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‘Bewaar uw hart, meer dan alles  

wat gij moet behoeden, want daar  

ontspringt de bron van leven.’

          ‘Het Heilig Vuur brandend houden’
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 Voorwoord  

Het symbool van onze Congregatie, 
en van ons leven, is de Levensboom. 
Geworteld in de liefde die van God 
uitgaat, blijft deze boom vruchten 
dragen. Nu, maar ook in de toe-
komst. Daarom willen wij met dit 
boek dat voor u ligt de spiritualiteit 
beleven van onze Congregatie.
Wij zijn herkenbaar aan de Levens-
boom die wij dragen. Een teken van 
ons evangelisch leven en onze ver-
bondenheid met elkaar. In dit boek 
verkennen we de Levensboom van-
uit de Schrift. We gaan als het ware 
de Levensboom in.

In één van onze kloostergangen 
hangt een groot schilderij, ooit 
door onze stichter Jacobus Heeren 
aangeschaft. We zien daarop drie 
harten, maar slechts twee personen. 
Het hart neemt een prominente 
plaats in, iets dat onzichtbaar is en 
verborgen in het binnenste van de 
mens. Het hart is het kostbaarste 
wat er is: ‘Bewaar uw hart, meer 
dan alles wat gij moet behoeden, 
want daar ontspringt de bron van 
leven’ (Spr. 4,23). Alle beleid wor-

telt in het hart en het is Gods liefde 
die in onze harten werkt.

Dit boek is qua omvang het kleine 
zusje van ons groot Jubileumboek 
uit 2010, maar daardoor is het 
handzamer om mee te nemen. 
Bovendien is het anders van opzet. 
Het bevat hoofdstukken over de 
Vincentiaanse spiritualiteit met 
veel stof ter overweging – zoals 
over de Levensboom en over het 
hart. Het verwijst naar wat achter 
ons, maar ook naar wat voor ons 
ligt. Vandaar dat ervoor is gekozen 
om het te laten verschijnen bij  
gelegenheid van ons Algemeen 
Kapittel in mei 2013, dat eveneens 
in het teken van de toekomst staat. 
Zo hebben we een boek in handen 
dat ons aan het Kapittel herinnert 
én ons vertelt over de traditie 
waarin het Kapittel staat.
Al degenen die aan het tot stand  
komen van dit boek hebben mee-
gewerkt, zeg ik hartelijk dank.

Zuster Rosa de Lima Wigink
Algemeen overste Congregatie Dochters van Maria en Joseph.
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 1   Oriëntatie

‘De Vincentiaanse liefde’  

is de rode draad  

in het geheel.
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 Hoofdstuk 1  Oriëntatie

De Dochters van Maria en Joseph zijn liefde-
zusters. Over de aard en het doel van hun 
congregatie, het leven in gemeenschap, de 
evangelische raden, de vorming van de zus-
ters en hun spiritualiteit kunnen wij punts-
gewijs lezen in hun constituties. Daarin 
wordt onder meer aangestipt dat zij zich  
bekommeren om de medemens in nood en 
dat zij het evangelie als hun eerste leefregel 
beschouwen (const. 1). In een geest van een-
voud en liefde willen zij dienstbaar zijn aan 
de evenmens. Overeenkomstig de richtlijnen 
van hun stichter, Jacobus Heeren, beschou-
wen zij Jezus Christus als hun enig funda-
ment om alleen daarop voort te bouwen 
(const. 7). 

‘… geroepen om ons op 
bijzondere wijze te rich-
ten op de medemens in 
nood, met name oude 
van dagen, kinderen,  
gehandicapten en kwets-
baren in de maatschappij. 
Onze grond en inspiratie 
vinden wij in de Blijde 
Boodschap van Jezus 
Christus.’ 

Uit: Constitutiën 1
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Ten dienste van de medemens in nood zetten de zusters zich in voor  
werken van liefde, in de geschiedenis van de congregatie was dat voor een 
belangrijk deel opvoeding en onderwijs aan geestelijk en lichamelijk be-
perkten, met – karakteristiek voor deze congregatie – bijzondere aandacht 
voor doven en slechthorenden. Over de wijze waarop en voor wie de zusters 
hun werken verrichten, is bij de stichting van de congregatie al bepaald dat 
zij dit doen ‘met hartelijke toegenegenheid (…) volgens de geest en de  
instelling van de H. Vincent de Paul, ongeacht tot welke bevolking of 
godsdienst de personen behoren’ (const. 8).   

In de zes hoofdstukken die op dit korte inleidende hoofdstuk volgen,  
worden thema’s uitgediept die tot de kern van de spiritualiteit van de 
Dochters van Maria en Joseph behoren. We lezen erin over deugden,  
oefeningen, inmiddels vergeten devoties, maar bovenal over de liefde.  
De ‘Vincentiaanse liefde’ is de rode draad in het geheel. Aan de keuze van 
de hoofdstukken is een heel proces van wikken en wegen voorafgegaan. 
Ze kunnen als afzonderlijke eenheden gelezen worden, maar zijn tevens 
met elkaar verbonden dankzij die rode draad, de Vincentiaanse liefde. 
Enige toelichting is hier op haar plaats, bij wijze van leeswijzer.

Het volgende (tweede) hoofdstuk gaat over Johannes, de apostel van de 
liefde, en wat hij zegt over de liefde, met name in zijn eerste brief. Het 
‘kinderen, bemint elkander’ (1 Joh 3,11), was een gezegde waarmee 
Jacobus Heeren de zusters graag bemoedigde. Maar wat is eigenlijk de  
diepere betekenis van deze woorden? Op ons verzoek heeft Huub Welzen, 
specialist op het gebied van bijbelse spiritualiteit, een woordstudie ge-
maakt over de betekenis van ‘liefde’ in de eerste brief van Johannes. Het is 
een echte werktekst geworden, waarvoor de lezers hun Bijbel bij de hand 

Het symbool van de congre- 
gatie is de Levensboom. Pater 
Philippus o.f.m.cap. heeft dit 
symbool in 2009 verwerkt in 
een kunstwerk van glas en 
staal. Sinds 7 juli 2009 (begin 
van het jubileumjaar 1820-
2010) staat dit kunstwerk in 
de kapel van het moederhuis.  

… en deze werken van 
liefde met hartelijke 
toegenegenheid te ver-
rigten volgens den geest 
en de instelling van den 
H. Vincentius van Paulo, 
onaangezien uit welke 
bevolking of godsdienst 
de personen behoren.’ 

Uit: Constitutiën 8
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 Hoofdstuk 1  Oriëntatie

dienen te hebben. Maar het levert heel wat op! Gaandeweg wordt het  
aan de lezer steeds duidelijker dat de liefde die wij voor onze medemens 
hebben, de liefde van God is die in ons werkt: ‘als we elkaar liefhebben, 
verblijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden’ (1 Joh 
4,12). Strikt genomen kan hier natuurlijk niet gesproken worden van 
‘Vincentiaanse liefde’. Immers, Vincent de Paul werd pas 1500 jaar nadat 
Johannes zijn evangelie en brieven op schrift stelde, geboren! Maar dank-
zij dit stuk exegese herkennen wij in de daaropvolgende hoofdstukken 
hoe goed Vincent, en in diens navolging ook Jacobus Heeren, de woorden 
van Johannes heeft begrepen. We zouden de Vincentiaanse liefde ook de 
Johanneïsche liefde kunnen noemen. Na de stevige exegetische studie 
over de brief van Johannes wordt in het tweede hoofdstuk ook verteld 
over de ‘historische’ band die de Dochters van Maria en Joseph hebben 
met Johannes als een van hun patroonheiligen. Zij staan immers ook  
bekend als de ‘Zusters van de Choorstraat’, een naam die verwijst naar  
de bakermat van de congregatie, nabij het koor van de huidige kathedraal 
van ’s-Hertogenbosch die is gewijd aan de H. Johannes de Evangelist.  
Het hoofdstuk eindigt met een overweging over de apostel van de liefde.

In het derde hoofdstuk zien we hoe de liefde is ingebed in de leefwijze  
van de door Vincent de Paul en Louise de Marillac gestichte Dochters van 
Liefde. In de zeventiende eeuw betekende hun leef- en werkwijze een vol-
ledige breuk met de dagorde van vrouwelijke religieuzen tot dan toe. De 
ervaring van Vincent en de Dochters dat de ontmoeting met de armen de 
ontmoeting met God is, en dat het Gods liefde is die in de mensen werkt, 
bracht hen als het ware tot een ‘binnenstebuiten’ gekeerd kloosterleven. 
Hun kloosterleven was ondergeschikt aan de dienstbaarheid voor de  
armen, en werd door Vincent als volgt voorgesteld: het klooster zelf  
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bestaat uit de huizen van de zieken; de kloostercel is de huurkamer van 
de armen; de kapel van het klooster is de parochiekerk, waar de ‘gewone’ 
mensen, die de armen en zieken nabij zijn, naartoe gaan; de pandgang van 
het klooster, dat in feite helemaal is uitgestrekt over de wereld, wordt  
gevormd door de straten van de stad. Voor zulke ‘wereldse’ religieuzen  
is het leven in deugden minstens zo belangrijk als voor religieuzen die 
binnen de kloostermuren teruggetrokken zijn. Het centrum van de 
Vincentiaanse deugden wordt gevormd door vier deugden: nederigheid, 
liefde, gehoorzaamheid en geduld. De liefde vormt het hart van de  
deugden, zij geeft gewicht en waarde aan alle andere deugden.

In het vierde hoofdstuk lezen wij over de hierboven reeds genoemde 
stichter van de congregatie, de Bosschenaar Jacobus Heeren (1775-1859), 
binnen de congregatie vooral bekend als ‘pastoor Heeren’. Net als Vincent 
twee eeuwen voor hem was hij begaan met de kwetsbaren en verstotenen 
in de samenleving, zoals de vele kinderen die nagenoeg aan hun lot waren 
overgelaten. Van meet of aan stond Heeren voor ogen dat hij een congre-
gatie van liefdezusters wilde stichten, geheel in de geest van Vincent de 
Paul. In dit hoofdstuk lezen wij niet alleen over de omstandigheden 
waarin hij en de eerste generaties zusters leefden en streden, maar ook 
over de betekenis van de Vincentiaanse liefde voor de prille congregatie. 
Tevens is in dit hoofdstuk de tekst opgenomen van een bekende brief, die 
Heeren op 18 juli 1823, op de vooravond van het feest van St.Vincentius, 
stuurde naar de moeder van de congregatie, Anna Catharina van Hees,  
en haar medezusters. Het hoofdstuk eindigt met een uitvoerige reflectie 
op deze brief en de liefdesboodschap die daarin vervat is. 
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 Hoofdstuk 1  Oriëntatie

Heeren was een stichter in de verschillende betekenissen van het woord. 
Samen met de zusters van het eerste uur heeft hij toekomende generaties 
zusters ‘gesticht’, in de betekenis van ‘toegerust’, om hun werken van 
liefde te verrichten. Dat heeft hij gedaan door een nieuwe congregatie,  
de Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph, te ‘stichten’, in de 
betekenis van ‘oprichten’. Maar ook heeft hij gesticht in de betekenis  
van ‘opgebouwd’. Decennialang heeft hij gebouwd voordat de congregatie 
eindelijk tot ieders tevredenheid beschikte over een eigen regel. In zijn  
eigenhandig geschreven ‘overlijdensbericht’ zegt hij slechts het funda-
ment te hebben gelegd, dat Jezus Christus zelf is. Ook zegt hij dat anderen 
zullen voortbouwen op datzelfde fundament, waarbij geldt dat alleen  
God de macht heeft om die (voort)bouw te voltrekken. Heel toepasselijk  
vergelijkt Heeren zichzelf met een architect, een ‘bouwmeester’. 

Bijna vanzelf dringt zich hier de vergelijking op met de bouw van een  
middeleeuwse kathedraal, die meestal pas na generaties af was, gesteld 
dat de bouw al voltooid werd. Of met de bouw van een bijzondere heden-
daagse kathedraal waaraan nog steeds gewerkt wordt en die misschien 
nooit af zal komen: de kerk van de Heilige Familie in Barcelona, met 
Antoni Gaudí als bouwmeester. Net als de congregatie heeft ook zo’n  
kathedraal Jezus Christus als fundament, en net als de congregatie dient 
zo’n kathedraal om ‘de Blijde boodschap te kunnen brengen aan velen,  
om hen voor Christus te winnen en deel te doen hebben aan de aanwezig-
heid van de Verrezen Heer’ (const. 7). Maar tegelijk met die overeenkom-
sten vallen de hemelsbrede verschillen op tussen de congregatie en een 
kathedraal. Een middeleeuwse kathedraal is zichtbaar, imponerend,  
overweldigend. De congregatie is slechts zeer ten dele zichtbaar, maar  
zeker niet overweldigend. Werken van liefde onttrekken zich gewoonlijk 

… de Blijde boodschap  
te kunnen brengen aan 
velen, om hen voor 
Christus te winnen en 
deel te doen hebben  
aan de aanwezigheid  
van de Verrezen Heer.

Uit: Constitutiën 7
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aan het oog van de waarnemer, worden niet vastgelegd: ‘barmhartigheid 
werkt in het verborgene’. 

Middeleeuwse stichters van kerken en kloosters worden vaak afgebeeld 
met een miniatuur kerkje of kloostertje in hun hand. Dat beeld gaat niet 
op voor Jacobus Heeren en zijn stichting. De Dochters van Maria en 
Joseph hebben in de jaren zestig van de twintigste eeuw gekozen voor een 
nieuw embleem: de Levensboom. Geen schepsel van mensenhanden maar 
een schepping van God zelf. Stel je eens voor, als een hedendaagse kunste-
naar Jacobus Heeren als stichter zou afbeelden, dan komt er geen indruk-
wekkende prelaat tevoorschijn met een gebouwtje in zijn hand, maar 
eerder een hovenier die een miniatuur levensboompje mag vasthouden! 
Als Heeren dat van tevoren zou hebben geweten, had hij vast even moe-
ten slikken: hijzelf niet als bouwmeester maar als tuinman. Maar al was 
hij geen gemakkelijk heerschap, hij zou toch zeker genoegen hebben  
genomen met dit beeld. De stichting van de congregatie was immers 
vrucht van zijn wijze van navolging van Christus. Bovendien, lezen wij  
in het Johannesevangelie niet over Christus die er in de ogen van Maria 
van Magdala uitzag als een hovenier (Joh 20,15)? Na het lange kapittel 
over Jacobus Heeren volgt, bij wijze van intermezzo, een klein hoofdstuk 
over de beeldtaal van het Heilig Hart. Dit gebeurt aan de hand van een  
imposant schilderij dat nog door Heeren is aangeschaft en nog altijd in  
het klooster hangt. 

Het zesde hoofdstuk biedt acht overwegingen vanuit de Schrift over de 
Levensboom, respectievelijk over de grond waarop de boom staat, de  
wortels van de boom, de stam, de twijgen, het loof, de vruchten, het land-
schap, en de weg die we in het leven moeten gaan. Laten we tot slot de 
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 Hoofdstuk 1  Oriëntatie

Levensboom kort beschouwen als een zinnebeeld van de Vincentiaanse 
liefde van de congregatie. De wortels verbeelden dan de Heilige Schrift, 
hier vooral de woorden van Johannes over de liefde in zijn evangelie en in 
zijn brieven. Dankzij de geworteldheid in het evangelie wordt de boom 
niet weggerukt van zijn plaats, ‘al komen alle winden van de aarde zich 
tegen hem keren’. Dankzij de Bijbelse wortels ontvangen de zusters en al 
wie met hen meewerkt, de kracht om voort te bouwen op het fundament 
dat bij de stichting van de congregatie is gelegd.

Vincent de Paul, Jacobus Heeren en de Dochters van Maria en Joseph kun-
nen we beschouwen als de twijgen, of als ranken van de wijnstok. Vincent 
de Paul en Jacobus Heeren vormen de onderste ranken, het dichtst bij de 
wortels. De verschillen met de ranken daarboven, dat zijn de zusters, zijn 
niet duidelijk zichtbaar: de stichters en degenen die hen volgen profileren 
zichzelf niet, maar allen gaan zij op in werken van liefde ten dienste van 
hun medemensen. Die werken van liefde zijn de vruchten van de boom. 
De Levensboom is een rijk symbool dat staat voor de weg die wij nog  
hebben te gaan, maar ook voor verzoening: verzoening met onszelf,  
verzoening met de ander, verzoening met het leven. 

In het zevende en tevens laatste hoofdstuk worden enkele grote lijnen 
weer samengebracht. Geheel in de geest van Vincentius komen we tot  
de slotsom dat ‘maatschappelijke spiritualiteit’ en ‘innerlijkheid’ niet  
los van elkaar gezien kunnen worden. Dit geldt voor de Zusters van  
Maria en Joseph in Nederland en Indonesië, en voor velen met hen. 

Charles Caspers & Kees Waaijman 
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Dit schilderij van de vier evangelisten is omstreeks 1620 vervaardigd door Jacob 
Jordaens, een tijdgenoot van Vincent de Paul. Naast de drie oudere evangelisten  
met hun doorgroefde gezichten is Johannes met zijn witte kleed en jeugdig  
voorkomen een opvallende verschijning. Parijs, Musée du Louvre.
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Hoofdstuk 1  Oriëntatie



2   Johannes, de apostel  

van de liefde, over de liefde

Gods liefde in ons  

haar werk laten doen,  

kan niet op een andere manier  

dan door lief te hebben.
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 Hoofdstuk 2  Johannes, de apostel van de liefde, over de liefde

De congregatie van de Dochters van Maria  
en Joseph kent vier bijzondere gedenkdagen: 
het feest van O.L. Vrouw van Den Bosch op  
7 juli, het feest van de H. Joseph op 19 maart, 
het feest van de H. Vincentius à Paulo op  
27 september (voorheen 19 juli), en het  
feest van de H. Johannes de Evangelist op  
27 december. Daarnaast wordt binnen de 
congregatie het feest van Maria Tenhemel-
opneming (15 augustus) met bijzondere  
aandacht gevierd. Dit hoofdstuk gaat over 
een van de genoemden, Sint Jan, de apostel 
van de liefde, en over de betekenis van 
‘liefde’, met name in diens eerste brief. 
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Alleen al vanwege deze bijzondere erenaam hoort Johannes thuis bij de 
zusters van de Choorstraat die immers liefdezusters zijn. Daarenboven 
had de stichter van de congregatie, Jacobus Heeren, Johannes in zijn hart 
gesloten. ‘Kinderen, bemint elkander’ (1Joh 3,11, vgl. Joh 13,31-35) is het 
adagium dat hij van de evangelist heeft overgenomen. Waar Johannes in 
zijn eerste brief zijn gehoor steeds aanspreekt met ‘kinderen’, zo spreekt 
Heeren de zusters aan als ‘mijn geliefde kinderen’. Om slechts één voor-
beeld te noemen: in een brief van 21 december 1827, dat is in het achtste 
jaar na de stichting van de congregatie, spoort hij de overste, Catharina 
van Grinsven, aan om Johannes, de lieveling van Jezus, te vereren en tege-
lijkertijd ook diens voorbeeld te volgen. Deze aansporing is bedoeld op-
dat, net als eens bij Johannes, haar hart zal versmelten met het hart van 
Jezus en zij, net als Johannes, ‘aan Jezus trouw zal blijven tot onder het 
kruis’. Hij besluit zijn aansporing uitbundig met het zojuist genoemde 
adagium: ‘Bemint elkanderen, was het devies van Johannes!’1 

Een extra reden voor de stichter om deze apostel te koesteren heeft heel 
concreet te maken met het feit dat hij een Bosschenaar was en dat de zus-
ters in de nabijheid van de Sint-Janskerk woonden. Immers, zijn de 
meeste Sint-Janskerken gewijd aan Jan de Doper, in Den Bosch was dat 
niet het geval. De Bosschenaren dachten bij Sint Jan namelijk op de eerste 
plaats aan Johannes de Evangelist. 

Vanuit het perspectief van de Bijbelse spiritualiteit biedt hieronder Huub 
Welzen een dieptestudie van de betekenis(sen) van liefde in de eerste brief 
van Johannes. Na een korte historische schets van de betekenis van Sint 

1  ’s-Hertogenbosch, Archief Dochters van Maria en Joseph, AZCh map 7.13.
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 Hoofdstuk 2  Johannes, de apostel van de liefde, over de liefde

Jan in de (liturgie)geschiedenis en van het godsdienstig leven in Den 
Bosch, waarbij ook de Mariaverering in de Bossche kathedraal ter sprake 
komt, eindigen we dit hoofdstuk met een overweging over de betekenis 
van Johannes voor de spiritualiteit van de Dochters van Maria en Joseph.

Gods liefde is in ons volmaakt geworden.  
Liefde in 1 Johannes

Spreken over God
Spreken over God heeft een eigen moeilijkheid. Onze taal kan God niet 
bevatten. Onze ervaring van God kan niet volledig in taal worden uitge-
drukt. Al ons spreken over God is tastend, steeds bij wijze van benade-
ring. Onze ervaring van God drukken we daarom vooral uit in beeldende 
taal. Van deze beelden geldt dat ze steeds tegelijk waar en niet waar zijn. 
Het is belangrijk dat wij ons goed bewust zijn van dit beeldend spreken 
over God en onze ervaring van God. Dit spreken in beelden impliceert  
dat het spreken over God steeds invoelend is, nooit vastleggend of defini-
erend. Dit spreken is er om tot gewaarwording van het geheim te komen, 
niet tot de ontrafeling ervan.

Voor de Bijbelse auteurs geldt dat hun spreken over God steeds gebeurt 
vanuit een relatie met God. Bijbelse taal is relationele taal. Zoals iedereen 
weet die in relatie leeft, is de ander nooit in begrippen te vatten. Steeds 
ontstijgt de ander aan mijn termen. In zekere zin heb je de ander nooit  
gezien, ook al sta je met die persoon in intieme betrekking. De ander is 
telkens nieuw, omdat zij je telkens verschijnt in haar andersheid. In be-

Houten beeld van Johannes 
dat staat in het moederhuis. 
Johannes is te herkennen  
aan de adelaar onder aan  
zijn voeten. De gifbeker in 
zijn rechterhand verwijst 
naar een van de vele legen-
den over zijn persoon. 



24

trekking leven betekent dat je deze nieuwheid steeds aan jezelf toelaat 
waardoor je zelf steeds anders wordt. Dat geldt ook voor het leven met 
God. De auteur van het Johannesevangelie weet dat leven met God  
betekent dat Hij enerzijds een onbekende andere is over wie je niet kunt 
beschikken, en dat anderzijds het leven met deze andere een altijd  
vernieuwende en omvormende werking heeft. 

Reeds in de literaire structuur van het Johannesevangelie wordt deze  
spiritualiteit van de Godsbetrekking zichtbaar. In de proloog van het 
evangelie wordt de ontoereikendheid van het menselijk weten en kennen 
nadrukkelijk verwoord: ‘Niemand heeft ooit God gezien’ (Joh 1,18). Maar 
dit God niet zien is niet het eindpunt. Het vers vervolgt met: ‘Maar de 
eniggeboren God die rust aan de borst van de Vader, heeft uitleg over 
Hem gegeven’. Jezus wordt hier beschreven als de exegeet (uitlegger) van 
God. Hij is een exegeet van God vanuit zijn betrekking met God. Dezelfde 
woorden komen wij verderop in het evangelie tegen bij de beschrijving 
van de maaltijd op de laatste avond van Jezus’ leven. De evangelist vertelt 
over de leerling van wie Jezus hield. ‘Een van zijn leerlingen, die van wie 
Jezus hield, was gelegen aan zijn borst’ (Joh 13,23). De intieme betrek-
king met God is een eigen bron van kennis over God. 

Het doel van het Johannesevangelie is om de lezers in te voeren in de leven-
gevende betrekking met God. Het boek besluit als volgt: ‘Nog veel andere 
tekenen heeft Jezus gedaan voor het oog van zijn leerlingen, die niet in dit 
boek zijn opgeschreven. Maar deze hier zijn opgeschreven opdat jullie 
gaan geloven dat Jezus de Messias is, de zoon van God, en dat jullie door  
te geloven leven hebben in zijn naam’ (Joh 20,30-31). Het lezen van het 
evangelieboek voert dus in in de betrekking met God, een betrekking die 
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waarachtig leven is. In het laatste hoofdstuk van het evangelie, dat door 
een latere redacteur aan het evangelie is toegevoegd, wordt nog eens  
bevestigd hoe belangrijk het getuigenis is van de leerling van wie Jezus 
hield. Dat toegevoegde hoofdstuk eindigt als volgt: 

Deze leerling is het die getuigenis aflegt van dit alles en het ook heeft 
neergeschreven, en we zijn er zeker van dat zijn getuigenis betrouw-
baar is. Er is nog veel meer wat Jezus gedaan heeft, maar als men het  
allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs  
de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten 
schrijven (Joh 21,24-25).  

Conflict en scheuring 
De eerste brief van Johannes is zonder meer een literaire diamant. 
Diamanten ontstaan onder hoge druk. De brief wordt gekenmerkt door 
compacte taal met een grote zeggingskracht. Dat vereist een vertraagde 
en aandachtige lezing. Samen met de tweede en derde brief van Johannes 
en het evangelie volgens Johannes vormt de brief een eigen afdeling in het 
Nieuwe Testament. De samenhang tussen de vier geschriften is zo groot 
dat sommige exegeten menen dat ze van één en dezelfde auteur stammen. 
Andere exegeten, die meer oog hebben voor de verschillen die er natuur-
lijk ook zijn, menen dat de brieven van een andere auteur zijn dan het 
evangelie. Maar dát er een samenhang is en dát de vier geschriften uit  
hetzelfde milieu komen, daarover zijn allen het eens. 

De hoge druk waaronder de diamant is ontstaan, is die van ruzie en scheu-
ring. Op zeker moment was er grote verdeeldheid ontstaan over de wijze 
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waarop het Johannesevangelie verstaan moet worden. De auteur van de 
eerste Johannesbrief wil het ongelijk van ‘scheurmakers’ aantonen. Wie 
dat precies waren en wat hun denkbeelden waren, weten we al lang niet 
meer, maar volgens de auteur gaat het om lieden die zich uit de gemeen-
schap hebben losgemaakt en onrust zaaien (1 Joh 2,19). Ze worden ‘valse 
profeten’ en ‘anti-christussen’ genoemd (1 Joh 2,18; 2,22; 4,3). Hun leer is 
in de ogen van de auteur een dwaalleer (1 Joh 2,26; 4,6). Ze maken blijk-
baar aanspraak op bijzondere inzichten, pretenderen God te kennen, in 
Hem te blijven, licht te zijn en zonder zonde te zijn (vgl. 1 Joh 1,6-10 en 
2,3-9). Het leugenachtig karakter van hun aanspraken blijkt volgens de 
auteur uit het feit dat hun daden niet overeenkomen met hun woorden. 
Ook hun opvattingen over de persoon van Jezus Christus zijn volgens 
hem vals. Zo zouden ze beweren dat Jezus niet echt mens is (1 Joh 4,2),  
dat Jezus niet de Christus is (1 Joh 2,22), dat Jezus en de zoon van God  
niet dezelfde zijn (1 Joh 5,5-8). 

Tegen deze ontsporingen neemt de auteur krachtig stelling. Dat blijkt 
reeds in de proloog van het geschrift. Met duidelijke toespelingen op de 
proloog van het evangelie, die zelf weer een echo is van het begin van het 
boek Genesis, begint hij met ‘Wat bestond in het begin’. Dat verwijst niet 
alleen naar het begin van de christelijke beweging tijdens het leven van 
Jezus, maar ook naar het bestaan van het woord bij God, al vóór dat de 
schepping plaatsvond. De proloog van het Johannesevangelie situeert  
‘het woord dat vlees is geworden’ bij God en noemt dat woord ook God. 
Het gaat over het woord dat leven is: het leven, het eeuwige, dat bij de 
Vader was en aan ons is verschenen. Dat dit woord mens is geworden en 
dus ook tastbaar onder ons aanwezig is, maakt hij meteen duidelijk met 
zintuiglijke uitdrukkingen: horen, zien, aanschouwen, aanraken. 
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Vervolgens schaart de auteur zich in de traditie over dit woord. Hij 
spreekt over getuigen en verkondigen. Het is een getuigenis en verkondi-
ging die ook de beoogde lezers heeft bereikt: ‘Wij verkondigen ook aan u’. 
Tenslotte sluit de auteur de gelederen tegenover de scheurmakers door 
een drievoudige verbondenheid te formuleren: de verbondenheid van de 
lezers met de auteur, de verbondenheid met de Vader en de verbonden-
heid met diens zoon Jezus Christus. 

Licht en liefde
De meeste exegeten besteden weinig aandacht aan de structuur van de 
brief. Men is het erover eens dat de stijlkenmerken van een brief ontbre-
ken. Zo ontbreken aan het begin de vermeldingen van de afzender, van de 
geadresseerden en de gebruikelijke groet. Ook aan het einde ontbreekt de 
formele afsluiting van een brief. Er zijn wel een proloog (1 Joh 1,1-4) en 
een epiloog (afsluiting) (1 Joh 5,14-21), maar deze openen en sluiten het 
geschrift meer als een betoog dan als een brief. 

De tekst wordt vaak beschouwd als een verzameling van spreuken, die 
geheel en al de eigen sfeer ademen die ook in het evangelie volgens 
Johannes aanwezig is. Soms vormen deze spreuken clusters, die men kan 
herkennen door eenzelfde openingszin, door eenzelfde zinsstructuur, 
door herhaling van sleutelwoorden, enzovoort. Veel exegeten gaan niet 
verder dan het aanwijzen van dit soort van clusters. Sommige exegeten 
besteden echter aandacht aan de grotere samenhang binnen en tussen die 
clusters. Zo wijst Sjef van Tilborg drie grotere afdelingen aan, die min of 
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meer parallel zijn opgebouwd (1 Joh 1,5-2,27; 2,28-4,6; 4,7-5,13).2 Elke  
afdeling heeft een eigen passage die handelt over de liefde (1 Joh 2,3-11; 
3,11-24 en 4,7-21). Deze drie ‘liefdespassages’ worden in de volgende  
paragrafen uitvoerig besproken. 

De auteur van de brief spreekt vanuit een soortgelijke ervaring van God 
als in het evangelie volgens Johannes. De ervaring uit de proloog van het 
evangelie dat niemand ooit God heeft gezien, wordt hernomen (1 Joh 
4,12). Hierbij sluit onze menselijke ervaring aan dat wij niet op eigen 
kracht in staat zijn om God te kennen. Toch bevat de ‘brief’ (zo noemen 
we het geschrift in overeenstemming met de traditie toch maar) twee 
heel concrete positieve uitspraken over God: ‘God is licht’ (1 Joh 1,5),  
en ‘God is liefde’ (1 Joh 4,8.16). 

De uitspraak dat God licht is, volgt meteen na de proloog. Dat positieve 
uitspraken over God in een beeldende en niet in een definiërende zin ver-
staan moeten worden, is hierboven al betoogd. De auteur van de brief doet 
dit door middel van uitspraken over de relatie van God en licht, die soms 
van elkaar af lijken te wijken. De eerste uitspraak is in vers 5, dat God 
licht is en dat in Hem geen spoor van duisternis is. De toevoeging dat er in 
God geen spoor van duisternis is, maakt helder dat het hier niet gaat over 
een door God geschapen licht, maar over het licht dat God zelf is: het licht 
dat voorafgaat aan alle samengaan en afwisseling van licht en donker. De 
tweede uitspraak over de relatie van God en licht staat in vers 7: ‘God 
woont in het licht’. In definiërende taal is deze uitspraak moeilijk te rij-

2 Sjef van Tilborg, ‘De brieven van Johannes’, in: Jan Fokkelman & Wim Weren, De Bijbel literair. 
Opbouw en gedachtegang van de Bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, Zoetermeer/
Kapellen 2003, 727-738.
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men met de uitspraak dat God licht is.3 Maar in een taal die verwonderd is 
over het geheim van God en ons in dat geheim wil binnenvoeren, nodigen 
deze uitspraken de lezer juist uit om de weg van God te gaan, te wandelen 
in zijn licht, met Hem verbonden te zijn en in Hem te wonen, zoals Hij 
woont in hen die zich afkeren van de duisternis. 

De tweede beeldspraak die een positieve uitspraak over God bevat, is dat 
God liefde is (1 Joh 4,8.16). Het thema van de liefde volgt in de brief met-
een op het thema van het licht. De twee thema’s zijn niet streng geschei-
den. Ze haken in elkaar en overlappen elkaar, zodat het thema van het 
licht dat van de liefde verheldert, en omgekeerd het thema van de liefde 
dat van het licht verheldert.

Het gebod van de liefde 
Het eerste grote tekstgeheel dat handelt over de liefde is 1 Joh 2,3-11.  
Het strijdbaar karakter van deze tekst wordt duidelijk uit de drie citaten 
waarin men de tegenstanders aan het woord kan horen: ‘Wie zegt dat hij 
Hem kent …’ (vers 4), ‘Wie zegt in Hem te verblijven …’ (vers 6), ‘Wie zegt 
in het licht te zijn …’ (vers 9). Woorden als ‘God kennen’, ‘in God zijn’, ‘in 
God verblijven’ en ‘in het licht zijn’ overlappen in hun betekenis elkaar 
en verhelderen elkaar. Ze duiden alle op de intieme verbondenheid met 
God die eigen is aan de geloofsopvatting van Johannes en zijn lezerspu-
bliek. De auteur verwijt zijn tegenstanders niet zozeer dat zij deze dingen 

3 Ook Maarten Menken benadrukt dat de uitspraak dat God licht is niet als een definitie van God 
bedoeld is, maar wel iets wezenlijks over Hem wil zeggen. De uitspraak dat God ín het licht is,  
benadrukt dat nog eens. Zie M.J.J. Menken, 1, 2 en 3 Johannes. Een praktische Bijbelverklaring, 
Kampen 2010, 27-28. 
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over zichzelf zeggen, maar dat hun uitspraken over de verbondenheid  
met God afwijken van het gedrag dat daarbij past. Men kan dat zien aan 
het commentaar van de auteur bij hun uitspraken. God kennen en zijn  
geboden niet onderhouden, dat stemt niet met elkaar overeen. Met God 
verbonden zijn betekent leven zoals Jezus geleefd heeft. En wie zegt in  
het licht te zijn, maar zijn broeder haat, wandelt feitelijk in het duister. 
Het verwijt is dus gericht op het niet overeenstemmen van de gelovige 
verwoording en het gelovige gedrag. 

Het tekstgedeelte haakt duidelijk aan bij de uitspraak van Jezus in Joh 
13,34: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde 
die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben’. Voor 
sommige mensen is het moeilijk te verstaan dat in het evangelie en de 
brieven van Johannes over liefde wordt gesproken in termen van gebod. 
Men kan toch geen gevoelens voorschrijven, is het bezwaar. Belangrijk is 
dat het woord ‘gebod’ hier niet opgevat moet worden als een afzonderlijk 
voorschrift, zoals er zovele voorschriften zijn, maar als het fundamentele 
gebod dat het woord van God is. Dit gebod vat alle voorschriften samen 
en gaat er als het ware aan vooraf. Wellicht dat vers 5 hierin enige helder-
heid kan bieden: ‘Wie zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van 
God volmaakt geworden. Daarin weten wij dat wij in Hem zijn’. ‘Het 
woord bewaren’ betekent hetzelfde als ‘het gebod onderhouden’ en ‘de  
geboden onderhouden’. Deze termen worden verhelderd door de zinsnede 
‘de liefde van God’. Op zich genomen kan ‘de liefde van God’ hier twee 
dingen betekenen: ten eerste onze liefde tot God, ten tweede de liefde van 
God tot ons. Uit dit vijfde vers kunnen we nog niet afleiden om welke van 
de twee betekenissen het gaat. Duidelijkheid kan verkregen worden van-
uit 1 Joh 4,12: ‘Als we elkaar liefhebben, verblijft God in ons en is zijn 
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liefde in ons volmaakt geworden’. In dit vers gaat het onmiskenbaar over 
de liefde van God tot ons. Wanneer we vers 5 in deze zin verstaan, wordt 
helder dat het er niet om gaat dat wij aan een voorschrift moeten voldoen 
naast vele andere voorschriften, dat het niet gaat om het ontwikkelen van 
ons eigen liefdesvermogen, maar dat het gaat om slechts dit ene: Gods 
liefde in ons haar werk laten doen. Gods liefde in ons haar werk laten 
doen kan niet op een andere manier dan door lief te hebben. Wanneer we 
beseffen dat het ene fundamentele gebod, dat alle geboden omvat en aan 
alle geboden vooraf gaat, Gods liefde is die in ons haar werk doet, dan  
beseffen we ook dat de uitspraak dat iemand God kent, dat iemand in  
God verblijft of in het licht is, niet kan leiden tot gedrag dat strijdig is met 
de werking van de liefde. De werking van de liefde is juist het zichtbare 
teken van de inwoning in God. God kennen en zijn broeder haten is een 
innerlijke en zeer fundamentele tegenspraak, een soort van geestelijke 
schizofrenie. 

1 Johannes 2,3-11
3En daaraan weten wij dat wij Hem kennen, dat 
we zijn geboden bewaren. 4Wie zegt: ‘Ik ken 
Hem,’ en zijn geboden niet bewaart, is een leu-
genaar en in hem is de waarheid niet. 5Maar wie 
zegt dat hij zijn woord bewaart, waarlijk, in hem 
is de liefde van God volmaakt geworden. 6Wie 
zegt in Hem te verblijven, moet, zoals Díe rond-
wandelde, zelf ook zo rondwandelen. 7Geliefden, 
niet over een nieuw gebod schrijf ik jullie, maar 
over een oud gebod dat jullie vanaf het begin 

hadden. 8Maar ook is het een nieuw gebod waar-
over ik jullie schrijf, dat waar is in Hem en in jullie; 
dat de duisternis voorbijgaat en het ware licht 
reeds schijnt. 9Wie zegt in het licht te zijn en zijn 
broeder haat, is nog steeds in de duisternis.  
10Wie zijn broeder liefheeft, verblijft in het licht  
en in hem is er geen reden om te vallen. 11Maar 
wie zijn broeder haat, is in de duisternis, en hij 
wandelt rond in de duisternis, en hij weet niet 
waarheen hij gaat, omdat de duisternis zijn  
ogen blind heeft gemaakt.



32

De auteur van de brief spreekt over het gebod van de liefde als een gebod 
dat oud is en tegelijk nieuw. Beide woorden legt hij uit. ‘Oud’ betekent dat 
het gebod van de liefde het woord is dat de beoogde lezers al eerder hebben 
gehoord (vers 7). Men kan daarbij denken aan de hierboven reeds geci-
teerde woorden van Jezus over dit gebod in Joh 13,34. Wellicht heeft deze 
passage uit het evangelie deel uitgemaakt van het geloofsonderricht bij de 
toetreding tot de gemeenschap waarvoor Johannes schrijft. Wellicht ook 
fungeerde deze passage als een samenvatting van de wet, zoals die gege-
ven wordt in het dubbelgebod van de liefde en in andere teksten. Hoe dit 
verder ook zij, ‘oud’ betekent hier ‘aan de lezers bekend’. Maar ook mag 
meeklinken dat ‘het oude’ gezaghebbend en fundamenteel is. 

Het gebod van de liefde is echter tegelijk nieuw. Ook dit woord wordt  
uitgelegd en wel in vers 8. ‘Nieuw’ betekent dat de auteur het gebod van 
de liefde nog eens aan de lezers schrijft. Maar ook deze betekenis heeft 
diepere lagen. Het heeft van doen met het feit dat de liefde steeds op-
nieuw wordt gerealiseerd. ‘Wat in hem waar is, is dat ook in ons’. De 
liefde die in Jezus waarheid is geworden, wordt ook in ons gerealiseerd. 
Het gebod van de liefde wordt steeds opnieuw in steeds weer andere  
mensen werkelijkheid, en daarom is het steeds weer een nieuw gebod. 

Tegelijk is het ook een vernieuwend gebod. Dat staat in het slotdeel van 
vers 8. De omvorming die Gods liefde in mensen voltrekt, is dat ‘de duis-
ternis voorbijgaat en het ware licht reeds schijnt’. Gods liefde is reeds in 
mensen werkzaam. Maar het proces dat de liefde is, voltrekt zich ook in 
toenemende mate door het wijken van de duisternis.
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Met het noemen van de termen ‘licht’ en ‘duister’ is de auteur terugge-
keerd naar de beeldspraak van het licht waarmee hij, na de proloog, zijn 
geschrift opende. De onverenigbaarheid van ‘in het licht zijn’ aan de ene 
kant en ‘het haten van zijn zuster of broeder’ aan de andere kant wordt op-
nieuw verwoord. Dit wordt verder uitgewerkt in een positieve uitspraak 
in vers 10 over het verblijven in het licht en in een negatieve uitspraak in 
vers 11 over het zijn in de duisternis. Liefde is met het licht verbonden en 
haat met duisternis. Degene die zijn broeder haat, gaat als een blinde zijn 
weg in het donker. Hij weet niet waarheen de weg voert. Hij gaat zijn weg 
zonder enige oriëntatie. De tekst bevat duidelijke echo’s van zinnen uit 
het Johannesevangelie: ‘Als men ’s nacht zijn weg gaat, zal men struike-
len, omdat men het licht moet missen’ (Joh 11,9), en ‘Wie zijn weg gaat  
in de duisternis, weet niet waar hij terecht komt’ (Joh 12,35). 

Haat en moord, leven en liefde
Het tweede grotere tekstgeheel dat handelt over de liefde is 1 Joh 3,11-24. 
Eerst wordt verwezen naar de boodschap die de geadresseerden ‘vanaf het 
begin’ hebben ontvangen, ‘dat wij elkaar moeten liefhebben’. Alle ge-
voelswaarden die in het begin van het geschrift meeklonken rond ‘het  
begin’ zijn ook hier aanwezig. Ook hier klinkt de opening van het 
Johannesevangelie mee en via dit evangelie ook het begin van het eerste 
scheppingsverhaal. De formulering lijkt op 1 Joh 1,5. Voor sommige  
exegeten is dit een argument voor de opvatting dat hier het tweede deel 
van het geschrift begint. Overigens sluit dit tekstgedeelte goed aan bij het 
vorige. Waar vers 11 verwijst naar de boodschap om elkaar lief te hebben, 
gaat vers 10, waarmee het vorige tekstgedeelte eindigt, over het nalaten 
van dat gebod: ‘Hieraan kan men de kinderen van God en de kinderen van 
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de duivel onderscheiden: ieder die de gerechtigheid niet doet is niet uit 
God; evenmin die zijn broeder niet liefheeft’.

In 1 Joh 3,11-24 worden de tegenstanders of scheurmakers niet nadrukke-
lijk genoemd. Wel is de tekst, net zoals de gehele brief, rijk aan sterke  
contrasten. Tegenover de liefde staat de haat, tegenover het goede het 
kwade, tegenover leven geven staat de moord. In deze voorstelling van  
zaken bestaan enkel uitersten. De auteur en de zijnen staan aan het ene 
uiterste, zijn tegenstanders aan het andere. Er zijn geen tussengebieden, 
geen compromissen mogelijk.

De introductie van Kaïn in vers 12 doet vermoeden dat er een tegenstel-
ling met Abel wordt gepresenteerd. Dat vermoeden wordt nog versterkt 
door het einde van het vers, waar wordt vermeld dat de daden van Kaïn 
slecht zijn en die van zijn broer goed. Toch komt er een heel andere tegen-
stelling uit de bus dan we zouden verwachten. De naam van Abel wordt 
niet genoemd. Hij wordt gepresenteerd in zijn relatie tot Kaïn als ‘zijn 

1 Johannes 3,11-24
11Want dit is de boodschap die jullie gehoord 
hebben vanaf het begin: dat we elkaar moeten 
liefhebben; 12niet zoals Kaïn die uit de boze was 
en zijn broer afslachtte. En waarom slachtte hij 
hem af? Omdat zijn werken slecht waren, en die 
van zijn broer rechtvaardig. 13Wees niet ver-
baasd, broeders, als de wereld jullie haat. 14Dat 
we uit de dood naar het leven zijn overgegaan, 

weten we omdat we elkaar liefhebben. Wie niet 
liefheeft, verblijft in de dood. 15Ieder die zijn 
broeder haat, is een moordenaar; en jullie weten 
dat ieder die een moordenaar is, het eeuwig le-
ven niet blijvend in zich heeft. 16Daaraan hebben 
we de liefde leren kennen, dat Díe voor ons zijn 
leven heeft gegeven. En ook wij moeten voor de 
broeders het leven geven. 17Wie de goederen van 
de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden 
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broer’. Van Kaïn wordt gezegd dat hij ‘uit den boze’ is. Ongetwijfeld moet 
men de formulering als persoonlijk (de boze) en niet als zakelijk (het boze) 
verstaan. De tegenstelling uit vers 10 tussen ‘kinderen van God’ en  
‘kinderen van de duivel’ wordt hier hernomen. Anders dan het verhaal  
in Genesis wordt de moord niet gegrond in afgunst en woede, maar in de 
boze zelf. Tenslotte wordt de gruwelijkheid van de moord in de oorspron-
kelijke Griekse tekst onderstreept door het gebruik van een woord dat 
qua gevoelswaarde dichter bij ‘afslachten’ ligt dan bij ‘vermoorden’. 

De tegenstelling die wordt uitgewerkt is die tussen ‘leven geven’ en ‘le-
ven nemen’. Haat wordt gelijkgesteld met moord, en liefde met het eigen 
leven geven voor een ander. Daarmee is tegenover Kaïn Jezus gesteld die, 
door zijn leven te geven ‘voor ons’, aan de auteur en zijn beoogde lezers 
heeft geleerd wat liefde is. De tegenstelling tussen haat en liefde is uitge-
werkt in vers 15 en 16. ‘Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar’, 
staat tegenover ‘hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat díe zijn le-
ven heeft gegeven voor ons’. Met die wordt verwezen naar Jezus, net als in 

en zijn hart sluit voor hem; hoe kan de liefde van 
God in hem verblijven? 18Kinderen, we moeten 
niet liefhebben met het woord en met de tong, 
maar metterdaad en met waarheid. 19En daaraan 
weten we dat we uit de waarheid zijn, en voor 
Hem kunnen staan met een gerust hart, 20dat, als 
ons hart ons aanklaagt, God groter is dan ons 
hart, en Hij weet alles. 21Geliefden, als ons hart 
ons niet aanklaagt, gaan we vrijmoedig om met 

God, 22en wat we vragen, krijgen we van Hem, 
omdat we zijn geboden bewaren en doen wat 
Hem aangenaam is. 23En dit is zijn gebod, dat we 
geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus 
en elkaar liefhebben, volgens het gebod dat Hij 
ons gegeven heeft. 24En wie zijn geboden be-
waart, verblijft in God en God in hem. En daaraan 
weten wij dat Hij in ons verblijft: aan de geest die 
Hij ons gegeven heeft.
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1 Joh 2,6: ‘Wie zegt in God te verblijven, moet zelf wandelen, zoals díe ge-
wandeld heeft’. Zoals elders in het Nieuwe Testament wijst de formule 
‘voor ons’ er op, dat de dood van Jezus ten bate van anderen is. 

Het levenswerk van Jezus heeft een tweevoudig gevolg voor de auteur en 
voor de degenen tot wie hij zich richt. Het eerste element staat in vers 14: 
‘Wij weten dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan, omdat we 
elkaar liefhebben’. Aan het evangelie en de brieven van Johannes is de  
gedachte vreemd dat we het leven in God zouden verdienen op basis van 
ons gedrag. Het gedrag is steeds een gevolg van de ondervonden liefde van 
Godswege. De liefde die wij voor elkaar hebben doet ons beseffen dat in 
ons van Godswege de overgang van dood naar leven heeft plaatsgevonden.
 
Het tweede gevolg ligt in het onmiddellijk verlengde hiervan. De werk-
zaamheid van de liefde van Jezus, die zijn leven voor ons heeft gegeven,  
is zichtbaar aan de verplichting om elkaar lief te hebben. Het ‘moeten’, 
waarvan sprake is in vers 16, is niet het moeten van het uiterlijke voor-
schrift, maar het is het innerlijke moeten van de liefde zelf. De liefde  
creëert een kring van mensen die in de liefde leven. Deze mensen leven 
tegelijk in de wereld. Wanneer de auteur schrijft dat de wereld hen haat, 
moet men de kring van mensen die in de liefde leven, niet opvatten als 
een naar binnen gekeerde, geïsoleerde en zich van het wereldgebeuren af-
zijdig houdende groepering. Het woord ‘wereld’ wordt in vers 13 gebruikt 
voor al het denken en handelen dat vijandig tegenover God staat. De wereld 
staat aan de kant van de haat en aan de kant van Kaïn, die uit den boze is. 
Het is de kant van de moordenaars in wie uiteraard het eeuwig leven niet 
blijvend aanwezig kan zijn. Moordenaars bewerken de overgang van leven 
naar dood, terwijl de liefde de overgang van dood naar leven bewerkt. 
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Waarom is die vijandigheid tegenover God er, in het evangelie en de brie-
ven van Johannes staat immers dat de liefde en het licht naar de wereld 
uitgaan? Reeds in de proloog van het Johannesevangelie valt te lezen dat 
het ware licht dat elke mens verlicht in de wereld moest komen. ‘Het was 
in de wereld, een wereld die door hem was ontstaan, en die wereld heeft 
hem niet erkend. In zijn eigen huis is hij gekomen, en zijn eigen mensen 
hebben hem niet opgenomen. Aan degenen die hem wel opnamen, heeft 
hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden: aan hen die gelo-
ven in zijn naam’ (Joh 1,10-12).

In vers 17 wordt concreet beschreven hoe de liefde van God doorwerkt in 
de gelovige. De formuleringen zijn hier uiterst plastisch. De welgestelde 
gelovige sluit zijn hart niet voor de broeder of zuster die in nood verkeert. 
In overdrachtelijke zin is dit de plaats waar de bewogenheid om de in 
nood verkerende medemens ontstaat. Het is de plaats van het medelijden 
en het erbarmen. De afronding in vers 18 is prachtig: ‘Kinderen. Laten we 
elkaar niet liefhebben met het woord noch met de tong, maar in de daad 
en de waarheid’. Men mag de tekst gerust zo verstaan dat de woorden  
elkaar wederzijds uitleggen: niet met het woord dat met de tong gespro-
ken wordt, maar met de daad waaruit de waarheid blijkt. Op een andere 
manier wordt hier nog eens gezegd dat de kennis van God en de verbon-
denheid met God afhangen van de daadwerkelijke liefde ten opzichte  
van elkaar. Dat het woord ‘waarheid’ het laatste woord is in deze samen-
vattende afronding, kan niet zonder betekenis zijn. In het evangelie en  
de brieven van Johannes gaat het bij ‘waarheid’ nooit om een gewone  
zakelijke klaarblijkelijkheid, maar steeds om een werkelijkheid die in 
God gegrond is.
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Ondanks dat vers 18 als een afronding gelezen kan worden, komt vanaf 
vers 19 nog een ander gevolg van de liefde aan de orde. De wederzijdse  
inwoning van God en mens (vers 24) betekent dat we met een gerust hart 
voor God kunnen staan. De met God verbonden mens heeft weet van zijn 
tekortkomingen. Maar desondanks mag hij vertrouwen op God, die de ge-
lovige niet veroordeelt, omdat God groter is dan ons hart. En wanneer het 
hart van de mens hem niet veroordeelt, dat wil zeggen als er geen tekort-
komingen zijn, mag hij vrijmoedig met God omgaan. Vrijmoedigheid is 
het recht van spreken dat de vrije burger heeft in de volksvergadering.  
Het is de vrijheid om alles te kunnen zeggen. De wederzijdse inwoning 
van God en mens en de werking van Gods liefde in ons, waardoor we  
weten dat we in God zijn en van de dood naar het leven zijn overgegaan, 
maken ons waarlijk vrij.

In de onderlinge liefde is Gods liefde volmaakt geworden
Het derde grotere tekstgeheel dat handelt over de liefde is 1 Joh 4,7-21, 
met een uitloop tot 1 Joh 5,4. De context blijft die van de twist met tegen-
standers. In de voorafgaande verzen 4,1-6 wordt aan de lezers verteld hoe 
men valse profeten kan herkennen. Door de onderscheiding van geesten 
weet men of ze van God komen, ofwel dat ze bij de wereld horen en de leer 
van de wereld verkondigen. Het gaat om het onderscheid tussen de geest 
van de dwaling en de geest van de waarheid.

In 1 Joh 4,7 keert de auteur terug naar het thema van de liefde. In 1 Joh 4,7-
10 wordt de liefde bezongen en verbonden met een aantal al eerder be-
sproken thema’s. Nu wordt alles nog eens in alle scherpte uitgezegd. De 
aansporing om elkaar lief te hebben wordt verbonden met de oorsprong 
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van de liefde die God is. Liefhebben is uit God geboren worden. 
Liefhebben leidt tot een nieuw leven dat in God zijn oorsprong heeft. 
Boventonen uit het evangelie volgens Johannes klinken voortdurend 
mee. Het doel van het evangelie is immers dat de lezers, door van het 
boek kennis te nemen, zullen geloven dat Jezus de Christus is, de zoon 
van God, en dat ze, door te geloven, leven zullen bezitten in zijn naam 
(Joh 20,31). Het leven bezitten van Godswege is verbonden met de belijde-
nis omtrent Jezus. Leven is kinderen van God worden; een mogelijkheid 
die de gelovigen gegeven is door de komst van het licht in de wereld. Dat 
het daarbij niet gaat om een fysieke geboorte, maar om een wedergeboorte 
in God, wordt in de proloog van het evangelie al verwoord: ‘Want niet uit 
bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit 
God zijn ze geboren’ (Joh 1,13). Op vergelijkbare wijze wordt in het nach-
telijk gesprek met Nicodemus duidelijk gemaakt dat het gaat om een  
geboorte uit God. Opnieuw geboren worden is niet in de moederschoot 
terugkeren om dan nog eens geboren te worden. Het is ‘van omhoog gebo-
ren worden’, uit water en geest (vgl. Joh 3,3-5). De omvorming die het  
leven in liefde is, wordt uitgezegd in termen van een radicaal nieuwe  
bestaanswijze: uit God geboren worden.

Een tweede thema dat met de liefde verbonden wordt, is het kennen van 
God. Al in het begin van de brief is het kennen van God gegrond in het  
onderhouden van de geboden. De auteur heeft duidelijk gemaakt dat dit 
gebod het gebod van de liefde is (1 Joh 2,3-11). Verrassend in het tekstge-
deelte nu is het dat een verbinding wordt gemaakt met de overtuiging dat 
niemand ooit God heeft gezien (1 Joh 4,12). In de proloog van het evange-
lie komt dezelfde overtuiging in bijna dezelfde bewoordingen voor (Joh 
1,18). In Joh 5,37 zegt Jezus tot zijn toehoorders dat ze nooit Gods stem 
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1 Johannes 4,7-5,4
7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde is uit God. En iedereen die liefheeft, is uit 
God geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft, 
kent God niet, want God is liefde. 9Daarin wordt 
de liefde van God openbaar gemaakt in ons, dat 
God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft naar 
de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
10Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God 
liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij 
heeft zijn zoon gezonden tot verzoening voor 
onze zonden. 11Geliefden, als God ons zo heeft 
liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
12Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 
liefhebben, verblijft God in ons, en is zijn liefde in 
ons volmaakt geworden. 13Daaraan weten wij 
dat wij in Hem verblijven en Hij in ons, dat Hij ons 
gegeven heeft van zijn Geest. 14En wij hebben  
het gezien en wij getuigen ervan dat de Vader de 
Zoon gezonden heeft om redder van de wereld te 
zijn. 15Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is,  
in hem verblijft God en hij in God. 16En wij heb-
ben de liefde leren kennen die God in ons heeft, 
en wij geloven in haar. God is liefde. En wie in de 

liefde verblijft, verblijft in God, en God verblijft  
in hem. 17Daarin is de liefde bij ons volkomen  
geworden, dat wij vrijmoedig zijn op de dag van 
het oordeel, omdat zoals Díe is, ook wij in deze 
wereld zijn. 18Vrees is er niet in de liefde. De  
volmaakte liefde daarentegen drijft de vrees uit, 
omdat vrees duidt op straf. Wie vreest, is niet vol-
maakt in de liefde. 19Wij hebben lief, omdat Hij 
ons als eerste heeft liefgehad. 20Als iemand zegt: 
‘Ik heb God lief,’ en zijn broeder haat, is hij een 
leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet 
liefheeft, kan God, die hij niet ziet, niet liefheb-
ben. 21En dit gebod hebben wij van Hem: wie 
God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. 
5:1Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is  
uit God geboren. En ieder die de Verwekker lief-
heeft, heeft ook degene lief die uit Hem verwekt 
is. 2Wij weten daaraan dat wij de kinderen van 
God liefhebben, dat we God liefhebben en ons 
houden aan zijn geboden. 3Want dit is de liefde 
van God, dat we zijn geboden bewaren, en zijn 
geboden zijn niet zwaar. 4Alwat uit God geboren 
is, overwint de wereld. En dit is de overwinning 
die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
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hebben gehoord en zijn gezicht nooit hebben gezien. In Joh 6,46 wordt 
deze ervaring nog eens uitgedrukt: ‘Niet dat iemand ooit de Vader heeft 
gezien …’. In het evangelie en de brieven van Johannes is het kennen van 
God bemiddeld. ‘Gods liefde is onder ons openbaar geworden doordat Hij 
zijn eniggeboren zoon in de wereld gezonden heeft opdat wij zouden leven 
door Hem’ (1 Joh 4,9). De bemiddeling door Jezus is mogelijk doordat Jezus 
in relatie met God staat, zoals de zoon betrokken is op de vader. Tegelijk 
onderhoudt hij betrekkingen met de leerlingen. Daarbij is de relatie van de 
vader met de zoon model voor de relatie van Jezus met zijn leerlingen. 
Maar met het modelkarakter van de ene relatie voor de andere is niet alles 
gezegd. Jezus is ook de verbinding van beide relaties. Daardoor wordt het 
mogelijk dat de volgelingen van Jezus met God in contact komen en Hem 
kennen.4 In 1 Joh 4,13 wordt hierover gesproken als een wederzijdse inwo-
ning. ‘Wie belijdt dat Jezus de zoon van God is, in hem verblijft God en hij 
in God’. Dit moet niet opgevat worden als een volkomen identiteit, zoda-
nig dat de gelovige in God ‘verzinkt’. Het blijft in alles een relationele een-
heid. De verscheidenheid blijft aanwezig en wel zo dat God en mens op 
elkaar betrokken zijn en in elkaar oplichten. Het is opvallend hoe zorgvul-
dig de auteur hier is met zijn formuleringen. ‘Als iemand erkent dat Jezus 
de zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God’ (1 Joh 4,15). 
Ook wanneer hij de wederzijdse inwoning uitdrukt in termen van liefde, 
wordt de zorgvuldigheid in de wijze van uitdrukking bewaard. ‘Wie in de 
liefde woont, woont in God en God is met hem’ (1 Joh 4,16).

Het goddelijk karakter van deze liefde wordt uitgedrukt in de zin ‘God is 
liefde’ (1 Joh 4,8.16). Liefde is hier niet een van de handelingen van God; 

4 Zie hiervoor Huub Welzen, ‘Jezus als mystagoog. Eenheid volgens Johannes’, in: Interpretatie 11,3 
(2003) 23-35.
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het is het fundament van al Gods handelen. De auteur benadrukt dat het 
initiatief van de liefde ligt bij God. ‘Hierin bestaat de liefde: niet wij heb-
ben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad’ (1 Joh 4,10). Dit gezag 
van Gods initiatief in de liefde geldt voor alle liefde. ‘Wij hebben lief,  
omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad’ (1 Joh 4,19). 

De zuster- en broederliefde is gegrond in deze liefde van God voor ons. 
Beter is het, zoals we gezien hebben, te zeggen: de onderlinge liefde is de 
uitwerking van Gods liefde in ons. ‘Als God ons zozeer heeft liefgehad, 
moeten wij elkaar liefhebben’ (1 Joh 4,11). Op zich is de onderlinge liefde 
geen nieuw thema in de brief. Ook in ons tekstgedeelte wordt een aantal 
malen over de noodzaak van de onderlinge liefde gesproken. Wel verras-
send en nieuw is de uitspraak dat in de liefde voor elkaar Gods liefde in 
ons volmaakt is geworden (1 Joh 4,12). Wij worden voltooid met de liefde 
van God, als wij elkaar liefhebben.5 Het staat er echt: ‘Zijn liefde is in  
ons volmaakt geworden’. Wat in zich al volkomen is, wordt, paradoxaal 
genoeg, voltooid. De uitgaande beweging die Gods liefde is, wordt verder 
gevoerd en volmaakt gemaakt door de uitgaande beweging van de onder-
linge liefde. De voltooiing van Gods liefde gebeurt in de onderlinge  
liefdesband van de christelijke gemeenschap. De uitgaande liefdes- 
beweging wordt voortgezet, en niet teruggebogen naar zijn oorsprong.  
Er is hier geen dubbelgebod van de liefde zoals in de synoptische  
evangelies. Er is slechts één gebod: elkaar liefhebben. Dat gebod is  
de voortzetting van het goddelijk liefdesinitiatief, dat wij hebben  
mogen ervaren door de openbaring van deze liefde in Jezus.

5 Zie bijvoorbeeld Sjef van Tilborg, De brieven van Johannes, vertaald en toegelicht, Bussum 1974, 109.
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De twist met de scheurmakers keert terug in de brief waar wordt gezegd 
dat de liefde onverenigbaar is met de haat. De uitspraak dat men God  
liefheeft, is niet te rijmen met de praktijk van de scheurmakers die hun 
broeders haten. De leugen schuilt niet in de bewering God lief te hebben, 
ze schuilt in de praktijk van de haat. De auteur laat de tegenstrijdigheid 
zien met behulp van vergelijking van iets groots met iets kleins. Wat  
voor het kleinere en lichtere geldt, geldt des te meer voor het grotere en 
zwaardere. ‘Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, kan God,  
die hij niet ziet, niet liefhebben’ (1 Joh 4,20). 

De liefde maakt ons tot vrije mensen. Om dat te laten zien, neemt de  
auteur het thema van de vrijmoedigheid, dat hij ook bespeelde in 3,21, 
weer op. De volmaaktheid van de liefde, die er nu al is, zal blijken op de 
dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus. Zoals  
eerder al gebeurde, wordt naar Jezus verwezen met het aanwijzende die  
(1 Joh 4,17). Het thema van vrees en straf wordt eraan toegevoegd.  
De vrees is niet in de liefde, omdat de volmaakte liefde de vrees uitbant. 
De vrees komt vanwege de straf. De aanwezigheid van vrees duidt op  
onvolmaaktheid in de liefde (1 Joh 4,18). 

Aan het einde van het tekstgedeelte heeft de auteur van de brief nog een 
verrassing over de liefde in petto. Tot nog toe heeft hij over de onderlinge 
liefde gesproken als een criterium voor het weten omtrent de verbonden-
heid met God. De echtheid van de uitspraken over de verbondenheid met 
God schuilt niet in wat er wordt gezegd. De echtheid wordt afgemeten 
aan hoe er wordt gehandeld. Het criterium voor de waarheid is het juiste 
handelen. In 1 Joh 5,1-4 gebeurt er echter iets merkwaardigs. Daar wordt 
de vraag gesteld hoe we er weet van hebben dat we elkaar liefhebben  
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(1 Joh 5,2). Gevraagd wordt naar het criterium voor de juistheid van het 
handelen. Het verrassende antwoord is dat we dat weten omdat we God 
liefhebben. De wetenschap over de liefde lijkt beide kanten uit te werken. 
De liefde voor elkaar is de kennisbron voor de verhouding tot God; terwijl 
omgekeerd de kennis van de liefde voor elkaar is gefundeerd in de liefde 
tot God. De liefde blijkt een geheel van relaties te zijn waarin men geen 
enkele afzonderlijke relatie kan verabsoluteren en waaruit men geen  
relatie kan weglaten. Misschien mag men 1 Joh 5,2 lezen als een conclu-
sie uit het voorafgaande vers. Wie de vader liefheeft, heeft ook de zoon 
lief. De zoon wordt hier aangeduid als ‘wie uit Hem geboren is’. Deze  
formulering rijmt met ‘de kinderen van God’ in 1 Joh 5,2, die met dezelfde 
liefde moeten worden bejegend als de zoon van God. De liefde is een ge-
heel van wederzijdse betrekkingen, waarin God, Jezus en de gelovige met 
elkaar verbonden zijn, en waarin degenen die geloven, tot leven komen. 

De aanspraak ‘geliefden’
De auteur spreekt de geadresseerden tot zesmaal toe aan met ‘geliefden’ 
(1 Joh 2,7; 3,2.21; 4,1.7.11). In een brief waarin de liefde tot de centrale  
onderwerpen behoort, kan dat niet zonder betekenis zijn. In deze aan-
spraak wordt de liefde waar de brief over gaat gerealiseerd. Door zijn  
lezerspubliek aan te spreken als ‘geliefden’ creëert de auteur de onder-
linge verbondenheid die gefundeerd is in de liefde van God, die duidelijk 
geworden is door de zending van zijn eniggeboren Zoon. De onderlinge 
verbondenheid van de auteur met zijn lezers, getuigt van de verbonden-
heid met God en van de verbondenheid met zijn zoon Jezus Christus.
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Johannes en de Moeder Gods in ’s-Hertogenbosch,  
de geboortegrond van de congregatie 

Johannes de Evangelist, volgens de overlevering de zoon van Maria Salome 
en Zebedeus, werd door Jezus geroepen, samen met zijn broer Jacobus. 
Volgens zijn eigen getuigenis was hij de geliefde leerling van Jezus. 
Staande onder het kruis ontving hij van Jezus de opdracht om diens moe-
der onder zijn hoede te nemen. Nadat Maria van Magdala hen had gealar-
meerd snelde hij, ‘de geliefde leerling van Jezus’, samen met Petrus naar 
het geopende graf waar hij alleen nog de linnen doeken aantrof (Joh 20). Hij 
geldt als de auteur van het evangelie volgens Johannes, drie brieven en het 
boek van de Openbaring. Over Johannes zijn ook veel legenden bekend, en 
verschillende motieven in de beeldende kunst. Zijn bekendste symbool is 
de adelaar: zoals de adelaar hoger dan andere vogels vliegt tot hij onzicht-
baar wordt en dan plots weer uit de hemel neerdaalt, zo stijgt Johannes in 
zijn evangelie tot in het goddelijk wezen. Hiermee wordt bedoeld dat hij 
Gods natuur onmiddellijker beschouwt dan de andere evangelisten dat 
doen. Tot de meest vertrouwde voorstellingen behoren zijn plaats aan het 
laatste avondmaal, met zijn hoofd rustend op Jezus’ borst (vgl. hierboven, 
over Joh 13,23), en Johannes samen met Maria, aan weerszijde staande on-
der het kruis. De laatste voorstelling staat ook op de canonplaat in het 
missaal, die in de liturgie wordt gekust, in vroeger tijden niet alleen door 
de priester-celebrant in de mis maar ook door leken, bijvoorbeeld door de 
bruid en de bruidegom en door moeders die hun kerkgang deden.

Zo verknocht waren christenen aan het Johannesevangelie, dat al in  
de oudheid het gebruik ontstond om de tekst daarvan, of tenminste de 
proloog, als amulet om hun hals te dragen. Enkele eeuwen lang was het 
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gebruikelijk binnen de katholieke kerk om de proloog voor te lezen aan 
het einde van de mis, als een soort tweede geloofsbelijdenis. 

Op wat voor wijze Johannes aanwezig was in het leven van de gelovigen, 
vaak op een symbolische, verborgen wijze waarvan zij zich maar ten dele 
bewust waren, wordt treffend geïllustreerd door de Sint-Jan in Den Bosch. 
Naar middeleeuwse gewoonte was van grote kerkgebouwen het noorder-
portaal altijd aan Maria gewijd en het zuiderportaal vaak aan Johannes. 
Wanneer we kijken naar de plattegrond van zulke kerken, er dus als het 
ware vanuit de hemel op neerkijken, zien we een kruis, waarvan aan het 
linker uiteinde (aan de noordkant) als het ware Maria staat en aan het 
rechter uiteinde (aan de zuidkant) Johannes. Zo is het kerkgebouw, net  
als de canonplaat in het missaal, zelf een afbeelding van de kruisiging. 
Nog altijd beschikt het zuiderportaal van de Sint Jan over het mooiste 
middeleeuwse beeldhouwwerk van het hele kerkgebouw. 

Dat onze voorouders een boontje voor de apostel van de liefde hadden, 
blijkt hieruit dat ze op hun huwelijksdag elkaar graag het jawoord gaven 
in het zuider- of Sint-Jansportaal.6 Destijds werd het huwelijksritueel  
namelijk aan de buitenkant van de kerk gevierd, zichtbaar voor de wereld. 
Pas na de huwelijkszegening gingen de nieuwe echtelieden, getuigen,  
familie en vrienden de kerk in voor de mis. Wie Gods zegen wilde vragen 
voor een gelukkig en liefdevol huwelijksleven, trouwde bij voorkeur in 
het portaal van de apostel van de liefde, wat eigenlijk ook wel voor de 
hand lag. In Den Bosch had het Sint-Jansportaal als trouwplaats echter 
concurrentie van het noorder- of Mariaportaal. En hiermee zijn we  

6 Harry Boekwijt e.a., De Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Geschiedenis van de bouw, 
Alphen aan de Maas 2010, 134.

Maria met kind. Dit beeldje 
was eigendom van Pastoor 
Heeren en staat nu op de 
werkkamer van de Algemene 
Overste in het Moederhuis.
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terechtgekomen bij degene en datgene waarom deze kerk tot ver buiten 
de stad bekend stond en nog staat: Maria en de verering van de Zoete 
Lieve Moeder van Den Bosch.

Dat de Sint-Jan elk jaar veel pelgrims en andere bezoekers aantrekt die 
komen om Maria te vereren, is aan alle Bosschenaren bekend. De kerk-
historicus Peter Nissen vat de vereringsgeschiedenis als volgt samen:

In de stads- en kapittelkerk van Sint Jan de Evangelist te ’s-Hertogen-
bosch ontwikkelde zich omstreeks 1380 een verering voor een aanvan-
kelijk als oud en lelijk beoordeeld Mariabeeld. Vanaf 1381 kwamen er 
pelgrims naar het beeld en gebeurden er wonderen. Deze werden opgete-
kend in een mirakelboek. In de 15e en 16e eeuw was de St. Jan een van de 
belangrijkste bedevaartkerken in de Nederlanden. Na de verovering van 
’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629 werd het beeld verbor-
gen en vervolgens naar Brussel overgebracht. Daar werd de verering 
voortgezet. In 1853 keerde het beeld door toedoen van bisschop Zwijsen 
terug naar ’s-Hertogenbosch. Al snel ontwikkelde zich een intensieve 
verering, die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan en die de laatste 
decennia haar hoogtepunt beleeft in de meimaand. De Sint-Jan is mo-
menteel een van de drukst bezochte bedevaartkerken van Nederland.7  

Het is niet nodig om hier deze vereringsgeschiedenis in al haar rijkdom  
te ontvouwen. Wel is een enkel woord over het Mariabeeld en over de  
pelgrimage als symbolische samenvatting van de levensweg van ieder  
van ons op zijn plaats. 

7 P.J. Margry & C. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 3, Noord-Brabant,  
Amsterdam/Hilversum 2000, 395.
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Frappant is dat de oorsprongslegende van de Bossche cultus vermeldt dat 
het beeld er als het ware ‘plots’ was, maar dat het weinig indruk maakte. 
Integendeel, het werd lelijk gevonden en zelfs bespot. Pas nadat er enkele 
wonderen waren gesignaleerd en deze in verband waren gebracht met het 
beeld, veranderde de publieke opinie. Het einde van het verhaal is dat de 
Sint-Jan met het eens zo ‘lelijke’ beeld van de Zoete Lieve Vrouw, het 
drukste bezochte bedevaartsoord in Nederland is geworden. Opmerkelijk 
is dat genadebeelden in bedevaartsoorden zoals Den Bosch in artistiek op-
zicht gewoonlijk van mindere kwaliteit zijn, veeleer zijn het uitingen van 
‘naïeve kunst’. Kunst met een grote K staat traditioneel buiten de volks-
gunst. Bij heiligen zien we iets gelijkaardigs: gelovigen die bij hun gebed 
om voorspraak vragen, doen dat bij voorkeur bij heiligen die tijdens hun 
leven bekend stonden om hun onschuld (‘onnozelheid’) en naïviteit, en 
zeker niet om hun briljantheid of geleerdheid. Wellicht duidt dit op de 
collectieve ingeworteldheid van de zaligsprekingen in het evangelie  
volgens Matteüs, waar gezegd wordt dat het koninkrijk van de hemel  
is bestemd voor de armen van geest en dat de zachtmoedigen het land  
zullen bezitten (Mat 5). 

Voor pelgrimage en bedevaarten geldt binnen de christelijke traditie dat 
dit in feite uitdrukkingen zijn van de echte, geestelijke pelgrimstocht die 
iedere gelovige aflegt: dat is het eigen leven, als de weg die de hemelse wo-
ning tot uiteindelijk doel heeft (1Kor 5,2). Strikt genomen is de ene aardse 
bedevaartsplaats niet belangrijker dan de andere, of omgekeerd, doet de 
ene bidplaats niet onder voor de andere. Immers, zo leert het evangelie 
volgens Johannes, het gaat er niet om dat de Vader wordt aanbeden in de 
tempel of op de berg, maar dat Hij aanbeden wordt in geest en waarheid 
(Joh 4, 23-24). De betekenis van de ‘materiële’ bedevaart, als liturgische 
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expressie van de geestelijke bedevaart, wordt door mgr. Jos Lescrauwaert 
als volgt getypeerd: 

God is natuurlijk overal te vinden en te benaderen, maar dát Hij overal 
aanwezig is, realiseren wij ons niet zo gemakkelijk. In de bedevaarts-
plaats worden wij ons ervan bewust hoe waar het is, dat onze God niet 
een God in de verte is maar een God van nabij. Het in geloof beleden 
mysterie van Gods presentie waarin wij ons bewegen overal (vgl. Hand 
17, 28) wordt in het midden der pelgrims een heel concrete belevenis. 
Op dezelfde manier worden wij ons op een bedevaartsdag ervan bewust 
hoe God ook op gewone dagen ‘erbij’ is en niet aan ons voorbij ziet als 
wij normaal aan de gang of in het bedrijf zijn.8  

De nabijheid van de Sint-Jan en de populaire verering van Maria in zijn  
geboortestad hebben mede de keuze bepaald van de bovengenoemde ge-
denkdagen van de congregatie. Johannes de Evangelist en de Moeder Gods 
horen nu eenmaal bij elkaar: in de Bossche kathedraal, maar ook in het 
hart van de Bosschenaar die de congregatie heeft gesticht. Wanneer hij in 
1827 zuster Catharina van Grinsven oproept om samen met Johannes  
onder het kruis te staan, verwijst hij immers naar de geliefde leerling,  
die samen met de Moeder Gods onder het kruis staat. En de zusters van  
de Choorstraat zijn vast blijven houden aan een naam die verwijst naar 
het koor van de Sint-Jan. 

8 Jos Lescrauwaet, ‘Volksvroomheid rond de Zoete Lieve Vrouw’, in: Beeld van genade. Feestgave 
voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van  
de terugkeer van het genadebeeld, Hilversum 1979, 229.
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Overweging 
Eén van onze patronen, Johannes, de apostel van de liefde

Het religieuze leven zien we als een zoektocht naar God. En, God is ook 
op zoek naar ons. Hij wil ons opnemen in Zijn liefde. Hij wil in ons aan-
wezig zijn en vanuit Zijn nabijheid mogen wij leven. Het is een spirituele 
zoektocht.

Bij Vincentius zien we dat hij de bezieler is van onze liefdewerken. Maar 
in Johannes herkennen wij de bewustwording van Gods aanwezigheid  
in ons. God, om Wie wij religieus wilden worden. Dit is onze eerste  
doelstelling. Het werk komt op de tweede plaats.

Het evangelie volgens Johannes is dus een bron van inspiratie. Het is een 
hulpmiddel om Gods intimiteit te beleven. Wat wil Johannes ons duide-
lijk maken, wat wil hij overbrengen als het gaat om de intimiteit van de 
Godsrelatie? Zo kan Johannes voor ons een gesprekspartner worden op 
onze zoektocht naar God. Een reisgezel op de weg. 

Als congregatie hebben wij het devies: In omnibus Charitas – in alles  
de liefde. Waar kun je dat beter verwoord vinden dan bij Johannes?

Johannes is zo intiem met Jezus, als Jezus het is met God. Door Hem  
kunnen wij God vinden. Een intimiteit die spreekt over een wezenlijk 
kennen door de liefde. Kennen is beminnen, is de ander zien in God,  
met de ogen van God. De ander ‘vrij-kijken’ naar Gods bedoeling.
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Ons symbool, ons kenteken dat wij dragen, is de wijnstok. Jezus zegt:  
‘Ik ben de wijnstok’. Wij zijn de ranken.

Jezus zegt: ‘Blijft in mij, zoals Ik in jullie’. Hier herken je de intimiteit: 
‘Want zonder Mij kunnen jullie niets doen’, zegt Jezus. Maar als je bij 
Hem blijft, breng je veel vruchten voort.

En dan zegt Jezus nóg iets over onze roeping. ‘Niet jullie hebben mij uit-
gekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb het jullie gegeven dat 
jullie op tocht zult gaan en vrucht zult dragen’. Dat draag Ik jullie op:  
dat je elkaar liefhebt. 

Ons kenteken laat zien dat we met Jezus verbonden zijn als ranken aan  
de wijnstok, maar ook zijn we als gemeenschap met elkaar verbonden: als 
we aan onze roeping beantwoorden, dan dragen we vruchten. Dit kente-
ken noemen wij ook wel onze ‘levensboom’ (zie ook Psalm 1,3 – de mens 
als een boom geplant aan levend water – de boom die vruchten draagt). 

De boom des levens is de centrale richtingwijzer van de menselijke  
samenleving, de standaard van de wereld zoals God die voor ogen heeft. 
Wie overwint, hem zal de Geest van God te eten geven van deze boom des 
levens die staat in het paradijs van God. De ziener van deze eeuwige stad 
rond de levensboom is ‘onze broeder en deelgenoot in de verdrukking’ 
(Openbaring 1,9). Zijn naam is: Johannes.

Beeld van Johannes  
de Evangelist aan een  
van de pijlers in de  
Sint-Janskathedraal  
te ’s-Hertogenbosch,  
vervaardigd door  
A. N. Sopers (1870).
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Bij Johannes kom je teksten tegen die Jezus uitspreekt over zichzelf.  
De zogenoemde ‘Ik ben’ teksten. Die teksten zijn een richtsnoer voor  
het religieuze leven:
 Ik ben het brood des levens
 Ik ben het licht der wereld
 Ik ben de deur van de schaapstal
 Ik ben de ware Herder
 Ik ben de opstanding en het leven
 Ik ben de weg, de waarheid en het leven
 Ik ben de ware wijnstok.

Iedere tekst is toepasselijk en over iedere tekst kunt je mediteren. Zoals 
‘Ik ben de weg’. Je bent door Hem geroepen om je weg te gaan door het  
religieuze leven. Hij zet je op de weg. Steeds blijft ons bij: 

 ‘Hij is mijn Weg, ik moet in de waarheid zijn’.
 Ik moet in de ander ‘de Ander’ zoeken.
 Hoe ben ik Licht – Blijdschap voor de ander?
  Hoe kan ik op mijn weg liefde uitstralen? Hoe kan ik iemand zijn die  

in de gemeenschap gestalte geeft aan ons devies in omnibus charitas? 

Johannes is een mooie, inspirerende patroon van onze Congregatie. De 
bedoeling van zijn evangelie is immers dat wij zullen geloven en door te 
geloven eeuwig leven zullen hebben. We zijn dankbaar dat deze apostel 
van de liefde een lichtend voorbeeld voor ons allen is!
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 3   Het klooster binnenstebuiten  

De spiritualiteit van Vincent de Paul

Wie de armen dient met goedheid, 

zachtheid en eerbied, maakt  

de aanwezigheid van God tastbaar.
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Over het leven, de spiritualiteit en de stich-
tingen van Vincent de Paul (†1660) is al veel 
geschreven. Het is nauwelijks mogelijk om 
zijn volle en vaak wisselvallige leven in  
enkele bladzijden te schetsen.9 Relevant is 
om nog kort te wijzen op de innerlijke  
ommekeer die hem leidde tot het inzicht  
dat hij aan de Dochters van Liefde heeft  
meegegeven: dien de armen als jouw mees-
ters, want zij vertegenwoordigen Christus, 
die heeft gezegd ‘alles wat je voor één van 
deze minste broeders van Mij hebt gedaan, 
heb je voor Mij gedaan’ (Mat 25,40).10 

9 Geactualiseerde en verdere uitwerking van Kees Waaijman, 
Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Kampen/
Gent 2000, 162-166.

10 Vgl. Mida Purba, Spirituality in context. Vincentian 
Spirituality Actualized by the Batak Sisters of Charity  
in North Sumatra, Wijchen 2008, 38.
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Aanvankelijk was Vincent een echte carrièrejager. Reeds op negentien- 
jarige leeftijd tot priester gewijd, wilde deze telg van een weinig vermo-
gende boerenfamilie zijn vele talenten en zijn soms ongebreidelde 
fantasie vooral gebruiken om zich een goede status en financiële positie 
te verwerven. Hij had het geluk dat hij personen ontmoette die hem  
richting wezen op de innerlijke weg, zoals Pierre de Bérulle (†1629) en 
François de Sales (†1622), twee belangrijke vernieuwers van het geeste- 
lijk leven, in Frankrijk en in andere West-Europese landen. Het meest 
doorslaggevend echter om zich af te wenden van zijn eigenbelang en te  
gehoorzamen aan zijn roeping, waren tussen 1612 en 1617 concrete  
ontmoetingen met de armen. De schrijnende toestanden waarin Vincent 
hen aantrof, waarbij hij niet alleen materiële maar ook geestelijke nood 
en wanhoop constateerde, raakten hem ten diepste. Toen heeft hij erva-
ren dat de ontmoeting met de armen in feite de ontmoeting met God is. 
Charitas betekent voor hem en zijn volgelingen veel meer dan alleen één 
van de ‘goede werken’ waarmee men zich in de ogen van God wil recht-
vaardigen. Neen, liefde of charitas is de vertaling van Gods liefde in het 
leven zelf. De liefde Gods heeft hij in hen ervaren en hij en zijn volgelin-
gen schenken aan de armen de liefde die zij aan God willen schenken.11 
Zijn spiritualiteit is geënt op het evangelie. Zijn beeld van Christus als 
degene die gezonden is om de wil van de Vader te doen, is geïnspireerd 
door het evangelie volgens Johannes (Joh 4,34; 6,38; 12,49; 14,10). 

Vincent verwees graag naar het ‘oordeel van de mensenzoon’ in het evan-
gelie volgens Matteüs dat hem tot ommekeer had gebracht, en naar de 
verzen uit het evangelie volgens Lucas, waar Jezus in de synagoge leest 

11 Vgl. André Dodin, ‘Vincent de Paul’, in: Dictionnaire de spiritualité, deel 16, Paris 1994, 841-863; 
René Stockman, Vincentius achterna. Onze voorkeursoptie voor de armen, Antwerpen 2009. 

Een klassieke voorstelling 
in de geschiedenis van de 
Dochters van Liefde: 
Vincent de Paul en Louise 
de Marillac ontfermen zich 
over verlaten kinderen. 
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uit een boekrol van de profeet Jesaja: ‘De Geest van de Heer rust op mij; 
daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te bren-
gen heeft Hij mij gezonden (…)’ (Lc 4,18). 

Dit hoofdstuk gaat over de belangrijke betekenis van de armen voor de 
Dochters van Liefde en de consequentie daarvan voor hun leefwijze. In  
de tijd waarin Vincent leefde, betekende die leefwijze een breuk met de 
leefwijze van vrouwelijke religieuzen tot dan toe. Kees Waaijman laat 
zien hoe de spirituele architectuur die Vincent voor de Dochters van 
Liefde had ontworpen, vergeleken met de bestaande kloosterwereld  
resulteerde in een ‘klooster binnenstebuiten’. 

De spiritualiteit van Vincent de Paul

De Dochters van Maria en Joseph werden reeds in de ontstaansfase van de 
congregatie aangeduid als ‘Zusters van liefde’. Deze typering sluit aan bij 
de oorspronkelijke benaming ‘Dochters van Liefde’, die beide stichters, 
Vincent de Paul en Louise de Marillac (net als Vincent gestorven in 1660), 
gaven aan de door hen gestichte ‘religieuze’ gemeenschap. ‘Religieus’ 
staat tussen aanhalingstekens, omdat Vincent nu juist geen religieuze  
gemeenschap wilde in de gangbare betekenis van het woord. Hij wilde 
een ‘klooster’, dat binnenstebuiten was gekeerd.

Dit binnenstebuiten-klooster gaan wij beschrijven aan de hand van de 
Algemene Regels, waarin Vincent deze tegendraadse leefwijze heeft vast-
gelegd. In die Regels zien wij Vincent als een ware architect aan het werk. 
Op systematische wijze beschrijft hij het doel, de grondvorm en de basis-
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houdingen van een Vincentiaanse ‘kloostergemeenschap’, zoals hij die 
ziet. Wij beperken ons in deze bijdrage tot het tweede deel: de grondvorm.

Uitgangspunt: blootgesteld aan buiten

Het vertrekpunt van de Vincentiaanse leefwijze ligt buiten de wij-groep, 
buiten de gemeenschap, buiten de institutie: bij de zieken, de armsten, de 
vereenzaamden, de verstotenen. De leefwijze die Vincent en Louise de 
Marillac voor ogen stond, is van buiten naar binnen gedacht. Het zwaarte-
punt ligt buiten: bij de zieken, de armen, de lichamelijk en geestelijk be-
perkten, de wezen, de verstotenen, kortom degenen die het niet voor het 
zeggen hadden in de toenmalige maatschappij. Per definitie stonden al 
deze sloebers aan de rand van de samenleving, ofschoon ze tezamen een 
groot deel, misschien wel de meerderheid, van de bevolking uitmaakten. 
Zeventien (van de twintig) miljoen inwoners van Frankrijk behoorden 
omstreeks 1600 tot de boerenstand, de meesten van hen waren zeer arm. 
Bestaanszekerheid was ten tijde van Vincent nog minder vanzelfsprekend 
dan in de ‘donkere middeleeuwen’. De rijke burgerij en de machtige adel 
beschouwden de vele armen in de steden en op het platteland als gevaar-
lijk, griezelig, in alle opzichten ‘buiten’. 

Vincent besefte dat een leefwijze die zich laat gezeggen door de armsten, 
nieuw is: ‘Er zijn wel ziekenhuizen gesticht om de zieken te verplegen.  
En er zijn wel religieuzen die zich aan God hebben toegewijd om de ver-
pleging daar op zich te nemen. Maar tot nu toe is het niet voorgekomen, 

Louise de Marillac
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dat zieken in hun woningen werden verzorgd’ (IX, 246).12 Voor Vincent  
is deze blootstelling aan ‘buiten’ de meest verheven roeping in de kerk 
(IX, 38, 41, 173).

Nu we onze aandacht gericht hebben op ‘buiten’, dienen we ook een  
moment stil te staan bij ‘blootgesteld’. Letterlijk betekent dat: onder- 
hevig zijn aan de directe inwerking van iets of iemand, bijvoorbeeld 
‘blootgesteld’ zijn aan de kou. Een dochter van liefde waagt zich in een  
gebied waarover zij geen zeggenschap heeft. Zij bezoekt een zieke thuis, 
een arme in zijn zolderkamertje of onder een brug. Zij begeeft zich buiten 
de beschermende instituties, in gevaarlijk gebied: het risico van een te 
dichte nabijheid, meegesleurd te worden in de ellende, de belangeloos-
heid uit het oog te verliezen, zich mee te laten slepen door machtsmis-
bruik, enzovoort. Daarom zegt Vincent in zijn Regels dat zij tegen deze 
‘blootstelling’ een adequate bescherming moeten opbouwen: 

Zij zullen voor ogen houden dat (...) zij, omdat een klassiek  
klooster niet geschikt is voor de werkzaamheden van hun roeping,  
zij niettemin, daar zij veel meer blootgesteld zijn aan buiten dan  
de religieuzen (...), verplicht zijn een even deugdzaam leven te  
leiden als die religieuzen.   

Vincent is geen naïeve idealist. Hij weet dat een leefwijze die zich in het 
‘buiten’ waagt, een innerlijke weerbaarheid dient te ontwikkelen die  
bestand is tegen corruptie, infectie, eigenbelang en machtsmisbruik.

12  Dit vertaalde citaat komt uit de Correspondance, entretiens, documents van Vincent, uitgegeven 
door P. Coste tussen 1920 en 1925. Het geheel omvat 14 delen. Wij zetten steeds het betreffende 
deel en de pagina tussen haakjes in de tekst.
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Het Vincentiaanse klooster

De spirituele architectuur van Vincent is gestructureerd vanuit de situatie 
waarin de zieke, de arme, de uitgestotene zélf zich bevindt. Dit uitgangs-
punt vinden we dan ook terug in de beschrijving van het Vincentiaanse 
klooster. De Dochters van Liefde zijn

veel meer blootgesteld aan buiten
dan de andere religieuzen, omdat zij doorgaans 
geen ander klooster hebben dan de huizen van de zieken,
geen andere cel dan een huurkamer,
geen andere kapel dan de parochiekerk,
geen andere pandgang dan de straten van de stad
of de zalen van de ziekenhuizen.  

De woorden ‘klooster’, ‘cel’, ‘kapel’ en ‘pandgang’ roepen de klassiek- 
religieuze leefwijze op. Zij omspelen alle vier ‘de teruggetrokkenheid die 
kenmerkend is voor het kloosterleven’, zoals dat tot dan toe gangbaar 
was. Het ‘klooster’ roept de inkeer op, waarvan de ‘cel’ het hart vormt. De 
‘kapel’ lokaliseert het gemeenschapsgebed, de ‘pandgang’ de onderlinge 
omgang. In contrast hiermee tekent Vincent de ruimtelijke ordening van 
het nieuwe binnenstebuiten-klooster. Dat klooster bestaat uit de huizen 
van de zieken: de armen met hun besmettelijke ziekten, de stervenden  
bij wie de Dochters van Liefde waken (II, 549; III, 54). De cel van dit tegen-
draadse klooster bestaat uit de huurkamer van de armen: daar waar de  
degenen wonen, die helemaal onderaan de maatschappelijke ladder bun-
gelen. De kapel van dit naar buiten gewende klooster is de parochiekerk, 
waar de ‘gewone’ mensen, die de armen en zieken nabij zijn, naartoe gaan. 
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De pandgang van dit wereldse klooster wordt gevormd door de straten 
van de stad. Daarover bewegen zich de bedelaars, daar vind je de armen, 
daarlangs ‘moeten jullie gaan om de zieken te dienen’ (IX, 82, 90; X, 662).

In het traditionele klooster wordt de relatie binnen-buiten geregeld door 
het slot, de tralies en de sluier. Nagenoeg alle vrouwelijke religieuzen  
waren daartoe verplicht. Oorspronkelijk dienden het slot, de tralies en de 
sluier als bescherming van de vrouw. Gaandeweg ging het echter om een 
vorm van opsluiting, een beknotting van de vrijheid. Mannelijke religieu-
zen waren wat dit betreft minder strikt gehouden aan beperkende regels. 
Vincent ontwerpt een specifieke relatie binnen-buiten voor de Dochters 
van Liefde. Zij kennen

geen ander slot dan de gehoorzaamheid,
geen andere tralies dan de eerbied voor God,
geen andere sluier dan de heilige schroom.  

Tegenover de traditionele regeling van de relatie binnen-buiten stelt 
Vincent een vorm van zelfbescherming die verrassend origineel is.  
Hij noemt drie beschermende maatregelen: gehoorzaamheid, eerbied  
en schroom. Het is de moeite waard bij elk van deze drie een moment  
stil te staan.

Bij de Vincentiaanse gehoorzaamheid moeten we niet primair denken  
aan de gehoorzaamheid aan een overste. De binnenstebuiten-gehoor-
zaamheid houdt de Dochters van Liefde consequent gericht op het  
‘buiten’: de armsten, de zieken, de stervenden. 
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Zij gaan slechts daarheen waar het werk hen opeist en verliezen  
geen tijd met nutteloze bezoeken. Is het niet zo, mijn Dochter, dat  
je daaraan dacht, toen je zei dat religieuzen kloosters hebben, maar  
dat de Dochters van Liefde slechts de gehoorzaamheid hebben?  
(IX, 313, vgl.IX, 512-513).  

Door consequent te luisteren naar de noden van de minsten hebben de 
Dochters van Liefde een voortdurende bescherming tegen de gevaren van 
de ‘blootstelling aan buiten’. Door voortdurend te letten op het wezen-
lijke in de Vincentiaanse leefwijze, zijn zij als het ware automatisch  
beschermd tegen corruptie, infectie, verdraaiing, zelfbedrog en machts-
misbruik. De armen zijn de oversten van de Dochters van Liefde: ‘De ar-
men zijn onze meester, onze gebieder. Wij moeten aan hen gehoorzamen. 
Het is niet overdreven hen zo te noemen, want in de armen hebben wij  
de Heer bij ons’ (X, 610).

Omdat de armen de meesters zijn, zijn de Dochters van Liefde aan hun 
meesters onvoorwaardelijke eerbied verschuldigd: ‘Zusters, wees min-
zaam en zacht in je omgang met de armen. Je weet dat ze onze meester zijn 
en dat wij van hen moeten houden met tederheid en dat wij hen moeten 
eerbiedigen.’13 Het ontzagwekkende van de armen is gegrond in het feit 
dat ze de Heer present stellen: ‘Behandel hen met eerbied zoals we onze 
Heer behandelen’ (IX, 119; zie ook X, 332).

Eerbied en respect zijn de directe voedingsbodem voor de schroom. 
Schroom is respectvolle terughoudendheid, een gevoeligheid die de ander 

13 De spiritualiteit van Vincent de Paul, deel 1, Brussel 1993, 52.
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op geen enkele manier wil kwetsen. Schroom is omzichtig en wil geen 
misbruik maken van de helpende positie. Wie helpt, is de sterkere in de 
relatie. Dit vraagt een professioneel volgehouden schroom. Wie deze 
schroom niet van binnenuit kent en beoefent, mag niet aan het werk  
beginnen dat bepalend is voor de Vincentiaanse leefwijze. De leidende  
gedachte die telkens terugkeert, is: ‘Jullie moeten de armen dienen’ en 
derhalve moeten jullie ‘uiterst schroomvol zijn’ (IX, 86). Deze schroom 
betreft alle vormen van contact: het gesprek, de omgangsvormen en de 
aanraking. Ieder machtsmisbruik ten voordele van de helpster moet wor-
den gebroken: ‘Onderhoud deze heilige praktijk van de schroom, er steeds 
aan denkend dat jullie in de Congregatie er niet op uit worden gestuurd 
om je neigingen uit te leven of om je lichamelijk te bevredigen’ (X, 60). 
Dit is klare taal. Ze vormt een waarborg voor het handelen van de 
Dochters van Liefde die ‘blootgesteld zijn aan buiten’.

Deugden en grondhoudingen

In de christelijke spiritualiteit wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten oefeningen: de deugdbeoefening en de geestelijke oefeningen. Bij 
de deugdbeoefening gaat het om deugden als gerechtigheid, liefde, trouw, 
hoop, verstandigheid, enzovoort. Deugden worden ingeoefend door ze  
te praktiseren. Het is een kwestie van doen. Toch is het niet alleen een 
kwestie van praxis. Gaandeweg wordt de deugdzame zich ervan bewust 
dat het goed is om deugdzaam te zijn. Hij wordt er een volwassen en vol-
komen mens van. Ten slotte dringt tot het bewustzijn door dat niet ik het 
ben die deugdzaam is, maar dat God dat in mij doet. Iedere deugd is uit-
eindelijk een goddelijke deugd. De geestelijke oefeningen – gebed, vasten, 



64

waken, meditatie, stilte, enzovoort – zijn gericht op de zuiverheid van 
hart, dat wil zeggen: zij kweken een houding van openheid en transparan-
tie. Binnen en buiten zijn één. Geen twee werelden, geen twee agenda’s. 
Beide soorten oefeningen zijn erop aangelegd de mens dichter bij God te 
brengen en vooral: God de kans te geven dichter bij ons te komen.

Meteen in het begin al van zijn Algemene regels geeft Vincent aan dat de 
Dochters van Liefde ‘de innerlijke oefeningen van het geestelijk leven 
moeten verbinden met de uiterlijke werkzaamheden van de christelijke 
liefde ten opzichte van de armen’. Het geheel van oefeningen moet er  
derhalve op aangelegd zijn de ‘blootstelling aan buiten’ als het ware een 
binnenkant te geven: het buitenste moet een binnen worden. De ‘inner-
lijke oefeningen’ omvatten zowel de deugdbeoefening als de geestelijke 
oefeningen. Maar beide samen dienen ertoe om aan de praktijk van de 
liefde een binnenkant te geven. Vincent begint met de deugdbeoefening:

Zij zijn verplicht (...)
een even deugdzaam leven te leiden
als wanneer ze geprofest waren in een religieuze orde.  

Omdat de zusters onmiddellijk blootgesteld zijn aan de inwerking van 
buiten – ellende, besmettelijke ziekten, verdriet, marginalisering, ont-
moediging, onzuiverheid, enzovoort – moeten zij hieraan een tegenwicht 
bieden door gestage training in het deugdenleven: ‘Daarom, mijn zusters, 
ofschoon jullie niet in een klooster zijn opgesloten, moeten jullie niette-
min even, ja meer deugdzaam zijn’ dan de traditionele religieuzen. 
Vincent noemt het deugdenleven hun ‘traliewerk’ (X, 658).
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Het centrum van de Vincentiaanse deugden wordt gevormd door vier 
deugden. Samen vormen zij een kruis: nederigheid, liefde, gehoorzaam-
heid en geduld (X, 521-539). Als herinnering aan dit viertal dragen de zus-
ters een houten kruisje. De liefde vormt het hart van de deugden. Dat 
vloeit voort uit hun werkzaamheid: de belangeloze liefde voor de arm-
sten. Het is ook de kern van de christelijke spiritualiteit. Beide zijn één en 
betzelfde: ‘De liefde is de meest verhevene van alle deugden. Zij geeft ge-
wicht en waarde aan alle andere deugden. De goedheid van God heeft ons 
uitverkoren Hem te beminnen door ons Dochters van Liefde te noemen’ 
(X, 472). Door de liefde krijgen we een zacht hart, zodat we niet onver-
schillig kunnen blijven bij het leed van een evenmens: ‘De liefde maakt 
het mogelijk dat we niemand kunnen zien lijden zonder ook met hem te 
lijden. De liefde opent het hart van de één voor de ander en laat hem aan-
voelen wat de ander ervaart’ (XII, 271). Liefde is barmhartigheid. 
Diezelfde liefde richt de aandacht volkomen op de ander die in nood is. 
Zij is gehoorzaam. Zij luistert naar haar meester: de arme en de zieke. Zij 
heeft geduld met hem, is niet haastig, niet geïrriteerd. De liefde vormt de 
binnenkant van de liefdewerken: ‘Niet door de lengte van de tijd beoor-
deelt men of een dochter waardig is de mooie naam Dochter van Liefde te 
dragen, maar eerder of zij van binnen bekleed is met dit kleed van de 
liefde voor God en voor de naaste. Dat is het wat de Dochter van Liefde 
maakt’ (X, 461).

Vanuit het oogpunt van spiritualiteit is het goed te blijven zien dat de 
liefde voor de naaste Godsliefde is. De naastenliefde verenigt met God: 
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Een middel om het te doen zoals God het wil, dat is het te doen in 
liefde, in liefde, mijn Dochters. Oh! Dat zij toch jullie dienst excellent 
moge maken! Maar weten jullie wat dat wil zeggen: doen in liefde?  
Dat is: doen in God, want God is liefde, dat is: het volkomen zuiver  
om God doen (IX, 249).  

Op deze wijze geeft het liefdewerk God de kans werkelijk God te zijn:  
‘Als je de armen dient met goedheid, zachtheid, eerbied, maak je de  
aanwezigheid van God tastbaar. Doen wat God gedaan heeft, is zelf  
God zijn’ (X, 134).14

Na het deugdenleven geeft Vincent een beschrijving van de geestelijke  
oefeningen die de praktijk van de liefde innerlijk doorschijnend moeten 
maken. Klassiek heet dat de zuiverheid van hart. Deze zuiverheid van 
hart geeft innerlijke consistentie aan de deugden en maakt de daarin  
beleefde Godsliefde hartelijk. Vincent stelt dat de Dochters van Liefde 
verplicht zijn 

zich te gedragen 
op alle plaatsen waar zij zich bevinden onder de mensen
met evenveel ingetogenheid,
zuiverheid van hart en lichaam,
onthechting aan de schepselen
en stichting
als de ware religieuzen in de teruggetrokkenheid 
die kenmerkend is voor hun klooster.  

14  Vergelijk in dit boek het tweede hoofdstuk, ‘Johannes, de apostel van de liefde, over de liefde’, de 
uitleg van 1 Joh 2 en 1 Joh 4, over Gods liefde die in ons werkt.
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Tegenover het viertal van de deugden staat het viertal van de geestelijke 
houdingen, nodig om de deugden stevig te maken en ze voortdurend te 
richten op God, de bron en de kracht van alle deugden. We staan kort stil 
bij de houdingen die Vincent noemt.

Een ingetogen mens is iemand die gewend is uiterlijke handelingen 
steeds te verbinden met verinnerlijking, eenvoud en concentratie. Een 
zuster die geconcentreerd bezig is met een zieke om die te verzorgen, is 
ingetogen. Iemand die intens en toegewijd luistert naar een mens in grote 
nood, is ingetogen. Wie de situatie waarin de naaste zich bevindt, laat 
doorwerken tot in zijn hart, is ingetogen. Simpel gesteld: wat de ander 
meemaakt, komt bij mij binnen en wordt eerbiedig in mijn hart bewaard.

Over de zuiverheid van hart spraken wij reeds. Vincent voegt daar het  
lichaam aan toe: de zuiverheid van hart en van lichaam. Dat is wijs. Want 
de Dochters van Liefde worden lichamelijk ‘blootgesteld’ aan de inwer-
king van zieken, stervenden en armen. Wie hieraan is blootgesteld, zal 
zichzelf zorgvuldig moeten hoeden voor allerlei ‘infecties’, zowel psychi-
sche aandoeningen als lichamelijke verontreinigingen. Ziekte kan be-
smettelijk zijn. De grootste zorg is geboden deze infecties niet over te 
nemen en door te geven. Maar nog fundamenteler is de zuiverheid van 
hart: ‘Er is zuiverheid van lichaam en zuiverheid van geest. Wie de zui-
verheid van lichaam heeft, heeft daarom nog niet de kuisheid. Het is de 
zuiverheid van geest die deze deugd van binnenuit vormt en haar de vol-
maaktheid geeft en er zelfs het wezen van vormt’ (XII, 418). Zuiverheid  
is een mentale kwestie: kijken met een zuiver oog naar de ander, steeds 
gericht op de eerbied. Want de zieke is (puur natuurlijk gezien) steeds  
de zwakkere partij. Zuiverheid voorkomt misbruik.
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Onthechting is een houding die zich losmaakt van fixaties en vastge-
roeste patronen. Het is zo gemakkelijk om te oordelen over iemand die 
het slecht maakt: eigen schuld! Had hij dit of dat maar moeten doen of  
nalaten! Het is niet eenvoudig deze oordelende en fixerende blik los te  
laten en de ander vrij te kijken. Hij is, hoe dan ook, een kind van God. Hij 
is onze Meester. Wij weten niet hoe alles zo is gekomen. Ons past een ze-
kere afstand, een zekere terughoudendheid, waardoor wij ons losmaken 
van de eerste indruk en de gangbare mening. Zo kijken dat iemand steeds 
weer een nieuwe kans krijgt, dat is onthechting. Deze houding is van le-
vensbelang voor het liefdewerk, zij is ‘zo noodzakelijk, dat jullie zonder 
deze houding de plicht van jullie roeping niet kunnen vervullen’ (X, 155).

Stichting betekent letterlijk opbouw. Stichtelijke lectuur is lectuur die 
iemand spiritueel voedt en opbouwt. Stichting richt zich tegen innerlijke 
afbraak, ondermijning en ondervoeding. Wat is stichting binnen de con-
text van het werken voor de armsten? We zagen reeds, dat een leefwijze 
die zich voortdurend buiten het institutioneel beveiligde kader afspeelt, 
niet zonder risico is. De ander kan je energie wegzuigen. Je kunt worden 
geïnfecteerd en psychisch overbelast raken. Allemaal factoren die niet 
stichten, maar ontstichten. Wat Vincent zijn Dochters aanraadt, is dat zij 
zich laten opbouwen door het liefdewerk dat zij verrichten. Dat gaat niet 
vanzelf. De kunst is je te laten voeden door de zorg en de aandacht die je 
besteedt aan je naaste. Dat is een mentale oefening. Naarmate de ander 
mij sticht, zal ik minder kwetsbaar zijn voor heimelijk egocentrisme, 
voor machtsmisbruik en voor eigenbelang.
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Intervisie

Er is nog een laatste punt dat wij moeten bespreken met het oog op de 
Vincentiaanse spiritualiteit: het geestelijk leergesprek. Alle spiritualitei-
ten kennen vormen van intensief overleg. Of het nu gaat om de woestijn-
monniken, de monastieke scholen, de bedelbroeders, de Moderne 
Devotie, steeds weer worden vormen van intensieve uitwisseling uitge-
vonden en gepraktiseerd. Dit geldt ook voor de Dochters van Liefde. Ook 
zij kennen hun geestelijke leergesprekken. Vanouds heetten deze leerge-
sprekken collatio: het bij elkaar brengen van gedachten en inzichten rond 
een belangrijk spiritueel thema om door onderlinge uitwisseling te 
groeien in kennis en onderscheiding der geesten. De Dochters van Liefde 
hielden maandelijks gesprekken over hun werken met de armsten. Van 
de gesprekken die zij tussen 1643 en 1660 hielden onder leiding van 
Vincent en Louise de Marillac, zijn er 120 bewaard. De gespreksstof is 
zeer gevarieerd, maar het doel is steeds hetzelfde: elkaar stichten en op-
bouwen. Ons interesseert vooral hoe zij met elkaar spreken over de zorg 
voor de zieken, armen en vondelingen, de verhouding tussen binnen en 
buiten, de onderlinge verhoudingen en werkzaamheden, de organisatie 
van de gemeenschap en de inoefening van het deugdenleven en de geeste-
lijke oefeningen. Hierover gaat het de helft van de gesprekken. Het aantal 
deelnemers varieert van twaalf personen in het begin tot ongeveer hon-
derd personen aan het einde.

Er is Vincent veel aan gelegen dat alle zusters deelnemen aan het gesprek. 
Hij scherpt er zijn methode zelfs enigszins op aan: ‘Bij de vorige leerge-
sprekken heb ik gemerkt dat jullie hulp nodig hadden om jullie motivatie 
te ontdekken met betrekking tot de voorgestelde thematiek. Daarom heb 
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ik gedacht dat het misschien beter zou zijn van methode te veranderen,  
zodat jullie beter in staat zijn te begrijpen wat er aan de orde is en wat er te 
leren valt’ (IX, 94). Opdat ieder zo optimaal mogelijk kan participeren voert 
hij vragen in. Hij wil echter niemand buitensluiten: ‘Als er zijn die niet 
kunnen antwoorden, dan hoop ik dat zij zich daar niet te veel van aantrek-
ken. Want wie weinig kunnen zeggen, doen het soms het beste, en wie de 
dingen begrijpen en gemakkelijk praten, doen dat vaak minder goed, hoe-
wel sommigen goed spreken én goed doen’ (IX, 95). Zo is Vincent eigenlijk 
steeds bezig de zusters te motiveren actief deel te nemen aan het gesprek.

Zoals gezegd, alles kan onderwerp van gesprek zijn, als het maar een  
thematiek is die ieder belangrijk vindt. Er zit een bepaalde systematiek in  
de behandeling van de onderwerpen.

Eerst wordt er gevraagd naar het doel of de aantrekkelijkheid van bijvoor-
beeld een deugd of een praktijk. Dat kan ook een vraag om uitleg zijn:  
wat betekent hier gehoorzaamheid? Wat zijn de motieven waarom een 
bepaalde deugd, oefening of afspraak moet worden gehandhaafd of bevor-
derd? Wat houdt deze deugd of oefening in? Een tweede vraagrichting  
betreft de actuele situatie. Hoe die te peilen? Zijn er tekenen die mij  
vertellen waar ik aan toe ben? Een derde vraag betreft de hindernissen  
en belemmeringen. Waar gaat het fout? Hoe komt dat? Waar liggen de ge-
varen en de risico’s? De laatste vraag betreft de hulpmiddelen. Welke zijn  
de middelen om het beter te doen? Welke voornemens kunnen we maken 
voor de praktijk? Allemaal vragen die direct betrekking hebben op de 
praxis van het liefdewerk. Er worden geen stellingen ontwikkeld, geen 
boeken geciteerd. Uitgangspunt is de praktijk. Die vraagt om verheldering. 
Daartoe dienen de vragen.
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We hebben het geluk dat er één leergesprek is waarin wordt gesproken en 
nagedacht over de praktijk van het leergesprek als zodanig. Dat gesprek 
had plaats op 1 mei 1648 (IX, 387-407). Interessant zijn de motieven die 
door de zusters genoemd worden om naar de samenkomsten te komen:  
in deze gesprekken luisteren wij naar de stem van God; door naar zijn 
stem te luisteren verheerlijken wij Hem; zonder deze leergesprekken  
zouden wij in duisternis wandelen; we worden erdoor gewaarschuwd;  
we leggen er rekenschap af van onze leefwijze; het is een leerschool van 
Christus en de Heilige Geest; het is een noodzakelijk middel om voort-
gang te maken op de geestelijke weg. Middelen die helpen de leergesprek-
ken te verbeteren, zijn: zich biddend openstellen; goed luisteren; zich 
moeite geven het gezegde in zich op te nemen en er later samen nog eens 
over praten; er in het gedrag wat uit opdoen.

Het wezenlijke van de intervisiegesprekken is dat hier Gods leiding 
wordt ervaren. Vincent zelf verwoordt dit aldus: ‘Niet alleen de aanspo-
ringen en correcties, mijn Dochters, komen van God, maar alles wat ge-
zegd wordt, en niet alleen wat de overste zegt, want helaas ben ik slechts 
een ellendige zondaar, maar alles wat de zusters zeggen. Want zie je, mijn 
Dochters, het is God die tot jullie spreekt en jullie onderricht door jullie 
zelf omtrent wat Hij wil dat jullie doen’ (IX, 388-389). Deze interventie 
van Vincent raakt de kern: alles wat iedere zuster zegt, is Gods woord, 
want zij heeft zich, vóór zij sprak, in gebed opengesteld voor de stem van 
God, en ‘bijgevolg moeten wij ernaar luisteren als naar een inspiratie die 
God jullie gegeven heeft, voor jullie en voor ons’ (IX, 389). Tegen deze  
achtergrond is het niet vreemd dat Vincent na de inbreng van een zuster 
uitroept: ‘Oh! Die gedachte en dat woord, door deze zuster tot ons gespro-
ken, het is het woord van God, het is de gedachte van God’ (IX, 392). We 
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moeten dit alles niet fundamentalistisch verstaan, als zou iedere uit-
spraak één op één het woord van God zijn in de leerstellige zin van het 
woord. Het gaat er eerder om dat in de loop van het gesprek de leiding van 
God ervaren wordt met het oog op de praktijk van de liefde. Daarbij telt 
iedere zuster mee, daarbij telt alles wat de zusters zeggen. Niets kan zo-
maar worden afgedaan als niet ter zake doend. Men zou kunnen denken: 

Het is maar een gewoon meisje die deze reden en dat middel gevonden 
heeft – doet er niet toe! Het is God die het doet door haar. God heeft ze 
aan haar meegedeeld, het komt van God. Omdat ze van God komen, 
moeten ze voor jullie kostbaar zijn en moeten jullie ze zorgvuldig  
bewaren (IX, 401).  

Korte terugblik

We hebben geprobeerd de Vincentiaanse spiritualiteit te beschrijven  
vanuit het kloosterontwerp dat Vincent en Louise voor ogen stond:  
een klooster binnenstebuiten. Uitgangspunt is de situatie van de aller-
armsten. De Dochters van Liefde begeven zich in die situatie. Zij stellen 
zich bloot aan buiten. Wat Vincent doet is dit: hij geeft aan deze extra-
verte leefwijze een weerbare binnenkant. Hij structureert het leven van 
de zusters vanuit drie stevige coördinaten: luisteren naar de zieken en 
zwakken, eerbied hebben voor God, heilige schroom. Dat is het nieuwe 
slot, dat zijn de tralies, dat is de sluier. Deze drie coördinaten hangen  
innerlijk samen: consequent luisteren naar de armen wordt gedragen 
door en is uitdrukking van het ontzag voor de Meester die zij present  
stellen, en dit eerbiedige luisteren vergt een uiterst schroomvolle terug-
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houdendheid, om te voorkomen dat helpen ontaardt in machtsmisbruik. 
Deze drie beveiligingen van het contact tussen de armen en de zusters 
worden vervolgens als het ware verstevigd en verinnerlijkt door twee 
kwartetten van oefeningen: de toe-eigening van vier deugden (liefde,  
nederigheid, gehoorzaamheid, geduld) en de inoefening van vier spirituele 
houdingen (ingetogenheid, zuiverheid, onthechting, stichting). Het hart 
van deze innerlijkheid is de liefde, maar, als wij het goed zien, de liefde 
wordt op haar beurt behoed voor corruptie door een zuivere en ingetogen 
gehoorzaamheid.

Louise de Marillac en 
Vincent de Paul aan  
het bed van een zieke.  
Modern glas-in-loodraam.



 4   Jacobus Heeren,  

de stichter van de Congregatie

‘In alles de Liefde’ luidt nog altijd  

het devies van de congregatie.
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Eerste schreden

In 1820 werd in ’s-Hertogenbosch de 
Congregatie van de Dochters van Maria  
en Joseph gesticht door kapelaan Jacobus 
Heeren. In dit hoofdstuk willen wij nagaan 
wat deze priester bewogen heeft om dit te 
doen, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen 
en samen met wie. 
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Maar eerst maken wij kennis met hem als kind van zijn tijd. Jacobus 
Antonius Heeren (*15 januari 1775) was een rasechte Bosschenaar. Al in 
zijn jeugdjaren voelde hij roeping tot het priesterschap. Hij studeerde filo-
sofie en theologie aan de universiteit van Leuven, en werd op 16 maart 
1799, toen hij nog maar net 24 jaar was, tot priester gewijd. Op 19 juli van 
dat jaar, dus op het feest van de H. Vincentius, droeg hij in zijn geboorte-
stad voor het eerst de mis op. In 1803 werd hij kapelaan van de Bossche 
St.-Jacobsparochie. De stad kende destijds veel armen en behoeftigen, 
schrijnend waren vooral de omstandigheden waaronder verwaarloosde  
en verstoten kinderen leefden. Heeren trok zich hun lot aan. Hij was  
echter niet de enige en zeker niet de eerste. Omstreeks 1813 hadden  
enkele jonge vrouwen die zich het lot van deze kinderen hadden aange-
trokken, de handen ineengeslagen en gezamenlijk trachtten zij hen zo 
goed mogelijk onder te brengen in pleeggezinnen. 

Met hun zelfstandig optreden doen ze ons denken aan de zogenoemde 
‘klopjes’: lekenvrouwen met een religieuze roeping die ten tijde van de 
zogenoemde schuilkerkenperiode (zeventiende en achttiende eeuw) in  
de Noordelijke Nederlanden het katholiek geloof in leven hebben gehou-
den.15 In 1816 vond kapelaan Heeren aansluiting bij het liefdewerk van de 
Bossche vrouwen dankzij zijn biechtelinge Anna Catharina van Hees, een 
vrouw die ter plaatse een faam van heiligheid genoot. Aan haar en aan een 

15 Anton van de Sande, Aart Vos, ‘De kerk in het midden. Godsdienst en cultuur’, in: J. Bosmans e.a., 
’s-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad, Zwolle/’s-Hertogenbosch 1997,  
241-269, 246-247.

Portret van Pastoor Heeren, door Jan Willem Pieneman of diens zoon  
Nicolaas Pieneman geschilderd.  Moederhuis te ’s-Hertogenbosch. 
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van haar vriendinnen, Petronella Coppens, is het te danken dat het liefde-
werk een vaste locatie kreeg aan de Bossche Markt. In 1817 huurde 
Heeren in de Choorstraat – achter het koor van de Sint-Jan, vandaar de 
straatnaam – een huis dat werd bestemd voor de verzorging van verlaten 
en behoeftige kinderen. In die tijd rijpte tevens het plan om voor een  
veilig onderkomen voor arme oude vrouwen te zorgen. Beide vormen  
van naastenliefde, dus voor zowel kinderen als voor bejaarden, waren 
voor kapelaan Heeren een stap op weg naar een nog hoger doel: de stich-
ting van een congregatie van liefdezusters. 

Op 4 juni 1820 bezochten Anna Catharina van Hees en vier metgezellin-
nen – Petronella Dymphna Coppens, Catharina van Grinsven, Catharina 
Appelboom en Magdalena Louwaerts – het Maria bedevaartsoord 
Kevelaer om daar de bijzondere bescherming van de H. Maagd af te sme-
ken. Op 7 juli 1820, de feestdag van O.L. Vrouw van Den Bosch, gingen zij 
gezamenlijk te communie in de St.-Jacobskerk en dezelfde dag betrokken 
zij in alle stilte het huis in de Choorstraat. Dit wordt door de congregatie 
als de stichtingsdatum beschouwd.16 Enkele dagen later, op 19 juli, wer-
den twaalf oude vrouwen in het liefdehuis opgenomen. Voor de kinderen 
die eerder in dit pand waren ondergebracht, was inmiddels een andere  
behuizing gevonden. Het zou overigens nog vele jaren duren voordat  
de congregatie door de wereldlijke overheid als zelfstandige organisatie 
en door de kerkelijke overheden als echte congregatie werd erkend.  
De eerste ‘zusters’ waren officieel geen zusters, maar vrome leken die 
netjes met ‘juffrouw’ werden aangesproken.  

16 W. Nolet, Katholiek Nederland. Encyclopaedie, II, Den Haag 1932, 242.
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De maatschappelijke omstandigheden in de wordingsjaren  
van de congregatie

Jacobus Heeren en de eerste zusters leefden in een land waar het na de af-
scheiding van België (1830-1839) voor lange tijd vrede zou zijn, heel anders 
dan in de tijd van Vincentius. Nederland was volop in ontwikkeling en 
stond aan het begin van de zogenoemde industriële ontwikkeling. Toch 
leefden in ons land, en dat gold zeker voor een stad als ’s-Hertogenbosch, 
veel mensen onder de armoedegrens, in omstandigheden die wij ons nu 
nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. In de negentiende eeuw had  
de stad te kampen met een enorme aanwas van de bevolking, waarvan een 
groot deel ternauwernood over voldoende bestaansmiddelen beschikte. 
Veel gezinnen, hoe groot het kindertal ook mocht zijn, waren aangewezen 
op de armenzorg en moesten het doen met een eenkamerwoning. In de 
Diepstraat bijvoorbeeld, een van de armste straten, stond naast het hoek-
huis slechts één toilet, waarvan 22 gezinnen, elk bestaande uit vijf à zes 
personen, gebruik moesten maken.17 Andere straten beschikten maar over 
één of twee waterpompen en één of twee toiletten, waarmee tientallen  
bewoners het moesten doen. Tussen 1820-1870, dus ten tijde van de eerste 
generaties zusters, stegen de kosten voor het levensonderhoud voortdu-
rend, en vaak waren er periodes van grote voedselschaarste en epidemieën. 

Voor de zorg voor alleenstaande kinderen en ouderen bestonden wel  
enkele instellingen, maar deze konden het werk bij lange niet aan. 
Individuele initiatieven door de meer gegoeden, zoals de families van 

17 José de Kruif, ‘Zoveelen missen het onontbeerlijke… Zorg en samenleving’, in: ’s-Hertogenbosch. 
De geschiedenis van een Brabantse stad, 1629-1999, Zwolle/’s-Hertogenbosch 1997, 199-215, 199. 
Zie ook José Eijt, Religieuze vrouwen. Bruid, moeder, zuster, Hilversum 1995, 53-59, 172-173.
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Petronella Coppens en de familie Heeren, brachten wel enige verlichting 
maar waren feitelijk slechts een druppel op een gloeiende plaat. Pas in 
1847 zou de charitatieve zorg aanzienlijk verbeterd worden met de vesti-
ging van een St.-Vicentiusvereniging; in elk van de vier Bossche parochies 
kwam een afdeling, aanvankelijk alleen voor mannen, later (1863) ook 
voor vrouwen. Zieken werden thuis verzorgd. Voor armen was dat ge-
woonlijk niet te doen, zij kwamen terecht in het Groot Ziekengasthuis. 
Het ziekenvervoer was al belabberd, maar het verblijf in het gasthuis  
was hemelschreiend. In de Bossche stadsgeschiedenis lezen we:

Er waren drie mannen- en twee vrouwenzalen met in totaal 116 krib-
ben. Men lag dus met ongeveer vijfentwintig anderen op een zaal. Door  
gebrekkige ventilatie hing er meestal een ondraaglijke stank. In elke 
hoek stond een kolomkachel. Wie bij die kachel lag, werd niet goed 
van de hitte. Wie er te ver vandaan lag, leed de hele dag kou. Alle  
operaties en behandelingen moesten op zaal gedaan worden, want er 
was geen aparte behandelkamer. Badkamers waren er evenmin; wie 
(sporadisch) in bad ging, moest in een kuip midden op zaal. Het water 
werd met emmers aan- en afgevoerd, wat veel geknoei en dus extra  
vervuiling gaf.18  

Het ziekenpersoneel voldeed doorgaans niet aan de norm wegens  
dronkenschap, onzedelijk gedrag, diefstal, onordelijkheid of totale  
ongeschiktheid. Pas vanaf 1880 verbeterde de situatie, toen het aan  
religieuzen werd toegestaan om de zieken in het gasthuis te verzorgen.  
In dit geval waren dat de Zusters van Barmhartigheid uit Ronse, die  

18  De Kruif, ‘Zoveelen’, 212.
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trouwens al in 1853 de verpleging in het gesticht Reinier van Arkel  
op zich hadden genomen.19  

De eerste jaren van de congregatie
Om goed van start te kunnen gaan, hadden de zusters gezorgd voor vol-
doende financiële reserves om het eerste jaar mee door te komen. 
Bovendien kon de nieuwe stichting rekenen op financiële steun van kape-
laan Heeren die van rijke afkomst was. Anna Catharina van Hees werd de 
eerste overste, maar enkele jaren later, op 14 februari 1825, overleed zij al. 
De zusters dienden zich van de overheid te kleden als gewone ‘juffrou-
wen’ en leefden voor een belangrijk deel van de bruidschat die zij van hun 
familie hadden meegekregen. Ook zij waren van gegoeden huize; vier van 
hen hadden zelfs ieder een meid voor de boodschappen en het ruwe (bui-
ten)werk. Magdalena Louwaerts stond er in dit opzicht alleen voor, zij was 
werkzuster en belast met de keuken. Het waren andere tijden dan de onze.

Na ruim 2,5 jaar legden de vijf eerste zusters hun tijdelijke geloften af; pas 
vanaf 1834 was het aan hen toegestaan om de eeuwige geloften af te leg-
gen. Jacobus Heeren was van meet af aan hun trouwe en onwrikbare raad-
gever. Met zijn inzet voor de nieuwe congregatie viel hij uit de toon bij 
andere Bossche zielzorgers, wat hier en daar enige naijver wekte. Vicaris 
Antonius van Alphen (Den Bosch was toen nog geen bisdom) achtte het 
prudent om Heeren al een half jaar na de stichting (februari 1821) over te 
plaatsen naar Oirschot, waar hij bijna tien jaar pastoor zou zijn. Op af-
stand van Den Bosch verblijvend werd Heeren, nu dus als pastoor, in 1825 

19  Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, 155-158.
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wel benoemd tot directeur van de congregatie, kort na het overlijden van 
Anna Catharina van Hees. Hij begeleidde de zusters via brieven, tot hij in 
1830 met toestemming van de bisschop mocht afzien van het pastoors-
ambt in Oirschot om terug te keren naar Den Bosch. Voortaan was hij  
voltijds directeur. Voor ons, bijna tweehonderd jaar na de stichting van  
de congregatie, is het een geluk dat Heeren zoveel aan de zusters heeft  
geschreven en dat zijn brieven zo goed bewaard zijn gebleven. Een van  
de meest karakteristieke brieven dateert van 18 juli 1823, de vooravond 
van het feest van Vincentius. Het is dan ook vooral het thema van de 
Vincentiaanse liefde dat bijzonder oplicht in deze brief. Omdat wij 
‘Vincentiaanse liefde’ beschouwen als de samenvatting van de spiritua- 
liteit van de congregatie, is in dit hoofdstuk de tekst van de brief opgeno-
men, gevolgd door een uitvoerige bespiegeling van Kees Waaijman. Maar 
eerst vertellen wij meer over het leven van Heeren en de eerste zusters  
en over het ontstaan van de kloosterregel.

Devoties 
In de geschiedschrijving van de congregatie treffen wij enkele markante 
zaken aan die iets zeggen over het geestelijk bestuur van Heeren en die  
relevant zijn om hier te noemen.20 Daarbij dienen we ons te realiseren dat 
Heeren en de eerste generaties zusters kinderen van hun tijd waren, zoals 
ook wij kinderen van onze tijd zijn. Devoties kleurden destijds het gods-
dienstig leven, en het religieus leven was doordrongen van ascese. Heeren 

20 Boeiend is de oudere geschiedschrijving waaruit een zeker getuigenis spreekt, zoals Mgr. J. 
Pompen, 1820 – 7 juli – 1920. Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van Liefde “Dochters 
van Maria en Jozef”, uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de Congregatie, ’s-Hertogenbo-
sch 1920; Zr. Louisa, Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van de Choorstraat (Dochters 
van Maria en Jozef), ’s-Hertogenbosch 1954. 

In de eerste decennia van 
haar bestaan genoot de  
congregatie nog geen erken-
ning van de burgerlijke en 
de kerkelijke overheid.  
De zusters – hier een zuster 
op haar zondags – droegen 
burgerlijke kledij.
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gold zelf als een streng ascetisch man en op devotioneel gebied stimu-
leerde hij vooral de verering van Maria en Joseph, de ‘ouders van de  
congregatie’, en van Johannes de Evangelist en Vincentius a Paulo, de 
beide ‘patronen van de congregatie’. 

De twee patronen zijn in de voorgaande hoofdstukken al in verband  
gebracht met de Vincentiaanse traditie. De grote verering die Heeren als 
echte priesterzoon van Den Bosch voor Maria koesterde, wekt evenmin 
verbazing. Het ‘ouderschap’ van Maria en Joseph daarentegen zal heden 
ten dage menigeen wat vreemd overkomen. In de in 1852 uitgegeven regel 
van de congregatie, die hieronder nog ter sprake komt, verantwoordt 
Heeren het ouderschap als volgt:

Om de benaming van Dochters van Maria en Joseph, erkennen en  
verkiezen al de Leden van deze Vergadering, de H. Maagd Maria, die  
de Moeder van het Hoofd der H. Kerk, van Christus is, ook als haar 
Moeder en opperste beschermster, en de H. Joseph, de voedstervader 
van Jezus en de Bruidegom van Maria, als haar eerste en bijzondere 
Beschermheilige naast Maria: terwijl zij tevens, in navolging van 
Christus, zich met kinderlijke eerbied en liefde onder de zorg en  
leiding van de H. Maria en Joseph, als haar geestelijke Ouders,  
stellen, en als dusdanig hen zullen vereren.21  

In de kerkgeschiedenis is Joseph pas laat een populaire heilige geworden, 
eigenlijk pas na de middeleeuwen. Omdat volgens de geloofstraditie Jezus 
is geboren uit de Heilige Geest en de maagd Maria, telde de ‘voedsterva-

21 Bijzondere regelen der Zusters van Liefde, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, onder de benaming  
van Dochters van de H.H. Maria en Joseph, Sint-Michielsgestel 1852, 21 (3).
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der’ eeuwenlang nauwelijks mee tussen al die andere heiligen. Pas in het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw kwam zijn feestdag, 19 maart, in de 
Romeinse liturgische kalender te staan, met een feest van de laagste rang 
(‘simplex’). Vanaf de zestiende eeuw werd zijn verering gepropageerd door 
belangrijke geestelijke auteurs, zoals Theresa van Avila († 1582) en Frans 
van Sales († 1622), en sloten de gelovigen hem steeds meer in hun hart. 
Omdat hij volgens de overlevering was gestorven in de armen van Jezus 
en Maria, werd hij vereerd als patroon van een ‘zalige dood’. Jacobus 
Heeren was een erudiet man en de aanbevelingen van onder anderen de 
zojuist genoemde Theresa van Avila en Frans van Sales vielen bij hem  
in goede aarde. Zo schrijft hij in 1826 vanuit Oirschot aan de zusters:

Indien wij ons met vertrouwen tot de H. Joseph zullen begeven en  
daarbij bijzonder de voorspraak van de H. Theresa, zijn grote vriendin 
verzoeken, zullen wij mogen hopen, dat onze opoffering en aanbeve-
ling van onszelf hem niet zal mishagen, maar dat wij met de grootste 
goedgunstigheid verhoord en aangenomen zullen worden.22  

Volgens Heeren waren de zusters bij Joseph dus aan het goede adres als 
het ging om de verhoring van hun gebed. Maria bleef weliswaar onbetwist 
de eerst aangewezene aan wie men kon vragen om mee te bidden tot God, 
maar Joseph kwam al op de tweede plaats, boven alle andere heiligen. In 
een lofrede op Joseph, uitgegeven in zijn laatste levensjaar (1859), vertelt hij 
uitvoerig waarom de zusters Joseph, naast Jezus en Maria, moeten eren, aan-
roepen en beminnen: ten eerste omdat hij als wettige echtgenoot van Maria 
tevens haar gelijke was; ten tweede omdat hij hoofd van het Heilig Huis-

22  ’s-Hertogenbosch, Archief Dochters van Maria en Joseph, map 7.9.

Houten beeld in de  
Sint-Janskathedraal te  
’s-Hertogenbosch, vervaar-
digd door Albert Termote.
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gezin was en zich als een voorbeeldige vader van Jezus heeft gedragen.23

De statusverhoging van St. Joseph bevorderde weer een andere devotie: 
die van het ‘Heilig Huisgezin’. Deze devotie was oorspronkelijk geïnspi-
reerd op het geloofsmysterie van de Heilige Drie-eenheid. Zoals de ‘god-
delijke’ Drie-eenheid bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
zo bestaat de ‘aardse’ Drie-eenheid uit Maria, de Zoon en Joseph’. Zo’n 
200 jaar geleden, de ontstaansperiode van de congregatie, was het Heilig 
Huisgezin vooral onder actieve religieuzen bijzonder in trek. We zien  
dat nog terug in de namen van enkele congregaties, zoals , ‘Zusters  
van Jezus, Maria en Jozef’, ‘Missie- en Aanbiddingszusters van de  
H. Familie’, ‘Missionarissen van de H. Familie’, ‘Dominicanessen  
van de H. Familie te Neerbosch’. De benaming ‘Dochters van  
Maria en Joseph’ doet eveneens aan het Heilig Huisgezin denken.24  
Alleen hebben de Dochters hier op geestelijke wijze de plaats van  
Jezus ingenomen. Vandaar dat Heeren aan het einde van zijn lofrede  
op Joseph de zusters aanspoort om hem met oprecht kinderlijke liefde  
te eren. 

Heel tijdsgebonden was zijn devotie tot de H. Philomena, die enkele  
decennia razend populair was nadat begin negentiende eeuw haar graf 
was ontdekt in de Romeinse catacomben. Zij zou omstreeks het jaar  
300 de marteldood zijn gestorven omdat zij haar maagdelijkheid niet 
wilde verliezen. Wat Heeren betreft een voortreffelijk voorbeeld voor  

23 J.A. Heeren, Zedelijke bemerkingen over verschillende feestdagen door het jaar,  
St. Michielsgestel 1859, 85-99.

24 Over het H. Huisgezin als voorbeeld voor het Nederlandse en Vlaamse gezinnen, zie Charles 
Caspers, Paul Post & Peter Nissen (ed.), Religie thuis. Religiebeleving in het katholieke  
huisgezin rond 1900, Leuven 1995;

Maria, die haar kind vast-
houdt, en Joseph. Boven hen 
het doorboorde Heilig Hart 
van Jezus, met daaromheen 
de doornenkroon. Schilderij 
op hout in het moederhuis.
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de zusters!25 Ook stelde hij het veertigurengebed aan het begin van de  
vasten in en betrok hij de zusters in het bijzonder bij de zogenoemde 
‘33-daagse oefening’, een reeks meditaties over het leven en de passie van 
Christus. Iedere meditatie bestaat uit een tweegesprek tussen Christus 
en de ziel. Hiermee voegde Heeren zich in een oude traditie waartoe ook 
iemand als Thomas van Kempen behoort, de auteur van de Navolging  
van Christus.  

In de meditatie bij de zevende dag, over de kinderjaren – ‘kindsheid’ –  
van Jezus, komt de bekende aansporing uit het evangelie volgens Matteüs 
ter sprake (‘… als je niet verandert en wordt als kinderen…’ Mat 18,3). 
Aansluitend bij het tweegesprek tussen Christus en de ziel, last Heeren 
een klein exposé in over de overeenkomsten tussen ‘natuurlijke’ en 
‘evangelische’ kinderen. Hieronder volgen, iets aangepast aan ons  
hedendaags taalgebruik, de vijf overeenkomsten die Heeren noemt:26

1  Kinderen vermaken en vergenoegen zich met beuzelarijen, waar oudere 
mensen de spot mee drijven. Op gelijkaardige wijze vergenoegen en 
vermaken evangelische kinderen zich met het geringe en nietige van 
de wereld, waarvoor wereldse mensen zich zouden schamen. 

2  Kinderen zijn tevreden met alles wat men aan hen geeft, hetzij in  
spijs, in kleding, enzovoort. Zo is het ook gesteld met evangelische 
kinderen, die om God leven volgens de gelofte van armoede.

25 ’s-Hertogenbosch, Archief Dochters van Maria en Joseph, map 12.7: noveen ter ere van de  
H. Philomena.

26  J.A. Heeren, Heilige oefening van drie en dertig Meditatien, over het Leven van Onzen Heer Jesus 
Christus, ten dienste van de Congregatie der Dochters van Maria en Joseph te ’s-Hertogenbosch, 
Z.pl. 1859, 37-38.
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3  Kinderen worden als onnozel, dwaas en zonder kennis beschouwd.  
Zo willen evangelische kinderen overkomen aan de wereld, om,  
zoals Paulus zegt, ‘wijs te zijn voor God’ (Rom. 1,22).

4  Kinderen onderwerpen hun oordeel en gevoelens graag aan dat van  
anderen. Evenzo gehoorzamen en onderwerpen evangelische kinderen 
zich omwille van God aan anderen. 

5  Kinderen zijn in alles afhankelijk van anderen, gedragen zich zoals  
anderen dat van hen verlangen, gaan af op het oordeel van anderen  
enzovoort. Evangelische kinderen doen dat eveneens. 

Aangezien dit de enige inlassing is in al de 33 meditaties, mogen we  
concluderen dat Heeren bijzonder hechtte aan deze overeenkomsten. Het 
betreft een klassiek thema dat in zijn tijd al eeuwen bestond, maar niette-
min is het grote accent dat hij legt op de gelijkenissen tussen ‘natuurlijke’ 
en ‘evangelische’ kinderen heel kenmerkend voor zijn persoon, een  
persoon die méér was dan alleen streng en ascetisch. 

Om te weten te komen wat we nu eigenlijk onder ‘natuurlijke’ en wat  
we onder ‘evangelische’ kinderen dienen te verstaan, biedt het evangelie 
uitkomst. Heeren verwijst, zoals gezegd, zelf naar de aansporing in het 
achttiende hoofdstuk van het evangelie volgens Matteüs. Nadat Jezus  
een kind had geroepen en dat temidden van Hem en zijn leerlingen had 
geplaatst, zei hij: ‘ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kin-
deren, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus 
klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen’ 
(Mat 18,4). Een concreet kind, of, om de term van Heeren te gebruiken 
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een ‘natuurlijk’ kind is hier dus de norm. Waarom? Verderop in hetzelfde 
evangeliehoofdstuk (vers 7) wordt dat duidelijk, wanneer de ‘wereld’ en 
haar ‘valstrikken’ ter sprake komen. Het gaat in feite om de tegenstelling 
wereld versus hemel: wie klein is in de wereld, is groot in de hemel. Een 
kind is klein in de wereld, niet alleen van gestalte, maar ook omdat het 
nog geen positie heeft in die wereld en omdat het nog niet in haar valstrik-
ken is gelopen. Onder ‘wereld’ wordt hier iets anders verstaan dan thans 
gebruikelijk is. Denken wij bij wereld vooral aan het ‘wereldgebeuren’,  
of ‘de hemel en de aarde met alles wat zij bevatten’, in de verzen van het 
Matteüsevangelie wordt onder ‘wereld’ vooral verstaan het grote deel van 
de mensheid dat zich afsluit van God en zich door allerlei wereldse zaken 
laat afleiden van God. Bij Heeren speelde ongetwijfeld de gedachte mee 
dat een kind nog onschuldig, nog onbesmet van wereldse gedachten en 
gedragingen is. Vandaar dat het van het allergrootste belang is om mensen 
tijdens hun kinderjaren te begeleiden en geestelijk en godsdienstig te wa-
penen, opdat zij tijdens hun verdere levensweg het hoofd kunnen bieden 
aan die valstrikken van de wereld. De leerlingen tot wie Jezus spreekt, 
kunnen uiteraard onmogelijk opnieuw concrete ‘natuurlijke’ kinderen 
worden. Zij kunnen echter wel, om weer de term van Heeren te gebrui-
ken, veranderen in ‘evangelische kinderen’. Zoals ‘natuurlijke’ kinderen 
nog onbesmet zijn door de wereld, zo kunnen de volgelingen van Jezus dat 
opnieuw worden. Ook in de proloog van het Johannesevangelie wordt 
hierover gesproken. Aan degenen die zich niet afsluiten van God, ‘heeft 
Hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden: aan hen die gelo-
ven in zijn naam’ (Joh 1,12; zie over deze passage ook het eerste hoofdstuk 
in dit boek). 
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Nog steeds in dezelfde meditatie van Heeren over de kinderjaren van 
Jezus, wijst Christus erop dat Hij zich niet uitsluitend als volwassene aan 
de wereld had willen vertonen, maar ook als kind, opdat wij beseffen dat 
wij in de ogen van God niet meer zijn dan kinderen. Al worden de gelijke-
nissen die Heeren tussen ‘natuurlijke’ en ‘evangelische’ kinderen ziet, 
verduidelijkt door het evangelie, daarbij komt nog een extra verklarende 
factor die weer alles te maken heeft met zijn eigen kind-van-zijn-tijd-zijn. 
Zoals zovelen van zijn generatie was hij in zijn denken nog beïnvloed 
door de geest van de Romantiek, een levensfilosofie volgens welke het 
kind een moreel beter wezen is dan een volwassene. Een dergelijke voor-
stelling vinden we in de twintigste eeuw nog terug bij paus Pius X, die de 
leeftijd van de eerste communie verlaagde, en in het onderwijs van Maria 
Montessori, die het kind ver boven de volwassene verhief. Hieronder  
zullen we zien dat bij Heeren ook in de door hem opgestelde regel, als het 
gaat om de vervulling van de ‘vierde gelofte’ (barmhartigheid), kinderen 
een aparte plaats laat innemen. Maar eerst gaan we nog even terug naar  
de devotionele sfeer waarin de eerste generaties zusters leefden.

Geheel in die sfeer en heel passend bij de stad ’s-Hertogenbosch was de 
miraculeuze genezing van zuster Ignatia van Gennip in 1856. Zij leed aan 
een ernstige en naar het zich liet aanzien ongeneeslijke ziekte aan haar 
heup, maar op de laatste dag van een noveen ter ere van de Zoete Lieve 
Vrouw, dat was op 21 februari van dat jaar, was zij plots genezen. De huis-
arts kon er geen verklaring voor vinden. De voorspraak van Maria, onder 
de titel van de Zoete Moeder van Den Bosch, was voor de Bosschenaren 
en niet in het minst voor de congregatie en haar stichter van grote beteke-
nis. Niet alleen gold haar feestdag, 7 juli, als de stichtingsdag van de con-
gregatie, aan de stichter zelf was op 27 december 1853, dus op de feestdag 
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van Johannes de Evangelist en ruim twee jaar voor het ‘wonder’, de eer te 
beurt gevallen om samen met drie andere priesters het beeld van de Zoete 
Moeder in een feestelijke optocht de St.-Janskerk binnen te dragen. Dit 
beeld was in 1629 uit vrees voor de calvinisten naar Brussel gebracht en 
keerde pas na twee en een kwart eeuw weer terug naar de plaats waar het 
oorspronkelijk vereerd werd.27 Het klooster aan de Choorstraat lag dus 
‘onder de rook’ van een heus bedevaartsoord. Ook na het overlijden van 
Heeren drukten devoties, op de eerste plaats de H. Hartverering, een be-
langrijk stempel op het gebedsleven van de kloostergemeenschap.28   
Al was Heeren een kind van zijn tijd, hij was ook een vernieuwer van zijn 
tijd. Ondanks zijn strengheid zag hij in dat het toen algemeen aanvaarde 
standsverschil niet paste bij de congregatie. Daarom bepaalde hij in 1833 
dat de zusters geen meid meer mochten houden om hen te dienen en dat 
er voortaan geen onderscheid meer mocht bestaan tussen zusters en 
werkzusters.29 Significant is dat hij in 1843 de naam van de congregatie 
veranderde in ‘Vereniging van vrouwen, In omnibus Charitas’. Deze 
Latijnse woorden, die we kunnen vertalen als ‘In alles de Liefde’, vormen 
nog altijd het devies van de congregatie.  

27 Peter Jan Margry & Charles Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 2, Noord-Brabant, 
Amsterdam/Hilversum 1998, 395-424.

28 Vgl. Charles Caspers, ‘Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart en het H. Hart van Jezus. Beknopte 
geschiedenis van verknoopte devoties’, in: Charles Caspers, Wolfgang Cortjaens & Antoine Jacobs 
(eds.), De basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Sittard, architectuur – devotie – 
iconografie, Sittard 2010, 93-109. Over de betekenis van het H. Hart voor Heeren en de volgende 
generaties zusters, zie het volgende hoofdstuk in dit boek, ‘Een schilderij met drie harten’.

29 Pompen, 1820 – 7 juli – 1920, p. 16. 

Rustpauze tijdens de vlucht 
naar Egypte. A. Woensam, 
omstreeks 1529.
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De regel
De congregatie is weliswaar na een betrekkelijk korte aanloopperiode in 
1820 gesticht, maar tegelijkertijd kunnen we zeggen dat ze geleidelijk is 
ontstaan. Zoals gezegd, mochten de eerste zusters al 2,5 jaar na de stich-
ting hun eerste geloften afleggen. Op 23 januari 1835 – dus 14,5 jaar na  
de stichting – legden zij eindelijk hun eeuwige geloften af nadat de kerke-
lijke overheid daartoe toestemming had gegeven. Het was overigens naar 
aanleiding van dit heuglijk feit dat Heeren aan de zusters de bovenge-
noemde devotie tot de H. Philomena aanbeval. 

Hoe het ook zij, volgens het kerkelijk recht dient een echte congregatie, 
of ‘een instituut van gewijd leven’, te beschikken over constituties, dat 
wil zeggen een min of meer complete set met intenties en normen –  
over het doel en het karakter van het instituut, het bestuur, de leefwijze, 
tradities, enzovoort – die door de stichter zijn geformuleerd en door de 
kerkelijke overheid zijn bekrachtigd. Welnu, bij de stichting waren die  
er nog niet, de zusters, officieel dus ‘juffrouwen’, waren immers geheel 
aangewezen op de mondelinge en schriftelijke raadgevingen van pastoor 
Heeren. Toen hij vanaf 1830 in eigen persoon aanwezig was in de 
Choorstraat, was hij als het ware hun ‘levende regel’. In de loop van en-
kele decennia kon de stichter uit de voortdurende communicatie met  
de zusters voldoende inspiratie putten om een echte kloosterregel op te 
stellen. Om die regel ook bij het hoogste kerkelijk gezag in Rome goed- 
gekeurd te krijgen werkte Heeren, samen met zijn vriend G.P. Wilmer (de 
latere bisschop van Haarlem), aan de precieze schriftelijke formulering 
ervan. Pas in 1847 was de regel min of meer afgerond, en pas in 1850 werd 
zij door Rome goedgekeurd. Heeren maakte een Nederlandse bewerking 
voor de zusters, en op 21 november 1852 herhaalden alle geprofeste zus-
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ters hun eerder afgelegde geloften volgens de nieuwe regel.30 In hetzelfde 
jaar was de Nederlandstalige gedrukte versie van de regel, getiteld 
Bijzondere regelen der Zusters van Liefde, gevestigd te ’s-Hertogenbosch 
onder de benaming van Dochters van de H.H. Maria en Joseph, versche-
nen. Het is een tamelijk compleet pakket van maar liefst 291 pagina’s plus 
een ‘bijvoegsel’. De indeling van het geheel is heel duidelijk en dankzij een 
uitvoerige bladwijzer van ‘nummers en zaken’ vormden de Bijzondere  
regelen een heel hanteerbaar boekje. Na een beschouwing over de regel  
als de zekerste, kortste en meest verheven weg tot de zaligheid, wordt klip 
en klaar gezegd wat – onder bescherming van Maria, Joseph, Vincentius  
en Johannes de Evangelist, het hoofddoel van de vereniging is: 

(…) om door de drievoudige beloften van de H. Godsdienst, zich niet  
alleen op haar eigen zaligheid en volmaking toe te leggen; maar daaren-
boven door een vierde belofte, zich tot de werken der liefdadigheid  
te verbinden; als zijn: wezen en andere meisjes op te voeden, 
Doofstommen en arme meisjes te onderwijzen, oude vrouwen te  
verplegen, en zonder onderscheid arme zieken, zowel thuis, als in  
gasthuizen (doch geenszins aan de huizen der zieken zelve) op te  
passen; en deze werken van liefde met hartelijke genegenheid te ver-
richten volgens de geest en de instelling van de H. Vincentius a Paulo, 
ongeacht tot welke bevolking of Godsdienst de personen behoren.  

In later tijd zou de regel wijzigingen ondergaan die te maken hebben met 
de groei van de congregatie en de veranderende leef- en werkomstandig-
heden van de zusters. Pas toen de zusters in de twintigste eeuw in de  

30 Bijzondere regelen der Zusters van Liefde, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, onder de benaming van 
Dochters van de H.H. Maria en Joseph, 35.
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missie gingen werken was het daar bijvoorbeeld wel toegestaan om  
de zieken thuis te verzorgen.31 

Met de ‘drievoudigen’ geloften (armoede, gehoorzaamheid en kuisheid) 
zijn de dochters van Maria en Joseph religieuzen, net als andere religieu-
zen. Met hun vierde gelofte, ‘de werken der liefdadigheid’, onderscheiden 
zij zich als liefdezusters, in de geest van Vincentius. De rest van de 
Bijzondere regelen gaat in feite over de voorwaarden om de doelstelling te 
verwezenlijken: het leven in deugden (vooral ootmoedigheid), toelichting 
bij de geloften en deugden, en natuurlijk de organisatie en de taakverde-
ling (bestuur, algemene en bijzondere oversten, assistenten, novicen-
meesteres, noviciaat, kapittel, dagorde, enzovoort).  

Alles bij elkaar gaat het om 246 bepalingen, verdeeld over 22 hoofdstuk-
ken. De verwijzingen naar Schriftplaatsen, vooral het evangelie en de 
brieven van Paulus, zijn veelvuldig. Ook wordt regelmatig verwezen naar 
kerkelijke auteurs, met name Frans van Sales en Thomas van Kempen. 
Zo eindigt het hoofdstuk over de gehoorzaamheid met een verwijzing 
naar de Navolging van Christus, waar Thomas van Kempen spreekt over 
de voorrang van het geestelijke boven het materiële (Navolging, boek IV, 
hoofdstuk 13). In het achttiende hoofdstuk van de Bijzondere regelen,  
dat over meditatie en gebed gaat, wordt aangeraden om uit de Navolging, 
meer precies uit het vierde deel over de ‘innerlijke vertroosting’, een heel 
hoofdstuk te overwegen (Navolging, boek IV, hoofdstuk 54). Thomas van 

31 Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, 245. Let wel, in de latere versie van de regel wordt ook mel-
ding gemaakt van de verzorging van oude mannen, wat in de beginperiode nog ondenkbaar was. 
Ook de toevoeging ‘uitgenomen in de missie’ valt op, aangezien het werken in de missie helemaal 
niet hoorde bij de aspiraties van Heeren. 
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Kempen spreekt daarin over het verschil tussen ‘natuur’ en ‘genade’,  
oftewel over het verschil tussen gehechtheid aan bezit en genot enerzijds, 
en gerichtheid op God en de naaste anderzijds. Deze tegenstelling zijn  
we hierboven ook al tegengekomen bij de bespreking van het positieve 
kindbeeld van Heeren: wie is als een kind is geneigd tot God; wie niet is 
als een kind is geneigd tot de wereld. 

Eveneens in de geest van Vincentius en met een eigen accent van Heeren, 
zijn twee hoofdstukken in het midden van de Bijzondere regelen, één 
over ‘de onderlinge liefde der zusters jegens elkaar’ (hoofdstuk 10), en  
één over ‘de liefdewerken jegens de evenmens’ (hoofdstuk 11). Het tiende 
hoofdstuk laat Heeren beginnen met een verwijzing naar het evangelie 
volgens Johannes, de apostel van de liefde: ‘Daaraan zal iedereen kunnen 
zien dat jullie leerlingen van mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde be-
waren‘ (Joh 13,35). Het grootste deel van dit hoofdstuk is een commentaar 
op veertien eigenschappen die Paulus toekent aan de liefde (1Kor 13, 4-7). 
Het elfde hoofdstuk is een concrete uitwerking van wat de vierde gelofte 
impliceert, met verwijzing naar de kindvriendelijkheid van Jezus (vgl. 
hierboven het exposé in de ‘33-daagse oefening’). De zusters dienen zich 
bezig te houden met een zedige en godsdienstige opvoeding van vooral 
arme kinderen (meisjes) en hen toe te rusten met ambachtelijke vaardig-
heden. Daarbij dienen de zusters niet uit te zijn op lof en achting van hun 
medemensen, maar zich voortdurend te realiseren dat alles wat zij doen 
ter ere is van Christus. In hetzelfde hoofdstuk wordt, hoe kan het ook  
anders, verwezen naar het vers uit het evangelie volgens Matteüs dat ook 
voor Vicentius zo belangrijk was: ‘Al wat gij aan eene van deze mijne  
minsten hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’ (Mat 25, 45; vgl. het tweede 
hoofdstuk in dit boek). 
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Zoals gezegd, heeft de regel in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan. 
Die veranderingen zijn logisch voortgekomen uit de vernieuwingen van 
het religieus leven, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). 
De constituties van de ‘Zusters van Liefde, Dochters van Maria en Joseph 
uit 1989 ademen die vernieuwde geest. ‘Aard en doelstellingen van de 
Congregatie’ worden niet in enkele zinnen samengeperst, maar in tien 
korte constituties. De vierde gelofte blijft van primordiaal belang. Al in 
het begin van de nieuwe constituties wordt gewezen op de gezamenlijke 
roeping om de medemens te helpen: ‘Als religieuze gemeenschap zijn wij 
gesticht en weten wij ons geroepen, om ons op bijzondere wijze te richten 
op de medemens in nood, met name ouden van dagen, kinderen, gehandi-
capten en kwetsbaren in de maatschappij. Onze grond en inspiratie  
vinden wij in de Blijde Boodschap van Jezus Christus’.32

Als wij goed kijken naar de nieuwe constituties, dan zien we dat er op-
merkelijk veel is behouden van de Bijzondere regelen. Ook de bijzondere 
liturgische feestdagen die Heeren al voor de congregatie had aangewezen, 
zijn bewaard gebleven: 7 juli: feest van O.L. Vrouw van Den Bosch (tevens 
stichtingsdag van de congregatie), 19 maart: feest van de H. Joseph,  
27 september: feest van de H. Vincentius à Paulo (voorheen 19 juli),  
27 december: feest van Sint Jan Evangelist (const. 45). Kort gezegd, de  
formuleringen uit de Bijzondere regelen zijn in de loop van de tijd aange-
past, de volgorde is gewijzigd, er zijn aanvullingen en weglatingen, maar 
de kern blijft behouden. De constituties bewegen als het ware met de tijd 
mee, maar tevens blijven ze trouw aan de bron: traditie leeft immers.  
    

32  Constitutiën van de Congregatie “Dochters van Maria en Joseph”, ’s-Hertogenbosch 1989, 11.
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Kort voor zijn dood op 22 oktober 1859 heeft Heeren zelf de balans opge-
maakt van wat hij met zijn streven – het oprichten van een congregatie – 
tot stand heeft gebracht. In het door hem zelf samengesteld 
overlijdensbericht zegt hij tot de zusters:33

Ik heb volgens de gratie, die mij van God gegeven is, als een Bouw-
meester het fundament gelegd, en een ander bouwt er op voort; – doch 
laat ieder toezien, hoe hij er op voortbouwt, want niemand mag een  
ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, en dat is Christus 
Jezus; – en op dit fundament worden jullie, Zusters, als levende stenen 
opgebouwd tot een geestelijk Huis, om geestelijke offeranden op te 
dragen, die door Jezus Christus aangenaam zijn aan God. Daarom  
beveel ik U nu aan God aan, die de macht heeft om de bouw te voltrek-
ken, en U een erfdeel te geven samen met al zijn Heiligen. 
Moge de Heer U in aantal doen groeien, en uw liefde overvloedig doen 
zijn voor elkaar en voor alle mensen. Doe aan mij, o Heer, uw barm-
hartigheid toekomen, zoals ik gehoopt heb die van U te krijgen.  

Heeren ziet de dood met vertrouwen tegemoet. Ofschoon het bericht met 
berusting is geschreven, al bijna voorbij het aardse leven, onderscheidt 
Heeren enkele fasen en hoofdkenmerken. 

1  Hijzelf heeft voor de congregatie het fundament gelegd, waaraan niets 
gewijzigd mag worden.

2  Toch wordt er verder gebouwd aan de congregatie, door de zusters zelf, 
waarbij zij steeds rekening houden met die eerste aanleg.

33  Deze tekst staat ook op zijn bidprentje, voor een weergave daarvan zie Andries Molengraaf, 
Geroepen en toegewijd. 190 jaar liefdewerk door de zusters van de Congregatie Dochters van 
Maria en Joseph, ’s-Hertogenbosch 2010, 25.
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3  Heeren heeft het fundament gelegd; daarmee is hij wel de stichter, 
maar niet de schepper. Het fundament is Christus Jezus, en daar heeft 
hij niets aan toe te voegen.

4  De Congregatie is als een geestelijk huis, met de zusters als levende 
stenen. Dit is zoals het hemels paradijs, met Gods heiligen als levende 
stenen (vgl. 1 Petr. 2,5). 

5  Het doel van de zusters is offeranden te brengen aan God, dat wil  
zeggen zichzelf en hun inspanningen toe te wijden aan God.

6  Centraal staat de liefde, de liefde die de zusters aan elkaar en aan  
alle mensen schenken.

In zijn bericht geeft hij een samenvatting van de regel, relativeert hij zijn 
eigen aandeel bij de totstandkoming daarvan, en voorziet hij dat de con-
gregatie niet statisch is maar door zal groeien. Inderdaad, nadat Heeren 
het fundament had gelegd zou de congregatie zich nog volop ontwikke-
len. Opmerkelijk is hoezeer de geest van vertrouwen op één en hetzelfde 
fundament nog altijd voortleeft onder hen die betrokken zijn bij de con-
gregatie, of bij wat uit de congregatie is voortgekomen. 

Hiermee is het informatieve gedeelte over de stichter afgerond en komen 
wij aan bij de hierboven reeds aangekondigde brief, die Heeren op 18 juli 
1823 vanuit Oirschot aan de zusters schreef, gevolgd door een bespiege-
ling van Kees Waaijman.



98

Brief van onze stichter, Oirschot –18 juli –1823 (AZCh map 7.2)

[1] Waarde Moeder en zusters,
Wanneer ik den feestdag van den 7e juli ll. in persoon met en bij ulieden 
heb mogen vieren; mag ik dan ook den feestdag van de 19e wel zo laten 
voorbijgaan, dat ik mij, hoewel afwezig naar het lichaam, niet naar den 
geest verenige en mij alzo als in den geest bij ulieden vertegenwoordige? 

[2] Ach, mogt mij dien liefdevolle en overvloeienden geest van de  
H. Vincentius vervullen om dat zelve vuur, dat hij zo menigvuldig  
heeft weten te ontsteken ook in uwe harten te doen branden!

Brief van onze stichter, Oirschot –18 juli –1823 (moderne vertaling)

[1] Eerwaarde Moeder en zusters,
Nu ik de feestdag van 7 juli persoonlijk met en temidden van u heb mogen 
vieren, rijst de vraag of ik dan ook de feestdag 19 juli wel zo voorbij mag 
laten gaan, dat ik – hoewel lijfelijk afwezig – mij niet naar de geest met  
u zou verenigen en mij dus als in de geest in uw midden aanwezig zou 
weten. 

[2] Ach, mocht mij die liefdevolle en overstromende geest van de heilige 
Vincentius vervullen, om dat zelfde vuur dat hij zo veelvuldig heeft  
weten te ontsteken, ook in uw harten te doen branden.
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Liefde waren zijne woorden, liefde waren al zijn werken. Om aan de liefde 
tot God en zijnen evenmens alles te geven, wist hij aan zijn eigen liefde  
alles te onttrekken – zijne liefde wist alles uit te denken, om anderen  
wel te doen en te stichten, maar ook alles te vergeten wat de liefde in  
hem zou kunnen kwetsen en verdooven.

Om de liefde was hij niet alleen voor zichzelve, maar wist hij in zijne  
armoede de harten te winnen, om armen te ondersteunen. Door de liefde 
wist hij zich na alles te voegen, om allen voor God te winnen. Hij wist  
gelijk zijn Meester Christus anderen te dienen in plaats van gediend te 
worden: – hij wist zich overal op de laatste, eerder dan op de eerste plaats 
te stellen: hij wist zijn kruis te dragen en nooit een ander met enig kruis  
te beladen.

Liefde waren zijn woorden, liefde waren al zijn werken. Om aan de liefde 
tot God en zijn medemens alles te geven wist hij alles te putten uit de 
liefde die hem eigen was. Zijn liefde wist alles te bedenken om anderen 
goed te doen en op te bouwen, maar ook alles te vergeten wat de liefde  
in hem zou kunnen kwetsen en uitdoven.

Omwille van de liefde was hij niet maar alleen op zichzelf gericht, maar 
wist hij in zijn armoede de harten te winnen om armen te ondersteunen. 
Dankzij de liefde wist hij zich naar alles te voegen, om allen voor God te 
winnen. Hij wist, zoals zijn Meester Christus, anderen te dienen in plaats 
van gediend te worden. Hij wist zich overal op de laatste plaats te stellen, 
eerder dan op de eerste plaats. Hij wist zijn kruis te dragen en nooit een 
ander met een of ander kruis te belasten.
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De liefde leerde hem om nooit te zien, wat hemzelf, maar alleen, wat zijn 
overheid en zijnen naaste kon behagen. De liefde sloot hem de ogen voor 
de fouten van anderen om deze te meer te letten op zijne eigene fouten: 
gelijk Gods liefde ons allen doet zien op eenen doorwonde, verhakkelde, 
mishandelde en ellendige Zaligmaker op het kruis, zo deed hem ook de 
liefde tot Jezus nederzien op alle ellendige, arme en lijdende ledematen 
van Jezus.

Ach, kon deze uwen liefderijke Patroon, kon deze liefdeheld, dit voor-
beeld van liefde, vandaag uit den hemel zijn hart en zijnen mond tot ulie-
den openen, zoude hij niet, evenals den liefdevolle Jezus in zijn testament 
en als den Apostel van liefde op het einde van zijn leven tot ulieden zeg-
gen: dit is Mijn gebod, bemint elkanderen, gelijk Ik u bemind heb, zoude 

De liefde leerde hem om nooit te zien wat hemzelf, maar zijn overste en 
zijn naaste kon behagen. De liefde sloot hem de ogen voor de fouten van 
anderen, om des te meer te letten op zijn eigen fouten. Zoals Gods liefde 
ons allen doet opzien naar een geheel verwonde, verscheurde, mishan-
delde en miserabele Zaligmaker op het kruis, zo deed ook de liefde tot 
Jezus hem omzien naar alle miserabele, arme en lijdende ledematen  
van Jezus.

Ach, kon deze, uw liefderijke Patroon, deze held van de liefde, dit voor-
beeld van liefde, vandaag vanuit de hemel zijn hart en mond voor u ope-
nen! Zou hij dan niet, net als de liefdevolle Jezus in zijn testament en 
zoals de apostel van de liefde op het einde van zijn leven tot u zeggen:  
‘Dit is mijn gebod: hebt elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad’? Zou hij  
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hij niet met Paulus zeggen (Rom 13,8): Weest niemand iets schuldig  
dan elkander te beminnen, dan wie zijnen naasten bemint, heeft de  
Wet volbragt.

Zoude hij niet evenals de Zaligmaker zeggen: hieraan zullen zij kennen, 
dat gij waarlijk zusters van liefde, dat gij ware discipelen van Jezus en  
van Vincentius zijt, indien gij malkander liefhebt; gij pronkt met de  
naam der liefde, maar pronkt niet minder met uwe harten en met de  
werken van de liefde.

Zijt vooreerst zusters zoo met de daad als met de naam; die elkandren 
meer met eene zuivere christelijke liefde bemint, dan gij ooit uwe zusters 
bemind hebt in de wereld. Zusters die door de liefde zo eensgezind zijt on-

niet met Paulus zeggen: ‘Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde,  
want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld’ (Rom 13,8)?

Zou hij niet evenals de Zaligmaker zeggen: ‘Hieraan zullen zij herkennen 
dat u waarlijk zusters van liefde bent, dat u ware leerlingen van Jezus  
en van Vincentius bent: als u elkaar liefhebt’. U pronkt met de naam  
van de liefde, maar pronkt niet minder met uw hart en met de werken 
van de liefde.

Weest allereerst zusters, zowel metterdaad als in naam, die elkaar meer 
met een zuiver christelijke liefde bemint dan u ooit uw zusters in de  
wereld hebt bemind. Zusters die door de liefde zo eensgezind onder  
elkaar bent volgens Jezus Christus, dat u naar Paulus ‘eendrachtig en 
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der elkanderen volgens Jezus Christus, dat gij volgens Paulus (Rom 15,6) 
met een hart en eenen mond aan God moogt glorie geven; – zusters, wier 
harten door de liefde verenigd, men in alles tot troost van elkanderen en 
tot stigting van uwen evenmens ziet dienen; – zusters in welker vergade-
ring alle door de liefde zoo zijn ineengesmolten, dat men van uwe eerste 
vergadering evenals van de eerste christenen hoort zeggen: zij hebben alle 
maar een hart en eene ziel en alle dingen zijn onder hen gemeen (Hand 4, 32).

Zoude uwen Patroon zulke liefdetaal tot u niet voeren als hij nog zijnen 
mond tot ulieden konde openen – zoude hij alzoo de liefdewoorden niet 
van zijnen lippen laten rollen, ware het hem mogelijk alle uwe harten 
met zijn liefdevuur te ontsteken?

eenstemmig lof moogt brengen aan God’ (Rom, 15,6). Zusters, van wie  
de harten door de liefde zo verenigd zijn, dat men u in alles tot troost van 
elkaar en tot stichting van uw medemens ziet dienen. Zusters, in wier 
congregatie allen door de liefde zo samengesmolten zijn, dat men van  
uw eerste congregatie net als van de eerste christenen hoort zeggen:  
‘Zij zijn allen één van hart en ziel en alles onder hen is gemeenschap- 
pelijk’ (Hand 4,32)

Zou uw Patroon zulke liefdetaal tot u niet spreken, als hij zijn mond  
nog tegen u kon opendoen? Zou hij aldus de liefdewoorden niet van zijn 
lippen laten rollen, als het hem mogelijk was al uw harten met zijn  
liefdevuur te ontsteken?
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Maar helaas, nu een broze pen en een ijskoud hart zijn plaats moeten  
innemen, is het geen wonder dat de liefde er veel bij inschiet. Wanneer  
ik dus zelf iets zal zeggen, moet ik bekennen dat ik in mijzelf niet genoeg 
liefde kan vinden om aan ieder van u er iets van mee te delen. Immers,  
de ervaring kan ons hiervan overtuigen.

[3] Mag ik daarom, eerwaarde Moeder, mag ik u iets meer zeggen dan  
de anderen? U bent immers Moeder! En kan een Moeder wel zonder  
moederliefde zijn? Nee, zeker niet! De liefde is eigen aan een moeder.  
Ik moet en kan bij u dan ook liefde veronderstellen. Daarom vertrouw  
ik er ook op dat u met Gods hulp op voorspraak van Vincentius zult  
bewerkstelligen wat ik niet vermag of waardig ben te bereiken.

Maar nu elaas, nu een broze pen en een ijskoud hart zijn plaats moet ver-
vangen, is het niet te verwonderen, dat er de liefde veel te kort bijschiet. 
Wanneer ik zelf dus zal spreken, dan moet ik bekennen, dat ik geene 
liefde genoeg in mij kan vinden om aan alle van ulieden er iets van  
mede te deelen; de ondervinding immers kan dit ons getuigen.

[3] Mag ik dan, waarde Moeder, mag ik tot u iets meer als tot alle de  
anderen zeggen? Gij zijt immers Moeder! En kan wel een Moeder zonder 
moederliefde wezen? Neen, zeker, neen! De liefde is eigen aan eenen 
Moeder. Ik moet en ik kan dan ook bij u liefde veronderstellen, dus ver-
trouw ik ook, dat gij met Gods hulp door de voorspraak van Vincentius 
zult bewerken, hetgene ik niet kan of niet waardig ben te bereiken.
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Gij zijt immers Moeder en zult eenmaal door den geest van liefde, de liefde in 
de harten uwer kinderen baaren; – met liefde zult gij leeren en onderrichten, 
met liefde zult gij voorgaan en stigten, met liefde zult gij lijden en verdragen, 
met liefde zult gij waken en bidden en uwen Bruidegom wiens liefde en hart 
allen bezit, zal u tog eens alle de harten ter beloning schenken van uw liefde;  
– laat dan alle wateren van tegenheid uwe liefde niet uitblussen – de liefde  
immers is zo sterk als de dood; – de liefde overwint alles. Welaan, laat dan uw 
liefde uwe kinderen door hare werken voorlichten en aanmoedigen en zorgt 
volgens de vermaning van den Apostel (1 Kor 16,l4) dat alles, wat er gedaan 
wordt, met liefde geschiede. Ik vertrouw van u verhoord te worden. Als ook 
dat de liefdevermaningen, welke ik hier boven in de persoon van uwen 
Patroon heb aangehaald, zoo door uwe zorg als door uwe onophoudelijke  
gebeden eenmaal hare uitwerking in uwe gemeente zullen hebben.

U bent immers Moeder, en zult eens door de geest van liefde de liefde in 
de harten van uw kinderen baren. Met liefde zult u onderwijzen en onder-
richten, met liefde zult u voorgaan en stichten, met liefde zult u lijden en 
dulden, met liefde zult u waken en bidden. En uw Bruidegom, wiens lief-
devolle hart allen omvat, zal u eens alle harten schenken als beloning 
voor uw liefde. Laat dan geen golven van tegenwerking uw liefde uitblus-
sen. De liefde is immers net zo sterk als de dood. De liefde overwint alles. 
Nu dan, laat uw liefde door haar daden uw kinderen de weg wijzen en 
hen aanmoedigen. En zorg er – naar de vermaning van de apostel – voor 
dat ‘alles wat gedaan moet worden, met liefde gebeurt’ (1 Kor 16,14).  
Ik vertrouw erop dat u naar mij zult luisteren. Zo ook dat de aansporin-
gen tot liefde die ik hierboven in de gedaante van uw Patroon heb aan- 
gehaald, dankzij zowel uw zorg als uw onophoudelijk gebed eens hun 
uitwerking in uw gemeenschap zullen hebben.



105

 Hoofdstuk 4  Jacobus Heeren, de stichter van de Congregatie

Ach, wat eenen troost voor ons en wat een heerlijkheid aan God zou dat 
niet geven. Dan zoude ik waarlijk met Paulus tot Philemon mogen zeg-
gen: Ik heb grote vreugd en troost geschept in uwe liefde (Filem 1,7).

[4] Neemt deze korte vermaning, Moeder en Zusters om den Patroon der 
liefde heden in liefde aan. – Ik weet en beken, dat het hart ver is van de 
liefde, waaruit zij worden gegeven, maar ik hope, dat het hart van den  
H. Vincentius, van de H.H. van Jezus en Maria voor uwe harten de ge-
noegzame liefde zal verwerven om ze in liefde en vrugt aan te nemen  
en te volbrengen.

J.A. Heeren

Ach, wat een troost voor ons en wat een verheerlijking van God zou dat 
niet opleveren. Dan zou ik waarlijk met Paulus tot Filemon mogen  
zeggen: ‘Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven’ (Filem 1,7).

[4] Aanvaard, Moeder en Zusters, vandaag deze korte aansporing  
omwille van de Patroon van de liefde. Ik weet en beken dat het hart ver 
verwijderd is van de liefde waaruit deze aansporingen gegeven worden. 
Maar ik hoop dat het hart van de heilige Vincentius, van de Heilige 
Harten van Jezus en Maria voor uw harten voldoende liefde zal verkrijgen 
om ze in liefde en met vrucht te aanvaarden en te volbrengen.

J.A. Heeren
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De Vincentiaanse liefde. Een brief van Pastoor Heeren, 18 juli 1823
Wat een geluk, dat Pastoor Heeren op die negentiende juli 1823 niet bij de 
zusters kon zijn om samen met hen het feest van de Heilige Vincentius te 
vieren. Want daardoor hebben wij nu een prachtige brief van zijn hand, 
waarin hij zegt bij hen ‘in de geest’ aanwezig te zijn.

De brief is opgebouwd uit vier delen: twee kleine delen en twee hoofdde-
len. De brief opent met een korte aanhef (1), waarin Heeren zegt ‘naar de 
geest’ bij de zusters te willen zijn, nu hij ‘naar het lichaam’ niet aanwezig 
kan zijn. Op deze aanhef volgt het eerste hoofddeel (2), waarin Heeren 
zich richt tot de zusters. Hij hoopt dat de brief hen moge vervullen met  
de vurige liefde van Vincentius, ja, hij hoopt zelfs dat Vincentius zelf als 
het ware spreken zal vanuit de hemel. In het tweede hoofddeel (3) richt 
Heeren zich tot de overste. Van haar in het bijzonder vraagt hij een vurige 
liefde, zij is immers de Moeder. De brief wordt besloten met een slotwens 
(4): dat ‘Moeder en Zusters’ zijn bemoedigende woorden van harte zullen 
opnemen.

Het kernmotief van de brief is de liefde. Dat kunnen we meteen al zien, 
wanneer we de woorden tellen. De woorden rond ‘liefde’ en ‘beminnen’ 
springen er duidelijk uit. Ze komen samen zeventig keer voor. Dat is vrij 
veel in een betrekkelijk korte brief. Wij komen op dit kernmotief later  
terug. Eerst willen we de brief stap voor stap lezen. Daarbij volgen we  
de opbouw in vier delen. 

Brief van Jacobus Heeren, op dat moment pastoor te Oirschot, aan de’ Moeder en  
de Zusters’ van de congregatie, geschreven op 18 juli 1823, de vooravond van het feest 
van Vincent de Paul. Archief van het moederhuis te ’s-Hertogenbosch.
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In de geest wil ik bij jullie zijn – de aanhef van de brief
De aanleiding voor de brief is het feest van de Heilige Vincentius op  
19 juli. Pastoor Heeren, de Stichter van de Congregatie, is verhinderd 
‘naar het lichaam’ bij de zusters aanwezig te zijn. Hij kon er wel bij zijn  
op 7 juli, het feest van Onze Lieve Vrouw, Zoete Moeder van Den Bosch, 
en de derde verjaardag van de stichting. Maar, zo vraagt Heeren zich af,  
als hij op deze belangrijke feestdag wél ‘in persoon’ aanwezig kon zijn, 
hoe zou hij het dan kunnen maken op het daaropvolgende hoogfeest  
van de Patroonheilige van de Congregatie niets van zich te laten horen: 
‘Mag ik dan ook den feestdag van den 19e wel zo laten voorbijgaan?’ Het 
antwoord op deze retorische vraag is natuurlijk: ‘nee’. Zo’n groot feest 
mag en kan hij niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom legt hij uit: al  
zal hij ‘naar het lichaam’ afwezig moeten zijn, hij zal zich ‘naar de geest’ 
met hen verenigen en aldus ‘in de geest’ bij hen aanwezig zijn.

De aanhef van de brief is helder. De geadresseerden zijn de overste en de 
zusters: ‘Waarde moeder en zusters’. De briefschrijver is Pastoor Heeren, 
die de brief eigenhandig ondertekent. Hij is de ‘ik’ van de brief. Aanleiding 
is, zoals gezegd, het feest van Vincentius, de Patroonheilige van de 
Congregatie. Heeren, de Stichter van de Congregatie, kan niet lijfelijk 
aanwezig zijn, maar wil er toch graag bij zijn via zijn brief. Hij kan en mag 
deze feestdag niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. De aanhef van  
de brief is warm en hartelijk. Zij zet de toon van de brief.

De zusters worden aangesproken – deel 1
Vervolgens richt Pastoor Heeren zich tot de zusters. Hij neemt er ruim de 
tijd voor. Wat hij in dit deel van zijn brief tegen de zusters te zeggen heeft, 
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valt uiteen in twee goed te onderscheiden onderdelen, die beide worden 
ingeleid en getoonzet met ‘Ach’. Het zijn twee lange verzuchtingen, 
waarin Heeren zijn hoop en verwachting uitdrukt.

De eerste verzuchting betreft de briefschrijver zelf: ‘Ach, mogt mij dien 
liefdevolle en overvloeienden geest van de H. Vincentius vervullen om 
dat zelve vuur, dat hij zo menigvuldig heeft weten te ontsteken ook in 
uwe harten te doen ontbranden!’ Heeren hoopt dus, dat hij bij het schrij-
ven van zijn brief vervuld mag worden van de Vincentiaanse geest van 
liefde. Waarom hoopt hij dit? Omdat hij dan, net als Vincentius, in staat 
zal zijn het liefdesvuur in de harten van de zusters te ontsteken.

Er zit een mooi rijm tussen de aanhef van de brief en het begin van het eer-
ste hoofddeel: Heeren, die ‘naar de geest’ en ‘in de geest’ bij de zusters aan-
wezig wil zijn, smeekt zuchtend om de ‘liefdevolle en overvloeienden 
geest van de H. Vincentius’. Het lijkt wel alsof de lijfelijke afwezigheid 
een ‘geestelijke’ ruimte creëert. De briefschrijver zit blijkbaar zichzelf en 
zijn boodschap niet langer ‘lijfelijk’ in de weg, nu hij niet aanwezig kan 
zijn. Hij, nota bene de stichter, beweegt zichzelf al schrijvend weg uit het 
centrum, om zo ruim baan te maken voor de eigenlijke stichter: 
Vincentius! Na zijn smekende verzuchting om de ‘liefdevolle en over-
vloeienden geest’ van Vincentius volgt een lofzang op de Vincentiaanse 
liefde in drie strofen.

In de eerste strofe wordt bezongen hoe Vincentius niet alleen liefdevol 
sprak, maar ook liefdevol handelde: ‘Liefde waren zijn woorden, liefde 
waren al zijn werken’. Deze liefde betrof zowel God als de naaste en werd 
mogelijk gemaakt doordat Vincentius zich niet in het middelpunt 



110

plaatste. Integendeel, hij ‘wist aan zijn eigen liefde alles te onttrekken’. 
Het gevaar is immers dat de stichter zijn liefde voor de Congregatie ver-
mengt met zijn eigenbelang, zijn eigenliefde. In het werkwoord ‘onttrek-
ken’ blijkt dat deze ontmenging en onthechting niet zomaar vanzelf gaat. 
Wie onbaatzuchtig liefheeft, moet wegtrekken uit het centrum van de 
aandacht en belangeloos ruimte scheppen voor de ander. Dat deed 
Vincentius. Daarom was hij zo creatief: ‘Zijne liefde wist alles uit te den-
ken, om anderen wel te doen en te stichten’. Door zelf uit het middelpunt 
weg te trekken kwam er ruimte vrij voor de ander, voor zijn welzijn, voor 
zijn groei. Liefde bouwt de ander op. Zij is stichtelijk. Er is nog een ander 
voordeel verbonden met dit wegtrekken uit het centrum van de aandacht: 
ik word niet zo snel gekwetst in mijn ego, wanneer de ander niet zo aardig 
voor mij is. Ik ben immers van nature licht geraakt, wanneer mijn egocen-
trische liefde niet met waardering wordt beantwoord. Zo’n ondankbaar-
heid vergeet ik niet snel. Wie daarentegen uit het middelpunt van zijn 
eigenliefde wegbeweegt, is niet overgevoelig voor ondankbaarheid. Hij 
vergeet dat gewoon: hij weet ‘alles te vergeten, wat de liefde in hem zou 
kunnen kwetsten en verdooven’. Wie weg is uit zijn eigen centrum, klapt 
niet dicht, als de ander niet lief reageert, hij raakt niet verdoofd, hij sluit 
zich niet af.

In de tweede strofe van zijn loflied op de Vincentiaanse liefde diept 
Heeren verder uit wat het betekent weg te trekken uit het centrum van  
de aandacht, wanneer ik de ander – God en de naaste – wil beminnen. Hij 
noemt vijf punten. Het eerste punt is de armoede van geest. Vincentius 
was werkelijk arm in zijn eigen ogen: hij verbeeldde zich niets, was  
pretentieloos en eenvoudig, had geen hoge dunk van zichzelf. Door deze 
armoede van geest wist hij de harten van de anderen te winnen voor een 
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onbaatzuchtige inzet voor de armen. Het ging bij hem werkelijk ‘om de 
liefde’. Het tweede punt: door weg te trekken uit zijn eigen centrum was 
Vincentius in staat ‘zich na alles te voegen’. Hij was plooibaar en flexibel. 
Het ging immers niet om hem. Het ging om de liefde. En het was precies 
deze liefde die hem hielp zich innerlijk te voegen naar alles wat de liefde 
vroeg. Deze liefde hielp hem ‘om allen voor God te winnen’. Het derde 
punt: Vincentius volgde ‘zijn Meester Christus’ na, door de ‘anderen te 
dienen in plaats van gediend te worden’. Vierde punt: Vincentius was in 
staat steeds de laatste plaats in te nemen en niet zichzelf op de voorgrond 
te plaatsen. Vijfde punt: Vincentius verstond de kunst zijn eigen kruis te 
dragen ‘en nooit een ander met enig kruis te beladen’. Al deze vijf punten 
draaien om hetzelfde: wegtrekken uit het middelpunt van de eigenliefde, 
die zichzelf centraal stelt ten koste van de ander. Het was de liefde zelf die 
hem daarbij hielp. Dat komt mooi tot uiting in de grote zinsbouw van 
deze strofe: ‘Om de liefde... wist hij... door de liefde wist hij... hij wist...  
hij wist... hij wist...’. Vijfmaal ‘hij wist’, wat zoveel betekent als: hij was 
bekwaam, hij speelde het klaar, hij doorzag en kon daardoor. Tweemaal 
noemt Heeren de liefde zelf als eigenlijke bron van deze wijze kunst:  
om de liefde en door de liefde ‘wist’ hij zichzelf terug te trekken uit het 
belangencentrum.

De derde strofe van het loflied op de Vincentiaanse liefde betreft de wijze 
waarop Vincentius ‘ziet’. De liefde heeft hem leren ‘zien’ wat zijn overste 
en zijn naasten van hem vroegen. Zij leerde hem nooit ‘zien wat zijn  
eigenbelang was’. Ten tweede, de liefde ‘sloot zijn ogen’ voor de misstap-
pen van de ander, om zo meer oog te krijgen voor zijn eigen fouten. Ten 
derde, deze wijze van ‘zien’ had de liefde van God zelf hem geleerd. Want 
God laat ons allen ‘zien’ naar ‘eenen doorwonde, verhakkelde, mishan-
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delde en ellendige Zaligmaker op het kruis’. Op dezelfde wijze leerde de 
liefde tot Jezus Vincentius ‘nederzien’ op alle ‘ellendige, arme en lijdende 
ledematen van Jezus’. Wat deze derde lofzang op de liefde kenmerkt, is 
dat de liefde een manier van kijken geeft. Dat blijkt uit de woordherhalin-
gen: ‘De liefde leerde hem om nooit te zien... De liefde sloot hem de 
ogen... Gods liefde doet zien... de liefde tot Jezus doet neerzien...’.

Aldus brengt Heeren in drie strofen onder woorden welke liefdevolle 
geest Vincentius bezielde. Deze geest van liefde doordrenkt alle spreken 
en doen, zet zich belangeloos in voor de ander en is creatief, omdat wie 
liefheeft zich wegbeweegt uit het centrum (strofe 1). Deze geest van liefde 
maakt iemand arm van geest, flexibel, dienstbaar, bescheiden en ver-
draagzaam (strofe 2). Deze geest van liefde leert kijken naar het welzijn 
van de ander en niet naar zijn misstappen, in navolging van God zelf en 
van Jezus (strofe 3). De werkelijk belangeloze liefde is het die Vincentius 
bezielde. Om deze liefde smeekt Heeren: ‘Ach, mogt mij dien liefdevolle 
en overvloeienden geest van de H. Vincentius vervullen’. Want als die 
liefde hem vervult, zullen ook de zusters die de brief lezen, in diezelfde 
liefde ontbranden.

Net als het eerste onderdeel hangt ook het tweede onderdeel van wat 
Heeren de zusters te zeggen heeft, aan dat ene woordje ‘Ach’. Maar nu is 
de smeekbede niet gericht op zijn eigen spreken, maar op het spreken van 
Vincentius zelf: ‘Ach, kon deze uwen liefderijke Patroon, kon deze liefde-
held, dit voorbeeld van liefde, vandaag uit den hemel zijn hart en zijnen 
mond tot ulieden openen...’. Wat zou Vincentius dan zeggen? Op deze  
retorische vraag geeft Heeren een duidelijk antwoord. Vincentius zou –  
volgens hem – zeggen wat ‘den liefdevolle Jezus in zijn testament’ en 
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Johannes, ‘den Apostel van liefde’ zeiden, toen het leven van Jezus ten 
einde liep: ‘Bemint elkanderen, gelijk Ik u bemind heb’. Vincentius zou 
hetzelfde zeggen als Paulus in zijn Romeinenbrief: ‘Weest niemand iets 
schuldig dan elkander te beminnen, want die zijnen naasten bemint, 
heeft de Wet volbragt’. Op deze wijze laat Heeren Vincentius zeggen wat 
Jezus, Johannes en Paulus over de liefde zeggen. Opvallend is dat Heeren 
in deze passage de aandacht verlegt naar de onderlinge liefde. In zijn eer-
ste onderdeel was hij gericht geweest op de liefde voor God en de naaste 
en op de innerlijke onthechting die daarvoor nodig is (zelf niet in het  
centrum gaan staan). Nu verschuift de aandacht naar de liefde tussen de 
zusters onderling: ‘Bemint elkaar en weest niemand iets anders schuldig 
dan de onderlinge liefde’. Hierop zoomt Heeren nu verder in.

Heeren legt Vincentius opnieuw dezelfde woorden van Jezus en Johannes 
in de mond, maar past deze woorden nu rechtstreeks toe op de zusters 
zelf: ‘Zoude hij (Vincentius) niet evenals de Zaligmaker zeggen: hieraan 
zullen zij kennen, dat gij waarlijk zusters van liefde, dat gij ware disci- 
pelen van Jezus en van Vincentius zijt, indien gij malkander liefhebt’. 
Heeren herinnert de zusters aan hun naam ‘zusters van liefde’. Met deze 
naam, zo zegt hij, pronken ze. Maar die naam moet meer zijn dan een 
goede sier. Hun onderlinge liefde moet gegrond zijn in het hart en tot  
uiting komen in de werken: ‘Pronkt niet minder met uwe harten en  
met de werken van de liefde’.

Nog eens herhaalt hij, dat het niet slechts zo mag zijn dat de zusters wel 
‘zusters van liefde’ heten, maar het niet ‘met de daad’ zijn: ‘Zijt vooreerst 
zusters zoo met de daad als met de naam’. De kern van deze liefde metter-
daad is: elkaar ‘met eene zuivere christelijke liefde’ beminnen. Heeren 
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bedoelt hiermee een liefde die niet steunt op de banden van het bloed, dus 
niet zoals de liefde die zussen ‘in de wereld’ voor elkaar koesteren. Hij 
weet immers hoe moeilijk het is een liefdesgemeenschap te vormen met 
personen die niet voor elkaar gekozen hebben op grond van geboorte of af-
fectieve voorkeur. Ze hebben geen andere liefdesband dan het gebod van 
Jezus Christus: ‘Bemin elkaar’. Vanuit deze onderlinge liefde, gegrond in 
Christus, bidden ze ook samen: ‘Zusters die door de liefde zoo eensgezind 
zijt onder elkanderen volgens Jezus Christus, dat gij volgens Paulus 
(Rom. 15,6) met één hart en éénen mond aan God moogt glorie geven’. 
Diezelfde onderlinge liefde is niet alleen een bron van troost, maar ook 
het fundament van hun liefde voor de armen. Bovendien geeft zij aan de 
gemeenschap zo’n diepe eenheid, dat zij lijkt op de eerste christenge-
meenschap van Jeruzalem, die het oerparadigma is van alle religieuze ge-
meenschappen: ‘Zij hebben alle maar één hart en éénen ziel en alle dingen 
zijn onder hen gemeen’ (Hand 4,32). Op deze wijze laat Heeren de pa-
troonheilige Vincentius vanuit de hemel tot de zusters spreken, om hen 
op het hart te drukken dat ze de onderlinge liefde moeten beoefenen. De 
motieven die hij daarbij aanvoert, zijn: daaraan zullen de mensen onder-
kennen dat het werkelijk zusters van liefde zijn; dat moet niet alleen een 
naam blijven, maar ook werkelijkheid worden in het hart en metterdaad; 
deze liefdesband is sterker dan de band van het bloed; zij vormt het funda-
ment voor het gemeenschappelijk gebed; zij biedt werkelijke troost in dit 
leven; zij vormt het merkteken van de oerchristelijke gemeenschap.

Heeren heeft zich in dit onderdeel van zijn brief steeds tot spreekbuis ge-
maakt van Vincentius. Zo rondt hij dit gedeelte dan ook af: ‘Zoude uwen 
Patroon zulke liefdetaal tot u niet voeren als hij nog zijnen mond tot ulie-
den konde openen – zoude hij alzoo de liefdewerken niet van zijne lippen 
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laten rollen, ware het hem mogelijk alle uwe harten met zijn liefdevuur 
te ontsteken?’ Aldus heeft Heeren zijn tweede ‘Ach’-zin omraamd met 
deze ene verzuchting: ‘Ach, kon de Heilige Vincentius vandaag, op zijn 
feest, zelf maar spreken vanuit de hemel’. Op deze wijze doet Heeren  
wat hij van de zusters vraagt: hij treedt uit het centrum, om het woord  
te geven aan de echte Stichter van de ‘zusters van liefde’.

Dit terugtreden voert hij nog verder door in de slotzin van het eerste 
hoofddeel. Deze slotzin zet opnieuw in met een verzuchting: ‘maar nu 
elaas...’, vanwaar dat ‘elaas’? Heeren realiseert zich dat hij zelf ver ver-
wijderd is van ‘de geest van Vincentius’ en allesbehalve ‘de mond van 
Vincentius’ kan zijn. Hij beseft dat zijn pen broos is, dat hij niet vurig  
van hart is en tekort schiet in liefde. Wanneer hij zélf zou spreken, zou hij 
geen liefde genoeg in zichzelf kunnen vinden om aan alle zusters iets van 
de Vincentiaanse liefde mee te delen. Hij spreekt wat dit betreft, zo zegt 
hij, uit ervaring.

Zijn deze woorden van Heeren valse bescheidenheid? Is het een vorm van 
overdreven zelfvernedering? Doet hij zichzelf tekort door op deze wijze 
over zichzelf te spreken? Heeft hij werkelijk een broze pen? Heeft hij  
werkelijk een ijskoud hart? Kan ‘de ondervinding dit ons waarachtig 
getuigen’? 

Ik denk dat we voor een antwoord moeten kijken vanuit het eerste hoofd-
deel als geheel. Heeren wil ‘bij’ de zusters zijn en ‘met hen verenigd’ het 
patroonfeest van Vincentius vieren. Vieren betekent: iemand in het mid-
den van de gemeenschap plaatsten. En dat betekent onder meer zelf uit 
het centrum wegtrekken, zichzelf (als vierder) niet op de voorgrond plaat-
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sen. Welnu, dat is het wat Heeren volgens mij doet. Met retorische  
middelen beweegt hij zich weg uit het midden van de aandacht.

Dat heeft, zo zagen we, ook nog een diepere reden. Wie werkelijk lief-
heeft, treedt zelf uit het middelpunt, om onbaatzuchtig aandacht te geven 
aan de ander. De waarachtige liefde vermengt de naastenliefde niet met 
de eigenliefde, want dat loopt er ten slotte steeds op uit dat ik mijn naas-
tenliefde heimelijk inzet om zelf bemind te worden. Dat is een perversie 
van de liefde, met hoeveel mooie redeneringen ik zo’n manoeuvre ook 
versier. De liefde voor de ander verdraagt het niet heimelijk met zelfliefde 
vermengd te worden, vooral niet wanneer die naastenliefde zich richt op 
iemand die afhankelijk, gehandicapt of kwetsbaar is. Want dan zien we 
steeds weer dat de zorg voor de ander ontaardt in affectieve zelfverrijking.

De moederliefde van de overste – hoofddeel 2
In het tweede hoofddeel van zijn brief richt Heeren zich tot de ‘Waarde 
Moeder’. Hij wil tot haar ‘iets meer als tot alle de anderen zeggen’. Beleefd 
vraagt hij, of dat geoorloofd is. De reden voor deze bijzondere aandacht is: 
‘Gij zijt immers Moeder!’ Dit is de opmaat voor wat Heeren werkelijk wil 
zeggen: ‘En kan wel een Moeder zonder moederliefde wezen? Neen, ze-
ker, neen,’ Dit is zijn punt: de overste – met haar specifieke rol binnen  
de gemeenschap – is op een bijzondere wijze verbonden met de liefde,  
het hoofdmotief van de brief: ‘De liefde is eigen aan eenen Moeder’. Het 
woord ‘Moeder’ wordt door Heeren iedere keer met een hoofdletter ge-
schreven. Dit duidt op iets belangrijks, misschien wel op iets heiligs. Hoe 
dan ook, de Waarde Moeder is, zoals gezegd, op een bijzondere wijze met 
de liefde verbonden: de moederliefde. Daarom ‘moet en kan’ Heeren bij de 
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overste ‘liefde veronderstellen’. En dus kan hij er ook op vertrouwen dat 
zij – met Gods hulp en op voorspraak van Vincentius – kan bewerken wat 
Heeren (als man? als pastoor? als geestelijke vader?) ‘niet kan of niet 
waardig is te bereiken’. De moederliefde is blijkbaar in staat iets in de 
liefde te bewerken wat een zuster of broeder of vader niet kan. Wat is  
het wat een Moeder wel kan en een ander niet? Hierop gaat Heeren in  
de tweede alinea van hoofddeel 2 nader in. Heeren noemt vijf punten 
waarin de Moeder een eigen rol vervult, waar het gaat om de liefde in  
de gemeenschap.

Ten eerste, als moeder zal zij, wanneer de tijd daarvoor rijp is, door de 
geest van liefde de liefde in haar kinderen, de zusters, baren. Met andere 
woorden, zij kan – uiteraard, zoals reeds gezegd, met Gods hulp en op 
voorspraak van Vincentius – bij de zusters de geboorte van de liefde in 
hun harten bevorderen, ja zelfs wekken.

Ten tweede, zij kan de zusters onderricht geven in de liefde. Dat is haar 
opdracht. Het is een unieke kans de liefde die reeds in hen aanwezig is,  
uit te diepen en te verstevigen.

Ten derde, zij kan door haar voorbeeld voorleven wat liefde is en zo  
de zusters opbouwen als persoon maar ook als gemeenschap.

Ten vierde, zij kan de passieve kanten die vastzitten aan de liefde, voor- 
leven. Liefde is altijd verbonden met pijn en geduld. Zij heeft als opdracht 
met liefde deze pijn te lijden en de lange duur te verdragen.
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Ten vijfde, zij heeft als opdracht in liefde te waken en te bidden. Wie lei-
ding geeft, staat vaak alleen en draagt haar zorgen eenzaam de nacht in. 
De moederliefde zal dit wakend en biddend doorleven. Zij zal in vertrou-
wen aanvoelen dat in de liefde en in het hart van God, dat allen omvat,  
de moederliefde beloond zal worden. Haar eenzaamheid zal doorbroken 
worden, doordat zij ooit alle harten als beloning zal ontvangen.

Op deze wijze ontvouwt Heeren de moederliefde die hij bij de overste ver-
onderstelt: ‘Gij zijt immers Moeder’. De bron van dit alles is duidelijk de 
liefde zelf: het is de liefde die de liefde wekt; het is de liefde die de liefde 
leert; het is de liefde die voorbeeldig is; het is de liefde die de kracht geeft 
te verdragen; het is de liefde die waakzaam is en bidt en zich in vertrou-
wen vruchtbaar weet. Het is deze moederliefde die de overste oersterk 
maakt, aldus Heeren, in het bijzonder wanneer er tegenwerking komt: 
‘Laat dan alle wateren van tegenheid uwe liefde niet uitblussen – de liefde 
immers is zoo sterk als de dood; – de liefde overwint alles’. Heeren zet 
hier vrij scherp aan. De moederliefde wordt gecontrasteerd met de dood. 
Blijkbaar kan de tegenwerking in een gemeenschap zo ontbindend, zijn 
dat het mechanisme van de dood in werking treedt. Dan breken de wate-
ren van de onderwereld los en dreigen zij alles te overspoelen en mee te 
sleuren. Het enige wat hiertegen bestand is, zo lijkt Heeren te willen  
zeggen, is een leiderschap dat even diep doordrenkt is van liefde als een 
moeder dat is voor haar kinderen. We zien zo’n moederliefde ook in de 
dierenwereld. Bijna ongenaakbaar is een leeuwin of een berin, wanneer 
haar jongen worden bedreigd. Aan zo’n soort liefde lijkt Heeren te den-
ken: een liefde die tegen alles in liefde wekt, liefde uitdiept, liefde voor-
leeft, liefde verduurt, liefde uithoudt in de nacht van niet meer weten, 
slapeloos, maar uiteindelijk niet alleen. Deze liefde is sterker dan de 
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dood. Heeren bidt dat deze moederliefde, sterk als de dood, voor de zus-
ters een licht is op hun levensweg en een bemoediging. Deze liefde moge 
ervoor zorgen dat ‘alles, wat er gedaan wordt, met liefde geschiede’.

Heeren spreekt zijn vertrouwen uit dat de overste naar zijn woorden zal 
willen luisteren. Ook hoopt hij dat ‘de liefdevermaningen, welke ik hier-
boven in de persoon van uwen Patroon heb aangehaald’ – hij doelt op alles 
wat hij in hoofddeel 1 tegen de zusters (uiteraard inclusief de overste) ge-
zegd heeft – door zullen werken in de gemeenschap. Hij hoopt dat deze 
doorwerking zowel zal geschieden door haar dagelijkse zorg voor haar 
medezusters als door haar ‘onophoudelijke gebeden’. Wat hij dus hoopt,  
is dit: de moederliefde moge een opbouwende kracht zijn in het midden 
van de gemeenschap.

Heeren besluit hoofddeel 2 met een derde ‘Ach’-zin. Dit ‘Ach’ is geen ver-
zuchting die smeekt of hoopt, maar een zucht van verlichting: ‘Ach, wat 
eenen troost voor ons en wat een heerlijkheid aan God zou dat niet ge-
ven’. Wanneer alle ‘liefdevermaningen’ erin samen zouden werken de ene 
liefdesgemeenschap op te bouwen, zou de Stichter tot de zusters naar 
waarheid kunnen zeggen wat Paulus tegen Filémon zei: ‘Veel vreugde en 
troost, broeder, heb ik al ondervonden van de liefde waarmee gij het hart 
van de christenen verkwikt hebt’ (Filem 1,7). Bij ‘troost’ moeten we hier 
niet zozeer denken aan bemoediging bij verdriet, maar eerder aan de ver-
troosting zoals wij die kennen uit de geestelijke literatuur. Daar is ‘troost’ 
de uitbloei van het geestelijk leven. De moeiten en inspanningen worden 
door God beloond in de ervaring dat Hij het is die zich te kennen geeft in 
alles wat in liefde doorleefd werd. En precies zo is deze ‘troost’ tegelijk de 
verheerlijking van God. Wij noemen dat voldoening, de ervaring dat het 
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ten slotte – Goddank – allemaal toch nog goed is gekomen. We ervaren  
dat met een hart dat vervuld is van dankbaarheid.

Ik bid en hoop – het slot van de brief
Aan het slot van zijn brief formuleert Heeren een bede en spreekt hij zijn 
hoop uit. Zijn bede is dat ‘Moeder en zusters’ de korte ‘liefdevermanin-
gen’ in liefde mogen aannemen. Zij mogen dat doen omwille van ‘den 
Patroon der liefde’, Vincentius, wiens feest zij ‘heden’ vieren. Zijn hoop  
is dat ‘het hart van den H. Vincentius, van de H.H. Harten van Jezus en 
Maria voor uwe harten de genoegzame liefde zal verwerven om ze (de lief-
devermaningen) in liefde en (in de harten van de zusters) vrugt aan te ne-
men en te volbrengen’. We zien hier een opeenhoping van ‘harten’. Deze 
verdichting hangt samen met de liefde. Al twaalf keer eerder had Heeren 
het woord ‘hart’ gebruikt. Steeds ging het daarbij om de plek waar het 
vuur van de liefde wordt ontstoken en brandt. Want de liefde is niets, zo 
zegt Heeren, als het alleen iets is van de mond of de uitwendige daad. Het 
gaat om een liefde die de harten in liefde doet ontvlammen en de zusters 
in liefde verenigt. Zijn hoop is dus dat de liefde echt hartelijk zal zijn.

Na ondertekend te hebben met zijn naam J.A. Heeren, neemt de Stichter 
afscheid van zijn lezeressen, om echter in de geest met hen des te dieper 
verbonden te blijven.

Het kernmotief: de Vincentiaanse liefde
Nu we de brief aandachtig gelezen hebben, kunnen we ons verdiepen in 
het kernmotief van de brief: de Vincentiaanse liefde. We zagen reeds dat 
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puur getalsmatig gezien dit motief eruit springt. Zeventig keer komen 
‘liefde’ en ‘beminnen’ voor. Dat valt direct op, als je de brief een paar keer 
aandachtig leest. Maar dat is puur kwantitatief. Belangrijker is de inhoud. 
Wat geeft de brief ons te denken over de Vincentiaanse liefde?  
De brief zelf spreekt over ‘de liefdevolle en overvloeienden geest van  
de H. Vincentius’, over ‘deze uwen liefderijke Patroon’, over ‘deze liefde-
held’ en over ‘den Patroon der liefde’. Wat betekent dit alles?

Hoe vaker ik de brief lees, hoe meer bij mij het beeld naar boven komt  
van een edelsteen met een aantal facetten die samen de rijkdom van de 
Vincentiaanse liefde uitdrukken. Enkele van deze facetten gaan we na. 
We hebben ze al gezien, maar het loont de moeite deze facetten nog eens 
stuk voor stuk na te lopen. Misschien kunnen ze helpen bij een gesprek 
over de brief van de Stichter. 

Voorop staat dat de Vincentiaanse liefde geworteld is in het evangelie. 
Heeren plaatst het liefdegebod van ‘den liefdevolle Jezus in zijn testa-
ment’ in het centrum: ‘Dit is mijn gebod: bemint elkanderen, gelijk Ik  
u bemind heb’. Hij citeert Paulus: ‘Weest niemand iets schuldig dan elk-
ander te beminnen’. En hij verwijst naar de eerste christengemeente uit 
Handelingen: ‘Zij hebben alle maar één hart en ééne ziel en alle dingen 
zijn onder hen gemeen’. Ten slotte citeert hij Paulus in zijn brief aan 
Filémon: ‘Ik heb grote vreugd en troost geschept in uwe liefde’. Dit zijn 
slechts enkele directe verwijzingen naar het Nieuwe Testament, maar 
heel de brief is doordrenkt van de nieuwtestamentische liefde. De 
Vincentiaanse liefde is oerchristelijk. Daarom zegt Heeren dan ook  
vanzelfsprekend: ‘Hieraan zullen zij kennen, dat gij waarlijk zusters van 
liefde, dat gij ware discipelen van Jezus en van Vincentius zijt, indien gij 
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malkander liefhebt’. Jezus en Vincentius in één adem genoemd!

Geheel in de geest van de Schrift ziet Heeren de liefde spelen binnen de 
driehoek Godsliefde, naastenliefde, zelfliefde. Deze driehoek blijkt uit 
een zin als deze: ‘Om aan de liefde tot God en zijnen evenmens alles te  
geven, wist hij aan zijn eigen liefde alles te onttrekken’. Hier zien we ze 
bij elkaar: de Godsliefde, de naastenliefde en de zelfliefde. Wat betreft de 
liefde tot God, deze vormt het hart van de Vincentiaanse liefde. Prachtig 
komt dit in beeld, waar Heeren spreekt over de moederliefde die wakend 
bidt in de nacht. In dit waken en bidden beseft de liefde dat de Bruidegom, 
die allen in zijn liefde omvat, ‘u tog eens alle de harten ter beloning schen-
ken (zal) van uw liefde’. Hier klopt het mystieke hart van de liefde die 
wakker ligt om de ander en om de gemeenschap, maar in vertrouwen op 
de Bruidegom weet dat Hij ooit alles in allen zal zijn, ook al zien wij nu, in 
de nacht, geen hand voor ogen. Deze liefde maakt weerbaar en is sterk als 
de dood. Zij laat zich niet meeslepen, ‘alle wateren van tegenheid (zullen) 
uwe liefde niet uitblussen’.

Deze Godsliefde staat niet los van de naastenliefde, die erop uit is ‘zijnen 
evenmens alles te geven’. Zij doet er alles aan ‘om de armen te steunen’.  
Dat is het eigen charisma van de Vincentiaanse liefde. Daarom worden deze  
liefdes in één adem genoemd: ‘om aan de liefde tot God en zijnen evenmens 
alles te geven’. Straks zullen wij zien hoe juist deze liefde niet alleen vraagt 
om mooie woorden en fijne gevoelens, maar om inzet metterdaad.

Dit betekent geenszins, dat men zichzelf niet in liefde uit Gods hand zou 
mogen ontvangen! Op het eerste gezicht lijkt de zelfliefde – in de brief van 
Heeren – op gespannen voet te staan met de Godsliefde en de naasten-



123

 Hoofdstuk 4  Jacobus Heeren, de stichter van de Congregatie

liefde. Dat is slechts schijn. Wat in de brief staat, is simpelweg dit: ver-
meng de eigenliefde niet met de inzet voor de arme, voor de van jou 
afhankelijke medemens, want dan corrumpeert zij. Goede zelfliefde bete-
kent juist, dat wij de armoede van geest in onszelf ontdekken als een 
kracht die ons creatief maakt en flexibel, minder kwetsbaar wanneer het 
gaat om ons overgevoelige ego. We zijn in staat lasten op ons te nemen en 
niet op de ander af te wentelen. De zelfliefde, gevoed door de Godsliefde 
en de naastenliefde, maakt ons juist sterk. Ze geeft ons de kracht uit ons 
middelpunt te treden en waar nodig de laatste plaats in te nemen, niet 
vanwege een minderwaardigheidscomplex, maar omdat we innerlijk 
sterk zijn en tegen een stootje kunnen. Zo is er plaats voor de drie liefdes 
die elkaar afwisselen en versterken en wezenlijk bij elkaar horen. Heel  
de Schrift getuigt ervan.

De liefde, vooral de naastenliefde, vraagt om woorden, maar bovenal ook 
om daden. Wanneer we kijken naar de brief van Heeren, krijgen we een 
zeer genuanceerd beeld. De simpele slogan ‘geen woorden, maar daden’ 
doet tekort aan de rijkdom van de Vincentiaanse liefde. Om te beginnen, 
deze liefde heeft woorden nodig. Dat is immers de reden waarom Heeren 
zo vurig verlangt dat Vincentius op zijn eigen patroonfeest vanuit de he-
mel zal spreken. En wanneer Heeren hem heeft laten spreken, roept hij 
retorisch uit: ‘Zoude uwen Patroon zulke liefdetaal tot u niet voeren als 
hij nog zijnen mond tot ulieden konde openen?’ Liefde vraagt dus om taal, 
om liefdetaal, om goede, eerlijke en open taal. Liefde zoekt de goede woor-
den. Liefde is bovendien ook een naam. De zusters heten immers ‘waar-
lijk zusters van liefde’. Daar is niets mis mee. Het punt is dat het niet bij 
praten en mooie namen blijft. De Vincentiaanse liefde is meer. Beide  
tegelijk, daar gaat het om: ‘Zijt vooreerst zusters zoo met de daad als met 
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de naam’. Het gaat om een wederzijdse doordringing van woord/naam en 
daad. Trouwens, Heeren legt er de nadruk op dat de Vincentiaanse liefde 
ook vraagt om onderricht. De Moeder krijgt te horen: ‘Met liefde zult gij 
leeren en onderrichten’. En alle ‘liefdevermaningen’ van Heeren zelf zijn 
bovenal woorden die ons leren en onderrichten! Als ik het goed zie, wordt 
de Vincentiaanse liefde gekenmerkt door een subtiel samenspel van  
namen, woorden, taal, onderricht, creatief denken, inzet, lenigheid en 
niet te gauw lichtgeraakt zijn. Wie dit op volwassen wijze in de praktijk 
vorm weet te geven, is een goed voorbeeld voor de ander en ‘sticht’ hem, 
dat wil zeggen: bouwt hem op.

Kenmerkend voor de Vincentiaanse liefde is haar vurigheid. Dat zegt 
Heeren meteen al in het begin van het eerste hoofddeel. Hij bidt dat de 
‘geest van de H. Vincentius’ hem moge vervullen, zodat hij in staat is ‘dat 
zelve vuur, dat hij (Vincentius) zo menigvuldig heeft weten te ontsteken 
ook in uwe harten te doen branden’. Heel het verwoorden, benamen, uit-
vinden, onderrichten, verwerkelijken, beleven, doorleven van de liefde 
moet in het hart verankerd zijn. Daarom moeten de ‘zusters van liefde’ 
niet slechts ‘pronken’ met deze naam, maar ‘niet minder met uwe harten 
en met de werken der liefde’. Ze horen bij elkaar: de naam, de woorden, 
het onderricht, de werken én het hart. Het hart verenigt wat anders ver-
splintert: de zelfliefde, de naastenliefde en de Godsliefde, de woorden en 
de werken, de naam en de werkelijkheid, de verscheidenheid en de ge-
meenschap – zoals immers ook het hart van God allen omvat. Daarom 
eindigt de brief dan ook met het hart: alle liefdevermaningen komen 
voort uit het hart. Heeren hoopt dat ‘het hart van den H. Vincentius, van 
de H.H. Harten van Jezus en Maria’ voldoende liefde zullen geven om de 
liefdevermaningen in de harten van de zusters vrucht te doen dragen.
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Een belangrijke plaats wordt ingenomen door de moederliefde, die in het 
bijzonder de overste moet bezielen. Deze moederliefde zal ‘door de geest 
van liefde, liefde in de harten uwer kinderen baaren’. Deze moederliefde 
vind ik zeer interessant, wanneer ik kijk naar de spiritualiteit van het  
leiderschap, waar in onze tijd zo intensief over wordt nagedacht. Bij de 
moederliefde gaat het immers om een vorm van leiderschap. Volg ik de 
Vincentiaanse liefde, dan raakt de liefde van de leider het hart – dat wil 
zeggen: de diepste motivatie – van de leden van de gemeenschap. Dat is 
waarachtig een hele opgave. Bovendien is die leiding in staat hier onder-
richt in te geven! Dat is voorbeeldig. En, last but not least, dit leiderschap 
houdt voortdurend in het oog dat álle mensen geborgen zijn in een diepe 
Eenheid, die wij slechts in vertrouwen schouwen. De moederliefde als 
symbool voor goed leiderschap is uiterst actueel.

Ik weet zeker dat de edelsteen van de Vincentiaanse liefde veel meer  
facetten heeft dan wij nu naar voren halen. En elk facet kan nog verder 
worden uitgediept. Één ding hoop ik in ieder geval: dat de gegeven uitleg 
en de bezinning op de Vincentiaanse liefde het gesprek over de brief van 
Pastoor Heeren zullen stimuleren. Hopelijk zullen de zusters van liefde, 
die zich met hart en ziel gegeven hebben aan de Vincentiaanse liefde,  
zelf ooit de ware diepte van deze brief helpen ontsluiten.



 5   Een schilderij met drie harten

Zalig de zuiveren van hart, want zij 

zullen God zien.
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In een van de gangen van het klooster van de 
zusters van de Choorstraat hangt een groot 
negentiende-eeuws schilderij, in 1846 in op-
dracht van Jacobus Heeren vervaardigd door 
de Antwerpse kunstenaar Edward du Jardin.34 
In de loop van de tijd is het wat donker en 
daardoor onopvallend geworden. 
Oorspronkelijk hing het achter het altaar  
in de kapel van het oude klooster in de 
Choorstraat. Zo’n ereplaats heeft het niet 
meer; toch is het goed te bezichtigen voor 
wie dat wil.

34 J. Pompen, 1820 – 7 juli – 1920. Geschiedenis van de 
Congregatie der Zusters van Liefde “Dochters van Maria 
en Jozef”, uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van  
de Congregatie, ’s-Hertogenbosch 1920, 20; Zuster Louisa 
van Rooyen, Geschiedenis van de Congregatie der Zusters  
van de Choorstraat (Dochters van Maria en Jozef),  
’s-Hertogenbosch 1954, 23. Allgemeines Künstlerlexikon, 
deel 30, München/Leipzig 2001. 
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We zien drie harten maar slechts twee personen. Midden boven zien we 
een brandend hart waaruit naar alle kanten felle lichtstralen vertrekken. 
Dit is het hart van Jezus, te herkennen aan de doornenkroon die er om-
heen zit. Jezus zelf is niet afgebeeld. De grootste lichtstraal die Zijn hart 
verlaat, gaat links schuin naar beneden en eindigt in het hart van Maria. 
Ook haar hart brandt. Het is een echt ‘Mariahart’, te herkennen aan het 
zwaard dat er doorheen steekt. Vanuit dit hart vertrekt weer een licht-
straal rechts schuin naar beneden, die eindigt in het derde hart, dat even-
eens brandt. Dit hart draagt Johannes de Evangelist in zijn rechterhand, 
terwijl hij zijn linkerhand op de borst houdt, op de plek waar zijn licha-
melijke hart klopt. Johannes, een forse jonge kerel, is iets moeilijker te 
herkennen. Gelukkig zien we bij de rechterknie zijn attribuut, de adelaar.  
De brandende harten van Maria en Johannes en Johannes’ hand op het 
hart liggen op één lijn: de diagonaal van de linker boven- naar de rechter 
benedenhoek.

Wat heeft dit alles te betekenen? Ooit was deze beeldtaal volstrekt van-
zelfsprekend, maar nu spreekt ze tot de meesten van ons in raadsels.  
Toch loont het de moeite om na te gaan wat de stichter van de congrega-
tie, Jacobus Heeren, en de eerste generaties zusters met deze devotie  
hebben bedoeld. Vandaar dat we eerst in grote lijnen iets vertellen over  
de vele betekenissen van het ‘hart’ in het algemeen en de bijbelse wortels 
van de H. Hartdevotie. Daarna komen we weer uit bij het schilderij.

Het Heilig Hart van Jezus straalt via het Heilig Hart van Maria in het hart van Johannes 
de Evangelist. Schilderij van Edward du Jardin (1846) in het moederhuis. 
Foto: Antoine Jacobs, Hoensbroek.
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In religie, poëzie, maar ook in het alledaagse leven neemt het hart een 
prominente plaats in. Zolang je hart klopt, leef je. Als je bang bent voor je 
leven, dan klopt het zelfs in je keel. Heb je vreselijk veel verdriet, dan 
bloedt je hart. Jonge mensen die verliefd zijn, tekenen een hartje, al dan 
niet doorboord met een pijl, en schrijven daar hun namen bij. Soms is het 
belangrijk om je hart te laten spreken en het is altijd belangrijk om goed 
naar je eigen hart te luisteren (vgl. Jezus Sirach 37,13). Zonder dat laatste 
ben je van jezelf vervreemd. Kort gezegd: in het algemeen duidt het hart 
op ‘leven’ en ‘liefde’, en in het bijzonder duidt het hart op het ‘diepste ik’ 
van ieder individu. In de laatste betekenis is het hart iets dat onzichtbaar 
is, verborgen in het binnenste van de mens.35

Deze betekenissen had het hart al lang vóór het ontstaan van het chris-
tendom. In de Bijbel wordt meer dan duizend keer verwezen naar het hart: 
meestal naar het menselijk hart, soms naar het hart van God. Daarbij 
dient wel opgemerkt dat het Hebreeuwse woord leb (waaruit het 
Nederlandse woord ‘lef’ is voortgekomen) vroeger vaker met ‘hart’ werd 
vertaald en tegenwoordig vaker met ‘binnenste’. Het is immers niet te 
doen om een specifiek lichaamsdeel. Uit het Oude Testament kennen we 
uitdrukkingen als, het ‘zuivere’ hart, het ‘gebroken’ hart en het ‘stenen’ 
hart. Je hart is het kostbaarste wat er is: ‘Bewaar uw hart, meer dan alles 
wat gij moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven’  
(Spr 4,23). Alle menselijke beslissingen komen vanuit het hart , ofschoon 
het moeilijk is om dat van mens tot mens te communiceren: ‘Alle beleid 

35 Voor de vele betekenissen van het hart in de bijbelse en historische overlevering, zie Jan G. 
Bovenmars, Bijbelse spiritualiteit van het Hart, Tilburg 1991; Charles Caspers, ‘Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart en het H. Hart van Jezus. Beknopte geschiedenis van verknoopte devoties’, in: 
Charles Caspers, Wolfgang Cortjaens & Antoine Jacobs (red.), De basiliek van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart te Sittard. Architectuur – devotie – iconografie, Sittard 2010, 93-109.
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wortelt in het hart (…) goed, kwaad, leven en dood. Maar de tong beslist 
ten slotte over deze dingen’ (Jezus Sirach 37,17-18). Het is belangrijk bij 
de juiste persoon om raad te vragen, namelijk bij degene die ‘één van hart’ 
is met jou (Jezus Sirach 37,13). Vandaar dat wij in het Nieuwe Testament, 
in het boek Handelingen, over de grote ‘ideale’ christengemeenschap  
lezen dat deze één van hart en ziel was (Handelingen 4,32). 

In het Nieuwe Testament staat het menselijk hart centraal, het evangelie 
roept op tot ‘hartgrondige’ bekering van de mens. Eén van de zaligsprekin-
gen uit het evangelie volgens Matteüs luidt: ‘Zalig de zuiveren van hart, 
want zij zullen God zien’ (Mat 5:8). Eveneens in het Matteüsevangelie, in 
de zogenoemde ‘jubelhymne’ (Mat 11:25-30), vinden we de enige directe 
verwijzing naar het hart van Jezus die in het hele Nieuwe Testament te 
vinden is: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart’. In het evangelie volgens Lucas lezen we bij de pre-
sentatie van de kleine Jezus in de tempel over het hart van Maria: ‘Ook 
door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in  
veler harten omgaat’ (Luc 2,35). Vandaar, op het schilderij, dat zwaardje 
door het hart van Maria.

In de christelijke oudheid gold het hart als plek van ontmoeting met God. 
Volgens de kerkvader Augustinus († 430) kan men God slechts vinden in 
zijn of haar eigen innerlijk. Bekend is zijn lofbede tot God in het begin van 
zijn Confessiones (Belijdenissen): ‘Gij hebt ons gemaakt naar uw beeld,  
o Heer, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U’. De gelovigen roept 
hij op om in te keren tot hun hart, want daar bevindt zich het beeld van 
God.  Wanneer Augustinus in een commentaar op het Onzevader, de bede 
‘Onze Vader die in de hemel zijt’ bespreekt, wijst hij erop dat wij de hemel 

Op het schilderij is het  
hart van Maria doorboord 
met een zwaardje, een  
verwijzing naar Lucas 2, 35.
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niet ruimtelijk moeten voorstellen (als een plek hoog boven de aarde), 
maar moeten situeren in de harten van de mensen.36  

In de late middeleeuwen ervoeren veel gelovigen, vooral religieuze vrou-
wen, hun relatie met Christus als een relatie van hart tot hart. Pas na de 
middeleeuwen ontstond binnen de katholieke kerk de H. Hartdevotie zo-
als die tot in de twintigste eeuw in Nederland heeft bestaan. Deze devotie 
dankt haar vorm aan de visioenen van Margaretha Maria Alacoque (1647-
1690), een zuster visitandin van het klooster te Paray-le-Monial. Door 
haar en haar geestverwanten werden de gelovigen aangespoord om afbeel-
dingen van het Heilig Hart van Jezus te vereren. Zo ontstond er een eigen 
beeldtaal van het hart. Het ‘brandend’ hart bijvoorbeeld verwijst naar de 
goddelijke caritas, die ook in onze harten kan branden (vgl. Luc 24,32). 
Sommige heiligen, zoals Augustinus en Frans van Sales worden afgebeeld 
met een brandend hart in hun hand, net als Johannes op ons schilderij.

In de eerste helft van de negentiende eeuw was de H. Hartdevotie nog 
volop in ontwikkeling. Uiteindelijk zou ze binnen de wereldkerk nergens 
zo goed gedijen als in katholiek Nederland, tot ze vanaf de jaren 1950 zou 
verdwijnen als sneeuw voor de zon. Anna Catharina van Hees, die met 
Jacobus Heeren aan de basis van de congregatie stond, was een visionaire. 
In verschillende van haar visioenen beschrijft zij haar mystieke vereni-
ging met het Hart van Jezus. Ook Jacobus Heeren was vervuld van devotie 
tot het Hart, en niet alleen het hart van Jezus. Menigmaal eindigt hij zijn 
brieven aan de zusters met de vermelding dat hij hen in de HH. Harten 
van Jezus, Maria en Jozef heeft gesloten. In zijn meditatieboek over het  

36 Aurelius Augustinus, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede, Budel 2004, 135-136.
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leven van Jezus, wijdt hij een uitvoerige beschouwing aan de feestdag  
van het H. Hart van Maria.37

In de afgelopen decennia heeft de geloofsgemeenschap veel devoties van 
zich afgeschud. Visuele voorstellingen van het hart van Jezus werden 
steeds minder relevant: het hart symboliseert immers juist wat onzicht-
baar is en innerlijk in de mens verscholen. De beeldtaal van Anna 
Catharina van Hees en Jacobus Heeren is, zoals gezegd, allang niet meer 
de onze. Kijken wij echter voorbij de beelden, dan zien wij dat hun spiritu-
aliteit bijbelser was dan men in eerste instantie zou denken. De aanwe-
zigheid van de apostel Johannes verraadt ons de clou van het schilderij: 
zijn evangelie en eerste brief vertellen ons immers dat het Gods liefde is 
die in onze harten werkt.   

37 J.A. Heeren, Heilige oefening van drie en dertig Meditatien, over het Leven van Onzen Heer Jesus 
Christus, ten dienste van de Congregatie der Dochters van Maria en Joseph te ’s-Hertogenbosch, 
Z.pl. 1859, 106-126.

Johannes draagt een  
brandend hart in zijn  
ene hand, zijn andere  
hand houdt hij op de  
plaats waar zijn licha- 
melijke hart klopt.



Ik ben de wijnstok, 

jullie zijn de ranken.  

Wie in mij blijft zoals ik in Hem,  

die draagt veel vrucht.

 6   De Levensboom

Acht overwegingen vanuit de Schrift
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De Dochters van Maria en Joseph zijn her-
kenbaar aan hun professie-ring en aan het  
insigne van de congregatie, dat zij aan een 
kettinkje dragen: de Levensboom. ‘Het zijn 
tekenen van onze toewijding, ons evange-
lisch leven en onze verbondenheid met  
elkaar,’ aldus de vernieuwde Constitutiën 
van 1989 (nr. 62). Prachtig om zo’n teken  
altijd bij je te dragen! De Levensboom is  
een krachtig symbool: de boom die leeft  
en leven geeft. Hij is de spiegel waarin  
wij ons leven kunnen beschouwen.
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Dit insigne dateert overigens niet uit de beginperiode van de congregatie, 
maar pas uit 1961, toen de kunstenaar Luc van Hoek een nieuwe medaille 
voor de zusters ontwierp. 

Deze medaille werd door de zusters aan de rozenkrans gedragen, die  
een onderdeel van de kleding was. De ene zijde van de medaille toonde 
symbolen van Maria (hemelpoort), Jozef (lelie) en Jozef, de zoon van  
Jacob (korenschoof). De andere zijde toonde de Levensboom als symbool 
van Christus, waarmee gedoeld wordt op zijn woorden uit het evangelie  
volgens Johannes: ‘Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken’ (Joh 15,5).  
Toen de zusters enkele jaren later burgerkleding gingen dragen, werd  
om praktische redenen – de medaille was te groot en te zwaar – de 
Levensboom uit het geheel gezaagd. De symbolische afbeeldingen  
van Maria en Jozef kwamen daarmee te vervallen en de zusters droegen 
voortaan de Levensboom als hanger aan een halsketting. 

In dit hoofdstuk gaan wij als het ware de Levensboom binnen: de heilige 
ruimte, die zich opent, wanneer wij haar met ons eigen leven betreden. 
Wij verkennen de Levensboom vanuit de Schrift. Gaandeweg wordt  
duidelijk wat onze toewijding en verbondenheid betekenen in het licht 
van het evangelie.
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De grond
We beginnen met de grond, de plaats waar onze Levensboom staat. Twee 
dingen zijn van levensbelang: dat hij in goede grond staat en dat hij genoeg 
water krijgt. Want dan pas groeit een boom. Zo wordt van Israël gezegd: 
‘Hij was geplant in goede grond waar veel water was. Zo kon hij ranken 
schieten en vrucht dragen. Een prachtige wijnstok zou het wezen’  
(Ez 17,8). De goede grond waarin Israël geworteld staat, is de levende God. 
Hij omgeeft haar, Hij doordringt haar van leven, Hij maakt haar vrucht-
baar. Als Hij niet de grond is waar wij leven, sterven wij af. Wie zich  
afkeert van God ‘is een kale struik in de woestijn, nooit krijgt hij regen. 
Hij staat op dorre woestijngrond, in een onvruchtbaar, verlaten land’  
(Jer 17,6). Daartegenover staat iemand die leeft uit God: ‘Hij is een boom 
aan een rivier met wortels tot in het water. Hij heeft geen last van de 
hitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet.  
Hij blijft vrucht dragen’ (Jer 17,8).

Een goede omgeving voor onze Levensboom is het Woord van God. Dat 
Woord van God is niet ver weg. Het is dichtbij. Want in iedere situatie 
spreekt Hij ons aan, uitnodigend, uitdagend, pijnlijk soms, maar altijd 
zijn oog gericht op ons welzijn. Geworteld zijn in God betekent: iedere 
dag weer luisteren naar zijn Woord, zodat het vrucht draagt in ons leven. 
Dat is echt evangelisch leven. Zo’n boom is geplant aan levend water en 
geeft zijn vrucht op zijn tijd, zijn loof verwelkt niet (Ps 1,3). We hoeven 
niet bezorgd te zijn dat deze vruchtbare bodem wordt weggeslagen. Er zijn 
steeds nieuwe kansen. Dit doet denken aan dat verhaal van de onvrucht-
bare vijgenboom. De eigenaar van de boomgaard wilde de boom omhak-
ken: ‘Al drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik 
vind er geen. Hak hem om. Waartoe put hij nog de grond uit?’ (Luc 13,7). 
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Maar degene die de directe zorg heeft voor de vijgenboom, verzet zich: 
‘Heer, laat hem dit jaar nog staan. Laat mij eerst de grond eromheen  
omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar 
vrucht. Zo niet, dan kunt u hem omhakken’ (Luc 13,8-9). In deze parabel 
wordt op ontroerende wijze aandacht gevraagd voor de grond waarin onze 
Levensboom geplant is. Ik hoor er een pleidooi in zorg te dragen voor de 
voorwaarden van ons leven: zo nu en dan de grond goed omspitten en  
van tijd tot tijd mest geven. Anders groeit onze boom niet. Toewijding  
is nodig, anders verdort onze Levensboom.

De wortels
De grond kan nog zo goed zijn, als mijn wortels niet deugen, dan is het 
met mijn Levensboom gedaan. Wortels vormen een fijnzinnig netwerk, 
dat ons met de grond verbindt: verbondenheid! Die verbondenheid is  
basaal. Zonder verworteling raken we ontworteld. Wortels moeten zich 
hechten in de grond. Er is een mooi oud verhaal dat ons vertelt wat dit  
betekent. Er was eens een rabbi die heel geleerd was, maar er in de prak-
tijk weinig mee deed. ‘Hij leek op een boom met heel veel takken, maar 
met weinig wortels. De wind stak op, ontwortelde hem en wierp hem  
ondersteboven.’ Een arme vrome bracht in praktijk wat hij hoorde, heel 
eenvoudig. Hij wist niet veel en zei niet veel. ‘Hij lijkt op een boom met 
veel wortels en weinig takken. Al komen alle winden van de aarde zich 
tegen hem keren, dan nog wordt hij niet weggerukt van zijn plaats.’ Aldus 
het joodse geschrift Spreuken der Vaderen. En dan te bedenken dat voor 
de verteller de ‘plaats’ waar je staat, God is! God is onze Plaats en wordt 
dat steeds meer, naarmate wij zijn woord in praktijk brengen, beetje bij 
beetje. Op die manier krijgt onze Levensboom sterke wortels.
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Maar wortels verankeren ons niet alleen in de grond, ze zorgen ook voor 
de toevoer van voedsel. De wortels zijn een fijn netwerk, dat zorgt voor 
voedingsstoffen en water. Alle bomen leven van de grond waarin ze  
geworteld staan. Voortdurend zuigen ze voedingsstoffen op. Zo zijn alle  
bomen met elkaar verbonden. Ze leven van dezelfde grond. En deze grond 
is uiteindelijk verbonden met de Grond van alle leven. Dat wordt mooi in 
beeld gebracht door de joodse wijze, Jezus Sirach. Hij vergelijkt zichzelf 
met een kleine boomgaard. Deze boomgaard ligt aan een klein water-
geultje. Iedere dag gaf hij zijn boomgaard water uit dat kleine stroompje. 
‘En zie’, zo zegt hij, ‘mijn stroompje werd een rivier en mijn rivier een zee’ 
(Sir 24,31). Wanneer ik dagelijks water put uit de Schrift en daarmee mijn 
boomgaard bevloei, raak ik van dag tot dag dieper verbonden met de  
Bron van alle leven. Goed voor mijn Levensboom.

De stam
De stam van een boom rijst op uit zijn wortels, die hecht verbonden zijn 
met de grond. Altijd weer mooi om te zien: hoe een volwassen boom  
oprijst uit de grond waar hij staat. Vooral wanneer zo’n boom veel heeft 
meegemaakt. Dan zie je hoe de bast de verwondingen verwerkt heeft, 
soms diepe wonden, diepe inkervingen. Maar ten slotte staat hij daar:  
de Levensboom, getekend door het leven. Zo vormt iedere boom een lees-
boek voor wie in dit leven wil leren. Niet voor niets staat de paradijsboom 
in het midden van de tuin (Gen 3,3). Hij bevat diepe levenservaring: de 
kennis van goed en kwaad. Deze paradijsboom staat symbool voor alle 
levensbomen, die in weer en wind getekend zijn door het leven, dat zijn 
sporen achterlaat in ieders leven.
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‘Abraham trok het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik  
van More’ (Gen 12,6). Daar roept hij de Naam uit: ‘Wees aanwezig. 
Bescherm ons leven. Behoed ons. Laat ons niet verloren gaan. Wees er!’ 
Een andere boomsoort, een tamarisk om precies te zijn, maar evengoed 
een boomsoort, plantte Abraham in Beerseba. Ook daar riep hij de Naam 
uit (Gen 21,33). In beide gevallen zien we hoe de Levensboom ruimte  
uitspaart waar echt leven gedijen kan. Hij vormt als het ware het midden  
van de gemeenschap, zodat niemand verdwalen kan. Ook voor vreemde-
lingen is zo’n boom een oriëntatiepunt. Voor reizigers is dit een kwestie 
van leven of dood (Gen 18,1-15). 

Het is niet vreemd dat in het hemelse Jeruzalem het water des levens 
stroomt langs waar de Levensbomen staan: ‘De rivier liep midden door  
de straat van de stad en op haar oevers stonden, aan weerszijden, de 
Levensbomen, die twaalf maal vrucht dragen, elke maand weer. Hun  
loof brengt de volken genezing’ (Apok 22,2).

De twijgen
De Levensboom van de Congregatie heeft zes twijgen, die uit de stam 
voortkomen, aan elke kant drie. Hierbij is vooral gedacht aan de wijnstok 
en de ranken. ‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft 
zoals ik in Hem, die draagt veel vrucht’ (Joh 15,5). Wie aandachtig naar  
de wijnstok kijkt als Levensboom, kan drie dingen leren.

Ten eerste, de ranken en de wijnstok vallen in hoge mate samen. Je zou 
kunnen zeggen dat de wijnstok gevormd wordt door de ranken die vrijwel 
onmiddellijk uit de wortel oprijzen. Of anders gezegd: er is bijna geen 
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stam te zien. De wijnstok bestaat uit ranken. Dit geeft te denken. 
Christus is zo bescheiden en zo dienstbaar, dat hij het leven vormt van  
de ranken. Hij gaat als het ware op in het leven van zijn mensen. Dit bete-
kent voor ieder die een Levensboom wil zijn, dat hij niet zijn eigen stam 
moet profileren – kijk mij eens – maar geheel dienstbaar mag zijn voor  
de ranken, waarvan hij het leven vormt.

Een tweede ding dat wij leren: ranken zijn alleen vruchtbaar als ze on-
middellijk met de wijnstok verbonden zijn: ‘Blijf in Mij, zoals ik in jullie. 
Zoals een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij 
blijft in de wijnstok, zo jullie evenmin als je niet blijft in mij’ (Joh 15,4). 
Verbondenheid is hier het sleutelwoord.

Het derde wat wij leren: wie zich niet verbindt, ontbindt zichzelf en 
wordt onvruchtbaar. Hij snijdt zichzelf af van het leven en wordt afgesne-
den: ‘Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt de wijnbouwer af. 
Elke rank die wel vrucht draagt snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt’ 
(Joh 15,2). Dit snoeien hoort erbij. Het doet wel zeer, maar is nodig. 
Anders is er geen ruimte voor nieuw leven.

Het loof
We zagen reeds, hoe het loof van de Levensboom in het hemelse 
Jeruzalem genezing brengt voor de volken. Inderdaad, de bladeren van de 
bomen zijn sinds oeroude tijden geneeskrachtige kruiden. Ieder blad heeft 
zijn eigen genezende werking. Ook dat hoort bij de levenservaring die de 
Levensboom ons schenkt. Ieder van ons is zelf zo’n blad, geroepen om  
genezend en helend aanwezig te zijn.
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Maar het loof is niet alleen geneeskrachtig, het is ook schaduwrijk: het 
biedt bescherming tegen de brandende hitte van de zon. Voor gasten is 
deze schaduw een plek om uit te rusten en bij te komen. Wanneer iemand 
komt schuilen onder onze Levensboom, hebben we een engel onderdak 
gegeven (Re 6,11). De schaduwrijke boom is bovendien symbool van de 
liefde. In het Hooglied zegt de bruidegom tegen de bruid: ‘Onder de appel-
boom heb ik je liefde gewekt, de plaats waar je moeder je ontving, de plaats 
waar zij die jou baarde, jou ontvangen heeft’ (Hoogl 8,5). Op dichterlijke 
wijze wordt hier verteld, dat de vruchtbare liefde gedijt in de schaduwrijke 
lommer van de Levensboom. Dit is niet moeilijk na te voelen. De liefde 
kan niet tegen de spiedende blikken. Zij vergt de bescherming van een 
schaduwrijke plaats. Dan pas gedijt zij. Dan pas bloeit zij open.

Hier doet zich een merkwaardige paradox voor. Soms is er maar weinig 
schaduw. Met dat weinige moeten we het dan (even) doen. Dat heb ik  
geleerd van de parabel van Jotam (Re 9,8-15). Het verhaal wil dat de  
bomen er op uittrokken om een van hen tot koning te zalven. Maar alle 
bomen weigerden het koningschap. De olijfboom weigerde, omdat hij  
dan moest ophouden olie te geven, want al zijn tijd en energie zouden 
gaan zitten in het bieden van schaduw en bescherming aan de andere  
bomen. Nee dus. Ook de vijgenboom weigerde, want dan moest hij op-
houden zoete vruchten voort te brengen. Al zijn energie zou gaan zitten 
in het leiding geven. Daarna weigerde ook de wijnstok, om dezelfde  
reden. Ten slotte vroegen ze de doornstruik. Die wilde wel, maar op  
voorwaarde dat ze dan zouden rusten onder zijn schaduw: ‘Als jullie  
mij werkelijk tot koning willen zalven, kom dan schuilen onder mijn 
schaduw. Willen jullie dat niet, dan zal er van de doornstruik een vuur 
uitgaan, dat zelfs de ceders van de Libanon verteert’ (Re 9,15). Ik leer  
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hiervan: Als je werkelijk wilt schuilen onder de beschermende schaduw 
van een ander, neem dan genoegen met de schaduw die hij je biedt. Klaag 
niet, maar aanvaard het weinige dat geschonken wordt aan geborgenheid. 
Als je voor een ander kiest, kies daar dan ook werkelijk voor. Anders word 
je verteerd door je eigen ontevredenheid.

De vruchten
Geen bomen zonder vruchten: olijven, appels, granaten, vijgen, druiven, 
enzovoort. Vruchten worden gezien als genade. Zo roept de psalmist uit: 
‘Ik ben als een welige olijf in het huis van de Machtige, ik veilig mij in  
de gunst van de Machtige eeuwig en immer’ (Ps 52,10). De olijfboom is 
welig, omdat hij overvloedig vrucht draagt. En waarom draagt hij zo  
overvloedig vrucht? Omdat hij in de gunst staat bij de Levende. Drie  
dingen leer ik van de Levensboom, wanneer ik kijk naar zijn vruchten.
Het eerste wat ik leer, staat in de Bergrede: ‘Iedere goede boom brengt 
goede vruchten voort, iedere slechte boom slechte vruchten’ (Mat 7,17). 
Ja, het is nog sterker: ‘Een goede boom kan geen slechte vruchten voort-
brengen, noch een slechte boom goede vruchten’ (Mat 7,18). Ik lees dat 
zo: wij dragen vrucht uit God, wanneer wij van dag tot dag proberen  
handen en voeten te geven aan zijn Woord. Iedere dag een klein beetje. 
Niet te veel praten, maar steeds iets doen. Dan blijven de wortels hun 
werk doen, dan wordt de stam sterk, dan blijven de bladeren groen en dan 
hoeven we ons geen enkele zorg te maken: wij dragen vrucht, wij dragen 
goede vrucht. Ook al overzien wij het niet, ja, al lijken wij onvruchtbaar, 
wij dragen vrucht uit Gods goede leven. Zit deze verbondenheid, die 
blijkt uit onze onderlinge verbondenheid, niet goed, dan zijn ook de 
vruchten niet goed, wat vroeg of laat zal blijken.
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Het tweede wat ik leer, is dat iedere boom eigen vruchten voortbrengt: 
‘Plukt men soms druiven van doorns of vijgen van distels?’ (Mat 7,16). 
Een appelboom brengt geen peren voort, een perenboom geen sinaasappe-
len. Iedere boom brengt zijn eigen vruchten voort. We moeten dus tevre-
den zijn met onze eigen vruchten en die vruchten niet vergelijken met  
die van een ander. Niemand brengt de vruchten van een ander voort. 
Sommigen denken dat zij de vruchten van een ander moeten voortbren-
gen. Onzin. Iedere boom draagt zijn eigen vrucht. Dat geldt ook voor  
onze Levensboom.

Een derde leerpunt: iedere boom draagt vrucht op zijn eigen tijd. Psalm 1 
zegt het bondig: ‘Die zijn vrucht draagt op zijn tijd’ (Ps 1,3). Hier worden 
twee dingen in één zin gezegd. Ten eerste, dat de vruchtbare mens zijn  
eigen vrucht draagt, niet die van een ander, want dat kan gewoon niet.  
Dit zagen we zo juist. Ten tweede, dit vrucht dragen gebeurt in een tempo  
dat hoort bij de boom. De ene boom doet er langer over dan de andere. 
Bovendien beginnen ze op verschillende tijdstippen, waardoor ook de tijd 
van de oogst verschilt. Alles op zijn tijd, dat geldt bij uitstek voor bomen. 
En dus ook voor onze Levensboom.

In het landschap
Een boom staat in de vrije ruimte van het landschap. De elementen heb-
ben vrij spel: wind, zon en regen. Zo staat hij daar voor iedereen te zien. 
Sommige bomen maken veel indruk, andere zijn heel povertjes. Veel  
indruk maakt die geweldige ceder van de Libanon ‘met zijn mooie takken, 
zijn schaduwrijk loof en zijn rijzige stam; tot in de wolken reikte zijn 
kruin, het water deed hem gedijen en maakte hem groot; dankzij het over-



145

 Hoofdstuk 6  De Levensboom. Acht overwegingen vanuit de Schrift

vloedige water tierde hij welig, zijn stam stak boven alle andere bomen in 
de vlakte uit, zijn takken waren talrijk en zijn twijgen lang; in zijn takken 
nestelden de vogels van de hemel, onder zijn twijgen wierpen de wilde  
dieren hun jongen, in zijn schaduw woonden machtige volken; zijn wortel 
dronk overvloedig water, het was een prachtboom, door zijn hoogte en zijn 
lange takken’ (Ez 31,3-7). Deze boom is zo geslaagd, zo indrukwekkend,  
zo overheersend, dat je er moe van wordt de beschrijving nog eens over te 
lezen. Je ogen doen er zeer van, zoveel weelde. Dat is dan ook de bedoeling 
van de profetische schildering. God verafschuwt deze hoogmoed: ‘Hij 
werd hoogmoedig op zijn stam, verhief zijn kruin tot in de wolken en werd 
trots op zijn hoogte.’ Dit is het gevaar van de Levensboom: zijn arrogantie.

Tegenover deze verwaande, hoge ceder staat de boom die als galg dient, 
een kale paal, ontdaan van iedere pracht. De ter dood gebrachte werd aan 
zo’n boom gehangen, totdat de vogels het lijk hadden kaalgevreten  
(Gen 40,19; Deut 21,22-23). Dit ophangen aan de schandpaal gebeurde  
alleen bij ernstige vergrijpen. Het was een waarschuwing. Iedereen zag 
het en werd met afschuw vervuld. Zo werd ook Jezus Christus op een 
heuvel aan een boom geknoopt, ‘een gekruisigde Christus, voor joden  
een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen 
zijn, Gods kracht en Gods wijsheid’ (1 Kor 3,23-24).

Wij staan voortdurend voor de keuze tussen de weelderige ceder en de 
kale kruisboom. Gelukkig herinneren wij ons het woord van God: ‘Dan 
zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de Heer, een hoge boom 
verneder en een lage boom verhef, en dat Ik een sappige boom laat ver-
dorren en een dorre boom tot bloei breng. Ik, de Heer, heb het gezegd en  
Ik zal het ook doen’ (Ez 17,24).
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De Levensboom als weg ten leven
De Levensboom is geen schouwspel om naar te kijken, al is het een mooi 
schouwspel. De Levensboom nodigt uit om erin te gaan staan en in haar 
ons eigen leven te lezen en te herlezen. Dat is iedere dag weer spannend. 
Wie zou niet willen leven? Vooral voor eenvoudige mensen in het oude 
Israël was de Levensboom een geliefd symbool. We komen dit motief  
dan ook in veel volksspreuken tegen.
Het heilige midden van de Levensboom was voor hen de wijsheid, dat wil 
zeggen: een manier van leven die doordrenkt was van respect en eerbied. 
Wie deze boom van de levenswijsheid omhelsde, was op de goede weg, hij 
naderde het geluk, want de wijsheid was ‘een levensboom voor wie wijsheid 
verwerven, wie haar vasthouden zijn op de goede weg’ (Spr 3,18).Dit is de 
weg van de gerechtigheid. Die draagt vrucht: ‘De vrucht van de rechtvaar-
digen is een Levensboom, onrecht rooft het leven weg’ (Spr 11,30). Gerech-
tigheid is heel concreet: iedere dag proberen de ander tot zijn recht te laten 
komen. Bijvoorbeeld door mild te oordelen en niet te roddelen: ‘Een milde 
tong is een Levensboom, een boze tong verbrijzelt het gemoed’ (Spr 15,4). 

Bij dit alles is het belangrijk te genieten van het leven, zolang het ons gegeven 
is, want ‘altijd maar hopen maakt het hart ziek, een vervuld verlangen is een 
Levensboom’ (Spr 13,12). In die zin is de Levensboom een teken van verzoening: 
verzoening met onszelf, verzoening met de ander, verzoening met het leven. 

Steeds opnieuw zet de Levensboom aan tot creativiteit. In dit middeleeuwse ‘plantenboek’ 
zien we een afgeleide van de Levensboom, een ‘boom der deugden’. De dertien deugden 
hangen als vruchten aan de takken van de boom. Elke deugd wordt verbeeld door een 
vrouw. Linksonder de ratio (vertaald uit het Latijn): ‘Zoals er uit de wortels van één boom 
veel takken groeien, zo komen er veel deugden voort uit de ene deugd van de liefde’. Op  
de stam zien we nogmaals karitas of liefde,daaruit spruiten andere deugden voort, zoals: 
longanimitas (lankmoedigheid), patientia (geduld), castitas (kuisheid), pax (vreugde),  
fides (geloof), spes (hoop), sobrietas (matigheid), continentia (beheerstheid) en modestia 
(bescheidenheid).Liber Floridus, ca. 1470. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 72A23.
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De genade heeft geen oog voor wat  

voor haarzelf nuttig en passend is, 

maar voor wat velen profijt brengt.

 7   Niet voor het oog van de mensen 

(Matteüs 6,1)
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Spiritualiteit heeft met het innerlijk te  
maken. Maar ook met onderlinge verbonden-
heid, saamhorigheid. Spiritualiteit is enkel-
voud en meervoud. Wat ons innerlijk 
inspireert zet ons aan het werk, samen met 
anderen. Het samengaan van ‘innerlijkheid’ 
en ‘maatschappelijke betrokkenheid’ is  
wezenlijk voor christelijke spiritualiteit. 
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In bijzondere mate zijn deze twee polen van christelijke spiritualiteit – 
een  gerichtheid naar ‘binnen’ én een gerichtheid naar ‘buiten’ – aanwijs-
baar in de Vincentiaanse spiritualiteit. Vincent de Paul heeft hierin aan de 
Dochters van Liefde de weg gewezen. We hebben gezien dat Vincent al in 
het begin van zijn Algemene regels aangeeft dat de Dochters van Liefde 
‘de innerlijke oefeningen van het geestelijk leven moeten verbinden met 
de uiterlijke werkzaamheden van de christelijke liefde ten opzichte van 
de armen’. Vincent maakt ook duidelijk dat innerlijke verdieping geen 
louter individuele bezigheid is, maar iets waar je samen voor staat. Over 
de geestelijke leergesprekken zegt hij dat wij daarin gezamenlijk luisteren 
naar de stem van God en door dat luisteren Hem verheerlijken. Zonder 
deze gezamenlijke leergesprekken zouden wij volgens Vincent in ‘duis-
ternis wandelen’ (vgl. Joh 8,12). Tijdens die gesprekken wordt innerlijk de 
leiding van God ervaren met het oog op de praktijk van de liefde. De liefde 
van God die in ons werkt vormt de binnenkant van onze liefdewerken, 
waarbij het dienen van de armen het leidmotief is. 

In deze slotbeschouwing wordt eerst nader ingegaan op zowel de ‘maat-
schappelijke’ als de ‘innerlijke’ kant van christelijke spiritualiteit. Na de 
recente geschiedenis van de Dochters van Maria en Joseph in Nederland 
en Indonesië te hebben aangestipt, wagen wij een blik in de toekomst.   

De genade heeft oog voor wat velen profijt brengt
Dat christelijke spiritualiteit op de samenleving betrokken is, is welis-
waar wezenlijk, maar niet voor iedereen is dat een vanzelfsprekende 
zaak. Velen associëren ‘spiritualiteit’ met een soort techniek om jezelf 
‘goed te voelen’, als een hulpmiddel om de eigen persoonlijkheid beter  
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te kunnen ontplooien in deze turbulente wereld. Maar als dat zo is, dan 
schiet die turbulente wereld daar zelf weinig mee op. Christelijke spiri-
tualiteit is heel anders dan louter ‘jezelf goed voelen’, ze gaat gepaard met 
veranderingen. Volgens Inigo Bocken kunnen wij christelijke spirituali-
teit herkennen aan haar ‘licht anarchistische trekken’. Immers, zij zet  
de bestaande ordening op het verkeerde been, niet om die omver te willen 
werpen maar omdat zij op God gericht is. Soms leidt zij zelfs tot twijfel 
aan ons eigen gemeenschapsleven, niet omdat zij zich daar tegen keert 
maar om ons te laten zien dat wat werkelijk van belang is, altijd iets an-
ders is dan wat we kunnen vastleggen. Want het volle leven is niet vast te 
leggen. Wanneer wij dat zo ervaren, beseffen wij hoe klein wij zijn, maar 
tevens voelen wij ons groot omdat we deel zijn van dat leven, zij het niet  
in wereldse zin. Maatschappelijke spiritualiteit is gericht op de wereld, 
maar ze is niet van de wereld.38   

Om te verduidelijken dat christelijke spiritualiteit wel maatschappelijk 
maar niet werelds is, gaan wij te rade bij Thomas van Kempen, de auteur 
van de Navolging van Christus, een belangrijke inspiratiebron van zowel 
Vincent de Paul als Jacobus Heeren. Dit meest bekende (en vertaalde) 
christelijke geloofsboek na de Bijbel inspireert nog steeds veel mensen, 
maar tevens heeft menige hedendaagse lezer er moeite mee. Dat laatste 
heeft te maken met de manier waarop Thomas zich uitspreekt over de 
wereld, de volledige titel van het boek luidt trouwens Over de navolging 
van Christus en het niet achten van alle waan van de wereld. Eerder is al 
ter sprake gekomen hoe pastoor Heeren dit boek bij de zusters aanbeval, 

38 Deze weergave is geïnspireerd op de lezing ‘Plaatsen van bezieling’, die Inigo Bocken op  
19 november 2011 in Nijmegen hield. Voor de digitale versie, zie www.titusbrandsmainstituut.nl, 
aanklikken ‘uitgaven’ en vervolgens ‘E-boeken’.

Zuster die een doof meisje 
helpt met spreken aan het 
Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel, midden 
jaren vijftig (uit Sergio 
Derks, Doorbroken stilte, 
2004, p. 120).
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in het bijzonder een van de hoofdstukken over de ‘innerlijke vertroosting’ 
(Navolging, boek IV, hoofdstuk 54). Daarin verwoordt Thomas van 
Kempen voortdurend een tegenstelling tussen de ‘natuur’ die van God 
verlaten is en de ‘genade’ die door God gegeven wordt. De natuur noemt 
hij listig en bedrieglijk, heerszuchtig, eerzuchtig, lui, hebzuchtig, overge-
voelig, egoïstisch, alleen gericht op zelfontplooiing en nieuwsgierig. Al 
deze eigenschappen gelden tevens voor wie zijn of haar leven laat bepalen 
door de natuur. Voor degenen die leven volgens de genade gelden daaren-
tegen precies de tegengestelde eigenschappen. De genade is – en maakt 
hen – argeloos, deemoedig, bescheiden, ijverig, sober, gelijkmoedig,  
zichzelf wegcijferend, onbaatzuchtig en verstoken van sensatiedrang. 

Vanwege dit soort tegenstellingen vinden sommigen de Navolging een 
somber en individualistisch boek. Maar dat is zeker niet de bedoeling  
van Thomas van Kempen, en evenmin van Jacobus Heeren in diens voet-
sporen. Integendeel, de clou is dat wie volgens de genade leeft, daardoor 
juist beschikbaar is voor de ander:

De natuur werkt voor haar gemak en let op wat een ander haar als  
voordeel kan opleveren. De genade echter heeft geen oog voor wat  
voor haarzelf nuttig en passend is, maar voor wat velen profijt brengt 
(boek IV, hoofdstuk 54, vers 5).  

De spiritualiteit van Thomas van Kempen, Vincent de Paul en Jacobus 
Heeren is geënt op de Heilige Schrift. De clou van wat zij ons te vertellen 
hebben, namelijk dat de genade oog heeft voor het profijt van velen, is een 
weerklank van een vers uit de eerst brief van Paulus aan de Korintiërs: 
‘(…) ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen 
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gered worden’ (1 Kor 10,33). Daarnaast hechtte dit drietal grote waarde 
aan de geschriften van Johannes.  Hierboven is al gewezen op het belang 
dat Vincent hechtte aan de geestelijke leergesprekken, zonder welke de 
zusters ‘in duisternis zouden wandelen’, een verwijzing naar Johannes 
8,12. De Navolging begint trouwens met dit bijbelvers: ‘Wie Mij volgt, 
gaat zijn weg niet in duisternis’. Ook de tegenstelling tussen ‘natuur’ of 
‘wereld’ aan de ene kant en ‘genade’ aan de andere kant is voor een belang-
rijk deel ingegeven door Johannes. Reeds in de proloog van diens evange-
lie lezen we over de tegenstelling tussen de wereld, die Gods genade 
aanbod heeft afgewezen, en degenen die dat aanbod wel hebben aan-
vaard.39 Maar bovenal vertelt Johannes in zijn evangelie en zijn brieven 
dat de liefde die wij voor onze medemens hebben, de liefde is van God die 
in ons werkt: ‘als wij elkaar liefhebben, verblijft God in ons en is zijn 
liefde in ons volmaakt geworden’ (1 Joh 4,12). In de lijn van Johannes, 
Thomas en Vincent zegt Heeren expliciet in zijn Bijzondere regelen –  
en zeggen de Dochters van Maria en Joseph hetzelfde in hun constituties 
(const. 8) – dat die liefde er is voor álle medemensen, zonder onderscheid. 

Samenvattend kunnen wij zeggen dat maatschappelijke spiritualiteit  
zoals die uit de Vincentiaanse traditie naar voren komt, inderdaad niet 
werelds is, eerder tegendraads ten opzichte van wat de toon aangeeft in  
de wereld om ons heen. Maar toch is maatschappelijke spiritualiteit er 
juist ten dienste van de wereld.  

39 Het was in de wereld, een wereld die door hem was ontstaan, en die wereld heeft hem niet erkend. 
In zijn eigen huis is hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben hem niet opgenomen. Aan degenen 
die hem wel opnamen, heeft hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden: aan hen die 
geloven in zijn naam (Joh 1,10-12).
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Zuiver je hart
Tijden komen en gaan, maar de ‘bronervaring’ van Vincent de Paul en 
Jacobus Heeren, waaruit de Dochters van Liefde, respectievelijk de 
Zusters van de Choorstraat zijn voortgekomen, heeft niet ingeboet aan 
actualiteitswaarde. Zij stonden en staan in een rijke traditie, gevoed door 
het evangelie en vele andere inspiratiebronnen. In een geestelijke traditie 
staan betekent die traditie levend houden, doorgeven wat je het meest 
dierbaar is. Dat wil niet zeggen dat de traditie van de christelijke spiritua-
liteit een rustig voortkabbelend iets is. Soms kan het er hevig aan toegaan, 
en zijn er plotse wendingen of stroomversnellingen. Soms lijkt er zelfs 
sprake van een breuk, zoals de leefwijze van de Dochters van Liefde in de 
zeventiende eeuw een breuk betekende met de tot dan toe bestaande leef-
wijze van vrouwelijke religieuzen. Maar een breuk in leefwijze kan juist 
een herstel of een verrijking betekenen van de traditie van de spirituali-
teit. Omdat het doorgeven van iets wat je dierbaar is, gebeurt onder steeds 
andere omstandigheden, is traditie steeds nieuw. In deze betekenis is  
‘traditioneel’ precies het tegenovergestelde van ‘conservatief’, want wie 
conservatief is, wil slechts vasthouden en tegenhouden. Zo iemand staat 
in feite buiten de traditie, die hij denkt te beheren als een museumstuk. 

Een van de refreinen in de traditie van de spiritualiteit is het streven naar 
‘een zuiver hart’. Thomas van Kempen zegt het mooi: zuiver je hart, maak 
er een mooie feestzaal van om Hem te ontvangen (Navolging III,12,1-9). 
Wanneer je dat doet, is de hele wereld niet in staat om Hem van jou af te 
nemen (III,12,22). Wie haar hart zuivert, maakt innerlijk ruimte voor 
God. Deze ruimte ontstaat wanneer we minder tot onszelf neigen, zonder 
dat we onszelf helemaal  hoeven weg te cijferen. Hoe meer we aan onze 
innerlijkheid werken, hoe minder individualistisch we zijn, hoe meer we 
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kunnen groeien in gemeenschap met elkaar. Echte gemeenschappelijk-
heid is immers iets heel anders dan een of ander gezamenlijk clublidmaat-
schap. Het is niet ieder voor zich, maar ieder telt mee, althans in de ogen 
van God. Om tot die innerlijke verdieping te komen introduceerde 
Vincent de gezamenlijke leergesprekken van de Dochters van Liefde. 
Door te leven volgens de deugden nederigheid, gehoorzaamheid, geduld 
en vooral liefde, wilden zij hun hart openen voor de ontmoeting met God. 
Die ontmoeting gebeurt concreet in de ontmoeting met onze medemen-
sen, in het bijzonder de minsten onder hen (vgl. Mat 25). 

Verleden – heden – toekomst 
In de Titus Brandsma Lezing van 2012 blikte Laetitia Aarnink terug op 
het leven van de actieve religieuzen in Nederland en elders. Tot medio 
twintigste eeuw kenden de religieuze instituten en de activiteiten die ze 
ontplooiden een formidabele expansie. Daarna liep het weer snel terug. 
Geleidelijk aan heeft de overheid het buitengewoon onderwijs, de zieken- 
en gehandicaptenzorg, en het maatschappelijk werk overgenomen. Het 
werk dat vroeger door religieuzen werd verricht, gebeurt nu door andere 
handen. Daarbij komt nog dat ook het aantal roepingen drastisch is afge-
nomen en de religieuzen zijn vergrijsd.40 

De congregatie van de Dochters van Maria en Joseph past precies in dit 
plaatje. Nog tijdens het leven van Jacobus Heeren werd de zorg voor arme 
vrouwen en kinderen uitgebreid met het geven van lager onderwijs in  
’s-Hertogenbosch en omgeving, de zorg voor het Bossche weeshuis en 

40 Laetitia Aarnink, Barmhartigheid werkt in het verborgene, ’s-Hertogenbosch/Nijmegen 2012; 
Voor de digitale versie, zie www.titusbrandsmainstituut.nl, aanklikken ‘uitgaven’ en  
vervolgens ‘E-boeken’.

In de loop van de tijd  
wordt de articulatie  
methode verder verfijnd. 
Deze foto is van omstreeks 
1960. 
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voor het instituut voor doven in Sint-Michielsgestel. In de jaren na het 
overlijden van de stichter in 1859 was er sprake van een echte expansie, 
met vestigingen voor zorg of onderwijs in Best, Elst, Beverwijk, 
Montfoort, Orthen, Amsterdam, Stompwijk, Vlierden, Waalre, Nuland, 
Den Haag, Hintham. In de jaren twintig van de twintigste eeuw was er  
gemiddeld wel één nieuwe vestiging per jaar, zoals te Driel, Oss, Tilburg, 
Udenhout, Nijmegen, Beverwijk, Tuindorp-Vreewijk (Rotterdam), Strijp, 
Grevenbicht. De sector waar de zusters zich het meest op toelegden in 
vergelijking met andere religieuzen, was de begeleiding van doven en  
kinderen met een meervoudige beperking. Al in 1840 ontfermden de  
zusters zich over het onderwijs aan dove meisjes in het net genoemde  
instituut voor doven in Sint-Michielsgestel. Het werk vanaf 1925 in 
huize Sint Vincentius te Udenhout was daar een aftakking van. In de  
jaren dertig volgden nog enkele vestigingen voor buitengewoon onderwijs 
in Eindhoven, Nijmegen en Beek-Ubbergen. Waren veel zusters in de  
negentiende eeuw nog ‘deficiënt opgeleid’, in de twintigste eeuw golden 
zij als bijzonder deskundig op het gebied van de observatie en begeleiding 
van kinderen met gedragsstoornissen.41   

Net als bij andere religieuze congregaties het geval was, vertrokken er  
op zeker moment ook Zusters van de Choorstraat naar de missielanden. 
Na een kortstondige missie in Brazilië van 1906 tot 1910, volgde een  
vanwege de oorlogssituatie dramatisch verlopen missie in China (Oost-
Mongolië) van 1922 tot 1948. Een heel ander verloop kenden de missies in 
Nederlands-Indië, later Indonesië, en Congo. In 1938 beginnen de zusters 

41  Voor een overzicht van de vele vestigingen en werkzaamheden van de Zusters van de Choorstraat, 
zie Andries Molengraaf, Geroepen en toegewijd. 190 jaar liefdewerk door de zusters van de 
Congregatie Dochters van Maria en Joseph, ’s-Hertogenbosch 2010, 47-95. 

Indonesische Dochter van 
Maria en Joseph leert aan 
kinderen die doof én blind 
zijn, hoe zij de wereld kun-
nen verkennen door hun 
tastzin te ontwikkelen. 
Yogjakarta op Java. 
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een dovenschool met internaat te Wonosobo, op Java. Overeenkomstig de 
Bijzondere regelen van Jacobus Heeren staat deze school open voor kin-
deren, ongeacht de godsdienst waartoe zij behoren: in omnibus charitas! 
De tweede wereldoorlog betekent niet het einde van het werk van de zus-
ters op Java. Mede vanwege de groeiende inzet van Indonesische zusters 
en andere medewerksters schiet de missie echt wortel op Java, al is juist 
daardoor de term ‘missie’ na enige tijd niet meer van toepassing. In de  
decennia na het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), ontplooiden de 
zusters hun werkzaamheden verder op Java: in Semarang, Klaten, Jakarta, 
Purworejo en Yogyakarta, waar zij zich inzetten voor kinderen die doof  
én blind zijn. In 1963 wordt in Wonosobo een noviciaat opgericht voor de 
Indonesische roepingen, genoemd naar Anna Catharina van Hees, in 1820 
de eerste overste van de Zusters van de Choorstraat! In 2010 telde de 
Kongregasi Puteri Maria dan Yosef 35 leden; gemiddeld is er één intrede 
per jaar. Geen grote, maar wel een vitale congregatie.42 Eveneens rond de  
jaren van het Concilie beginnen de zusters hun liefdewerken in Congo,  
in 1959 te Kabuluanda en Mashala, in 1964 te Kananga. Vanuit de laatste 
plaats werden in de regio dependences ingericht voor onderwijs aan dove 
en lichamelijk gehandicapte kinderen. De Congolese missie stopte in 
1999, dat wil zeggen dat in dat jaar de twee laatste Nederlandse zusters  
terug naar huis keerden. Het liefdewerk van de congregatie – de zorg voor 
zieken en gevangenen, de opvang van straatkinderen, het regulier onder-
wijs en het onderwijs aan doven – wordt echter voortgezet door mensen 
ter plaatse.43 

42 Voor een recent overzicht, zie Zr Veronie Franken, ‘De geschiedenis van Indonesië (Kongregasi 
Putri Maria dan Yosef), in: De Heeriaan 41 (2012) nrs. 1-4 (telkens p. 5-10)..

43 Molengraaf, Geroepen en toegewijd, 99-139.
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Net als met de vestiging van religieuze instituten het geval is, zo passen 
ook de missieactiviteiten – eerst steeds meer Nederlandse zusters in de 
missie, uiteindelijk vanwege de vergrijzing geen enkele zuster meer –  
precies in het algemene beeld. Daarmee is dat beeld echter nog niet com-
pleet. In de geest van het Concilie, dat met het decreet Perfectae caritatis 
(1965) aanspoorde tot vernieuwing van het religieus leven, hebben de 
Dochters van Maria en Joseph zich meer naar de wereld gekeerd. In 1970 
hielden zij hun ‘Vernieuwingskapittel’, dat het beginsel van pluriformi-
teit aanvaardde. Het institutionele kreeg voortaan minder aandacht, 
maar wat betrekking heeft op de innerlijke beleving juist meer. In deze 
na-Vaticaanse periode daalde, zoals gezegd, het aantal roepingen, niet  
alleen in Nederland maar in de hele westerse wereld. Deze daling is een-
voudig te registreren indien we onder een roeping hetzelfde verstaan als 
een intrede. Maar kún je roepingen wel op zo’n wijze registreren? Is het 
niet eerder zo dat in onze tijd mensen met roeping minder passen binnen 
structuren die in vroeger tijd hun dienst hebben bewezen? De levende 
geest van het religieus leven, de spiritualiteit, is er gewoon nog. Maar net 
als in de tijd van Vincent de Paul is de leefwijze van hen die geroepen zijn 
aan veranderingen onderhevig. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze 
waarop de Dochters van Maria en Joseph hun charisma, hun spirituele  
erfenis willen doorgeven. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. Zowel 
in Nederland als in Indonesië heeft dit geleid tot nieuwe initiatieven  
die tot roepingen kunnen leiden.

Daarnaast zijn de zusters er voor elkaar en voor hun naasten, waarbij  
veel werk wordt verzet. Dat is nogal wat en tegelijkertijd is dat weinig  
opzienbarend. Maar was het ook niet de roeping van Vincent en de eerste 
Dochters van Liefde om onopvallend te doen wat gedaan moet worden? 
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Dat alles in de geest van de Bergrede, waar Jezus zegt: 

Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van de mensen, 
om door hen gezien te worden. (…) laat je linkerhand niet weten wat  
je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt, en  
jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen (Mat 6,1 en 3-4).  

Immers, wezenlijk voor barmhartigheid is dat die ongezien geschiedt,  
als het ware in het voorbijgaan.44 

Hiermee is het verhaal rond en zijn we weer teruggekomen op het punt 
waar dit boek begonnen is. De congregatie heeft Jezus Christus als funda-
ment en stelt zich tot doel om ‘de Blijde boodschap te kunnen brengen 
aan velen, om hen voor Christus te winnen en deel te doen hebben aan  
de aanwezigheid van de Verrezen Heer’ (const. 7). De Dochters van Maria 
en Joseph hebben voortgebouwd op dit fundament en doen dat nog, samen 
met anderen. In het verleden was dit voor een groot deel zichtbaar, van-
wege de institutionele uitbouw. Maar ook toen al gold dat de ‘vruchten 
van de boom’ zich aan het oog onttrokken. Want die vruchten zijn  
de liefdewerken die zich voltrekken in de harten van de mensen. 

44 Aarnink, Barmhartigheid werkt in het verborgene, 25-26.
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