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Sweet….  Wat roept dit bij je op?   Voor de duidelijkheid: dit is het 

engels voor ‘zoet’.   Zoete snoepjes,  zoete dromen, zoete herinnerin-

gen.  Of… zeem-zoet… als je dit laatste zegt, dan zie je de stroop er 

al afdruipen.  Het lijkt me toch goed om hier even een oriëntatie in 

te nemen, want dit nummer zal je overstelpen met alles wat ‘sweet’ 

en van ‘devotie’ is.  De zoete medewerkers van het museum de Min-

dere in St.-Truiden maakten er echt hun werk van.  Ze houden er 

ongetwijfeld sweet memories aan over en brengen je met hun werk 

in contact met een heel gamma aan verscheidenheid in devotie-

prentjes.  Het doet ons reflecteren over ons opkijken naar mensen, 

ons spiegelen aan medemensen, ons spiegelen aan God, aan heili-

gen. In onze geseculariseerde cultuur klinkt het aannemelijker om 

over idolen te spreken of, over onze helden. Inderdaad, je leest het 

goed: bij de volksdevotie is het heldendom niet ver weg.  

Ook onze handlangster zuster Paula uit Megen, of moeten we Indo-

nesië zeggen, dook in haar zoete herinneringen om iets over haar 

drijfveer van haar huidige activiteiten te kunnen zeggen en vertelt 

over haar helden.  En broeder Igor, onze Belgische Zuid-Afrikaanse 

Amerikaan vertelt jou in zijn column wie zijn held(in) is.  

Verder lees je in dit nummer nog wat dankbare verslagen over zoete 

ontmoetingen vanuit de broeders Franciscanen, Tau en de Kapucij-

nen.  Je krijgt verslag van een fantatische pater Pio-dag.  

De coördinator van Tau, Stijn Demaré doet ook nog enkele nieuwe 

activiteiten uit de doeken en Milan, Stig en Josse waren gedurende 

enkele dagen de ‘sweet heroes’ van de broeders in  Meersel-Dreef.  

We wensen je een ‘sweet’ time toe bij het lezen van deze Handdru-

keditie en denk ondertussen eens na wie jouw ‘sweet heroe’  (zoete 

held) is.

Vrede en alle goeds!

Br. Kenny Brack,

hoofdredacteur
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Gratis aangeboden!

Maar een vrije bijdrage 

is altijd welkom!

Je kan overschrijven op 

411-1061271-93

of IBAN nr.: BE98411106127193

van Kapucijnen in Vlaanderen
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SWEET DEVOTION

De dood was nooit ver weg…

Waar we vandaag de dood zo 
ver mogelijk uit ons leven pro-
beren te bannen, was deze voor 
onze voorouders nooit ver weg. 
De hoge kindersterfte, vele on-
geneeselijke ziektes en gewa-
pende conflicten zorgden er 
voor dat de dood een veel pro-
minentere rol speelde in het da-
gelijks leven. Omdat de dood zo 
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Auteur:
Museum De Mindere,   
St.-Truiden

Rubriek:
Uit eerste hand

onverwachts kon toeslaan was 
het belangrijk om goed voor-
bereid te zijn en zo deugdzaam 
mogelijk te leven. Het moet 
dan ook niet verbazen dat veel 
devotieprentjes juist hier op in-
speelden. In het museum de 
Mindere te St.-Truiden,  bewa-
ren we heel wat exemplaren die 
de mensen herinnerden aan de 
dood en vooral aan het oordeel 
dat daarop volgde.

Devotieprentjes zijn voorstellingen van heiligen en/of andere religieuze ta-
ferelen. Ze werden vaak gedrukt op klein formaat en in grote oplage. Ze on-
dersteunden het gebed, nodigden uit om stil te staan bij het afgebeelde en 
waren een manier om de grote massa te onderrichtten in de katholieke leer.
Wat deze devotieprentjes nu zo bijzonder maakt is dat ze ons oog in oog 
brengen met de geloofs-, denk- en gevoelswereld van onze voorouders. Het 
zijn tijdsdocumenten die ons een unieke inkijk geven in de behoeftes, ang-
sten en dromen van gelovigen doorheen de eeuwen.

De vier uitersten
Ingekleurde gravure, papier

Ghedenckt uwer uytersten / ende 
in der eeuwigheyt en / sult ghy niet 

sondigen

Het begrip ‘de vier uiter-
sten’ zegt ons misschien 
niet veel meer. Onze voor-
ouders, daarentegen, wis-
ten zeer goed wat dit be-
tekende. Ze werden vaak 
aangemaand om na te 
denken over de vier uiter-
sten: de dood, het oordeel, 
de hemel en de hel. Door 
deugdzaam te leven hoop-
ten ze in de hemel te gera-
ken.
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Rijke mensen lieten missen le-
zen en stichtten getijden zodat 
er na hun dood nog gebeden 
werd voor hun zielenheil. Voor 
de gewone man was dit finan-
cieel niet haalbaar. Door toe te 
treden tot een broederschap 
van vrome leken verzekerde hij 
zich ervan dat de andere leden 
van de broederschap, na zijn 
dood, voor hem zouden bid-
den. Zo moest zijn ziel niet in 
het vagevuur blijven. Hoe meer 
leden de broederschap telde, 
hoe meer er gebeden werd!

Suffragia als groepspraktijk…

Een populair gebruik binnen 
deze broederschappen was het 
uitdelen van suffragia of maand-
briefjes.

Na het concilie van Trente wer-
den heiligen niet meer zozeer 
omwille van hun mirakels ge-
prezen maar vooral omwille van 

hun deugdzame leven. Om die 
goede voorbeelden te versprei-
den binnen hun gemeenschap-
pen introduceerden de Jezuïe-
ten vanaf de tweede helft van 
de 16de eeuw het gebruik van 
het suffragium of maandbrief-
je. De broederschappen van 
de Jezuïeten en die van andere 
orden namen het populaire ge-
bruik al snel over.
Op suffragia staan een afbeel-
ding en een korte biografie 
van een heilige of een gebeur-
tenis uit het leven van Jezus of 
Maria. Daarnaast worden een 
bepaalde deugd, een citaat uit 
de H. Schrift en een speciale ge-
bedsintentie vermeld. Vaak staat 
op het prentje de handgeschre-
ven naam van een persoon.
De prentjes werden maandelijks 
uitgedeeld onder de leden van 
de broederschap en de ontvan-
gers moesten gedurende één 
maand de beschreven deugd 
beoefenen, de gebedsintenties 
overwegen en bidden voor het 

medelid dat handgeschreven 
vermeld stond.

Hulp bij het bidden: gebeds- 
prentjes op rijm

Het populaire genre ‘gebed-
sprentjes’ ontstond tijdens de 
2de helft van de 17de eeuw in 
Antwerpen. Ze werden in enor-
me hoeveelheden gedrukt. De 
Antwerpse graveur en uitgever 
Franciscus Huberti (1630 – 1687) 
wordt beschouwd als de uitvin-
der van deze prentjes. De ge-
bedsprentjes bestaan voor de 
ene helft uit een afbeelding en 
voor de andere helft uit een ge-
bed op rijm van 8 tot 12 verzen. 
Guido Gezelle noemde deze 
prentjes ‘halfgeschriftezantjes’. 

HH. Petrus en Paulus
Gravure, papier

Antonius van Padua
Ingekleurde gravure, papier

Door het uitspreken van 
gebeden trachtte men 
het onheil af te weren en 
troost en kracht te ver-
werven.
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Mediteren: de kracht van de 
verbeelding… 

Devotieprentjes werden ook 
gebruikt als hulpmiddel om te 
mediteren. Vooral over de zin-
nelijke beleving van het lijden 
van Christus werd heel wat ge-
mediteerd. Onze voorouders 
trachtten zich voor te stellen dat 
ze fysiek aanwezig waren bij de 
voorgestelde scène om op die 
manier mee te leven en mee te 
lijden met Christus. 

Mirakels, devotie en commer-
cie: komt pelgrims komt!

Tijdens de contrareformatie 
werd de verering van Maria sterk 
gepropagandeerd. Dankzij talrij-
ke getuigenissen van gelovigen 
over mirakels ontstonden nieu-
we ‘erkende’ bedevaartsoorden. 
Tegelijkertijd kenden ook van 
origine middeleeuwse Maria-
oorden een sterke revival.

Zinnebeelden of emblemata: 
een morele les!

Heel wat voorstellingen geven 
met herkenbare beelden ab-
stracte begrippen weer zoals 
symbolen, allegorieën. Tot deze 
emblemata horen ook de hand-
prenten, uurwijzers voor het lij-
den, hartprentjes, …

Deze devotieprentjes en nog 
veel meer kan je nog tot 15 no-
vember 2022 ontdekken in de 
minderbroederskerk in Sint-Trui-
den.
In de tentoonstelling Sweet De-
votion stelt museum DE MIN-
DERE een 350-tal, voornamelijk 
17de en 18de eeuwse Antwerpse 
devotieprentjes tentoon. Het is 
slecht een kleine selectie uit de 
meer dan 3500 prentjes die deel 
uitmaken van de mooie collec-
tie van het museum.

Doornenkroning van Christus
Ingekleurde gravure, perkament
Gesigneerd door Cornelius De Boudt 
(+ ca. 1735)

Hoeveel? 3.008.436 druppels 
bloed!

Op de achterzijde van dit 
prentje schreef de bezitter: 
Jezus zeide aen de/ H. Brigita; ik 
heb/ 3 millioen! 8 duizend/ 436 
druppelen bloed/ vergoten.!!!
Het relaas over de Christus-vi-
sioenen van de heilige Birgitta 
van Zweden (1303 – 1373) moet 
een enorme indruk achterge-
laten hebben op de bezitter 
van dit prentje. Op het prentje 
zie je duidelijk dat het veelvul-
dig gemanipuleerd werd.

Onze-Lieve-Vrouw van Jezus Eik
Ingekleurde gravure, perkament
1650-1750

Wend mijn oogen af, dat zy geen ydelheit zien
Gravure, perkament
Gesigneerd door Cornelius Galle (+1650)
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PRENTJES MET 
EIGENZINNIGE 
HELDEN

Auteur:
Museum De Mindere,   
St.-Truiden

Rubriek:
Handlanger

Niet alleen oude maar ook hedendaagse prentjes kan je bekijken op de ten-
toonstelling Sweet Devotion, over prentjes met eigenzinnige helden van vroe-
ger en nu! 
Dit is het resuItaat van een oproep die we in april 2022 lanceerden: Maak je 
eigen prentje! Wie geeft jou vandaag moed of kracht? Bij wie kan jij terecht? Wie 
biedt jou steun? Verras ons met je eigen zelfgemaakte, eigenzinnige prentje.  
Uit gans Vlaanderen ontvingen we prentjes, een 250 tal zijn tentoongesteld 
in de voormalige minderbroederskerk in Sint-Truiden.

De oude devotieprentjes ge-
ven ons een unieke inkijk in de 
behoeftes, angsten en wen-
sen van onze voorouders. Ze 
zijn ontstaan in een tijd waarin 
het evident was dat God in die 
menselijke noden voorzag. 
Vandaag leven we in een ande-
re wereld. In de hedendaagse 
prentjes ontdekken we welke 
mensen vandaag een voor-
beeldrol spelen. We kregen 
prentjes binnen met voorstel-
lingen van Charles Darwin, Ze-
lenski, Jeanne d’Arc, Frida Kahlo, 
Ghandi, David Attenborough,… 

Maar ook de eigen moeder, va-
der, grootouders of zelfs nonkel 
pater zijn terug te vinden op de 
prentjes.

Ben Onkelinx was meteen en-
thousiast over het opzet van 
de tentoonstelling, met een 
combinatie van oude en he-
dendaagse prenten: “Ik vind die 
oude prentjes heel interessant 
op grafisch vlak maar ook het 
verhaal achter de prentjes is 
heel boeiend.”
Toen hij de oproep voor de 
kunstwedstrijd zag heeft hij dan 

Weg van jezelf
Ben Onkelinx

Mixed media op spiegel
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ook niet geaarzeld om zelf aan 
de slag te gaan. Ben koos voor 
een concept dat door zijn een-
voud krachtig is: een spiegel.
“Op sociale media zijn er heel 
wat mensen die zichzelf ver-
heerlijken en aandacht zoeken. 
Daarom wou ik een prentje 
maken waar de toeschouwer 
zichzelf in ziet, waar hij als fi-
guur deel uitmaakt van het 
prentje. De spiegel stelt onze 
selfie-maatschappij voor waar 
men probeert een zo succes-
vol mogelijk beeld van zichzelf 
weer te geven: weg van jezelf.”
Maar hoe je het ook draait of 
keert uiteindelijk kom je jezelf 
terug tegen. ‘The hardest per-
son to run from is yourself’ 
heeft Ben op de spiegel gezet 
binnen een fijne grafisch uitge-
werkte omlijsting zoals die op 
oude prentjes vaak voorkomt. 
Het barstje in de spiegel is veel-
zeggend. Wie durft echt in de 
spiegel te kijken? 
“Als vader van twee kinderen 
ben ik soms bezorgd over het 
gebruik van sociale media. Het 
medium biedt heel wat voor-
delen maar heeft ook een keer-
zijde. Je behoort tot de ‘coole 
groep’ op whatsapp of je valt er 
buiten. Voor kinderen is het niet 
altijd eenvoudig om hiermee 
om te gaan.
Zelf heb ik van thuis uit geen 
christelijke opvoeding geno-
ten maar we hadden thuis een 
oude bijbel. Dat grafische as-
pect trok toen al mijn aandacht. 
Ik probeer dat, samen met het 
verhaal en de waarden achter 
de voorwerpen, door te geven 
aan mijn kinderen.”

Tussen de ingezonden prentjes 
zijn er toch ook linken met heili-
gen terug te vinden. 

Eef Jansen schreef er de volgen-
de tekst bij:

Wees gegroet Sint-Antonius, 
bewaker van verloren voorwer-
pen, 
mijn gedachten gaan zo vaak 
naar U. 
Gezegend zijn de zoekers en vin-
ders 
en gezegend de vondst en het 
verloren zijn. 
Heilige man, 
Veroorzaker en ontdekker, 
reis met mij, 
zwalpend op het leven, 
doelloos maar bewust, 
Nu en in het uur van onze (wan)
hoop. 
Amen.

Voor Zjeeke Polleunis is het dui-
delijk: de essentie is God. Voor 
haar is alles te herleiden naar 
één iemand en voor haar is dat 
God.
De deelnemers van de wedstrijd 
mochten gebruik maken van ver-
schillende technieken. Er werd 
maar één voorwaarde gesteld 

In de chaos vond ik mijn 
rust
Eef Jansen
Mixed media: voorgedrukt 
papier, acryl en collage

De essentie
Zjeeke Polleunis
Porselein, koper, paraffine, karton en 
goud

en dat was het formaat (max A6). 
Zjeeke heeft een drie-dimensio-
neel ontwerp gemaakt.
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Bart Renier heeft voor zijn trip-
tiek Man vs Nature inspiratie ge-
zocht bij Francsicus van Assisi.

“... 
Want ik zal ontvangen door te 
geven, 
vergeven worden door zelf te ver-
geven, 
in eeuwigheid leven door te ster-
ven. 
Geef mij, Heer, vrede, kracht en 
vreugde 
opdat ik anderen vredig, krachtig 
en vreugdevol kan helpen leven. 
Amen.” 
H. Franciscus van Assisi 
Nature feeds you every day! 
When was the last time you really 
did something back? 
Beware ... 
Be aware ... 
... or do not ... 
Whatever ... 
Have a nice time on planet earth!

Ibe Ryde brengt humor en zelf-
relativering in haar portretten. 
Hier beeldt ze zichzelf af in het 
bijzijn van de heilige Rita, de 
patrones van de hopeloze ge-
vallen. Het is een werk over 
schoonheid en troost.

Zin in meer? Op de instagram 
pagina museum_demindere 
kan je meer afbeeldingen vin-
den.

Saint Rita (patron of the hopeless) and I
Ibe Ryde

Copic markers op papier

Man vs Nature 
Bart Renier

triptiek
Inkt op papier
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De mediterende papa, 
de koffieboom en de bedoek

Het is op een zonnige donder-
dagmorgen in juli dat ik zuster 
Paula zou ontmoeten in één van 
de spreekkamers van het Me-
gens Clarissenmonasterium. Het 
duurt een tijdje tegen dat ze er 
uiteindelijk ook zelf binnenkomt. 
Al even vlug dat ze binnenkomt 
loopt ze al terug naar buiten 
want… koffie drinken zonder 

DE MEGENSE ZUSTER 
PAULA SUWARTINI OSC: 

GEGREPEN DOOR
CHRISTELIJKE MEDITATIE 

MET GEBAAR EN
BEWEGING

Auteur:
Kenny Brack

Rubriek:
Handlanger

In de tentoonstelling van Sweet Devotion, waar dit Handdruknummer dui-
delijk van overloopt, valt het op dat er ook nogal wat tot meditatie voerende 
kaartjes hebben bestaan doorheen de eeuwen. Dit bracht ons op het idee om 
in één van onze rubrieken eens wat aandacht te besteden aan ‘christelijke 
meditatie’. Zo kwamen we op het idee om voor onze Handlangster te gaan 
zoeken in het Megense Clarissenmonasterium, Sint-Josephsberg.  Want daar 
woont de goedlachse en enthousiaste van Indonesië afkomstige zuster Pau-
la.  Lees met ons mee hoe zij een heel eigen vorm van christelijke meditatie 
ontwikkelde die zij de naam gaf die je in de titel terug vindt.

koekjes… dat komt niet goed. 
Nadat ze mij overlaadt met al die 
Megense zoetigheid steekt ze 
onmiddellijk van wal.
Ik noteer dat ze geboren is in In-
donesië en dat haar vader geen 
katholiek was. Hij was van het 
Javaanse geloof en mediteerde 
iedere dag een geruime tijd. Ze 
herinnert zich heel goed, dat 
bij zijn meditaties het hele huis 
in stilte moest gehuld zijn. Die 
dagelijkse ernst rond de vader-
lijke meditatietijd staat in haar 
geheugen gegrift. Maar ook het 
voorval onder de koffieboom! Zr. 
Paula vertelt dat ze in haar kin-
derjaren plots oor kreeg voor de 
‘bedoek’ die ze hoorde, toen ze 
onder de koffieboom van papa 
zat. Een bedoek is het luid klop-

pen op hetzelfde ritme. Ze vroeg 
aan haar oma: ‘Wat is dat?’ Oma 
antwoordde dat dit de Islamiti-
sche gebedsoproep was.  ‘OK’ 
zei Paula toen, ‘dan gaan we toch 
bidden’. 

De vrouw met het zwarte kleed

Toen de kleine zr. Paula op de la-
gere school zat, rond haar twaalf-
de, was ze aan het spelen op de 
speelplaats toen ze plots aan de 
overkant een in het zwart ge-
klede vrouw zag lopen.  Ze was 
nieuwsgierig en vroeg aan haar 
vriendinnen: ‘Wie is dat?’ Haar 
vriendinnen antwoordden haar: 
‘Dat is een zuster, die bidt dag en 
nacht.’
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Later ontdekte zr. Paula dat die 
zuster een Claris was die woonde 
in Pacet op West-Java.
Toen zij onderwijzeres was, ging 
zij werken bij de zusters van de 
Congregatie van de Goede Her-
der in Jakarta, zo dicht mogelijk 
bij Pacet. Ze begon verbanden te 
leggen tussen de gebedsoproep 
(de bedoek) die ze vroeger ‘hoor-
de’ en de biddende zusters die 
ze ‘zag’. Inwendig bracht zr. Paula 
dit horen en zien samen in haar 
hart, het centrum voor de Gods-
ontmoeting. Vanuit die ervaring 
ontstond veel later de meditatie 
met de vorm en de naam van 
kompas. Kompas: je hebt contact 
met de pool van Noord, de pool 
van Oost, de pool van Zuid en de 
pool van West en het hart is het 
midden. In gebaar en beweging 
is dat: staande tussen Noord en 
Zuid je handen opzij uitstrekken 
naar Oost en West. 

Je bent mijn dochter niet meer 
…

Ondertussen was Paula helemaal 
katholiek geworden en had ze 
contacten gehad met de zusters 
Clarissen. Die biddende zusters 
raakten haar hart… ze was 19 jaar. 
Steeds meer werd ze vervuld van 
vreugde bij iedere ontmoeting 
met de Clarissen. Zij wou God 
uitvoerig danken in haar leven 
en de Clarissen gaven haar die 
geestelijke voeding. Omdat ze 
wilde intreden, vroeg ze aan haar 
vader toelating. Een koude dou-
che volgde: “neen, jij gaat niet” 
was het kordate antwoord. En in 
geval dat ze toch zou doordoen, 
zou ze zijn dochter niet meer zijn. 
Paula was helemaal van de kaart, 
maar haar hart bleef gericht op 
die biddende-dankende levens-
wijze.  
Eens 21 jaar, gaf ze haar onderwij-
staak op en trad zo vlug ze kon 
in bij de zusters Clarissen.  Dit 

speelde zich af in het jaar 1962, 
waarin ze een nog steeds ‘neen 
zeggende’ vader achterliet. Maar 
ze had een begripvolle zus aan 
haar zijde, die haar naar het Cla-
rissenklooster bracht. 

Theologie in Nederland

Het concilie Vaticanum II was ge-
weest en de kerkgemeenschap 
werd wereldwijd op nieuwe spo-
ren gezet. Ook zuster Paula ont-
dekte dat nieuwe spoor. Ze ging 
theologie studeren in Nederland. 
Voor zuster Paula brak ook de tijd 
aan dat ze haar geloften voor het 
leven kon uitspreken in de orde 
van de Clarissen.  Maar… werd 
het nu ‘terug naar Indonesië’ 
en haar studie onderbreken? Of 
werd het ‘blijven in Nederland’ 
en hier haar geloften uitspreken 
en verder studeren?  Na veel 
overleg met de zusters van Pacet 
en van Nederland mocht zr. Pau-
la in Nederland blijven studeren 
en hier haar eeuwige professie 
afleggen. Alsof het door de he-
mel gezonden was, ontving ze 
enkele dagen voor haar  geloften 
een briefje van haar vader, die 
schreef:  “Ik merk dat je ondanks 
mijn neen, toch bent gebleven 
op de weg die je koos! Dit wil 
zeggen dat God je roept! Ik zeg 
nu JA, je hebt mijn zegen… 
Word maar Claris!”  En zo gebeur-
de het, met een gerust hart sprak 
zr. Paula haar  geloften voor het 
leven uit bij de Clarissen te Hen-
gelo (Gelderland). We schrijven 
nu in het jaar 1967.

Contact met het kompas van de 
wereld

Zr. Paula vertelt me nog met 
overtuiging dat heel haar ver-
haal van opgroeien, haar roe-
pingsgeschiedenis en de vele 
ontmoetingen daarbij, hebben 

bijgedragen tot de vorm van 
meditatie die ze nu beoefent. 
Haar gezicht straalt enorm wan-
neer ze me zegt dat haar vorm 
van christelijke meditatie net iets 
anders is dan de klassieke vorm. 
Gebaren en bewegingen zijn 
volgens haar van fundamenteel 
belang om met een open hart te 
mediteren en bij God thuis te ko-
men.  Christelijke meditatie met 
gebaar en beweging, zo heeft ze 
haar meditatiemethode van in 
het begin genoemd. Want God 
ontmoeten, met God praten, dat 
doe je toch niet alleen met je 
geest. God schept ons naar ziel 
en lichaam. Ze dacht er diep over 
na en begon te ondervinden 
dat heel haar lichaam wel moest 
mee bidden. Het is zoveel krach-
tiger dat je met je lichaam doet, 
wat je inwendig denkt. Zo zijn 
lichaam en geest in evenwicht of 
in balans.  
Met een grote blije ingetogen-
heid laat zr. Paula zien hoe zij het 
‘geven aan God’ uitdrukt door 
haar handen open te houden, 
dan te vouwen en zo aan haar 
hart te brengen.  
En als ze God wil danken voor 
alles wat haar omgeeft strekt ze 
haar armen uit en dankt God… 
De dankbaarheid leeft in haar 
hart; en haar hart klopt in het 
midden van haar lichaam. Ze 
noemt het “contact hebben met 
het kompas van de wereld”.  
Nadat ze een tijdje zo gestaan 
heeft, zegt zr . Paula: “Meditatie is 
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een lied en ik heb een paar lie-
deren geschreven die dit uitdruk-
ken. Ik neem alles in mijn lichaam 
op. Ik probeer alles in gebaar en 
beweging naar God toe te bren-
gen; God geeft me dat zelf. Deze 
beweging is geboren in mij; het 
is mijn kind. Daarom staat mijn 
hart in het midden van het lied 
dat meditatie is.”

Wanneer de mensen komen

Op een gegeven ogenblik word 
ik wel heel nieuwsgierig hoe zij 
dat allemaal doorgeeft aan de 
mensen die met haar komen 
mediteren. Want in het klooster 
van Megen ontvangt ze enkele 
keren op het jaar mensen die ‘oe-
fenen’ met haar.  
Zr. Paula legt enkele methoden 
uit.
“Ik nodig iedereen uit in onze 
meditatieruimte en geef kort uit-
leg wat we gaan doen.  Ieder zit 
op een bankje op de grond, of 
op een kussen.  
Belangrijk is dat je rug en je hoofd 
recht zijn. Een recht hoofd is heel 
belangrijk om je gedachten los te 
laten. Je gedachten geef je aan 
God.  
Het is ook belangrijk om goed te 
zitten; want als je goed zit, kan je 
open komen.
Niemand mag geforceerd zitten.  
Ook de stand van je ogen is be-
langrijk. Die doe je niet helemaal 
dicht, maar ook niet helemaal 
open. Je ogen richt je op één 
punt, zonder te staren. Gewoon 
kijken naar dat punt. En je oren 
richt je op je hart, want daar 
spreekt God met je. Wat zegt 
God aan je?  
Via je neus heb je aandacht voor 
je adem. Je ademt in en uit en in 
en uit.
En dan je goed realiseren dat 
wanneer je inademt, het God is 
die via je neus zijn adem in jou 
blaast. Dus: je krijgt die adem van 

God. En jij geeft die adem door 
aan je buik, je knie, je voeten, aan 
heel je lichaam. 
Wanneer je uitademt doe je dat 
niet via je neus, maar via je mond.  
En die beweging doe je een paar 
minuten na elkaar.  
Wees je er bewust van dat je 
bezig bent met Gods adem, die 
adem is jouw leven.  
En houd dan je handen open. 
In je rechterhand de handpalm 
naar boven en je krijgt daar lief-
de van God, je linkerhand breng 
je naar je hart. Door je handen zo 
te vouwen, ben je zoals Maria die 
alles bewaarde in haar hart.  
Wees je er bewust van dat het 
de liefde van God is die je in je 
hart bewaart. De liefde van God 
maakt je sterk, de liefde van God 
is je liefde zelf. En zo ben ik mens 
voor de anderen, zo doe ik ge-
woon wat ik te doen heb vanuit 
God. “

De methode naar gelang de 
groep

“Soms sta ik met de mensen ook 
rond een tafel, of rond een ronde 
vorm op de grond. In het mid-
den staat een kaars en er staan 
evenveel kleine kaarsjes rond de 
grote kaars als dat er mensen zijn.  
We geven elkaar een hand en we 
bewegen een beetje om een ba-
lans te krijgen.  We zijn één met 
God en iedereen.  Door in be-
weging te komen en telkens een 
klein stapje naar rechts te zetten, 
maken we een beweging naar 
de wereld om ons heen.  
Op een zeker moment nemen 
we ons klein kaarsje in de hand.  
Het rust in ieders rechter hand-
palm.   Terwijl we zo in de kring 
blijven staan en verder bewe-
gen, kijken we naar dat kaarsje 
en we beseffen dat dit kaarsje 
een symbool is van onze ziel… 
de ziel blijft in beweging als het 
licht blijft branden.  Als het licht 

uit is, dan is de Geest eruit, dan is 
er geen leven meer.   
Dan overwegen we hoe we het 
licht kansen tot branden kunnen 
geven.  
Terwijl we een laatste beweging 
maken, het kaarsje dicht bij ons 
hart houden en het daarna terug 
bij de grote kaars zetten (die een 
Christuskaars is),  beseffen we dat 
onze ziel blijft leven als we con-
tact met Christus houden. Door 
licht van God te zijn blijft je ziel 
leven.  Je bent het licht van de 
wereld dus je geeft het door, 
daarom beweeg je in die kring.  
Soms vraag ik aan de deelnemers 
om, vooraleer het kaarsje terug te 
zetten bij de Christuskaars, na te 
denken aan wie ze het licht wil-
len doorgeven.  We maken dan 
een gebaar met dat kaarsje naar 
voor en in gedachten weten we 
aan wie we het licht nu geven. 
Dit zijn sterke momenten voor 
de deelnemers. Je beseft dit pas, 
wanneer je dit ook effectief doet 
in die kring.  
We eindigen de meditatie door 
alles toe te vertrouwen aan God, 
door te knielen en daarna het 
kaarsje pas bij de grote kaars te 
zetten. Er is nu gelegenheid voor 
ieder om te bidden of iets te zeg-
gen wat haar of zijn hart ingeeft.

Ter afsluiting nodig ik uit om sa-
men te bidden: ‘
In uw handen, Heer, beveel ik 
mijn geest. Zegen ons vandaag, 
morgen en in de toekomst’. 
En iedereen vertrekt dan wan-
neer hij of zij wil, want soms 
moet het wat bezinken.”

Jezus is het middelpunt, niet jij-
zelf

Wanneer ik aan zr. Paula zeg 
dat de mogelijkheid bestaat dat 
sommige mensen bij medita-
tie eerder aan iets yoga-achtigs 
denken moet ze hartelijk lachen, 
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want dat hoort ze wel meer. De 
mensen die christelijke meditatie 
gelijk stellen aan yoga, die zien 
het verschil niet tussen beide 
methoden. Bij yoga gaat het er 
om een evenwicht en een geluk-
zaligheid te vinden in je geest en 
lichaam, terwijl het bij christelijke 
meditatie uiteindelijk gaat om 
God die jou in evenwicht brengt 
en jouw dankbaarheid die je 
enorm gelukzalig op Hem richt. 
Je zou bij christelijke meditatie 
dus ook gerust een monstrans 
op de tafel kunnen zetten en die 
omringen met de kaarsjes.   

Veel methoden geprobeerd 

Zr. Paula vertelt dat ze met haar 
Oosterse roots waarschijnlijk wel 
gevoeliger is voor al de medita-
tiemethoden, dan wij hier in het 
Westen; alhoewel er meer en 
meer nood is in het Westen om 
via allerlei goeroes een gelukza-
lig gevoel te ontdekken in je lijf 
en leden.  
Zijzelf geeft aan dat ze allerhan-
de meditatietechnieken heeft 
uitgeprobeerd om in evenwicht 
te kunnen leven. “Al die metho-
den zijn één voor één geweldige 
vormen om rust te vinden. Maar 
bij al wat ik probeerde, miste ik 
de gerichtheid op God. Ik vond 
geen rust genoeg, omdat ik voel-
de dat God de volheid van rust 
kon brengen; niet de rust in me-
zelf op de eerste plaats, maar rust 
in Hem. Sinds ik stap voor stap 
de christelijke meditatiemetho-
de ontdekt heb en die geleidelijk 
aan vorm ging geven kwam voor 
mij de volheid van rust aan de 
horizon; want God kwam dank-
baar in het centrum te staan. Nu 
leid ik enkele keren op het jaar 
een weekend dat vertrekt van-
uit een bijbels en Franciscaans 
thema, waar we dan over dialo-
geren. En we doen oefeningen 
van christelijke meditatie in ge-

baar en beweging met muzikale 
begeleiding, om alles dankbaar 
terug te geven aan God.”

Fier op haar tuintje

Na het middaggebed met de 
overige zusters en gasten wenkt 
zr. Paula me haastig de kapel uit 
en zegt: “Zeg, heb je mijn tuintje 
al eens gezien? Nee zeker hé?  
Kom nog vlug kijken vooraleer 
het etenstijd is.”  We duiken de 
mooie kloostertuin in en inder-
daad…  We gaan de trappen 
af, en plots sta ik een prachtig 
hoekje te aanschouwen waar het 
zonnelied van Franciscus wel lijkt 
aangeplant. Alle elementen zijn 

in aparte tuintjes uitgeplant en 
met de gepaste kleuren.  Er zijn 
ook zeven paadjes om erin te 
gaan staan; dit heeft te maken 
met de zeven vormen van dank-
baarheid van Moeder Maria, ver-
telt zuster Paula.
“En…. Je moet nog iets zien!  Kijk 
eens goed!” Wanneer ik aangeef 
dat ik niet weet waarover ze het 
heeft, zegt ze schalks:  “Alle bloe-
men samen hebben de kleuren 
van de Indonesische vlag!”  Wan-
neer we dan uiteindelijk in de 
refter van de zusters arriveren, 
zijn de anderen reeds in de helft 
van hun bord soep gekomen; die 
trouwens heel erg in de smaak 
viel.  
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Auteur:
Museum De Mindere,   
St.-Truiden

Rubriek:
Handreiking

Ontstaan van het
devotieprentje

De eerste devotieprentjes wer-
den vervaardigd in de 13de 
eeuw in vrouwelijke religieuze 
gemeenschappen. Het waren 
handgeschilderde prentjes op 
perkament die ontstonden in 
een sfeer van mystieke vroom-
heid, waarbij tijdens het hand-
werk ook werd gebeden en ge-
mediteerd.
Vooral in de 15de eeuw werd 
die intieme relatie met God ook 
buiten de vrouwelijke kloosters 
populair. De vraag naar devo-
tieprentjes, die gebruikt wer-
den ter ondersteuning van de 
meditatie, groeide. Om prentjes 
goedkoper en in grotere op-
lages te drukken werd een be-
roep gedaan op de techniek 
van de  houtsnede. Verschillen-
de kloostergemeenschappen 
legden zich toe op het drukken 
van devotieprentjes.
Vanaf de 16de eeuw wordt de 
houtsnede verdrongen door de 
kopergravure. Dit liet een verde-
re opschaling van de productie 
toe.
Met de  opkomst van beroeps-
drukkers in Antwerpen en an-
dere steden verschoof de pro-
ductie van devotieprenten gro-
tendeels van kloostergemeen-
schappen naar niet-religieuzen. 
De graveurs verenigden zich in 
ambachten en verkregen van 
de overheid het monopolie om 
prenten te maken. De graveurs 
waren vaak tegelijkertijd ook 
prentenhandelaars.

Booming business in Antwer-
pen en democratisering van de 
beeldconsumptie!

Naar aanleiding van de tentoonstelling Sweet Devotion, over prentjes met ei-
genzinnige helden van vroeger en nu! besteden we in deze rubriek aandacht 
aan devotieprentjes.
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De geboorte van Christus
Gravure, perkament
Gesigneerd door Hieronymus Wiericx 
(+1619)

Tegen het einde van de 16de 
eeuw was er voor gelovigen een 
breed en kwalitatief gamma aan 
devotieprenten beschikbaar. Ant-
werpen groeide uit tot dé groot-
ste prentenmarkt van Europa en 
daarbuiten. De graveerkunst be-
reikte er door de technische be-
drevenheid van de graveurs zoals 
de families Wiericx en Galle een 
zeer hoog niveau.
Maar nog voor het midden van 
de 17de eeuw nam de artistieke 
kwaliteit af. Om de productiekos-
ten te drukken, lieten uitgevers 
steeds minder nieuwe prentjes 
graveren en meer en meer oude 
koperplaten herdrukken. Door 
de grote vraag naar goedkopere 
prentjes om op grote schaal te 
verdelen vormde die kwaliteits-
vermindering niet meteen een 
probleem. Kwantiteit werd be-
langrijker dan kwaliteit.
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Einde van Antwerpen als 
befaamd uitgeverscentrum

Aanvankelijk waren de uitge-
vers zelf graveurs. Vanaf de 18de 
eeuw kwam het uitgeversbedrijf 
echter in handen van zaken-
lui die over voldoende kapitaal 
beschikten om een voorraad 
kopergravures te bemachtigen. 
Oude koperplaten werden ein-
deloos herdrukt met bijgevolg 
steeds slechtere afdrukken. Dit 
bleef duren tot ca. 1830.
Na de Franse overheersing start-
te de kerk in de 19de eeuw met 
een nieuwe campagne om het 
geloof onder de bevolking weer 
aan te wakkeren. Opnieuw wer-
den devotieprentjes ingescha-
keld als propagandamiddel. De 
vraag naar prentjes nam aan-
zienlijk toe maar de Antwerpse 
uitgevers slaagden er niet meer 
in om hieraan te voldoen. Dit 
betekende de doodsteek van 
Antwerpen als centrum van 
prentkunst en onze markt werd 
overspoeld met Franse zeem-
zoete devotieprentjes in nieuwe 
druktechnieken.

Waarvoor werden de devotie-
prentjes gebruikt?
Propaganda in een ideologi-
sche en religieuze strijd

In de 16de eeuw  verspreidde het 
protestantisme zich razendsnel. 
De katholieke kerk verkeerde in 
een zware identiteitscrisis. 
De aflatenhandel en de wild-
groei in de verering van heiligen 
en hun relieken kwamen zwaar 
onder vuur te liggen. Er was 
heel wat bijgeloof gemoeid bij 
het aanroepen van heiligen: de 
beelden bezaten krachten, kon-
den wonderen verrichten en 
materiële noden oplossen. Een 
grondige hervorming drong 
zich op.

Tijdens het Concilie van Trente 
(1545-1563) werd gedebatteerd 
over het ware geloof. Een nieu-
we koers werd uitgestippeld. 
Voortaan kwam het onderricht 
van de gelovigen op de eer-
ste plaats. Via de catechismus 
en vanop het preekgestoelte 
moest de katholieke leer op-
nieuw worden overgebracht. De 
educatieve functie van afbeel-
dingen werd hierbij belangrijk. 
Aan de hand van prentjes kom 
men mensen die niet of moei-
lijk konden lezen aansporen tot 
een christelijke levenswandel.
De opvattingen van het concilie 
over erfzonde, sacramenten, af-
laten, heiligenverering en vage-
vuur werden met heel veel ijver 
verspreid door de geestelijken.
Wie vandaag zijn boodschap 
snel en op grote schaal wil ver-
spreiden maakt gebruik van so-
cial media. In een tijd wanneer 
er zelfs nog geen kranten be-
stonden had men met devotie-
prentjes het ideale middel ge-
vonden om tegelijk goedkoop 
en op grote schaal een bood-
schap over te brengen bij alle 
lagen van de bevolking.
De prentjes dienden als be-
scherming tegen het kwaad. 
Om onheil af te weren werden 
ze in huizen of stallen gehan-
gen of als een amulet op het 
lichaam gedragen. Ze waren 
vaak de enige afbeeldingen in 
huis.
De devotieprentjes waren te-
gelijk ook een hulpmiddel bij 
het mediteren of het bidden. 
Ze boden troost bij verdriet en 
rouw.
En de bid- of doodsprentjes 
dan?
Wist je dat de bid- of dood-
sprentjes, die we vandaag nog 
kennen, ontstaan zijn uit devo-
tieprentjes? Heel veel Antwerp-
se devotieprentjes werden in 
de Noordelijke Nederlanden 
verspreid. In de Republiek, waar 

de katholieke kerk ondergronds 
moest gaan, ontwikkelde zich 
een nieuwe gebruikscultuur. 
Aan de achterzijde van de ge-
drukte Antwerpse prentjes 
werd met de hand een tekst ge-
schreven. Dat was bijvoorbeeld 
de naam van de overledene en 
de vraag om een gebed voor 
zijn zielenheil. De oudst be-
waarde prentjes dateren uit de 
eerste helft van de 17de eeuw. 
Dit gebruik werd nadien ook 
bij ons overgenomen. Rond 
1730 werden de teksten op de 
achterzijde gedrukt. Het ging 
om willekeurig gekozen voor-
stellingen. Pas later werden de 
tekst en de afbeelding meer in 
overeenstemming gebracht en 
ontstond een eigen symboliek. 
Vandaag de dag wordt er vaak 
een foto van de overledene 
op het prentje gezet. De bid-
prentjes zijn eerder gedachte-
nisprentjes geworden.

Christus en de Samaritaanse 
vrouw
Gravure, papier
Gesigneerd door Cornelius De Boudt 
(+ca. 1735)
Dit devotieprentje werd als doodsprentje 
gebruikt voor Anthoneta van Herck.
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Devotieprentjes vormden ge-
liefkoosde geschenkjes ter ge-
legenheid van een communie, 
nieuwjaar, een prijsuitreiking op 
school…

Anna Blanchart deed op 16 maart 1766 haar eerste communie. Op de achterzijde 
van het prentje schreef ze dat mijnheer pastoor haar dit prentje schonk ter gele-
genheid van deze heugelijke dag.

Vooral de luxe prenten zoals deze ingekleurde devotieprenten met geschilderde randversiering of de beklede prenten waren 
dé geschenkjes bij uitstek.
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WIE IS MIJN HELD?
Enkele jaren geleden werden die bioscopen overspoeld door films met 
verschillende superhelden. Het was tof om zowat jeugdsentiment op te 
halen en die films waren heel goed om even de hersenen op nul te zetten 
en eens goed te ontspannen. Opgaan in een verhaal en eens te dagdro-
men: stel nu eens dat ik dat zou kunnen. 

Superhelden beantwoorden aan een archétype: aan goed die wint van 
kwaad, onmacht die omgevormd wordt tot sterkte, van liefde die sterker is 
dan de dood… en ga zo gerust maar door. 

In onze eigen geloofstraditie hebben we ook zo’n voorbeelden: de katho-
lieke superhelden, heiligen die de verbeelding tarten. Mannen en vrouwen 
die op meerdere plaatsten terzelfder tijd kunnen zijn; die kunnen zweven; 
die levend verbrand worden en vragen om nog eens gedraaid te worden; 
die een ijsje in een kast zetten en uren later die nog steeds bevroren uit 
de kast halen. Ja, sommige van die verhalen zijn in ons nuchter kijk op het 
leven moeilijk te plaatsen. Laat me voor mezelf spreken, ik heb het daar 
soms moeilijk mee. 

Gelukkig zijn er ook heiligen – katholieke superhelden – die heel gewoon 
zijn. In de franciscaanse/kapucijnen traditie hebben we een mooi collectie 
aan dergelijke voorbeelden. Mannen en vrouwen die in hun ‘gewoon zijn’ 
– ‘gewoon aanwezig zijn’ – uitblonken en ons tot voorbeeld kunnen zijn. 

Ik besef dat je als lezer nu wel nieuwsgierig bent naar wie mijn held is. Dit 
is wellicht de reden waarom je dit column aan het lezen bent. 

Als ik een superheld uit de wereld zou moeten kiezen, dan moet ik denken 
aan iemand als “Superman”. Vliegen, supersterk, snel, laser-ogen… alles wat 
je maar kan denken in één pakket. En ja, ik zou dat ook allemaal willen heb-
ben/kunnen. Vergeet echter niet dat hij altijd kiest voor het goede, voor de 
weerloze. Een rechtvaardig beslissing, ook al brengt het hemzelf in gevaar 
– en daar moet ik toegeven, dat is iets waar ik ook kan in groeien. Hij is ook 
kwetsbaar – Kryptonite –, hij heeft een zwak voor waar hij vandaan komt, 
en is dat ook niet zo voor ieder van ons?

In de wereld van katholieke superhelden moet ik eerlijk bekennen dat ik 
liefst kies voor een heilige die uitblinkt in het gewoon zijn. Werkend in de 
Solanus Casey Center, waar we een verering hebben voor de zalige Sola-
nus, is zijn voorbeeld van presentie in ieder gesprek, in eenvoud, iets dat mij 
enorm uitdaagt en oproept om meer van mezelf te geven. 

De echte held in mijn leven is mijn moeder, met haar gaven en tekorten. 
Zonder in detail te gaan, kan ik zeggen dat ze heel veel heeft opgeofferd 
voor haar kinderen, haar doorzetting in moeilijke tijden, het herbeginnen 
en opnieuw herbeginnen aan het leven en het zoeken naar toekomst-
mogelijkheden. Mijn moeder heeft mij gemaakt tot wie ik ben vandaag, 
samen met vele anderen natuurlijk, maar ik kan met hand op hart zeggen 
dat zij heldendaden verricht (heeft) en daarom mijn held mag zijn. 

Een (super)held daagt ons uit om meer van onszelf te geven. Mag ik vra-
gen wie dat doet bij jou? CO
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Auteur:
Igor De Bliquy

Rubriek:
Column
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450 JAAR MARTELAREN 
VAN GORCUM

VIERING IN DE KATHEDRAAL
VAN ’S HERTOGENBOSCH OP 

10 JULI 2022. EEN IMPRESSIE.

Auteur:
Daniël De Rycke

Rubriek:
Een hand vol

Voor ons, twee Vlaamse minderbroeders, is het al bijzonder om in pij van het 
San Damianoklooster naar de Bossche kathedraal te wandelen. Ik zie ons 
dat niet doen in Leuven. Maar zo passen we goed bij de groep broeders die 
vooraan in de kathedraal samen zit om dit feest te vieren. Het is, na de dag 
van gisteren in Brielle voor de nieuwe franciscanen provincie van de Lage 
Landen, ons patroonsfeest.
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Die dag voordien, op 9 juli, de 
dag van hun dood, is de 450ste 
verjaardag gevierd met een na-
tionale bedevaart van de Ne-
derlandse kerkprovincie. Met 
de Nederlandse bisschoppen 
en een bomvolle kerk nog een 
meer plechtige viering, hoorde 
ik, dan hier in de Sint-Janskathe-
draal. Naast de elf franciscanen 
uit het klooster van Gorcum 
was één van de 19 martelaren 
pastoor Leonardus Vechel, af-
komstig uit Den Bosch. Deze 
viering is zo een gezamenlijke 
viering geworden van het San 
Damianoklooster en van de 
Sint-Jansparochie. Een plechtige 
viering geopend met een spet-
terend orgelspel door organis-
te Véronique van den Engh. Zij 
begeleidt verder de zang door 
het grote kathedraalkoor Scho-
la Cantorum ‘Die Sangeren on-
zer Lieven Vrouwen’ o.l.v. rector 
cantus Jeroen Felix en ook de 
samenzang. 

Naast de franciscanen vooraan, 
zitten op de andere zijde nog 
verre verwanten van H. Leonar-
dus Vechel. In de voorbeden 
brengen zij hun familieleden 
uitvoerig aan bod.
Broeder Theo van Adrichem, 
provinciaal van de franciscanen 
gaat voor en houdt de preek. 
In zijn homilie slaagt broeder 
Theo er goed in om de bete-

kenis van deze herdenking te 
actualiseren naar de martelaren 
van onze tijd. Niet enkel christe-
nen, maar allerlei mensen wor-
den ook nu gedood omwille 
van hun overtuiging en hun 
aanklacht van onwaardige en 
onrechtvaardige praktijken. Hij 
verwijst naar de recente moord 
van de kritische onderzoeksjour-
nalisten in het Amazonegebied 
en naar de dodelijke aanslag op 
misdaadverslaggever Peter R. 
de Vries in Nederland.

Aansluitend op deze homilie 
zingen de aanwezige minder-
broeders het Zonnelied van 
Franciscus, waarin niet enkel de 
natuurelementen Gods lof zin-
gen, maar in de slotstrofe ook 
de mensen, die weten te verge-
ven, die ziekte en verdrukking 
weten te dragen.

Op de voorpagina van het mis-
boekje staat een schilderij van 
Johan Zierneels (17e eeuw) over 
de verheerlijking van de marte-
laren van Gorcum. Een hemel-
se triomftocht omgeven door 
engelen. Maar doorheen de 
wierookwolken van de kathe-
draal zie ik even de gruwel zoals 
die o.a. door Cesare Fracassini  
(18de eeuw) is uitgebeeld. En in 
de wierookwolk hangt op het 
kruis de gemartelde Jezus, ons 
zo vertrouwd, dat het geen 

gruwel meer is. Gruwel vier je 
niet. Wel de kracht van God die 
in de getuigenis van mensen 
doorbreekt. Gardiaan Nicolaas 
Pieck heeft aan zijn broeders op 
voorhand de kans gegeven om 
te vluchten. Het doet denken 
aan de monniken van Thiberine. 
Wat zou ik zelf doen in zo’n situ-
atie? Waarschijnlijk vluchten. 

Het woord plechtigheid roept 
afstandelijkheid op. Misschien 
de noodzakelijke afstandelijk-
heid voor de gruwel. En de ge-
ordende rituelen ordenen onze 
dwaalgedachten. De lezingen 
proberen ons hart op het juiste 
spoor te zetten: ‘De zielen van 
de rechtvaardigen zijn in Gods 
hand en geen foltering zal hen 
deren’ (Wijsheid 3,1). ‘Bid voor 
hen die u mishandelen’ (Lc. 
6,28).

Een plechtigheid is geen charis-
matisch bevlogen happening. 
Over de tijd heen schept het 
een verbondenheid en een ge-
meenschap van geloof, waarin 
mensen hopelijk ook nu staan-
de kunnen blijven. Misschien is 
dat belangrijker dan vluchtige 
ontroering.

Na de plechtige dienst is er 
ruimte en tijd voor een gemoe-
delijke ontmoeting in het vroe-
gere bisschopshuis. 
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KLEINE NIEUWS-
BERICHTEN VANUIT 

DE MINDERBROEDERS 
FRANCISCANEN

VERBONDEN IN BROEDER- 
EN ZUSTERLIJKHEID! 

Auteur:
Daniël De Rycke

Rubriek:
Een hand vol

Auteur:
Barbara Mertens

Rubriek:
Een hand vol

Na het kapittel zijn enkele taken herverdeeld. In 
Vlaanderen is de belangrijkste wijziging dat broe-
der Daniël De Rycke benoemd is tot gardiaan 
(huisoverste) in Leuven. De broeders Bob Van Laer 
(Wilrijk) en Marcel Huysentruyt (Hasselt) zijn her-
benoemd in hun functie als gardiaan.
Broeder Steven Cauchie, geboren in Edegem, 
keert terug uit het noviciaat in Killarney, Ierland en 
komt te wonen in de communiteit Amsterdam. 
Op zondag 28 augustus heeft hij zijn tijdelijke ge-
lofte uitgesproken en zich zo voor drie jaar aan 
de orde gebonden. Broeder Koen Van Durme, 
geboren te Gent, die vorig jaar zijn tijdelijke gelof-
te uitsprak, verhuisde van Megen eveneens naar 
Amsterdam. De communiteit in de Nederlandse 
hoofdstad bestaat zodoende in een klap voor één 
derde uit Belgen.

Wat betekent broederlijkheid voor 
ons, dertigers te midden van deze 
uitdagende tijd? Met wie voelen 
we ons verbonden en hoe erva-
ren we onze verbondenheid met 
de kerk, de maatschappij en de 
wereld? Verbonden in broeder- en 
zusterlijkheid, een wezenlijk thema 
waar we op zaterdag 11 juni met 
een groep van 13 dertigers in en 

Op de foto: de broeders Steven Cauchie, Koen Van Durme en 
Daniël De Rycke

rond het Kapucijnenklooster van 
Antwerpen uitgebreid stil bij ble-
ven staan. De Dertigersdag kwam 
er op initiatief van TAU-vrijwillig-
ster én prille dertigster Katrien. Een 
terugblik!

In de voormiddag gingen we 
op zoek naar antwoorden bij 
onszelf, in onze eigen levens. 

Openhartig wisselden we on-
derling uit, hoewel we elkaar 
nog niet allemaal echt kenden. 
Zonder dat het concreet werd 
uitgesproken, wisten we ons 
in de diepte toch al met elkaar 
verbonden. Of zoals Veerle, één 
van de deelnemers het ver-
woordde: “Het was voor mij zeer 
fijn om de (snelle) verbinding te 
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voelen in geloof tussen onbeken-
den.” 

“Dat het in het leven niet om effi-
ciëntie draait maar om contact”, 
dat bleef Rarden bij na de Der-
tigersdag. In het getuigenis van 
broeder Adeel die ons net voor 
de middag kwam vergezellen, 
kwam dit mooi naar voren. Als 
kind voelde Adeel al dat zijn 
weg in het leven anders zou zijn 
dan zijn broers en zussen die 
allen trouwden en een gezin 
stichtten. De parochiepriester 
die op Pasen de éne mis na de 
andere verzorgde, maar overal 
te laat kwam omdat hij telkens 
toch even de tijd nam om na 
te praten met zijn parochianen, 
gooide zijn leven om. Hij be-
sloot om in zijn voetspoor pries-
ter te worden, en uiteindelijk de 
weg van broederlijkheid te kie-
zen als Kapucijn. 

Broeder- en zusterlijkheid 
brengt vreugde. Stephanie las 
dit vooral in de ogen van de 
Oekraïense kinderen die in het 
Kapucijnenklooster verblijven. 
We deelden het middagmaal 
met de Oekraïense vluchtelin-
gengezinnen die zich ondertus-
sen ook thuis lijken te voelen, in 
het klooster en bij elkaar. “Het 
was de vreugde van over grenzen 
heen elkaar te begrijpen en samen 
familie te vormen, in onderlinge 
verbondenheid en hoop op weg 
naar een vredige toekomst.”

Na de middag maakten we tijd 
voor een korte bloemlezing van 
de encycliek Fratelli Tutti. Hoe 
vernieuwend en kostbaar is het 
om liefde bijvoorbeeld ook naar 
de politiek toe open te trekken. 
Over politieke liefde schrijft 
paus Franciscus: “De kleinsten, 
de zwaksten, de armsten moeten 
onze tederheid opwekken. Ze heb-
ben het recht om onze ziel, ons 
hart in te palmen. Ja, ze zijn onze 
broeders en zusters, en wij moeten 

ze als zodanig liefhebben en met 
zorg omringen.” (FT194)

Broederlijkheid stelt ons voor 
een verantwoordelijkheid. Uit 
het getuigenis van Niek Everts 
die binnen ’t Vlot in Antwer-
pen werkt voor daklozen, bleek 
hoe belangrijk het is om echt 
in het perspectief van de ander 
te stappen om te kijken welke 
hulp er écht nodig is. “We moe-
ten ertoe bereid zijn onze eigen 
belangen aan de kant te zetten, 
ook als hulporganisatie.”

Net voor we samen deelnamen 
aan de Internationale viering 
bij de Kapucijnen in Antwer-
pen, sloten we met een terug-
blik nog samen de dag af. “De 
getuigenissen die we vandaag 
hoorden, inspireren me om bij 
mezelf nog eens stil te staan hoe 
ik als mede-mens in het leven wil 
staan”, klonk het bij Veerle. Voor 
Annemie bleef vooral bij dat je 
niet alleen broeders en zusters 
bent, maar er ook hebt! “Broe-

derschap stelt ons voor een ver-
antwoordelijkheid als mens, maar 
tegelijkertijd kunnen en mogen 
we deze verantwoordelijkheid de-
len met anderen!” 

De dag smaakte naar meer. 
Spontaan klonk in de groep de 
vraag om elkaar snel weer te 
ontmoeten. Vanuit TAU willen 
we daar graag werk van maken. 
Geïnteresseerde dertigers mo-
gen steeds contact opnemen 
met Barbara via barbara.m.tau@
gmail.com. Van harte welkom!  
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KALM AAN MET
CLARA IN ASSISIAuteur:

Barbara Mertens
Rubriek:

Een hand vol

Wat deed het deugd dat de 
Kalm Aan Reis dit jaar weer kon 
doorgaan. Met een groep van 12 
ontvankelijke en warmhartige 
deelnemers verkenden we alle 
plekken in en rond Assisi waar 
het leven en de spiritualiteit van 
Franciscus en Clara vorm kre-
gen. Vooral Clara kreeg dit jaar 
bijzondere aandacht, wat voor 
enkele bijzondere ontmoetin-
gen en ontdekkingen zorgde.
Zoals elk jaar verbleven we in 
het gezellige familiehotel Bel-
vedere waar we opnieuw in 
de watten werden gelegd met 
huiselijke Italiaanse keuken én 
hartelijkheid. Het hotel ligt op 
slechts een boogscheut van de 
Santa Chiara. Wie wenste kon 
in de vroege ochtend nog voor 
het ontbijt de lauden en de eu-
charistie bijwonen bij de zusters 
Clarissen, die erg mooi zingen. 
De eerste dag werden we al 
vroeg gewekt door trompetten 
die het ‘Festa del voto’ aankon-
digden. Een religieuze én bur-
gerlijke optocht trok ‘s avonds 

vanuit de San Rufino langs de 
Piazza del Comune via de San-
ta Chiara tot aan het klooster 
van San Damiano. Zo wordt 
herdacht hoe Clara met haar 
gebed zowel het klooster van 
San Damiano als de stad Assisi 
van de oprukkende Saracenen 
bevrijdde. 
Een ander bijzonder hoogte-
punt van onze reis was de ont-
moeting met zr. Anastasia van 
het Clarissenklooster bij de San-
ta Chiara. Ze vertelde hoe ze als 
zusters door de continue onder-
dompeling in het getijdenge-
bed en Bijbellezingen een soort 
van innerlijk woordenboek op-
bouwen. Op blije en droevige 
momenten welt er vaak spon-
taan een psalm- of Schriftvers 
op. 
Op de voorlaatste dag staken 
we na een bezoek aan de Car-
ceri de Monte Subasio over naar 
het nabijgelegen stadje Spello. 
Daar was Gerard Pieter Free-
man, vroegere directeur van 
het Franciscaans Studiecentrum 
in Nederland, onze gids. Bij het 
klooster van Vallagloria trok hij 
onze blik op Clara en haar spiri-
tualiteit nog verder open.

Afsluiten deden we onder de 
hoede van Santa Maria delle 
Rose met de zegen van Fran-
ciscus aan elkaar. Waarna we 
de volgende morgen op de te-
rugweg naar Rome al zingend 
afscheid namen van Assisi in 
het kerkje van San Paolo Dalle 
Abbadesse. Wim de Moor, die 
de eerste keer als vrijwilliger 
met ons mee was, ging ons be-
geesterd voor. Samen kijken we 
dankbaar terug op een warme, 
maar mooie editie van de Kalm 
Aan Reis!
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GESLAAGDE
ONTMOETING VAN 
VRIENDEN EN
RELIGIEUZEN

Auteur:
Jos Kuppers, animator van 
‘De vrienden’

Rubriek:
Een hand vol

Zondag 22 mei jongstleden or-
ganiseerden de vrienden van de 
Minderbroeders en de Grauw-
zusters Franciscanessen uit Has-
selt de vierde broeder- en zus-
termaaltijd in de pandgangen 
van het Minderbroederklooster.  
Een kort verslag door Jos Kup-
pers, animator van ‘De vrienden’.
“Ontmoeting in eenvoudige har-
telijkheid tussen religieuzen en le-
ken”
Het was reeds lang geleden – 
voorjaar 2020 – dat er nog een 
activiteit kon plaatsvinden bij 
de Minderbroeders in Hasselt. 
De zon was van de partij. Een 
zeventigtal deelnemers werden 
onthaald bij de ingang van het 
Minderbroederklooster en kre-
gen een cava of een fruitsap 
aangeboden. In de binnenhof 
werden de eerste gesprekken 
gevoerd en contacten gelegd.
Tegen 12.30 uur mochten de 
deelnemers aan tafel schuiven. 
De gardiaan, broeder Marcel 
Huysentruyt leidde de maaltijd 
in met een gebedsmoment. Jos 
Kuppers heette vervolgens de 
deelnemers van harte welkom 
en gaf een korte duiding over de 
projecten in Butea (Roemenië) 
en Busoro (Rwanda). Vervolgens 
werd de soep aangeboden, ge-
volgd door de hoofdschotel, be-
staande uit een salademix, een 
koninginnenhapje en kroketten, 
vergezeld van een heerlijk glaas-

je wijn. Het dessert, bestaande 
uit tiramisu met speculoos werd 
ook gesmaakt. Er werd afgeslo-
ten met een heerlijk kopje koffie. 
Een hommage aan de kok van 
dienst, Robby Thoelen, mocht 
zeker niet ontbreken. Hij mocht 
een warm applaus in ontvangst 
nemen alsmede een attentie, 
aangeboden door de vrienden 
van de Minderbroeders en de 
Grauwzusters Franciscanessen 
uit Hasselt.
In eenvoudige hartelijkheid 
vonden diverse ontmoetingen 
plaats tussen religieuzen en le-
ken. Het dagelijks leven kwam 
aan bod, uitwisselingen vonden 
plaats en nieuwe vriendschap-
pen werden tot stand gebracht.

Het was een zeer geslaagde sa-
menkomst en ontmoeting tus-
sen religieuzen en leken.
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Auteur:
Kenny Brack

Rubriek:
Een hand vol

Op donderdag 18 augustus 
vond, na 2 jaar coronapauze, de 
Heilige Pater Piodag opnieuw 
plaats in Meersel-Dreef. De 
werkgroep ‘Pater-Pio’ die deze 
dag in feite inlegt, had eerst 
even getwijfeld of ze dit nog 
zouden doen, maar gelukkig 
legden ze hun oor bij genoeg 
mensen te luisteren, waarna ze 
beslisten om hiermee door te 
gaan. Pater Boni Van Looveren 
nam als voorzitter van de werk-

groep, zoals hij alleen dat kan, 
de koe taakgericht bij de horens 
qua afspraken, taakverdeling en 
engagementen. We beslisten 
om het accent te leggen op 
Pater Pio die ‘doorverwijst’ naar 
Jezus.  

De voorbereidingen werden 
getroffen door een stuurgroep, 
bestaande uit Pater Boni zelf, 
Pater Kenny Brack, Pater Jan 
Geerts, Rien Aerts en Louis Pee-

men. Het was aan deze stuur-
groep om verder te delegeren 
of mensen aan te spreken om 
op verschillende vlakken mee te 
werken.

Zo mogen we bij afloop zeg-
gen:  hartelijk dank aan de crew 
van taverne de Zevenster die de 
catering vlekkeloos deed ver-
lopen. Dank aan Louis Peemen 
voor de logistiek op verschillen-
de domeinen. Dank aan Henk 

GESLAAGDE 
PATER PIODAG TE 
MEERSEL-DREEF
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Peemen voor het kosterwerk. 
Dank aan Kocky om de winkel 
te bevrouwen. Dank aan Els 
Hendrickx en An van Dun voor 
de bloemenpracht. 

Pater Boni was de voorganger 
en de predikant en kreeg assis-
tentie van vijftien concelebran-
ten, een diaken en twee misdie-
naars. Pater Kenny bespeelde 
het orgel en zorgde samen met 
Pater Klaas dat de mensen aan-
gespoord werden om mee te 
zingen, want zingen blijft toch 
twee maal bidden. 

Een massa van 350 à 400 men-
sen die samen zingen... Dat 
heeft toch iets; zelfs in open-
lucht. Dit zangbeuren zette ook 
onmiddellijk een blijde toon 
voor deze bedevaartsmis. Pater 
Boni belichtte de verschillende 
aspecten van de persoon van 

pater Pio en bracht deze in rela-
tie met zijn diepgaande verbon-
denheid tot Jezus, wiens wond-
tekens hij uiteindelijk ook kreeg 
te dragen.  

Tijdens en na de middag kon 
er in de boerenschuur een pa-
ter piodocumentaire bekeken 
worden of in de pater Piozaal 
soeveniers gekocht worden. 
Het Franciscaans belevingscen-
trum was open, opdat wie wou 
ook de spiritualiteit van Pater 
Pio’s bron kon snuiven, nl.  de H. 
Franciscus van Assisi. 

Er was biechtgelegenheid in de 
kerk waar ook het H. Sacrament 
was uitgesteld en er geurige 
wierook brandde.  

Er was veel gelegenheid tot 
ontmoeting in de Taverne of al 
wandelend in het mooie Maria-

park of misschien ook wel in de 
speeltuin. Er was gelegenheid 
om een biddende Mariawan-
deling te maken in het park om 
af te sluiten met een slotviering 
aan de Lourdesgrot waar de re-
lieken van Pater Pio uitgestald 
stonden waarmee Priester Jan 
Verheyen (de deken van Lier) 
mocht zegenen bij de bloe-
menhulde.  

We kijken dus terug op een 
vreugdevolle, biddende en 
dankbare dag waarbij de oude 
getrouwe Pater Piovereerders 
elkaar mochten ontmoeten, 
maar waarbij we ook heel wat 
nieuwe mensen mochten op-
merken.  

Wordt dus opnieuw vervolgd in 
een volgend jaar.  
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Op zaterdag 10 decem-
ber organiseert TAU in 
de Clemenspoort te 
Gent een franciscaans 
netwerkevent voor de 
hele franciscaanse fami-
lie! Iedere organisatie, 
parochie, beweging, 
orde die zich op een of 
ander door Franciscus 
of Clara laat inspireren 
is van harte welkom om 
kennis te maken met el-
kaar en ook te kijken hoe we in 2023 de 800ste verjaardag van de 
levende kerststal te Greccio elk op onze eigen manier maar toch 
verbonden met elkaar kunnen vieren.

FRANCISCAANS NETWERKEVENT
Auteur:

Stijn Demaré
Rubriek:

Op handen

FRANCISCAANSE GEZINSDAG
TAU organiseert op 16 oktober 2022 haar derde 
Franciscaanse Gezinsdag! Dit is de - omwille van 
corona - uitgestelde editie van de eerder ingeplande gezinsdag van 
oktober 2020.

Binnen de dikke muren van het eeuwenoude kapucijnenklooster in 
Meersel-Dreef is een hip belevingscentrum ingericht. Het ideale ka-
der voor de derde Franciscaanse gezinsdag van TAU! Kapucijn Kenny 
Brack en zijn gemeenschap zetten er hun deuren wagenwijd voor 
jullie open.

Na een nieuw editie van Il Grande Spettacolo di Leone en Antonio ver-
kennen we de verschillende themaruimtes van het belevingscen-
trum: met boeiende thema’s, verrassende ontmoetingen, creatieve 
opdrachten  gaan we op weg. 

Meer info op: www.franciscaansleven.be/gezinsdag1

Auteur:
Stijn Demaré



In september 2022 bestaat de 
Jongerenwerking Heuvelland 15 
jaar. Ooit opgericht door Pater 
Kenny onder de naam +13, was 
de Jongerenwerking in die 15 
jaar voor heel wat jonge men-
sen uit de Westhoek een eerste 
kennismaking met de figuur 
én spiritualiteit van Franciscus. 
In de activiteiten met bijhoren-
de bezinning werd en wordt 
nog steeds telkens stilgestaan 
bij een bepaald aspect uit het 
leven van Franciscus. Heel wat 
geëngageerde Franciscaanse 

jongeren vonden hier dus een 
plaats om open te bloeien.
Op 10 september wordt er om 
deze reden feest gevierd in Heu-
velland. Alle oud-leden worden 
uitgenodigd voor een activiteit, 
viering en gezellig samenzijn 
achteraf. Ook sympathisanten 
zijn van harte uitgenodigd om 
aan te sluiten bij de viering in 
de Sint-Pieterskerk te Loker om 
17u30 en de daaropvolgende 
receptie. Er wordt gewerkt met 
een vrije bijdrage (overschrijven 
kan op BE53 7380 2536 8653).

15 JAAR JONGERENWERKING
HEUVELLAND Auteur:

Ilse Devos



Enkele maanden geleden waren ze 
te gast in het Kapucijnenklooster 
van Meersel-Dreef in het kader van 
een ‘sociale stage’, vanwege hun 
school.
Het had tevens te maken met ‘uit 
hun comfortzone’ treden en nieu-
we ervaringen opdoen die je waar-
schijnlijk ook niet meer opnieuw 
zal meemaken.

Hier dachten Milan, Stig en Jos-
se anders over.  Hun sociale stage 
beviel hen zodanig goed, dat ze in 
het begin van de voorbije zomer-
vakantie de telefoon namen en aan 
de gardiaan vroegen of ze die fan-
tastische ervaring nog eens moch-
ten overdoen.  
En het kon en… graag zelfs, want 
ook de kloostergemeenschap van 
Meersel-Dreef voelde het verblijf 
toen aan als een ‘match’. 
En opnieuw gebeurde aan hen die 
wonderlijke ervaring van zich thuis 
voelen, gratuit iets voor een ander 
doen, in de tuin werken, confituur 
maken, samen bidden, gezellig ta-
felen en ’s avonds lang napraten in 
de recreatiezaal van het gastenver-
blijf en weer veel te vlug naar huis 
terugkeren en graag een veelkleu-
rige bloementuil overhandigen 
aan de gardiaan.. uit dankbaarheid.

Ondertussen vermoed niemand 
nog, dat het hierbij zal blijven. 


