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Inleiding: 
 

Voor u ligt het eenenzestigste nummer van Open Vensters.  

De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 

rondzendbrief op de site van de FAN.  

Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 

tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij wanneer u 

hiervan een foto (met vermelding van de plaats) naar de redactie 

stuurt zodat die bij Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden!  

Wij wensen u fijne feestdagen en veel genoegen bij het lezen van de 

rondzendbrief.  
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Het Augustinusraam in de 

Augustinuskerk in Amsterdam 
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AUGUSTINUS ZEGT ..  
 

 

 

 

 

Ik wil de lof van de Heer verkondigen,  

van de Heer door wie alles geschapen is,  

en die te midden van al het geschapene zelf geschapen is.  

Hij is het Woord dat God is vóór alle tijden,  

en dat mens geworden is toen de tijd vol was.  

Hij is de schepper van hemel en aarde,  

en geboren onder de hemel, op onze aarde.  

Hij is onuitsprekelijk wijs,  

maar koos er in zijn wijsheid voor  

om een sprakeloos kind te zijn.  

Zijn grootheid doet niets af aan deze nederigheid,  

en zijn nederigheid vermindert zijn grootheid niet.  

Hij nam een menselijk lichaam aan,  

maar bleef als God zijn werken trouw.  

Zijn macht bleef reiken  

van het ene uiteinde van de wereld tot het andere  

en hij leidt alles met zachtheid.  

Hij blijft de engelen het voedsel van wijsheid schenken,  

maar ook wij kunnen proeven hoe zoet de Heer is. 
 

 

 

(Preek 187,1  

Bewerking Wim Sleddens o.s.a.) 
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BOEKBESPREKING 
Monica. An Ordinary Saint / Gillian Clark. 

Oxford University Press, 2015. (Women in 

Antiquity) 199 p. HB, ca € 90,00  

 

De namen van de ouders van Hiëronymus 

en Ambrosius kennen we niet, terwijl zij 

beroemde kerkvaders zijn en tijdgenoten 

van Augustinus. Van een beroemdheid of 

heilige uit de oudheid is soms de sociale 

status van de ouders bekend, soms de 

naam van de vader maar vrijwel nooit die 

van de moeder. In dat opzicht is de naam 

van Monica een uitzondering. Ze is zelf een 

heilige geworden, als voortdurend 

biddende moeder van 'een zoon van tranen'. Hoe kan dat?  

De enige informatie die we over haar hebben komt uit de 

Confessiones, de vroege dialogen van Augustinus en haar grafsteen  

in Ostia. Met Sappho als uitzondering wordt er niet door maar over 

vrouwen geschreven, door mannen. In de oudheid maakten vrouwen 

geen politieke carrière en Monica had geen familiekapitaal om via 

financiële regelingen invloed uit te oefenen. Ze was een gehoorzame 

dochter, een trouwe en bescheiden echtgenote, een goede moeder 

die de huishouding kundig leidde en een weduwe die niet 

hertrouwde. Voor Romeinse begrippen een prachtig leven maar  

niet een waar je over schrijft. Monica is in dit opzicht 'ordinary', 

doorsnee. In de 3
de

 tot  6
de

 eeuw is er bij christelijke schrijvers echter 

meer aandacht voor vrouwen. Zij schreven over vrouwen die als 

martelaar stierven, die indruk maakten door hun ascetische leven 

terwijl ze hun rijkdom aanwendden voor de ondersteuning van de 

Kerk. Tot die categorie behoort Monica ook niet. Toch behoort ze tot 

de meest bekende vrouwen uit de oudheid. Is dat alleen omdat ze de 

moeder is van de beroemde bisschop van Hippo? Augustinus zet zijn 

moeder neer als een intelligente, zelfstandige, volhardende en 

ondernemende vrouw. Heel ondernemend: ze schrikt er niet voor 

terug Augustinus naar Rome en Milaan na te reizen in een tijd waarin 



7 

 

reizen gelijk stond aan hachelijke avonturen. Dat is geen doorsnee 

gedrag. Maakt haar niet aflatende moederlijke zorg haar heilig? 

Augustinus portretteert Monica met haar goede en minder goede 

kanten. Gillian Clark wijst hier op de nuanceverschillen tussen 

Augustinus' tekst over zijn moeder en die van Gregorius van Nazianze 

over zijn heilige zus Macrina (p. 157-159) die in alles perfect was.  

Gillian Clark vergelijkt de weinige informatie over Monica op basis 

van historisch onderzoek en genderstudies met andere vrouwen. Zo 

ontstaat er een gedetailleerd beeld van Monica's jeugd en leven in 

Thagaste, over haar geloof en haar gezin. Interessant is hoofdstuk 6 

over de receptiegeschiedenis. Pas in de 12
de

 eeuw wordt ze heilig 

gemaakt. En dat levert eeuwen later uiteenlopende kwalificaties op, 

met name over de relatie tussen Monica en Augustinus. Een nuchter 

boek, met sympathie geschreven. De uitgave bevat  enkele zwartwit-

illustraties, vele voetnoten, een uitgebreide bibliografie en een index 

op persoonsnamen.  

Ingrid van Neer-Bruggink 

 

FAMILIA-GROEPEN 
 

FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

Zoals wij gewend zijn komen we de eerste woensdag van de maand 

bij elkaar.  We beginnen met een kopje koffie of thee en wisselen dan 

wat ervaringen uit wat er door de leden van onze groep is gedaan. 

Het heeft wel altijd te maken met de Augustijnen.  

Zo b.v. de jongeren reis naar San Giminiano. Pieter, Jan Martijn en 

Antoinette hopen op voldoende deelname.  En Wim Sleddens  heeft 

ook regelmatig iets te vertellen.  

Dan gaan we beginnen met lezen. We zijn nog steeds bezig met  

de "preken van de eerste brief van Johannes".  De proefvertaling van 

Wim Sleddens. Soms lezen een langer stuk en een andere keer geeft 

een korter gedeelte al genoeg stof om over na te denken en er 

samen over te discussiëren. Augustinus maakt het ook niet altijd 

even gemakkelijk. Maar het is zeker de moeite waard.  
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We zijn nu wel bijna aan het einde, nog 1 of 2 keer. Wat we daarna 

gaan lezen is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn al wel wat 

voorstellen gedaan. Volgende keer is het misschien wat duidelijker. 

Tegen 22.00 uur gaan we afsluiten met gebed, psalmen en een lied.  

Verder is er van onze groep niet veel nieuws te melden.  

Jacqueline Dietvorst- van den Broek. 

 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 

Zoals in de vorige Open Vensters al is aangegeven zijn we sinds 

september in onze groep 'aan de slag gegaan' met de Regel van 

Augustinus.  Augustinus heeft zijn Regel geschreven eind 4
de

 eeuw 

toen hij met een aantal clerici ging samenwonen in Hippo en later 

ook voor de kloosters die hij stichtte. Veel later, pas rond de 10
de

 

eeuw werd de Regel ‘herontdekt’ en gingen honderden  

kloosterordes (zoals bijv. de reguliere kanunniken van St. Augustinus, 

Norbertijnen, Kruisheren, Dominicanen) en congregaties (bijv. de 

Augustinessen van St. Monica of - van Heemstede, de Birgittinessen, 

de Ursulinnen etc.), maar weer later óók barden en begijnen - 

weliswaar opgelegd - de Regel van Augustinus volgen.   

 

We lezen per avond een hoofdstuk van de Regel (de Regel bestaat uit 

8 hoofdstukken) en kijken dan wat ieder er mee kan. We gebruiken 

de vertaling van Tars van Bavel en die van Vincent Hunink. Natuurlijk 

zijn er ook veel commentaren over de Regel geschreven, bijv. door 

Tars van Bavel en Frank Kazenbrood waar sommigen van ons zich al 

door hebben laten inspireren. Maar bijv. ook Martijn Schrama geeft 

in zijn boek ‘Augustinus, de binnenkant van zijn denken’ aspecten van 

de Regel weer. Verder zijn er ook veel lezingen of cursussen aan de 

Regel gewijd o.a. door Wim Sleddens en Paul van Geest. Ook in de 

Boskapel heb ik samen met Joost Koopmans 8 avonden verzorgd over 

de Regel (Joost als religieus en ik als leek) en geeft Ingrid van Neer 

hier binnenkort een avond over samen met Wim Sleddens. De Regel 

is dus echt wel ‘hot’ zou je kunnen zeggen. In 2009 verscheen er nog 

een klein boekje van Bosman en Klamer ‘De ene Regel is de andere 

niet’ – Vijf spirituele grootmeesters over werk en leiderschap; hierin 



9 

 

worden 5 verschillende Regels met elkaar vergeleken; ook heel 

boeiend! 

Maar terug naar onze eigen avonden. Want op deze avonden gebeurt 

er óók iets heel boeiends, omdat we alle 7 heel verschillend over de 

teksten denken en ermee omgaan: 

- de een blijft bij de tekst, wat staat er nu precies en checkt het 

eventueel in de Latijnse versie. 

- de ander blijft meer steken dat de Regel is geschreven voor 

een gemeenschap uit de 4
de

 eeuw en niet meer van deze tijd 

is; 

- de volgende zoekt meer naar parallellen met preekteksten of 

kijkt naar achtergronden en contexten; 

- en weer anderen willen nadenken of hebben al nagedacht 

over ‘wat kan / wil ik er zelf mee. Ik woon dan wel niet in een 

klooster maar ben wel geëngageerd met de Augustijnse 

spiritualiteit. Kan ik dan toch aspecten van de Regel 

toepassen, ook in andere kringen van verbondenheid’?  

Persoonlijk denk ik dat, áls we de Augustijnse spiritualiteit ook in de 

toekomst een geleefde spiritualiteit willen laten zijn, dat wij, leken, 

o.a. de Regel als een inspiratiebron kúnnen gebruiken, om hier 

handen en voeten aan te geven en de Augustijnse spiritualiteit 

concreet te maken in ons hedendaagse leven. Maar na 3 avonden 

kunnen we al wel constateren dat niet iedereen hierover hetzelfde 

denkt. Maar is dat erg? We hoeven het toch ook niet altijd met elkaar 

eens te zijn, zegt dat Augustinus ook niet? De verschillende meningen 

en verschillende benaderingswijze zijn óók heel boeiend. Door er 

bewust over na te denken, spitst het ook weer je eigen gedachten en 

kun je er alleen maar innerlijk rijker van worden.   

Maar het blijkt ook wel dat het enerzijds lastig is om anderen 

duidelijk te maken dat de Regel je een handvat kan bieden om in de 

huidige tijd aan de Augustijnse spiritualiteit invulling te geven en 

anderzijds door er met elkaar over te praten dit ook weer nieuwe 

gezichtspunten oplevert.  

Samenvattend is de Regel dus van aller tijde en op zijn minst een 

mooi middel om samen op weg te gaan (het nieuwe jaar tegemoet).  



10 

 

Daarom tot slot, namens onze Familiagroep wensen we alle FAN-

leden hele mooie en inspirerende Kerstdagen en weer een goede 

start van het nieuwe jaar.  

Annemieke Pacilly  

 

VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Tijdens de vergadering op 24 november bespraken 

we maar liefst drie ontmoetingsdagen: de 

voorjaarsontmoetingsdag op zaterdag 27 februari 

2016 in Lindenholt, de extra ontmoetingsdag op 

zaterdag 16 april 2016 in Gent in het historische 

Augustijnenklooster St. Stefanus en we blikten terug op de 

najaarsontmoetingsdag van 10 oktober in de St. Augustinus in 

Amsterdam met de uitstekende lezing van Brian Heffernan. 

Bovendien was het de laatste vergadering voor Annemiek Alferink als 

voorzitter van het bestuur en de eerste FAN-vergadering voor Hans 

Walkate. 
 

In de ALV van 10 oktober noemden we het 10-jarig bestaan van de 

FAN in 2016. Op 29 december 2006 immers passeerden de statuten 

bij de notaris en werd de FAN een officiële vereniging. Eigenlijk 

bestaan we al langer dan 10 jaar maar een jubileum is een goede 

aanleiding om ons te bezinnen op wat we willen bieden, hoe we naar 

buiten kunnen treden. Op welke manier zou je wie we nu zijn aan 

anderen kunnen laten zien? Ja, dat is stof tot nadenken, voor overleg 

en ideeën. En voor wie wil reageren:  

onze volgende bestuursvergadering is op 12 januari 2016. 
 

Denkt elke familia aan ook aan het schrijven van een verslag van de 

activiteiten, gelezen teksten, bijzonderheden in zijn of haar eigen 

groep van het afgelopen jaar? U kunt dit tot 15 januari inleveren bij 

Ingrid van Neer, ingridcascia@gmail.com  
 

Terwijl we naar voren kijken en achterom, leven we in het nu. Het is 

nu advent, we bereiden ons voor op de komst van Jezus.  
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Het kerstfeest is veel meer dan een verlangen naar licht in deze 

donkere tijd. Augustinus laat ons voelen hoe bijzonder de geboorte 

van Christus is: 'De dag die elke dag maakt, heeft deze dag voor ons 

geheiligd. Wie anders is deze dag uit de dag, dan de Zoon uit de 

Vader, licht uit licht? De waarheid, Christus, heeft alles geschapen en 

is geschapen te midden van al het andere. Hij maakte de dag en 

kwam in de dag. Hij was er vóór de tijden en betrad de tijden.' (preek 

189) 

Het bestuur wenst u en allen rondom u  

een gezegend kerstfeest en een vreugdevol nieuwjaar. 

 

Namens het bestuur FAN,  

Ingrid van Neer-Bruggink, secr. 

 

AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS: 

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2016  

ad € 10,00 s.v.p. voor 1 maart overmaken. 

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. 

 t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘abonnement 

Open Vensters 2016’   

 

AAN DE FAN-LEDEN: 

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2016 ad € 50,00 s.v.p.  

voor 1 maart overmaken. IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. 

t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘lidmaatschap FAN 2016’   

Penningmeester FAN 
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TERUGBLIK  

FANDAG 10 OKTOBER 2015 

Lezing Brian Heffernan op Ontmoetingsdag FAN in Amsterdam op 

10 oktober 2015 

 

Op verzoek van de FAN heeft Brian 

Heffernan uit zijn boek ‘Een kleine 

orde met allure’, momentopnamen 

samengebracht die op de een of 

andere manier met Amsterdam te 

maken hebben. De vraag naar het 

schrijven van zijn boek kwam van de 

provincie zelf. Net als andere 

religieuzen hebben ook de 

augustijnen veel betekend in de 

samenleving. Die tijd is voorbij: zij 

moesten parochies uit handen 

geven, scholen overdragen en de 

zorg voor hulpbehoevenden 

overdragen aan maatschappelijke organisaties en instellingen. Nu 

gaat het vooral om hun rol van ‘drager’ zijn van ‘spiritualiteit’. In de 

jaren ’80 en ’90 was er een heropleving van de Augustijnse 

spiritualiteit. De oprichting van de Familia Augustiniana was de 

vrucht van deze ontwikkeling. 

 

Wat hebben de augustijnen betekend voor de Amsterdamse 

samenleving? In 1889 overleed pastoor Hoorneman, verbonden aan 

de Amsterdamse parochie De Star. Hoorneman was een beetje 

streng voor de gelovigen: hij vond belangrijk dat wat ze aan 

godsdienstigheid deden, ook echt en oprecht was. Pas als je tijdens 

de biecht echt berouw had, kreeg je de absolutie. Hij hield niet van 

devotionele poespas rond rozenkransen en scapulieren, die alleen 

maar voor ijdelheid of afleiding zorgden. Hij onderhield goede 

betrekkingen met de welgestelden uit zijn parochie, en zijn vermogen 

om giften en legaten los te krijgen was legendarisch. 
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De katholieken van zijn tijd probeerden liturgische en andere zaken 

die protestanten niet begrepen, nog zoveel mogelijk binnenshuis te 

houden. De Amsterdammer Prosper Jansen bestreed deze neiging 

toen hij in 1890 kapelaan van de parochie werd. Jansen was sinds 

1886 augustijn. In de 15 jaar dat hij voor De Star werkte, maakte hij 

zich sterk voor de emancipatie van de katholieken die niet bang 

moesten zijn om uit hun schuilkerken tevoorschijn te komen. Samen 

met andere geestelijken stimuleerde hij de oprichting van katholieke 

verenigingen, vakbonden en standsorganisaties, en katholieken 

moesten vaker naar de kerk komen. De Orde zag hij als een leger dat 

geharnast ten strijde trok, met Augustinus aan het hoofd. In 1909 

was Jansen lid van het provinciebestuur, toen dat besloot om het 

middelbaar onderwijs te ondersteunen. De augustijnen hadden al ca. 

10 jaar een middelbare school in Eindhoven. Volgens Jansen moesten 

de augustijnen ‘gehoorzame jongelieden’ scholen, die in tucht en 

ootmoed opgevoed, in naam van Jezus de wereld moesten gaan 

‘herwinnen’. 

Jansen en zijn augustijnse tijdgenoten wilden ook de devotie rond de 

icoon van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad stimuleren. In 1893 

werd de Nederlandse afdeling van deze vereniging opgericht, die op 

zijn hoogtepunt ruim 10.000 leden telde. In 1894 verscheen het 

tijdschrift voor gezinnen ‘Moeder van Goede Raad’. In 1908 is ook 

een aan Maria gewijde kapel klaar, een ‘stichtende’ kapel die ‘spreekt 

tot het hart’. 

Rond 1930 nam de belangstelling van de augustijnen voor de 

Mariaverering af. De goed opgeleide jonge augustijnen, door de 

provincie vaker naar de universiteit gestuurd, zagen niet veel meer in 

de massale, op gehoorzaamheid gerichte devoties die ze vrouwelijk 

en sentimenteel vonden. Ze zagen meer in een authentieke, op 

verdieping gerichte geloofsbeleving, die meer mannelijk was, 

heroïsch en radicaal. 

De sentimentele Mariadevotie moest ook wijken voor de objectieve 

spiritualiteit van de kerkelijke liturgie. Daarbij ging het om ‘actieve 

participatie’: de liturgie moest een gemeenschapsgebeuren worden, 

volksmissaals werden ingevoerd waardoor gelovigen met de priester 
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konden meebidden, en de communie moest tijdens de mis 

plaatsvinden. 

In Amsterdam beheerden de augustijnen 

drie parochies: de St. Augustinus 

Nieuwendam, de St. Rita en Tuindorp 

Oostzaan. De augustijnen speelden een 

grote rol in de verspreiding van de 

eucharistische devotie, vooral vanuit de 

St. Rita. Daar richtte kapelaan van Dijk 

de Eucharistische Bond op, ter 

verheerlijking van ‘Christus Koning’. Het 

bureau van deze bond was gevestigd 

aan het Begijnhof, waar Van Dijk de 

scepter zwaaide. Van Dijk werd 

opgevolgd door een augustijn die na 

enige tijd naar Bolivia vertrok. Ook na de 

hoogtijdagen van de Eucharistische 

Bond bleef de verering van het 

Allerheiligste ook ná de eucharistie bestaan. Diefstal van vaatwerk 

werd beschouwd als heiligschennis, en in 1938 werden bij de St. 

Augustinuskerk in Amsterdam-west altaarwachten aangesteld die het 

tabernakel moesten beschermen. De spiritualiteit stond in het teken 

van de eucharistische devotie, pas 40 jaar later zou ook de 

spiritualiteit van Augustinus voor de augustijnen meer gaan leven. 

De augustijnen kenden al heel lang een derde orde: leken verbinden 

zich aan een diepere spiritualiteit door geloften af te leggen. Van 

deze orde waren vooral vrouwen lid. In 1929 kwam er in Venlo een 

afdeling alleen voor de jongens van het juvenaat, het augustijns 

kleinseminarie. De bedoeling was dat de juvenisten priester zouden 

worden, en tot een echte lekenbeweging kwam het niet. In 1947 

richtte de provincie een landelijke afdeling op voor notabelen en 

jonge intellectuelen. Onder leiding van augustijnen en experts kwam 

men in Culemborg bij elkaar om belangrijke thema’s te bespreken. 

Professoren zoals professor Pompe, burgemeesters en universitair 

geschoolden werden lid, en ook jonge intellectuelen o.a. Dries van 

Agt, bezochten de bijeenkomsten. 
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Binnen de Orde gingen jonge augustijnen ook meer discussiëren over 

de identiteit van hun Orde: zijn augustijnen vooral eremieten, 

asceten, die kluizenaars willen evenaren? Of was voor de 

gemeenschap vooral de milde spiritualiteit, gebaseerd op de Regel 

van Augustinus, belangrijk? Uiteindelijk krijgt de augustijnse 

spiritualiteit de overhand en verandert de Orde in 1963 haar naam. 

In 1960 verzoekt het bisdom Haarlem de augustijnen om een vierde 

parochie te stichten, en wel in Amsterdam-noord omdat daar nieuwe 

wijken werden gebouwd. De activistische kapelaan en bouwpastoor 

Joost Reuten was een moderne, jonge priester die in de tuinstad van 

Buikslotermeer drie kleine kerkjes wilde laten bouwen waar kleine, 

hechte gemeenschappen de eucharistie konden vieren. Tegen de tijd 

dat er een kerk gebouwd kon worden, in 1966, was het aantal 

gelovigen echter terug aan het lopen. Besloten werd om er één kerk 

te bouwen: de Salvator. De vernieuwing die pastoor Reuten invoerde 

was dat hij na de mis in zijn gewone kleren koffie dronk met de 

parochianen in dezelfde ruimte waar ook de viering was, en dat de 

kerk door-de-week gebruikt kon worden als sportschool en voor 

wijkbijeenkomsten. 

Na alle veranderingen en vernieuwingen van de jaren 60 en 70, werd 

in de jaren 80 en 90 Augustinus a.h.w. ‘herontdekt’. Hij werd een 

bron die diepgang biedt en die zin kan geven aan het religieuze leven, 

met ook een spiritualiteit die op anderen kan worden overgedragen, 

bijv. op de Augustijnse Familia. Deze beweging in de richting van 

spiritualiteit zegt iets over hoe religie vandaag de dag ervaren wordt: 

als een kwestie van beleving, van het zoeken naar dingen die je 

raken, en van het aanboren van spirituele bronnen. Zullen de 

augustijnen en de familia erin slagen de spiritualiteit van Augustinus 

ook op anderen over te dragen? 

Julia van Wel 
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Ontmoetingsdag van de Augustijnse Beweging  

Geloven Hoeksteen of Struikelblok ?  

Hoe kunnen Augustinus en Stephanus 

ons hierbij inspireren 

 Lezing over Augustinus en Stephanus op de 

Ontmoetingsdag van de Augustijnse 

Beweging 

Bob Bodaar heette ons op 24 oktober 

2015 in Maarssen van harte welkom. 

Wegens ziekte kon Anthony Dupont niet 

komen en Martijn Schrama was bereid 

gevonden de lezing van hem over te 

nemen. 

 

Christelijke martelaren 

De eerste christenen waren, net zoals Jezus 

en zijn apostelen, joden. In het Boek 

Handelingen lezen we over Stephanus. 

Stephanus was de eerste van de zeven 

diakens die door de apostelen waren 

aangesteld. Buiten de stadspoort van 

Jeruzalem werd hij door joden gestenigd. 

Hij werd de eerste christelijke martelaar. 

Paulus, die toen nog Saulus heette, was bij 

zijn steniging aanwezig. 

De eerste joods-christelijke martelaren, 

werden door hun joodse geloofsgenoten beschouwd als ‘afvalligen’, 

als ‘ketters’, die vervolgd en gedood moesten worden. Later werden 

de christenen vooral een bron van zorg voor de Romeinen. Het 

Romeinse Rijk was polytheïstisch, en op religieus gebied heel 

tolerant: iedereen mocht zijn eigen goden vereren, en er was steeds 

plaats voor een nieuwe, extra godheid. De Romeinen en ook andere 

volken vonden de christenen intolerant en pretentieus. Ze geloofden 

immers alleen in één God, en alleen hun God en hun kerk kon 

volgens hen tot geluk leiden: ‘buiten de Kerk géén heil’. Overal in de 

Romeinse wereld konden christenen om hun geloof vervolgd worden. 
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Martelaren uit de eerste eeuwen waren o.a. de vrouwelijke diakens 

Felicitas en Perpetua, Ignatius van Antiochië, Polycarpus van Smyrna, 

Justinus de Martelaar en Julitta uit Caesarea in Cappadocië. 

In de ogen van de Romeinse politieke elite waren de christenen 

‘staatsgevaarlijk’, omdat ze de staatscultus – het vereren van de 

keizer als goddelijk – verwierpen. Het verwerpen van deze cultus kon 

de stabiliteit en de eenheid van het Romeinse Rijk aantasten. In het 

midden van de derde eeuw worden alle burgers dan ook bij wet 

verplicht een offer te brengen aan de keizerlijke godheid. Wie dit 

weigert wordt gestraft, met de dood als gevolg. Hiermee beginnen de 

meer systematische christenvervolgingen, die pas stoppen als keizer 

Constantijn in 313 het christendom officieel erkent als religie en deze 

zelfs bevoordeelt, en wanneer keizer Theodosius in 383 het 

christendom verheft tot de enige toegelaten staatsgodsdienst. 

 

In de 16
de

 eeuw vinden weer veel christenen de marteldood, als ten 

tijde van de Reformatie en de Contrareformatie, de verschillende 

christenen elkaar vervolgen. De eerste protestantse martelaren zijn 

de Antwerpse Augustijnen Jan van Essen en Hendrik Voes die op 1 juli 

1523 op de Grote Markt te Brussel levend verbrand werden. En in 

1572 worden 19 katholieke religieuzen en priesters, de z.g. 

‘Martelaren van Gorcum’ in Den Briel door de watergeuzen gedood. 

In de twintigste eeuw echter vonden meer christenen dan in elke 

vorige eeuw de dood, o.a. Edith Stein en de ‘twaalf martelaren van 

Rwanda’. Zij vonden de dood door Nazi concentratiekampen, 

communistische uitzuiveringen, totalitaire Latijns-Amerikaanse 

regimes en genocides. In de nissen boven de westelijke ingang van 

Westminster Abbey staan beelden van martelaren uit de twintigste 

eeuw, waaronder Elisabeth van Rusland, Martin Luther King, Oscar 

Romero en Dietrich Bonhoeffer. Volgens Barrett, Johnson en Guidry 

(red) in World Christian Trends werden gedurende 20 eeuwen 

christendom ongeveer 70 miljoen christenen gedood omwille van 

hun geloof. Martelaren hebben, omwille van de radicaliteit van hun 

engagement, christenen altijd geconfronteerd met het wezen van 

hun christelijke identiteit. En dat zullen ze ook blijven doen.  
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Augustinus over de martelarenverering 

Augustinus moest aanvankelijk niets hebben van de verering voor 

martelaren. De gelovigen van zijn tijd zagen een martelaar, omdat hij 

nu bij God is, als een schutspatroon en bemiddelaar die een 

overledene aan gene zijde opvangt. Dit idee gaat terug tot de 

beginperiode van het christendom. Augustinus was bang dat 

martelaren de plaats van God en Christus zouden innemen. Hij 

benadrukt dat het loven en prijzen van martelaren neerkomt op het 

loven en prijzen van God, en van Christus. Zijn grootste zorg was dat 

de verering van de martelaren de verering van Christus zou 

verdringen. Christus staat centraal:  de martelaren volgden allen zijn 

voorbeeld; ze zijn richtingwijzers naar Christus. Bovendien hielp 

Christus hen. Hij stond hen bij en sterkte hen in hun stervensuren. 

Augustinus’ visie op het martelaarschap fungeerde als ‘identity-

marker’ in de twee grootste theologische debatten waarin hij 

verwikkeld was: die met de Donatisten en Pelagianen. Tegen de 

Pelagianen beklemtoonde hij dat zonder Christus’ voortdurende 

bijstand de martelaren hun martelaarschap nooit aangekund zouden 

hebben, het is Christus die genadevol het martelaarschap in hen 

bewerkstelligde, dit is niet hun maar louter zijn verdienste.  De mens 

heeft de genade van God absoluut nodig. Zonder Gods constante 

hulp kan de mens zelf niets goeds in dit leven verwezenlijken. Dat de 

martelaars vereerd worden als geloofshelden omdat ze met hulp van 

Christus hun vrees voor de dood overwonnen, is volgens Augustinus 

ook een bewijs dat de menselijke dood niet iets natuurlijks is – reeds 

aanwezig toen God de mens in het paradijs schiep – waarvoor de 

mens niet bang hoeft te zijn, zoals de Pelagianen beweren. Nee, de 

aanvankelijke doodsangst van de martelaren bewijst dat de 

menselijke dood niet behoorde tot Gods oorspronkelijke 

scheppingsplan, maar een negatief gevolg is van de eerste zonde van 

de mensheid. 

De Donatisten scheidden zich af van de kerk en waren omwille van 

hun separatistische en soms zelfs gewelddadige ingesteldheid 

verboden door de politieke overheid. Ze beschouwden zich daarom 

als de ware martelaarskerk, en zochten dikwijls doelbewust het 

martelaarschap op – te vergelijken met de zelfmoordterroristen die 
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vandaag de actualiteit beheersen. Augustinus ging met klem in tegen 

deze zelfidentificatie met het martelaarschap, omdat hij de reden van 

hun handelen afwees. Het is niet omdat je gestraft of vervolgd wordt, 

dat je automatisch een martelaar bent. In het geval van de 

Donatisten die geweld plegen en de (kerkelijke) eenheid verbreken, 

vindt Augustinus een gematigde straf (maar nooit foltering of 

doodstraf) wel gerechtvaardigd. Enkel de correcte reden maakt 

iemand tot een martelaar: ten volle willen leven voor Christus 

waarbij de martelaarsdood nooit het beoogde doel is, maar slechts 

een gevolg van hun radicale keuze om Christus niet te willen 

verloochenen. Echte martelaren willen niet sterven: ze willen leven, 

ten volle leven. Maar ze willen niet zomaar leven, maar wel 

authentiek leven, trouw aan de idealen van Christus. Martelaarschap 

is geen kortere weg naar het heil of de hemel, maar wel de logische 

uitkomst en ultieme bekroning van een leven dat reeds lang daarvoor 

helemaal op God gericht was. Er bestaat in de vroege kerk een 

traditie die Matt 10,23 in deze zin interpreteert. Slechts wanneer het 

juiste moment (kairos) aanbreekt en vluchten niet meer kan, is het 

een dure plicht met het lichaam getuigenis af te leggen van je geloof. 

Augustinus wil geen letterlijke, heroïsche en bloedige kopieën van de 

oorspronkelijke martelaren maar hij wil dat wij vandaag het ultieme 

streven van de martelaren verinnerlijken, en dus authentiek christen 

zijn. 

De strijd van de martelaren tegen de dwang om het geloof af te 

vallen en trouw te blijven aan Christus is volgens Augustinus een 

inspirerend voorbeeld voor christenen om net als hen, ethisch 

hoogstaand te leven. Hij nodigt ons uit om het voorbeeld van de 

martelaren in ons dagelijks leven te volgen, en onszelf steeds de 

vraag te stellen: wat zou Jezus in deze situatie doen? Christus volgen 

kan voor gewone gelovigen soms te moeilijk zijn. Christus is immers 

God, en zijn goddelijk voorbeeld lijkt onze menselijke capaciteiten 

soms te overstijgen. 

Maar martelaren waren geen bovenmenselijke helden, zij waren 

gewone mensen zoals wij. Daarom is het mogelijk om ons te laten 

inspireren door hun voorbeeld, en bijv. onze vijanden te vergeven. 

Stephanus kon dat, en ook wij kunnen dat. 
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Augustinus over Stephanus 

In het jaar 415, in de tijd dus van Augustinus, werden relieken, 

stoffelijke resten van Stephanus, opnieuw ontdekt. Deze 

herontdekking zorgde voor een grote populariteit van deze 

martelaar. Vanuit Jeruzalem werden de relieken verspreid over de 

volledige Romeinse wereld, en ook Augustinus ontving er een aantal. 

Hij liet in Hippo een kapel bouwen voor God (dus niet voor 

Stephanus), met een altaar met relieken van Stephanus. 

Stephanus wordt gevierd op zijn sterfdatum, 26 december: zijn 

hemelse verjaardag, de dag waarop hij in de hemel geboren werd. 

Augustinus viert de dag uitdrukkelijk als de verjaardag van 

Stephanus’ kroning, want de naam Stephanus betekent in het Grieks 

‘kroon’. Stephanus verwierf door stand te houden als martelaar, de 

martelaarskroon. Augustinus benadrukt dat het Christus was, en niet 

Stephanus zelf, die hem kroonde. Allemaal kunnen wij vandaag nog 

die kroon verwerven, als we ernaar verlangen in de voetstappen van 

Stephanus te treden. 

Stephanus zocht zelf de eer en glorie van Christus, hij legde met zijn 

bloed getuigenis af van zijn diep geworteld geloof in Christus. 

Augustinus werkt een tweevoudige gelijkenis uit tussen de passie van 

Christus en de marteldood van Stephanus. Eerste gelijkenis: terwijl 

Christus aan het kruis hing, beval Hij zijn Geest aan de Vader aan: 

“Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest (Lk. 23, 46)”. Tijdens zijn 

steniging, deed Stephanus iets gelijkaardigs, hij beval zijn geest aan 

Christus aan: “Heer Jezus, ontvang mijn geest (Hnd. 7, 59)”. Tweede 

gelijkenis: Aan het kruis, vroeg Christus de Vader om al wie een 

aandeel hadden in zijn dood te willen vergeven: “Vader, vergeef het 

hun, want ze weten niet wat ze doen (Lk. 23, 34)”. Parallel vroeg 

Stephanus om vergiffenis voor zijn beulen: “Heer, reken hun deze 

zonde niet aan (Hnd. 7, 60). 

Stephanus’ gebed voor de vergeving van zijn moordenaars bleef 

volgens Augustinus niet zonder vruchten. Dat Saulus – die aanwezig 

was tijdens zijn steniging – zich bekeerde tot het christendom, en 

‘Paulus’ werd -, is volgens Augustinus een duidelijk bewijs dat 

Stephanus’ bede verhoord werd. 
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Augustinus’ uitnodiging om Stephanus na te volgen is vooral een 

aansporing tot een authentiek christelijke levenswijze. Kunnen wij, 

net als Augustinus en Stephanus, ook vandaag-de-dag, in woord en 

daad authentiek christen zijn, en getuigen van ons geloof in God en in 

Christus? 

Julia van Wel 
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STUDIEDAGEN 

 

FANdag  

De komende FANdag is op zaterdag 27 februari  

in Lindenholt, Nijmegen.  

De uitnodiging volgt nog.  

 

Uitnodiging minisymposium  

De Werkgroep Kloosterspiritualiteit, 

waar zowel religieuzen als leken in 

participeren, organiseert een 

minisymposium over het onderwerp 

Tradere, het doorgeven van je charisma 

aan geïnteresseerden en ‘blanco’ 

zinzoekers, met als centrale vraag: 

‘vanuit welke bron leven wij die aan 

andere zoekers een verfrissend 

perspectief kan bieden’.  

Vandaag de dag vraagt christen-zijn 

een bewuste keuze. Kloosterlingen en 

leken hebben elkaar met het oog op de 

toekomst meer dan ooit nodig voor 

wederzijdse inspiratie. Het gaat hierbij vooral om het uitdragen van 

je eigen verlangen. En naar de mening van de werkgroep 

Kloosterspiritualiteit ligt dit verlangen bij religieuzen en leken dichter 

bij elkaar dan je zou denken.  

Het minisymposium ‘Leef met lef, Hem achterna’ vindt plaats op 

vrijdagmiddag 5 februari van 13.00-17.00 uur in de Boskapel, 

Graafseweg 276 in Nijmegen.  

De toegang is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk, vóór 28 

januari, via kloosterspiritualiteit@gmail.com. Ook de volledige folder 

van het minisymposium is op dit emailadres op te vragen.  

Annemieke Pacilly  
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Augustinusdag België 

De Augustinusdag in België is op vrijdag 20 mei 2016 met als thema 

Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu. 

Sprekers: pater Pierre-Paul Walraet, osc, zuster Marie Madeleine 

Maas, osa, Dra. Liesbeth Pulinckx en Dr. Pieter De Witte.  

Een heel hartelijke augustijnse groet,  Bernard Bruning, osa, Martin 

Davakan, osa, Anthony Dupont, Anneke Goovaerts  

De folder volgt binnenkort.  

 

AUGUSTINUS ONDERWEG 

 

 

 

 

 

In 'de mooiste kerk van 

Gelderland' vonden we bij het 

altaar een augustinusbeeld.  

 

De 'mooiste kerk van Gelderland', 

is, volgens de folders, 

de Sint Willibrorduskerk   

in Wichmond (bij Vorden). 

 

Bettineke en Evert Jan  

van der Werf
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JONGERENWERKVAKANTIE NAAR  SAN GIMIGNANO 

Afgelopen maanden heeft de commissie verder gewerkt aan de 

voorbereidingen voor de jongerenwerkvakantie naar San Gimignano. 

De commissie bestaat uit Ingrid van Neer, Antoinette Reijnders, 

Pieter Renkens en Jan Martijn van der Werf. Al sinds 2002 gaat er 

iedere twee jaar een groep jongeren naar San Gimignano, Toscane, 

om daar twee weken onderdeel te zijn van de communiteit en om de 

handen uit de mouwen te steken. De volgende editie wordt onder de 

vlag van de FAN georganiseerd. Omdat de begeleiding van de vorige 

editie aangegeven heeft het stokje over te willen dragen, zijn we druk 

bezig met het zoeken van jongeren die niet alleen mee op reis willen, 

maar die ook willen 

meehelpen organiseren: voor 

de praktische zaken zoals de 

reis, en voor de verdieping, 

zoals het kiezen van een 

thema.  

Komend jaar zal de reis net als 

vorige edities ongeveer 2 

weken zijn, in de eerste weken 

van augustus. De kosten, dus de reis inclusief kost en inwoning zullen 

ongeveer € 325 bedragen. 

Op zondag 22 november hebben we in Mariënhage in Eindhoven een 

informatiebijeenkomst gehouden voor belangstellenden. Hierbij was 

er een powerpointpresentatie over het klooster in San Gimignano, de 

reis ernaar toe en de werkzaamheden aldaar. Helaas liep het nog niet 

storm, dus we willen in januari opnieuw een bijeenkomst houden.  

De datum daarvoor komt op de website: 

www.augustijnsejongerenreis.nl.  

Ook op Facebook zijn we te vinden: 

www.facebook.com/AugustijnseJongerenreis. 

de commissie: Antoinette Reijnders, Ingrid van Neer, Jan Martijn van 

der Werf en Pieter Renkens 

 

Foto: binnentuin klooster San Gimignano, Evert Jan van der Werf 
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STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

 

Onze stichting blijft zich onvermoeibaar inzetten 

voor de weduwen in het Indonesische deel van 

Papoea.  

Wilt u meehelpen? Dan zijn uw giften en donaties 

uiteraard van harte welkom! 
 

bankrekening: 12.66.22.477  

IBAN: NL55RABO0126622477,  

BIC: RABONL2U Rabobank,  

t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven.  

Namens de Stichting OSA International Nederland,   

 Wim Sleddens (voorzitter) 

 Jonas van de Wiel (secretaris) 

 Jan Martijn van der Werf (penningmeester) 

 

 

 

VIERINGEN: 
Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.30 u 

Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 7.45 u  

Meditatief morgengebed Lindenholt 
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 
 

 

Participanten Augustijnse Beweging 

Nederlandse Provincie  

van de Augustijnen 

www.augustijnen.nl  

Vereniging Familia 

Augustiniana Nederland 

www.familiaaugustiniana.nl 

Zusters Augustinessen van  

St. Monica, Hilversum 

www.zustersaugustinessen.nl 

Zusters Augustinessen  

van Heemstede 

 

Reguliere Kanunnikessen van 

het Heilig Graf, Maarssen 

www.priorijemmaus.nl  

 

Norbertijnen van de Abdij van 

Berne, Berne Heeswijk 

www.abdijvanberne.nl 

Augustijns Instituut, 

Eindhoven 

www.augustinus.nl 

www.augustijnsinstituut.nl 

Werkhofgemeenschap, 

Werkhoven 

www.werkhofgemeenschap.nl 

Boskapelgemeenschap 

Nijmegen 

www.boskapel.nl  

Augustijnse Beweging www.augustijnsebeweging.nl 

 

Op de website van het Augustijns Instituut in Eindhoven is ook 

informatie te vinden over de augustijnse instituten 

in Leuven, Würzburg, Rome, Villanova en Malta.  

Het Augustijns Historisch Instituut in Leuven werkt samen met de 

Katholieke Universiteit Leuven. Het instituut publiceert het 

tijdschrift Augustiniana (list of articles) en onderhoudt twee 

databanken: www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-

Instituten.html 
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Andere augustijnse websites: 

Augustijnenkerk in Eindhoven: www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 

Augustinuskerk Utrecht, die samen met de Sint Catharinakathedraal 

de Salvatorparochie vormt: www.dekathedraal.com/deaugustinus/ 

Het r.-k. studentenpastoraat St. Augustinus in Groningen koos voor 

Augustinus als patroonheilige: 

www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-van-

hippo/ 

Augustijnenkerk Dordrecht: www.augustijnenkerk.nl 

  

Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 

Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 

 

De christelijke webwinkel ‘Wereld Feesten Almanak’ geeft informatie 

over (de) Augustinus (feestdag): 

www.beleven.org/feest/sint_augustinus 

Julia van Wel 

 

STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

bankrekening: 12.66.22.477  

IBAN: NL55RABO0126622477,  

BIC: RABONL2U Rabobank,  

t.n.v. Stichting OSA International NL  

te Eindhoven.  

 

AUGUSTIJNSE AGENDA 
27 februari 2016 FANdag in Lindenholt 

20 mei 2016 Augustinusdag Leuven 

19-26 juli 2016 Int. Aug. jongerentreffen 

 

 

augustus 2016 San Gimignano jongeren 

   

   

 


