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Penning, geschenk van Poolse Augustijnen

Inleiding:

Voor u ligt het vijftiende nummer van Open Vensters. We
kijken uit naar het Augustinusfeest in dit bijzondere
Augustinusjaar. Het is 1650 jaar geleden dat Augustinus
geboren is! Verder vindt u bijdragen van de familiagroepen.
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de vijftiende
Rondzendbrief. 

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

Om tot kennis te komen, 
moet je je laten leiden 
langs twee wegen: 
het gezag en de rede. 
Het gezag komt het eerst in de tijd, 
de rede het eerst 
wat het wezen van de zaak betreft. 
Want wat het eerst komt 
in het handelen, is iets anders 
dan wat voorrang heeft in het streven ... 
Zo komt het dat alleen gezag 
de poort naar grote en verborgen zaken kan openen ... 
Wie eenmaal door deze poort binnengegaan is, 
aarzelt geen ogenblik om de voorschriften te volgen 
voor een hoogstaand leven. 
Die maken van de zoeker een meegaand leerling.

Over de orde  II,9,26

BOEKBESPREKING:
Jean-Louis Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole.  Paris,
Épiméthée, PUF, 2002, 268 pp,  ISBN 2 13 052469 9.

Jean-Louis Chrétien heeft een bijzonder stijlvol en mooi boek over
Augustinus geschreven. Hij doet dat aan de hand van werkwoorden,
zoals: ondervragen, luisteren, vertalen, lezen, zwijgen, belijden,
zingen, vergeven, zuchten en jubelen. Hij behandelt die niet zonder
humor: zo wordt na eten en drinken en herkauwen, ook het
werkwoord boeren (éructer) besproken. Maar zoals de auteur zelf
zegt, is het zijn bedoeling zo rigoureus en precies mogelijk te
beschrijven wat volgens Augustinus de werkdadigheid van het
woord zijn. De hedendaagse filosoof zal onmiddellijk aan de
taaldaden-theorie denken. Door aandacht voor het 'performatieve
karakter' van een taaldaad te hebben, is men zich bewust dat in de
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taal, soms eerder dan een beschrijving, er een daad gesteld kan
worden: een daad van belofte, vraag, gebod, eed, benoeming of
gebed.
Naast Augustinus' bekendheid met de toen sterk door de Stoa op
gang gebrachte tekentheorie van de taal - waarin taal begrepen wordt
als communicatiemiddel of als instrument voor informatie - had hij
een bijzondere gevoeligheid voor het gegeven dat in taal ook nog iets
anders gebeurt. Niet alleen past hij dat toe in de context van zijn
sacramentenleer, waar hij zegt dat er iets gebeurt of voltrokken wordt
als de woorden toegevoegd worden aan het teken; bijvoorbeeld: "ik
doop u in naam van de vader en de zoon en de heilige geest". Maar
hij ziet de uiterste mogelijkheid van het woord ook in het gebed en
fundeert dit in een theologie van het woord: God die zelf woord
geworden is.
Zonder alleen op de sacramentenleer of de theologie van het Woord
in te gaan, geeft Jean-Louis Chrétien een prachtige 'fenomenologie
van het woord' gebaseerd op een rijke lezing van teksten van
Augustinus. Door op de eerste plaats het werkwoord 'ondervragen'
interroger te bespreken, stelt Chrétien het thema van zoeken en
vinden aan de orde. Het is misschien wel een van de meest
fundamentele thema's bij Augustinus. Hij heeft opgemerkt  dat je iets
niet zou zoeken als je het niet al gevonden had (verwijzend naar de
drachme van de vrouw in het Lucas-evangelie: ze was de drachme
kwijt, maar ze wíst nog wel dat ze die
drachme kwijt was). Maar als je het
gevonden hebt (zoals Augustinus zelf ten
tijde van de Belijdenissen en erna 'het'
gevonden had) begint het zoeken pas echt.
Aan het slot van een van zijn laatste
geschriften, De Trinitate, belijdt
 hij dat het vinden van God een zoeken en
verlangen blijft. Ook dat slot van De
Trinitate zelf gaat over zoeken en vinden:
"Geef mij kracht om te zoeken, Gij die U
hebt doen vinden en die hoop hebt gegeven
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U steeds meer te vinden. Mijn kracht en mijn zwakheid liggen voor
U open: waar Gij voor mij hebt opengedaan, neem mij op wanneer ik
binnentreed; waar Gij gesloten hebt, open daar wanneer ik klop".
Augustinus vraagt zich af of hij God met een stroom van woorden
moet blijven loven of dat hij juist beter kan zwijgen. Zo is te
begrijpen hoe zinvol het is in een boek over les actes de parole ook
werkwoorden als zwijgen, luisteren, zuchten en het
jubelen-zonder-woorden te bespreken.
Dat alles komt uitvoerig bij Augustinus en in het hier gepresenteerde
boek ter sprake. Misschien is daarom de titel onderkoeld bescheiden
en niet zonder humor, want net als Augustinus gaat dit boek verder;
het is zich bewust van de grenzen van het woord en wat het werkelijk
luisteren naar taal te zeggen heeft: het werkelijk luisteren is maar
mogelijk door genade, de act van het goddelijke Woord. 

Bert Blans

FAMILIA-GROEPEN

Familia Augustiniana Eindhoven

anuit Eindhoven: We komen nog altijd maandelijks bij elkaar
(met uitzondering van juli en augustus). Eerst eten we
gezamenlijk ons (zelf meegebrachte) lunchpakketje op. Daarbij

is er ook alle tijd voor persoonlijk contact. Het belangrijkste
onderdeel van de avond is het lezen en bespreken van een preek van
Augustinus. We zijn bezig met het boek "Als korrels tussen kaf". Dit
werkt heel prettig omdat de meeste preken een zodanige lengte
hebben, dat ze in een of twee avonden helemaal behandeld kunnen
worden. De avond sluiten we af met een gebedsviering. De opkomst
is de laatste tijd, met ongeveer acht mensen, vrij stabiel. Iedereen is
nog altijd enthousiast, dus we hopen op deze manier nog een hele
tijd door te kunnen gaan.

Luc Habets
Bijeenkomsten Eindhoven: laatste vrijdag van de maand
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DE WERKHOFGEMEENSCHAP

e tijd na Pasen en Pinksteren is een rustige tijd, de grote
feesten zijn voorbij - de zomer en daarmee de vakanties,

komen er aan. In het Hemelvaartweekend nam een groep WHG-ers
daarop alvast een voorschot: het jaarlijks kampeergebeuren; dit keer
in Zuid-Limburg. En het weer werkte dit jaar goed mee dus werd er
volop gewandeld, geluierd, terrasjes gepikt en 's avonds trof met
elkaar op de camping en werden in de grote kring bij een glaasje de
belevenissen van de dag uitgewisseld.
Een aantal activiteiten zoals de Augustinus leeskring, de
werkhoftafel e.d. liggen inmiddels stil. Bestuurlijke activiteiten en
voorbereidende en lopende zaken rond de vieringen gaan natuurlijk
gewoon door.
Wat ook stil komt te liggen, maar dan definitief, zijn de activiteiten
van het Gastenbezinningscentrum. Dit wordt nl opgeheven. Hoewel
dit ruim tevoren is aangekondigd, is de realiteit nu toch opeens
dichtbij. Het Gastenbezinningscentrum organiseerde lezingen, één-
of meerdaagse workshops en ontving individuele gasten. Hieraan
komt deze maand een eind. Het Gastbezinningscentrum en de WHG
hadden een nauw onderling contact, beiden zetten een deel van de
activiteiten van de zusters voort.
De WHG zal het organiseren van lezingen ten dele overnemen. De
vier bewoners van de woongroep (niet religieus) die o.m. voor de
gastenontvanst zorgden krijgen nog tot volgend jaar de tijd om een
andere woonplek te zoeken. De eigenaar van het klooster,
conferentiecentrum Samaya zal de vrijkomende ruimtes zelf gaan
gebruiken. De WHG blijft een aantal ruimtes w.o. de kapel, van
Samaya huren.
Met het vertrek van de bewoners en het Gastenbezinningscentrum
verdwijnt ook het regelmatig gebruik van de kapel door de week.
Samaya gaat een Stichting oprichten die het beheer van het erfgoed
van de zusters wil gaan verzorgen. Men wil zoeken naar nieuwe
rituelen voor deze gewijde plek. De WHG denkt hier in mee.

Hedy de Groot 
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FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT

e eerste dinsdagavond van de maand komen we bij elkaar. Een
warm onthaal met koffie en even bijpraten. Dan de neuzen

tellen en er zijn altijd een paar mensen die na een telefoontje alsnog
enthousiast binnen komen. Het is goed weer bijeen te zijn, dat merk
je steeds opnieuw. Als iedereen voorzien is van koffie of thee
beginnen we meestal met wat mededelingen of afspraken. Nieuws
vanuit de andere groepen, bijeenkomsten of informatie over nieuwe
boeken. Gewoon even weten wat er allemaal speelt in familialand.
De afgelopen tijd hebben we wat variatie in de groep gehad. Wim
Sleddens was er af en toe bij als hij vanuit Rome een tijdje weer in
Nijmegen huisde. Rein Vaanholt, kruisheer, woont al langer in
Nijmegen, maar heeft door zijn functie in Rome Wim Sleddens
aldaar leren kennen en Rein was (en is )geïnteresseerd in Augustinus.
Hij heeft de groep een tijdje versterkt. Om verschillende redenen
moest hij, hij vermelde duidelijk tijdelijk, nu de groep verlaten. Ook
Caspar van Lothringen komt regelmatig de (familia)gelederen
‘versterken’.
Het boek Charisma: Gemeenschap van Tars van Bavel biedt ons
genoeg om ons een lange tijd te inspireren. De vele invalshoeken en
ervaringen zorgen voor interessante avonden. Gemeenschap op zo
vele wijzen benaderd en door ons allen op nog meer manieren
beleefd en geïnterpreteerd en dat steeds weer in het licht gehouden
door de wijze waarop Tars van Bavel het beschrijft, zorgen voor
levendige beschouwingen en discussies. Die we ‘afbreken’ om de
avond af te sluiten met de gebedsviering, en de volgende maand
weer verder gaan.

Evert Jan van der Werf.
Bijeenkomsten Lindenholt: eerste dinsdag van de maand

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

e Familia Augustiniana Boskapel heeft zich in de afgelopen
periode verder verdiept in de preken van Augustinus over de
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Eerste Johannesbrief. De besprekingen verliepen meestal heel
serieus, de teksten gaven soms aanleiding tot heftige discussies, en
steeds opnieuw werden we verrast door de rijkdom, maar ook door
schijnbaar tegengestelde elementen in de spiritualiteit van
Augustinus. Hoe kan iemand die 'God ziet in de ander' en die zo
lovend kan spreken over de mooie dingen om ons heen, tegelijkertijd
zo afwijzend staan tegenover de wereld(se genoegens)? Kan en mag
je tegelijkertijd houden èn van de wereld èn van God?
De maandelijkse bijeenkomsten worden afgesloten met een meestal
heel inspirerende meditatieve gedachte of gebed. Degenen die de
afsluiting verzorgen, zijn op wat voor wijze dan ook geraakt door de
tekst of de muziek die zij laten horen. Nadat twee leden van de groep
in het Franse Bourgogne deelnamen aan vieringen in Taizé en
Vezelay, konden de anderen van de groep na afloop van een
bijeenkomst daar bijv. ook in delen.
Op dit moment bereiden we ons voor op ons jaarlijks uitstapje, en
bedenken we hoe we ons als groep naar de Boskapelbezoekers toe,
kunnen profileren. Op 23 mei j.l. heeft de Prior Provinciaal Bob
Bodaar de kapelbezoekers deelgenoot gemaakt van zijn visie op de
Augustijnse Beweging, waarvan Augustinus en zijn spiritualiteit het
middelpunt vormen en waarvan o.a. de Orde zelf, de Familia
Augustiniana en de Boskapel onderdelen zijn. Als groep willen we
de kapelbezoekers nu meer bekend maken met Augustinus en zijn
spiritualiteit, en daarbij gebruik maken van het boekje 'Augustinus
… wij zijn de tijden', dat naar aanleiding van zijn geboortedag 1650
jaar geleden, verschijnt. Hoe we dat aanpakken, horen jullie een
volgende keer van ons.

Julia van Wel
Lezen , delen - en een excursie
 
De  familiagroep  Boskapel  gaat gestadig verder met het lezen van
commentaren op de eerste brief van Johannes - door Augustinus. We
lezen samen met de Augustijnse broeders (lees paters)  van het
convent -- Zodoende hadden we ook recent  Wim Sleddens op
bezoek - die met zijn  internationale inbreng -- 
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Het lezen van  Augustinus' commentaren  levert altijd, ook
emotionele associaties op met eigentijdse situaties , bijvoorbeeld als
we lezen over 'de wereld en haar bewoners'  En de  wereldse
begeerten van  Vlees , Ogen en Eerzucht -  Was dat in Augustinus'
tijd  anders , en in hoeverre dan ?  En  hoe speelt dit menselijke
tekort van alle tijden, vandaag de dag...
 --  Een van de leden van ons gezelschap is in tegenstelling met
Augustinus' tijdgenoten  thuis in Boeddhistisch denken en ziet vaak
interessante paralellen.
 - Op 12 juni  a.s. maken we een historische tocht naar Dordrecht--  
Daar is de 15e eeuwse Augustinus-kerk  te bezichtigen  -  met veel
verwijzing naar het Augustijnse kloosterleven dat daar tot aan de
reformatie  aan verbonden is geweest.    
 We hopen zo als groep onze  band te versterken - ons  tegelijkertijd
ons voor te bereiden op  de viering van  Augustinus'  1650e 
geboortedag - nationaal - die dit jaar in Nijmegen gevierd gaat
worden.   

Joep Beliën 
 Bijeenkomsten Boskapel: elke derde woensdag van de maand

AUGUSTINUSFEEST 

28 augustus 2004

Op het feest zijn kaarten te koop van
enkele afbeeldingen die door Arie
Trum van teksten van de Regel
gemaakt zijn. 
We hebben de originelen al menig
keer kunnen bewonderen in de zaal
waar we regelmatig bijeenkomsten
gehouden hebben!
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VAN HET FAN-BESTUUR

Het bestuur is hard aan het werk om alles wat aan taken uit 13
maart meegegeven is uit te werken. Dat belooft dus wat voor 2
oktober. Deze dag zal trouwens in Nijmegen gehouden worden en
niet in Eindhoven. 

De redactie

JONGEREN EN OSA:

20+ Bijeenkomst
Het laatste weekend van oktober (29 tot 31 Oktober 2004) staat er
een 20+ ontmoeting op de agenda. Ergens in Duitsland
(Germershausen, Munerstadt, Weiden, ??) wordt dan voor de oudere
AJT deelnemers van voorgaande jaren een bijeenkomst
georganiseerd. Veel is er nog niet over bekend. Wel dat met nadruk
de Nederlandse jongeren zijn gevraagd om mee te doen. Het thema
zal in het teken van "beïndrukken" staan.

En last but not least, komt er weer een mondiale internationale
bijeenkomst. De periode vóór de wereldjongerendag in Keulen
(2005) willen de OSA een gezamelijke voorbereiding houden in het
Duitse Weiden. Weiden ligt aan de Tjechische grens, en is ongeveer
750 km van de Nederlandse grens verwijderd. Er is voor de
Nederlandse Jongeren ruimte voor een groep van 10 - 15 deelnemers.
Meer nieuws volgt, zodra dit er is.
Deze informatie is ook te vinden op de nieuwe site
www.augustinerjugend.de
Eric Luijten, Heeskesacker 2102, 6546 JT Nijmegen, 024-3790452

Jongerenwerkvakantie San Gimignano
Twee jaar geleden zijn we met een groep van 23 jongeren naar het
klooster in San Gimignano, Italië, geweest. Deze reis is ons allemaal
erg goed bevallen en vroeg om een vervolg. Dit jaar is het zover.
Samen met Bard Duijs en Milou Wiesèll en vanuit de Augustijnse

12



Familia Jan van Swam en Pieter Renkens hebben we een nieuwe reis
georganiseerd. Op vrijdag 6 augustus gaan we met een groep van 17
jongeren en 6 begeleiders twee weken terug naar San Gimignano om
daar verder te helpen het klooster op te knappen. Twee jaar geleden
hebben we de keuken en de hal aangepakt, dit jaar worden het de
vergaderzaal, de tussenruimte en de kapel. Er is dus nog genoeg te
doen! Het zal zeker anders zijn dan de eerste keer, maar we zien er
weer erg naar uit om terug te gaan en de mensen daar (opnieuw) te
ontmoeten. In de volgende Open Vensters, als we weer terug zijn,
zullen we uitgebreid verslag doen van onze ervaringen.

Namens de organisatie, Jan Martijn van der Werf

VERDER NIEUWS

Horeca nijmegen 100 jaar 
Omdat niet iedereen de Gelderlander leest, dacht de redactie iedereen een plezier
te doen met het (ingekorte) artikel

In de St. Pieterskerk waren twee bars
De Horecabond Nijmegen bestaat honderd jaar. Ter gelegenheid
hiervan verschijnt in juli een boekje met interviews met bekende
Nederlanders in hun favoriete Nijmeegse caféé of restaurant. De
Gelderlander maakte een keuze uit de verhalen en brengt ze deze
weken in aangepaste vorm. Vandaag: oud-bisschop Jan Bluyssen.
Oud-bisschop Jan Bluyssen werd in 1926 geboren in Nijmegen. Hij
was de oudste in een gezin van negen kinderen. Monseigneur
Bluyssen was van 1966 tot 1983 bisschop van Den Bosch, en dus ook
van Nijmegen.

Door ANNE SALOMONS

Een kopje koffie, ome Jan?" Voor de nicht van monseigneur
Bluyssen is het heel gewoon om hem ome Jan te noemen, doet ze
immers al van kindsbeen af, toen ze nog regelmatig met neefjes en
nichtjes bij hem in het grote bisschopshuis in Den Bosch kwam
spelen. Vandaag is 'ome Jan' bij zijn nicht, op bezoek  En het is een
rinkelend spitsuur in het café. Voor monseigneur Bluyssen een
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amusant maar ook lawaaiig tafereel, dat in schril contrast staat met
de serene rust van het klooster waar hij sinds 1983, het jaar dat hij
wegens ziekte afstand nam van zijn bisschoppelijk ambt, resideert. In
dat klooster ben ik een beetje de geestelijk leider van de nonnen. 
Zijn contact met 'boven' is altijd goed geweest. Dat werd al snel
duidelijk toen hij als jongetje van twaalf aan de schoolmeester
vertelde dat hij priester wilde worden. Het idee van mensen helpen
en de goede weg wijzen stond hem wel aan. Hoewel zijn vader liever
had dat hij naar het Canisius College ging, begon hij als twaalfjarige
aan zijn priesterstudie aan het gymnasium Beekvliet in
St.Michielsgestel. "Vader had er moeite mee dat ik ergens intern
ging." In1961 werd Jan Bluyssen hulp-bisschop van Den Bosch,
tevens het jaar waarin het Tweede Vaticaans Concilie Rome
begon."Dat was een geluk",vertelt Bluyssen stralend. "Er kwamen
voor het concilie zo’n 2500 bisschoppen van over de hele wereld in
Rome bij elkaar. Zo ontmoette ik mijn collega's en heb ik in korte
tijd veel verschillende contacten opgedaan. In de SintPieterskerk
waren zelfs twee bars ingericht. Daar werd natuurlijk geen
alcoholische drank geschonken." De monseigneur was, in
tegenstelling tot een aantal behoudende collega's, meteen heel
enthousiast over de vernieuwingsbeweging die door het Tweede
Concilie teweeg werd gebracht, zoals het gebruik van de volkstaal en
een vorm van democratie. "Ik heb dat altijd van harte toegejuicht, het
paste ook bij de tijd waarin enorme veranderingen in de
maatschappij plaatsvonden." Tijden veranderen maar voor een derde
concilie, zoals onlangs voorgesteld door de bisschop van Breda, is
het volgens Bluyssen nog veel te vroeg. "Dit is een rommelige tijd
met veel verschillende meningen, ook binnen de kerk. Je moet
uiteindelijk wel onderling met elkaar overeenstemmen." In zijn ambt
als bisschop  in 1966 werd hij als bisschop geïnstalleerd gaf
Bluyssen niet alleen leiding aan de verschillende parochies in zijn
bisdom maar legde hij zich vooral toe op het contact leggen met
mensen. Die mensen ontmoette hij in de kerk maar ook op zijn vele
reizen naar Afrika, MiddenAmerika en het Verre Oosten. Niet
verwonderlijk dat Bluyssen vindt dat ook de kerk open moet staan
naar de wereld. "De doctrine is secondair, het gaat om de
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levenshouding" benadrukt hij. "Je moet goed kijken wat de beleving
van de mens is en pas daarop inhakend het geloof presenteren." In de
koesterende omgeving van het klooster heeft monseigneur Bluyssen
zich de laatste jaren toegelegd op een studie van het werk van de
vierde-eeuwse bisschop Augustinus. "In 1987, na het zestiende
eeuwfeest van zijn doop, ben ik in zijn geschriften gedoken en nu
ben ik een grote fan van Augustinus. Binnenkort hoop ik ook een
boek over hem te publiceren: "Als de liefde vraagt, luistert God."
Bluyssen voelt een diepe verwantschap met zijn verre voorganger.
»Volgens Augustinus is er maar één zonde, en dat is misdoen tegen
de liefde." Op zijn jaren als bisschop van Den Bosch kijkt Bluyssen
met genoegen en vol met dankbaarheid terug. "De Bosschenaren zijn
leuke gelovigen maar de Nijmegenaren ook", vertelt hij grijnzend.
"Ik heb me altijd goed thuisgevoeld bij de parochies in Nijmegen. Ze
zijn hier niet blind gehoorzaam maar kritisch gehoorzaam." Zijn
nicht, die zich hierin lijkt te herkennen, knikt instemmend en vraagt:
"Nog een kopje koffie, ome Jan?"

 Nawoord: " Waar liefde vraagt, luistert God." 128 pagina’s € 12,50
staat aangekondigd te verschijnen in mei 2004, maar is opgeschoven
naar oktober 2004. Dus wacht nog even om ernaar op zoek te gaan!

Augustinus, wij zijn de tijden
Een aantal 21e eeuwse ‘Augustijnen’ laten zien
wat Augustinus betekent voor onze tijd. 
Bijdragen door o.a. Martijn Schrama, Paul
van Geest, Hans van Reisen, Tarcies
Wijngaard, Mona Versteeg, e.a.
Samengesteld door de werkgroep voor liturgie
Heeswijk, Verschijnt eind augustus 2004
64 pagina’s, 12x19cm
Prijs bij inschrijving voor 15 augustus 
€ 3,50 (vanaf 10 exemplaren) 
Na 15 augustus € 4,25
Te bestellen bij uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk
Naschrift redactie: Het is het boekje waar in de bijdrage van de
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familia Boskapel naar verwezen wordt. 

Studiedagen Augustijns Instituut Eindhoven:
Zesde ontmoetingsdag rond Augustinus op zaterdag 13

november 2004  i.v.m. 1650 geboortedag van Augustinus; 

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:

augustijnen alg       : www.aug.org
augustijnen Nederland : www.augustijnen.nl
Augustijns Instituut : www.augustijnsinstituut.nl
Jongeren (Duitsland) : www.augustinerjugend.de
Gods werkhof : www.godswerkhof.com
Klooster San Gimignano : info.supereva.it/augustyn1/

Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:
28 augustus Feest van St. Augustinus
19 - 25 september Reis naar Tunesië Algerije
 2 oktober Ontmoetingsdag Familia
13 november Zesde Ontmoetingsdag AIE
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