze wereld te maken hebben, en met het zoeken naar oplossingen.
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Ook een middag met 'tekens van hoop', mensen die iets laten zien van
hoe zij naar een oplossing zoeken en iets daarvan vinden.
Natuurlijk brengen we een bezoek aan de Valle de los Caidos, en aan
het Escorial. Verder enkele vieringen, van verschillende aard, en
vanzelfsprekend ook allerlei feestelijke dingen.
We rekenen op zo'n 400 deelnemers
Uit Nederland mogen 10 jongeren deelnemen, uit Belgie 5.
Meer informatie: Eric Luijten / Pieter Renkens

Studiedagen:
Werkdag alleen voor studenten op zaterdag 29 maart over de
zoektocht naar God in Augustinus' Belijdenissen met prof. dr.
Hans van Oort van de KUN en Hans van Reissen. 
Studiedag van OSA-NL met Familia Augustiniana op vrijdag
11 april over Psalmen met dr. Harm van Grol van de KTU en
dr. Martijn Schrama osa 
Vijfde ontmoetingsdag rond Augustinus op zaterdag 25
oktober met prof. dr. Paul van Geest van de KTU en
waarschijnlijk drs. Fred Verstappen van het AHI in Leuven:
thema's zijn nog te bepalen. 
Studiedag op 11 maart 2004 (!)in samenwerking met het
Liturgisch Instituut in Tilburg rond het religieuze vasten
(onder voorbehoud van goed te keuren begrotingen)
Zesde ontmoetingsdag rond Augustinus op zaterdag 13
november 2004 (!) i.v.m. 1650 geboortedag van Augustinus;
waarschijnlijk rond Mt 25; sprekers nog te bepalen.
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:

http://www.augustijnen.nl   (Nederlandse Augustijnen)

http://www.aug.org   (Orde der Augustijnen, site geheel
vernieuwd)

http://www.augustiniana.org   (Augustijns Instituut Heverlee)

http://www.frayluisdeleon.org (Buitengebied in Spanje, eigendom van
de augustijnen waar het internationale
jongerentreffen wordt gehouden)

http://www.augustinians.org.uk (Engelse Augustijnen)

www.mendel-museum.org (Mendel)

www.d-net.cz/opatbrno (Mendel)

 
Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt
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AUGUSTIJNSE AGENDA:

29 maart De zoektocht naar God in
Augustinus' Belijdenissen met
prof. dr. Hans van Oort van de
KUN en Hans van Reissen.
(alleen voor studenten)

11 april Studiedag Over Psalmen met dr.
Harm van Grol van de KTU en
dr. Martijn Schrama osa 

28 april - 3juni College onrust en orde prof. dr.
Paul van Geest

30 juli -5 augustus Internationaal Jongerentreffen in
Spanje

25 oktober Vijfde ontmoetingsdag rond
Augustinus met prof. dr. Paul van
Geest van de KTU
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