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Inleiding: 
 

Voor u ligt het negenenvijftigste 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 met een 

foto hiervan! Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de 

rondzendbrief.  
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Sint Augustinus en Sint Monnica luisteren naar de preek van Sint Ambrosius   

Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona 
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AUGUSTINUS ZEGT ..  

Wat bent u eigenlijk, mijn God?  

Ja, wat anders dan God de Heer?  

Wie is er Heer behalve de Heer?  

En wie is er God behalve onze God?  

U bent verheven, voortreffelijk, machtig en almachtig,  

barmhartig en rechtvaardig, verborgen en toch aanwezig,  

mooi en sterk, stabiel en toch ongrijpbaar  

en zonder zelf te veranderen verandert u alles.  

U bent nooit nieuw, nooit oud en maakt alles nieuw.  

De hoogmoedigen maakt u oud zonder dat ze het merken.  

U bent voortdurend werkzaam en toch altijd in rust.  

U haalt naar u toe maar komt niets tekort. U draagt, vervult en 

beschermt. U schept, u voedt en voltooit. U zoekt maar mist niets. U 

bemint maar die gloed verteert u niet. U bent jaloers en blijft 

onbewogen. U kunt ergens spijt van hebben zonder dat het u pijn 

doet. U wordt boos en blijft toch rustig.  

U verandert uw werk maarniet uw plan.  

U krijgt terug wat u vindt maar niet verloren had.  

U hebt nergens behoefte aan  

en vindt toch vreugde in wat u krijgt.  

U bent niet hebzuchtig maar vraagt wel rente.  

U krijgt meer terugbetaald dan het verschuldigde  

en komt zo zelf in het krijt te staan,  

en toch, wie heeft er iets dat niet van u is?  

U betaalt terug zonder iemand iets schuldig te zijn,  

u scheldt schulden kwijt en schiet er niets bij in. 

En wat heb ik nu gezegd, mijn God,  

mijn Leven, mijn heilige zoetheid?  

Kun je eigenlijk wel iets over u zeggen?  

En toch: jammer als mensen over u zwijgen,  

want met al hun gebabbel zeggen zij niets! 

Belijdenissen, Boek I ,4 ; vertaling W. Sleddens o.s.a. 
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BOEKBESPREKING 
Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over 

Laurentius / vert. door Arie Akkermans, Carolien Hilhorst-Boink, Hans 

Tevel, Ton Hilhorst, Vincent Hunink; red. Hans van Reisen. 168 p. met 

kleurkatern  € 16,90  
 

Weet u dat Laurentius de beschermer is 

van Rotterdam? Hij stierf op 10 

augustus 258 de marteldood. Als diaken 

had hij de zorg voor de weduwen en 

armen en beheerde de gelden die 

hiervoor binnenkwamen. Tijdens de 

christenvervolgingen wordt hij met 

andere diakens en paus Sixtus II door 

keizer Valerius gevangen genomen. 

Laurentius echter moet eerst de 

kerkschatten aan de keizer 

overhandigen. Drie dagen later komt 

Laurentius terug met een grote groep 

armen, blinden en kreupelen. Hij heeft 

al het kostbaar vaatwerk verkocht en de 

opbrengst onder de armen verdeeld. "Zie, dit zijn de schatten van de 

kerk: het zijn de eeuwige die nooit minder worden, alleen maar 

groeien, die aan ieder worden gegeven en in allen worden 

gevonden." (Voragine).  

Laurentius wordt op een rooster boven het vuur gefolterd en sterft. 

Het evangelie dat elk jaar op 10 augustus gelezen wordt is Johannes 

12, 24-26 over de graankorrel die in de aarde valt, sterft en zo vrucht 

voortbrengt. Vanwege zijn getoonde moed wordt hij een populaire 

heilige en als diaken die voor de kerkboeken zorgt, wordt hij tevens 

de patroon van de bibliothecarissen en diakens.  

 

Er zijn in Nederland en Vlaanderen tientallen kerken, kapellen, en ook 

scholen, ziekenhuizen aan Laurentius gewijd. De Laurentius 

Harmonie Bemelen vierde in 2014 haar 100-jarig bestaan; de 

studentenvereniging Laurentius in Rotterdam viert haar 100-jarig 
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lustrum in 2014-2015; bisdom Rotterdam viert tussen november 

2014 – februari 2016 het Laurentiusjaar met allerlei activiteiten.  

 

Vanwege de festiviteiten is er alle reden voor een bronnenboekje 

over Laurentius. Er bleek genoeg vertaald materiaal voorhanden: 

enkele tekstfragmenten uit het werk van Ambrosius, de hymne op 

Laurentius door Prudentius (21 p.), zes preken van Augustinus (55 p.), 

teksten van Petrus Chrysologus en Leo de Grote, homiliën van 

Maximus van Turijn, een mirakel verteld door Gregorius van Tours en 

de biografie van Laurentius door Jacobus van Voragine (25 p.). 

Verschillende bronnen en genres van de 4
de

 tot 13
de

 eeuw geven een 

gevarieerd en mede daardoor historisch beeld van deze diaken voor 

de armen. De preken van Augustinus zijn overgenomen uit 

'Stratenmakers en brugwachters'.  Het boekje werd op 4 juni 

gepresenteerd en verkoopt met name in bisdom Rotterdam zo goed 

dat de voorverkoop de verwachting ruimschoots overtroffen heeft.  

Meer info over het Laurentiusjaar zie www.bisdomrotterdam.nl   

 

Noot redactie: 

Wanneer u onderweg gaat in de komende tijd en u misschien in 

Spanje komt, is het een tip om het Escorial te gaan bekijken; het ligt 

op zo'n 45 km afstand van Madrid.  

H. Laurentius, stierf op een rooster, het Escorial is gebouwd in de 

vorm van een rooster (bovenaanzicht). Bibliotheek, museum en 

Augustijns convent zijn een bezoek zeker waard! 
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Wikipedia: 

Het Escorial (in het Nederlands ook Escoriaal of Escuriaal) (1563-

1584) is het immense abdijcomplex van Filips II van Spanje. Het is een 

kasteel, een abdij en een koninklijk mausoleum in één geworden. Het 

complex is gelegen bij de stad San Lorenzo de El Escorial, ongeveer 

45 kilometer ten noordwesten van Madrid. Sinds 1984 staat het 

complex op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

De herinnering aan de gekwelde vorst, zal vooral bewaard blijven in 

dit uitgestrekte gebouwencomplex in San Lorenzo de El Escorial, in 

1563 begonnen door Juan Bautista de Toledo en voortgezet 

door Juan de Herrera. Filips wijdde het complex aan San Lorenzo, 

naar de laurentiusdag waarop hij de Fransen had verslagen in de Slag 

bij Saint-Quentin. Het Escorial was bedoeld als monument om deze 

overwinning in de Nederlanden te gedenken, alsook zijn streven naar 

godsdienstige en politieke hegemonie in Europa. De slag is afgebeeld 

op de fresco's in de hal der veldslagen, die tevens nadrukkelijk 

verwijzen naar de overwinning op de Moren bij Higueruela (1431). 

Het Escorial is een complex 

van ongeveer 200 m in het 

vierkant, op een eenzaam 

bergachtig terrein, dat 

voldeed aan alle 

noodzakelijke voorwaarden 

voor Filips' streng-

religieuze opvatting van het 

koningschap: een centrale 

binnenplaats beheerst door 

een kerk met een koepel, 

aan de ene kant geflankeerd door een klooster en aan de andere kant 

door een seminarie en koninklijke vertrekken. Groots, grimmig en 

ascetisch. Het complex is 13 hectare groot met meer dan 16 

binnenpleinen, 1200 deuren, 2675 ramen, 4000 kamers, 16 kilometer 

gangen en 86 trapzalen zijn in een gebouw gegoten naar het model 

van het rooster waarop de heilige Laurentius geroosterd werd. De 

bezoeker wordt verder geïmponeerd door de muren van 

Guadarramagraniet en de ornamenten die zo on-Spaans lijken. 
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Filips II liet het Escorial bouwen als laatste rustplaats voor zijn vader 

Karel V, en als plek waar hij zich kon terugtrekken en in gemeenschap 

van geestelijken kon bidden voor zijn eeuwige rust. Hij wilde in het 

Escorial ook alleen kunnen spreken zowel met God als met zijn vader 

- en vaak leek het of hij die twee niet goed uit elkaar wist te houden. 

In de crypte onder het altaar bevinden zich de 26 graven van de 

Spaanse vorsten en hun eega’s, met uitzondering van enkelen. Filips' 

privévertrekken komen trouwens uit op dat altaar, zodat hij niets 

hoefde te missen. Waren er geen erediensten, dan kon hij nog altijd 

bij zijn kunstverzameling terecht, met onder meer El 

Greco, Jheronimus Bosch, Titiaan en de Vlaamse Primitieven. 

Daarnaast bezat hij een bibliotheek van meer dan 40.000 boeken, die 

niet onderdeed voor die in het Vaticaan. Ook nu worden er nog 

handschriften en oude drukken bewaard. 

 

FAMILIA-GROEPEN 
 

FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

Eens in de zoveel maanden trekken we op donderdagochtend weer 

onze agenda want dan moet het voorbereidingsschema voor de 

donderdagochtend weer ingevuld worden. Komend jaar is het al 

weer 20 jaar geleden dat we begonnen zijn met een gebedsviering op 

de donderdagmorgen. Soms komt er iemand bij, soms valt er ook wel 

eens iemand af. Veel mensen vinden het een erg mooie manier om 

de dag te beginnen, maar voor de meeste mensen is 7.45 uur 's 

morgens wel erg vroeg. Dus meestal zijn we met een kleine groep. 

Ondanks dat de meesten van ons pensionado's zijn geworden gaan 

we toch niet naar een later tijdstip. Wel zijn we vanuit beginnen om 

7.30 uur naar 7.45 uur gegaan. We beginnen met gezamenlijk bidden 

en daarna gezamenlijk koffiedrinken. Beide elementen zijn belangrijk. 

De psalmen zijn me door deze vieringen erg dierbaar geworden. 

Maar vooral het op deze manier de dag beginnen geeft me rust. Het 

verbaast me nog steeds dat, ondanks de toch wel lange tijd dat we al 

gezamenlijk bidden, er nog altijd mensen verwonderd zijn dat er een 

meditatieve viering op de donderdagmorgen is....  
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Zo zie je maar weer, dat ondanks alle communicatiemiddelen van 

deze tijd het praten over wat je belangrijk vindt nog steeds de beste 

manier is om je verhaal aan iemand anders door te geven...  

Wij gaan op naar 20 jaar samen bidden.  

En u bent natuurlijk van harte welkom! 

 Bettineke van der Werf 
 

VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Op de FAN- voorjaarsdag op 28 februari in 

Mariënhage spraken we af dat de 

Activiteitencommissie een extra ontmoetingsdag 

zou organiseren in mei of juni. Gewoon een 

educatieve en vooral recreatieve dag in mei of 

juni. Die dag is er niet gekomen. Het is ons duidelijk geworden dat 

geschikte zaterdagen al lang van te voren bezet zijn of juist vrij 

moeten blijven. Zelfs drie maanden van te voren is een te korte 

termijn. Daarom mikken we nu op een dag of misschien weekend in 

het voorjaar van 2016 in België. Overigens hebben leden van 

verschillende groepen elkaar sindsdien ontmoet, bijv. bij de 

studiedag op 21 maart van het Augustijns Instituut of bij het Open 

kloosterweekend 13-14 juni in Mariënhage. De foto's hiervan op 

Facebook zijn heel goed bekeken! Heeft u al gekeken op Facebook?  

Er zijn twee pagina's waar de FAN in participeert. Als u 

www.facebook.com/familia.augustiniana.nederland  intypt of  

www.facebook.com/augustinus.nl kunt u de pagina's zien van zowel 

de FAN als van de Augustijnen en het Augustijns Instituut. Ook te zien 

als u géén Facebookaccount hebt! De pagina's zijn nu ongeveer een 

half jaar online en de likes zijn veelal van mensen buiten onze FAN- 

en OSA-kringen. Allerhande berichten komen voorbij, plaatjes, 

Augustinuscitaten, aankondigingen (publicaties, lezingen, 

tentoonstellingen), actualiteit (krant, tijdschriften) & terugblik. Er is 

veel gevarieerd nieuws en er is veel belangstelling. Toen het 

Facebookberichtje over 'Open Vensters 58 online' verscheen, trok dat 

nieuwe lezers. Wil de FAN groeien?  Iedereen kan zonder risico een 

kijkje te nemen.  



11 

 

Nieuw is ook de gewijzigde opzet van de werkvakantie voor de 

jongerengroep in San Gimignano die nu onder de paraplu van de FAN 

is gekomen. Volgend jaar gaat de jongerengroep vanuit Lindenholt 

weer naar San Gimignano en er is ook plaats voor jongeren buiten de 

parochie Lindenholt. Wie geïnteresseerd is of een scholier, student 

met interesse weet, kan met Pieter Renkens contact opnemen.  

 

Het bestuur vergadert weer op 25 augustus en uw mening is welkom. 

Hopelijk zien we elkaar op het Sint Augustinusfeest!. Namens het 

bestuur wens ik u educatieve en recreatieve zomermaanden. 

     Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN     

 

28 AUGUSTUS 2015: EEN BIJZONDER AUGUSTINUSFEEST 
 

U bent van harte uitgenodigd voor het 

Augustinusfeest, dat dit jaar voor de Familia en de 

medebroeders en -zusters niet alleen in het teken 

staat van ontmoeting en verdieping, moor ook van 

de officiële presentatie van het boek "Een kleine 

orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-

2006 "; een historische studie over de Nederlandse 

Augustijnen van dr. Brian Heffernan. 

 

DAGORDE:  

12:00 Eucharistieviering 

13:00 Koude lunch 

14:30 Presentatie van "Een kleine Orde met allure" 

 Lezing en overweging door prof. Dr. P. van Geest 

 Een woord van de provinciaal 

 Respons en dankwoord door dr. B. Heffernan  

 Overhandiging van het eerste exemplaar 

16:30 Een toast op het nieuwe boek 

17:30 Buffet voor de Augustijnen, FAN en genodigden 

 

Wilt u zich voor 14 augustus opgeven via: 040 — 243 16 46 of 

Provincialaat@Augustijnen.nl
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Proefschrift over de spiritualiteit van Augustinus. 

Op  4 juni verdedigde Kitty Bouwman haar proefschrift 'Mater 

Sapientia, de mystagogische functie van het moederschap van God en 

het geestelijke moederschap bij Augustinus'. 

 

Laat ik me eerst een voorstellen. Mijn naam is Kitty Bouwman, en ik 

woon in Amsterdam op het Begijnhof. Sinds 2004 ben ik lid van de 

leesgroep in Utrecht die functioneert als een Familia. Wij komen 

iedere derde vrijdagavond van de maand bij elkaar. We beginnen met 

een gezamenlijke maaltijd, daarna doen we samen de afwas, 

vervolgens gaan over op de tekstlezing van Augustinus en we 

eindigen met een avondgebed.   

 

De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met een onderzoek naar het 

goddelijke moederschap en het geestelijke moederschap bij 

Augustinus. Op een wonderlijke wijze op ik met deze thema’s in 

contact gekomen. Het begon in de jaren tachtig toen ik studeerde 

aan de theologische Universiteit van Amsterdam, en gedurende vele 

jaren zijn deze thema’s met mij meegegaan. Eerst heb ik me verdiept 

in de werken van Hildegard van Bingen (1098-1179) die moederlijke 

beelden voor God gebruikt, en daarna ben ik bezig geweest met het 

moederschap van God in de mystieke werken van Johannes van het 

Kruis (1542-1591). Toen ik daarover een keer sprak met de 

Augustinuskenner Tarsicius van Bavel vertelde hij mij dat er in de 

werken van Augustinus veel teksten te vinden zijn waar 

moederbeelden van God voorkomen. Hij heeft mij aangespoord deze 

thematiek te gaan onderzoeken bij Augustinus. Het leek hem 

belangrijk dat een vrouwelijke theologe deze thematiek bij 

Augustinus zou bestuderen, want ‘een vrouw staat nu eenmaal 

dichter bij het moederschap dan een man’. Zijn advies heb ik 

opgevolgd en nu ligt er een boek dat ik de titel heb gegeven Mater 

Sapientia, moeder Wijsheid.  

 

Ik heb het moederschap van God en het geestelijke moederschap 

bestudeerd als afzonderlijke begrippen. De personificaties van het 

goddelijke moederschap verblijven in de werkelijkheid van God 
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(moeder Wijsheid, het hemelse Jeruzalem) en het geestelijke 

moederschap krijgt gestalte op aarde in een persoon zoals Monnica, 

de moeder van Augustinus; Maria, de moeder van Jezus; Paulus. 

Augustinus beschrijft ook de kerk en de heilige Schrift als een 

moeder. In mijn studie heb ik onderzocht welke functie het 

goddelijke en het geestelijke moederschap hebben op spiritueel 

gebied. Mijn onderzoek was gericht op mystagogie: inwijding in de 

geheimen van God. Binnen de christelijke spiritualiteit hebben deze 

geheimen betrekking op het christelijke geloof en op de kerk. Mijn 

onderzoek heeft laten zien dat Augustinus deze functies ingezet heeft 

bij het hele proces van christelijke initiatie. Dit proces begon in de 

vroegchristelijke kerk met een kennismaking met het christelijke 

geloof en dit proces wordt voltooid bij de uiteindelijke inwijding in de 

eeuwige gelukzaligheid van Gods bestaan.   

Mijn studie heeft nieuwe inzichten opgeleverd op het gebied van 

spiritualiteit en geestelijke begeleiding, en die hoop met jullie te 

mogen delen de komende tijd.  

 

Kitty Bouwman (1957) studeerde theologie met veel aandacht voor 

spiritualiteit en mystiek in Amsterdam en Nijmegen en specialiseerde zich in 

geestelijke begeleiding, bibiodrama en sacrale dans. Na verschillende 

functies te hebben vervuld in het pastoraat en de geestelijke verzorging, 

legt ze zich toe op het doceren van de studie spiritualiteit. Ze heeft een 

praktijk voor geestelijke begeleiding en is hoofdredacteur van Herademing, 

een oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek. Haar spirituele 

oriëntatie ligt bij de Beweging van Begijnen. 

  

 

Mater Sapientia, de mystagogische functie van het 

moederschap van God en het geestelijke 

moederschap bij Augustinus is verkrijgbaar bij 

Uitgeverij Skandalon in Vught (2015).  
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STUDIE EN ONTMOETINGSDAGEN: 
 

Augustinusfeest:    28 augustus in Eindhoven 

FANdag:    10 oktober in Amsterdam 

Augustijnse Beweging:  24 oktober in Maarssen 

Internationaal Augustijns  

Jongerentreffen:    19-25 juli 2016  

     (meer informatie volgt nog)  

 

 

 

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) 
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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 
  

  

28 augustus 2015 Augustinusfeest 

 

 

10 oktober 2015 FANdag Amsterdam 

 24 oktober 2015 Augustijnse Beweging 

 


