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Ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Poverello hebben we alle artikels die Jan geschreven heeft in het 
krantje, gebundeld tot een kleine brochure.  Deze brieven kunnen we misschien wel beschouwen als zijn 
spiritueel testament voor de medewerkers en voor iedereen die met Poverello meeleeft en meebidt.   

Om de drie maanden trok Hij zich terug en terwijl hij schreef dacht hij aan ‘zijn broers en zussen’.  Hij 
maakte er geen wetenschappelijke uiteenzettingen van, wat hij schreef kwam recht uit het hart.  Dit spreekt 
onder andere uit de eenvoud van deze teksten.  Elke keer opnieuw probeerde hij te verwoorden wat hem zo 
nauw aan het hart lag.  Het geluk, de genade die hij ontving, wilde hij delen.   

 
Een medewerker uit Brussel, Jean W., die Jan nooit ontmoet heeft, maar die meegewerkt heeft om de 

brochure voor te bereiden, gaf de volgende reactie: 
De vraag die we ons moeten stellen is: welk is de boodschap van Jan,  waaraan Poverello hoort trouw te 

blijven? 
Grote personen hebben één, twee of maximum drie gedachten.  Dat verklaart ook dat ze zich herhalen, 

want het zijn echte diepe en persoonlijke overtuigingen.  Dit is ongetwijfeld ook bij Jan zo.  
 Wat me bij hem opvalt is dat zijn gedachten telkens een identieke weg volgen. 

 Hij beschrijft, dikwijls heel realistisch, de pijnen, de miseries en de verschrikkingen die hij vaststelt in de 
wereld, rondom hem en in hem. 

 Hij schetst het risico, waaraan niemand ontsnapt, om deze realiteit te camoufleren of om er aan ten onder te 
gaan (depressie, alcohol, misdaad, …  ) 

 Dan komt de persoonlijke getuigenis:  ‘Jezus heeft mij gered, hij heeft me naar de armen gestuurd en deze 
worden mijn meesters’ 
In deze gedachtegang, geen proselitisme, geen propaganda, geen enkel oordeel tegenover degenen die 

lijden, maar enkel een aanklacht van de ‘vernietigers’.   
In deze gedachtegang is nooit iets helemaal overwonnen, maar niets is ook helemaal verloren   
De openheid, het onthaal, het luisteren naar de ‘arme’ – gebed en Eucharistie – de sociale actie – geven 

ritme aan zijn dagen en zijn twintig jaar in Poverello . 
Ik denk dat dit alles mag en moet gezegd worden, geschreven en gepubliceerd, ter gelegenheid van de 25 

ste verjaardag van Poverello, met de niet na te bootsen humor van Jan: ‘ Als je  lacht met mijn naïeve ideeën, ik 
begrijp je, ik heb het gedurende veertig jaren gedaan!’ 
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 december 1979  

 

BESTE VRIENDEN VAN POVERELLO, 

Ziehier dan het eerste nummer van ons eigen krantje.  Ik hoop dat het voor u een aangename verrassing is, die, 

geloof ik, op tijd komt, want dit kleine maandblad is speciaal ontworpen om de vriendschapsbanden te verstevigen 

tussen al diegenen die hier regelmatig komen en die Poverello als hun thuis beschouwen.   

Het is inderdaad zeker dat, hoewel we uit verschillende milieus of uit verschillende streken komen, we ons allen 

één voelen door zelfde problemen, dezelfde moeilijkheden, maar vooral door dezelfde geest van solidariteit in vreugde 

en lijden. 

Daarom ook trachten we, buiten de goedkope maaltijden, de tassen koffie en de appelsapjes elkaar te helpen, te 

steunen, opdat we een beetje geluk en een beetje vrede zouden vinden. Voor het ogenblik zijn we reeds met meer dan 

tweehonderd die regelmatig naar Poverello komen. Vergeten we nochtans niet dat het aantal sympathisanten veel 

hoger ligt, want, overal waar we spreken over hetgeen bij ons “leeft”, is er aanstonds belangstelling, men luistert met 

open hart. En, wees ervan overtuigd, dit hartelijk begrip zal voor ons van onschatbare waarde worden. 

Wat ons gazetje wordt, dat weet niemand, maar, ondertussen beginnen we: een beetje geestelijk voedsel kan 

nooit kwaad in onze eenzaamheid en ook enkele praktische mededelingen die wel aan de ingang uitgehangen, maar niet 

altijd gelezen worden. 

We rekenen, heel zeker, op uw medewerking en uw suggesties... en goeie moed! 

DECEMBER,  MAAND VAN DE HOOP 

De dagen zijn kort, de nachten lang; nochtans deze maand is vol vreugde en hoop. 

Sint-Nicolaas geeft er reeds een kinderlijke en vrolijke tint aan, en al heet hij Jef, of Miel, of Sacoche, ook al 

verliest hij bijna zijn baard, toch worden we ergens ontroerd, spijts een ondeugende glimlach. Velen zullen dan 

waarschijnlijk terugdenken aan die aangename momenten uit hun kinderjaren, doorgebracht in de warmte van een 

'thuis', terwijl anderen ervan misschien alleen triestige herinneringen overhouden. 

Maar reeds is er een ander feest op komst... een dag die nog veel belangrijker is, want deze dag wordt voor ons 

een reden van bestaan. Het is bijna tweeduizend jaar geleden dat een Klein Kindje in een stal geboren werd, door de 

mensen verworpen reeds vanaf dat  Hij ter wereld kwam. Nochtans was deze kleine Jezus, de Zoon van God, op aarde 

gekomen om ons te verlossen. 

Als er in onze tijd een vrouw moet bevallen, en ze wordt in de zeer comfortabele materniteit niet goed 

onthaald, maakt men reeds kabaal en wordt de pers gealarmeerd. 

Voor Maria en Jozef was er geen plaats, niemand wilde ze ontvangen. Het waren herders, de armste, misschien 

de vuilste, die de eer hadden als eerste de Verlosser van de wereld te mogen zien en aanbidden. 

Wat een les voor ons, maar ook wat een onbeschrijflijke hoop! Jezus kondigt zich aan, vanaf de eerste 

ogenblikken van zijn aards bestaan, als de grote Vriend van de minstbedeelden, de meest ongelukkigen. 

Wat is nu mijn les?  Dat ik al de onterfden, degenen die niets bezitten, noch familie, noch vrienden, degenen die 

geen glimlach, geen kus mogen ontvangen, degenen die onmachtig in het leven staan, moet helpen en vooral graag zien 

uit gans mijn hart. 

Wat is nu mijn hoop? Dat ik, op die manier, de vriend ben van Jezus, Zijn broeder, en dat ik zeker ben, Hij 

heeft het meer dan eens herhaald, dat ik eeuwig zal leven. 

Daarom ook laat ik alles vallen, al wat de wormen, de motten en de roest vernielen. Dank U, lieve Jezus! 

 

 

 

 

 

 

 maart 1980  

  

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Langs ons Klein Krantje zouden we ons willen richten tot al onze broeders, al onze zusters, die iedere dag, of 

bijna, naar hun huisje komen in nr. 4 van de Zuinigheidsstraat. U komt er om een maaltijd te nemen, een kopje koffie 

te drinken, maar vooral om er iets anders te vinden dan de miserie van de wereld, om uw problemen te vergeten, om 

vreugde en vriendschap te ontdekken. 

Deze vriendschap vinden we samen rond biljart, bij het kaartspel, bij het smullen van lekkere karbonaden, door 

samen naar een T.V.-feuilleton te kijken, door het verenigd gebed ter gelegenheid van de dinsdagmis. 

Wanneer we even nadenken over al wat we op die manier bezitten, over het geluk van dat allemaal te hebben, 

dan mogen we ons niet als ongelukkigen beschouwen. 
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Is hij inderdaad, geen grotere sukkelaar, die alleen leeft om zijn bankrekening aan te dikken, om er ‘te geraken’, 

om ten koste van de anderen te leven...? Kan men zich een triestiger, een dommer bestaan inbeelden? 

We zijn geen heiligen, verre van, maar we trachten samen, bewust van onze zwakheid, vreugde en leed te delen. 

En we zijn ervan overtuigd dat degenen die dit lezen en nog niet naar Poverello gekomen zijn, hier ook een stukje geluk 

zullen komen opzoeken. 

Ze zijn allen welkom: al degenen die het leven niet gespaard heeft, al degenen die lijden in hart en lichaam, al 

degenen die zoeken naar een beetje vriendschap. Maar welkom ook aan degenen die beseffen dat het ware geluk erin 

bestaat het beste van zichzelf aan zijn broeders te schenken, degenen die begrepen hebben dat een hart meer waard 

is dan al de schatten van de wereld. 

Zo zal Poverello een trefpunt worden waar het echte geluk zal uitstralen, want het zal de Heer zelf zijn die ons 

zal voeden met het vuur van zijn liefde. 

 

 

 

 

 

 mei 1881  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Jullie weten dat Poverello mijn leven is en dat ik jullie allen graag zie.  Daarom laat ik jullie ook mijn gedachten 

lezen. 

Misschien weten jullie ook, dat ik mijn leven met jullie deel, omdat de waardeschaal volgens dewelke ik leefde, 

plots ineengestort is: wat mij belangrijk leek is nietig geworden en wat mij bijkomstig leek werd geopenbaard als een 

onweerstaanbare kracht: het lijden heeft mij de weg naar de Heer gewezen. 

Ook deze maal is het het lijden en de menselijke miserie die me bij u brengen, bij allen die ik ken en ook bij 

allen waarvan ik nooit het gelaat of de naam zal kennen. 

Op dit ogenblik, herinner ik mij meerdere personen die ik heb zien sterven aan kanker en ik denk dan ook aan 

die miljoenen mannen en vrouwen die door deze vreselijke ziekte ondermijnd worden.  Kunnen wij ons het oneindige 

aantal seconden inbeelden, die verlopen voor men eindelijk kan sterven? 

Nochtans is kanker maar een staaltje van een heel gamma ziektes, gaande van allerlei infecties tot cirrose, van 

verlamdheid tot gangreen, tot hartinfarct, enz. 

En dan zijn er nog de ongevallen: men kan dagelijks vaststellen dat het ieder van ons kan overkomen.  Diegenen 

die het hebben meegemaakt, t.t.z. de ziekenwagen, reanimatie, uitputtende onderzoeken, allerlei operaties, weten welk 

een lijden dit betekent. 

Maar er zijn niet enkel de lichamelijke ziekten.  Het morele lijden, de eenzaamheid, mentale handicaps, 

psychische stoornissen, familiale drama’s, het verlies van een geliefde, de tirannie van alcohol of drugs, koude, honger, 

dorst, de gevangenis, foltering, oorlog: al dit ondraaglijk lijden dat de wereld in zijn greep houdt kan ook ons 

ondermijnen. 

Ik weet heel goed dat, zolang men er niet persoonlijk door geraakt wordt, het moeilijk is zich in te beelden dat 

dit ons kan overkomen.  Wanneer alles goed gaat, voelt men zich sterk genoeg om de moeilijkheden het hoofd te 

bieden, maar bij de minste tegenslag, is deze mooie zekerheid soms snel verdwenen. 

Voor dit alles zijn er niet veel remedies.  Nochtans zijn er die onvervangbaar en waardevol zijn, nl. de liefde en 

het gebed. 

  De menselijke liefde, die gekarakteriseerd wordt door het delen, is een waarde die noch het geld, noch gelijk 

welke wetenschapelijke uitvinding, noch gelijk welk plezier, kan vervangen.  Nochtans, gebeurt dit meestal: degene die 

zich niet bemind voelt, zoekt een surrogaat dat eigenlijk de problemen maar vergroot. 

De menselijk liefde kan u helpen om veel beproevingen te boven te komen: een uitgestoken hand op moeilijke 

momenten, een blik of een woord, doen dikwijls veel meer dan antibiotica of baxters. 

Maar er is een ander middel, meer afdoend, dat slaagt wanneer alles lijkt ineen te storten, zelfs de liefde van 

een man of een vrouw: dat is het gebed. 

Het gebed is de uitdrukking van onze miserie, van onze onmacht, van ons vertrouwen in God: het gebed is een 

daad van liefde.  En de Vader laat een kind, dat zich aan Hem overgeeft, nooit in de steek. 

Vrienden, deze getuigenis wilde ik jullie geven, vragend er goed over na te denken, zelfs indien het je vandaag 

onverschillig laat.  Wie weet?  Op een dag zal misschien een woord terug in je herinnering komen, wanneer de 

eenzaamheid en het lijden tot wanhoop kunnen leiden. 

Weet dan dat broers en zussen bidden voor de meest verlatenen en dat de Vader de armen uitstrekt naar allen 

die zich tot Hem keren. 
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 april 1982  

 

VRIEND POVERELLO, 

Pasen nadert. Het grootste feest van het jaar. De herdenking van de meest ongelooflijke gebeurtenis van alle 

tijden: de Godmens Jezus verrijst, de dood is overwonnen, de weg naar het eeuwig Vaderhuis is ook voor ons 

toegankelijk. Het antwoord is nu aan ons: meewerken aan het Verlossingswerk, kiezen voor het eeuwig Geluk of, na een 

zinloos bestaan, wegzinken in de diepste wanhoop. Die keuze is voor een mens die God niet kent, of zijn hulp weigert, 

onmogelijk: de greep van al wat ons kluistert of neerhaalt is zo sterk en onze mogelijkheden zijn zo klein. Geld, macht, 

hoogmoed en liefdeloosheid doden alle goede neigingen en ook de beste voornemens. Laten we niet wachten om ons 

plots te bekeren, tot het laatste ogenblik ttz. proberen juist op tijd langs een achterpoortje binnen te geraken: het 

risico ervan is enorm.  

Negen jaar geleden, in het aanschijn van de dood, was mijn religieus bewustzijn zo verdoofd dat ik op dat 

moment aan God niet dacht. Zelfs de angst om te sterven had mijn geweten niet wakker geschud. 

Zonder Gods barmhartigheid was ik letterlijk in het dodenrijk terechtgekomen: daar waar alleen nog lijden, 

opstandigheid en wanhoop heersen.  

De genade van de bekering lost nochtans alle problemen niet op: ieder moment van het leven brengt zorgen, 

ontgoochelingen en zwakheden voort.  Dus weet ik dat ik mij voortdurend naar God moet keren en bewust blijven van 

mijn onmacht: als ik die afhankelijkheid met liefde en vertrouwen aanvaard, zal ik in eeuwigheid leven. Jezus zelf is 

ons die boodschap komen brengen. De vraag is echter: hoe ga ik die Blijde Boodschap voor mijzelf waarmaken? Het 

antwoord wordt door Jezus zelf gegeven: God beminnen bovenal en mijn medemensen zoals mijzelf. Dit is geen goede 

raad, maar het grootste gebod. Als ik mij daar niet 100 % wil naar richten, ben ik zijn broeder niet... en dat is het 

ergste wat mij kan overkomen, want wat baten alle rijkdommen van de wereld, als ik die waarde niet bezit.  

Ook ik weet nu dat de kleinsten, diegenen die door iedereen verstoten worden, door Hem het meest bemind 

zijn. En dat is mijn grootste hoop, want hoe dichter ik sta bij de onaanzienlijken, hoe meer ik mezelf onmachtig voel, 

des te sterker word ik door Zijn liefde.  

Liefde, vrede, geluk staan diametraal tegenover hetgeen de businesswereld ons aanbiedt: geld, macht, haat. 

Hoe meer ik bezit en er mij aan hecht, hoe meer ik anderen misbruik, des te meer wordt mijn hart versteend. Hoe 

meer ik kan delen, hoe meer ik mij ten dienste stel, des te meer word ik door God gevoed en kom ik dichter bij Hem.  

Mijn doel is, met al mijn medemensen, in Hem te mogen leven, voor altijd. Dan is er ook geen twijfel meer over: 

niet de brede laan, maar het moeilijke bergpad zal mij tot Hem voeren. En dat kan ik niet zonder Zijn hulp. 

Zalig Paasfeest! 

 

 

 januari 1983  

 

Eindelijk weer wat nieuws, maar in ieder geval goed nieuws. Spijts problemen en muizenissen, voelen we ons 

goed, beter dan de ‘zieke’ wereld. Bij Poverello is er veel optimisme, wordt er veel gelachen... bij jullie ook? 

En nochtans, wij weten hier ook wat ziekte en lijden, honger en koude betekenen; velen onder ons hebben geen 

dak, we zoeken alleen een thuis... maar Poverello is ons ‘huis’. Hier zitten we niet te kniezen en te kermen: we zijn allen 

broeders en zusters onder mekaar, we helpen mekaar... en dát geeft vreugde. 

Aan allen een vrede- en vreugdevol jaar... en vooral hartelijk DANK voor al de vreugde die we het voorbije jaar 

mochten delen. 

 

 

 april 1983  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Aan allen een zalig Paasfeest!  Aan u allen die aan ons denken, die met ons leven door uw gebed en die ons op 

verschillende manieren steunt.  't Is feest in ons hart!  Wij herdenken het grote moment van onze bevrijding.  Na zijn 

vernietiging op het kruis, is Jezus verrezen!  Gedurende jaren heb ik deze vreugde niet kunnen ervaren, ik heb 

onverschillig geleefd aan iedere goddelijke genade; nu heeft het geloof mij hoop, geluk en vrede weergegeven.  Ik heb 

dan ook maar één wens: dat alles met u te delen. 

Laat ons niet vergeten dat de echte vrede is, in eenheid met Christus leven, en het echte geluk zich te geven 

voor anderen. 

Moge deze Geest ons leiden. 
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 augustus 1983  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Hij groeit... en bloeit, die kleine Poverello. Het zesde jaar is reeds goed gevorderd en de fase van de 

kinderziekten schijnt min of meer voorbij. In ieder geval, Indien alles goed gaat, dan hebben we er geen verdienste 

aan. 

Wat zouden we doen moest de Heer ons aan ons lot overlaten? Hij doet en regelt alles. Wij zijn maar zijn kleine 

dienaars, en zo we veel rondlopen, dan zijn wij toch maar zijn loopjongens. Maar wat een eer, en vooral wat een genade! 

Jezus mogen dienen Is inderdaad het toppunt van geluk, het hoogtepunt van een leven; voor mij is het een totaal 

onverwacht einde van een ‘carrière’: in plaats van op pensioen te gaan wordt het een begin van een nieuw leven, van het 

ware Leven.  

De dag waarop Ik de Heer heb ontmoet, die grote Vriend, die mij met zoveel geduid stond op te wachten (zoals 

Hij leder van ons opwacht), wist Ik dat Hij me nooit meer zou verlaten, spijts mijn ondankbaarheid, spijts mijn 

zwakheid. Iedere dag, van langs om meer, ben ik overtuigd van mijn onmacht, van mijn onbekwaamheid om te leven... 

zonder Hem. Wat zou Ik doen, wat zouden wij doen, indien de Meester van het onmogelijke niet bij ons zou staan, 

voortdurend, ons vrij latend om zich van Hem te verwijderen, maar altijd over ons wakend. Hij laat ons wel, soms met 

veel pijn, aanvoelen dat we maar snotneuzen zijn, opgeblazen kikkers of dwazen. Jezus leren kennen, wat een geluk, 

wat een vrede! Dat betekent alles wat de ‘wereld’ ons niet kan geven: geld, macht, huichelarij, jaloersheid, haat. Jezus 

beminnen, dat is de anderen graag zien, degenen die ons liefhebben, maar ook degenen die minder sympathiek zijn, de 

verstotene, degenen die onze belangen niet dienen, degenen die tot niets dienen... denkt men. 

Iedere dag krijg Ik lessen van de 'kleinen’, die ‘armen’. Iedere dag herinneren zij mij eraan dat ik even klein en 

arm ben. Iedere dag doen ze mij  beter begrijpen hoe weinig edelmoedig ik ben, hoe lauw, hoe harteloos.  Zij leren mij 

hoe Ik me moet bevrijden van zoveel dingen vooraleer ik ze kan liefhebben.   

Nu weet Ik dat het weinige dat ik in het verleden aan de armen gegeven heb (meestal  vergat ik het te geven), 

alleen een kleine symbolische geste was die mijn geweten wat meer suste. Delen, dat is iets heel anders.  Het is 

misschien iets materieels geven, als het werkelijk uit het hart komt, maar het is vooral zichzelf geven, zijn talenten 

(die we gratis ontvingen) ten dienste stellen van de anderen. Dat is de sleutel van het geluk, die men kan vinden in de 

blijde Boodschap. Dat is de parel voor dewelke men alles verkoopt. 

Dat is het Rijk Gods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maart 1984  

 

DIERBARE POVERELLO'S, 

Ons krantje is eindelijk klaargekomen. Allerlei hindernissen en vooral tijdgebrek hebben de geboorte ervan 

geremd. Velen zullen er gelukkig om zijn weer wat nieuws van Poverello te horen: op alle plaatsen waar ik kom, zitten 

oud en jong er op te wachten... en dat is voor de hele ploeg een grote aanmoediging. 

Poverello is inderdaad een grote, een heel grote familie geworden, er is geen enkele stad, geen enkel dorp waar 

broers en zusters niet intens met ons meeleven. Duizenden denken aan ons en bidden met ons. 

Dikwijls ben ik ontroerd door een handdruk, een blik, een woordje: "Iedere avond bid ik op mijn knieën voor 

Poverello.”  Dat weten wij, dat voelen wij: zonder dat zou Poverello allang niet meer bestaan. 

Veel oudere mensen, onder andere veel bejaarde religieuzen, die zich na een zeer actief leven wat nutteloos 

vonden, weten nu terug waarvoor ze leven. Bejaarden, maar ook zieken, gehandicapten, ook veel jonge mensen, hebben 

terug een motivatie gevonden om te ‘leven'. 

Een van mijn trouwste patiënten (mag ik zeggen trouwste ‘vrienden’)heb ik na jaren, terug gezien: ze is door een 

chronische gewrichtsaandoening helemaal afhankelijk geworden van de goede zorgen van haar echtgenoot: het gaan is 

bijna onmogelijk geworden. Maar de geest is helder en het hart open voor iedereen, vooral voor de lijdende mensen.  

“Ik denk zo dikwijls aan Poverello, aan al die mensen die het zo moeilijk hebben. Ik bid veel voor u". Moest ze weten 



 6 

hoe  ik ontroerd was toen ze mij dat zei, en wat een kracht de Heer ons geeft door haar! 

Vanuit een andere hoek van het land kreeg ik een brief van iemand die al jaren te bed ligt en voor alles door 

anderen moet geholpen worden: "Sinds ik Poverello heb leren kennen, hebben al mijn moeilijkheden voor mij zin 

gekregen. Ik vraag nu niet meer waarom. Ik weet nu voor wat ik verder kan leven, bidden en gelukkig zijn. Ik wil van 

mijn vele ongemakken een gebed maken en opdragen opdat Poverello, moge gezegend worden... dat u Jezus moge 

ontmoeten in de velen die tot u komen". Dank U Heer voor zulke vrienden. 

Ter gelegenheid van Kerstmis en nieuwjaar kwamen er wensen van overal toegestroomd, onder andere hele 

pakken kaarten en brieven van leerlingen uit het middelbaar onderwijs, het lager en ook sommige ‘getekend’ door 

kleuters.  Zelfs ganse klassen sloten zich aan met hartversterkende uitroepen zoals: "Goeie moed", "we zijn met u", 

“gans de klas wil jullie helpen", “we staan met 25 klaar" (kinderen van 9 jaar).  Op die ogenblikken is het moeilijk om 

niet te wenen van geluk. En dan denk ik: "Wat is Onze Lieve Heer toch goed". Lieve Poverello's, iedere  dag komen er 

nieuwe bewijzen van Gods bekommernis voor ons. Er is iets aan het veranderen, velen zien het zinloze in om te leven 

voor louter vergankelijke dingen en er is een oprecht zoeken naar echte waarden. Daar kunnen we mekaar in helpen, 

met ons verstand, met onze handen, maar vooral met ons hart. 

Moge de Heer ons zegenen en ons met genade overladen. 

 

 

 

 

 

 september 1984  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Eén van de activiteiten in Poverello is: de telefoon opnemen. Die rinkelt er lustig op los. Voor ‘van alles’: 

algemene inlichtingen, wanneer mag ik komen helpen, kunt ge iets doen met confituur, een bol kaas, varkensribben, 

diepvriesproducten, een deken, is de Eucharistieviering nog altijd om 12u's zondags, mag ik over mezelf eens komen 

praten, en nog veel andere vragen. 

De telefoon die op veel plaatsen (ook voor mij vroeger) zowat het symbool is van de moderne slavernij, is hier, 

bij ons, een teken van leven geworden. En dit is mij nu heel duidelijk geworden toen een meisje van 17 mij langs de 

telefoon vroeg:   mag ik eens over Jezus komen praten? 

Ik heb het apparaat toegelegd en ik werd er heel stil van. Toen ben ik naar boven gegaan en op mijn knieën in 

onze kleine bidplaats met Jezus gaan spreken. Dank, lieve Heer, omdat U me, zo eenvoudig, langs dat meisje, dichter 

bij U hebt gebracht. Wat ben ik veranderd; vroeger dacht ik nooit aan Hem en nu kan ik zonder Hem niet leven. 

Zonder Hem, dat weet ik nu, kan ik niets. Alleen kwaad doen en voor mezelf leven, mezelf overschatten. Met 

Hem word ik vriendelijk, begrijpend, eenvoudig. Zonder Hem is het dood, mijn wereldje wordt een berg problemen, één 

grote angst. Met Hem word ik rustig, zal ik niemand misprijzen of uitkafferen als ik vind dat het nu al welletjes is. 

Hoe heb ik Hem zoveel jaren kunnen voorbijlopen zonder Hem te willen herkennen in al de mensen die ik 

ontmoet heb. 

Zo ben ik een hele tijd stil blijven zitten, luisterend naar al wat Hij mij te zeggen had, zoveel dingen die ik niet 

wist, waaraan ik niet dacht en zeker niet deed. 

Toen ben ik naar beneden gegaan, terug naar.de bijenkorf; allerlei geruchten kwamen op me af, gerinkel van 

borden en lepels, gelach en geroep, "ik heb mijn bon gisteren binnengebracht", "edde nog soep",  Maurice was 

saucissen aan 't maken, een biljartbal ketste op de grond... het leven in Poverello, één druppeltje van wat hier, allemaal 

gebeurt. 

Hoe zouden we dat hier kunnen uithouden, dacht ik, moest Jezus niet voortdurend bij ons zijn. Konden wij Hem 

niet voortdurend, in ieder mens die we ontmoeten herkennen; in al degenen die dagelijks binnenkomen of die wij op 

straat toewuiven, in al degenen die met ons leven in onze gemeenschap. Als ik mij daarvan niet voortdurend tracht te 

doordringen, ben ik op het verkeerde pad en loop ik hier misschien weg. 

Zo is het ook, vermoed ik, voor iedereen: er zijn dagelijks zoveel dingen waarover we ons zorgen moeten maken, 

zoveel problemen die ons overhoop kunnen zetten, materiële, morele en andere, dat we, midden deze drukke wereld. 

ten onder gaan aan eenzaamheid en ellende. 

En dan zien we dat sommigen, van de meest getroffenen, hun onmacht in liefde aanvaarden en beleven: ze zijn 

niet verbitterd als het regent, of opstandig omdat ze niet bediend worden, ze worden niet gedecoreerd en hebben 

niet noodzakelijk bankrekeningen, maar ze leven in vrede met zichzelf en met de anderen: ze hebben Jezus ontdekt. 

De theorie van de catecheseles is realiteit geworden in hun leven. Gelukkig heb ik ook niet alleen de theorie 

meegekregen, maar zie ik de werkelijkheid in mensen rondom mij die mij de weg tonen. Voor mij is dat Jezus die leeft 

in hen. 
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 maart 1985  

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Zoals de vorige keren als ik jullie geschreven heb, heb ik mij teruggetrokken in onze kleine bidplaats om te 

luisteren naar wat Jezus mij te zeggen had. Ik heb eerst neergeknield om Hem te aanbidden, in de geconsacreerde 

hostie: Jezus is dag en nacht tegenwoordig in Poverello in het Brood, Zijn Lichaam dat Hij met ons heeft willen delen, 

en in onze zusters en broers met wie we hier samen leven zoals in een grote familie. 

Deze kleine bidplaats is een oase van vrede: men vindt er rust, stilte, met ook wel enkele klanken van borden en 

lepelmuziek en van stemmengemurmel; maar er is vooral de goedheid van Jezus die u doordringt. 

Wanneer men uit de zaal komt, zelfs op kalme momenten, doet het zo goed te vertoeven bij Degene die alle 

leven aan Poverello geeft. De lange dagen, de veelzijdige problemen, al wat nodig is voor de ontplooiing van een 

gemeenschap die zo talrijk en verscheiden is, veronderstellen bij de geëngageerden een evenwicht dat kan weerstaan 

aan al deze beproevingen: moest Jezus ons niet voortdurend de kracht van Zijn Geest, van Zijn Hart geven, dan was 

Poverello al lang ineengestort; het zou trouwens nooit tot stand gekomen zijn. 

Iedere dag ontmoet ik veel mensen die met ons bidden: slotzusters, kinderen van een lagere school, mannen op 

hun werk en zoveel anderen; deze gebeden betekenen zo'n grote steun, omdat ze echt zijn. 

Regelmatig ontvang ik ook brieven, vooral van jongeren, die uitleggen hoe Poverello hen geholpen heeft hun 

geloof terug te vinden en te bidden: zij werden getroffen door de miserie die bij ons bestaat, maar vooral door de 

evangelische motivatie die ze niet kenden, maar die ze hebben kunnen ontdekken ‘op de werf’. 

Het evangelie beleven is de enige weg naar vrede en geluk; het is de kostbare parel voor dewelke men alles kan 

‘verkopen’.  Ik vergeet jullie niet. 

 

 

 december 1985  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Kerstmis nadert.  In Poverello, zoals in veel gezinnen, zal het een grote dag zijn: een dag van vreugde, van echt 

geluk, want Jezus zal op een meer intense manier aanwezig zijn… en, wanneer Jezus er is, gaat alles zoveel beter. 

Wij wachten op Zijn komst, zoals elk jaar; we wachten op het grote ogenblik wanner wij samen, die erin geloven, 

vieren dat Jezus geboren is, uit een Maagd zonder zonden, door tussenkomst van God zelf: Zijn Geest heeft, in een 

vrouw gekozen uit alle anderen, de Redder van de wereld geschapen. 

Eén van de wonderlijkste facetten van dit mysterie is het feit dat God zich tot één van Zijn schepselen gericht 

heeft, in Zijn ogen de mooiste, en haar medewerking gevraagd heeft; op weinige momenten van het bestaan van de 

mensheid, heeft God zo direct getoond dat Hij echt een God van liefde is. 

En Maria, in alle nederigheid, maar vooral met een uitzonderlijke overgave, vertrouwen en tederheid, heeft ja 

gezegd.  Ik weet dat velen deze fundamentele waarheden voor een christen niet of niet meer aanvaarden; velen die 

zich christen noemen, denken er zelfs niet meer aan of halen de schouders op.  En niet-gelovigen maken het 

belachelijk.  Ikzelf ben niet veel beter, want gedurende jaren, heb ik er zelfs niet aan gedacht, wat me even erg lijkt. 

Maar vandaag geloof ik er meer dan ooit in: de diepte, de rijkdom, de vreugde van deze unieke Gebeurtenis 

verlicht heel mijn leven.  Wat zou ik doen, wie zou ik zijn, indien Kerstmis niet bestond, indien Jezus niet op de wereld 

gekomen was. 

Elke dag, op de knieën, dank ik de Heer, de Meester van de wereld, dat Hij van mij is blijven houden, ondanks 

mijn zwakheid, ondanks mijn ontkenning.  Wat is het goed zich klein te voelen aan Zijn voeten!  Kerstmis is een 

familiefeest bij uitstek; die dag zal Poverello vol vreugde zijn.  De grote familie zal verenigd zijn rondom Jezus, Maria 

en Jozef.  Wij zullen allen zijn als de kleine herders, verzameld rond de kribbe.  Wij zullen de lof zingen van onze 

Verlosser, wij zullen niet alleen bidden voor onze gemeenschap, maar voor allen die met ons leven, van veraf of 

dichtbij; voor hen die ons helpen op zoveel verschillende manieren, voor hen die met ons bidden, in het gezin, alleen of 

in gemeenschap. 

Wij zullen ook speciaal denken aan onze overledenen –verschillende hebben ons dit jaar verlaten - aan Jacky, 

die in de zaal ineengestort is, aan Wieske, dood gevonden in haar zetel, aan Roger, gestorven in het ziekenhuis, aan 

Denis en aan vele anderen, zonder familie en vrienden die naar de Vader zijn teruggekeerd te vergeten. 

Waar we ook zijn, wij zullen ons één voelen, onze stemmen zullen zich vermengen met die van de engelen, wij 

zullen jubelen, want onze hoop is groot: Jezus is geboren.  God heeft ons Zijn Zoon gezonden, om ons de Blijde 

Boodschap te brengen, om ons te zeggen en te tonen hoezeer Hij ons liefheeft. 

Laten wij ons hart openen, verlaten wij ons op dat kleine Kind dat geboren is: Hij is zo breekbaar, zo mooi, Hij is 

de Koning der koningen, de Meester van de aarde.  Hij zal de lijdende Dienaar worden, onze Broer.  Hoe zou ik dit 

kunnen vergeten of erom blozen? 

Zalig Kerstfeest! 
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 maart 1986  

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Het jaar is pas begonnen en Pasen is reeds nabij. De gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op dat wij bijna de 

tijd niet hebben om ons erbij op te houden; iedere dag is er een nieuwe actualiteit die met alle middelen opgeblazen 

wordt opdat wij er toch een beetje aandacht zouden aan schenken, maar daar zijn reeds andere nieuwtjes... 

Zal het op dezelfde manier verlopen met de belangrijkste, de meest sensationele, de meest ingrijpende 

gebeurtenis uit de geschiedenis van het heelal: op Pasen herdenken wij de Verrijzenis van Jezus-Christus, de Zoon van 

God, mens geworden om ons te bevrijden. 

Gaat dit uitzonderlijk Evenement, van kapitaal belang voor gans het mensdom, ons zodanig dooreen schudden 

dat het het centrum van gans ons bestaan en van het bestaan van de wereld wordt, of gaat het, zoals sinds 

tweeduizend jaar, herleid worden tot een banaal, alledaags feitje dat dikwijls nog niet vermeld wordt en waar zelfs 

miljoenen  christenen niet eens aan denken. 

Jezus is verrezen! Dit Nieuws zou in iedere straat moeten uitgebazuind worden, op alle deuren aangeplakt 

worden, op de lippen liggen van iedereen, op alle televisiezenders aangekondigd en op alle radiostations omgeroepen 

worden, alle transistoren zouden er moeten van zinderen; iedereen zou moeten dansen van vreugde, het uitjubelen, 

mekaar omhelzen, God loven en danken! Jezus is verrezen!! Daar zal weinig of niets van te zien zijn; het ‘leven’ zal, 

zoals iedere dag, verder gaan, voor de miljarden schepselen die nochtans allen uit Gods handen komen. Pasen zal voor 

sommigen een zondag zijn, voor velen zelfs niet; voor de bevoorrechten een vakantietijd, een uitstapje, voor anderen 

een vervolg van grauwe, pijnlijke momenten; voor sommigen een vluchtig ééndags geluk, voor anderen weer wanhoop, 

angst zoals voorheen. 

Jezus is verrezen! Welke betekenis, welk belang zal dat voor mij hebben?  Ik weet dat ik veel belang gehecht 

heb (en nu nog) aan waarden zonder enige betekenis...  Gedurende jaren heb ik zelfs niet gedacht aan het lijden, de 

dood en de verrijzenis van Jezus. Ik moest ‘leven’, mij verdedigen, zorgen voor de toekomst, mijn veiligheid 

voorbereiden, alles voorzien om toch maar niet onverwacht nare ervaringen op te doen. Er waren zoveel waarden die 

mij niet mochten ontsnappen: een vervaldag van kasbons, de aankoop van een volgend paard, het bouquet van een fles 

wijn, een mondain feest. een sportuitslag... allemaal dingen om niet te missen. In feite draaide alles, of moest alles, 

rond mij draaien. in functie van mijn wensen. Ik was vijfenvijftig geworden als het woord ‘delen’ mij trof: het was in 

een kerk te Gembes. een mooi Ardeens dorpje... de catechesekinderen hadden er onder de kruisweg hun ‘naïeve’ 

tekeningen over broederlijk delen geplakt. Ik had wel dertig jaar geleden een universitair diploma behaald en veel 

ervaring op gedaan. Zo dacht ik ten minste. 

Jezus is verrezen!  Nu, voor mij in ieder geval, de zin van mijn leven. Alles wordt teruggebracht naar, alles 

krijgt een uitleg door, alles concentreert zich op Jezus en Zijn verrijzenis: zonder de verrezen Jezus zou ik niet meer 

leven. 

Leven in deze wereld is geloven, hopen, beminnen. Zonder de verrezen Jezus stort alles in elkaar: het is angst, 

wanhoop, dood. Maar dan ook voor altijd. 

Gedurende jaren heb ik mezelf met illusies bedot, ik was zelfs niet meer bewust van de manier waarop ik 

‘leefde’. Zelfs de angst voor de dood die ik in 1973 gekend heb, heeft me op dat ogenblik niet naar de Waarheid doen 

zoeken... ik was dood voor de letter. 

Het is Jezus die mij gered heeft. De Lijdende Dienaar, op een kruis gestorven, mij getoond door een priester 

waarvan ik de echtheid aanvoelde, heeft mij op de knieën gezet: het paasmysterie werd mij op zo'n eenvoudige, maar 

ook zo'n aangrijpende manier geopenbaard dat ik op dat ogenblik mijn kleinheid heel intens heb aangevoeld. 

Sedertdien heb ik niet geleefd zoals Jezus het van mij verwachtte. Ik ben dikwijls weerbarstig geweest, laf, 

soms heb ik naar mijn verleden willen teruggrijpen; zelfs in mijn goede momenten heb ik aan Zijn roep niet 

beantwoord. Ieder ogenblik moet ik mij hernemen, mij vermanen, mij bekeren. 

Jezus is verrezen! De enige, de unieke bron van hoop. God had sinds eeuwen beloofd dat Zijn Zoon de wereld 

zou verlossen van de macht van het kwaad.  God heeft woord gehouden, Christus is geboren. De profeten hadden 

aangekondigd dat de Messias ons zou komen bevrijden: Jezus is op de meest heldere manier Zijn Blijde Boodschap 

komen aankondigen, Hij heeft geleden, Hij is gestorven, Hij is verrezen. 

Nu weet ik dat Hij ook voor mij gekomen is: ik ga niet meer sterven; ik ga deze wereld verlaten om eeuwig te 

leven met God zelf en al mijn broeders. Wat er mij ook nog zou kunnen overkomen, ik zal een eeuwig geluk beleven. 

Jezus is verrezen! Bron van liefde zonder grenzen. Zonder Hem is mijn hart versteend, mijn engagement 

kleinzielig, heeft mijn leven geen enkele zin. Wanneer Hij mij bezielt, kan ik delen, ben ik enthousiast. kan ik 

liefhebben. 

In Poverello heb ik geleerd dat ik, zonder Jezus, een dorre twijg ben; met Hem, door Hem, in Hem zal ik 

vruchten dragen. 

Dan zal de Wijngaardenier komen om mij te snoeien, en dat doet pijn, maar de kracht zal altijd komen van Hem 

die alles gedaan heeft opdat wij zouden leven: onze grote Broeder, Jezus. 

Jezus, ik heb U lief. Help mij dat ik al mijn broeders, al mijn zussen graag zou zien: Uw kleine poverellos, die wij 

allen zijn.    Za1ig Paasfeest  
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 juni 1986  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Toen hij rechtstond keerde mijn buurman, een tachtigjarige Ardennees, zich naar mij toe en zei vol 

enthousiasme: “Wat een mooie mis!".  Ik zal hem nooit vergeten; hij had zo vurig gezongen en gebeden. De kerk zat vol 

mensen van iedere leeftijd; het was feest: de eerste Communie van drie kinderen uit het dorp. Het was inderdaad 

mooi!  Alles! De gezangen, de gebeden, de harten. Jezus was werkelijk daar. Al de waarden die men zou willen beleven, 

vrede. vergeving, geloof, liefde waren aanwezig. 

De laatste weken heb ik tijd gehad om, als een kleine arme, na te denken over veel dingen die, door te veel 

activiteiten misschien niet meer zo duidelijk waren. Nu dat ik mij heb moeten verwijderen van Poverello om nieuwe 

krachten op te doen, begin ik beter de mensen die er dagelijks binnenkomen te begrijpen. Wanneer men zelf op adem 

moet komen, voelt men beter het lijden van de anderen aan. Hoe paradoksaal het ook moge schijnen, tegenslag en 

problemen kunnen altijd of zijn inderdaad genade. Wanneer men zich zwak voelt. heel klein, bijna machteloos om nog te 

leven, dan zoekt men met de energie en de helderziendheid die nog overblijven, naar een redplank. Als men die niet 

vindt, dan is het wanhoop, vernietiging, onbeschrijflijke angst. 

Wat zou ik doen zonder geloof, wat zou ik zijn zonder Jezus. Zijn voorbeeld, Zijn woord, Zijn kruis, Zijn 

verrijzenis? In de meest hopeloze momenten is Hij altijd daar! Mijn ouders, al enkele jaren overleden, zijn voor mij 

bijzondere raadgevers in ogenblikken van beproeving geworden; hun voorbeeld, hun offervaardigheid, hun geloof leiden 

en steunen mij.  Zij zijn het die mij het geloof hebben doorgegeven vanaf mijn geboorte, die mij het doopsel hebben 

laten toedienen, die mij hebben leren bidden. Jarenlang heb ik daaraan niet gedacht. ik herinner mij hoe we 's avonds 

samen voor het kruis gingen bidden. Mijn vader bad ook iedere dag zijn paternoster in zijn rieten zetel bij de haard. 

Mijn moeder had een bijzondere devotie voor de H. Maagd. De laatste tijd is het bidden van de paternoster ook voor 

mij een grote steun geworden: het is het gebed van de arme, die het niet meer aankan, maar die, spijts alles, blijft 

hopen en die zeker is verhoord te worden. De vrede van het hart, die meer waard is dan al de rijkdom van de wereld, 

kan ons alleen van uit de hemel komen. Zalig degenen die erin geloven en die volhouden! Ik wens het jullie, van ganser 

harte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 december 1986  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

AAN ALLEN EEN ZALIG EN VREDIG KERSTFEEST EN EEN HOOPVOL NIEUWJAAR ! 

Veel kan ik nog niet schrijven, maar ik dank al degenen die mij de laatste maanden hebben gesteund door hun 

vriendschap, een brief, een mooie kaart en een gebed. 

Iedere dag bid ik voor de grote Poverello-gemeenschap. 

In  Jezus  Hart verenigd.        
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 maart 1987  

 

BESTE VRIENDEN POVERELLO'S, 

Drie jaar geleden zijn er vijfentwintig van ons naar Lourdes gegaan. Voor hen, die dat geluk hadden, is het een 

onuitwisbare herinnering en genade: de Heilige Maagd, Moeder van God en Moeder van de mensen zal in alle 

omstandigheden voor hen blijven zorgen. 

Maar het is niet alleen dat kleine groepje dat Zij beschermt. Tientallen miljoenen mannen, vrouwen en kinderen 

hebben hun vertrouwen in haar gesteld. 

Ik ook; ik herinner me dat Zij mij, sinds mijn jongste kinderjaren, ter hulp gekomen is en me bemind heeft. 

Daarna ben ik Haar gedurende jaren vergeten...  Ik was groot en sterk genoeg om me uit de slag te trekken. 

Ze heeft geen rekening gehouden met mijn ondankbaarheid. Enkele jaren geleden heb ik Haar teruggevonden en 

sindsdien leidt Zij mij op weg naar Jezus. Ik ben niet altijd een braaf kind, verre van... Maar zij is steeds aanwezig, 

zeker op de zwaarste momenten. 

De laatste maanden ging ik door een donkere tunnel; ik kon niet meer bidden, ik heb me vastgeklampt aan mijn 

paternoster. Gedurende vele slapeloze weken heb ik Weesgegroetjes opgezegd, het gebed van de arme die schreeuwt 

om hulp en zich overgeeft aan zijn Mama. 

Mijn gebed werd gesteund door het gebed van vele gekende en ongekende vrienden. Aanmoedigingen zijn onder 

verschillende vormen toegekomen: gebeden, brieven, kleine woordjes met tekeningen van kinderen, versnaperingen...  

en een pot confituur. 

Het is in Beauraing, verschijnings- en bedevaartplaats, dat ik de Maagd met Haar gouden Hart bedankt heb en 

opnieuw een eerste lichtstraal heb opgemerkt. Ik zal het nooit vergeten. We zaten er, armen en kleinen, 

gehandicapten en gekwetsten, geknield voor de Koningin van de wereld die voor haar kinderen zorgt. 

Het idee, om dit geluk te delen met anderen en zeker met heel Poverello, is gegroeid. En...  op zaterdag 23 mei 

worden de gehele familie van Poverello en al zijn vrienden uitgenodigd om deel te nemen aan onze eerste bedevaart 

naar Beauraing: een datum met gouden letters gedrukt in ons leven, een belangrijke stap op de weg naar het Eeuwig 

Geluk. 

Moge de Heer ons zegenen 

 

 

 

 

 juni 1987  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Beauraing, 23 mei 1987: een onvergetelijke dag voor de bijna 300 poverello’s, lijk kinderen geschaard rond hun 

Moeder. 't Was het Feest van de kleinen, gekomen met een groot hart, om te bidden, te zingen, te jubelen. 't Was het 

Feest van de arme, van de zieke, die wij allen zijn, met tranen van vreugde en bekering; op sommige ogenblikken 

voelden wij ons heel dicht bij de hemel. 

Het is moeilijk om zeggen welk moment het mooist, het meest aangrijpend was: de Mis geconcelebreerd door 

zeven priesters en gevolgd door de ingetogen en zelfs enthousiaste aanwezigen, de broederlijk verdeelde 

boterhammetjes ‘s middags, de diamontage over de verschijningen, het Lof met zang, litanie en gebeden, de zegen met 

het Allerheiligste, zonder "Chez nous Soyez Reine" en de aandoenlijke “Ave Maria” te vergeten, want dit zal nog lang in 

de oren van alle pelgrims naklinken. 

Pelgrims zijn wij inderdaad allemaal, soms vol hoop, maar ook heel dikwijls onveilig, overhoop, angstig zoekend 

naar een lichtstraaltje in de beklemmende duisternis. 

Te Beauraing, midden al die lieve broers en zussen, heb ik belangrijke dingen beleefd of terug ontdekt, onder 

andere de steun van hartelijke mensen, de kracht van de liefde bij eenzaamheid, ziekte of tegenslag, het onzinnige van 

het najagen van geld, materiële goederen, eerbetuigingen. de echte vrede, de enige levensvreugde vindt men in de 

liefde voor de anderen met als enige bron: een grenzeloos vertrouwen in Gods barmhartigheid en voorzienigheid. 

Om dat te begrijpen, om het aan te voelen, om het te beleven, moet men geleden hebben, en weten dat men nog 

zal lijden. Het is alleen op die manier dat ik weet dat ik maar een kleine arme ben. "Indien gij niet wordt lijk kinderen, 

zult gij het Rijk Gods niet binnengaan." 

Onze Moeder uit de Hemel heeft ons de weg getoond, door haar onwrikbaar geloof dat Haar tot aan de voet van 

het Kruis heeft gebracht, het Kruis van Haar eigen kind, de Zoon van God. 

Dank u, lieve Moeder! Neem ons bij de hand, haal ons uit onze miserie en leid ons naar Jezus, die ons verwacht 

met open armen.  
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 september 1987  

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Wanneer men ontmoedigd, ziek, uitgeput en verlaten is, wanneer men overmand is door de problemen, wanneer 

alles dreigt ineen te storten (en wie zegt dat mij dat morgen niet overkomt), dan zoekt men een reddingsboei, een 

middel om te overleven. 

Zelfs minder dramatische toestanden kunnen het ons zeer moeilijk maken en ons verplichten om een steun, een 

hulp te zoeken om uit het slop te geraken. 

Poverello is, voor mij ook, de levensbron geworden, de veilige weg die mij naar het geluk leidt. Nochtans, 

wanneer men weet dat Poverello, wil zeggen "Kleine arme", dan klinkt dat nogal paradoksaal! 

De uitleg hiervan is eerder eenvoudig: Poverello (al wat er leeft, al degenen die er komen) geeft het voedsel dat 

de wereld met geld, eerbetuigingen, vooruitgang niet kan bezorgen. 

Hier zijn het de zorgen, de problemen, zelfs de miserie, die ons bewust maken van onze zwakheid, onze 

onbekwaamheid om te leven: alleen is men niets, kan men niets. De eenzaamheid maakt u af. Vriendschap, 

broederlijkheid, liefde zijn dan de enige redplank. 

Na 10 jaar Poverello, heeft ons bootje veel te verduren gehad, maar wij zijn blijven bestaan; er is maar één 

uitleg: de Heer is onze Gids, Hij is Meester aan boord, Hij houdt ons recht. 

Charles de Foucauld, een bekeerling die het evangelie op een zeer authentieke manier heeft beleefd, herinnert 

er mij voortdurend aan hoe ik moet leven: ik kan alleen de Heer liefhebben, als ik al mijn medemensen tracht lief te 

hebben. 

Iedereen kan een Poverello heel dichtbij vinden, misschien al in het eigen gezin; mensen die niet bemind worden 

vindt men overal. Iedereen, zelfs degene die er het slechtst aan toe is, kan de anderen helpen; men ziet dikwijls dat 

degene die niets heeft, nog met anderen deelt. Iedereen kan proberen de anderen graag te zien, maar met mijn 

schamele krachten, ben ik rap uitgeput. Ik heb de Meester van de Liefde nodig om dat pover hart voor anderen open 

te stellen. 

 

 

 december 1987  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Jaren geleden, ik was nog student, leerde mij een vriend, van beroep scheikundige, hoe men de waarde van een 

man van 70kg. kon berekenen. Het bedrag was ongeveer 47 frank, onder andere was er genoeg ijzer om er een nagel 

mee te maken en wat fosfor voor de kop van een lucifer. Laat ons zeggen dat het tegelijk humoristisch en hard was. 

Deze uitleg is mij terug voor de geest gekomen op een moment dat ik dacht aan al de kinderen die men belet 

geboren te worden en in de afvalemmers gooit; eertijds was het de breinaald die door de engeltjesmaaksters werd 

gehanteerd, vandaag is het de zuignap die ‘medisch, psychologisch en sociaal’ toegepast wordt. 

In feite is de geschiedenis, sinds de mens bestaat, een voortdurende herhaling: enerzijds stelt men alles in het 

werk om ten allen prijze een mensenleven te redden, anderzijds schakelt men wie hindert uit, om... ‘humanitaire’ 

redenen. 

In de zestiende eeuw heeft Vincentius a Paulo duizenden pasgeboren kinderen (die nog leefden) opgeraapt, die 

in het portaal van een kerk neergelegd waren, of op een hoop vuil gegooid. Niemand, zelfs de hoogstgeplaatsten, deden 

er iets aan. Men verkoos de ‘kinderen van de zonde’ te laten sterven. 

Vandaag zoekt men (en denkt men gevonden te hebben) allerlei argumenten om ieder schuldgevoel weg te nemen 

en een aanslag op het ongeboren kind toe te laten; men zou kunnen geloven dat deze zienswijze algemeen is bij wat men 

barbaarse volksstammen pleegt te noemen, maar het is vooral in beschaafde streken dat men de meeste aanhangers 

ervan vindt. 

Gedurende mijn praktijk als seksuoloog ben ik dikwijls geplaatst geweest voor dramatische situaties waar de 

bekoring om oplossingen op korte termijn aan te raden zó sterk is, dat men eraan toegeeft, zodat de zin van het leven 

er zijn betekenis bij verliest. Eenmaal op deze helling, kan alleen een schok die heel deze stelling in mekaar doet 

storten, u tot de werkelijkheid terugbrengen: wij zijn niet geboren voor de dood, maar voor het Leven. 

Op het dieptepunt van mijn dwaalweg gekomen, werd ik op de knieën gezet door het Kruis; het lijden en het 

gebed hebben mij leren leven: het is de school van het geloof, het vertrouwen en de liefde, met ogenblikken van 

twijfel waarbij alles schijnt ineen te storten, maar waar het beeld van Degene die de dood heeft overwonnen u nieuw 

leven geeft: Jezus, de Enige Hoop. 

Kerstmis is in aantocht; het goddelijk Kind wordt weer geboren. Indien Jezus niet geboren was..... In die geest 

werken wij aan onze nieuwe Poverello in de Ardennen waar toekomstige moeders die er misschien ook aan denken het 

leven te doen verdwijnen (of die misschien door hun eigen omgeving ertoe aangezet worden) zullen leren liefhebben: 
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een klein, lief kindje, dat met vreugde zal onthaald worden.  Zalig Kerstfeest. 

 

 maart 1988  

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Er gebeuren soms wonderlijke dingen. Ik heb een lief, klein vrouwtje leren kennen. Zij is 92 jaar en ligt in een 

wit bedje in het Godshuis. Agnes (88 jaar), één van de eersten in Poverello 10 jaar geleden, heeft mij met een tedere 

glimlach bij haar gebracht. Toen zij ons bij haar bed zag staan, veranderde haar gezicht helemaal: haar ogen 

straalden, haar kin ging op en neer en er kwamen korte, kinderlijke geluiden uit de openliggende, tandeloze mond. 

Spijts haar beenderig uitzicht, straalde zij geluk en vreugde uit. Ze hief haar hoofdje licht naar mij op en haalde een 

klein handje van onder de lakens, als een uitnodiging om haar te omhelzen. Haar schokkend lachje deed mij begrijpen 

dat zij gelukkig was lijk een kind dat een heel mooi geschenk krijgt. Voor mij was het een moment van intense 

ontroering en tezelfdertijd klonk er een zin in mijn oren: maar het is Jezus die zich laat omhelzen! 

Honderden keren had ik dat gelezen en gedacht gedurende de laatste maanden van ziekte en lijden: "Je moet 

Jezus vinden in je broeders, daar zal je de kracht putten". Deze keer heb ik het tot in het diepste van mezelf 

aangevoeld. Haar ogen bleven dezelfde vreugde en vrede uitstralen, zij hield mijn vingers vast en ik haar hand. Met 

spijt ben ik stilletjes weggegaan en keerde me dikwijls om; zij bleef maar wuiven. 

Deze ontmoeting heeft mij diep getroffen en ik zal ze ook nooit vergeten: zij heeft mij in mijn geloof 

verstevigd en mij beter de tederheid van God doen begrijpen; zij heeft mij bevestigd in mijn hoop: wij zijn niet 

geschapen voor deze wereld, het is maar een doorgang en het lijden, zowel als de vreugden, wijzen de weg. Ze heeft 

mij beter de zin van de liefde doen begrijpen: de Heer is niet onzichtbaar, Hij leeft en vertoont zich in onze broeders; 

Hij heeft honger en dorst zoals zij, Hij weent zoals zij, Hij is eenzaam en ziek zoals zij, zoals wij allen. 

Voor dit alles, dank, lief vrouwtje! Jij zult waarschijnlijk deze aarde voor ons verlaten. Hou voor ons een 

plaatsje vrij daarboven, opdat wij allen samen eeuwig zouden leven in de Liefde. 

Zalig Paasfeest 

 

 

 juni 1988  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Tien jaar reeds! Op 20 mei 1978 werd een eerste Poverello geopend te Brussel Zuinigheidsstraat nr. 4. Na 

maandenlang intensief werk, door een klein groepje vrijwilligers, waren de lokalen eindelijk klaar…  Wij  waren zeker 

zo gelukkig als degenen die ongeduldig wachtten op de opening van hun ‘huis’. 

In het begin was het  koffie, soep en belegd brood aan 5 fr. Twee maanden later werden er warme maaltijden 

geserveerd aan 35 Fr.; weldra steeg het aantal omeletten tussen 17 en 20u tot vijftig. Biljart, kaartspel, muziek uit de 

goede oude tijd hielpen ook aanzienlijk mee aan de vriendschappelijke sfeer die stilaan tussen ons groeide. Nochtans 

kwamen wij uit zeer verschillende horizonten, maar indien ieder zijn deel aan problemen en lijden meebracht, was er 

een duidelijk verlangen merkbaar om samen een oord van vrede en broederlijkheid op te bouwen. 

Sindsdien is er heel wat gebeurd; er was altijd goed en slecht nieuws: ik heb vernomen dat mijn moeder al twee 

maanden overleden is, mijn vriend heeft een been gebroken, hebt ge geen bed want ik heb geen kamer meer, mijn 

pensioen is nog niet aangekomen... 

Ziekte heeft velen van ons getroffen; verschillende zijn gehospitaliseerd, geopereerd. Tientallen van onze 

vrienden zijn gestorven, de meeste getrouwen van het eerste uur zijn  heengegaan 

Wiske (90 jaar) zat twee dagen dood in haar zetel, Frans de herder lag dood in zijn kamertje zonder vuur, Jef 

in het station, Louis op straat, Raymond, Marie-Jeanne en vele anderen in het hospitaal. 

’s Zondags, gedurende de twaalfuurmis in Poverello, bidden wij voor hen, voor al degenen die lijden, voor 

degenen die honger en kou hebben, voor degenen die in een gevangenis verblijven, soms wanhopig zijn, maar die weten 

dat wij aan hen denken.  De goddelijke Voorzienigheid heeft ons vanaf het begin geleid, op alle vlakken; wij hebben 

altijd getracht zijn plannen niet tegen te werken d.w.z. zich echt engageren op de weg die zich opent, blij een kleine 

loopjongen te mogen zijn van zulk een goede Baas. 

Alles heeft zich spontaan aan mekaar geschakeld: de mogelijkheid om 45 mensen te laten overnachten, een 

ruimte om (jaarlijks) 30.000 kg. aardappelen te schillen en groenten te kuisen, een koelkamer, de kleedkamer, de 

bakkerij, het huis in de Huidevetterstraat, de nieuwe Poverello’s te Brugge, Kortrijk en Gent, het tehuis in de 

Ardennen. 

Ondertussen heeft het gebeuren en de geest van Poverello interesse, sympathie en medewerking opgewekt bij 

duizenden vrienden: een band van broederlijkheid die zich concreet uitdrukt door een actie, een meevoelen, een gebed. 

Laten wij ons geen zorgen maken voor de toekomst: indien wij geloven in het Leven en ons hart openstellen voor 

de anderen, zullen wij samen alle moeilijkheden overwinnen. 

Ik dank de Heer en al degenen die mij in Poverello hebben leren leven voor echte blijvende waarden. 
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"Hebt elkander lief"... 't is al de Hemel die opengaat. 

 

 september 1988  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

De Voorzienigheid heeft ons geleid naar de plaats van de verschijningen te Banneux. De boodschap van de 

Maagd der Armen is tot in het hart van Poverello doorgedrongen. 

Ter gelegenheid van onze eerste bedevaart naar Banneux, in oktober 1987, had Mgr. Houssiau, bisschop van 

Luik een zaadje gezaaid dat nu begint te kiemen. Alle aanwezige poverello's, wij waren met 300, hadden met veel 

aandacht en geloof geluisterd naar zijn homilie die ons, kleine armen, sterk uitnodigde - om actief mee te werken aan 

de nieuwe evangelisatie. 

In juli 1988 beschikten wij reeds over een buitengewoon werktuig: een verlaten gebouw waar alles nog moet 

gedaan worden, sinds 15 jaar in staat van ruwbouw. Maar er was ruimte: een constructie van 50 m. op 25, op 2 ha 

grond. 

Daar zal de pelgrim onthaald worden; 3 zalen met een capaciteit van 800 zitplaatsen. Daar zal arm en rijk, jong 

en oud, zijn boterhammen met soep kunnen eten, een koffie drinken, het evangelie delen, ontvangen worden lijk 

kinderen, met open armen, door onze Moeder: want Zij zal er zijn, zoals Zij ook aanwezig is in de kapel van de 

verschijningen, aan de bron, in de hospitaliteit, in de ziekenkapel. 

Een tweede luik zal het onthaal zijn van de minstbedeelden voor twee, drie dagen (25 bedden) als alleenstaande 

pelgrim of in kleine groep, met onvergetelijke momenten van gebed, vrede, broederlijk onthaal. 

Derde luik: gedurende de periode dat er minder pelgrims komen (november-april) zullen er ééndagsbezinningen 

doorgaan over armoede, de zin van het leven en evangelisch engagement, o.a. voor jongeren (scholen, jeugdbewegingen). 

Poverello zal er actief aan deelnemen in nauwe samenwerking met de pastorale equipe. 

Vierde luik: wij zijn overtuigd dat de boodschap van de Maagd der Armen die deze nieuwe stichting zal bezielen, 

nieuwe engagementen zal opwekken, niet alleen als medewerker of medewerkster van Poverello te Banneux, maar ook in 

het gezin of in bestaande gemeenschappen. Daarom denken wij eraan o.a. een permanent jongerenkamp open te stellen 

gedurende de maanden juli, augustus en september. 

Vijfde luik : armoede is over gans de wereld verspreid, onder alle mogelijke vormen; wij zijn allen arm. Het 

bewust worden van eigen armoede is de eerste stap naar innerlijke vrede. Poverello-Banneux zal een plaats worden 

waar door studie, bezinning en gebed de problematiek van de armoede in het licht van de boodschap van de Maagd der 

Armen gesteld wordt; waar ‘armen’ samen kunnen leren hoe men echt gelukkig wordt. 

Wat er in Banneux aan het groeien is, zou kunnen beschouwd worden als de bekroning van 10 jaar Poverello. 

In onze leefregel staat er geschreven dat we een bijzondere godsvrucht hebben voor de Heilige Maagd die wij 

vereren als de Moeder van de Poverello; wie had er kunnen voorzien dat de Maagd der Armen ons zo concreet zou 

getoond hebben hoe dit groot en nieuw gebod te beleven: "Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 december 1988  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Men hoort nogal eens zeggen dat het leven hard is, dat al wat ons overkomt onrechtvaardig is en ondraaglijk; 

men spreekt van 'de strijd voor het leven' of 'dat ze de moeite niet waard is om te beleven'. 

Ons bestaan is, inderdaad, bezaaid met zorgen en problemen en het lijden neemt er een belangrijk deel in: 

plezier, misschien, maar ook veel verdriet. Tenzij men de zaken op een andere manier bekijkt, dat men zich laat 

inspireren door andere waarden, en ze dag na dag, tracht te beleven: vriendschap, onthaal, delen, bezorgdheid voor de 

medemens. 

Gedurende jaren heb ik mogen luisteren naar de meest intieme en ongelukkige levenservaringen, naar lang 
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verborgen gehouden problemen, onhoudbare situaties, en ik heb er voor mezelf veel lessen uit onthouden. 

De laatste jaren heeft deze scholing een andere vorm aangenomen: het is in Poverello dat ik verder leer leven. 

Want Poverello is een levensschool: de echte waarden zijn er je enige gids en men kan ze alleen ontdekken door zijn 

hart open te zetten. 

Men zou nochtans geneigd zijn te vluchten voor miserie, armoede en ziekte, en de bekoring om weg te lopen kan 

soms zeer erg worden, maar de levenslessen zijn altijd nog sterker dan de vrees: morele en fysische nood, wanhoop, de 

dood van een vriend verdrijven egoïsme en eigenbelang en wekken meer normale, meer menselijke gevoelens op.  

Het voorbeeld van de 'arme', van degene die plooit onder de last, maar die het tracht te dragen met de moed 

die hem nog overblijft, met waardigheid, wordt (voor degene die het wil zien) een nieuwe kracht om eigen 

moeilijkheden te overwinnen. 

Het zijn niet noodzakelijk de 'groten', de 'aanzienlijken' die u de dagelijkse dosis moed en optimisme 

verschaffen, het is niet de mooiprater die u evangeliseert, maar misschien de 'geringste’... 

Deze 'kleine' heb ik het geluk gehad iedere dag te ontmoeten, hem goeie dag te zeggen, zijn vriend te zijn, zijn 

broeder. 

Deze 'kleine', dat is onder andere, Marieke die ik mag aanschouwen, bewonderen, in mijn armen nemen: voor mij 

betekent zij heel de Poverello, maar ook al mijn zusjes en broertjes die niet meer weten waar naar toe, waarnaar 

niemand luistert, aan wie geen enkele hand gereikt wordt om ze te helpen rechtkomen. 

Ik denk ook aan al die verlaten kinderen, aan degenen die men vindt in een vuilbak, vermoord, aan degenen die 

men niet wil laten leven en geboren worden. Moest men weten welke vreugde een kind brengt dat sommigen bastaard 

of onwettelijk noemen. 

Het is hoogtijd, indien onze 'beschaving' niet definitief wil ineenstorten en vergaan, dat men het kind zou 

herwaarderen, dat men het leven herwaardeert. 

Nooit had ik kunnen geloven dat een baby van enkele weken oud mij had kunnen doen nadenken, dat een klein 

meisje van amper drie kilootjes, mij op bepaalde ogenblikken zou beveiligd hebben. Wanneer de problemen te zwaar 

worden en ik op het punt sta er mijn evenwicht door te verliezen, ga ik bij het wiegje zitten en dan vind ik vertrouwen 

en kalmte terug in dat klein, lief gezichtje van waaruit vertrouwen en vrede straalt. 

Dan denk ik aan de Meester die mij iedere dag voedt met zijn woord van leven: "Indien ge niet wordt zoals een 

kind, zult ge het Rijk Gods niet binnentreden" en "Degene die een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en 

wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft". (Marcus 9,37) 

Het ware leven, de zin van het leven heb ik overal gezocht, zonder het te vinden... en nochtans was het zo 

eenvoudig: open je hart, leer de 'kleinsten' liefhebben en je zal de echte vreugde kennen. 

Zalig Kerstfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maart 1989  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

De dood slaat iedere dag toe, ver van ons, maar soms ook heel dicht bij; zij verwoest soms een hele bevolking, 

doet ze in één slag verdwijnen, ze werkt soms in de duisternis, bijna in het geniep: gisteren beheerde hij een gans 

bedrijf, vandaag is hij levenloos, gisteren was zij een zorgzame moeder, vandaag rouwt gans het gezin. 

De dood slaat overal toe, gelijk wanneer, gelijk hoe, gelijk waar; ik kan ze vluchten, ze volgt mij, ik kan me 

wegstoppen, ze zal me vinden, ik kan me laten bedwelmen door genot, geld of drank, zij zal mij ontnuchteren. Al mijn 

listen zullen tot niets gediend hebben, de grootste specialisten zullen hun onmacht moeten aanvaarden, wetenschap en 

macht zullen alleen nog ijdele waarden zijn. 

De dood slaat toe ver van mij, in afgelegen streken, zij treft onbekenden, naamloze gezichten. Waarom zou ik 

het mij aantrekken, waarom zou ik er blijven bij stilstaan, ik heb andere zorgen. 

De dood slaat toe in m'n eigen land, in m'n eigen stad, in mijn straat: spijts alles raakt het mij, ik zou het niet 

meer kunnen negeren; ik ben erdoor beroerd, maar ik vergeet. 

De dood slaat toe zo dicht bij mij, een vriend, een broer, een partner, een kind: het is een drama, een enorm 

verdriet, ik ben uiteengereten, verpletterd; ik kan ervan herstellen of ik verkwijn. Ik ben misschien beginnen 
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nadenken. Is dat alles? 

De dood kan ook mij treffen, op ieder ogenblik, men kan ze soms van ver ontwaren, ik zie ze komen, onvoelbaar, 

doorheen een ongeneeslijke ziekte of door een ongeval. Zij heeft altijd gelijk. 

Ik heb ze twee maal voor mij gezien; ik was ervan overtuigd dat ze voor mij kwam, maar ik kon die gedachte niet 

verdragen, ik aanvaardde haar vonnis niet. Ik was opstandig, ik probeerde slimmer te zijn, ik discussieerde en vond al-

lerlei argumenten uit, ik wilde leven, een beetje langer toch. 

Een eerste keer, zestien jaar geleden al, werd mij hetgeen ik nog had aan energie bijna ontnomen door echte 

doodsangsten, ik heb gevochten van 's morgens tot 's avonds en ganse nachten, alleen, zonder uitzicht, zonder één 

gebed, zonder aan God te denken; het is maar lang nadien dat ik begrepen heb dat anderen voor mij hadden gebeden. 

Ogenschijnlijk had deze les tot niet veel gediend, want mijn ideeën, mijn overtuigingen, mijn manier van leven 

waren er niet door beïnvloed. Ik wilde van het leven genieten, ik had er nog niet genoeg van gekregen; maar 

onvoldaanheid en onrust bestookten mij. 

Er waren twee jaren nodig om mij op de knieën te zetten; het Kruis heeft mij de ogen geopend op mijn miserie 

en ook op die van de anderen, maar vooral op de oneindige goedheid van de lijdende Dienaar. 

Tien jaar later heb ik diezelfde dood weer ontwaard, gedurende maanden heb ik haar aanwezigheid gevoeld. Ik 

was platgeslagen, zonder weerstand. Ik heb gebeden, gebeden, en velen hebben het met mij gedaan. In deze uiterste 

nood heb ik naar God geroepen, maar Hij scheen me zo ver af. Nu weet ik dat Hij zich kenbaar maakt door een reële 

tegenwoordigheid: de liefde van mijn naastbestaanden. In die ogenblikken heb ik begrepen in welke nood zovelen 

moeten leven, ik heb de hel open gezien, die wanhoop die overal op de loer ligt in een wereld vol illusies en die de 

sterkste aanvalt. 

Maar de Heer heeft mij gered, Hij heeft mij zijn barmhartigheid aangeboden en ik heb mij aan Hem kunnen 

toevertrouwen. Hij wachtte op dit gebaar om mij van m'n angsten te verlossen: het is een definitief keerpunt in m'n 

leven geworden. Zolang dat ik deze weg kies, kan er mij niets meer overkomen: ongeluk en lijden zullen niet meer 

dezelfde greep kunnen hebben. Alles hangt af van mijn houding, van mijn totale overgave, want zijn Liefde is gratuit en 

altijd tegenwoordig. 

Het Kruis betekent niet het einde, het is de weg die uitmondt op de Verrijzenis, op het Leven. Anderen van m'n 

naaste vrienden hebben mij dit bewezen: zij zijn de getuigen die mij leiden. 

Na mijn ouders zijn zij het, mijn overleden broers en zussen van Poverello die mij de weg van de Hoop hebben 

getoond: door hun lijden, hun vechten, hun onmacht, hun vertrouwen, spijts de schijn misschien, in de oneindige 

goedheid van de barmhartige God... zoals kinderen. 

De laatste tijd is Poverello niet gespaard gebleven. Verschillende hebben ons verlaten. Men zal Gilberte niet 

meer door de zaal zien lopen, met haar twee borden voor een dagschotel, maar vooral met haar glimlach en haar 

"Bonjour, chéri ", bezegeld door een genegen zoen. Spijts haar handicaps bracht haar tegenwoordigheid van enkele 

minuten wat optimisme teweeg. Dankjewel Gilberte! 

Wij zullen onze vriend André niet meer zien binnenkomen, hij was één van de eersten, één van de oude garde en 

fier het te mogen zeggen. Hij lachte en zwansde graag, spijts zijn grote eenzaamheid; zijn lachend gezicht kon 

nochtans niet alles verbergen. 

Ter gelegenheid van het eerste sinterklaasfeest (1978) liep de zaal over van gelach en gezang. Teresa en haar 

twee vriendinnen hadden midden een indrukwekkende stilte een portugees Marialied gezongen; wij hadden er alleen 

maar één woord van verstaan: Maria, maar de melodie was zo mooi dat iedereen er de tranen in de ogen van gekregen 

had. En plots, met grote gebaren stond André recht en begon met een enorm enthousiasme de Ave Maria van Lourdes 

te zingen, aanstonds gevolgd door gans de zaal. Wij hebben gezongen, gezongen, lijk kinderen, wij weenden en lachten, 

we namen mekaar bij de hand. Wij zaten al een beetje in de hemel. André, dat is nu meer dan tien jaar geleden, maar ik 

weet het nog zeer goed, ik voel het nog, jij hebt ons hart verwarmd. 

Ook Marcel heeft ons verlaten, een doorgoede man, een vriend voor iedereen. Degenen die hem beter hebben 

gekend weten een beetje wat hij geleden heeft vanaf zijn geboorte. Zijn leven was een aaneenschakeling van 

ongelukken, van verborgen maar bitter lijden. Vele vrienden waren ingetogen aanwezig en zijn hem tot weerziens 

komen zeggen voor zijn laatste reis naar het kerkhof: bloemen, verdriet, tranen, maar vooral de solidariteit die de 

dood overstijgt, solidariteit in de hoop op het Rijk door Christus voorbereid voor de kleinen. 

En Ahmed zullen we ook niet meer zien. Hij was ook één van het eerste uur. Gedurende meer dan tien jaar is hij 

bijna iedere dag gekomen. "Bonjour patron, ça va”.  Sommige dagen was hij minder vriendelijk en hij sprak van racisten; 

hij zei niet direct dat ik het was, maar 't was alsof. Hij heeft dikwijls bij ons gelogeerd, maar nu en dan moest hij de 

vrije ruimte in. Van hem zullen wij het beeld bewaren van een vriendelijke en glimlachende man, met perioden 

overmand door al wat hij beleefd en uitgestaan had, maar bekwaam om veel vriendschap te geven. 

We zullen ook blijven denken aan al degenen die ons zijn voorgegaan, die ons de weg tonen, naar dat ander 

Leven, waar al onze ontgoochelingen, onze begoochelingen, onze miseries zullen verdwijnen in een vloed van licht, van 

vreugde en van een blijdschap zonder einde. Dit paradijs waarvan we dromen, maar die een realiteit is, voorbereid door 

de verrezen Christus voor alle vrijgekochten, voor al degenen die in Hem zullen geloofd hebben, in zijn Woord, voor al 

degenen die ergens in hun vermorzeld hart een sprenkeltje hoop zullen bewaard hebben, in hun bijna gedoofde ogen 

een klein vonkje... voor Degene die ons verlost heeft.  

Zalig Paasfeest.  
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 juni 1989  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Augustus 1988, Banneux: rond een vervallen gebouw waren een twintigtal vrijwilligers van Poverello bezig 

struiken en allerlei onkruid te verwijderen midden het oorverdovend lawaai van kettingzagen en meestal in een dichte 

rookwolk; alles moest verbrand worden, ook het groenhout en de netels want binnen enkele dagen zouden metsers en 

andere vaklui komen: ze moesten minstens op de werf geraken. 

In het gebouw zelf lag het vol glasscherven en hopen rotte bladeren; overal was er water want het dak lag op 

verschillende plaatsen open.  Gedurende de koffiepauze ging men zitten op een boomstronk, een dikke steen en werd 

er druk gebabbeld; er hing een sfeer zoals in de beste dagen : het werk schoot op en men wist ook waarom men het 

deed... 1 mei lag al in het zicht. 

Op een avond zijn we naar de kaarsjesprocessie gegaan in de nieuwe kerk.  Van ver al kon men doorheen de 

grote ramen ontelbare vlammetjes zien voorbij  schuiven en men hoorde ook reeds geluiden van een mooie melodie. 

Bij het binnengaan was ieder van ons diep getroffen door hetgeen zich voor onze  ogen afspeelde: traag trokken 

de zieken, gehandicapten, armen voorbij, allemaal lijdende mensen, stappend of zittend in ziekenwagentjes, maar allen 

ook zingend, ieder met de stem die hij nog had, met vurigheid, met een onbeschrijflijk geloof en vertrouwen. 

Zoals iedereen hield ik een kaars in de hand en zo ben ik dan ook verschillende keren rond de kerk meegegaan 

en naargelang wij verder kwamen voelde ik mij meer  en meer solidair met degenen die meezongen: wij  de  kleinen, de 

zieken, de gebrekkigen, de hopelozen misschien, aan onze Moeder vragend ons bij de hand te nemen en ons te leiden 

naar de Verlosser van de wereld, Hij die, 2000 jaar geleden, altijd omringd was door een grote menigte in nood. 

Na zoveel maanden kan ik mij nog zeer duidelijk verschillende gezichten  voorstellen, zij die zo duidelijk 

gemerkt waren door het lijden, maar doordrongen van een diepe vreugde en vrede. 

Nooit zal ik die man vergeten van zeker meer dan 80 jaar, voortgeduwd in een ziekenwagentje en de ene Ave 

Maria na de andere zingend, met een bijzonder enthousiasme en kracht. 

's Avonds in mijn kamer, heb ik voor hem gebeden, om hem te danken en hem aan te bevelen bij de Maagd der 

armen.  Enkele weken later vernam ik dat hij overleden was.  Wie spreekt er nog over hem ?  En nochtans is hij voor 

mij een getuige, een vriend die, zonder het te weten, mij beter de zin van de waarden, de zin  van het leven, de zin en 

de kracht van het gebed heeft doen begrijpen. 

Het is mijn moeder die mij heeft leren bidden, ik was nog heel klein...  Later als ik 'groot’ geworden was dacht ik 

dat niet meer nodig te hebben, ik dacht er zelfs in 't geheel niet meer aan, ik had zoveel andere belangrijke dingen te 

doen; ik was onverschillig geworden, dat is het ergste van al. 

Mijn moeder is blijven bidden, ze is altijd trouw gebleven aan de Heer en aan mij; ze heeft veel voor mij 

gebeden. 

Ook mijn vader was gelovig en bad.  Iedere avond zegde hij een rozenhoedje op gezeten in z'n rieten zetel.  Dit 

beeld herleeft in mij sinds ik ook weer bid. 

Mijn ouders zijn overleden maar ze leven in mij.  Moeder werd in de kist neergelegd met een paternoster rond 

haar gevouwen handen; mijn vader heb ik dood gevonden in z'n bed.  Op de nachttafel lag er een klein kruisbeeld: 

alvorens in te slapen heeft hij het zeker in de handen gehouden. 

Welke herinneringen, maar ook welk een geschenk.  Zij hebben mij het geloof doorgegeven, ze hebben  

volgehouden spijts al hun lijden, zij hebben mij de weg van de hoop getoond.  Sinds ik dat begrepen heb is mijn leven 

veranderd, ik bid, 

ik probeer te doen zoals zij "heel klein  voor U Maria, heel klein in uw armen" want ik weet dat Zij me naar de 

Heer leidt. 

Het gebed ?  Onontbeerlijk.  Zonder gebed, geen moed, geen uithoudingsvermogen, geen kracht, geen vreugde, 

geen vrede, geen liefde.  Dat is mijn voedsel.  Indien ik niet meer bid verga ik. 

Mijn gebed ?  Het gebed van de arme lieden.  Ik kan niet lang bidden, ik kan geen mooie zinnen opbouwen; ik ben 

meer voor eenvoud, voor het geen echt is, voor hetgeen uit het hart komt.  Als ik voor God kniel kan ik niet meer 

liegen, verstoppertje spelen; ik weet dat Hij mijn zwakheid kent.  Hij is zo goed dat Hij al mijn gebreken aanvaardt 

zolang ik mij in zijn handen vertrouw.  Wat een geluk ! 

Vele jaren heb ik nochtans alles op materiële rijkdom en een vluchtig geluk gebouwd. 

Te Banneux heeft de Maagd der armen gevraagd : "Bid veel" en Jezus zelf heeft het voorbeeld gegeven: Hij 

trok zich dikwijls terug om alleen te bidden, om met de Vader te spreken en gans zijn leven is gebed geweest.  Hoe zou 

het mogelijk zijn dat ik er zou aan voorbijgaan. 

Bid voor mij, ik bid voor u. 
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 september 1989  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Op 8 september werd een nieuwe Poverello ingehuldigd te Leuven, de achtste geboorte sinds de stichting in 

1978.  We hebben het kunnen vieren in de vreugde: het was de vrucht van een lange weg en van de verenigde en 

volgehouden inspanningen van een ganse equipe. 

Een eerste zaadje was aan het kiemen gegaan reeds acht jaar geleden, een klein lichtje dat weldra het 

enthousiasme opwekte in het hart van veel sympathisanten: de papierslagen en andere initiatieven hadden als eerste 

gevolg dat tonnen aardappelen de weg vonden naar de Zuinigheidsstraat. 

Deze solidariteit nam weldra de vormen aan van een echt engagement vanwege degenen die aan deze campagne 

meewerkten en wat betekenisvol is, dat is de volharding met dewelke gans deze actie werd gevoerd en die dan ook 

logischerwijze uitliep op de opening van een nieuwe 'thuis'. 

Een nieuw huis van de vriendschap, een trefpunt voor degenen die trachten te delen, voor sommigen misschien 

een reddingsboei.  Een huis waar al degenen die er binnen treden, zonder onderscheid, een verantwoordelijkheid 

opnemen: Poverello is noch een paternalistische instelling, noch een plaats waar men zo maar zijn zeven goestingen 

doet; er is ook geen hiërarchie, iedereen is er gelijk en moet er zich goed kunnen voelen. 

In Poverello is iedereen dan ook welkom die het huis en degenen die er wonen of komen, respecteert: vrijheid 

van opinie, van godsdienst, wat niet tegenstrijdig is met onze persoonlijke overtuiging dat de Heer bestuurt, leidt en in 

al onze noden voorziet. De geest van delen, vergeven en gebed is de enige manier om vol te houden en door te zetten. 

Het is in deze geest, en alleen in deze, dat ik Poverello-Leuven en al de andere zie leven en groeien. 

De H.Franciscus, de kleine arme van Assisië zal ons daarin heel zeker helpen. 
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 december 1989  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

De eindejaarsdagen zijn weer in het zicht en, zoals ieder jaar, gaat iedereen weer feesten of ze op zijn manier 

doorbrengen. Kerstmis, dag van vreugde en hoop, zal voor velen ook een dag zijn van eenzaamheid, verdriet en lijden. 

In sommige landen zal men misschien de Kerstvrede eerbiedigen, de oorlog zal een dag wachten en de revolutie 

zal die dag misschien geen slachtoffers maken: maar ’s anderendaags zal de nachtmerrie voortgaan. Niets zal de 

hongersnood, ziekte, armoede of dood tegenhouden.  

Nieuwjaar is een andere manier om een beetje geluk te zoeken: voor sommigen zullen het de familiewensen zijn, 

een meer intieme vreugde, een dankzegging, voor anderen een vlucht uit de werkelijkheid, het lawaai, de drank of de 

koude, spijts al de kerst- en nieuwjaarswensen. 

En nochtans, de Wereld, de Gezagsdragers, de Wetgevers trachten iets te doen aan al die miserie, aan al dat 

lijden. Wat wordt er niet uitgegeven aan energie, geld en wetten om de evolutie van al die armoede tegen te gaan. Maar 

zijn wij dan zoveel gelukkiger geworden? Zijn er wel minder problemen dan enkele eeuwen geleden? Voelen wij ons 

meer bevrijd sinds ruimtevaart, insectenverdelgers en rock-dans? 

Het is eerder evident dat veel uitvindingen nieuwe en veelvuldige ongeluksbronnen hebben doen ontstaan, om 

maar alleen te spreken over kanker, bloedsomloopstoornissen, depressies en allerlei conflictsituaties. 

In feite kan men nog moeilijk in vrede geboren worden of rustig sterven... er is altijd iemand daar om ons ‘te 

helpen’. Men laat wel zijn hart spreken wanneer het over een jonge kat gaat, en men zal trouwens zorgvuldig zijn 

voedsel uitkiezen, maar als het erop aankomt om melaatsen en andere mensen die van honger sterven te helpen, moet 

men er alle mogelijke publicitaire middelen voor in gang zetten. Daar is werkelijk iets dat niet meer gaat. 

Sommigen hebben er de uitleg voor gekregen van in hun jeugdjaren en hebben deze weg kunnen volgen, met 

hoogten en laagten, maar met volharding; anderen, en ik meen er ook één van te zijn, hebben gedacht bepaalde waarden 

te ontdekken (die er geen zijn) maar die hen in het slop gebracht hebben. Ik denk trouwens dat velen deze ervaring 

meemaken. Er is dikwijls een lange weg nodig, bezaaid met (vluchtige) voldoeningen en soms veel lijden, om er zich 

rekenschap van te geven dat al de energie om dit doel te bereiken tot niets gediend heeft het is de leegte, het niet. 

Gelukkig zij die zich op dat moment kunnen vastklampen aan waarden, die misschien lang bedolven liggen: een 

goed woord, een gezicht gehavend door de miserie, het verlies van een vriend, een onverwachte gebeurtenis, een 

herinnering uit de kinderjaren, dat alles kan de harde korst van ons hart doorboren en ons terug met de voeten op de 

grond zetten. Die het wil begrijpen en ja durft zeggen, heeft eindelijk de goede weg gevonden: de weg van de liefde, 

van het delen, van de vergeving, van het gebed, van de eigen armoede. 

Helaas! Het eerste enthousiasme, het gevoel van eindelijk bevrijd te zijn, zijn soms vlug over: men moet zich 

werkelijk vastklampen om niet opnieuw vaste voet te verliezen. Er is slechts één Redder, één Geneesheer, het is de 

Levende Christus. Sinds ik door het zien van een klein kruisbeeld een redplank gevonden heb, mag ik Hem niet meer 

loslaten of ik ben verloren. Twijfel, ontmoediging, zoveel listige bekoringen kunnen alles doen tuimelen. Dan vooral 

komt het erop aan zich helemaal aan Hem over te laten. 

Soms heb ik de indruk dat ik het zelf ben die moeite doe, maar ik moet weldra en nederig bekennen dat het 

altijd de Goede Herder is die op zoek gaat naar een verloren schaapje: een beetje goede wil, en vooral vertrouwen zijn 

de enige dingen waartoe ik misschien in staat ben, en dan nog moet ik er ieder ogenblik de kracht toe vragen. 

Indien onze verlossing werd volbracht door het Kruisoffer en de Verrijzenis is dat ook alleen mogelijk geweest 

door Jezus' geboorte: God heeft gewild dat de mens aan zijn werk zou deelnemen en het is Maria die de Moeder van 

de Verlosser zal worden en tezelfdertijd van gans de mensheid. 

Velen geloven daar niet in of trachten zelf het geloof in dit mysterie af te breken. Ieder blijft vrij in zijn 

keuze, maar, zoals ik het ook vroeger niet goed wist, is het feit van er niet in te geloven een fundamenteel tekort in 

het leven van de mens. De dag dat ik er niet meer in geloof, zal ik weer door de storm heen en weer geslingerd worden 

en er in kunnen vergaan. 

Kerstdag is dus van uitzonderlijk belang in de geschiedenis van de wereld. Het is veel meer dan een lekker diner 

of enkele wensen waarvan er morgen niets meer overblijft. 

Gans Poverello wenst u van harte een Zalig Kerstfeest en Vrolijk Nieuwjaar. 
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 maart 1990  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

"Hoe gaat het met Marieke? Deze vraag wordt mij dikwijls gesteld als ik in de zaal kom in Poverello.  "Eet zij 

goed? Loopt zij al?” Ik beken dat ik mij altijd gelukkig voel wanneer men mij hierover ondervraagt; ik weet dat het niet 

uit louter beleefdheid is, maar echt uit interesse, uit vriendschap: het is het hart dat spreekt en ik ben er zeer door 

getroffen. 

Wij hebben een mooie dia van de kleine Jennifer op het ogenblik dat zij gedoopt wordt in Poverello; het water 

parelt van haar hoofdje af en reinigt haar van alle 'smet'.  Zij wordt een kind van God. 

Op kerstdag was het feest in Poverello Brugge; ook de kinderen waren er, stralend, rond de kleine kribbe, een 

brede glimlach, en de duim naar omhoog... 't is hier goed. 

Veel kinderen zijn al naar Poverello gekomen en ieder van hen heeft mij iets geleerd: zij hebben mij geleerd lief 

te hebben, mijn hart meer open te zetten. Wanneer men een baby in zijn armen neemt voelt men zich overweldigd door 

een golf van tederheid. Het is zo vol vertrouwen, zonder weerstand, van alles afhankelijk, vooral van zijn moeder. 

Als ik een kind in mijn armen neem word ik er van bewust dat ik nog niet genoeg bemind heb, zoals ik het zou 

moeten of willen. Nochtans dacht ik dat de liefde voor mij geen geheimen meer had. 

Het kind leert mij nadenken over mijn eigen onmacht.  Alle baby’s die ik heb helpen op de wereld brengen zagen 

er mij zo broos uit, vooral degenen die voortijds geboren werden: 2kg, 1,8kg of nog minder. Maar ikzelf met mijn 

gebeente en mijn spieren van volwassene, ben ik dan ook niet zo kwetsbaar?  Er is weinig nodig om mijn zelfzekerheid 

weg te nemen en mij op de knieën te zetten. 

Het kind leert mij zwijgen, niet alles te zeggen wat 'ik' denk, te luisteren naar het leed van anderen, te delen, 

te geven, mezelf te geven. 

Het kind leert mij leven, het openbaart mij de goedheid van God, de Schepper van alle dingen, van al de 

wonderen van het heelal: de bloemen... het eenvoudigste is er reeds een voorbeeld van, het meesje, kwik en vriendelijk, 

dat voortdurend heen en weer vliegt om haar kleintjes te voeden, de mens die Hij naar Zijn beeld geschapen heeft. 

Het kind straalt vrede, zachtheid, vertrouwen uit. Het kind leert mij dankbaar te zijn. Het kind doet mij de 

echte waarden ontdekken. 

Of hij nu zwart of wit is, mooi of geschonden, vol kracht of gehandicapt, deze baby die ik in mijn armen houd is 

een getuige van de Liefde. Ik heb moeten leven, met vreugde en lijden, gedurende vele jaren, voor ik kon begrijpen dat 

hoe groter de ellende, des te groter de Barmhartigheid zal zijn. Als ik mij helemaal aan Hem overlaat, zal de vreugde 

mijn hart vervullen. 

En nochtans, meer en meer, is het kind een wezen dat stoort, want het is van langsom minder een vrucht van de 

liefde. Het wordt dikwijls aanzien als een ongeval, want de pil werd slecht genomen of de methode lukte niet. Maar, 

zegt men dan, er is altijd een oplossing: men kan het uitschakelen. Met de nieuwe wetenschappelijke middelen kan men 

voorzien als het gehandicapt zal zijn, hoewel ik nu en dan zie dat de werkelijkheid niet overeenstemt met de diagnose... 

maar, spijts alles, dringt men aan en raadt men dan ook sterk aan, over te gaan tot abortus. Een moeder heeft mij 

gezegd: "Ieder maal dat ik naar het hospitaal ga, herhaalt men mij dat mijn baby gehandicapt zal zijn; maar zij mogen 

zeggen wat zij willen, ik laat mijn kind niet doden." 

Zover zijn wij gekomen, dat de vrouwen die zich durven verzetten tegen de ingreep, als abnormaal beschouwd 

worden. In de diepste ellende, wanneer de 'keuze' onmogelijk is, wanneer men meer en meer in wanhoop geraakt, 

wordt men geduwd om te 'kiezen' voor een wanhoopsoplossing. Hoeveel vrouwen zijn erdoor niet helemaal 

ineengestort. 

Dit is maar één aspect van het drama van miljoenen vrouwen, van hetgeen men elegant een vrijwillige 

zwangerschapsonderbreking noemt. 

Wanneer dokter Nathanson, in de U.S.A. grote specialist van abortus (hij heeft er duizenden uitgevoerd), uit 

alle kracht schreeuwt: stop the killing business! Stop de business van de misdaad, weet hij wel waarover hij spreekt. 

Hij is de kampioen van de verdediging van het leven geworden. 

Hoe kan men zo doof zijn dat men daar geen gehoor aan geeft? Welke is de echte motivatie van degenen die 

deze alarmkreet zomaar voorbijlopen? Ofwel is het volslagen onwetendheid ofwel een erg gemis aan bewustzijn. 

Wanneer men de vuilniszakken vol menselijke foetussen ziet, vraagt men zich af of de wereld niet helemaal gek 

geworden is. Moest men hetzelfde doen met katten, honden of zeehondjes, zou men zijn ergernis uitschreeuwen en 

dan ook de daders voor het gerecht brengen. 

Hoe verschillend is de houding van de goede Herder die zijn schaapjes, de gekwetste eerst, op de schouders 

neemt, die zijn liefdesboodschap aan alle mensen heeft verkondigd, vooral aan de meest gehandicapten, de meest 

ongelukkigen.   

"Al wie een kind in mijn naam opneemt..."; "Indien gij niet wordt als een kind zult ge het rijk der hemelen niet 

binnengaan." (Mt.18, 2);  "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden niet." (Mt.24, 35). 

Laten wij ons bekeren, zolang als deze kans ons nog gegeven wordt… "Want gij kent noch de dag noch het uur... 



 20 

(Mt.25, 13) 

 

 juni 1990  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Hetgeen me het meest getroffen heeft en op de knieën gezet wanneer ik, voor de eerste keer, echt naar een 

kruisbeeld heb gekeken, is de onuitputtelijke barmhartigheid van de Heer; op het ogenblik dat ik mij het meest van 

Hem had verwijderd, wanneer ik de zin van de echte waarden was verloren, heb ik het ware gelaat van Jezus ontdekt: 

de God mens die zich opoffert voor zijn broeders, dus ook voor mij.  

Jezus heeft alles voor jou gedaan, en jij, jij hebt voor Hem niets gedaan. Deze bestatiging, zo onverwacht en 

buitengewoon pijnlijk, kon niet anders dan mij treffen tot in het diepste van mijn wezen en mij tekenen voor de rest 

van mijn leven. Geen enkele vlucht, geen enkele schuilplaats, geen enkele fout zou mij nog kunnen scheiden van Degene 

die mij zijn oneindige liefde heeft geopenbaard. 

Ik weet dat ik nog niet aan het einde van de weg gekomen ben en sinds deze grote genade ben ik ook nog 

ondankbaar, zwak en zondaar gebleven. maar ik heb nu de zekerheid dat deze zo goede Jezus mij nooit zal verlaten. Na 

al mijn ontrouw hebben Zijn open armen, Zijn teder hart mij nog zo dikwijls gered, dat niets anders dit nog zou kunnen 

vervangen: de 'waarden' die de wereld aanbiedt kunnen ons leven vertroebelen en ons momenteel uit ons evenwicht 

brengen, tegenslag en ontgoochelingen kunnen ons verlammen of in opstand brengen, Hij blijft over ons waken, Hij 

blijft dicht bij ons; Zijn tegenwoordigheid openbaart zich op het ogenblik dat wij Hem opnieuw willen bekijken... dat 

wil zeggen meestal wanneer wij het niet meer aankunnen. 

Enige jaren geleden, wanneer ik nog dacht veel problemen te kunnen oplossen met 'mijn' wetenschap, ‘mijn' 

psychologie, ‘mijn' raadgevingen, kon ik niet vermoeden dat er een dag zou komen waarop gans dat mooi gebouw zou 

instorten. Het voortdurend contact met de morele ellende heeft mij ongetwijfeld gevoelig gemaakt en doen rijpen, 

maar de methode om ze te lenigen, 'mijn' middelen, waren dikwijls gebrekkig en zonder resultaat. Wanneer men niet 

meer aan God denkt, wanneer men niet meer kan bidden, dan is het drijfzand. 

Vandaag zijn het andere krachten die mij ondersteunen, krachten die geen enkele medicus, geen enkele 

psycholoog, geen enkel wetenschapsmens zelf kan voortbrengen. 

De allereerste kracht is de Eucharistie de werkelijke tegenwoordigheid van de Verlosser van de wereld. 

Wanneer men zover is afgedwaald van de zin van het leven (zoals ik het was), kan men zover zijn dat men 'dat allemaal' 

belachelijk vindt of er misschien ook door geschandaliseerd is. Maar eens dat men de echte weg gevonden heeft, is 

het Licht zo sterk, zo doordringend dat men nooit meer kan afdwalen. 

Nu begin ik het enthousiasme, de volharding, de heldhaftigheid, gaande tot het martelaarschap, van de eerste 

volgelingen, de eerste christenen te begrijpen; hoe zou men zingend de arena kunnen betreden waar wilde dieren je 

zullen verscheuren, wanneer men niet gevoed is door het Woord en het Brood van Leven? Kinderen, dragers van de 

Heilige Hostie, hebben zich laten ombrengen voor hun geloof... 

Wat doe ik dan in dit alles? Ik kan alleen bekennen dat ik niet zoveel doe, dat ik niet of weinig beantwoord aan 

de oproep, dat ik me dikwijls schaam over Jezus' vriendschap, dat ik niet genoeg durf getuigen van Zijn liefde, dat ik 

vergeet uit welke warboel Hij mij verlost heeft, dat mijn geloof nog klein is, dat mijn hart zich voortdurend sluit. 

Maar dat alles is niet onherstelbaar, vanaf het ogenblik dat ik me bewust word van mijn onmacht, mijn armoede. 

Het is trouwens alleen op die manier dat ik niet in de wanhoop verzink. 

Wanneer ik deze gedachten heb kunnen uitdrukken dan is het omdat gisteren zwaar beproefde ouders mij zijn 

komen spreken over hun kind, dat zij verloren hebben, verongelukt. Tegenover hun lijden voelde ik me zeer klein. Ik 

heb geluisterd, ik ben een hele tijd sprakeloos gebleven, mijn hart heeft met hen geweend. Mijn wetenschap kon me 

niet helpen, alleen de Geest kon me verlichten en mij de woorden geven. Gedurende het verhaal van de snikkende 

moeder en het stilzwijgen van de beproefde vader, heb ik gebeden: "Heer, ik weet niet wat zeggen". 

's Avonds heeft de moeder me opgebeld: "Wij hebben de Heer bedankt voor deze dag... wij hebben de kracht 

gekregen om voort te leven". Toen heb ik het begrepen. Terwijl we in de spreekkamer waren en ik naar hun leed 

luisterde, waren er, in de grote zaal van de eerste verdieping, tweehonderd mensen in gebed verenigd, in aanbidding 

voor de Heer. 
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 september 1990  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Er zijn dingen die men niet vergeet, beelden van vóór 60 jaar en meer die terugkomen, situaties die men zou 

willen terug beleven om er opnieuw de tederheid en de vrede van aan te voelen. 

Ik was ongeveer 8 jaar oud en ik zat op een bankje dicht bij mijn moeder. Zij had mijn zusje van 2 jaar op de 

knieën en sprak over de kleine Jezus in de kribbe. Mijn moeder kon zo goed vertellen, haar gelaat weerspiegelde al de 

liefde die zij had voor haar meisje, voor mij, maar vooral voor die kleine Jezus. Méér dan zestig jaren zijn er over 

heengegaan en het is alsof ik het vandaag beleefde. 

Als mijn vader gestorven is, heb ik rond zijn lenden een fijne koord gevonden waarvan ik de betekenis niet 

verstond. Achteraf heb ik geweten dat hij deel uitmaakte van de derde orde van de H.Franciscus van Assisië. In die 

periode konden de heiligen of het gebed mij niet interesseren en nochtans geef ik er mij nu rekenschap van dat ik ze 

niet vergeten was. 

Sedert komen er mij veel zaken terug voor de geest: toen ik 5 jaar was, leerde mijn moeder mij het Onze Vader 

schrijven; iedere avond bad men met het gezin. Op 7 jaar heb ik mijn Eerste Communie gedaan en ik herinner mij nog 

heel goed de Broeder die mij hierop heeft voorbereid. Ik was koorknaap; op 2 november was ik fier bij het thuiskomen 

te zeggen: "Moeke, ik heb vandaag drie missen gediend." 

Op de eerste vrijdag van de maand zetten wij ons allen op de knieën voor het avondgebed; mijn vader bad 

overtuigd de opdracht aan het H.Hart van Jezus. 

En dan de plechtige Communie, het Vormsel. Daarna de verveling, de eindeloze dagelijkse missen, de Vespers, de 

apathie, de afkeer... en dan maar alles vergeten. Andere 'waarden' die men ontdekt, geld, meer willen, meer en meer, 

van het leven profiteren, zich uitleven, de zorgen, de problemen, de narigheden van het leven verdrinken... leven! 

Na zo een vlucht van zoveie jaren, een kruisbeeldje dat alles doet ineenstorten: dat mooie gebouw zonder zin en 

zonder leven. Wat blijft er dan over? Het voorbeeld van mijn ouders, het geloof dat zij mij hebben doorgegeven, dat 

kleine onzichtbare zaadje dat nochtans altijd in het diepste van mijn hart aanwezig was. De Heer heeft geen dwepers 

nodig, mensen die zijn Woord en zijn Waarheid belachelijk maken, maar getuigen. 

Nu weet ik dat het geloof een schat is waarvan men de waarde niet kan bepalen, niets is zo kostbaar. Het is een 

genadegave die van God zelf komt en die men moet doen vruchten afwerpen. Wie zijn geloof begraaft en denkt het zo 

te kunnen bewaren vergist zich: men moet het cultiveren, onderhouden, laten voeden, zich laten vullen door de Liefde, 

want het geloof zonder de werken bestaat niet. Ik kan mij niet voor christen laten doorgaan als ik mijn broers niet 

graag zie; ik kan niet beweren mijn broers graag te zien als ik voor hen niets doe. Een steriel geloof is een leeg vat. 

Het geloof brengt vrede en levensvreugde voort. Een vriend zei mij: "Sinds mijn bekering heb ik het ware geluk 

gevonden; ik benijd niemand meer, ik heb geen enkele wrok in mijn hart, ik kan vergeven en delen." 

Een geloof dat men niet echt tracht te beleven, op een authentieke manier, verwatert, wordt zoutloos, takelt af 

en kan afsterven.  Een geloof dat alleen berust op gevoel, gevoeligheid, opwellingen, loopt gevaar in mekaar te storten 

zodra de mislukkingen of het lijden te voorschijn treden. Geloven heeft ook te maken met rede en wil: volhouden 

wanneer alles gesmeerd loopt, is geen bewijs van hechtheid, integendeel, wanneer alles goed gaat weet ik dat ik moet 

op mijn hoede zijn, want de sleur, de twijfel, de schrik en zelfs de angst staan misschien voor de deur. 

Het is niet voor niets dat Jezus ons zegt en herhaalt dat wij voortdurend en volhardend moeten bidden, dat de 

Maagd der Armen aandringt "Bidt veel". 

Sedert dat ik mij van mijn onmacht bewust geworden ben, weet ik dat ik alleen niets kan; iedere dag vraag ik 

aan de Heer dat mijn geloof moge sterker en dieper worden, hoewel ik uit ervaring weet dat het lijden aan het geloof 

diepere wortels geeft na een beproeving die zonder opstandigheid aanvaard wordt, zal ik mij gelukkiger voelen. Ik 

moet mij aan Zijn barmhartigheid overlaten; als ik in opstand kom, zal Hij mij niet kunnen helpen, ik moet aanvaarden, 

zoals een klein kind. 

Bidden, alleen of in gemeenschap, de lof zingen van Jezus en Zijn Moeder en ook dank kunnen zeggen voor al wat 

ik ieder ogenblik ontvang. Het Credo, al wat ik moet geloven om gered te worden. met heel mijn hart lezen en herlezen; 

het samen zingen met overtuiging, met enthousiasme, schouder aan schouder, om te kunnen volhouden tot het einde 

toe. 

Het lezen van de H.Schrift en ook van het leven van degenen die ons de weg tonen, die het beleefd hebben tot 

het heldhaftige toe, zal ons meetrekken, zal ons terug doen opstaan wanneer wij het niet meer aankunnen. 

Toen ik de zin van de waarden en van het leven verloren was, raakten mij al deze kwezelarijen niet meer: ik 

was koud en ongevoelig geworden. Wat was ik arm en onwetend! Nu weet ik ook dat de wetenschap al deze mysteries 

niet kan kennen of ook niet kan verklaren; men moet klein zijn om ze te aanvaarden en de Heer zal ze ons ten gepaste 

tijde en volgens Zijn Woord kenbaar maken. 

"Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 

verstandige, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen." (Mt.11, 25). 
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 december 1990  

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

1990 loopt ten einde. De periode van de feesten staat voor de deur. Ieder zal ze op zijn manier beleven.  De 

straten zullen wat meer verlicht zijn, dennenbomen, slingers, alle 50m. een luidspreker. De uitstalramen worden 

uitgepluisd, men zal in de weer zijn om allerlei geschenken te kopen, ofwel zal men verder lopen omdat men er geen 

interesse of geld voor over heeft. 

Velen zullen trachten hun zorgen te vergeten, men zal de plaatsen opzoeken waar de sfeer gezellig is, liefst met 

veel lawaai en muziek; men wil de werkelijkheid ontvluchten, de eentonigheid, de sleur, de verveling. De dancings zullen 

al degenen die zich van dwang en verplichtingen willen bevrijden graag onthalen en ook al degenen die zich willen 

uitleven. 

Andere sfeer, andere vreugde: gans de familie komt bij mekaar. ouders en grootouders ontvangen kinderen en 

kleinkinderen. Een schitterende kerstboom, een stalletje, een zachte warmte, de vrouw des huizes die de laatste hand 

legt aan haar kerstmenu, maar vooral de vrede en de tederheid die u omhult en een zalig gevoel geeft. Men zou wel 

wensen dat dit heel lang zou duren, maar ook al zijn deze uren te vlug voorbij, de herinnering zal blijven bestaan en zal 

misschien opbeuren in ogenblikken van eenzaamheid. 

Anderen zullen alleen zijn, zoals ze altijd geweest zijn: alleen in een kamer zonder leven. Alleen in een café, 

alleen in het hospitaal, alleen op een bank, alleen midden het gewoel. Alleen in een bejaardentehuis, alleen in een 

luxeflat, alleen in het station, overal alleen. 

De eenzaamheid is één van de meest verspreide plagen; het is een kwaal die tot in de verste hoeken van onze 

beschaving doordringt.  Maar is het niet logisch wanneer men vaststelt dat de maatschappij ondermijnd is door allerlei 

vernietigende krachten: haat, twist, geweld, heerszucht, geld, verdrukking. 

Eenzaamheid is een bron van veel ellende: depressie, angsten, alcoholisme, drugs zijn er meestal de gevolgen van 

of onvermijdelijke verwikkelingen. De psychiatrische instituten, de gevangenissen en andere sociale inrichtingen 

bieden dan een 'onderdak' aan degenen die men moet verzorgen of... nog meer isoleren. 

Deze noodtoestanden die op zichzelf reeds ondraaglijk zijn, kunnen nog erger worden: fysisch lijden, 

mislukkingen, allerlei tegenslagen breken de laatste weerstand. Men zit op de knieën, men kan niet meer. Men heeft 

zelfs de kracht niet meer om hulp in te roepen. 

En nochtans ook voor hen is het kerstmis.  Kan ik dan werkelijk niets doen om al die noden te helpen lenigen? 

Misschien ben ik zelf wel niet 100 % fit; het is mogelijk dat ik zelf veel zorgen heb, dat ik me ook zelf moet schrap 

zetten tegenover veel dingen, dat de middelen waarover ik beschik mij niet toelaten mijn dromen te verwezenlijken... 

maar ben ik toch niet 100 maal beter gesteld dan vele anderen? Wat doe ik eigenlijk met al de mogelijkheden, met alle 

kansen die ik krijg? 

Ik weet wel dat al deze vragen tegen de stroom ingaan, dat men zulke producten niet tracht te verkopen langs 

de publiciteit en nochtans zijn het levensvragen. 

Het is kerstdag, een nieuw Jaar meldt zich aan, waarom zou het dus niet het ogenblik zijn om een andere balans 

op te stellen, niet degene die een idee geeft van de welvaart of de achteruitgang van een onderneming, maar over onze 

eigen gedragingen, onze leefwijze, onze situatie... laat ons in de spiegel kijken, niet alleen om onze rimpels of onze 

haren te tellen, maar om het diepste van onszelf te onderzoeken. 

Het leven in Poverello heeft mij heel veel geleerd; voor mij is het de spiegel waar ik mij zelf zonder masker 

terugvind, waar al het vernis dat mijn gebreken verstopt afbrokkelt, waar ik voortdurend in vraag word gesteld het is 

de thermometer van het engagement, van het delen, van de liefde. 

Gedurende jaren heb ik gedacht een vrij man te zijn, een vrijheid die men koopt, een vrijheid die men 

bemachtigt met de ellebogen, met zijn verstand. Nooit was ik eigenlijk zo gebonden, zo kortzichtig, zo kwetsbaar: ik 

bouwde op zand. Ik was doof en blind en heb dan het geluk teruggevonden de dag dat die enorme ooglappen 

weggevallen zijn... als je de hand niet meer kunt reiken, niet meer kunt glimlachen naar degenen die er niet meer toe 

bekwaam zijn, als je je hart niet meer kunt openen, dan ben je een karikatuur, een mislukkeling. 

Deze waarden kon ik niet alléén vinden. Mijn ouders waren de eersten om mij de weg te tonen; mijn moeder 

heeft het mij getoond toen ze mij op een kerstnamiddag bij de hand nam. Samen zijn we door de stad gewandeld en, in 

iedere kerk, bracht ze mij naar de kribbe. We liepen in het halfduister op onze tenen, geleid door het licht van de 

kaarsen, tot bij het kindje op het stro. 

Nooit zal ik die momenten van geluk vergeten waar gans mijn kinderhart vervuld was van bewondering en 

tederheid.  Ik keek naar die kleine Jezus die de armen naar mij uitstak. Zijn moeder vol tederheid en bezorgdheid, 

St.Jozef die waakt, de herders, die kleine poverellos, die hun ogen niet konden geloven, en ook de os en de ezel die het 

kindje verwarmden. 

Af en toe keek ik naar omhoog naar m'n moeder die dan mijn hand wat vaster nam; haar gelaat was ernstig, ik 

ben zeker dat ze in haar hart aan het bidden was, voor mij, voor haar gezin, voor veel dingen die ik nu pas begin te 

begrijpen, na tientallen jaren van onverschilligheid, van afwijzen van de genade. 
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Kleine Jezus, gedurende een groot deel van mijn leven heb ik aan U niet gedacht, ik had zoveel andere dingen te 

doen, problemen die ik dacht alleen op te lossen, mijn toekomst die ik moest verzekeren, zorgen voor mijn veiligheid, 

dat ik geld genoeg zou hebben op pensioenleeftijd... ik heb je eindelijk met een kinderhart teruggevonden. Ik weet dat 

jij me nooit hebt verlaten, dat je altijd bij mij was, dat je me altijd graag gezien hebt, ook al deed ik je pijn; door jouw 

barmhartigheid heb je mij doen wankelen.  Ik heb de uitleg van grote geleerden niet nodig om dit grote 

liefdesmysterie te aanvaarden, om in jou te geloven. Je hebt mij gered van de dood, je hebt al mijn hersenschimmen 

verjaagd en je hebt mij jouw hart getoond. 

Kleine Jezus, redt al degenen die lijden, al degenen die eenzaam zijn, al degenen die wanhopen. Moge het voor 

de grote familie van Poverello, voor alle poverellos van de ganse wereld, een vrolijk, een heilig, een heerlijk kerstfeest 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maart 1991  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Er wordt soms gezegd dat wij veel te leren hebben van de dieren, dat hun manier van leven soms gezonder, 

logischer (ik zei bijna menselijker) is dan de onze. Zij eerbiedigen de natuur, en haar wetten, zij zorgen voor hun 

kroost, zij werken mee aan het evenwicht van de schepping. In feite, zonder er bewust van te zijn, geven ze een zin 

aan hun leven. Als het ons toegelaten is deze vergelijking te maken, geeft het menselijk ras (waartoe ik behoor) niet 

altijd het voorbeeld. 

En nochtans, wij zijn vrij. Van de beesten zegt men dat ze instincten hebben, van onszelf verklaren wij dat wij 

vermogens hebben, de rede, de wil, de mogelijkheid om te beminnen; hoe dikwijls zweert men niet: schat, ik hou van 

jou... of is dat enkel een liedje? Het volstaat naar het nieuws te luisteren of de beelden op de televisie te bekijken. Is 

er wel 1 % goed nieuws? Waar vindt men nog een beetje optimisme, een beetje levensvreugde? Misschien bij de 

reclame, waar men soms bij moet lachen omdat het zo grappig is; maar men ontdekt er niet dikwijls een motivatie om 

vol te houden in moeilijke momenten. 

Naar welke kant moet men zich keren om steun te vinden, om waarden te ontdekken die ons werkelijk helpen? 

Miljoenen mensen vinden een afleiding voor hun zorgen bij het volgen van een voetbalmatch, een gebeurtenis waarover 

men een ganse week kan spreken; anderen verkiezen op reis te gaan, sommigen gaan graag eens op restaurant of 

drinken liever een goed glas... er zijn zoveel mogelijkheden om te trachten de stress uit ons leven te werken, een 

evenwicht terug te vinden of een beetje op adem te komen. 

Deze 'remedies' hebben nochtans alleen waarde zolang ze in dienst van de mens blijven, dat ze werkelijk vrij 

maken. Maar het gevaar is groot dat ze ons eerder afhankelijk maken en ons nog meer uit ons evenwicht brengen. 

Voor mezelf heb ik ervaren dat de waarden die de wereld ons aanbiedt in feite maar weinig vreugde brengen en 

zeker nooit het echte geluk. Dat alles is zeer vluchtig; zelfs de meest geraffineerde geneugten, op gelijk welk vlak, 

brengen dikwijls alleen onvoldaanheid en neerslachtigheid teweeg; bij velen zal deze leegte gevuld worden met angst, 

depressie en kan ze zelfs tot wanhoop leiden. Het is niet altijd de armste die een eind aan zijn leven stelt. 

De bevrijdende liefde. 

De laatste jaren voor het ineenstorten van mijn waardeschaal zijn zeker de hardste, de meest ongelukkige 

geweest: het was alleen een laagje vernis dat meer en meer de armoede van mijn bestaan verdoezelde. Tot op de dag 

dat deze toestand mij in al haar rauwheid voor ogen kwam te staan. Het was dan ook de genadedag, het 
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bevrijdingsmoment. 

Mijn ziel was ziek, gekwetst; geen enkele menselijke remedie, geen enkele wetenschap kon deze nood verhelpen. 

Maar de goede Vader is geduldig, barmhartig en teder, vooral voor de zwakste. Zijn liefde is eeuwig, almachtig; Hij 

redt en begeestert al degenen die de ogen naar Hem opslaan. Uit de diepte roep ik tot u... 

Wanneer ik het evangelie terug in handen genomen heb, nadat ik het gedurende jaren had verloochend, ben ik 

enorm getroffen geweest door de onbeschrijflijke liefde van Jezus die altijd omringd was door zieken, gehandicapten, 

lijdenden. Hij trok door steden en dorpen al weldoend.   Hij had gebaren en woorden van troost voor de meest 

ongelukkige. Hard was Hij alleen voor de hoogmoedige, de uitbuiters, de slechten. Dan begrijp ik ook niet hoe ik zover 

heb kunnen afdwalen dat ik Hem helemaal vergeten was. 

Sindsdien tracht ik deze reddende liefde bij mij en in mijn omgeving te ontdekken, doorheen mijn vreugden en 

mijn pijn, maar ook door de glimlach en het lijden van de anderen. Het leven in Poverello heeft mij hierin veel geholpen 

en ik vind geen woorden om mijn erkentelijkheid uit te drukken ten opzichte van al mijn vrienden die ik waardeer en die 

ik uit ganser harte wil liefhebben. 

Wanneer ik het evangelie lees, ben ik eveneens getroffen door het geloof dat zoveel 'kleine lieden' bezielt... 

een arme vrouw die in die mate gehandicapt is dat ze sinds jaren het hoofd niet meer kan rechten, blinden, 

doofstommen, verlamden, melaatsen. Het geloof is de hoop van de kleinsten; voor degene die uitgeput is wordt geloven 

een verlossende kracht, de enige trouwens. 

Geloven in verrijzenis. 

Mammie woonde iedere zondag de mis bij in Poverello. Ik zat dikwijls naast haar. Hoewel gemerkt door het 

jarenlange lijden, gaf ze mij zonder er zich misschien rekenschap van te geven, haar hoop, haar vertrouwen, haar 

geloof door. Ik hoor haar nog altijd vol vuur, met gans haar hart, zingen: "J'irai la voir un jour... au ciel, au ciel, au ciel." 

En op een dag is ze naar de hemel gegaan. 

Sindsdien denk ik dikwijls aan haar wanneer ik dat zing in Poverello of ergens anders. Mammie heeft mijn geloof 

in God verstevigd, zij heeft mij geleerd Maria meer lief te hebben. Ik weet nu dat wanneer ik geloof zoals zij... ik Haar 

ook eens zal zien. 

Beste Poverellovrienden, wij gaan allen naar de hemel indien wij in Gods oneindige barmhartigheid geloven, 

indien wij ons aan Hem vastklampen, spijts en doorheen de beproevingen, indien we niet oordelen, indien we zelf 

barmhartig zijn, indien we elkaar graag zien.  

Laat ons samen op weg gaan, hand in hand, wij de kreupelen, de zieken, de blinden, misschien ten einde kracht, 

maar de ogen gericht naar de hemelse stad, naar het Licht.  Laat het ons uitjubelen, want het is het grote Paasfeest, 

de Heer is verrezen. Het Kruis heeft de wereld gered.  Zalig Paasfeest 

 

 

 

 

 juni 1991  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Het was in 1975, ik had zopas de weg naar het ware geluk teruggevonden. Mijn waardeschaal lag aan scherven. 

Ik had ze nochtans met al de energie waarover ik beschikte met eigen handen opgebouwd. Ik had alles gedaan om me 

veilig te stellen: comfort, gezondheid, materiële goederen,... al mijn eieren had ik in dezelfde mand gelegd, maar die 

was zonder bodem. Het leven wordt niet met berekeningen en beleggingen opgebouwd. 

Die dag zijn het kinderen geweest die mij geholpen hebben andere waarden te ontdekken. Ik was blijven 

stilstaan voor een klein ardeens kerkje; ik was er ook binnengegaan zoals ik het gewoonlijk deed sinds de gekruisigde 

Jezus mij had aangesproken. Ieder keer dat ik trachtte Hem te ontmoeten, wees Hij mij de weg. 

Nauwelijks had ik enkele stappen gedaan of mijn aandacht werd getrokken door enkele tekeningen die op een 

oud bord geprikt waren: de kinderen die catechese volgden hadden, met enkele gekleurde lijnen, hun visie op de wereld 

uitgedrukt en één van hen had er onder geschreven: de vreugde van het delen. 

Sedertdien heb ik verschillende malen de gelegenheid gehad om de 'boodschap' van deze kinderen waar te 

maken; tenslotte is gans het leven een aaneenschakeling van feiten en situaties die er ons de mogelijkheid toe bieden... 

zijn geld delen, ja, maar waarom dan ook niet iets anders geven: een glimlach, een vriendelijk gebaar, zijn tijd, zijn 

hart. 

Bij het lezen van het Evangelie heb ik ontdekt dat zijn leven geven het grootste bewijs van liefde was. 

Naderhand heb ik begrepen dat men niet op de marteldood moet wachten om zijn leven te geven: men kan het ook 

iedere dag geven, zelfs in de kleinste dingen. Dat schijnt misschien paradoxaal voor degene die alleen leeft voor zijn 

bankrekening of zijn glas bier, maar het is een bron van,vreugde, van echt geluk. 

Een andere waarde die het Kruis me heeft doen ontdekken, is de vergeving. Wanneer het mij op een heel 

onverwachte wijze werd veropenbaard dat Jezus, ook voor mij, zoveel had geleden en dat Hij de spons veegde over 

gans een leven, kwam mij mijn ondankbaarheid tegenover de Verlosser zo enorm voor, dat ik op de knieën zat: de 
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barmhartigheid treft het meest versteende hart. 

Misschien kan ik eraan toevoegen dat ontelbare zondaars getroffen geweest zijn door de tederheid van deze 

goede God aan wie men alle ongelukken en alle menselijk lijden wil toeschrijven. Veel leed heb ik mezelf aangedaan 

door mijn idiote leefwijze, door mijn onbedachtzaamheid, mijn zorgeloosheid, mijn hoogmoed. 

Kunnen vergeven is soms zeer moeilijk, de eerste stap kost zeer veel, maar de uitslag is dikwijls spectaculair en 

onverwacht... de vrede van het hart. Degene die niet kan vergeven of er zelfs niet aan denkt, blijft gefixeerd in zijn 

bitterheid, in een toestand van stress die allerhande miserie verwekt, zoals maagzweren en stoornissen in de 

bloedsomloop, kankers en depressies. In deze diepste nood kan alleen Jezus ons genezen. 

Na de bewustwording van zijn eigen armoede, van zijn eigen onbekwaamheid om te leven zonder een spirituele 

en goddelijke dimensie, is het gebed zulk een heilzaam middel dat het onontbeerlijk wordt: na 20 jaar afwezigheid van 

gebed in mijn leven (de wetenschap en de ervaring waren mijn grootste troeven geworden) heb ik door mijn kleinheid 

ontdekt dat mijn bevrijding alleen kon gebeuren door met lege handen te staan vóór de oneindige Liefde. Hij, en Hij 

alleen handelt, helpt, overstelpt met gaven: alleen door Hem kan ik leven. 

Ja, ik weet wel dat ik in de loop van deze genadejaren niet altijd trouw geweest ben, dat ik periodes van 

dorheid en pijn gekend heb, dat ik mij dikwijls moet herpakken, mij moet vastklampen aan mijn geloof en aan het Kruis; 

maar ieder maal dat ik bijna het noorden kwijtraak, ieder maal dat ontmoediging en vermoeienis mij zouden uit mijn 

evenwicht brengen, is er maar één spoor, de Weg, is er maar één oplossing, de Waarheid, is er maar één genezing, het 

Leven. Op de knieën, voor de H.Hóstie, voor God verborgen tussen de mensen, vind ik opnieuw de kracht om tot het 

einde te leven. 

De Eucharistie, het Lichaam en het Bloed van Christus, ziedaar de grootste waarde, de grootste schat die de 

Zoon van God ons heeft nagelaten: zijn werkelijke Tegenwoordigheid tot aan het einde der tijden. Dit is zo 

uitzonderlijk, zo ondenkbaar, dat al hetgeen we zien en beleven, al hetgeen de 'wereld' ons biedt, zo miezerig, klein en 

leeg wordt... en zeggen dat ik het risico van een infarct heb genomen om deze zinsbegoochelingen na te jagen 

De laatste weken herinnert mij de liturgie voortdurend aan de grootheid van dit sacrament, het Levensbrood: 

het laatste Avondmaal op Witte Donderdag, de Passie, Pasen, dag van de verrijzenis, Hemelvaart, Pinksteren, Heilige 

Drievuldigheid, het feest van Corpus Christi, al deze grote verjaardagen, dit eeuwig Memoriaal tegenover hetwelk al 

onze kleine uitvindingen, al onze 'grote' gebeurtenissen en andere feestjes, slechts strovuurtjes zijn. En toch denken 

wij zo belangrijk te zijn! 

Jezus, Zoon van de levende God, van de Schepper van het heelal, Gij zijt ons het blijde nieuws komen brengen, 

Gij zijt voor ons gestorven en verrezen, voor ieder van ons persoonlijk, voor mij: Gij hebt me lief. 

Jezus, eeuwige God, Gij hebt ons liefgehad tot de laatste druppel van uw bloed, tot de laatste ademtocht: Gij 

hebt me lief.  

Jezus, Gij hebt gewild dat wij dezelfde Moeder zouden hebben, Gij hebt willen onze Broeder worden: Gij hebt 

me lief. 

Dank u, goede en lieve Jezus. De wereld wil U voortdurend beledigen, belachelijk maken, vermoorden: vergeef 

me mijn schuld, heb me lief spijts mijn falen, zodat de dag waarop ik de ogen hier beneden zal sluiten, ik ze terug 

moge openen in de armen van onze Moeder, heel dicht bij U, mijn God en mijn Broeder. 

 

 

 

 

 

 

 september 1991  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Het gebeurt regelmatig dat ik mensen ontmoet die ik sinds jaren niet meer gezien heb, oude vrienden, makkers 

van het lager onderwijs en ook degenen die mij komen spreken zijn en hun problemen delen. 

Iedere ontmoeting, iedere herinnering doet mij nadenken over de zin en de graad van mijn professionele inzet, 

over mijn welslagen misschien, maar zeer dikwijls: ook over mijn beperktheden. 

Iedere keer ben ik verplicht mij terug in vraag te stellen... vooral sinds ik in Poverello ben, ben ik bewust 

geworden dat ik broos ben. Het besluit ligt voor de hand: alleen is men zeer kwetsbaar en wanneer ik niet zoals vele 

anderen door de knieën gegaan ben, dan is het omdat ik ertoe de kracht heb gekregen. 

Gedurende mijn medische praktijk heb ik veel ellende gezien, fysisch, psychisch, moreel: degenen die met 

volharding een oplossing voor hun moeilijkheden zochten en degenen die het niet meer aankonden en eraan ten onder 

gingen. 

In feite is niemand van ons gevrijwaard van deze 'kwaal': de rijkste, de machtigste, de meest intelligente kan 

eronder bezwijken, plots, onverwacht, in de diepste ellende geraken en zelfs tot wanhoop gebracht worden. 
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Hoevelen hebben niet moeten bekennen: “Ik heb nooit gedacht dat mij dat zou overkomen." Of ook: "Men moet 

het beleefd hebben om het te begrijpen." 

Er zijn er die hun lijden niet meer kunnen verbergen en die zelfs niet meer zoeken om een masker op te zetten, 

terwijl anderen er momenteel nog toe bekwaam zijn of de schijn trachten te redden; het zijn misschien de meest 

ongelukkigen. 

Eenmaal in dit labyrint van neerslachtigheid, angsten en fobieën kan men zich zo ontredderd voelen en klein, dat 

men gelijk wat zou doen om eruit te geraken: allerhande afleidingen, verstrooiingen, plezier in gelijk welk domein, 

alcohol en drugs... dienen alleen om nog dieper in de put te geraken. 

Dikwijls moet men werkelijk ten einde raad zijn om zijn onmacht te bekennen en om hulp te roepen. "Uit diepten 

van ellende roep ik tot U, Heer”: deze kreet is nooit zo actueel geweest als vandaag. 

En nochtans, dit somberste moment van het bestaan wordt dan, wanneer men het werkelijk aanvaardt, het 

vertrekpunt van een volledige vernieuwing; het is het begin van een bekering, van een ommekeer, van een totaal ander 

leven: stap voor stap ontdekt men andere waarden, men vindt eindelijk de weg naar de levensbron. 

Dan verschijnt er een klein lichtje dat u leidt, langs kronkelwegen van klaarte en duisternis, maar degene die 

zich laat leiden, die al zijn vertrouwen op de Verlosser stelt, is zeker het Einddoel te bereiken: zijn kleinheid 

aanvaarden, zich laten vullen door de barmhartigheid en de liefde. 

Het is mogelijk dat zulke taal ouderwets en belachelijk klinkt. Het is waar dat men zulks niet veel meer hoort 

en dat degenen die de waarheid kennen er dikwijls niet meer durven over spreken. Nochtans, heeft dit niets met 

kwezelarij te maken. 

Vandaag geef ik er mij rekenschap van dat ik mij lang heb laten meeslepen door de vloed van een op hol geslagen 

beschaving die de wereld naar de ondergang leidt en dat de enige manier om zich te redden erin bestaat 

stroomopwaarts te roeien. 

Eenmaal dat men met de wervelwind meegesleurd is, wordt het van langsom moeilijker om eruit te geraken: men 

is verblind door al wat lichaam, hart en geest vertroebelt. Waar blijft dan dit geluk dat we najagen? De jongeren 

worden op een schaamteloze manier uitgebuit, men dompelt ze in een hallucinante sfeer en ze laten zich gemakkelijk 

opzuigen, des te meer daar de verantwoordelijke opvoeders dikwijls niet meer weten wat doen of wat zeggen of 

misschien zelf in het onweerstaanbaar raderwerk opgenomen zijn. Maar hoe zich verdedigen, hoe weerstaan aan de 

voortdurende aanvallen van een losgeslagen wereld? 

Zelfs de 3 X 20 laten zich verrassen en meesleuren door een publiciteit voor alles wat louter materieel en 

vergankelijk is. Vooral niet nadenken, nog genieten van de jaartjes die we nog te leven hebben, niet blijven stilstaan bij 

te serieuze dingen, met alle middelen dit lichaam dat stilaan aftakelt goed verzorgen; en dan opeens voor het 

onvoorziene, het onvermijdelijke komen te staan. Degene die op dit oog in oog staan niet voorbereid is, kan vreselijke 

momenten doormaken... Wat staat ons dan te doen? 

Mislukkingen en financiële tegenslagen hebben een zeker belang in het leven en kunnen ons doen wankelen, maar 

dat is allemaal voorbijgaand. Er is een vervaldag die onvermijdelijk is en die kan zich gelijk wanneer voordoen. Op dat 

moment zijn er maar twee wegen: die van de overgave, van het vertrouwen, van het geloof, van de hoop of die van de 

woestijn, de totale leegte, de wanhoop. 

Tweemaal ben ik voor deze keuze geplaatst geweest; de eerste keer heb ik zelfs niet gedacht aan bidden, 

aangezien ik het sinds jaren niet meer deed. De Heer heeft me laten leven, maar op dat ogenblik, heeft deze les me 

niets bijgebracht... Eens het gevaar geweken ben ik nog verder van Hem afgedwaald. De tweede maal, 5 jaar geleden, 

stond ik alleen voor God: ik heb eindelijk begrepen en op de duur toch aanvaard dat Hij de Verlosser is. 

Deze genadedag zal ik nooit meer vergeten: ja zeggen aan de Barmhartigheid, aan de oneindige Liefde, na jaren 

verloochening en duisternis, opent de weg naar een innerlijke vrede die de wereld met al zijn kunstmiddeltjes u niet 

kan bezorgen. 

En nochtans spijts die levenservaring en dit uitzonderlijk geschenk, blijft men broos en kwetsbaar; de 

dagelijkse problemen en lasten zijn daarom niet uitgeschakeld en men moet voortdurend van zijn zwakheid bewust 

blijven en ze ook aanvaarden: een onontbeerlijke houding om te kunnen blijven leven in vrede, in de handen van de Heer. 

Volharden in het geloof is niet zo vanzelfsprekend, spontaan of gemakkelijk: men moet het vragen, bidden en de 

dorre perioden en de momenten waar alles schijnt ineen te stuiken, aanvaarden. 

In die ogenblikken van verlatenheid is het voorbeeld van degenen, die spijts alles zijn blijven volharden, voor 

ons een aanmoediging om hetzelfde te doen: de martelaren, de heiligen van alle tijden, Maria, staande aan de voeten 

van haar gekruisigde Zoon. 

Maar wat zouden wij in onze pijnlijkste ogenblikken doen zonder het voorbeeld, het woord en de 

tegenwoordigheid van Christus zelf. 

Eens zal het voor ieder van ons duidelijk worden: schmink en allerhande vernis zullen onze miserie niet meer 

verdoezelen, drugs en medicamenten zullen geen uitwerking meer hebben, de wetenschap zal haar onmacht moeten 

erkennen, geld zal tot niets meer dienen, mooie woorden zullen ons niet meer helpen. 

Gelukkig zij die op dat ogenblik zullen kunnen geloven en zich verlaten op Degene die gezegd heeft "Ik ben de 

Verrijzenis en het Leven." 
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 december 1991  

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Tempus fugit! De tijd vlucht, de tijd vliedt heen,... en komt nooit meer terug. Mijn grootmoeder zei me dat 

reeds toen ik 7 à 8 jaar was; ik verstond het niet, maar ik zei ja, om haar plezier te doen. Nu begin ik dat een beetje 

te begrijpen en ik geef haar gelijk. In die tijd was ik klein, onwetend; zij was een wijze vrouw, die een kind verloren 

had, die twee verschrikkelijke oorlogen had meegemaakt, die hard had moeten werken... en zoveel dingen die ik niet 

weet. 

De tijd gaat voorbij; nog een Jaar dat verdwijnt, driehonderdvijfenzestig dagen die niet meer terug komen, een 

half miljoen minuten die we beleefd hebben in vreugde en lijden, met hoop en ontgoochelingen; sommige minuten 

duurden een eeuw en andere gingen onopgemerkt voorbij of raasden weg zoals een trein die in de verte verdwijnt. 

De tijd is iets vreemds, onvatbaars: hij glijdt tussen onze vingers weg en brengt ons dikwijls waar we niet 

willen. Men mag wel rekenen, projecten opbouwen, grote beslissingen nemen, het zandkorreltje, een onverwacht detail 

doet alles wankelen: politieke imperia, die zogezegd onverwoestbaar zijn, storten ineen zoals een kaartenhuisje, 

economische reuzen worden door onvoorzienbare omstandigheden weggevaagd. 

Het is dat men niet dikwijls rekening houdt met de tijd die verdwijnt, maar die ook veel andere dingen doet 

verdwijnen. En nochtans, men klampt zich vast aan vluchtige waarden, die misschien wel een tijdverdrijf of een 

afleiding kunnen zijn, maar die dikwijls een onmisbaar element vormen dat gans ons leven bepaalt. 

Gedurende jaren heb ik in deze maalstroom geleefd en ik was er me zelfs niet van bewust; mijn objectieven 

waren concreet, maar ook op korte termijn: ik zorgde voor mijn veiligheid! Dewelke? Wel, laat ons zeggen mijn 

gezondheid. Fit zijn en fit blijven... niet verouderen... mijn haar, mijn ogen, mijn tanden, mijn spieren, mijn hart: alles 

moest in goede conditie blijven en hetzelfde uitzicht bewaren. 

En binnen twintig jaar? Wie denkt er nu aan al wat ons kan overkomen; ik leef vandaag, ik voel me goed vandaag, 

waarom dan ook niet morgen? Trouwens, ik profiteer van het nu moment, ik haal er het beste uit en voor de rest 

luister ik niet naar die ongeluksvogels. Anderzijds heb ik toch ook andere maatregelen getroffen. Ik heb mijn geld 

geplaatst, ik heb goed uitgerekend dat ik mij later niets moet ontzeggen. Daarvoor werk ik toch, ik heb er recht op.   

Wat wilt ge op zulke redeneringen antwoorden tenzij dat de tijd ook 'werkt' en ons dikwijls brengt waar wij 

niet willen. Vandaag na een lange, kronkelige, moeilijke en ontgoochelende weg, heb ik geleerd dat mijn plannen lijk een 

zeepbel waren die wel met vele kleuren schittert, maar ook even snel uiteenspat. De les was hard, onverwacht, maar 

heilzaam. Ik ben niet uit dit labyrint geraakt dankzij aanlokkelijk reclames, ik ben niet geholpen geweest door 

invloedrijke mensen of door degenen die alles best wisten, maar door eenvoudige lieden, degenen die men als naïeven 

bestempelt, degenen die hebben durven verzaken, degenen die hebben kunnen delen, vergeven, degenen die van hun 

geloof en hun hoop hebben getuigd, degenen die het essentiële hebben gevraagd en gekregen: de kracht om te 

beminnen. 

Deze grote getuigen, die de wereld beschouwt als dwaas en belachelijk, zijn niet alleen de weerspiegeling maar 

de uitdrukking van de Liefde: Hij die de wereld heeft geschapen en wiens plannen zo verschillen van de onze, wij die 

goede beleggingen doen in het vooruitzicht van... 

De Vader zal mij oordelen niet volgens mijn verdiensten, mijn bankrekening, mijn schone woorden, maar naar de 

maat van zijn oneindige liefde. Voor Hem zal ik niet verschijnen met diploma's of eretekens, met een brieventas 

(identiteitskaart, rijbewijs en bankbiljetten) en een kostuum naar de laatste mode: ik zal daar staan zoals ik ben, arm, 

klein, onwetend, berooid, voor zijn schitterende Grootheid, zijn goddelijke wijsheid, zijn onfeilbare Rechtvaardigheid, 

maar vooral voor zijn Hart dat openstaat voor mijn wonden, mijn ondankbaarheid, mijn voortdurend falen; want sinds 

Hij zich heeft veropenbaard als de lijdende Dienaar, gestorven op een kruis en verrezen om ons te verlossen, weet ik 

dat Hij mij iedere misstap vergeeft als ik het Hem maar vraag zoals een kind, zoals zijn kind. 

Welnu? Dat betekent dat dit alles verandert: een gans gedrag, een ganse manier van denken, een gans leven. 

Enkele jaren geleden zou men mij de vraag hebben gesteld: de tien geboden wat denk je daarvan? Ik zou geantwoord 

hebben, die film heb ik gezien, het is machtig, goed in mekaar gestoken. Vandaag zou ik zeggen: zonder de tien 

geboden is het leven onmogelijk, wanneer men zelfs niet probeert van ze te onderhouden, is het een complete warboel. 

Wij hoeven slechts rondom ons en ook in eigen hart te kijken: we krijgen aanstonds het antwoord. Deze Wet die we 

dikwijls trachten te vergeten of te omzeilen is de sleutel van vrede en geluk in de wereld, in ons hart. 

In feite willen sommigen het leven voorstellen als een klucht, een grote lachpartij en ze sleuren anderen mee in 

een afgrond van onevenwicht en ellende: de jongeren zijn hun meest aangewezen prooi want het is gemakkelijker wegen 

te openen naar de ontbinding dan tegen de stroom in te roeien en te durven spreken over eerbied, 

verantwoordelijkheid en liefde. Ik weet, door ervaring, door contacten met heel veel jongeren dat het geen 

gemakkelijke taak is. Als ik iets waardevols wil doen, moet ik met mezelf beginnen; maar wat zou men niet doen om 

iemand te redden? Nadat ik zelf bevrijd geweest ben (en ik vraag ieder moment om te kunnen volharden) weet ik dat 

er maar één kracht is, één levensbron: Christus die onze menselijke conditie heeft genomen. Door zijn voorbeeld, door 

zijn woord, door zijn leven, door zijn kruis en zijn verrijzenis heeft Hij ons vrijgekocht: Hij laat ons de vrijheid om er 

in te geloven, om Hem te volgen. 
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En zo krijgt Kerstmis gans zijn dimensie, zijn diepte terug. Het is niet het kleine kerstmannetje dat geschenken 

uitdeelt, het is geen kerstavondfeestmaal of een dansavond. Kerstdag : Jezus is geboren uit een Maagd, Maria, door 

de rechtstreekse tussenkomst van de Heilige Geest om ons te verlossen. Ziedaar gans het mysterie van de 

Menswording. 

Wat mij betreft, is dit de grote en unieke ontdekking van mijn leven; trouwens, zelfs al berooft men mij van 

alles, die waarheid, die waarde, die schat, zal men mij nooit kunnen ontnemen, want spijts mijn onmacht, mijn arm 

geloof, zal de Heer mij de genade geven om tot het einde te volharden. Ik vraag het Hem iedere dag als zijn 

kind. 

Goede moed en zalig Kerstfeest 

 

 

 maart 1992  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Het is nu al 17 jaar geleden dat ik na een woelig leven door de Heer op de knieën werd gezet. De verpletterende 

openbaring van mijn armoede en vooral mijn enorme ondankbaarheid tegenover mijn Verlosser heeft mij voor altijd 

gemerkt. Nochtans, spijts de onloochenbare invloed van dit genademoment, word ik iedere dag meer bewust van mijn 

onbekwaamheid om te leven en om de weg te volgen die zich voor mij opent. 

Na een periode van vrede en nooit gekende vreugden, heb ik bitter aangevoeld dat ik gemakkelijk op een 

verkeerd spoor kon geraken en in mijn oude gewoonten hervallen: het Kwaad ligt op de loer voor iedere verzwakking. 

Deze momenten zijn trouwens frequent in het leven van een zwak mens:  zonder de voortdurende hulp van Degene die 

zijn leven voor ons gaf, is de ondergang onoverkomelijk. 

Deze bestatiging is niet uniek of persoonlijk : velen van hen die op de hoogte zijn van mijn evolutie hebben mij in 

deze overtuiging bevestigd. Het kan verrassend schijnen dat, spijts een zo sterke stroming van vernielende krachten, 

zoveel mensen bewust worden van de leegte van hun bestaan en zich soms aan strohalmen vastklampen om niet te 

vergaan. 

De lijst van wisselwaarden wordt van langsom langer; is het niet de horoscoop, dan is het de helderziende die 

alles in orde brengt of het mirakelmedicament dat ons moet redden van de depressie. De ontvluchting, onder al haar 

vormen en met alle middelen, is voor de meesten de oplossing voor al hun problemen geworden. 

Altijd maar talrijker zijn degenen die, door lijden en tegenslag, periodes van ontmoediging, twijfel en uiterste 

neerslachtigheid doormaken, maar die, dikwijls op het pijnlijkste moment, het licht dat hen naar het Geluk zal 

brengen, ontwaren: in de diepste ellende, wanneer alles schijnt ineen te storten, komt er een totale ommekeer en de 

lastige beklimming vangt aan. 

“De Heer heeft mij mijn broosheid en mijn zwakheid doen aanvoelen en Hij heeft mij van de ondergang gered”. 

Zulke ervaringen met alle nuances van aanvaarding, jubelen en dankbaarheid, worden mij regelmatig toevertrouwd. 

Is het soms moeilijk om zijn dwalingen te bekennen, dan voelt men toch zeer duidelijk aan dat het niet meer 

mogelijk is met zichzelf en vooral niet met God verstoppertje te spelen. Zelfs degenen die Hem vervloeken, 

aanvaarden zijn bestaan; maar het hart is versteend door zoveel dingen, misschien door het zoeken naar een 

onvindbaar minigeluk, maar ook soms door de tegen getuigenis van iemand die zich christen noemt. Welke 

verantwoordelijkheid nemen we niet op ons, als we over Christus spreken of als we de indruk geven dat wij Hem volgen! 

Meer dan ooit ben ik overtuigd dat de ontmoeting met Jezus niet gebeurt in de kleine geneugten van het leven, 

in het grote comfort en de laksheid. De ontdekking van het barmhartige hart van Christus gebeurt meestal te 

Gethsemani, in deze sombere en kille tuin, waar alles spreekt van verlatenheid en eenzaamheid, waar iedereen, zelfs 

de trouwste vriend, op de vlucht slaat. Alleen met God, alleen met de Vader. 

Dan, in de diepste smart, opent zich het hart en de goddelijke dauw heelt de wonden. "Wees niet bang: laat 

Christus' blik op jou rusten... want Hij heeft je lief." Degene die de storm heeft doorworsteld en niet wanhopig is 

geworden, zal het Licht zien, het enige dat ons zo kan veranderen dat wij getuigen worden, zendelingen, gelukkige 

mensen, die het goede nieuws brengen, die de liefdesboodschap doorgeven. 

Misschien ben jij, kleine zus, kleine broer, die mijn nederig liefdesgetuigenis leest, één van hen die zoeken, die 

zwalpen, die opstandig zijn, die lijden; geloof mij, hetgeen waarover ik je spreek is geen betweterij, maar komt recht 

uit het hart, uit dat hart dat zo verhard en ziek was, dat het alleen nog door Jezus zelf kon gered worden. 

Open je hart, laat de blik van je Verlosser op jou rusten en je smart zal wegvloeiien; je zal een heel nieuwe 

vrede kennen. Open je hart naar de anderen toe, laat je door hun lijden kneden en je zal de jouwe zien smelten als 

sneeuw voor de zon. Denk aan de anderen en je eigen problemen zullen weggevaagd worden. 

En vooral, spring op van vreugde, want "uw beloning zal groot zijn", je zal eeuwig leven, met al degenen die zullen 

begrepen hebben en die, zoals jij, hun armoede, hun afhankelijkheid van die oneindig goede Vader zullen aanvaard 

hebben. 

Verheug je, kleine zus, kleine broer, want jullie ook gaan verrijzen en, samen, zullen wij het Huis van de Vader 

binnentreden; daar zal alleen nog vreugde, blijdschap en lofbetuiging zijn: de overwinning van de Liefde.  
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Vrolijk Paasfeest 

 

 juni 1992  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

De menigvuldige tekens van vriendschap en aanmoediging die wij ontvangen, onder andere ingevolge de ontvangst 

van ons krantje, doen ons heel veel genoegen en beletten ons ook aan de kant van de weg te gaan zitten in plaats van de 

soms lastige beklimming voort te zetten. Ik geloof wel dat wij allen in hetzelfde geval zijn, dat wij allen moeilijke 

ogenblikken of lastige periodes kennen; in die momenten kunnen een glimlach, een hartelijk gebaar soms wonderen 

verrichten. Er is soms weinig nodig om ons in de put te helpen, maar gelukkig dat dikwijls ook een beetje 

vriendelijkheid ons uit de miserie kan halen. 

Sinds dat ik geconfronteerd geweest ben met mijn eigen armoede en dat ik gevoeliger geworden ben voor het 

lijden van de anderen, denk ik dikwijls aan de verschrikkelijke ellende die onze planeet beheerst. 

Spijts klaterende shows en allerlei vermaak zoekt de massa, de menigte, dikwijls op een wanhopige manier een 

beetje echt geluk. 

De beelden die wij o.a. op het Tv-scherm zien, weerspiegelen op een dikwijls gruwzame manier, de wereld waarin 

miljarden mannen, vrouwen en kinderen leven. Men spreekt, in enkele seconden, over 250.000 Koerden die vermoord 

werden; een beeldverslag van 2 minuten beschrijft de ellende van de krottenwijken, honderden vrouwen prostitueren 

zich openlijk langs een autosnelweg, een rebellenleider wordt in het openbaar gefolterd, bombardementen vernietigen 

ganse steden, zwendelaars verdienen miljarden terwijl ganse volkeren van honger sterven; men vermoordt kinderen om 

hun vitale organen te verkopen... Dit alles wordt in enkele zinnen gezegd, maar de werkelijkheid is onbeschrijflijk, 

weerzinwekkend... en zonder oplossing? 

In feite, al wat wij ervan weten of ervan zien, is slechts een zandkorreltje van de onmetelijke berg van ellende 

die de wereld verplettert. Ieder van ons heeft zijn deel van dat lijden en tracht het te verdragen of eraan te 

ontsnappen. Ieder van ons zoekt naar een aangepaste remedie voor zijn kwaal, zijn depressie, zijn tekort, zijn 

zwakheid. 

Terwijl ik deze woorden schrijf, komt Marieke, 3,5 jaar, zingend binnen en terwijl zij mij om de hals vliegt zegt 

zij: "Papoe, ik zie u graag." Deze verklaring valt te gelegener tijd midden deze kleine meditatie die ik met u begon... 

Eigenlijk is het waar, er is maar één geneesmiddel voor onze kwalen, er is maar één oplossing voor onze problemen: de 

liefde. 

Maar wat is dan die liefde wel waarover men zoveel en zo gemakkelijk spreekt? Er is een ogenblik geweest dat 

een lied zonder het woord 'liefde' maar weinig succes had. Tedere liefde, gepassioneerde liefde, dwaze liefde. Het is 

waar dat de tijden veranderd zijn en dat de liefde die vandaag bezongen wordt veel van zijn affectieve inhoud, ik zou 

zelfs zeggen van zijn menselijke betekenis, heeft verloren: de ziel heeft er zijn plaats in verloren; het fysieke genot 

wordt een absoluut criterium voor de 'amoureuze' relatie. 

Anderzijds is het ook waar, en dat is nog niet zo lang geleden, dat het taboe veelal iedere affectieve 

spontaneïteit tussen twee partners versmachtte, maar wie had kunnen voorzien dat de materialisatie van de mooiste 

eigenschap van de mens, nl zijn mogelijkheid om te beminnen, zo vlug en zo diep zou gebeuren. 

Eigenlijk, als wij trachten een balans van de laatste tientallen jaren op te stellen, heeft de vooruitgang (als we 

het zo mogen noemen) een negatieve invloed gehad op het geheel van de menselijke waarden: het is evident wat onze 

westerse wereld betreft, maar wat erger is, wij exporteren deze afbrekende invloeden naar de armere landen. Deze 

laatste, die wij overspoelen met voorbijgaande en ingebeelde waarden, worden dan een gemakkelijke prooi voor alle 

handel die een groot deel van de inwoners ontwricht. Eens dat alleen geld nog telt, loopt de mens naar zijn ondergang. 

Gelukkig maar dat de wortels van de liefde niet dood zijn en dat nieuwe twijgen midden deze jungle opschieten. 

Want de liefde is eeuwig, zij werd door de mens niet uitgevonden. Ze werd hem gegeven, een gans gratuit geschenk in 

zijn hart neergelegd opdat ze zou kunnen groeien, open bloeien en gedeeld worden. Vooral met degenen die er het 

meest nood aan hebben. Zijn hart openen voor het lijden van de anderen. Ik ken een kankerlijder die bidt voor degenen 

die het slechter hebben dan hij. Ik heb een blinde bezocht die bad voor degenen die goed zien, maar zo ongelukkig 

zijn. Ik ben een moeder tegengekomen die haar kind verloren had en die zich nu bezighoudt met verlaten jeugd. 

Inderdaad, het is niet de opstandigheid die opluchting brengt: men geneest door de opening naar de anderen 

toe, door de barmhartigheid in zich op te nemen en door haar naar de anderen over te brengen. Om mij zo te kunnen 

uitdrukken zoals ik het vandaag doe, heb ik mijn waardeschaal moeten zien ineenstorten, ben ik eerst bewust moeten 

worden van de dwaasheid van mijn manier van leven, heb ik moeten schoon schip maken met een gans verleden. Mijn 

hart was volgepropt met alle soorten dingen die het versmachtten, die de liefde beletten zich te ontplooien. Het 

grootste deel werd weggevaagd de dag waarop ik eindelijk begrepen heb, maar sindsdien is het de dagelijkse cyclus 

van hoogten en laagten om deze woonst netjes te maken en degenen die er willen intreden te ontvangen: degenen die 

mij hun vriendschap brengen en degenen die er zo naar hunkeren, degenen die door het leven gekwetst zijn, en ook de 

zielen die doodgaan zo sterk worden ze terneergedrukt door hetgeen de wereld hen biedt. 

Maar het is niet gemakkelijk te spreken over liefde, over de unieke Levensbron, tot degenen die zo diep 
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gekwetst zijn door liefde-geld, liefde-genot, liefde-ambitie, te spreken over hoop tot degenen die verzinken ingevolge 

herhaalde tegenslagen. Dan is het niet het ogenblik om mooi te praten, te willen overtuigen, maar alleen heel eenvoudig 

aanwezig te zijn, te luisteren en de wijsheid en de liefde te vragen om aan die nood te kunnen beantwoorden. 

De kracht kan niet uit mezelf komen, ik beken mijn grenzen en mijn zwakheid, en om iemand lief te hebben is er 

meer nodig dan mijn arm hart. Maar dit arme hart, geledigd van al de ballast die ik erin heb opgestapeld, klein 

geworden door het lijden en versterkt door Jezus' genade, is bekwaam geworden om te geven, hoe weinig het ook 

moge zijn, maar spontaan en met vreugde. 

De jaren die ik in Poverello heb doorgebracht, hebben mij geleerd dat ik de doeltreffendheid van hetgeen ik 

tracht te doen niet moet meten: ik heb alleen mijn goeie wil, want het is de oneindige Liefde, de Tederheid zonder 

grenzen, die in ons werkt. Laten wij ons door Hem graag zien opdat wij zelf eerst goed zouden worden, en dan ook 

bekwaam zijn te beminnen, te troosten, te redden. 

Onze liefde voor God is pure zinsbegoocheling, indien wij ze niet uitdrukken in dienst van de mensen. 

"Inderdaad, degene die zijn broeder, die hij ziet, niet bemint, kan God die hij niet ziet, niet beminnen.” (1Joh IV, 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 september 1992  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Het TV.-journaal is voor mij een moment van diepe overdenking geworden, ik zou zelfs zeggen van een half uur 

meditatie in het hart van de wereld zoals we hem vandaag zien. De beelden en de commentaren zetten zich zelfs 

dikwijls voort in een moment van gebed dat zijn bron vindt in het menselijk lijden. 

Inderdaad, wat hoort en wat ziet men anders nog dan diepe miserie en rampen. Overal in de wereld moordt men 

elkaar uit; bewegen de ergste verschrikkingen de harten nog van de verantwoordelijken? Voor mezelf tracht ik een 

uitleg voor deze houding te vinden, of is het werkelijk niets anders dan onbekwaamheid en onmacht? 

Wanneer men op de afschuwelijkste manier miljoenen onschuldigen ziet ten onder gaan, wanneer men 

zuigelingen, grijsaards van honger laat sterven, wanneer men het maximum, het onmogelijke niet doet om al deze 

levende skeletten te redden, kan men zich afvragen hoelang onze wereld nog stand zal houden. 

De fysieke en morele vernietiging van ganse volkeren, foltering en slavernij zijn in de ganse wereld bijna een 

gewone zaak geworden en zelfs bij ons vermoordt men eenvoudig degenen die in de weg staan: geen enkele waarde 

wordt geëerbiedigd. 

Anderzijds, wordt ons al hetgeen het leven kan aanbieden in alle toonaarden en op een zeer suggestieve manier 

voorgesteld; de reclamespots stellen ons dan het leven op een heel andere wijze voor: een zijdeachtige haartooi in het 

bereik van iedereen, de verleidelijke charmes die men uitstraalt dankzij die wonderbare zeep, het dromenland van de 

haute-couture, paradijselijke vakanties... om twee minuten later in een kamp van uitgehongerde vluchtelingen aan te 

landen. 

Gewapende bendes beletten zelfs de kleine kinderen voedsel te vinden; zij stelen het essentiële bij degenen die 

zelfs de kracht niet meer hebben om te reageren en een grijnslach is het antwoord op doodsreutels. Na deze 

apocalyptische beelden spreekt men over de indexverhoging van 0,2 % en van de woede van degenen die, bij ons, niet 

genoeg verdienen. Besluit: men verwoest en vernietigt voor miljoenen. 

Een bedenking die bij mij spontaan opkomt is dan de volgende: waar zijn dan die waarden die ons kunnen helpen 

een beetje geluk te vinden, of misschien het geluk? Bestaat dat wel? Hoe kunnen wij dat lijden dat het lot is van gans 

het mensdom verdragen? Is het geld, een van langsom meer doorgedreven comfort, een glanzende wagen die mij zal 

vrijwaren van al deze ongelukken, die ongeneeslijke ziekten, de onomkeerbare slijtage van mijn cellen? Uiteindelijk zou 

ik met de vinger mogen wijzen al degenen die zich aan de drank begeven, al de drugverslaafden, al degenen die 

trachten hun eenzaamheid te breken en hun ontreddering te ontlopen met partners die misschien even ongelukkig 

zijn... maar doe ik dan niet dikwijls hetzelfde, op een manier die misschien minder schokt, maar die even bedrieglijk is? 

Welke zijn de middelen die ik gebruik om gelukkig te zijn, welke weg volg ik om liefde, de Liefde te geven en te 

krijgen? 

Wanneer ik de film van mijn leven terugzie, stel ik vast dat ik veel liefde heb gekregen en dat ik er niet genoeg 

heb gegeven. Ik bestatig ook dat de momenten waar ik het meest gelukkig geweest ben deze zijn die beleefd werden 

in het delen, de gave, de edelmoedigheid. Daarentegen, hebben de momenten van egoïsme, van opsluiten, van wrok, van 
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superioriteit mij alleen maar onvoldaanheid en wrevel bezorgd. 

Indien ik een dieper onderzoek van mijn eigen evolutie gedurende die tweeënzeventig jaar zou willen doen, stel 

ik vast dat degenen die mij het meest geholpen en vooral het meest gegeven hebben, mijn ouders zijn: een vader en 

een moeder die rechtvaardig, streng, godvruchtig, rechtschapen waren; zij leefden voor hun gezin, en om het in twee 

woorden samen te vatten was de opvoeding van hun kinderen naar één enkel doel gecentreerd: het Geluk. Voor hen was 

het duidelijk en gans hun leven heeft erover getuigd: men moet zich geven om gelukkig te zijn en deze gave is alleen 

mogelijk wanneer ze haar aanloop en haar kracht in de goddelijke Liefde vindt. 

Op het eerste zicht, kan deze levenskeuze eigenaardig, onwaarschijnlijk voorkomen; is zulk programma niet 

irreëel, buitenaards, of zelfs een beetje gek? Om eerlijk te zijn, spijts hun toewijding, hun geloof, hun liefde heb ik 

ze in hun overtuiging niet of slechts korte tijd gevolgd en gedurende lange jaren heb ik hun boodschap ook niet 

doorgegeven. 

Maar tenslotte, na veel omwegen, ingevolge allerhande trauma’s, heb ik de weg weergevonden, die zij mij hadden

  doen ontdekken; deze terugkeer naar de waarheid, die volledige ommekeer heeft zich op een veel diepere 

wijze gerealiseerd omdat het lijden mij er beter had op voorbereid.  Eén van de oorzaken van dit lijden, van dit ernstig 

onevenwicht in mijn leven was het feit dat ik God vergeten was; ik mag niet zeggen dat God uit mijn leven afwezig was, 

want ik ben er nu diep van overtuigd dat Hij mij nooit aan mijn lot heeft overgelaten. Integendeel, Hij heeft 

verschillende omstandigheden van mijn leven, misschien de meest sombere momenten, gebruikt om mij het dwaze van 

mijn handelingen te doen begrijpen. 

Gans mijn leven zal ik de Heer zegenen en ik zeg Hem ook regelmatig dat de eeuwigheid niet lang genoeg zal 

duren om Hem te verheerlijken: omdat Hij mij op de knieën gezet heeft voor altijd en mij hierdoor geleerd heeft dat 

er maar één God bestaat om te beminnen en te dienen en dat al de mensen mijn broeders zijn. 

Heel zeker heb ik het tot hiertoe niet goed gedaan, maar ik weet eindelijk waarom ik leef, welke de zin is van 

mijn leven en ook dat mijn engagement radicaal en echt moet zijn. Ziedaar dan de enige manier om gelukkig te leven, de 

sleutel van het geluk, zelfs als alles schijnt ineen te storten. 

Het staat geschreven dat Jezus de dag van zijn kruisverheffing alle mensen naar zich toe zou halen: ik en alle 

andere zondaars kunnen onze ogen naar Hem opslaan, want zijn offer zuivert alles, zijn barmhartigheid vergeeft alles.  

Deze dag is voor mij de mooiste van mijn leven geweest. 

Het Goede Nieuws, door Gods Zoon verkondigd, heeft mij omgewoeld, gefascineerd en wel in die mate dat mijn 

waardeschaal ineengestort is en dat ik de zin en de rijkdom van het gebed heb ontdekt. Het zijn zijn volgelingen, zijn 

getuigen, die arme mannen en vrouwen die Hem tot het uiterste hebben willen volgen die mij enorm geholpen hebben 

om te trachten hetzelfde te doen. Ik sta echter nog maar in mijn kinderschoenen... weifelende schreden, pover 

gestamel, mijn arme goede wil. 

 

 

 december 1992  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Eén mijner beste vrienden lijdt aan dementie. Men heeft het mij enkele dagen geleden aangekondigd. Dit nieuws 

heeft mij fel getroffen, temeer daar een andere vriend mij onlangs heeft laten weten dat hij kanker heeft. Indien de 

beelden van Somalië en Joegoslavië mij dagelijks beroeren, maakt de zware nood van deze oude vrienden op mij een 

heel sterke indruk en doet mij ook veel nadenken. 

Toen ik mij nog in de bloei van mijn leven voelde, wanneer beroeps, familiale of andere problemen mij 

verplichtten vol te houden, had ik de tijd niet om mij buitenmate door te altruïstische gevoelens te laten beïnvloeden; 

wordt gans onze samenleving trouwens niet opgezogen in een orkaan van materialisme, haat en amoraliteit, zodanig dat 

zonder een radicale ommekeer, zelfvernietiging onvermijdelijk geworden is? Zonder de ecologische problemen te 

vergeten waarvan de uitgestrektheid en de ernst ons aan de boord van de afgrond hebben gebracht. 

De massa van het arme volk dat we zijn, is nochtans niet anoniem: wij allen dragen een naam, ieder van ons is een 

uniek wezen, ieder van ons heeft een eigen lichaam, een hart, een ziel. Wij zijn allen geboren en geroepen om te leven, 

om te overleven, spijts alle kwalen, alle ziekten, alle lijden, miserie en dood. 

Al degenen die dement zijn, ook al beseffen ze niet meer in welke toestand van aftakeling zij leven, al degenen 

die door kanker getroffen zijn, bewust en lijdend, alle hartlijders, al degenen die seropositief zijn, alle gehandicapten, 

degenen die sterven van honger, van dorst, van kou, degenen die gefolterd worden, die een zware doodstrijd 

doorworstelen, of een periode van depressie en eenzaamheid, al degenen die rustig vertrekken of plots sterven, in één 

woord, wij allen, zullen op de één of andere manier de overgang van deze wereld naar de andere doormaken. 

Op dat moment zullen de beste make-up, de kristallen bollen van de helderzienden, de gouden muntstukken, de 

welsprekendheid, het beste eten tot niets meer dienen: wij zullen daar allemaal gelijk staan, naakt en arm, volledig 

machteloos tegenover de Liefde en de Rechtvaardigheid. In dit uur van de waarheid zal er geen sprake meer zijn van 

met de ellebogen te werken, te trachten een rivaal uit te schakelen, zwakkeren te onderdrukken; de maskers zullen 

vallen en wij zullen volgens onze daden geoordeeld worden. Indien ik de moed niet zal gehad hebben van mijn verhoogje 
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af te stappen, wanneer het nog tijd was, zal het niet lang duren of ik zal er afgeworpen worden. 

Ik beken dat ik gedurende jaren bij deze overdenkingen niet ben blijven stilstaan en als ik het vandaag toch doe 

dan is het omdat ik overtuigd ben de weg van de waarheid gevonden te hebben. Ik mag, ik moet over deze dingen 

spreken, daar ik twee totaal tegengestelde levens heb gekend: het ene bestaande uit hardnekkig werken, zoeken naar 

materiële veiligheid en gebaseerd op principes, die ik voor mezelf gemaakt had, zonder mij om de Toekomt te 

bekommeren; het andere, gefundeerd op mijn zwakheid, mijn overgave aan de oneindige Liefde, aan de Barmhartigheid 

van het Hart van Jezus. 

En ik ben er niet beschaamd voor, integendeel. Ik heb er trouwens geen enkele verdienste aan, ik heb alles 

zomaar gekregen; ik ben overstelpt en zelfs de momenten van lijden brengen mij nader bij die goede Meester die mij 

van de eeuwige dood heeft gered. 

Toen ik anders leefde, dacht ik nooit aan het hiernamaals... dat op een dag alles zou gedaan zijn (of alles pas zou 

beginnen. Ik dacht noch aan God, noch aan zijn raadgevingen of geboden. Ik leefde zoals een goddeloze: 

onverschilligheid is erger dan vrijzinnigheid. 

En nochtans, de Heer was mij altijd nabij, heel dicht zelfs. Hoe dikwijls heeft Hij mij niet voor de ergste 

dingen bewaard! Waarom ben ik geen alcoholicus geworden, waarom vergaan zoveel ongelukkige door drugs, belanden 

anderen in psychiatrische instituten, of zijn gehandicapt voor het leven? Ik heb het groot geluk gekend dat ik op een 

andere manier op de knieën werd gezet, ik heb de enorme genade gekregen mijn arm hart te mogen openen voor de 

noden van mijn broeders, ik heb de unieke gelegenheid gekregen in Poverello te mogen leven. 

Sinds 15 jaar is Poverello voor mij, en ik denk ook voor vele anderen, een levensschool: iedere dag leven met 

ellende, lijden, gebrek schakelt de vluchtige en dwaze waarden uit en onthult de echte. Na een dergelijke 

levenservaring is een terugkeer bijna onmogelijk, ondenkbaar geworden. De zwakke momenten, de momenten van 

ontrouw, die altijd mogelijk zijn, zijn van korte duur: de vrede van het hart, de wonderlijke leer van het Evangelie in 

praktijk mogen zetten, de enige gelegenheid krijgen om te delen, een gans andere manier van leven, deze motivatie 

grijpt u aan tot in de diepste vezels; nooit meer zou men dergelijk geluk willen verliezen... al blijft men met de twee 

voeten in de werkelijkheid staan. 

Essentieel is bewust te zijn van zijn zwakheid en broosheid, zich te laten leiden, de signalen te herkennen, zijn 

inzichten niet te willen opleggen aan de Meester van het heelal; Hem danken voor alle omstandigheden, gelukkige of 

pijnlijke, die de te volgen weg aanduiden, wat niet zonder een zeker afstand doen gepaard gaat: dit geleidelijk 

verzaken is bron van geluk en brengt je onweerstaanbaar dichter bij het absolute Geluk. 

Gans deze evolutie verloopt nochtans niet zonder kleerscheuren of moeite. In het lijden heb ik de Heer 

ontmoet en daar ook vind ik Hem op een meer intense manier terug. Zijn lijden geneest het mijne, zijn kruis leidt mij 

doorheen alle hinderlagen en bevrijdt mij van het Kwaad. Het kruisbeeldje dat mijn moeder graag tussen haar vingers 

hield, omhels ik iedere avond; ik druk het dan op mijn hart, overwegend dat het bloed van de Zoon van God mij gered 

heeft: ik ben één van de vele melaatsen die Hij gezuiverd heeft, Hij die vooral de zondaars, de verloren schaapjes, de 

onaanzienlijke liefhad. 

Zulke taal had ik nooit kunnen spreken zonder het getuigenis van geloof en hoop dat ik van mijn ouders gekregen 

heb. Spijts de ogenblikken van vreugde en geluk, hebben ze nooit het hoofd verloren en zich laten gaan in het zoeken 

van nutteloze dingen; spijts zware zorgen en momenten van groot lijden hebben ze ook nooit de hoop verloren. Zelfs de 

dag waarop mijn klein zusje gestorven is aan meningitis, zijn ze niet opstandig geworden. Het verlies van dit zo 

geliefde kind werd zelfs een permanente tegenwoordigheid: wij hadden in de hemel een engeltje dat ons beschermde 

en voor ons ten beste sprak. 

Het levend getuigenis van mijn ouders vervaagde zeer sterk in de loop van de jaren en eindigde totaal verstikt 

door de distels en de doornen die mijn ziel overwoekerden. Hun offers, hun christelijk engagement zijn nochtans niet 

nutteloos geweest en de dag waarop ik op de knieën werd gezet, heeft hun licht mij terug de weg getoond: het geloof 

dat zij mij hadden doorgegeven en dat nog altijd, maar versteend, in mijn hart aanwezig was, laaide terug op door een 

liefdeblik van de gekruisigde Christus. 

Welk lot zou het mijne geweest zijn indien Jezus niet onder ons was neergedaald om ons te redden? Verval, 

wanhoop. Ik twijfel er geen enkel ogenblik aan en ik wil er mij ook niet op beroemen. Indien ik het heel eenvoudig 

beken, dan is het omdat ik een waarheid, die anderen zou kunnen helpen, niet mag wegstoppen: de anderen die, zoals ik 

vroeger was, nog geketend liggen of blind zijn. Degenen, die zoals ik het ook jaren beleefd heb, onverschillig zijn, 

verstard, opstandig; degenen die zich blijven verzetten en weerstaan aan de verwittigingen van de genade, degenen 

die, tengevolge van trauma’s, misschien verwekt door sommige gidsen of opvoeders, het kamp van de afbreker, van de 

vijanden van God hebben gekozen. Aan al deze afgedwaalde broeders zou ik het willen uitschreeuwen uit het diepste 

van mijn hart: ga zo niet verder, denk na, keer terug naar Jezus, God van liefde! Kerstdag is nabij. Wij gaan zijn 

geboorte vieren. Wat zouden wij worden zonder Hem? Wat zouden wij gedaan hebben indien een Maagd, vol tederheid 

en zo zuiver, het jawoord niet had uitgesproken op de boodschap van de enge1! 

Laten we samen knielen, zoals we zijn, klein en arm; laat ons de last van onze armzalige waarden wegwerpen, laat 

ons, misschien al wenend, juichen omdat wij bevrijd zijn, voor altijd verlost. 

Wat een Kerstmis zullen wij niet vieren! Welke vreugde in de hemel en op aarde. Al deze arme verdwaalde 

schaapjes, zo gruwelijk gekwetst, gaan in een stralend licht van vreugde dansen. De gelukzalige eeuwigheid is voor ons 

al begonnen. Niets kan ons nog doen wankelen. Wij houden samen vol tot het einde. 
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Jezus is geboren! ! ! Zalig Kerstfeest 

 

 maart 1993  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Telkens ik u schrijf, is het mijn hart dat spreekt. Wanneer ik mijn brief beëindigd heb, herlees ik hem en stel 

ik vast dat ik maar een klein werktuig ben: indien ik u het geluk dat mij vervult kan meedelen, dan is het mijn arm 

verstand niet dat daartoe in staat is. Trouwens, ik heb het al zo dikwijls herhaald, uit mijzelf ben ik niet veel, ben ik 

maar een arme. Wat ik bezit, wat ik ben, ik heb alles gekregen, zomaar. 

De brieven, de aanmoedigingen en de confidenties die ik ontvang, dwingen mij u verder te schrijven: het is een 

dialoog geworden, met de tienduizenden vrienden van Poverello; want, zelfs al reageren al de lezers niet, toch spreek 

ik met ieder van u. 

In de loop van de tientallen jaren dat ik in mijn dokterspraktijk gesensibiliseerd werd door duizenden 

problemen en intieme drama's, en meer nog door mijn leven in Poverello, heb ik leren luisteren; ik heb geprobeerd veel 

nood te begrijpen, werkelijk in de huid te kruipen van diegene die zijn hart uitstort en lijdt. Daarom, vriend, waar je 

ook bent, ik voel me dicht bij jou, ik luister en begrijp je. Moge deze brief je steunen, je troosten, je helpen om het 

ware Geluk te vinden, dat wij allemaal zoeken. 

Ik denk aan jou, verlamd door de last van de jaren, doof of blind, niet in staat voor jezelf op te komen, verzorgd 

en bijgestaan door handen en een hart, of in de steek gelaten en verzonken in een wanhopige eenzaamheid. 

Ik denk aan jou, verpletterd door allerlei mislukkingen en tegenslagen. Jij die arm geworden bent op alle vlakken 

tegelijk, geveld door ziekte, van de sociale ladder gevallen, verlaten door hen van wie je houdt; jij die honger en kou 

hebt... 

Ik denk aan jou, jong, maar beroofd van het noodzakelijke, van aandacht, van liefde. Je krijgt geld, een 

mobylette of een wagen, je bent 'vrij'; je mag je bedrinken en de liefde bedrijven wanneer je wilt, maar je hebt geen 

enkele waarde meer om je aan vast te klampen. Wie spreekt je daar trouwens nog over? 

Ik denk aan jou, rijk en sterk; je voelt je in topconditie, je geeft je geld uit zoals je wilt en probeert steeds 

meer te hebben. Je zorgt voor je zekerheid, om later... van het leven te genieten; infarcten en kanker zijn voor de 

anderen, en als ik het toch krijg zal ik tenminste geleefd hebben. Vriend, rijk en sterk, ik heb jaren geleefd zoals jij... 

mijn mooie wagens zijn al lang verroest en de champagne verdampt. En van al dat vermaak blijft niets meer over. 

Ik denk aan jou, die me geschreven hebt en in enkele regels je moedeloosheid, je eenzaamheid hebt uitgedrukt. 

Je wilt een goede herder blijven, een gids, voor je kudde, niet wegzinken in vals geloof. Jij, vriend priester, die trouw 

wilt blijven tot het einde toe, aan de voet van het kruis. 

Ik denk aan jullie allen, vrienden van Poverello, die met ons leven, die aan dezelfde tafel eten of elders 

verblijven, misschien in een ander werelddeel, want wij hebben vrienden in gans de wereld. Ik denk aan jullie die 

strijden, aan allen die de echte weg gevonden hebben en de kracht vragen om de moeilijke beklimming verder te 

zetten. 

Ik denk aan jullie allen, dierbare vrienden die in de 15 jaar dat Poverello bestaat, een tas koffie kwamen 

drinken, een hand of een kus geven, en ons nu verlaten hebben. Maar wij leven nog altijd verenigd. Ik spreek dikwijls 

met Julien, Bertrand, Wiske en Mammie. Ze zijn niet 'dood’! Ook al is hun familie hen niet komen begroeten in het 

dodenhuisje, ze waren niet alleen. De vrienden van Poverello waren daar, om hen te bedanken met een bloem, met hen 

te bidden en tot ziens te zeggen. Nu zijn zij onze beschermers, onze gidsen, onze getuigen. En op een dag zullen we 

elkaar weerzien in de vreugde... de echte. 

En jij, goede vriend, die ik niet genoemd heb, wiens geluk en lijden ik niet beschreven heb, ik denk aan jou. Want 

wij zijn allen gelijk, arm en machteloos; wij zetten allen onze reis voort, blij of moeizaam, maar solidair; zij die er de 

kracht voor hebben, ondersteunen de zieke broer, maar deze toont de weg aan degene die hem helpt. Want het is de 

arme, de ongelukkige, die ons verplicht onze zwakheid te erkennen en te aanvaarden. 

In mijn laatste brief heb ik gesproken over één van mijn beste vrienden die aan kanker leed. Hij is overleden. 

Enkele dagen voor zijn dood, heeft hij mij opgebeld. Hij had Poverello nieuws ontvangen en vroeg mij: "Zeg, Jan, is het 

over mij dat je spreekt in het krantje? Mijn echtgenote heeft me die brief voorgelezen en het heeft mij zeer 

ontroerd, maar vooral opgebeurd. Weet je nog de tijd dat we samen studeerden, met de kaarten speelden? ... het is al 

lang geleden, maar onze vriendschap is gebleven." De laatste dagen waren pijnlijk, maar hij had de vrede gevonden. 

Ondanks de lichamelijke aftakeling, gaf zijn positieve ingesteldheid kracht aan de mensen uit zijn naaste omgeving. Hij 

sprak graag over het ziekensacrament en hoe hij er nieuwe kracht had gekregen. Tegen zijn echtgenote zei hij vaak: 

"Ik geloof in de verrijzenis". De uitvaart was geen begrafenis, maar het begin van een apotheose. Hij leeft! 

Dat zijn de heiligen van onze tijd. Zij hebben, zoals wij, veel beproevingen doorstaan, gegeten en gedronken, 

geslapen of niet; rijken of armen, met periodes van zon en storm; maar ze hebben volgehouden, hun hart opengezet 

voor het woord van God die het Geluk belooft. Met andere woorden: geloven, "reeds bezitten waarop men hoopt en 

realiteiten kennen die men niet ziet." 

De zin van de zonde wordt ons geopenbaard door het woord van God, ons met luide stem overgeleverd door 
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Jezus, zijn Zoon. En de zonde, is het afwijzen van God door onze broeders tekort te doen. Ik ben maar christen in de 

mate waarin ik leef voor de anderen. Al het overige is zonder waarde en tegen getuigenis. Ik heb geleerd geen tijd 

meer te verliezen met kritiseren, met contesteren... het is dikwijls een alibi om niets te doen. Vaak is het ook een 

tekort aan moed: het is moeilijker op te bouwen, tegen de stroom in te varen, te getuigen door een authentieke 

levensstijl. 

Geloven in Jezus brengt vrede in het hart: Hij alleen geneest onze kwalen, Hij alleen is in staat ons lijden te 

verzachten, Hij alleen geeft de kracht aan het Kwaad te weerstaan; met Hem is er geen vrees of angst meer: alle 

martelaren zijn er getuigen van en velen, nu nog, offeren zich met Hem op om onze planeet die uiteenvalt, te redden. 

Wat zouden wij doen als we ons niet aan Hem konden vastklampen: Hij heeft tussen ons geleefd, "Hij heeft met ons 

gegeten en gedronken", Hij heeft lijden gekend dat geen enkel menselijk wezen zou kunnen verdragen; verraden, op 

een kruis genageld, het lichaam verscheurd. Hij is gestorven, verlaten, al zijn vrienden waren gevlucht. 

Aan de voet van het kruis, dat de wereld gered heeft en dat ons verzoend heeft met de Vader, waren ze niet 

talrijk: zijn Moeder, het hart verscheurd, één enkele apostel, enkele bange vrouwen onder wie een bekeerde zondares. 

En de goede moordenaar, waarin ik me herken. 

Maar de catastrofe, de verschrikking, is overgegaan in een apotheose zonder voorgaande: de heerlijkheid van 

de verrezen Christus. Die verheerlijking wacht ook allen die wij gekend hebben en die ons 'verlaten' hebben... Albert, 

Julien, Wiske, Mammie, Bertrand, en alle anderen: de ontelbare, de machtigen en de onbekenden, mannen en vrouwen 

van alle rassen, al diegenen 

die het woord van de Heer in praktijk gebracht hebben: Bemint elkander, zoals Ik u heb bemind. 

Het gebod van de alles omvattende liefde werd ten volle beleefd door Jezus zelf. Ik vraag Hem elke dag het 

met Hem te mogen beleven, want ik voel mij zo weinig in staat om lief te hebben zonder Hem. Maar ik geloof vast dat 

Hij me al mijn ontrouw vergeeft en weet dat ik Hem niets anders aan te bieden heb dan mijn onmacht en een beetje 

goede wil. 

Pasen nadert. De verjaardag van het grootste feest in de geschiedenis van de mensheid. Laten wij het hoofd 

oprichten, moed vatten, de angsten verdrijven, ons verheugen en jubelen van vreugde, want Jezus is verrezen. 

Zalig Pasen 

 

 

 juni 1993  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

De tijd staat niet stil! De drie maanden zijn weer om, voor sommigen te vlug en zonder veel problemen, voor 

anderen te traag en vol kommer en zorgen. 

Zonder veel geruis ben ik langs de brievenbus bij u binnengekomen, als een oude vriend, om samen wat te 

praten, heel eenvoudig, maar over belangrijke dingen. 

Toen ik nog piepjonge huisarts was, zaten er de eerste dag drie mensen in mijn wachtzaal: de eerste was een 

verzekeringsmakelaar, de tweede een man met bronchitis en de derde was een vertegenwoordiger van een spaarkas. 

De volgende dagen zijn er mij nog vijf anderen een levensverzekering komen voorstellen, met veel details over wat er 

mij allemaal zou kunnen overkomen. Spijts alles leef ik nog. 

Sedertdien zijn de mogelijkheden om al de risico's die men maar kan uitdenken te verzekeren, nog gevoelig 

vermeerderd; maar ik heb er dertig jaar voor nodig gehad om het essentiëelste te ontdekken: een Levensverzekering 

waartegen de DOOD niets vermag. Deze morgen gedurende de mis heeft de priester het klaar en duidelijk gezegd: 

geloven in Jezus, de verrezen Christus. 

Enkele jaren geleden zou die zin nooit uit mijn pen, en ook niet uit mijn hoofd gekomen zijn. Gedurende jaren 

heb ik noch aan Jezus noch aan de mis gedacht en eertijds, als ik nog een kerk binnenging, sprak ik er niet over: ik 

stapte er binnen, zoals velen, d.w.z. zo laat mogelijk om er ook vóór het einde weer buiten te komen. Ik was geen 

duivenliefhebber, anders had ik misschien gedaan zoals de anderen, nl. vanachter in de kerk blijven staan om er de 

heldendaden van mijn kampioen te verkondigen. 

Dit alles was blijkbaar weinig authentiek en het is ook om die reden dat ik er maar buiten bleef. Mijn 

overbeladen beroepsleven en mijn, in mijn ogen, schaarse ontspanningsmomenten, deden mij ertoe besluiten dat er 

andere dingen te doen waren dan dat. Alle tekenen van godsdienstig leven verdwenen uit mijn bestaan (dat ik nu wel als 

dwaas en dom bestempel) en ik bouwde mij een 'moraal' op die moest dienen om de mensen die mij raadpleegden te 

'helpen'. Feitelijk was ik een vrijzinnige geworden die iedereen wilde begrijpen, die de hand uitstak naar alle miserie, 

maar zonder één enkele basis, alleen nog zeer elastische normen; ik was inderdaad ver van de tien geboden afgedwaald. 

En toch bezat ik een LEVENSverzekering, maar ik was er mij in het geheel niet van bewust. 

Mijn ouders hadden mij laten dopen: het was de onontbeerlijke basis; gedurende 55 jaar had ik er niet aan 

gedacht. Sedert mijn plotse afdaling (van mijn verhoog viel ik op de knieën) heb ik de tijd genomen om na te denken en 

heb ik ook begrepen dat Wetenschap zonder de Geest een dode letter is. De echtheid, het engagement en het geloof 

van mijn ouders zijn waarden die mij sterk getroffen hebben: in iedere omstandigheid hebben ze niets anders gezocht 
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dan mijn goed, mijn geluk. Ze hebben mij willen verzekeren in het vooruitzicht van een geluk zonder einde. Zij zijn de 

tussenpersonen geweest, de werktuigen van God opdat ik Zijn kind zou worden. 

Mijn ouders hebben mij geen miljoenen nagelaten, maar wel een schat, een bron van onuitputtelijk geluk. Ze 

hebben zich trouwens niet tevredengesteld met erover te spreken, met een theorie door te geven: ze hebben het 

beleefd. Spijts hun problemen, hun mislukkingen, hun lijden, hebben ze tot het einde volgehouden. Wat een steun voor 

al de ouders die vandaag in moeilijkheden verkeren, te weten dat hun inspanningen nooit nutteloos zullen zijn, maar 

bron van hoop! 

Een tweede grote stap in mijn jeugd was de dag van mijn eerste communie, zonder er mij rekenschap van te 

geven ben ik er voor altijd door gemerkt geweest. Gans het familiaal klimaat en ook de toewijding van mijn opvoeders, 

o.a. van de Broeder die mij op dit sacrament heeft voorbereid, hebben mij  geholpen, na zoveel jaren, opnieuw te 

geloven, maar dan veel vuriger, in de waarachtige tegenwoordigheid van Christus in de geconsacreerde Hostie. 

Degenen die erin geloven zullen nooit ontgoocheld worden. Zelfs als de twijfel ons overweldigt, zelfs als de 

depressie ons verlamt of dat de wanhoop ons reeds ondermijnt, zal zelfs een vertwijfelde blik naar dit Levensbrood 

ons redden: geen enkel kind zal door de Vader verworpen worden. 

Drieënzestig jaar geleden werd mij het vormsel toegediend. Op dat ogenblik aanvaardde ik wel de leer die ik 

erover ontvangen had. Vandaag, na periodes van geluk, van tegenslag en. ontgoochelingen begin ik een beetje beter de 

zin van deze 'mooie dag' te begrijpen, maar vooral de kracht die ervan uitstraalt. Ik weet wel dat ik maar een arme 

jongen ben en ik zie mij ook wel terug bij de skeletten uit het visioen van Ezechiel. Maar welke vreugde kennen wij dan 

ook niet wanneer we weten dat de Geest -en alleen de Geest- ons kan opwekken: dan wordt het skelet een fakkel en 

het verdorde hart een bron van liefde. 

Hart, liefde, moed, we hebben er veel nodig. Wij horen en zien trouwens zo weinig verheugende dingen, wel  

integendeel terreur, onnoemelijk lijden, bloed. 

Sommigen werpen al de schuld van die kwalen op God, die in hun ogen onrechtvaardig is. Misschien vergeten wij 

dat eerst en vooral de mensen verantwoordelijk zijn voor de verschrikkingen waarin wij gedompeld zijn: 

milieucatastrofen, moorden voor een beetje geld, weerzinwekkende wraak, etnische oorlogen en zoveel andere 

bloedbaden. 

Vergeten we ook niet dat Jezus, zoals Pascal het zei, in doodstrijd zal zijn tot liet einde van de wereld en dat 

wij ondertussen niet moeten slapen. 

Het is niet de boze, verbitterde, haatdragende man die vrede zal kennen en ook niet degene die lastert, alles 

afbreekt of van de anderen profiteert. 

Wel integendeel, alleen goedheid, zachtheid, barmhartigheid brengen geluk voort. Een mens zonder liefde 

is een dood mens.  Maar deze Liefde heeft een gezicht: Jezus Christus, afschuwelijk verwond, verworpen, die men 

terugvindt in onze broeders. 

Wij allen hebben een verleden. In ieder hart zijn er zwarte punten, donkere plekken. Laten wij mekaar helpen 

en niet mekaar afbreken opdat we zouden worden: de vrede de blijdschap de liefde van Christus.  

 

 

 

 

 

 

 

 september 1993  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

"Dat zal je helpen, Jan."  Het was de eerste keer dat Jozef me toesprak.  Hij kwam reeds geruime tijd naar 

Poverello, maar na een verlegen goedendag, werd er verder niets gezegd. Gedurende uren bleef hij in een hoek van de 

zaal zitten, las enkele oude kranten terwijl hij genoot van een kopje koffie of een bord soep. 

Die dag heeft hij het stilzwijgen verbroken. Misschien had hij lang nagedacht over wat hij mij zou zeggen, want 

dat klein zinnetje had een enorme inhoud. Ik heb het als een levensles aangevoeld, maar ik dacht er ook een gevoel van 

dankbaarheid in te ontdekken, misschien was het wel een bewijs van liefde. 

"Dat zal je helpen, Jan." Enkele jaren terug zou ik op een andere manier gereageerd hebben. Indien een meneer 

die armoede uitademt mij op die manier had willen beschermen, dan zou ik mij wel vernederd gevoeld hebben en ik zou 

hem eenvoudigweg genegeerd hebben. Vooral daar het geschenk dat hij mij gaf een onfris prentje van een religieuze 

was, met op de achterkant een gebed in de stijl van een klein, verlicht dienstmeisje. Dat zou op dat ogenblik mijn 

oordeel geweest zijn. 

Sedertdien is er veel veranderd. Mijn wedloop naar verafgelegen waanbeelden werd brutaal onderbroken. 

Eindelijk ben ik mij van mijn eigen armoede bewust geworden.  Al de lessen die ik gekregen had van degenen die mij 
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kwamen raadplegen en hun miserie uitleggen, al de confrontaties met lijden, ziekte en dood hadden mij niet kunnen 

afwenden van deze absurde strevingen. Het is nochtans waarschijnlijk dat deze, soms wanhopige situaties mij hebben 

voorbereid om de ware zin van mijn leven te ontdekken. 

Het prentje van de heilige Teresia van Lisieux dat Jozef mij heeft geschonken, heeft mijn gezichtseinder niet 

beperkt, maar heeft mij integendeel geholpen om mijzelf beter te kennen, om mij in vraag te stellen. Ik die soms bang 

ben voor mijn overtuigingen uit te komen, en zo iemand te kwetsen door te spreken over mijn geloof en mijn liefde voor 

Jezus. 

Jozef heeft het durven doen. Hij heeft eenvoudig alle vooroordelen, alle valse schaamte en andere 

minderwaardigheidsgevoelens weggevaagd. Spijts alle schijn was hij de rijkste, de meest edelmoedige, het meest 

authentiek. Ik was in Poverello om te trachten de anderen wat liever te zien, maar hij was mij allang voorbijgestoken 

of liever, hij was mij altijd op de weg van de eenvoud en het engagement voorgegaan. 

Deze interpellatie heeft mij over mijn eigen engagement doen nadenken en verleden zondag, terwijl het koor 

zong: "Gij zijt de vrede van Christus, de vreugde van Christus, de liefde van Christus", heb ik aan Jozef gedacht, hij 

die in de ogen van de wereld arm is, maar die mij geholpen heeft op een heel andere manier bewust te worden van mijn 

verantwoordelijkheden en van mijn afhankelijkheid van degenen die ik eertijds als de kleinsten beschouwde. Een 

beetje zoals de leeuw en de rat van La Fontaine. 

Veronderstellen we eens even dat ik zo een kleine rat zou zijn die ook iemand zou willen helpen bevrijden van al 

hetgeen belet echt te leven. Mocht ik op mijn beurt en, wel te verstaan, door Gods genade een vriend uit zijn net 

halen, dan zou ik er wel zeer gelukkig om zijn. Misschien zou ik het kunnen doen door een geschiedenis, een echte, één 

die ik zelf heb beleefd, te vertellen. 

Het was september 1975. Ik had de enorme vreugde gekend mijn geloof en de weg naar God terug te vinden; 

mijn leven was er helemaal door omgedraaid en ik had de vrede van mijn eerste jeugd teruggevonden. De lessen van 

mijn dierbare ouders kwamen mij terug voor de geest. Na zoveel jaren van geestelijke dood kwamen mij hun leefwijze 

en hun manier van te beminnen zeer duidelijk voor als de enige weg naar echt geluk. Alles wat mij eertijds logisch en 

natuurlijk voorkwam, o.a. hun toewijding, hun voortdurende bezorgdheid voor hun kinderen, hun manier van bidden, hun 

standvastigheid in het geloof, hun houding tegenover de beproevingen, dat alles kreeg een betekenis en een dimensie 

die ik nooit vermoed had. 

Zo kwam het dat ik enkele dagen na mijn genadeslag besliste te biechten, mijn leven aan een priester te 

vertellen. Opeens dacht ik aan een gesprek dat ik gehad had met mijn kapper, 20 jaar vroeger. Terwijl hij mij de nek 

scheerde (ik herinner mij zelfs nog dit detail), fluisterde hij mij bijna in het oor: "Indien ge ooit problemen mocht 

hebben en een goede biechtvader zoekt, ik ken een goed adres.  Ga maar gerust naar P.Albert." En hij gaf mij de 

nodige aanwijzingen. 

Ik was er een beetje door uit mijn lood geslagen, maar vooral geërgerd. Moest die kapper zich nu met mijn 

zaken bemoeien. Vooral daar de biecht mij sinds lang niet meer interesseerde; de ongelukkige ervaringen op dat gebied 

hadden mij zozeer afgekoeld dat ik besloten had nooit meer te herbeginnen. 

Maar ja, mijn leven had een gans andere wending genomen en ik hunkerde werkelijk naar het ogenblik dat ik mij 

klein zou kunnen voelen in de handen van de barmhartige en liefdevolle Vader. En ik vertrok naar het adres dat ik 20 

jaar geleden gekregen had. 

De pater zat in zijn biechtstoel en wanneer ik hem verteld had dat mijn verhaal wel een uur zou kunnen duren 

leidde hij mij naar een spreekkamer en daar kreeg ik al de tijd om de historie van zoveel jaren religieuze en morele 

onverschilligheid te vertellen. Het besluit van mijn biechtvader was bevrijdend: "Ik geef je de absolutie en daarna 

draai je dat blad maar om en begin je een nieuw, maar vooral denk nooit meer aan het verleden." 

Een grote vrede en een groot geluk overweldigde mij; ik verliet de kerk en bevond mij terug in de menigte van 

de grote laan met zijn luxueuze etalages. Maar hetgeen mij altijd had aangetrokken scheen mij nu arm en leeg; het was 

alsof ik zweefde. Ik had wel iedereen kunnen omhelzen, al degenen die ik kruiste en waarvan ik de verscheurdheid en 

de problemen kon raden. Ik had hen willen zeggen: "gij die troost en bevrijding zoekt, gij die verstikt en zwoegt, 

wanhoopt niet, luister naar mij die in een diepe afgrond zat... Er is maar één persoon die u kan helpen, die u kan 

genezen, en dat is Jezus, de verrezen Christus. Gaat naar Hem, opent uw gekwetst hart voor Hem. Hij is zo goed, zo 

oneindig goed!” 

Beste Poverellovrienden, ik heb u in alle eenvoud deze confidenties meegedeeld; sommigen kunnen het naïef 

vinden, anderen kunnen er misschien om lachen. Na al wat ik dag na dag van mijn Redder krijg zou dat mij niet kunnen 

raken. Maar, indien iemand van u terug moed heeft gekregen, uit zijn depressie of zijn onverschilligheid zou kunnen 

raken, dan zou ik er zeer blij om zijn. Ik zou misschien een beetje gaan lijken op mijn vriend Jozef die, op een dag in 

Poverello, mij een onfris prentje van de heilige Teresia van Lisieux heeft geschonken... en die mij geholpen heeft. 
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 december 1993  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

't Is winter. Hij is vroeg en hard. Degenen die er de middelen voor hebben, hebben al vlug de warme winter-

klederen uitgehaald of zijn al gaan kopen wat tekort was; de thermostaat van de verwarming is hoog genoeg ingesteld 

om een aangename sfeer te hebben voor al degenen die bij ons binnenkomen. Aan tafel eet men naargelang de honger 

die men heeft en selectioneert men ook wel wat zijn voedsel: een beetje 'light', maar ook iets voedzamer; bij de 

magere yoghurt voegt men een beetje suiker. Kwestie van evenwicht. 

Sinds de koudegolf vindt men het normaal en noodzakelijk om opnieuw te spreken over degenen die van al die 

privileges niet genieten, in het bijzonder over degenen die geen huisvesting hebben, bibberen en honger lijden. Men 

ondervraagt ze, men neemt er foto's van en ook mooie beelden om op het TV scherm te tonen. Nu noemt men ze ook 

niet meer zoveel 'clochards'. Een woord dat de menselijke waardigheid niet genoeg eerbiedigt, maar een andere 

benaming heeft zijn intrede gedaan: op de Franstalige TV spreekt men van S.D.F. (sans domicile fixe); wij zouden ze 

misschien Z.V.W. kunnen noemen (zonder vaste woonplaats). Tot op de dag dat deze benaming ook te oneerbiedig zal 

klinken. Men zal wel vlug een ander woord vinden om degenen die in de miserie zitten te catalogeren. Men vergeet 

dikwijls ook dat ze niet alleen in de winter bestaan. 

Voor ieder van ons is het ogenblik gekomen om een gewetensonderzoek te doen, om zich in vraag te stellen, om 

zich af te vragen in hoeverre ik zelf onverschillig blijf of niet wanneer ik een vrouw, een man, een kind ontmoet die 

lijdt aan kou, honger en eenzaamheid. Heb ik het recht diegenen te vergeten die lijden, kan ik echt mijn hart sluiten 

tegenover al die ellende, is het voldoende medelijden te hebben, mij wat bij die miserie aan te sluiten de tijd dat het 

TV journaal duurt met misschien een paar commentaren zoals: "'t is erg", "gelukkig dat wij het warm hebben”... en dan 

verder zijn glaasje bier te degusteren of een snoepje te nemen. 

Wanneer men het probleem in zijn geheel bekijkt, schijnt het zo uitgebreid en complex dat men de moed zou 

kunnen laten zakken en niets doen, en nochtans iedereen kan en moet meewerken om het lijden te verlichten; iedereen 

heeft er de mogelijkheden en de talenten voor gekregen om mee te werken aan de verbetering van de maatschappij of, 

om een eenvoudige uitdrukking te gebruiken, om de anderen graag te zien. 

Wat wij het meest tekort hebben, is bemind te worden, en tezelfdertijd zijn wij zo weinig bekwaam om te 

beminnen. Men spreekt veel over solidariteit, sociale gelijkheid, maar de gebruikte methodes zijn niet altijd de goede: 

in plaats van de mensen dichter bij elkaar te brengen met begrip, vrede en liefde, zaait men tweedracht, men wakkert 

de haat aan; dikwijls ook dienen grote woorden niet de belangen van de anderen, maar onze eigen objectieven. Erger 

nog, wanneer wij een etiket van 'christen' plakken op gedragingen die niets te maken hebben met de liefdesboodschap, 

geopenbaard door Jezus die zijn leven heeft gegeven om ons van de dood te redden. 

Deze boodschap van de barmhartige liefde is de grootste ontdekking van mijn leven, die al mijn waarden heeft 

weggevaagd en mijn bestaan heeft veranderd; al mijn verzuchtingen gingen niet veel verder dan het zoeken naar eigen 

veiligheid, eigen genot, t.t.z. allemaal louter materiële dingen. In Poverello, door midden de minstbedeelden te leven, 

heb ik de zin van de waarden, hun hiërarchie leren kennen, maar vooral mijn eigen kleinheid, mijn armoede. 

In Poverello heb ik mijn menselijke conditie leren aanvaarden, tenminste ik tracht het te accepteren. Het is 

niet gemakkelijk, want men moet er alle facetten van aanvaarden: de aangename, positieve aspecten zoals kracht, 

intelligentie, schoonheid, gezondheid, maar ook zijn zwakheid, zijn kwetsbaarheid, zijn vrees en zijn angsten. Gelukkig 

heb ik de genade van deze ontdekking gekregen en heeft de Heer mij de tijd gegund om te evolueren. Hij heeft de 

dood van de zondaar niet gewild. 

Met deze realiteit voor ogen heb ik begrepen dat mijn houding dezelfde moest zijn tegenover de anderen, die 

allen mijn broeders zijn. Indien ik in mijn beroepsleven met enorme noden geconfronteerd geweest ben, is het in 

Poverello dat ik bij het hart gegrepen ben door een berg lijden. "Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad”... ik moet 

dus eerst en vooral de ontreddering, de opstandigheid, de angst, de onvolwassenheid respecteren, en dus ook de lange 

weg die zij misschien nog moeten afleggen. De Heer heeft mij de tijd gegund, ik moet de evolutie van de anderen 

eerbiedigen. D.w.z. ze niet aanstonds oordelen naar de fouten die ik zelf heb bedreven, alhoewel misschien op een 

andere wijze. 

Eerbiedigen, liefhebben, helpen: een levensprogramma dat heel moeilijk te realiseren is en waarvan ik nu weet 

dat ik het nooit alleen zou kunnen verwezenlijken. Het lijden van mijn naastbestaanden, van mijn vrienden, raakt mij 

direct. De slachtingen in Burundi, in Bosnië en in nog veel andere landen interpelleren mij zeer sterk; de kinderen die in 

Brazilië vermoord worden, de meisjes die men met duizenden misbruikt in Azië (en ook in Europa) brengen mij in 

verwarring en verplichten mij mijn eigen lijden te minimaliseren. 

Al deze wreedheden doen mij keren naar de Gekruisigde, verplichten mij ieder moment tot bekering, tot 

dankzegging voor dit opperste offer, Hij door wie ieder lijden bron van genade kan worden. Ik spreek uit ervaring 

want, zoals ieder menselijk wezen, heb ik zeer moeilijke momenten gekend, heb ik periodes van totale machteloosheid 
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beleefd, ben ik door onbeschrijfelijke angsten gegaan die onomkeerbaar en zonder uitweg schenen. Ik heb de wanhoop 

van de anderen begrepen. Ik heb tot het diepste van mijn wezen aangevoeld dat ik mijn broeder moest helpen zodat 

hij niet zou ineenstuiken en in het niet zou vergaan. 

In één zinnetje zou ik het zo kunnen resumeren “wanneer je je slecht voelt doet het je nadenken!” Inderdaad, 

geld, materiële bezittingen, en al het plezier dat de wereld ons aanbiedt, hebben mij nooit één ogenblik geluk bezorgd; 

daarentegen hebben het delen, de dienstbaarheid, het gebed, het stille getuigenis van de verlatene en mijn eigen 

lijden mij de diepe zin van de liefde doen begrijpen. De dag dat ik aan de Heer heb kunnen zeggen: "Ik dank u voor al 

hetgeen u mij geeft", heb ik mijn eerste ogenblikken van echt geluk gekend. Dankzeggen voor alles, voor de goede 

dingen, wat aangenaam is, maar ook voor hetgeen pijn doet. Iedere keer dat ik het gedaan heb, was mijn geluk intenser 

en de pijn werd draaglijker, zonder daarom te verdwijnen. 

Dit alles veronderstelt dus niet dat men niet graag wil leven: alles hangt af van de betekenis die men daaraan 

geeft. Mijn voorbeeld: het leven van Jezus, de Mensenzoon, die deze weg in volle aanvaarding gekozen heeft om 

dichter bij ons te zijn, om ons ieder ogenblik bij de beproevingen aan te moedigen. Een blinde vrouw die dertig jaar 

lang met haar eenzaamheid leefde (dat is hetgeen iedereen dacht) heeft het mij op een dag toevertrouwd: "ik ben 

nooit alleen, ik spreek al dertig jaar lang met Jezus". En één van mijn vrienden heeft het mij enkele dagen geleden nog 

bekend (zijn zoon had zich van het leven beroofd): "ik heb vreselijke momenten beleefd, maar nu gaat het beter. 

Moest ik de Heer niet hebben…” 

"Jezus heeft alles voor jou gedaan en jij hebt voor Hem niets gedaan". Deze woorden hebben mij op de knieën 

gezet achttien jaar geleden. Hij is in Bethlehem in een stal geboren, ontvangen door de Heilige Geest, uit een 

onbevlekte maagd, om ons van de dood te verlossen, door zijn Woord, door zijn Kruis. En hij is verrezen. Ik geloof, en 

ik tracht dit geloof te beleven zonder er één jota van weg te nemen. Ik discussieer er niet over, ik tracht ook niet uit 

te leggen of te beredeneren... want ik wil mijn geloof niet verliezen. De herders, de armen, de kleinen, die de 

boodschap van Kerstmis aanhoren en in praktijk brengen, zullen de genodigden zijn van het Feestmaal. Daarom moet ik 

ook niet meer groot, sterk, rijk en mooi zijn, moet ik ook mijn energie niet meer gebruiken voor onbereikbare en 

vergankelijke dingen. Vanaf het ogenblik dat ik mijn hart openstel en de gekregen gaven deel, zal ik het Geluk kennen, 

dat geluk dat nooit meer verdwijnt. Dat is het geschenk van het goddelijk Kind. 

Zalig Kerstfeest 

 

 

 

 

 maart 1994  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

De ellende wordt iedere dag groter. Onevenwicht en ontreddering vermeerderen van dag tot dag. Geweld en 

verschrikkingtonelen volgen elkaar op. Alle landen zijn erbij betrokken. Waar kan men zich nog gaan verschuilen om 

eraan te ontsnappen? Bosnië, Algerije, Zaïre, Rwanda, Burundi, Tchernobyl, Belfast... en in België: iemand doden voor 

honderd frank (of voor meer), bloedige betogingen, vermoorden en verkrachten van kinderen. 

Het is wel waar dat alle tijdperken van de geschiedenis veel wreedheden hebben gekend, maar men heeft 

werkelijk de indruk dat met de vooruitgang van de 'beschaving' het kwaad verschrikkelijke afmetingen heeft 

aangenomen. Verzekeringen zijn er voor alles, maar een vrede- en gelukverzekering kan men in de handel niet vinden. 

Die vrede en dat geluk heb ik ook lang gezocht waar het niet te vinden was. 

Een paar dagen geleden, terwijl ik in de bijbel aan het bladeren was, heeft een tekst van het boek van Job mijn 

aandacht weerhouden. Deze universeel gekende arme maakte zich 2000 jaar geleden al bedenkingen die nog altijd zeer 

actueel zijn: "Werd mijn lijden maar eens gewogen, mijn leed op de weegschaal gelegd, zwaarder zou het blijken dan al 

het zand aan het strand van de zee." 

Op onze dagen zal iedereen zich misschien niet op deze wijze uitdrukken, velen denken ook een antwoord 

gevonden te hebben of een afleiding voor hun lijden, met allerlei vervangmiddelen die alleen maar wat vluchtig genot 

verschaffen. Ik heb het ook gedurende jaren gedaan, maar er is altijd ergens een moment dat het kraakt, uitgenomen 

wanneer men een andere weg naar het Geluk gevonden heeft. 

Zoals de meeste van mijn generatie ben ik zeer streng opgevoed; voor een ja of een neen werd men gestraft, de 

godsdienstige praktijken namen een belangrijke plaats in, de affectiviteit was weinig ontwikkeld of voelbaar en de 

seksualiteit was officieel onbestaand. Ik voelde mij als in een dwangbuis; aan de psalmen van de zondagvespers kwam 

maar geen einde, de discipline scheen mij te doen verstikken. Maar de rechtschapenheid, het engagement, het geloof 

van mijn ouders zijn vandaag voor mij zeer sterke waarden die mij ook in de moeilijkste momenten steunen en leiden. 

In de pijnlijkste omstandigheden hebben ze volgehouden en hun voorbeeld heeft mij geholpen de echte bronnen, de zin 

van het leven te ontdekken. Misschien is dit een reden voor de ouders van vandaag om nooit de armen te laten zakken, 

ook al schijnt hun kind verloren. 

Om over psalmen te spreken, ik kom er één te lezen; welja! Ik heb geleerd de wijsheid, de waarde van deze al 
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eeuwenoude gebeden te ontdekken. Vanaf het eerste vers was ik erdoor opgebeurd: "De Heer geneest gebroken 

harten en heelt hun wonden". Sommigen zullen misschien zeggen: "mijn hart is niet gebroken en ik voel mij in volle 

vorm". Het is mogelijk en ik geef grif toe dat ik gedurende zekere periodes van mijn bewogen leven ook alle 

moeilijkheden heb kunnen uit de weg ruimen. Maar het is zoals met alles, als het maar blijft duren. 

Men zou het misschien paradoxaal op de volgende manier kunnen formuleren: iedereen heeft het geluk één of 

andere beproeving die de ogen opent, die doet nadenken, die terug op de goede baan brengt, op zijn weg te vinden. 

Spijts mijn, trouwens zeer onverwachte ommekeer, enkele jaren geleden al, krijg ik regelmatig waarschuwingen, 

evidente tekens van machteloosheid. Zo wordt ook iedereen aan deze werkelijkheid herinnerd door ziekten, 

tegenslagen, en misschien zelfs morele kwellingen. Voor mij is dit de zin van het lijden, want men moet door de smalle 

poort om het eeuwig geluk te kunnen bereiken, zoals het goud in de smeltkroes gezuiverd wordt. 

De laatste periode van mijn leven die in 1975 een aanvang nam, was gekenmerkt door veel vreugden en hoop nl. 

de ontdekking van Gods barmhartigheid en de broederlijke steun in Poverello; deze periode was nochtans ook bezaaid 

met soms harde beproevingen, die nochtans noodzakelijk waren om mij voortdurend te herinneren aan mijn hoogmoed, 

mijn zwakheid. De tegenwoordigheid van de Heer, zijn onmetelijke liefde, wordt mij alleen geopenbaard in de armoede 

van het hart. 

De wereld is een groot theater en op het toneel draagt ieder zijn masker om allerlei onvolmaaktheden, 

handicaps en veel andere dingen nog, weg te stoppen. Wat een verlossing wanneer men het masker kan afleggen en een 

vrij man worden. In feite zijn wij alleen echt bevrijd wanneer wij proberen een goed mens te worden, ons hart open te 

zetten. 

Jezus, de Zoon van God, is ons komen leren liefhebben; Hij heeft ons onderwezen door zijn woord, zijn lijden en 

heeft ons door zijn verrijzenis het echte leven doorgegeven. Het kruisbeeldje dat ik iedere avond op mijn hart druk is 

het symbool van zijn tegenwoordigheid. Op dit uitgelezen moment kan ik ook vergiffenis vragen en Hem zeggen dat ik 

Hem liefheb. Zelfs in de moeilijkste situaties voel ik Hem dicht bij mij. Ik mag mij aan Hem toevertrouwen, ik weet 

dat Hij luistert.  Met Jezus is men nooit alleen.  

Lieve broer, lieve zus, die misschien twijfelt of niet gelooft, probeer het ook eens, je zult zien. Het is de raad 

van een oude 'doktoor' die u op zijn manier een zeer vrolijk Paasfeest toewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 juni 1994  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

"Ik geloof niet in God en nochtans ben ik altijd blij als ik uw krantje lees. Ik ben 17 jaar..." Deze zin heeft mij 

bijzonder getroffen en heeft mij ook veel doen nadenken; deze jonge lezer en enthousiaste vriend van Poverello zal 

misschien maar later, wanneer wij allen bij de Vader zullen verenigd zijn, weten hoezeer zijn brief mij, een man van 74 

jaar die, zoals iedereen de anderen nodig heeft, heeft opgebeurd en aangemoedigd. Wat zouden wij alleen doen in 

deze wreedaardige en ontwrichte wereld! 

De vreselijke uitmoording waarvan wij allen getuigen… en machteloze toeschouwers zijn, de duivelse 

slachterijen in verschillende landen, op grote schaal zoals in Rwanda en Bosnië, interpelleren ons iedere dag. Wanneer, 

men duizenden lijken ziet aanspoelen op een strand van een groot Afrikaans meer, wanneer men ons kinderen laat zien 

die onthoofd zijn of waarvan de benen met een kapmes zijn afgerukt, kan men dan anders dan bekennen dat de mens 

tot de ergste dingen in staat is, d.w.z. tot het vernietigen van de nobelste en kostbaarste waarden. 

Het is zelfs niet nodig ver te gaan zoeken om te ontdekken hoe de mens afdwaalt. Wanneer wij rondom ons 

kijken, zijn er gelegenheden genoeg om opstandig te worden, om zich over de gedragingen van de anderen te ergeren, 

om te oordelen. Men moet alleen maar een dagblad openslaan, naar de radio luisteren of een tv-journaal bekijken. De 

commentaren hierover zouden wij in enkele woorden kunnen resumeren: verschrikkelijk, ongelooflijk, schandalig. Ik 

moet daar geen voorbeelden over geven; zulk 'nieuws', en niet het beste, zal er vandaag ook weer zijn, en morgen, en al 

de volgende dagen. 

Maar, in feite, moet ik me wel naar de anderen keren, om hun hardheid, hun verkeerd gedrag te ontdekken? Ben 

ik dan zoveel beter? Heb ik misschien zelf geen identieke neigingen, hetzelfde versteend hart, maar op een andere 

wijze? Zou ik de gedachten die soms door mijn geest gaan en waarbij ik misschien blijf stilstaan, durven onthullen? De 

gevel is misschien mooi, maar is het soms geen laagje vernis? Is mijn engagement zoals men het kan zien en is het 

werkelijk authentiek? 

Al deze vragen geven mij de indruk van een gewetensonderzoek, deze uitdrukking die mij eertijds dwars zat en 
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mij bijna het koud zweet gaf wanneer ik 10, 15 jaar was en ik mij op de biecht 'voorbereidde'. Nochtans, vandaag, ben 

ik bewust geworden van de noodzakelijkheid mij in vraag te stellen en ook in vraag gesteld te worden: indien ik een 

beetje op de goede weg wil blijven, in de waarheid, moet ik mij in de ogen durven kijken en hierbij kunnen de anderen 

mij helpen, ook al is het niet altijd aangenaam om horen: een opmerking die soms onvriendelijk is, moet niet nood-

zakelijk kwetsend zijn, maar kan mij ook helpen beter te worden. In mij zijn er trouwens nog veel dingen te 

verbeteren. 

Enkele tijd geleden heb ik u, lieve broer en lieve zus, toevertrouwd dat deze brief schrijven voor mij een 

moment van bezinning, van verdieping is, een uitverkoren moment gedurende hetwelk ik met u kan spreken (terwijl ik 

schrijf, luister ik ook naar u); de tijd die ik gebruik om met u samen na te denken, is zeker niet verloren. Het is zelfs 

zeer belangrijk zich enkele minuten te kunnen neerzetten en na te denken over de echte zin van het leven; een zekere 

afstand te nemen tegenover onze soms zo materiële verzuchtingen. 

Inderdaad, wat een zorgen halen wij onszelf niet op de hals, o.a. om ons bestaan te 'verbeteren’... en wat blijft 

er van over? Wat een energie heb ik niet verloren om bv. voor mijn veiligheid te zorgen, voor later, wanneer ik de 

mogelijkheid niet meer zou bezitten om geld te verdienen, enz. Ondertussen heb ik geleerd dat de beste 'plaatsing' 

erin bestaat te trachten iets waardevols te doen voor mijn omgeving, voor degenen die lijden, voor degenen die nood 

hebben aan brood en affectie. 

Al de tijd die wij aan anderen wijden, zijn momenten van echt geluk, spijts de zorgen en de problemen die zoiets 

kan meebrengen: de fysieke en psychische vermoeienis die eruit voortspruit, is altijd veel beter dan te zitten 

kankeren en rond te draaien in zijn eigen problemen. 

De voorbeelden van inzet en zelfverloochening die ik dagelijks tegenkom o.a. bij de medewerkers van Poverello 

zijn voor mij een enorme steun, ik heb ze nodig om mijn geloof en mijn engagement te voeden. Een liefdevol gebaar, 

een kop koffie die met de glimlach wordt aangeboden, kan me diep treffen, vooral als degene die het aanvaardt, 

hunkert naar wat liefde. 

Het gebeurt mij ook dikwijls dat ik nood heb aan stilte, aan terug op adem komen. Ik herinner mij, wanneer ik 

permanent te Brussel was en er een sterke opeenstapeling van spanningen plaatshad, dat ik maar één enkel toevlucht 

meer had: mij gaan neerzetten in de kleine gebedsruimte. Het is meer dan eens gebeurd, dat ik bij het binnentreden, 

één van mijn broers in de schemerte voor het tabernakel geknield zag: een medewerker of een ingetogen 

medewerkster, die een beetje met Jezus kwam spreken of de kracht zoeken om vol te houden. Dank aan al degenen die 

mij door hun tegenwoordigheid in die momenten hebben geholpen. Een mens leeft niet van brood alleen. 

Spijts het respect dat ik heb voor ieder mens, zijn het niet noodzakelijk de rijken of de machtigen die mij leren 

leven: mijn kracht zou niet van schijnwaarden kunnen komen, want zelfs de mooiste toespraken zijn dikwijls 

zeepbellen. De arme, de lijdende, degene die van iedereen en van alles afhangt en die geen stem meer heeft, toont mij 

de weg naar de bekering van het hart. Hij herinnert mij voortdurend aan de broosheid van mijn bestaan. Misschien zal 

ik morgen, zoals hij, vasthangen aan fijne draden, baxters, sondes en andere apparaten, verlamd, stom, zonder 

mogelijkheid om te communiceren, onbekwaam om mijn angsten mee te delen, alleen, spijts de tegenwoordigheid van 

mensen die mij graag zien.  Het verschrikkelijk alleen zijn van iemand die geen enkele band, geen enkele steun meer 

heeft: het totaal 'gebroken zijn' ontrukt mij, indien ik er nog toe bekwaam ben, een verschrikkelijke kreet: Mijn God 

waarom hebt Gij mij verlaten? 

Degenen die de angst hebben gekend, weten waarover ik spreek. Ik ben door deze tunnel gegaan en voor niets 

ter wereld zou ik het willen herleven: het parfum van de bloemen van het kwaad die ons voor de voeten worden 

geworpen, kan iemand momenteel verdoven, maar kan ook vergiftigen en doden. Het meest edelmoedige hart heeft 

voedsel nodig; het mijne, dat een beetje voor de anderen tracht te kloppen, zou onmiddellijk stilvallen moest ik niet de 

voortdurende steun hebben van Degene die gezegd heeft: Ik ben het Levensbrood. 

De grootste figuren uit de geschiedenis leveren mij het bewijs van het bestaan van een Opperwezen: de Liefde. 

Wanneer ik naar deze grote getuigen verwijs, dan denk ik niet aan machtige overheersers, maar aan mannen en 

vrouwen die de liefde in de praktijk hebben beleefd, meestal onopgemerkt, ver van de wereld, en die er de merktekens 

hebben van gedragen, erdoor werden verminkt en er zelfs aan gestorven zijn: de apostel van de melaatsen, Pater 

Damiaan, is er een zeer treffend voorbeeld van. 

De kracht die al degenen die Jezus en zijn Kruis hebben omhelsd heeft bezield, moet buitengewoon sterk zijn 

om tot de laatste ademtocht te volharden; onze schamele energiebronnen, atomische en andere, zouden dat nooit 

kunnen opbrengen. De volledige overgave, van gans zijn wezen, in de handen van de Liefde en de Barmhartigheid is de 

enige manier om te overleven, t.t.z. om de grens van de menselijke dood te overschrijden. 

De één of de andere dag zullen wij misschien plots voor het feit staan; niemand zal er aan ontsnappen. Men zal 

moeten kiezen, en het is beter niet te wachten, tussen Goed en Kwaad, tussen Liefde en Haat, tussen Hoop en het 

Niet. 

Wat mij betreft, heb ik ja gezegd de dag waarop de gekruisigde Verlosser mij heeft geïnterpelleerd. Het was 

nochtans maar een begin. Enthousiasme kan plaats maken voor twijfel en ontmoediging. Men moet voort doen, iedere 

dag herbeginnen. Men komt ertoe, soms al zwijmelend, door aanhoudend de genade van de volharding te blijven vragen. 

Maar ik ben zeker dat ik ze zal verkrijgen, altijd. Zolang de hoogmoed er zich niet mee moeit. 

Lieve broer, lieve zus, iedere dag denk ik aan u, ik bid voor u, voor al degenen die geloven, niet of niet meer 

geloven; vergeet mij ook niet, want ik heb u nodig om te kunnen liefhebben. 
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 september 1994  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

"Het ergste zou wel zijn dat wij aan de wreedheden die we hier beleven zouden gewoon worden." Deze zin, 

genomen uit een interview met een verantwoordelijke van de humanitaire actie in Rwanda, heeft zeker veel kijkers 

geïnterpelleerd. Indien ik ze onthouden heb, moet het wel zijn dat zij in mijn geheugen gegrift staat en mij ook sterk 

heeft getroffen. 

Verschrikkingen allerhande, allerlei misdaden, men toont ze ons iedere dag; geen adjectief is er nog 

uitgevonden om er de wreedheid van te beschrijven. Sommige situaties gaan iedere verbeelding te boven en nochtans 

worden al deze misdaden door mensenhanden bedreven.  

Twee taferelen, tussen al de anderen, hebben mij buitengewoon bewogen. Het eerste, een kind van ongeveer 7 à 

8 jaar, verloren midden in de mensenmassa die zich in het stof verplaatste. Het kind bleef ter plaatste staan en stak 

de hand uit. De ogen verstard, was het op het punt ineen te stuiken. Zoals vele anderen had het nog enkele seconden te 

leven. Het zal vergaan, vertrapt. 

Een weinig verder lag een jongen van een twintigtal jaar te sterven; zijn aangezicht was uitgemergeld. Ik had de 

indruk dat hij mij strak bekeek om zijn lijden en angst te delen. De stervensboodschap die hij mij doorstuurde heb ik 

menen te begrijpen: "Verlaat ook jij mij?”, 

Het beeld gleed al over naar andere wreedheden, maar de blik van de jonge stervende bleef bij mij sterk 

aanwezig. "Weldra zal men mij in een grote gemeenschappelijke put werpen, een beetje kalk als er nog is, en men zal 

alles dichtgooien met de bulldozer. Ik zal deze verschrikkelijke pijnen, die niemand is komen verlichten, niet meer 

voelen... Kan je je één ogenblik voorstellen dat je hier op mijn plaats zou liggen, jij die spreekt over ongerechtigheid 

wanneer je loon niet aangepast is of je niet mee r naar een restaurant of naar de voetbal kan gaan. Ik, ik heb niets 

meer te verliezen, maar ik heb angst, en ik voel mij zo alleen." 

Sedertdien, denk ik iedere dag aan degene die mij, zonder mij te willen oordelen, met zijn smekende blik heeft 

aangekeken, de mond reeds half open, de tanden uitgedroogd. Ik heb voor hem gebeden op het ogenblik dat ik hem zag 

sterven, ik bid voor hem en voor de honderdduizenden anderen. Ik zal hem blijvend dankbaar zijn voor de enorme 

levensles die hij mij gegeven heeft: onontbeerlijke lessen om te trachten op de kronkelige en stijgende weg te blijven. 

Spijts het feit dat ik tweemaal de dood nabij was, heb ik er nood aan geduwd, gesteund, geleid te worden. Al 

heeft men reeds moeilijke momenten beleefd, wanneer het beter gaat is alles vlug vergeten; men komt terug op 

krachten, de problemen zijn een beetje uit de weg geruimd, het vertrouwen in zichzelf, en dikwijls in zichzelf alleen, 

komt terug. Het gaat zelfs zover dat men degene die ons misschien geholpen heeft om de beproeving te 

doorworstelen, vergeet. 

Oog in oog staan met de dood of een diepe miserie zijn som nodig om zich rekenschap te geven van de wijze 

waarop men leeft, om bewust te worden van de nietigheid van waarden waaraan men zich vastklampt. Ik heb nooit zo 

sterk kunnen relativeren als in Poverello. Als ik ergens pijn heb, kom ik iemand tegen die nog meer lijdt dan ik... en zich 

minder beklaagt. 

Wanneer ik honger en dorst heb, biedt er zich iemand bij mij aan die sinds vijf jaar geen warm eten meer heeft 

gegeten, of die twee dagen in het geheel niet gegeten heeft. wanneer ik klaag over de kou, komt er een man me vragen: 

"Jan, zou ik hier niet kunnen slapen, want, waar ik woon, staat het toilet buiten, en ik ben bevroren als ik terug naar 

bed ga." 

Wanneer ik een beetje in de put zit, zegt mij een vrouw van 80 jaar die ik pas heb omhelsd: "t Is 20 jaar 

geleden dat ik nog een kus heb gekregen. Dankjewel hoor. Want van mijn kinderen of kleinkinderen krijg ik nooit een 

bezoekje." 

Wanneer ik mij moe voel en ik meen recht te hebben op een beetje ontspanning, krijg ik een mooie kaart van 

iemand die sinds maanden in het hospitaal verblijft en mij goede moed wenst. 

Nooit zal ik deze jonge mongool, zestien jaar oud, vergeten die voor een dag naar Poverello Banneux kwam met 

een vijftigtal andere gehandicapten, vergezeld door hun familie. Het was zijn verjaardag, maar niemand had er hem 

iets over gezegd, want men wilde hem 's avonds verrassen. Op een zeker ogenblik heeft men de lichten gedoofd en zijn 

we allen aan het zingen gegaan: Lang zal hij leven! 

Nadat we dat allemaal uit volle borst gezongen hadden, werden de lampen terug aangestoken en een van zijn 

vrienden heeft hem dan een zelfgemaakte cake met een mooi lint er rond aangeboden. De jongen was zeer ontroerd en 

lachte doorheen zijn tranen. Na enige ogenblikken zei hij: "Wij gaan allen samen deze cake opeten. Er werd een mes 

gehaald, maar in het geheel waren er maar 20 sneden. Die werden in twee gedeeld, maar dat maakte nog maar 40. Toen 

zag ik een brede lach op zijn gezicht komen... hij deelde zelf de sneden uit en daarna keerde hij zich tot mij en zei: 

"Nu hebben al degenen die nog niets hebben gekregen, recht op de kruimels" en hij bood ze mij aan. In feite was hij 

zijn hart aan het uitdelen. 
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Dikwijls nog denk ik aan dit voorbeeld van liefde, aan die levensles die mij opbeurt en moed geeft. Enkele jaren 

geleden had ik mij nooit kunnen voorstellen dat een kleine man, mindervalide, niet gediplomeerd, die moeilijk kan 

spreken en moeilijk kan lopen, enz... mij ooit iets zou kunnen bijleren. Sedertdien ben ik wel van gedachte veranderd, ik 

denk nu zelfs het tegenovergestelde... 

Men moet inderdaad niet groot zijn om aan anderen te leren delen en vergeven; men moet niet sterk zijn om 

lessen te geven in moed, in volharding. Men moet geen grote diploma's bezitten om het bewijs te kunnen leveren van 

wijsheid, van doorzicht. Iemand die goed kan spreken is niet noodzakelijk vriendelijk en hartelijk, enz... 

De armen, de gebrekkige, de ouderen, al degenen die zich niet meer kunnen verdedigen, van anderen afhankelijk 

zijn, zijn onze meesters. Ze leren ons bewust worden van onze kwetsbaarheid, onze onevenwichtigheid; zij bewijzen op 

een onweerlegbare wijze dat zich vastklampen aan louter materiële waarden tot niets dient. In feite openbaren ze ons 

de echte waarden, ze helpen ons de Liefde te ontdekken. 

Paulus, de kerkvervolger, heeft een lange lijdensweg moeten afleggen, vooraleer de innerlijke vrede te vinden 

en één van de grootste apostelen van alle tijden te worden. In twee woorden verklaart hij ons hoe hij alle beproevingen 

heeft overwonnen (gevangenis, geseling, honger, dorst, schipbreuk, valse broeders, enz.): "Als ik zwak ben, dan ben ik 

sterk", de volledige overgave in de handen van de verlossende Liefde op het ogenblik dat niemand je nog kan helpen. 

Degenen die in de diepste ellende verzonken zijn, degenen die vastgekluisterd zijn aan hun bed dat ze niet meer zullen 

verlaten, al degenen die van niemand nog iets te hopen hebben, zullen eindelijk toevlucht en hoop vinden bij Degene die 

het lijden en de dood heeft overwonnen. 

"Geminacht en gemeden werd hij door de mensen 

man van smarten, met het lijden vertrouwd... 

Waarlijk, het waren onze ziekten die Hij op zich 

nam en onze smarten heeft Hij gedragen. 

Wij echter beschouwden Hem als een gestrafte, 

door God gekastijd en vernederd. 

Hij werd doorstoken om onze misdaden, 

om onze zonden gebroken."(jes.53,3-5) 

Gedurende jaren heb ik aan 'dat' niet gedacht. Wat mij nu tot in mijn diepste binnenste raakt, scheen mij 

onbeduidend, was me zelfs onbekend. De ontdekking van deze schat is, dankzij de confrontatie met de Gekruisigde en 

met zijn broeders, de verschopten, kunnen gebeuren. Zonder Hem, zonder hen, ben ik verloren. Want zij zijn mijn 

enige gids.  Zonder Hen verzink ik in onverschilligheid, huichelarij, het niet. 

Lieve kleine broeder, lieve kleine zus, indien je mijn woorden aanvaardbaar en een beetje waarachtig vind, indien 

je erin gelooft, ga dan verder op de weg waarop je geëngageerd bent, zet je strijd verder, zelfs al is hij hard; indien 

je integendeel gelooft dat mijn woorden onsamenhangend zijn, of op zijn minst zeer naïef, begrijp ik je, daar ik 

gedurende jaren gedaan heb zoals jij. Men moet zich niet verliezen in steriele discussies; de dag komt, en ik hoop het 

van ganser harte, dat je zal begrijpen, zonder de pijnen te moeten ondergaan die ik gekend heb. Op jouw tocht, al is 

hij vrolijk of somber, ga je tekens krijgen die je de weg naar echt geluk zullen aanwijzen. Op dat moment mag je ze 

niet over het hoofd zien en je ook niet laten ontmoedigen, want wij zien mekaar terug, later, verzwakt, ten einde 

krachten misschien, maar eindelijk samen, in Vrede en Blijdschap. 

Je begrijpt dat ik je graag zie... 

 

 

 

DE MOEDER VAN DE POVERELL0S. 

Nogal regelmatig stelt men mij de vraag: "Wie is voor jou de Maagd Maria ?"  Sommigen voegen er aan toe: 

"Hecht men niet te veel belang aan haar persoon, want ik heb soms de indruk dat men haar op gelijke voet stelt met de 

Heer, en  nochtans in de bijbel spreekt men er weinig over?"  Anderen dringen aan: "Je gaat toch een antwoord 

geven?" 

Vooreerst zou ik dit willen antwoorden: ik ben noch theoloog noch marioloog,  veel minder nog exegeet.  De 

noties die ik heb nopens de godsdienst in het algemeen en over de Heilige Maagd in het bijzonder, werden mij door 

voortreffelijke opvoeders en door mijn ouders overgemaakt en natuurlijk ook door  de lezing van de Bijbel en andere 

specifieke werken.  Het staat ook vast dat het leven, de stille getuigenis van sommige personen, mijn visie en, in ieder  

geval, mijn bekering hebben beïnvloed. 

Het is mijn moeder die mij voor het eerst over de Moeder van Jezus heeft  gesproken: ze nam mij op haar 

knieën en vertelde mij de wonderbare geschiedenis van kerstdag.  Tezelfdertijd leerde ze mij het ave-maria aan.  

Zeventig jaren  zijn sedertdien verlopen, maar ik hoor haar nog altijd spreken over de kribbe, Maria en Jozef, de 

herders en de klokken, alsof het vandaag was.  Tussen Kerstdag en het feest van Driekoningen nam ze mij bij de hand 

en deed mij al de kerken waar er een kribbe was, bezoeken.  Welk moment van warmte en tederheid!  Zij deed mij de 

armoede van de heilige Familie en van haar vrienden, herders en  andere kleine lieden, ontdekken, maar vooral de 

warmte van het onthaal en de vrede van het hart.  Door mij die kleine Jezus beter te leren kennen, heeft ze  mijn 

stappen naar de Liefde geleid. 
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Hoeveel jaren zijn er niet nodig geweest, hoeveel gebeurtenissen hebben mij  niet dooreen geschud om mij deze 

essentiële dingen te doen begrijpen.  Wat een buitengewoon erge leemte in de huidige  opvoeding!  Op onze dagen 

durft men er niet meer over spreken, of heeft men alles vergeten: een gesofistikeerd  speeltuig vervangt de mooiste 

gevoelens, de meest idiote liedjes vervangen melodieuze gezangen die het hart verwarmen.  Is de kleine Jordy sterker 

dan Jezus omdat hij meer opbrengt dan Hij? 

Nog erger misschien is de manier waarop de fundamentele waarheden die men in de  bijbelse geschriften vindt, 

geïnterpreteerd, vervormd en uitgelegd worden.  Men kan moeilijk de verbetenheid begrijpen van sommigen wanneer 

ze theorieën verdedigen, alles met de rede willen begrijpen, en al het wondere van de Openbaring willen ontluisteren. 

Misschien zal ik nog de gelegenheid krijgen om mijn gedachten te verdiepen en  om beter de vragen die rond 

Maria gesteld worden te beantwoorden, maar voor mij is dit het voornaamste: Zij is de Moeder van Jezus, de Moeder 

van God, de  Moeder van de Verlosser van de wereld.  Zonder haar ja-woord, zonder haar totale 

zuiverheid, haar ootmoed, haar grenzeloze toewijding, haar gouden hart, haar  overgave aan Gods wil, zou Zij 

nooit haar buitengewone taak hebben kunnen vervullen. 

Voor mij is Maria de Moeder van Jezus, maar ook de Moeder van alle mensen, Zij is mijn Mama.  Wanneer ik 

mijn leven tracht te analyseren, weet ik dat Zij mij doorheen alle hindernissen heeft geleid en dat Zij mij naar de 

Heer heeft gebracht.  Deze zienswijze is niet in tegenstelling met wat Jezus zelf op het laatste moment van zijn leven 

van op zijn kruis heeft geopenbaard: "Vrouw, ziedaar uw zoon", en: "Ziedaar uw Moeder." 

Voor mij is Maria de Maagd der armen, de troosteres van de bedrukten, de hulp voor de zieken, de Mama van 

alle poverellos.  Zij komt alle lijden verlichten, Zij opent mijnversteend hart opdat de  Heer er zou kunnen 

binnentreden.  Ik weet dat er maar een Heer is en dat ik Hem aanbidding verschuldigd ben, aan Hem alleen, maar ik 

hoop ook, iedere dag meer en meer, mijn Moederke uit de hemel te mogen vereren en liefhebben.  Niemand kan mij nog 

deze overtuiging ontnemen.    Ik ben er te lang onverschillig voor geweest.  Ik bid dat allen deze hoop zouden mogen 

terugvinden.  Want ik was dood, en de Heer heeft mij het leven teruggeschonken.  En Maria heeft er mij zoveel bij 

geholpen. 

 

 

 

 

  

 

 december 1994  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Ronald Reagan, 83 jaar, tweemaal president van de Verenigde Staten, is tussen 1981 en 1989 wat men noemt, de 

meest invloedrijke politieke persoon geweest van de wereld. 50 jaar geleden was hij ook een filmvedette. Hij heeft 

zopas openlijk aangekondigd dat hij aangetast is door de ziekte van Altzheimer, een verschrikkelijke kwaal die u 

progressief alle mogelijkheden ontneemt. Het is de totale aftakeling; men weet niet meer wat men zegt, de meest 

eerbiedwaardige persoon vertelt gelijk wat, soms de ergste dwaasheden, men hangt van iedereen af, men is dement. 

Degenen die u niet meer eerbiedigen, zeggen: hij is getikt. Nochtans hebben alle televisieomroepen van de wereld de 

ex-president ontspannen, lachend, midden een bloemenperk, getoond. 

Wanneer men de man een beetje kent, en verschillende jaren heeft men er toch veel over gesproken, kan men 

dat toch niet als een alledaags feit aanzien: het zien van een man die, binnen enkele maanden misschien, een echt wrak 

zal zijn, die ervan bewust is en er openlijk over spreekt, treft mij ook heel diep; voor mij, en zovele anderen, is het een 

signaal, een verwittiging of een brutale herinnering aan de realiteit. Wie ben ik?  Wat ben ik? 

Honderden miljoenen televisiekijkers hebben de man, met de altijd zwarte haren, zien glimlachen. De actuele 

president, die hem gelukwenste voor zijn moed, dankte hij met een vriendelijk gebaar. Maar iedereen is daar niet 

speciaal door getroffen geweest... het leven gaat verder. En welk leven! ? Lopen zich opwinden, kankeren voor een rood 

licht, in een eindeloze file, midden gifgassen. Sommigen kunnen daarbij kalm blijven, bijna stoïcijns tegenover al hun 

problemen, anderen trachten het af te wimpelen. Voor de rest zal men later wel zien. 

Ja, later. Want vandaag, op dit moment, heb ik andere zorgen, andere afleidingen. Ik ben een vrij man, ik beslis 

wat ik doen wil. Ik ga mijn plannen uitvoeren. Ik ga mijn geld op een goede manier beleggen. Ik... 

- "Ik was een gelukkig man. Alles lukte mij. Wij vormden een goed koppel met twee mooie kinderen. Ik had een 

zaak opgebouwd en alles ging goed, ik werkte dag en nacht. Alles is ineengestort wanneer ik vernomen heb dat mijn 

echtgenote mij bedroog. Ik heb er een zware depressie door gekregen. Ik ben beginnen drinken. Het overige kan men 

zien….” 

- "De dood van mijn lief meisje heeft mij platgeslagen. Ik heb nooit meer de kracht gevonden om mij daarvan te 

herstellen. Ik heb alles geprobeerd. Op 30 jaar heb ik alle hoop verloren. Ik leef nog 'dank zij' de geneesmiddelen." 

- "Ik had mij nooit kunnen voorstellen dat ik nog had kunnen glimlachen. De eerste maal dat ik hier 
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binnengekomen ben zag ik geen uitkomt meer. Ik had ook geen frank meer, ik had honger, maar ik kon geen enkel 

voedsel meer verdragen. Ik zal nooit vergeten dat ik hier een kopje koffie heb kunnen drinken zonder dat men mij 

vragen heeft gesteld. Het was zeer pijnlijk, maar de ellende heeft mij waarden die ik niet kende, geopenbaard. Spijts 

het lijden heb ik de vrede van het hart gevonden." 

Wat ben ik?  Wanneer men een tijd in Poverello leeft of men komt er regelmatig helpen, wordt men van langsom 

meer van zijn eigen zwakheid bewust. In het begin is men overtuigd van de invloed van zijn tegenwoordigheid, van de 

hulp die men aan anderen biedt. Men wil, met enthousiasme, een maatschappij die berust op onrechtvaardigheid en 

eigenbelang omvormen, de miserie verlichten, degenen die in het sukkelstraatje zitten op de goede weg terug brengen. 

Na een zekere tijd moet men wel vaststellen dat men zelf arm, breekbaar en weinig efficiënt is. Degene die het 

durft ontdekken wordt er van bewust dat de gebreken die men bij anderen ziet, ook bij ons te vinden zijn. Ik ben even 

egoïst en materialist, maar op een andere wijze... op mijn manier. Het vernis van mijn cultuur en van mijn kennis kan 

zeer vlug afschilferen. Tegenslagen, ziekten, ongelukken allerlei, openbaren aan de mens wie hij is en herleiden hem 

tot zijn juiste afmetingen. 

Deze brutale openbaring werd mij gedaan de dag dat een priester mij een kruisbeeld deed bekijken. Ik had er 

honderden gezien, maar het was wel de eerste keer dat ik de enorme verlatenheid van de Gekruisigde ontdekte. "Ik 

heb alles voor jou gedaan, en jij, jij doet voor mij niets." Ik zat op de knieën, arm, heel klein. Rijkdom en allerlei genot 

hadden een bittere smaak. Ik had alles te leren, spijts diploma en ervaring, maar ik wist ook dat ik het echte leven zou 

ontdekken: het Leven dat de dood niet meer vreest. 

Vanaf dat ogenblik is het gelaat van de Christus een dringende en permanente oproep tot bekering geworden: 

de opening naar de anderen toe is er een voorwaarde van. Dit gelaat, doordrongen van liefde, dat mij compleet had 

omgedraaid, heb ik willen terugzien; ik heb het overal gezocht waar ik het kon vinden. 

De ontmoeting met deze God van liefde is sterker en meer persoonlijk geworden de dag dat ik mij met Hem heb 

verzoend na tientallen jaren onverschilligheid. Nadat ik het verhaal van mijn leven had kunnen doen en aan een zeer 

attentvolle en vriendelijke biechtvader vergeving van mijn fouten had kunnen vragen, werd ik van een enorm gewicht 

bevrijd. Op het ogenblik van de absolutie voelde ik mij niet vernederd, maar op het gelaat van de priester herkende ik 

de tederheid van de goede God. Met de tranen in de ogen heb ik begrepen dat de Heer mij bekeek met de ogen van 

deze karmeliet: Christus' gelaat vond ik voor mij terug. "Indien je de mensen bekijkt met je hart, zal je mij overal 

terugvinden, zelfs en vooral bij de meest gekwetsten. Indien je wil dat mijn bloed niet voor niets werd vergoten, help 

mij het lijden te verlichten. Indien je mij werkelijk wil liefhebben, leer je broeders liefhebben." 

Bij het buitenkomen van de spreekkamer van deze gewijde plaats, stond ik weer in 'het hart van de massa’: 

wagens die voorbijschieten en het krijsen van remmen, pollutie, delirerende muziek, het kappen van haastige hielen op 

de kasseien, vertrokken gezichten, een bedelaar op een stoep... en het geschitter van de etalages. Ik werd er duizelig 

van. Overal zag ik het lijden verborgen achter maskers, sommigen lachend, maar meestal bezorgd of angstig. Een groot 

verlangen om de anderen beter te begrijpen en om te trachten 'iets te doen' dwongen mij ertoe opnieuw Degene die 

mij tot in het diepste van mijn wezen had getroffen, te ontmoeten. 

Vertrekkend van het klooster van de ongeschoeide karmelieten waar ik mijn 'pak' had mogen achterlaten, ging 

ik te voet naar het centrum van de stad.  Zonder het te willen stond ik voor de Finistèrekerk. De stilte en de vrede die 

in het heiligdom heersten, gaven mij een zachte indruk van vertrouwen, van veiligheid; nooit sinds jaren had ik zulk een 

rust gevonden en, heel natuurlijk, knielde ik voor het kruis van mijn Verlosser. De Heer overstelpte mij met een 

intense vreugde en vervulde mijn hart met zijn gaven. De jaren die volgden hebben mij geleerd dat ik zonder zijn 

kracht maar enkele stappen had kunnen doen, om mij misschien terug in dezelfde afgrond te bevinden. 

Na de Finistère bevond ik mij in de Sint-Niklaaskerk aan de Beurs. Een groot kruis trok mijn aandacht: ik bleef 

er lang bij stilstaan. Naarmate ik mijn weg vervolgde, werd ik door een ongekend geluk overweldigd. Toen ik de kerk 

van de Rijke Klaren binnenging, werd ik enorm bewogen bij het zien van een groot beeld van de Maagd der smarten die 

haar zoon, Jezus, door zijn beulen vermoord, ondersteunde. Mijn ondankbaarheid werd van langsom groter en 

evidenter. Ik knielde opnieuw neer: deze houding kwam mij nu natuurlijk en gewoon voor. Het evangelie van de 

farizeeër en de tollenaar dat ik op de lagere school had gehoord, kwam mij duidelijk terug voor de geest. Ik was 

gelukkig degene te mogen zijn die achteraan in de kerk zit bidden zonder het hoofd op te richten. 

Mijn stappen voerden mij naar de Sint-Kristoffelstraat. Ik had vernomen dat de kleine zusters van Jezus (van 

mijn 'vriend’ Charles de Foucauld) er woonden. Ik belde en hoopte maar dat het aan de goede deur was. Een zuster met 

een blauwe sluier deed mij open. Ze leidde mij naar een spreekkamertje dat pover gemeubeld was. Ik wist niet wat te 

zeggen en plots kwamen de tranen naar boven; zo heb ik gedurende lange momenten geweend. De zuster bleef 

rechtstaan en ik voelde dat ze mij begreep; nochtans zei ik niets: zij eerbiedigde mijn stilzwijgen en mijn tranen. 

Na een hele tijd voelde ik mij bevrijd. Met stille stem vroeg ik haar of ik niet mocht bidden in hun kapel. Zij knikte 

instemmend en voerde mij naar een kleine bidplaats. Het Heilig Sacrament stond er uitgesteld midden vele kleine 

olielampjes die in stilte brandden. Een kleine zuster zat er geknield, ingetogen. Mijn hart zwol van intense emotie, van 

blijdschap gemengd met een enorm gevoel van erkentelijkheid. Ik knielde en liet gans mijn wezen de lof zingen van de 

Heer die mij met al die genaden overstelpte. 

Wat ben ik? Een kleine zandkorrel tussen miljarden andere die wij op aarde zijn. Maar ook een kind van de goede 

God dat, wanneer het lief is voor iedereen, op de weg is naar het eeuwig geluk. Het is niet gemakkelijk en elke 

ontsporing is een les. Maar men moet volharden. Laten wij het samen doen. 



 45 

Zalig Kerstfeest- en Gelukkig Nieuwjaar aan al onze vrienden. 

 

 

 maart 1995  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Vijf jaar geleden verbleef Pater Mathieu uit Nyanza (Rwanda) gedurende enkele maanden in Poverello Banneux; hij 

was naar België gekomen om er een heelkundige ingreep te ondergaan. Op dat ogenblik was er pas een Poverello te 

Leuven geopend en wanneer hij dit vernam, was zijn eerste reactie: "Jan, ik weet waar er binnenkort een nieuwe 

Poverello zal zijn... bij mij, te Nyanza!" 

Hij is terug weggegaan en smeekte ons bijna deze boodschap niet te vergeten. We hebben er veel over nagedacht, 

maar de toestand werd er van langsom gevaarlijker, en we hebben geaarzeld. Sedertdien, zijn er daar veel drama's 

gebeurd en onze vriend, ook hij, is vermoord. 

Op een dag, toen hij zich met twee van zijn confraters in de brousse bevond om zijn parochianen te ondersteunen, 

was er plots in dat kleine dorpje een inval van een zwaar gewapende bende en ze begonnen te moorden en te stelen. 

Pater Mathieu wilde zijn weerloze parochianen beschermen, hij ging voor de moordenaars staan en zwaaide met een 

groot kruis; hij riep de bandieten toe: “Wat zijt ge aan het doen, bende bezetenen?" 

De moordenaars stonden er paf van en bleven een ogenblik staan, maar na enkele seconden begonnen ze weer wild 

te roepen en onze vriend werd door verschillende kogels dodelijk getroffen. Zijn bloed vloeide over het kruis en 

vermengde zich in zekere zin met het bloed van de lijdende Dienaar. De twee andere priesters werden eenvoudig in 

een grote beerput gesmeten. 

Einde oktober van verleden jaar kreeg ik het bezoek van een Rwandese religieuze, zuster Patricia; ze kwam van 

Bukavu waarheen haar gemeenschap gevlucht was. De wreedheden van de burgeroorlog met hun vreselijke gevolgen 

konden mij niet onverschillig laten. De jonge gemeenschap bestaande uit 12 zusters, bevond zich in een onmetelijk 

kamp en in permanent levensgevaar. Zij waren al aan het ergste ontsnapt toen ze nog in hun huis verbleven. Op een dag 

had men hen aangekondigd dat de beruchte milities op weg waren om ze allemaal neer te vellen. Vluchten was niet meer 

mogelijk en de dood was zeker. Toen zijn allen die daar waren, kinderen en volwassenen, al dansend de Heer beginnen 

loven. 

De moordenaarsbende kwam aan, roepend en tierend, gewapend met machete, geweren en granaten. Toen ze hun 

slachtoffers zagen dansen en zingen, bleven ze pal stilstaan en, na een ogenblik van aarzeling, smeten ze hun wapens 

weg en begonnen zij ook mee te zingen, de Heer smekend al deze onschuldige mensen te willen sparen. Een tweede 

bende kwam aan om het 'werk' van de eerste te voltooien, maar ze deden hetzelfde. De verschrikkelijke slachterij die 

zou ontstaan zijn, veranderde in een groot dank- en vergevingsfeest. 

Ondertussen werd de toestand ondraaglijk en iedereen zette zich op weg, een lange weg, om zich veilig te 

stellen: zij lieten alles achter om uiteindelijk in een enorme nood te belanden. Ik heb de noodkreet gehoord. Men 

moest mensenlevens sparen. Al de verantwoordelijken van Poverello waren het ermee eens: wat een genade voor ons 

allen, mochten wij ze uit de hel halen! 

Welnu, zover is het nu. Na zes eindeloze weken, van angst, van allerlei stappen, faxen en telefoons in alle 

richtingen, van hoop en ontgoochelingen, van gebed, hebben wij de immense vreugde gekend onze kleine zusjes te 

Zaventem te mogen onthalen... en deze eerste ontmoeting is bij de vele reizigers niet ongemerkt gebeurd. Armen en 

harten stonden open en wij voelden ons verenigd in een grote dankzegging. Het was koud. Rap de minibus en de wagens 

in en op weg naar Banneux. Halfweg werd er halt gehouden; de thee uit de thermos was verkwikkend warm en de Luikse 

wafel had een aartsparadijselijk smaakje. 

Te Banneux toegekomen werden wij er door iedereen met een brede glimlach en juichkreten onthaald: er werd 

omhelsd zoals in een grote familie die elkaar na jaren terugvindt. Een grote tafel met bloemen versierd, een groot 

opschrift met 'welkom thuis' en een heerlijk geurende soep nodigden ons uit op het broederlijk maal. Maar... onze 

zusjes kwamen al zingend rond de tafel dansen en het was zo mooi dat we er allemaal door omgekeerd werden. 

Werkelijk, op dat ogenblik dacht ik aan de hemel. 

De kleine franciscaanse gemeenschap vertoeft nu in de Poverello en leeft er in gebed, in altijddurende 

aanbidding: ze lossen elkaar dag en nacht af voor het Heilig Sacrament. Ze delen ons werk en zijn voor ons een bron 

van blijheid, geloof en licht. Eens zal dus wel de droom van Pater Mathieu in vervulling gaan: een Poverello te Nyanza, 

en een beetje overal. De fakkel van de Hoop zullen wij allen samen dragen, de kleine zusters en de kleine poverellos, 

allen bezield met een enthousiasme dat bergen verzet. De grote hoop, de enige trouwens in deze gruwelijke en 

delirerende wereld, is het Goede Nieuws, 2000 jaar geleden aangekondigd door Degene die onze Dienaar is willen 

worden, zelfs tot de dood op het kruis; maar Hij is er triomfantelijk uit opgestaan. En aan Zijn rijk komt geen einde. 

Morgen doen wij onze eerste 'uitstap’: samen gaan wij de Paasvreugde aan 800 leerlingen aankondigen. Wij 

kennen de nood van vele jongeren; ze vertellen het ons iedere dag. Kunnen wij onverschillig blijven, wij en al degenen 

die bewust zijn van onze verantwoordelijkheden? Gaan wij genoegen nemen, zoals in de tijd van het verval van Rome, 

met alleen maar 'brood en spelen' aan te bieden? Europa, de ganse wereld, staat op de boord van de afgrond en wij 
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discussiëren, contesteren, verspillen al onze energie in onbenullige waarden. Laat ons nooit vergeten dat alles vergaat... 

uitgenomen de liefde die wij zullen hebben doorgegeven. 

Laat ons blij zijn met deze bewustwording, want het is de weg naar echt en enig Geluk. Laten wij elkaar helpen 

en liefhebben in deze dikwijls moeilijke opgang. Met dat voor ogen is geen enkele geste, geen enkele inspanning 

nutteloos en laat ons deze zin, die de sleutel is van het eeuwig geluk, niet vergeten: "Al wat ge aan de minsten van de 

mijnen gedaan hebt, het is aan Mij dat gij het gedaan hebt." Wanneer de Koning ons zal komen oordelen... 

De kleinste, dat ben jij, dat ben ik. 

Zalig Paasfeest 

 

 

 

 

 

 juni 1995  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Onder de vele mooie dingen die men in Poverello kan beleven, zijn er die men niet vergeet, zoals onze jaarlijkse 

bedevaart naar Banneux, de mooie uitstappen met onze grote familie, het Kerstfeest. Andere gebeurtenissen zijn 

misschien minder bekend; zij leveren nochtans het onontbeerlijk voedsel dat ons helpt door te zetten zodat wij de 

nodige kracht hebben in moeilijke ogenblikken. 

Eén van deze genademomenten was voor mij de voormiddag die ik heb mogen doorbrengen in een psychiatrische 

inrichting en waar ik mijn hoop heb mogen delen met een honderdtal mensen, kinderen en volwassenen. Uit ervaring 

wist ik dat men bij de meeste van deze inwonenden nog weinig levensvreugde vindt; daarom had ik speciaal gebeden dat 

de Heilige Geest mij zou willen verlichten en door mijn mond spreken, want een ongelukkig woord kan som 

verschrikkelijk kwetsen. 

Indien iedereen niet op dezelfde wijze heeft gereageerd of zich niet heeft geuit, ben ik toch aangemoedigd 

geweest en ook verrast door de spontane reacties van veel toehoorders: de boodschap van liefde en hoop, van geloof 

en vrede is met vreugde onthaald geweest, ik zou zelfs durven zeggen met enthousiasme, vooral door de jongeren. Hun 

glimlach, hun blije gezichten waren voor mij de mooiste beloning. 

Nadien heeft er een groep kinderen gevraagd dit moment van solidariteit met al degenen die lijden te mogen 

verlengen... zij zijn naar Poverello gekomen en samen hebben wij ons gebed en onze liefde gedeeld. ik ben er ook zeer 

sterk door bewogen geweest. 

Een tweede gebeurtenis: de dag waarop ik de weg naar de gevangenis heb teruggevonden. Gedurende vele jaren 

was ik er iedere week geweest als deskundige. Deze keer ben ik er naartoe gegaan op uitnodiging van de aalmoezenier 

om te delen met gedetineerden en hen te spreken over wat wij in Poverello beleven. Wij waren met 35 in de kleine 

kapel, er was veel aandacht van het begin tot het einde: wij spraken inderdaad over onze problemen, wij waren er allen 

bij betrokken. Wanneer ik nadien naar de confidenties van verschillende onder hen heb geluisterd, heb ik er mij 

rekenschap kunnen van geven dat ik ook had kunnen vergaan indien ik in dezelfde omstandigheden had moeten leven. 

"Toen ik 10 jaar oud was, verplichtte mijn vader mij te gaan stelen in grootwarenhuizen, en wee mij als ik met 

lege handen terugkwam. Hij sloeg en vloekte. Ik heb de angst gekend betrapt te worden en de angst mishandeld te 

worden." 

-"In de gevangenis moeten binnengaan dat is zeer erg. Maar er buiten komen is nog verschrikkelijker. Vooral als 

niemand op u staat te wachten... en het café rechtover helpt je dan de eerste angsten te overwinnen. Men hervalt 

dikwijls. Men moet leven, maar met wat en met wie?" 

-"Toen ik uit de gevangenis kwam heeft een vrouw mij bij zich genomen. Ik was tweemaal veroordeeld geweest 

voor diefstal. Maar nu belandde ik in het milieu van de drugs. Van langsom erger. Mijn ouders zijn eerlijke mensen. Ik 

geloof dat ze omwille van mij veel lijden. Hetgeen u ons gezegd hebt, heeft mij diep geraakt. A.u.b. help mij." 

Poverello is een levensschool. Wanneer men voortdurend met de neus op de miserie gedrukt wordt, voelt men 

zich zeer klein. Wanneer men veel gekregen heeft, kan men ook niet anders meer dan delen. 

Een derde gebeurtenis was de dag die we samen met meer dan 800 leerlingen in een middelbare school hebben 

doorgebracht. Wij hebben de grote vreugde gekend de boodschap van Poverello te mogen doorgeven: licht en geloof, 

vrede en hoop, delen en liefde. 

Onze Rwandese zusjes waren vanuit Poverello Banneux gekomen en hebben er hun vreugde en hun lofbetuigingen 

met veel overtuiging en enthousiasme gezongen en gedanst. Gans de zaal was in vervoering; de jongeren hebben ons 

daarna toevertrouwd: “een rockfestival is een parodie die alleen maar een wrange smaak achterlaat. Hier hebben wij 

onvergetelijke momenten beleefd. Wij hebben de echte waarden ontdekt." 

In feite is het leven in Poverello een aaneenschakeling van kleine gebeurtenissen die, voor de ogen van de 

wereld, maar weinig betekenis hebben, maar die ons helpen de moeilijkste ogenblikken te boven te komen. Velen onder 
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ons hebben harde beproevingen doorstaan en nochtans is er meer hoop en optimisme bij ons dan op veel andere 

plaatsen. 

 De dienstbaarheid van de medewerkers van Poverello, hun authenticiteit, hun stil worden op het ogenblik van 

het gebed, helpen mij veel om mijn engagement beter te beleven. Zonder hen zou één van de essentiële bronnen 

verdwijnen, de twee andere zijn dan: Jezus zelf en al onze vrienden die naar Poverello komen. 

De glimlach van een kind, de kus van één onzer oudste getrouwen, het "dag Jantje" dat één van onze vrienden 

mij van de overkant van de straat toeroept, zijn voor mij van onschatbare waarde. In ieder geval dingen die men niet 

kopen kan. 

Dankjewel Aurelie, Julienne, Henriette, Roger, Patrick, Baudouin en al de anderen. Zonder al degenen te 

vergeten die wij hebben gekend en die ons zijn voorgegaan naar de eeuwige vreugde, want hun geschiedenis en hun 

leven zijn deze van de arme Lazarus. Degene die in de hemel is. 

Met al mijn genegenheid. 

 

 

 september 1995  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

leder van ons heeft ergens in zijn leven een datum die hij niet kan vergeten: een verjaardag die verblijdt of 

weemoedig maakt, de herinnering aan een gelukkige gebeurtenis of het verlies van een dierbare, een ongeval, een 

meevaller... 

Wat mij betreft was het een septemberzondag die mij voor het leven met een onuitwisbare zegel heeft 

getekend. In september 1975 heeft de Heer mij op de knieën gezet na een leven van zoeken en kwellingen; een klein 

kruisbeeld, door een priester in een Ardeens kerkje getoond, heeft gans mijn bestaan omgekeerd. Zo heeft een geus 

zijn geloof teruggevonden en heeft een versteend hart zich kunnen openzetten voor lijden en nood. 

Sedertdien heb ik een lange weg afgelegd. De eerste periode was gekenmerkt door een gevoel van zeer grote 

dankbaarheid: ik kon de woorden niet vinden om mijn erkentelijkheid uit te drukken tegenover die goede Jezus, die 

Liefdegod die mij van mijn manier van leven zonder echte waarden had bevrijd. "Ik heb alles voor jou gedaan. Jij doet 

niets voor Mij!”  Wanneer ik begrepen had dat het dat was wat de Gekruisigde mij zei, ontlook er een sterk verlangen 

naar bekering. 

Het voorbeeld van Charles de Foucauld, Franciscus van Assisië, Theresia van Lisieux, Vincentius a Paulo, Don 

Bosco en andere buitengewone getuigen, heeft mij zeer sterk geholpen. Allen toonden ze mij de weg van de authen-

ticiteit, het radicaal engagement, een zeer sterk geloof, een universele liefde. zij hebben mij bij de hand genomen en 

naar het Licht en de Waarheid geleid, doorheen de minstbedeelden, degenen die lijden, degenen die onbegrepen en 

verworpen zijn. 

Twee bronnen zijn essentieel geweest in de loop van dit op weg zijn: de Eucharistie en het gebed. Ik had er 

gedurende jaren zelfs niet meer aan gedacht en nu ontdekte ik erdoor de vrede en het geluk. In de blokhut die ik mij 

in het midden van een bos had gebouwd, heb ik momenten van zulke intense vreugde gekend dat ik al een beetje in het 

paradijs dacht te zijn. 

Na enkele maanden voelde ik dat ik deze schat niet voor mezelf alleen kon houden: ik moest het delen en de 

liefdesboodschap doorgeven, vooral aan de meest getroffenen. Op een dag maakte ik mijn valies om me naar de 

Brusselse Marollenwijk te begeven. Ik ontdekte er een enorme miserie: op het terrein ontdekte ik al de problemen die 

mij gedurende mijn raadplegingen werden toevertrouwd; ik kon ze ter plaatse beleven: aan het lijdensbed van een 

kankerlijder vertoeven, de klachten van een oude verlaten moeder aanhoren, mij in het vel van de alcoholieker steken, 

de hand van een wanhopige vasthouden. 

Wanneer men een hele tijd midden al die noden leeft, relativeert men vele dingen, te beginnen met zichzelf. 

Men wordt sterk bewust dat men zelf arm en kwetsbaar is. Wal betekent een goed voorziene bankrekening wanneer 

men van eenzaamheid vergaat? Kan men schrikwekkende angsten met een luxevoorwerp verjagen? Wat kan men zeggen 

aan iemand die 30 jaar blind is of met baxters en sondes op een hospitaalbed gekluisterd is? De dag dat ik er 

misschien zal zijn, wat zal men dan aan mij zeggen om mij een beetje te troosten, om mijn totale afhankelijkheid van 

de anderen te aanvaarden, ik die zo graag vrij leefde, zonder dwang? 

Op een dag heeft een verpleegster uit de buurt mij het adres gegeven van een vijftigjarige vrouw die aan 

kanker leed. Haar rechteroog was gesloten. Men had de oogleden aan mekaar genaaid en daarboven was er een 

centimetergrote opening van waaruit een etterige vloeistof uitlekte. De arme vrouw leed zichtbaar heel veel; gans de 

dag verwarmde ze een zakdoek op de oude gasradiator: "Dat verzacht twee, drie seconden". Ik heb mij naast haar 

neergezet en wist niet wat te vertellen. Ik heb mijn hand op haar voorarm gelegd en haar gestreeld, langzaam, met 

tederheid. In het linkeroog dat nog overbleef heb ik een antwoord op mijn gebaar mogen ontwaren: zonder woorden 

hadden onze harten elkaar ontmoet. 

Bij een volgend bezoek hebben we kunnen praten. Ze vertelde mij haar jeugdherinneringen. "Op 20 jaar in 1945 

heb ik in het engels leger gediend als A.T.S..." Daar ik als militaire dokter gedurende deze periode in Duitsland had 
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dienst gedaan, hadden wij een gespreksonderwerp gevonden dat herinnerde aan de goede oude tijd en dat 

tezelfdertijd verlichting bracht. Drie weken later lag zij in coma. ik heb haar hand gedurende de doodstrijd mogen 

vasthouden. 'Vader, neem haar in uw armen." 

Maandenlang heb ik de ellende onder alle vormen ontdekt: honger, koude, aftakeling en verwerping; de lijdende 

Dienaar heb ik overal ontmoet, op straat, in een krot, op een hospitaalbed. De Gekruisigde, wachtend op zijn 

verrijzenis, heb ik in het lijkenhuisje ontdekt. 

Langzaam, maar van langsom meer dringend, heb ik mij rekenschap gegeven dat er 'iets te doen' was. De oproep 

kwam op mij af langs toestanden waar men niet naast kon kijken: "Ik heb alles voor jou gedaan, jij doet niets voor Mij!" 

De ontdekking van verlaten lokalen en de ontmoeting met Claire hebben het idee van het openen van een klein lokaal 

doen ontstaan: soep, koffie, belegde boterhammen aan 5fr.  maar vooral de vriendschap, het hart. 

Poverello was geboren (poverello: kleine arme in het Italiaans: Sint Franciscus van Aussie). Vandaag komen 

iedere dag ongeveer 300 mensen hun tehuis van de Zuinigheidsstraat binnen en 10 andere huizen zijn ondertussen in 

België geopend, waaronder meer specifieke centra voor jongeren, voor alcoholici, voor zwangere meisjes in nood. Een 

kleine hoeve voorziet in de behoefte van hormoonloos vlees, pelgrims zitten bij ons aan tafel te Banneux, een Poverello 

gemeenschap leeft dag en nacht in aanbidding, honderden medewerkers en medewerksters zijn reeds geëngageerd, 

tienduizenden sympathisanten leven met ons mee.  

En daarmee is het niet gedaan. wij geloven vast dat de Liefde het Kwaad zal overwinnen. Zolang wij zullen 

trachten de goede richting te bewaren en de Heer onze gids zal blijven, zal de boom vruchten dragen. Later, wanneer 

al de kleine poverellos die we zijn, in een onmetelijke liefdeslofzang zullen verenigd zijn, zal er wel een beetje vrije 

tijd overschieten om wat te babbelen. "Weet je dat ik gemakkelijk 3 borden spaghetti kon eten", "En ik, ik dronk 

iedere dag wel 2 liter melk... ik die in de slechtsbefaamde cafeetjes bleef hangen", “Mijn eenzaamheid werd door één 

glimlach verbroken", "In Poverello heb ik mijn waardigheid teruggevonden; iemand heeft mij de hand gereikt, mij bij 

mijn naam genoemd... ik bestond niet meer, ik had zelfs geen identiteitskaart". 

Laat ons mekaar liefhebben; laten wij het zingen, samen, maar vooral in ons hart. 

Ik zie je graag 

 

 

 december 1995  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Reeds dikwijls hebben vrienden om inlichtingen gevraagd betreffende de mogelijkheden om zich te engageren in 

Poverello. Bij iedere gelegenheid (individuele gesprekken, informatievergaderingen, ontmoetingsdagen) stellen 

verschillende deelnemers dezelfde vraag: “Wat kan ik doen voor Poverello? Kan ik mij ook een beetje ten dienste 

stellen van de minstbedeelden?" 

Op een dag, toen ik met een groep kinderen van 7 jaar over Poverello had gesproken, kwam gans de klas rond mij 

staan en een meisje verklaarde met veel overtuiging: "Jan, later kom ik ook bij jou helpen. Maar eerst moet ik goed 

leren op school en iedere avond ga ik bidden voor al degenen die honger lijden." 

Iedere dag, meer en meer, stel ik vast dat er heel veel engagement leeft, zowel bij de jongeren als bij de 

volwassenen, maar dikwijls weet men niet hoe het concreet te doen. In Poverello zijn er op dit ogenblik meer dan 300 

vrijwilligers: mijns inziens zijn dat 300 roepingen, vooral wanneer men de authenticiteit en de eenvoud die 'het werk' 

van al deze medewerkers kenmerkt, kan vaststellen. 

Zich ten dienste stellen van Poverello is niet altijd vanzelfsprekend, ook al moet men geen grote 

verantwoordelijkheden opnemen: van zijn verhoogje afstappen, klein worden, zich arm en zwak voelen is niet altijd 

evident en nochtans, het is de enige manier. In het begin zeggen de meeste medewerkers: Ik kom helpen!" Na een 

zekere tijd bekennen ze veel meer te 'krijgen' dan dat ze kunnen 'geven'. De persoonlijke problemen worden lichter. 

men relativeert, men is bijna beschaamd van nog te klagen. Men voelt zich ook bevrijd: luxe en groot comfort verliezen 

veel van hun aantrekkingskracht. Men voelt zich gelukkiger. 

Leven tussen onze minstbegunstigde broeders is niet altijd gemakkelijk, maar is uiterst belangrijk: blijven, 

spijts alles wat ons zou willen doen vluchten. Dit vraagt ook veel tact, kiesheid, eerbied, eenvoud. 

Iedere vorm van engagement is mogelijk in Poverello. Er zijn permanenten, die er dikwijls al jaren zijn, iedere 

dag, die leven en gewoonlijk verblijven in een huis van Poverello. Er zijn helpers van één of twee dagen per week, voor 

een weekend, of misschien 2 uren per dag. Er zijn ook veel jongeren. 

Men is nooit ‘te oud' om zich te engageren; meerdere personen die reeds 10 of 15 jaar komen helpen, zijn nu 

tachtigers geworden! En altijd even enthousiast! Het is ook meestal maar als men de pensioenleeftijd bereikt heeft, 

dat men begint te leven! Voor 'gepensioneerde' religieuzen is het dikwijls een onverwachte kans, zoals zij het zelf 

uitdrukken, zich nuttig te voelen en hun engagement concreet te beleven. 

Maar er zijn ook al de andere steunpilaren van Poverello: al degenen die om de één of andere reden niet kunnen 

komen, bij gebrek aan tijd, of die andere verantwoordelijkheden dragen, maar vooral de zieken, de gehandicapten, de 

bejaarden die aan ons denken. die voor ons bidden... en zo zijn er duizenden! 
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Wij danken ieder van hen heel in het bijzonder en... er komt een dag dat wij allemaal samen zullen zingen en 

dansen. Het wordt een zeer grote vreugde... zonder einde. 

Zalig Kerstfeest 

 

 maart 1996  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Het T.V.joumaal loopt ten einde. Zoals iedere dag is het een aaneenschakeling van catastrofen, ongelukken, 

lijden. Overal, bij iedere gelegenheid, duikt het Kwaad weer op en slaat toe. De meest dramatische tonelen worden ons 

zonder de minste schroom, zonder de minste eerbied voor de afschuwelijke ellende die ze voorstellen, zo maar 

aangeboden: een Russische moeder komt het verminkte lijk van haar zoon herkennen (hij is al maanden dood)... men 

analyseert haar meest intieme emoties. In Bosnië wordt een massagraf ontdekt... men toont ons schedels, halfvergane 

ledematen... moesten het nu de onze zijn? 

Spijts de systematische uitstalling van het meest afschuwelijke, spijts de lessen die men uit deze 

verschrikkelijke realiteit zou kunnen trekken, is er weinig verandering in de wereld: ook in ons land zaait men haat en 

tweedracht, tot in het hart van onze kinderen... in naam van de gerechtigheid. Ook het Kruis dient nogal eens om 

twijfelachtige praktijken te verdoezelen. 

Het is goed dat wij er eens aan herinnerd worden dat deze dingen bestaan, maar ik ben niet van zin er langer te 

blijven bij stilstaan: ons Poverellokrantje moet een teken van hoop, vertrouwen en vreugde zijn en ik hoop dat het nog 

lang zo mag blijven. Wij allen die beweren en geloven de waarheid te bezitten, wij moeten blijven tegenstroom 

oproeien. De heilige Franciscus van Assisi, één van de grootste hervormers van de maatschappij en van de Kerk, heeft 

nooit geweld of revolutie gepredikt: hij leefde en bad voor eenheid, vrede, liefde. Zijn invloed is aanzienlijk geweest 

en is het nog altijd; integendeel zijn oorlogsmensen, schandaalmensen, beoefenaars van kortzichtige politiek, al lang 

vergeten. 

Daarom ook zoek ik mijn kracht bij de echte getuigen van waarheid en goedheid, bij hen die ons met goede 

gevoelens voeden, bij hen die ons hart voor iedere nood openen, bij hen die echte vrede brengen. Moesten er meer 

zulke mensen zijn, en moesten zij meer gehoor krijgen, dan zou er veel stress verdwijnen en zou men veel minder 

medicatie moeten nemen. 

Ziehier dan, onder veel andere, enkele getuigenissen die mij diep getroffen hebben en die mij helpen om meer 

echt en geëngageerd te leven. 

- "De Heer heeft in ons wonderen verricht. Ik ben een bejaarde broeder en, op 86-jarige leeftijd, aan de 

laatste etappe van mijn lang leven gekomen. De Heer heeft de hand op mij gelegd toen ik 7 jaar was. In feite is Hij de 

echte verantwoordelijke van mijn roeping: 'Ik ben het die u gekozen heeft.' Uw krantje doet me veel goed. Ik meen 

een leerjongen poverello te zijn en iedere avond slaap ik in met de hoop op de Verrijzenis, mijn blik gevestigd op het 

ESSENTIËLE. Ik ben een arme man die zich totaal aan Jezus toevertrouwt. Gans mijn leven heb ik op Hem gezet. Ik 

neem alle Poverellos mee in mijn gebed en blijf heel sterk verenigd met Degene aan wie we alles verschuldigd zijn. Bid 

voor je ouwe broer'," 

- "Lieve Poverellos, geliefde kinderen van God: weet dat jullie de groene twijgjes van de Hoop zijn. Dank voor 

het mooie zaad van goedheid die Jullie zaaien. Dank voor de vreugde die jullie delen."  

- "Men moet soms veel moed hebben om zijn verborgen leed, zijn angsten, te durven ontsluieren. Wie van ons 

heeft geen geheime wonden? Niemand merkt het op; men gaat werken, men doet zijn boodschappen, men ziet er 

gelukkig uit. Maar, eenmaal alleen, wordt de kwaal moeilijk om uitstaan, men slaapt er zelfs niet van.  Velen weten niet 

met wie te spreken, men wil de anderen ook niet belasten noch hun tijd benemen. Men heeft schrik om nog 

kwetsbaarder te worden. Om naar iemand te luisteren moet men veel eerbied en liefde betuigen, is er veel gevoel voor 

nodig, en een oplettend oor." 

- "De eenzaamheid, het psychisch lijden, de angst ondermijnen mijn lichaam. Diepe depressies, en altijd het 

spookbeeld van een nieuw verblijf in de psychiatrie.  Wanneer ik in gezelschap ben, doe ik alles om er ontspannen uit te 

zien en tracht ik te lachen; dan zegt men: je ziet er goed uit! Maar thuis gekomen stort ik ineen, ik ween en moet gaan 

'rusten', hoe gespannen ik ook ben... Met de hoop een beetje te kunnen slapen en terug wat krachten te krijgen... om 's 

anderendaags te herbeginnen.  Verontschuldig mij, maar ik ben blij dat aan iemand te kunnen schrijven. Poverello helpt 

me veel en graag offer ik mijn lijden op opdat Poverello moge blijven groeien... en dat ik mezelf niet als de meest 

ongelukkige zou aanzien." 

"Een arme religieus, leraar, dankt u voor het krantje. Ik herontdek er geloof, hoop en liefde om verder te 

kunnen leven als een 'arme zondaar' en te trachten van Jezus te getuigen spijts mijn kleinheid. Het zijn de waarden 

van deze wereld niet die mij rechthouden, maar het vertrouwen, de volharding en het gebed. Bid ook voor mij." 

"Wij zijn een groep jongeren (10 - 11 jaar) en wij zijn in Poverello geweest. Wij werden er zeer goed ontvangen 

door een medewerkster die ons over de miserie van veel mensen in ons land heeft verteld, maar ook over hun 

waardigheid en de eerbied die men hen moet. Dat wij moeten delen, de anderen graag zien. Dat heeft ons veel deugd 

gedaan. 's Avonds hebben wij er aan tafel in familie over gesproken. Papa en mama hebben veel geluisterd. Gewoonlijk 
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zijn ze nogal zwijgzaam en bezorgd, maar deze keer waren zij zeer geïnteresseerd.  Ons groepje heeft besloten eens 

per week samen te komen, om samen te bidden, met een speciale gedachte voor al degenen die verlaten zijn." 

- "Ik ben een Belgische karmelietes, maar ik leef in een monasterium in Scandinavië. Ik ken Poverello en mijn 

hart is vervuld van blijdschap omdat ik er een bron van hoop en bevrijding in vind. Blijft trouw, engageert u meer en 

meer in een echt en radicaal leven; wees sterk door het Brood van Leven en laat u door uw broosheid niet ontmoedigen: 

het is een bron van genade. Laat u leiden door de Voorzienigheid." 

Al deze mooie gedachten, die aanmoedigingen zijn niet alleen voor Poverello bestemd, maar voor allen die er 

zouden kunnen door geholpen worden; al deze waarheden, die bedenkingen zijn evenveel signalen, waarschuwingen, om 

ons ertoe aan te zetten, ieder van ons, om beter te leven, om elkaar te helpen. De echte solidariteit is niet altijd deze 

die men op straat, bij betogingen ziet, waar verschillende tegenstrijdige belangen zich voor korte tijd ontmoeten.  

Echte solidariteit maakt geen lawaai, zij wordt gedragen en zij groeit door een gezamenlijk verlangen naar liefde en 

hartelijk meevoelen. 

De Poverello beweging, met zijn tienduizenden vrienden, validen, zieken, gehandicapten, is pas aan zijn begin. De 

minder begunstigden, de verschopten, de arme rijken, de eenzamen, al degenen die van hun kwetsbaarheid bewust zijn, 

geven elkaar de arm, om beter samen op te stappen, naar het eeuwig Licht. 

Die schat mogen wij niet in een geheim hoekje verbergen: dat ieder op zijn manier getuige van de echte 

waardeschaal. Het grootste deel van de wereldburgers is op zoek naar het echte geluk, maar wij worden misleid  en de 

jongeren zijn er het eerste slachtoffer van,  door een minderheid van profiteurs en mooipraters. 

Wat een kontrast met hetgeen mij verleden week nog de echtgenote van een mijner beste vrienden overleden 

aan kanker, zei: "Enkele dagen voor zijn heengaan heb ik aan mijn man gevraagd: 'Wanneer ik ontmoedigd zal zijn en 

zonder weerstand, wil je mij dan helpen; want jij zult dan al een stukje paradijs ontdekt hebben... Met een flauw 

stemmetje, maar met veel tederheid, heeft hij mij geantwoord: Vast en zeker.”  "Zalig die wenen, want zij zullen 

getroost worden." 

Zalig Pasen 

 

 

 

 juni 1996  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Regelmatig zijn er jongeren die mij opbellen voor een interview over Poverello; individueel of in kleine groepen 

stellen zij dan een verslag op of spreken erover voor de medeleerlingen van hun klas. Een vraag die regelmatig 

terugkomt is de volgende: "Welke zijn uw dagelijkse bezigheden? Wat doe je met je vrije tijd? ". 

Goddank, hoewel gepensioneerd sinds enkele jaren, heb ik het geluk mij nog te kunnen verplaatsen, nog wat 

actief te zijn, te kunnen zien en horen, nog te weten wat ik vertel (zo hoop ik tenminste). Iedere dag dank ik de Heer 

dat Hij mij gratuit al deze genaden schenkt. Ik ben Hem ook dankbaar dat ik in een land woon waar het nog redelijk 

rustig is, waar de ziekenhuizen niet beschoten worden, waar er brood genoeg is, waar ik niet moet leven met de angst 

bij iedere stap gedood te kunnen worden. 

Als ik denk aan wat ik allemaal bezit, mag ik mij als één van de gelukkigsten op deze aarde beschouwen; ik heb 

noch honger noch dorst, in de winter kan ik mij altijd ergens opwarmen, ik heb kleren voor ieder seizoen, ik heb een 

dak; waar ik mij ook begeef, staat er een bed ter mijner beschikking, en ik heb veel vrienden. Beter nog, ik heb een 

groot aantal broers en zussen die mij hartelijk onthalen, en vooral: ik heb een Vader die enig is en die mij oneindig 

liefheeft. 

Zoals u ziet, heb ik alles om gelukkig te zijn; ik moet niet meer op zoek gaan naar vluchtig genot en mij een 

broze veiligheid opbouwen. Gedurende jaren heb ik er veel energie ingestoken: het echte geluk bereikt men op een 

heel andere manier. 

De jaren die ik als permanente medewerker in Poverello-Brussel heb doorgebracht, hebben me sterk geholpen 

om mijn noden, mijn problemen te relativeren. Al de waarden waar ik zoveel belang aan hechtte, werden weggevaagd: ik 

voelde mij gelukkiger wanneer ik de afwas deed en een kom soep mocht opdienen, dan voorheen als ik aan de 

Azurenkust een kreeft degusteerde. De vrede van het hart! Dat zou ik nooit meer kunnen missen. 

Sedert mijn plotse ziekte in 1986, gedurende dewelke ik wekenlang de dood nabij voelde, is mijn waardenwaaier 

sterk verkleind: alleen het essentiële is overgebleven; zonder het geloof en de hoop is het wanhoop, zonder de liefde 

is het de afgrond. 

Sedertdien tracht ik een beetje meer logisch te zijn: de kracht die ik nog krijg, moet ik gebruiken om een echt 

geluk op te bouwen, en vooral mag ik mij niet in mijn cocon opsluiten: delen, ten dienste staan, de anderen liefhebben, 

zijn onontbeerlijke voorwaarden om gelukkig te worden. Eerst moet ik er bewust van zijn en er daarna de besluiten 

uittrekken. Ik probeer het, soms moeizaam, de conditie is er niet iedere dag, maar de inspanning wordt altijd beloond: 

zelfs doodmoe kan men tevreden zijn. 

Wat ik ook sterk waardeer: ik heb, wat men noemt, veel menselijke contacten, ik heb het geluk veel mensen te 
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mogen ontmoeten: in de verschillende huizen van Poverello krijg ik veel vriendschap van al die stralende en 

geëngageerde medewerkers, en ook vanwege honderden vrienden die mij komen omhelzen. Een feest, een bedevaart 

naar Banneux, zijn hoogtepunten, sterke momenten die het hart verwarmen, die een noodzakelijk voedsel zijn. 

Wanneer ik een rondreis doe naar de Poverello's of op weg ben voor een paar spreekbeurten, schrikt mij die 

inspanning soms af, maar dan denk ik aan wat mijn moeder mij dikwijls voorhield: "de Heer danken ". Inderdaad! Er zijn 

zoveel zieken die hun bed niet kunnen verlaten; ook ik zou kunnen verplicht zijn in een zetel te blijven zitten. Dank U 

Heer, voor al hetgeen U mij geeft. 

 Enkele tijd geleden heb ik mijn beloning op een heel eigenaardige manier gekregen. Ik had voor een groep 

gepensioneerden gesproken en daar komt mij een echtpaar glimlachend tegemoet: "Vijfendertig jaar geleden zijn we 

bij u gekomen omdat we geen kinderen hadden. Wij hebben daarna zes kinderen gekregen." Een andere keer kwam een 

jonge vrouw mij omhelzen. Zij stelde mij de volgende vraag: "Herkent u mij nog?" Toen ik haar van naderbij bekeek, 

had ik de indruk haar ergens gezien te hebben. “U bent de eerste die mij gezien heeft en u hebt mij in uw armen 

genomen ... veertig jaar geleden in de materniteit te Leuven." 

Zulke en andere herinneringen zijn deugddoend en verwarmen het hart, vooral als diegenen die u aanspreken uit 

een lange nachtmerrie zijn ontwaakt. Een moeder die mij dikwijls geschreven en opgebeld had, sprak me aan: "Eindelijk 

kunnen we mekaar eens ontmoeten. Ik ben het die u geschreven heeft wanneer ik in een diepe put zat. Nu gaat alles 

goed. Poverello heeft mij veel geholpen, ik heb er mij in de moeilijkste momenten kunnen aan vastklampen; ik heb mijn 

lijden opgedragen opdat anderen zouden kunnen leven. Het zijn de armen die mij gered hebben." 

Na zulke bekentenissen komt men weer boven water. Men vergeet de vermoeienis van de drukke 

telefoongesprekken, men begint aan de briefwisseling, de administratieve rompslomp. Ik denk dan vooral aan al die 

jongeren waarvan men het enthousiasme wil breken en alle hoop ontnemen. ‘Men’, diegenen die de media manipuleren, 

diegenen die opstand en haat zaaien in al die harten die nog dromen van tederheid en van een betere wereld. ‘Men’, 

diegenen die klassenstrijd en generatieconflicten aanwakkeren, maar in feite alleen trachten hun macht te versterken. 

De duizenden jongeren die wij de laatste jaren mochten ontmoeten, hebben andere verzuchtingen. Zij zijn 

edelmoedig en staan open voor goedheid en schoonheid, zij hebben fijne antennes en hebben rap begrepen wie hen 

uitbuit en wie hen helpt. Poverello reikt hen de hand; ze zijn enthousiast en stellen zich ten dienste van de minder 

begunstigden. 

Zo ontstaat er een nieuwe solidariteit; bij ons is er geen verschil tussen een zakenman en een werkzoekende, 

een ongeneeslijke zieke en iemand die goed gezond is, een oude eenzame man en een jonge adolescent: wij trachten 

mekaar te begrijpen en goed te zijn de één voor de ander. 

Wanneer men het leven op deze manier kan zien, komt de vreugde terug; gedaan met de afzondering, het zich 

terugtrekken op zichzelf. Ik open mijn hart en laat de andere binnentreden, want wij zijn allen op de ‘Bruiloft’ 

uitgenodigd, op het grote Feest; dit is dan de Blijde Boodschap. In dat perspectief vindt men de kracht, de moed om 

te zeggen: 'Doe met mij wat U wilt! " 

Laat ons mekaar helpen volharden. Het is de moeite waard 

Van harte 

 

 

 

 

 

 

 september 1996  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Deze keer heeft niemand kunnen ontsnappen aan de catastrofe waarin ons land werd gedompeld: de schande is 

zo ontzettend groot dat er geen woorden zijn om het te beschrijven. Zo'n lieve kinderen werden doodgemarteld. 

Sommige dieren krijgen een begraafplaats vol bloemen: zij werden zo diep mogelijk in de grond gestopt opdat niemand 

ze nog zou vinden. 

Als wij weten dat dit tragisch gebeuren maar een klein deeltje is, van al wat er in de wereld plaatsvindt, in 

verband met de uitbuiting van miljoenen weerloze, onschuldige kinderen, dan mag men zich wel de vraag stellen: welke 

toekomst is er nog voor ons? Want niet alleen de kinderen verkeren in gevaar: wij allen zijn erbij betrokken. 

Iedere dag worden, ook bij ons, mensen op hoge leeftijd bedreigd; men besteelt ze, foltert ze, sluit ze op, 

doodt ze, fysisch, maar vooral moreel. En wij dan, gaan wij ook niet eens 'oud' zijn? Wat met anderen gebeurt, kan ons 

ook overkomen. Al bezitten wij geld, eigendommen, acties, kasbons, wij kunnen ons op een dag totaal verlaten, zelfs 

verworpen voelen. "Wist ge maar, Jan, hoe arm ik ben in mijn gouden kooi." 

En de volwassenen dan, zij die zich groot en sterk voelen, die misschien lessen in fitness of bodybuilding volgen, 

die altijd geluk hebben en zich alles kunnen veroorloven, zijn zij wel gevrijwaard voor ziekte of ongevallen? Een 
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zandkorreltje kan alles lamleggen. Enkele jaren terug, als ik op het hoogtepunt van mijn materiële mogelijkheden was, 

heb ik ook nooit gedacht dat ik eens op de knieën zou gezet worden. 

s Morgens, als ik mij in de spiegel bekijk, kan ik mij misschien verheugen dat ik er nogal goed uitzie; enkele uren 

later voel ik mij misschien slecht, ziek, en moet ik naar het hospitaal, en wie weet, word ik niet naar het lijkenhuisje 

gevoerd. Ik ken verschillende mensen aan wie dat overkomen is. Ben ik dan altijd een uitzondering? 

Al wat wij dagelijks beleven, kikkert ons niet altijd op. Onze fysieke, morele, sentimentele problemen, onze 

financiële, professionele of familiale situatie kunnen ons een diepe depressie bezorgen. Wij kunnen er zelfs helemaal 

aan ten ondergaan. Zo broos en kwetsbaar zijn wij dat het minste ons uit ons evenwicht kan brengen. Maar waaraan 

moet men zich vastklampen? Vooral als men alleen is, zo verschrikkelijk alleen! 

Verschillende wegen staan dan voor ons open; er is bv. de brede laan van het zich laten gaan, van de vlucht voor 

de realiteit, van het alles opgeven. Weg met die verantwoordelijkheden! Ik vaag er mijn hielen aan! 

Velen nochtans hebben noch het karakter noch de bedoeling om hun problemen op die manier op te lossen, maar 

de fysieke en vooral de psychische weerstand is er niet meer. Zij lijden eronder en trachten spijts alles stand te 

houden. Stilaan maar zeker verbruiken ze de kracht die er nog overblijft in een ongelijke strijd en zinken zij langzaam 

weg in de depressie. Van nachtmerrie tot nachtmerrie, van angst tot angst, verliezen zij ieder houvast: alcohol, 

medicatie, drugs worden hun levensgezel. 

Dan begint de kruisweg van het op zichzelf terugtrekken, van de afzondering, van de angst om als dusdanig 

herkend te worden. Erover spreken, zich aan iemand toevertrouwen, wordt van langsom moeilijker. Gelukkig is hij die 

zich in die verschrikkelijke momenten tot iemand kan wenden die echt luistert, en die begrijpt. In het 

tegenovergestelde geval is het een begin van marginalisatie van lange duur, en misschien voor altijd. De meeste van 

degenen die mij hun intiemste gevoelens hebben toevertrouwd, komen uit milieus die niets met de vierde wereld te 

maken hebben. Ik kan verzekeren dat velen die er nu thuishoren 'zeer goed' geweest zijn, meer gecultiveerd dan ik, 

meer onderlegd dan ik, met meer kennis o.a. van muziek, kunst, letterkunde. Zij hebben de kracht niet meer gehad om 

te weerstaan aan mislukkingen, schokken; zij werden misschien aan de kant gezet of in de rug geschoten: de 

maatschappij is geladen met vernielende stromingen, van haat en geweld. De machtsdrang, de ten top gedreven erotiek 

en het geld, vernietigen al wat edel en mooi is: geen enkele waarde kan eraan weerstaan. 

Deze verschrikkelijke toestand is nog veel meer alarmerend dan de ozonproblemen en de chemische pollutie die 

nochtans al uiterst erg zijn. 

Indien de regeerders en andere verantwoordelijken niet dringend reageren, is de definitieve chaos 

onvermijdelijk. Een eerste besluit schijnt wel logisch: alleen vertrouwen en macht geven aan diegenen die bekwaam 

zijn en waardig om onze mandatarissen te zijn en het land te leiden. 

Dit is zeer belangrijk, maar het is maar een begin. Het moeilijkste komt nog: er moet een radicale 

mentaliteitsverandering geschapen worden, een machtige tegenstroom: tegen de haat moet men liefde zaaien, want: 

"het goede is sterker dan het kwaad." 

Daar geloof ik in, met al mijn krachten, wanneer ik langs verschillende zijden bewonderenswaardige uitingen van 

solidariteit zie, wanneer men bij veel ouders en opvoeders een grenzeloze inzet voor hun kinderen vaststelt, wanneer 

men zovele jongeren met veel enthousiasme hun hart ziet openen. 

Laat ons zeker de moed niet verliezen, wakkeren wij onze hoop aan, klampen wij ons vast aan echte waarden: 

degenen die in de loop van de eeuwen miljoenen mensen hebben rechtgehouden. Onze voorouders hebben de 

microgolfoven of het supersonisch vliegtuig niet gekend; mijn ouders, mijn grootouders hadden geen wagen, maar zij 

waren zeker gelukkiger dan ik. Hun leven bestond dikwijls vooral uit werken en afzien, maar het berustte op 

eenvoudige en echte waarden: authenticiteit, dienstbaarheid, geloof, liefde. 

Hun voorbeeld is voor mij het mooiste erfdeel; hun volharden houdt mij recht in moeilijke momenten. Lieve 

ouders, laat u niet neervellen door de problemen die u misschien zouden doen bezwijken; tracht, spijts alles, door te 

zetten, wees een steun voor elkaar, ook al zijn er dingen die u scheiden: u zult beloond worden, uw kinderen zullen u 

zegenen. 

Een trouwe lezeres schrijft ons het volgende: "Wanneer men ouder wordt, ik ben er 76, dan voelt men dat de 

tijd dringt om ons totaal aan de Vader toe te vertrouwen en in grote wederliefde te leven, en al de wonden die het 

leven me heeft gebracht in Zijn handen te leggen, maar ook dank te zeggen voor de diepe vreugde te mogen leven als 

Zijn kind." 

Ik prijs U, Vader, omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kleinen. (Jezus van Nazareth, Mt. 11,25) 
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 december 1996  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Gisteren avond, voor het Tv-journaal, heb ik het geluk gehad een reclamespot te zien. Inderdaad, iedere keer 

dat ik die aantrekkelijke dingen bekijk, denk ik terug aan al de energie die ik gebruikt heb om zo comfortabel mogelijk 

te leven, wanneer er miljoenen anderen in de miserie vergaan... de publiciteit doet mij altijd nadenken. 

Voor het journaal heb ik een mooie vrouw gezien die uitgestrekt lag op een speciaal bed: om enkele kilo's te 

verliezen, om spieren te laten ontspannen, om alle gevoel van vermoeidheid weg te nemen, enz... 

Gedurende het journaal werd ik diep aangegrepen bij het zicht van duizenden rwandezen, die hun laatste 

menselijke krachten opgebruikten, om terug thuis te kunnen komen: een lange sliert wanhopige gezichten en 

uitgehongerde kinderen. 

Voor het journaal heb ik een tafel gezien met tientallen soorten kaas; het volgende beeld prees de heerlijke 

hoedanigheden van een speciaal kattenmenu.  Gedurende het journaal heb ik een stervende gezien, die trachtte een 

slok bezoedeld water te drinken.  Gedurende het journaal trok een man de broek van een lijk af... om zichzelf te 

kunnen kleden na, het journaal was er een schitterend mode défilé... 

Volgende vragen stel ik mij dikwijls: "Waarom heb ik een bed wanneer miljoenen mensen er geen bezitten? 

Waarom ben ik zeker deze avond te kunnen eten, en morgen, en volgende week, wanneer in Poverello sommigen bij het 

binnenkomen zeggen: "Ik heb sedert 2 dagen niet meer gegeten." ? Waarom heb ik zoveel vrienden, wanneer, op iedere 

leeftijd, ontelbare mensen zo gruwelijk door eenzaamheid getroffen zijn?" 

Het is zeker niet omdat ik meer verdiensten heb; ik heb ook geen enkel recht overladen te zijn zoals ik ben. Al 

heb ik moeilijke momenten gekend, al heb ik twee maal de dood voor ogen gezien en heb ik toch de helling terug kunnen 

opklimmen, dan is het omdat ik er de kracht toe gekregen heb: ik moet mij noch op mijn mogelijkheden, noch op mijn 

volharding beroemen. 

In de huidige wereld kan het gevaarlijk blijken, zijn zwakheid te bekennen, zijn kwetsbaarheid te onthullen, 

want sommigen zouden er kunnen misbruik van maken: gemene slagen worden gemakkelijk gegeven... Anderzijds moet 

men voortdurend relativeren, zich aan echte waarden vastklampen, en zich vooral niet op zichzelf terugtrekken. 

Dit is zowat het tegengestelde van wat men de dag van vandaag ziet: ieder nieuws, ieder gebeuren moet 

sensationeel zijn, aangedikt, uitgepluisd en opgeblazen worden totdat de interesse ervoor afzwakt. Dan laat men het 

vallen, men spreekt er niet meer over en men springt op een ander probleem, een andere sensatiebron... die hetzelfde 

lot zal ondergaan. Zo worden wij voortdurend onder druk gezet; de jaren gaan voorbij en het wordt van langsom 

moeilijker om aan het essentiële te denken. 

Spijts al hetgeen ik in Poverello geleerd heb, beken ik dat ik mij ook nog laat beetnemen en dat ik niet altijd de 

lessen trek uit de gebeurtenissen die wij allen beleven. Het leven is zó jachtig en stresserend dat het moeilijk is om 

zich niet in die wervelwind te laten meeslepen.  Kerstmis nadert. Zou het niet de gelegenheid zijn om even stil te 

staan, op adem te komen en misschien het minimum aan vrede, dat onmisbaar is om niet te verzinken, terug te vinden? 

Maar hoe kan ik die vrede, die weg naar het geluk ontdekken? 

Verleden week, ter gelegenheid van een informatieavond over Poverello, zijn bij mij jeugdherinneringen naar 

boven gekomen en heb ik enkele details verteld over mijn ouders, de familiale sfeer, de strengheid, maar ook de 

rechtvaardigheidszin van mijn vader, de inzet zonder grenzen en de tederheid van mijn moeder. Ik denk o.a aan de 

manier waarop zij mij echte waarden hebben doorgegeven. Nadien is iemand mij komen spreken; hij was zeer ontroerd 

en hij zei me dat hij gedurende mijn verhaal verschillende malen de tranen in de ogen had gekregen: "Mijn ouders 

hebben 10 kinderen gehad, ik was de jongste. Ik heb mijn vader nooit gekend; hij is gestorven toen ik 2 jaar oud was. 

Maar spijts dat, denk ik dikwijls aan hem, en natuurlijk aan mijn moeder. Zij is 50 jaar weduwe geweest- Zij was zo 

goed, zo toegewijd; ze was ook zeer godvruchtig... zij heeft zeker veel voor haar gezin, voor mij, gebeden. Indien ik op 

sommige momenten van mijn leven niet bezweken ben, dan is het wel dankzij haar! Dank u, moeder." 

Bij het naar huis rijden, gedurende vele kilometers heb ik lang aan dit verhaal gedacht, en ook aan alle ouders 

en grootouders die mij over hun droefheid, hun angsten, hun ontmoediging komen vertellen. Wees niet bedroefd! Laat 

de moed niet zakken! Mijn moeder, gedurende 27 jaar weduwe, heeft zich ook veel zorgen over mij gemaakt 

Inderdaad, zij die mij door haar leven, door haar voorbeeld, ook door kerstverhalen, geleerd heeft hoe ik moest 

leven om gelukkig te worden, zij heeft er zeker onder geleden, en misschien geweend, omdat ik het geloof, het gebed, 

verlaten had en nooit meer dacht aan Jezus, die zij zo liefhad. 

Nu ik de vrede van het hart en de weg naar het échte Geluk gevonden heb, denk ik met een zeer grote 

dankbaarheid aan mijn ouders terug. Ik zie mij nog zitten op de knieën van mijn moeder bij het naderen van kerstdag, 

toen zij mij het verhaal van Jezus, van de kribbe, van Maria, van Jozef, van de engelen en de herders vertelde. 

Mijn leven zou ik niet willen herbeginnen, maar momenten zoals deze zou ik willen herleven, toen zij zong: 
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"Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht..." Op het einde keek zij mij met veel tederheid aan en omhelsde 

mij. Ik was toen vijf jaar oud.  Welke boodschap heeft zij mij toch doorgegeven dat ik haar, na 70 jaar, nog hoor? ... nu 

pas begin ik te luisteren.  Dank u, moeder! 

Aan allen een zalig en vrolijk kerstfeest 

 

 

 maart 1997  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Ter gelegenheid van nieuwjaar hebben we veel wens- en aanmoedigingskaarten gekregen.  Al deze 

sympathiebetuigingen zijn zeer kostbaar en helpen ons heel sterk.  Van ganser harte houd ik eraan al onze vrienden te 

danken die ons in 1996 zowel moreel, geestelijk als materieel hebben gesteund en die ook in 1997 met ons op weg 

blijven gaan. 

Poverello is een grote, een heel grote familie geworden; tienduizenden leven met ons mee: een broederlijke 

gemeenschap waar we, ook al zien we mekaar niet, kracht en hoop kunnen putten.  "Sinds 10 jaar lig ik te bed, ik zal 

nooit naar Poverello komen, maar mijn hart is bij U ..."  Of nog: "Wanneer ik een dag naar Poverello ben komen helpen, 

keer ik naar huis terug en deel ik al wat ik er gekregen heb."  En: "Dank voor de echte vrede van het hart die ik langs 

Poverello-Nieuws ontvang en die ik dan ook in mijn omgeving tracht door te geven." 

De vrede van het hart; dat is wel het mooiste geschenk dat ikzelf ook gekregen heb, de dag dat ik begrepen 

heb dat ik mijn leven ingewikkeld maakte met het najagen van spookbeelden.   Men is inderdaad zodanig gegrepen in 

het helse raderwerk van het leven dat men er alle notie van realiteit, objectiviteit, gerechtigheid, menselijkheid kan 

bij verliezen.  Iedere dag, meer en meer, ziet men de wereld aftakelen, ineenstorten; een wereld waarvan iedereen 

hoopte dat hij beter zou worden. Al de berichten die ons van dicht of van ver bereiken, spreken alleen nog van 

massamoorden, opstanden, martelingen, hongersnood, allerlei drama's: zonder de schandalen, het geldgeknoei, de 

manipulaties en andere 'zaken' te vergeten. 

In vele gevallen ligt de maatschappij geboeid in de handen van mensen die alleen geld en macht nastreven, die er 

zelfs niet meer bewust van zijn, zo natuurlijk is het geworden dat men de mooiste symbolen misbruikt, dat men 

zichzelf tooit met mooie woorden en zelfs het kruis gebruikt om allerlei gedragingen te verdoezelen.  Ik wil ook de 

steen niet werpen naar anderen, want op sommige momenten had ik ook kunnen omslaan. 

Er wordt dikwijls gezegd dat de maatschappij in volle mutatie is.  In  de  loop  van  de  geschiedenis  heeft  men  

nu  en  dan  diepe veranderingen zien gebeuren, maar, wat er nu aan gang is, kan buitengewoon ernstig worden: de 

destructieve krachten zijn nooit zo brutaal en zo geraffineerd aan de slag gegaan. Bij het nucleair gevaar waardoor 

alle leven op onze planeet verwoest kan worden, komen zich andere verderfelijke wapens toevoegen, die de ontbinding 

van ieder sociaal en economisch leven veroorzaken.  Weinig of geen landen ontsnappen aan een geweld dat van langsom 

meer cynisch toeslaat, gelijk waar en gelijk hoe, blindweg gelijk wie treffend. 

Ik herinner mij de periode toen ik regelmatig als seksuoloog deskundige door een onderzoeksrechter of een 

jeugdrechter in zedenzaken aangesteld werd. Ik zag er nogal exhibitionisten en ook mensen die zich aan kleinere 

seksuele delicten schuldig hadden gemaakt; er waren ook gevallen van verkrachting en passionele moorden, maar het 

was niet te vergelijken met hetgeen zich vandaag voordoet.  Op het vlak van de seksualiteit is er op onze dagen zo'n 

sterke opgang van de criminaliteit dat de onveiligheid binnenkort ondraaglijk zal worden, en dat het sociale leven er 

zeer diep zal worden door gestoord. 

De gevolgen van de seksuele explosie zijn er nu. Er zijn geen grenzen meer, en ook geen remmen. De seksualiteit 

is uit zijn context getrokken, de liefde is gebanaliseerd.   Volwassenen en kinderen worden voor het kleine scherm 

overspoeld met geweldsscènes, ontaarde liefde en meer dan verdachte seks. "Maar, zegt men, dat heeft allemaal geen 

invloed ..."  Laat ons toch niet teveel huichelen ... of laten wij ons maar doen ?  Laat ons duidelijk zijn : gans die 

seksuele boel is een bron van onevenwicht, van depersonalisatie, van allerlei misdaden. 

Sinds seks een verbruiksobject is geworden, dikwijls samengaand met drugs, alcoholmisbruik en effecten van 

een zekere hallucinogene 'muziek', is de psychische en morele weerstand heel sterk verlaagd en staat de weg naar 

allerlei afwijkingen breed open. 

De witte marsen die in heel het land, en zelfs erbuiten, spontaan ontstaan,  zijn  de  uitdrukking  van  een  zeer  

diepe  malaise  en tezelfdertijd een alarmkreet, een zware verwittiging naar al diegenen die voor de huidige toestand 

verantwoordelijk zijn: aan al diegenen die verkozen zijn om de burgers te beschermen, om het land efficiënt te 

besturen, en ook aan diegenen die, dikwijls ongestraft, de morele waarden, zonder dewelke ieder sociaal leven 

onmogelijk wordt, vernietigen. 

De witte marsen zijn ook de uitdrukking van een algemene diepe ontgoocheling: iedereen is het kotsbeu bij de 

neus genomen te worden, als marionetten behandeld te worden; iedereen heeft genoeg van laksheid, omkoperij, 

demagogie, en ook van diegenen die, in naam van sociale gerechtigheid, haatzaaiers zijn. 

Wat mij ook afschuwelijk lijkt, is de manier waarop men de arme misbruikt, degene die juist genoeg heeft om te 

leven.  Het zijn niet diegenen die om het hardst in een manifestatie schreeuwen dat men de armoede moet bestrijden, 



 55 

die hun hart voor de minstbedeelden openzetten. Wanneer men over solidariteit spreekt, dan is het dikwijls in een 

richting.  De 'arme' is dan veeleer een object, een chantagemiddel om de ontevredenheid hoger te doen oplaaien en 

eigen macht te versterken.  De arme zal er dan dikwijls de dupe van zijn. 

Onder de waarden die in ieder geval het voordeel hebben gelukkiger te maken, zou men een zekere zin voor 

soberheid, t.t.z. niet alles willen bezitten wat men ziet, kunnen citeren.  Het is wel waar dat een kind in die zin 

opvoeden veel moeilijker is dan vijftig jaar geleden.  Ik herinner mij dat ik gedurende de oorlog vier jaar lang niet het 

minste stukje chocolade gezien heb, en ook geen sinaasappel of een banaan.   

Andere waarden zijn : het delen, het kunnen vergeven, eerbied voor de anderen, hoop, gezin en nog veel andere 

waarover men bijna niet meer spreekt.  Nochtans zijn deze waarden de funderingen en de hoekstenen van een gezonde 

en duurzame maatschappij. 

Gisteren nog kreeg ik een aanmoedigingsbrief van iemand die eigenlijk door het leven niet gespaard werd; spijts 

zijn lijden vergeet hij diegenen niet die sterker getroffen werden dan hemzelf: "Anderen helpen is dat niet het 

mooiste ? Ik wil het proberen en misschien zou ik mij in Poverello kunnen engageren." 

Dikwijls  moet men  pijnlijke dingen  hebben  beleefd om de betekenis van deze boodschap te begrijpen, om het 

ook in de praktijk om te zetten. Het is niet wanneer alles zeer goed gaat, wanneer alles ons blijkbaar toelacht, dat wij 

het meest beschikbaar zijn. 

Voor mij is Poverello het onmisbaar levenskader om op de goede weg te blijven... om meer bewust te worden van 

mijn zwakheid, om niet te bezwijken aan de bekoringen van macht en geld, om mijn problemen te relativeren, om niet 

te vergaan in zelfvoldoening en egoïsme: allemaal dingen die niet gelukkig maken. 

Voorbeelden van moed, volharding, optimisme, edelmoedigheid zie ik dagelijks rondom mij, bij de meest 

berooiden.  Ik denk aan Julien, Stafke, Jaklien, aan Bertrand en zoveel anderen die in onnoemelijke omstandigheden 

hebben moeten leven en die zeer moeizaam de berg zijn opgeklauterd om gelukkige en waardige mensen te worden: 

zonder grote gebaren of veel woorden gaven zij een boodschap door van vrede en liefde.  Wanneer zij zoveel goeds 

hebben gedaan aan mij en aan vele anderen, dan is het misschien ook omdat zij in Poverello een haven van vrede en hoop 

hebben gevonden. 

Beste Poverellovrienden, indien gij een antwoord zoekt op uw eenzaamheid, indien gij u nuttiger wenst te voelen, 

indien uw hart zijn rijkdom met de minderbegunstigden wil delen, kunt gij hen misschien enkele uren, enkele dagen of 

meer in een Poverello van Banneux, Brussel, Brugge ... als vrijwilliger aanbieden.  Na een zekere tijd zult gij wel, zoals 

alle andere medewerkers, kunnen zeggen: "Ik dacht te geven en te helpen, maar ik krijg veel meer. Eindelijk heb ik de 

weg van het echte geluk gevonden." 

Zalig Paasfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 juni 1997  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Dertig jaar geleden ging één van de meest prestigieuze warenhuizen van de Nieuwstraat te Brussel in de 

vlammen op.  Het vuur was op een geniepige manier in een klein lokaaltje uitgebroken, maar eenmaal dat het ontstaan 

was, kon niets het nog tegenhouden.  Alles werd eenvoudig door het vuur verteerd.  Meer dan driehonderd mensen 

kwamen om en velen werden zelfs nooit geïdentificeerd.  Na dertig jaar zijn er nog ‘wezen’ die niet hersteld zijn van 

de schok ... een meisje kwam thuis uit de school ... en zag haar moeder nooit meer terug. 

Wanneer ik deze beelden op het T.V.scherm zag, dacht ik aan die honderden slachtoffers die verstikt waren of 

als levende toortsen rondliepen, in volle paniek en met hevige pijnen.  Aan wat kan die jonge vrouw gedacht hebben op 

het ogenblik dat ze van op zoveel meter hoogte in het ijle neersprong, alvorens op het dak van een wagen te pletter te 

vallen; misschien was zij enkele minuten tevoren dezelfde plaats voorbij gelopen vol levensvreugde ? 

Dikwijls heb ik mij afgevraagd hoe ik in zulke omstandigheden zou reageren.  Want alles is toch mogelijk.  De 

schipbreuk van de Titanic of van de Enterprise zijn er een voorbeeld van, evenals de honderden schepen die gedurende 

de oorlog in de grond werden geboord.  Tienduizenden zijn op die manier vergaan ... aan wat kan men wel denken op het 

ogenblik dat men zo moet sterven, wetend dat er niets meer aan te doen is ? 
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Er zijn veel mogelijkheden op om een brutale manier te sterven, maar spijts alles is het maar een minderheid, 

want een natuurlijke dood is, tot heden toe, nog de meest frequente.  Misschien is het wel de meest frequente, maar 

daarom niet altijd de eenvoudigste of de gemakkelijkste.  Sommigen verkiezen op een schielijke manier deze wereld te 

verlaten, zonder het zelfs te weten, anderen wensen deze laatste momenten met een heldere geest te beleven.  

Spijtig genoeg misschien, hebben we niet te kiezen.  Ik veronderstel dat wij allen hopen niet teveel te moeten lijden 

en eindelijk vrede te vinden, hetgeen velen misschien nooit gekend hebben. 

De eerste tien jaar van mijn beroepsleven heb ik de gelegenheid gehad stervenden te begeleiden; ik was wat 

men noemt ‘huisdokter’, hetgeen betekent dat ik elke vreugde en lijden ook mocht delen met degenen die van 

‘patiënten’ weldra ‘vrienden’ werden : al de confidenties die mij werden meegedeeld waren voor mij een bewijs van 

vertrouwen, maar ze hebben mij ook geholpen meer over de zin van het leven na te denken 

Indien ik na zoveel jaren eindelijk de weg naar het Geluk heb kunnen vinden, dan dank ik dat grotendeels aan 

veel vaders en moeders die het geluk van een geboorte hebben gekend, maar misschien nog meer aan degenen die veel 

hebben geleden en deze wereld hebben verlaten. 

Er zijn momenten die men niet vergeet.  Ik herinner mij een zekere dag, het was in 1946, dat ik de hand van één 

van mijn vrienden, die met zware uremie lag, vasthield : de nieren waren geblokkeerd en er was niets aan te doen.  Het 

ging heel slecht met hem, maar hij bleef helemaal bewust.  De morfine had hem zijn helderheid niet doen verliezen.  

Helemaal op het einde heeft hij een laatste gebed gepreveld.  Op dat ogenblik heb ik een lichte druk van zijn vingeren 

gevoeld.  Hij keek voor zich uit, alsof hij in de verte iets ontwaarde, en heel zacht, van langsom meer onhoorbaar, 

heeft hij de naam van Jezus herhaald. 

Het is nu vijftig haar geleden en het lijkt mij alsof ik nog bij hem was.  Op dat ogenblik, en lang daarna nog, 

dacht ik nooit aan bidden, maar die ‘gebeurtenis’ heeft me wel diep en onbewust gemerkt.  Nochtans, wanneer ik enkele 

jaren later, zelf voor de dood heb gestaan, heb ik daar in het geheel niet aan gedacht : geen enkel gebed kwam noch 

uit mijn mond, noch uit mijn hart.  Ik dacht er alleen maar aan mij aan het leven vast te klampen, aan al wat ik van het 

leven nog niet had genoten ... aan al de onbenulligheden die het essentiële doen vergeten.  Ik wilde leven, maar was dit 

niet op een andere manier sterven ? 

Wanneer ik enkele jaren later het onbeschrijfelijk geluk heb gehad Jezus te ontmoeten, die zolang op mij 

wachtte, die mij altijd had liefgehad, verloren ‘al die onbenulligheden die het essentiële doen vergeten’ hun betekenis : 

mijn waardeschaal stortte in mekaar.  Ik had mij zoveel moeite gegeven om een monument zonder funderingen op te 

bouwen.  Ik zorgde voor mijn veiligheid, voor later wanneer ik zestig, zeventig, tachtig jaar misschien zou worden.  

Maar welke veiligheid ? 

Op het ogenblik dat men naar de andere oever moet oversteken, denkt men aan geen kasbons : men wordt 

geconfronteerd met een realiteit, die verschrikkelijk is wanneer men alleen op het materiële kan rekenen.  Zelfs de 

meest luxueuze kamer met alle mogelijk comfort heeft geen enkele betekenis meer.  In die ogenblikken is de 

tegenwoordigheid van een dierbaar wezen zeer belangrijk, maar het is niet voldoende; ze kan integendeel een 

boemerang effect teweeg brengen ... men moet alles verlaten, ook al wat ons zo dierbaar is. 

Wanneer men op dat moment niet kan aanvaarden dat er een scheiding nodig is om mekaar beter te ontmoeten, 

kan dat verschrikkelijke angsten doen ontstaan.  Geen enkele macht kan die uitschakelen.  Maar is het wel de oplossing 

ieder denkvermogen op dat ogenblik uit te schakelen ?  Persoonlijk heb ik verkozen bewust te blijven, liever dan door 

medicamenten platgeslagen te worden. 

Sedert dat ik in Poverello ben (bijna twintig jaar) zijn veel van mijn vrienden overleden.  De meesten zijn 

jarenlang, bijna dagelijks naar de Zuinigheidsstraat gekomen.  Wij dronken samen een kopje koffie, wij gekscheerden 

ook wel dikwijls, we speelden samen een partijtje biljart en wij zongen liedjes uit de goede oude tijd.  Intussen vergat 

men zijn miserie, want men mocht thuis komen !  Het deed me vooral genoegen wanneer men mij ‘papa Jean’, ‘Jantje’, of 

‘Jeanke’ noemde. 

Terwijl ik die regels schrijf, denk ik aan hen en het ontroert mij.  Sommigen hebben veel lijden moeten 

doorstaan, maar zij hebben mij ernstige lessen in geduld, armoede en ook van geloof en hoop gegeven. 

Zij hebben mij vooral geleerd dat het uiterlijke, een mooie jas, juwelen, geleerdheid en mooipraterij maar 

weinig gewicht in de weegschaal leggen; integendeel zijn oprechtheid , hartelijkheid, goedheid en dienstbaarheid, 

hoedanigheden van uitzonderlijke waarde.  Ik heb tijd nodig gehad om het te begrijpen, maar ik ben er bewust van 

geworden en ik vraag dan ook de moed om niet te verzinken in het materialisme dat ieder goed gevoel kan doden. 

Om de steile berg weer op te klauteren moet men zijn onmacht, zijn kleinheid aanvaarden : niemand is bekwaam 

om het alleen te doen.  Wilskracht is nuttig, maar zal niet voldoende zijn om bv. een depressie te overwinnen.  Laat ons 

maar bekennen dat we dikwijls alleen maar bekwaam zijn om een beetje goede wil op te brengen.  Laat ons vooral nooit 

de armen laten zakken !  Ook al voelen wij ons miserabel, wij moeten altijd denken aan de oneindige Barmhartigheid en 

zoals mijn moeder zei : “Jan, al voel je je nog zo slecht en heb je enorme problemen, je moet altijd de Heer loven en 

danken.  Je zult zien, altijd wordt je geholpen.” 

Ik heb het geprobeerd ook al zag ik menselijker wijze geen uitweg meer.  Op het hoogtepunt van de angst heb 

ik er mij aan vastgeklampt, maar men moet volharden; het kan enorm lastig zijn, maar het helpt. 

“De Heer is over ons nooit ontgoocheld, Hij die zich aan een kruis heeft laten vastnagelen.  Zijn hart bleef 

openstaan, ook voor zijn beulen ...”   

Men moet de laatste ademtocht afwachten om te mogen zeggen : eindelijk ben ik aangekomen !  We zullen dat 
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moment, spijts alles, met een hart vol hoop afwachten. 

Zeer genegen 

    

 

 september 1997  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Op het afgrijselijke staat geen maat meer. Ook de hebzucht neemt duivelse verhoudingen aan. En de 

verbeelding, de vindingrijkheid streeft alle onmenselijkheid voorbij. 

Voor mij ligt een artikel uit een geloofwaardige krant met als titel: "Een koppel dat langs Internet kinderen 

aanbood om te martelen, werd te Traunstein (B.R.D.) voorwaardelijk veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens 

misbruik van vertrouwen en ongeoorloofde prostitutie. Een journalist had de politici gewaarschuwd toen hem een 

minderjarig meisje werd aangeboden tegen een bedrag van 12.000 DM, wat overeenkomt met 240.000 Bfr. Voor 3000 

DM meer kon men ook 'een lijk doen verdwijnen'.  Wat verder lees ik nog: "Een huisvader wordt dodelijk gekwetst, 

met een dolk, door adolescenten van een volkswijk te Marseille, omdat hij tussengekomen was toen ze zijn jongere, 

mentaal gehandicapte broer uitlachten."  Op de volgende bladzijde geeft de aartsbisschop van Parijs een boodschap 

door tot de honderdduizenden jongeren op de Champ de Mars :"Ik nodig jullie uit tot de hoogste ambitie : de liefde 

zonder grenzen." 

Deze korte teksten zijn een samenvatting van gans de strijd die sinds het ontstaan van onze planeet tussen 

Goed en Kwaad voortduurt: de vernietigende krachten die steeds hardnekkiger en gewelddadiger worden tegen 

mannen, vrouwen en vooral kinderen zonder verweer. Alle wapens hiervoor zijn goed, de meest geniepige slagen zijn 

toegelaten: men maakt de slachtoffers gevoelig en kwetsbaar door aanlokkelijke clips, men ondermijnt alle morele 

weerstand, men tracht de mens te herleiden tot een consumptiemachine; alles wat maar iets met geestelijke waarden 

te maken heeft, wordt weggeveegd, dus: laat ons zo weinig mogelijk nadenken, liefst alleen maar over hoe men het 

nodige geld kan vast krijgen, om te genieten, om te vergeten. Dit alles leidt fataal tot het Niet. 

In feite, wie van ons zou durven beweren dat hij aan deze helse escalatie ontsnapt of zal ontsnappen?   De 

methoden zijn brutaal, maar ook dikwijls geraffineerd; wij worden erdoor platgeslagen, ofwel laat men heel geniepig 

het gif insijpelen. Als het zo is dat ook wij kunnen bezwijken, wat dan met de jongeren die, met open gelaat en open 

hart, nog veel kwetsbaarder zijn. 

Men zou het kunnen vergelijken met de sluipschutters in ex-Joegoslavië, de snipers, die zomaar iemand 

afschoten, zonder rekening te houden noch met het slachtoffer, noch met al de morele en fysieke ellende die er kan 

uit voortspruiten. De ineenstorting van onze beschaving is nog veel erger, want gans de wereld is erdoor aangetast en 

de gevolgen, zowel individueel als collectief, zijn onoverzichtelijk. 

Wanneer men vrouwen en kinderen de keel oversnijdt in Algerije, wanneer men mekaar zomaar tracht uit te 

roeien in Palestina, wanneer duizenden vermoord worden, niet alleen in Afrika, maar over gans de 'beschaafde' wereld, 

mag men zich wel afvragen hoever die moordspiraal nog kan gaan. In ieder geval zullen wij niet gespaard blijven. De dag 

dat de één of andere psychopaat het in zijn hoofd haalt ook bij ons terreur en geweld binnen te brengen, zal het bijna 

onmogelijk zijn het verdere verloop af te remmen. 

Maar... is het dan eigenlijk nog niet zover!!  Ook in ons land worden volwassenen en kinderen vermoord, worden 

meisjes verkracht, worden mensen in stukken gesneden, worden bejaarden aangevallen. Ook bij ons zal men zich in zijn 

huis moeten verschansen. In hoeveel buurten durft men 's avonds niet meer op straat komen! 

De onveiligheid heeft zulke afmetingen aangenomen dat, zo we niet al onze krachten samenbundelen om die 

verschrikkelijke plaag uit te roeien, gans het land in de anarchie zal vervallen. 

Onze  regeerders  moeten  met  de  grootste  vastberadenheid  hun verantwoordelijkheid opnemen. Alle 

middelen moeten op gang gebracht worden om terug vertrouwen te krijgen; want dat is toch onontbeerlijk om in vrede 

te kunnen leven. Het geld om het te verwezenlijken is er; men hoeft alleen maar de misbruiken en de omkoperij te 

ontmaskeren. Maar daarvoor is enorm veel moed en volharding nodig.  Ik twijfel er niet aan dat er genoeg mannen en 

vrouwen zijn die zich met politiek bezig houden, om een dam op te werpen tegen die golf van geweld en criminaliteit: 

men moet het vooral samen willen doen. 

Er moet een gans nieuwe strategie op gang gebracht worden.  Het is niet voldoende de gesel te bestrijden, men 

moet de wortels uitroeien: men moet vooral preventief werken, op een oordeelkundige manier, door eerst en vooral de 

echte waarden hun plaats terug te geven. 

Deze waarden hebben een flinke deuk gekregen tijdens de tweede wereldoorlog.  Ik heb de verschrikkingen van 

deze ontzettende geweldperiode gekend.  De bombardementen waren verschrikkelijk, moordend; maar de 

verklikkingen, de verdachtmakingen, de deportaties en de martelingen waren nog afgrijselijker. Hoeveel miljoenen 

mensen zijn er niet gestorven ... en waarom ? 

De wonden, door dit cataclysme verwekt, zijn nog niet geheeld, verre van !  De dreigende ondergang van onze 

beschaving (wel gecamoufleerd door een cultureel vernisje) vindt één van zijn voornaamste wortels in deze rampzalige 

periode 1940-45.  We mogen toch niet vergeten dat twee 'kleine' atoombommen honderdduizenden slachtoffers 
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gemaakt hebben, dood of levenslang gehandicapt. 

Hetgeen men de bevrijding heeft genoemd is in feite niet zo gunstig geweest voor de ontplooiing van de mens.  

Na al de ontberingen en het lijden, na de doodsangsten die wij uitgestaan hebben, werd het een echte explosie: van 

vreugde, maar ook in veel gevallen van wraak, van laksheid, van een wedloop naar puur materieel geluk. 

Velen (waaronder ik mij mag rekenen) hebben alle godsdienstige praktijken verlaten; het waren dezelfde die, 

gedurende een bombardement of in een concentratiekamp, zo sterk gebeden hadden om beschermd of bevrijd te 

worden. Eens de oorlog afgelopen dacht ik meer aan de aankoop van een van de eerste Amerikaanse wagens dan aan 

mijn eeuwig geluk. De weg van het materialisme lag voor mij breed open : al de proeven die ik op dat vlak ondernomen 

heb, schenen zo aanlokkelijk, maar ik was nooit voldaan. 

Sinds ik in Poverello ben, heb ik een andere weg ontdekt: de weg van de Hoop. Het klinkt wel paradoxaal, maar 

het is de miserie en het lijden, die mij de vreugde van de dienstbaarheid, het gebed en het geloof hebben leren 

kennen. Degenen die men armen noemt, hebben mij geleerd veel dingen te relativeren, de gaven die ik ontvang te 

waarderen, te danken, een greintje wijsheid te vinden. 

De explosie is op een heel bijzondere manier gebeurd op het gebied van de seksualiteit. Van het angelisme, maar 

vooral van een schijnheilig puritanisme, heeft men een draai van 180° gemaakt; de slinger is van het ene uiterste naar 

het andere gegaan. Wij zitten in het stadium van de hyperseks : al wat zo mooi en mysterievol is, wordt op straat 

gegooid; het is de overdosis die criminaliteit en verval oproept. 

In de loop van mijn dertigjarige praktijk als seksuoloog, heb ik deze blitz-evolutie van heel dichtbij kunnen 

volgen.  Reeds in de vijftiger jaren was ik iedere avond op weg, heb ik het land doorkruist om te gaan spreken over 

liefde en seksualiteit; ik kon niet beantwoorden aan al de uitnodigingen die ik kreeg.  De onwetendheid en de ellende op 

dat vlak was enorm. Ik heb getracht er een antwoord op te geven en, zoals velen, heb ik de rug toegekeerd naar de 

moraal die mijn ouders mij hadden ingeprent; het was zo dat ik bijna vergat dat strikte normen noodzakelijk zijn voor 

het overleven van de maatschappij. 

Een gevaarlijk afglijden is bijna onvermijdelijk en kan zeer erge gevolgen hebben. Dit is trouwens hetgeen de 

laatste jaren gebeurt. Er zijn nog wel wetten, die min of meer toegepast worden (men steekt graag stokken in de 

wielen). Sommige misdaden, en niet van de minste, blijven ongestraft, vooral degene die op grote schaal gebeuren; 

misdadigers gaan zichzelf niet als dusdanig aanmelden. 

Jarenlang heb ik naar de drama's geluisterd die ook in de meest eerbare families bestonden; duizenden uren 

heb ik gehoor verleend aan de meest intieme confidenties, o.a. in de spreekkamer van gevangenissen: mij moet men niet 

meer wijsmaken dat films over geweld en brutale seks niemand beïnvloeden.  Laat ons eerlijk zijn, wij allen ondergaan 

er de gevolgen van.  Degene die zulk voedsel opneemt, loopt het gevaar zijn menselijkheid te verliezen.  Zelfs de 

sterksten kunnen falen ... het masker zal wel eens vallen. 

Er is maar één bron die ons kan doen herleven, namelijk de Liefde, met een grote hoofdletter ! Wij moeten ons 

er niet over schamen daarvoor uit te komen. Laat ons gerust met de jongeren spreken over onze zwakheden, over onze 

conflicten, over ons zoeken naar echt geluk, niet om hen te ontmoedigen, maar om eenvoudig te bekennen dat wij niet 

volmaakt zijn, dat wij hun ontgoochelingen en problemen begrijpen. 

Spijts alles moeten wij, samen, verder strijden tegen de afbrekers, tegen de roofdieren die zich rijk maken op 

de rug van hun slachtoffers. 

Het is misschien wel belangrijk met woorden te protesteren, te contesteren en ook aan te klagen, maar het mag 

zich niet beperken tot steriele discussies. Iedereen, moet met zichzelf beginnen en trachten een beter evenwicht te 

bereiken, vooraleer men een ander evenwichtig wil maken. Het is niet vooral door cursussen over moraal dat men de 

kwaliteit van het leven zal verbeteren, het is niet door met de lippen te bidden dat men de anderen zal leren hoe zich 

naar de Liefdebron te keren. 

Laat ons, eerst en vooral, zelf kleine getuigen worden die van deze bron leven, door ons begrip, door ons 

meevoelen, door onze goedheid en levensoptimisme.  Daar ben ik helemaal van overtuigd, maar hoewel ik het al sinds 

twintig jaar weet, ben ik nog altijd aan de eerste letter van het alfabet. Wat een geduld moet Gij toch hebben, Heer! 

Zeer genegen 
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 december 1997  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Om de drie maanden tracht ik mij wat af te zonderen om dicht bij u te zijn.  Voor mij is het een luister- en 

bezinningsmoment; ik laat al wat ik gehoord, gelezen en beleefd heb gedurende dit trimester, tot in het diepst van 

mijn hart doordringen : gesprekken, ook veel langs de telefoon, brieven, aanmoedigingen, goed nieuws, maar ook en 

vooral, veel lijden en angsten. 

Dertig jaar geleden, toen ik een tijdschrift over seksuologie uitgaf, had ik er een rubriek in geopend die veel 

gevolgd werd : ‘Gedeeld leed’, waarin ieder die het verlangde kon schrijven en zijn problemen, al was het anoniem, 

voorleggen : voor velen was de last al een beetje lichter om dragen.  In die tijd was ik, hetgeen men noemt, een 

humanist met brede gedachten; nochtans zijn mijn ideeën en oplossingen nooit verder gedaan dan die (enge) grenzen : 

in feite liet mij, al wat spiritualiteit en gebed was, onverschillig. 

Sedertdien zijn in mij wel enkele dingen veranderd; vooral toen ik begrepen had dat verstand, wetenschap en 

ervaring niet volstaan om problemen op te lossen en zeker niet om anderen uit de miserie en de wanhoop te halen.  Zijn 

eigen geluk opbouwen en anderen helpen die lijden, kan niet zonder het hart, zonder liefde. 

En ik ga zelfs verder : indien de liefde, het meevoelen, louter op menselijk vlak blijft, is het zeer moeilijk om te 

volharden, want de energie die men moet opleveren is rap uitgeput en de ontmoediging doet de rest.  Dat is, in ieder 

geval, de les van twintig jaar Poverello. 

Zo dikwijls ben ik op een stoel in de kleine gebedsruimte van de Poverello van de Zuinigheidsstraat gaan zitten, 

na een ruzie tussen sommige mensen uit het onthaal, of eenvoudig vermoeid na een werkdag.  Ik herinner mij de eerste 

jaren van Poverello toen wij, dikwijls na middernacht, bijeenzaten voor het avondgebed.  Wij keken elkaar aan in het 

halfduister, twee kaarsen en de godslamp, wij staarden naar het tabernakel en konden nog een Onze Vader en drie 

Weesgegroetjes prevelen.  Maar wat een vrede na het lawaai en de spanningen van die lange dag ! 

‘t Is dat de drie bronnen van waaruit Poverello leeft, duidelijk tegenwoordig waren : de Liefde, de 

Gemeenschap, de Armen ...’armen’ die bij ons, veilig thuis, bleven slapen, en wij, de armen.  Nooit heb ik mij zo dicht bij 

Jezus gevoeld, maar ook nooit zo verbonden met mijn ‘zusjes’ die, zoals ik, in Poverello leefden, en met mijn ‘broeders’, 

de ‘genodigden’ van het onthaal.  Ik dacht niet aan de beker champagne die ik in vroegere jaren ‘nodig’ had na een 

afmattende dag.  Denk nu niet dat ik lekkere dingen misprijs, maar de waardeschaal is wel een beetje gewijzigd. 

Nu ik het heb over lekkere dingen, is het wel zo dat de kwaliteit van het onthaal zeer belangrijk is, zowel op het 

gebied van het voedsel, als wat gastvrijheid, hartelijkheid en liefde betreft.  De enkele honderden medewerkers die in 

onze huizen helpen, begrijpen het zeker op die wijze, zoals trouwens ook degenen die Poverello op zoveel manieren 

steunen en die, onverwacht, het nodige brengen, op het goede moment. 

Toen ik enkele dagen geleden in Poverello Kortrijk was voor een ontmoetingsdag, werd ik weer een ervaring 

rijker.  Het ‘restaurant’ was volzet en er heerste een feestelijke sfeer.  Iedere genodigde genoot van een heerlijk 

mossel-feest; zelfs de ‘moeilijkste’ verwelkomde mij met een brede glimlach (tussen twee mosselen in en een volle vork 

friet).  Iedereen zag er gelukkig uit.  In ieders blik las ik veel sympathie en spontane erkentelijkheid.  Toen ik in de 

keuken kwam, waar een medewerkster duchtig friet aan het bakken was, zag ik leraars van een college de mosselen 

klaarmaken; één ervan omwoelde de mosselen in de grote braadpan met een groot schuimspaan : 30 kg ineens.  Van de 

150 kg bleven er nog 20 kg over, maar een tijd daarna waren die ook op.  Het was een heerlijk initiatief van de 

leerlingen van het college. 

En zo staan wij voor veel verrassingen die deugd doen aan het hart van gans Poverello.  Jongeren die een 

inzameling van koffie en suiker organiseren, bakkers die bellen om brood en gebak te komen halen, tuinbouwers met 

groenten en fruit, een groep vrienden die, sinds jaren, het Paasmenu verzorgen, gidsen die 500 pannenkoeken brengen; 

zonder de fijne kerstkookploeg te vergeten die, met hun familie, sinds 16 jaar het groot kerstfestijn voor 400 

genodigden organiseren en klaarmaken. 

Ja, het hart is er zeker bij !  Soms wel wat discreter op sommige momenten, soms veel duidelijker op 

feestdagen, maar dat hart, van en voor Poverello, klopt op hetzelfde ritme bij tienduizenden vrienden.  Bij de 90-jaar-

jonge dame die het dijbeen gebroken heeft en ons zo’n vriendelijk kaartje schrijft, bij de mama van 4 kinderen wiens 

echtgenoot overleden is, en die iedere dag voor ons bidt, bij de 17-jarige jongen die weet dat zijn dagen geteld zijn, 

bij al de deeltijdse of permanente medewerk(st)ers, bij de 40.000 ‘abonnees’ van Poverello-Nieuws ... de lijst wordt 

iedere dag langer ! 

Oog in oog met de verschrikkelijke pletrol die alle waarden vernietigt, die alle levende wezens treft over gans 

de wereld : geweld, geld, seks, machtsmisbruik, vormen wij, met veel anderen die tegenstroom in roeien, een sterke, 

rustige, veilige kracht, met een levendig geloof dat de liefde zal overwinnen en met, hieruit volgend, een onwrikbare 

hoop spijts lijden en mislukkingen. 

Is dit niet de boodschap van Kerstmis ?  Een Kind is ons geboren, op aarde gekomen uit liefde, met dezelfde 
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menselijke gedaante zoals wij, om echt met ons samen te leven, om alles met ons te delen, vreugde en lijden, honger en 

dorst.  Later werd Hij uitgenodigd bij de rijken, maar Hij deelde ook het brood met de armen.  Hij doorkruiste het 

land, Hij vastte, bad ganse nachten.  Hij was meestal een dakloze en zag alle mensen graag, vooral de zondaars en de 

verdwaalden.  Hij is de enige die de overspelige vrouw heeft beschermd.  Hij kon vooral de schijnheiligen niet 

verdragen. 

Hij bracht een bevrijdende boodschap en toch werd Hij verloochend, verraden, gefolterd, en ten slotte op een 

kruis genageld zoals de gemeenste misdadiger.  Enkele vrome vrouwen en één volgeling ... de anderen waren gevlucht.  

Hij is tot het uiterste trouw gebleven.  Nooit heeft Hij voor zichzelf geleefd, altijd voor de anderen.  De goede 

Herder heeft zijn leven voor zijn schapen gegeven.  De lijdende Dienaar is ons komen verlossen. 

Waarom wordt zijn liefdeboodschap nog altijd doodgezwegen of door zovelen bestreden ?  Waarom heeft men 

Hem gekruisigd en tracht men Hem nog altijd te vernietigen ?  Is het niet omdat Hij stoorde en nog altijd zoveel 

mensen stoort ?  Hij was inderdaad zeer hard voor de uitbuiters, de machtigen, de huichelaars, maar ook voor de 

versteende harten, de hoogmoedigen, degenen die de anderen misprijzen, die alleen voor zichzelf leven. 

Hij stond altijd aan de zijde van de verdrukten, de armen,de gehandicapten, de zieken.  Hij is komen hoop geven 

aan de meest onaanzienlijken, de meest gekwetsten. 

Hij is ook gekomen voor al die kinderen van een arm land die op het TV-scherm getoond werden, die gans naakt 

in vervuilde lokalen rondlopen, die éénmaal per dag wat soep krijgen, die vol puisten staan, die geen potje hebben om op 

te zitten, die in een dwangbuis gestoken worden ‘omdat ze stout zijn’ en die vooral niet bemind worden !! 

Jezus, het goddelijk Kind, is op aarde gekomen om op een schitterende wijze te tonen dat de hemelse Vader ons 

allemaal graag ziet.  Aan ons wordt alleen een beetje goeie wil gevraagd, dat wij ons naar Hem keren, onze onmacht 

bekennen.  Dat is alles wat wij te doen hebben, en vooral vertrouwen hebben. 

Al zitten wij volledig in de put, wij zullen bevrijd worden, wij worden gered.  Wij zullen schitteren en in de 

eeuwige vreugde opgenomen worden ... samen.  Het kleine Kind, dat de naam Jezus draagt, is het ons komen zeggen.  

Het is de vriendelijkste, de zachtste, de meest beminnelijke Vader die ons zijn Zoon heeft gezonden. 

Vrolijk Kerstfeest 

 

 

 

 maart 1998  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Poverello bestaat 20 jaar.  Het was een lange weg : lachen en wenen, vreugde en lijden leerden zich de hand te 

reiken, zich te verenigen in één hart, openstaand tezelfdertijd voor geluk en ellende.  Enkele duizenden, van elke 

leeftijd, van alle horizonten, zijn sinds 1978 langs de kleine deur van de Zuinigheidsstraat 4, te Brussel, 

binnengekomen. 

Andere huizen van Poverello zijn in de loop van de jaren ontstaan, naargelang de noden, maar vooral na een 

noodkreet : de schreeuw van de miserie, die gehoord werd en dan ook uitgedrukt door toekomstige lokale 

medewerkers.  De drie essentiële elementen om een nieuw huis te openen moeten aanwezig zijn : het lijden, de 

noodkreet, de vrijwilligers die zich engageren.  In het geheel tellen wij 15 Poverello- inplantingen in ons land. 

Poverello is dus gegroeid : wij hebben er hem de tijd en de ruimte voor gegeven, zonder dwang.  Alle 

beslissingen worden gezamenlijk genomen, want het is mijn Poverello niet, maar deze van een ganse gemeenschap van 

geëngageerde mensen waarvoor ik de grootste bewondering heb.  Heeft men niet meer dan eens gezien dat, spijts een 

ongeneeslijke kwaal, spijts persoonlijke problemen, vrijwilligers tot op de uiterste grens van hun krachten nog komen 

helpen zijn ?  “Ik zal komen tot op het laatste moment, want Poverello is mijn reden van bestaan !”(een medewerkster 

die aan leukemie leed). 

Het schijnt me al zolang geleden dat ik in 1976 in de Marollenbuurt aanlandde, met een oude studentenvalies, 

om niet te zeer op te vallen.  Ik was op zoek naar een kamertje, ik wilde me in het milieu inleven om beter te leren wat 

armoede was en om er misschien iets voor te doen.  Het resultaat van mijn zoeken was dat ik een kamertje vond bij de 

P.Capucijnen.  Ik verbleef bij hen en tezelfdertijd had ik alle mogelijkheden om in die, van miserie verstikkende buurt, 

te leven. 

Na korte tijd kwam Claire mij vervoegen : zij werd daarna de eerste medewerkster van Poverello.  Het was de 

periode van de eerste scholing.  Op een dag kwam een politiecommissaris in het klooster aanbellen; hij stond daar met 

een jonge vrouw die hij half bewusteloos op de stoep gevonden had.  Ieder die er voorbijkwam, had ze laten liggen. 

Een vluchtig onderzoek wees al in de richting van een intoxicatie door slaappillen : een maagspoeling scheen 

onontbeerlijk te zijn.  Rap naar het hospitaal.  Ze werd gered.  Wij brachten haar naar haar verblijf, een onooglijk 

kamertje, zonder vuur, zonder water, zonder elektriciteit. 

Het was het begin van een lange vriendschap.  Op 16 jaar was ze uit een instelling ontslagen en toen kreeg ze 5 

kinderen achtereen.  Ze waren allemaal ‘geplaatst’.  Claire en ik wisselden mekaar af om haar te steunen, om haar het 

leven draaglijk te maken.  Wij stonden midden in de zieke, bijna ongeneeslijke vierde wereld.  De uiterste grens van de 
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armoede, op alle gebied. 

Ik kom ze soms nog tegen; ze weet dat ze altijd op ons mag beroep doen.  Wanneer ze me ziet, bekijkt ze mij 

langdurig, dankbaar maar zo triestig en dan omhelst ze mij.  Ik respecteer haar vrijheid, haar manier van leven.  En 

dan zegt zij : “Ik sla er mij door”. 

Deze ontmoeting is het begin geweest van een lange reeks probleemsituaties.  Ze raakten mij des te meer dat 

ze zo diepmenselijk en zo verschrikkelijk waren.  Ik had als huisarts en nog meer als seksuoloog het leven leren 

kennen, maar nu leefde ik dichtbij de menselijke miserie, ik leefde er middenin.  En het deed me deugd, in die zin dat 

ik de echte waarden ontdekte : delen, vergeven, vriendschap, liefde. 

De arme die mij eertijds afstootte, werd een vriend.  Wat hij bezat was niet belangrijk.  Door met armen te 

leven leerde ik relativeren, mij in vraag te stellen, mijn eigen armoede te ontdekken.  In 1975 had Jezus mij, 

vrijzinnige, onverwacht op de knieën gezet : een jaar later ontmoette ik Hem in de Marollenwijk, met een uitgemergeld 

gezicht, door de ziekte getekend, liggend op een oude matras in een vuile krot. 

Op een dag leerde ik een Zuster van St.Vincentius kennen die een vrouwenclub voor 60 plussers had opgericht.  

Ze nodigde er mij uit.  Deze dames vergaderden iedere dinsdag om onder elkaar wat te babbelen, kaart te spelen en 

een boterkoek te eten met een goeie kop koffie.  Het was een club van alleenstaanden, verlaten en miserabel.  Ik was 

de enige man van het gezelschap.  De week daarop bracht ik een bandopnemertje mee, met liederen uit de goeie, ouwe 

tijd.  En hop ! ze begonnen allemaal te zingen : De mooie molen, Twee ogen zo blauw, Sous les ponts de Paris, enz.  Ik 

zag ze herleven; op slag schenen zij wel jaren jonger, de gezichten ontspanden zich, ze konden weer lachen.  En zo was 

dat iedere week, de dinsdag was het feest.  En toen begonnen wij ook te dansen, spijts stijve benen en osteoporose. 

Op een andere keer nam ik de hand van een tachtigjarige en ik onderzocht haar handpalm.  Ze keek me wat 

onthutst aan, ik zei dat ik een waarzegger was.  Al de vrouwen kwamen er rond staan, half lachend, half ongelovig.  Ik 

herinnerde mij dat ik hetzelfde gedaan had ter gelegenheid van een vlaamse kermis ten voordele van onze scoutsgroep 

in 1936.  In die tijd kwamen er vooral jonge meisjes op af ... om de toekomst te kennen.  Vandaag waren het meer de 

verstotene, afgesloofde vrouwen die ze vervingen.  Zoals altijd werd er bij iedere voorspelling echt goed gelachen, en 

ik deed er dan nog een schepke bij.  Een vrouw schaterde het uit : “Alleie, Gusta, goede ga nog trawen oek ?”  Allee 

Gusta,; gaat ge nu nog trouwen ook ?  Voor mij was dat zo een beetje op mijn manier de Blijde Boodschap doorgeven. 

De dagen zagen er niet altijd zo rooskleurig uit, wel integendeel !  De mensen die ik ging bezoeken leefden 

miserabel en leden enorm aan eenzaamheid.  Men warmde zich een beetje op, met kolen, met stookolie ... als men over 

een kacheltje beschikte.  Maar dikwijls konden bejaarden en zieken de brandstof niet meer gaan halen en leefden in 

de kou.  Anderen hadden ook geen lopend water en moesten 3, 4 verdiepingen naar omlaag om naar één kraantje te 

gaan.  Hetzelfde voor de toiletten die meestal door niemand werden onderhouden.  Eén van de eersten die wij hebben 

opgenomen zei dat hij letterlijk bevroor op de toilet waar hij woonde. 

Wat de voeding betrof, men moest niet te veeleisend zijn; niemand had warm eten, men kon eenvoudig niet 

koken door gemis aan vuur en kennis.  Men moest al goed geïnstalleerd zijn om een ei te bakken of melk te warmen.  

Cecileke, toen ze Poverello de eerste keer binnenstapte had al jaren geen warme patat meer gegeten.  Zij was 58 jaar, 

maar zag er wel 80 uit.  Toen ik ze omhelsde, bekende ze dat ze sinds 20 jaar geen zoen meer gekregen had. 

Het gebrek aan relatie, aan vriendschap, aan liefde was een cruciaal punt.  Eén van mijn nieuwe vriendinnen die 

ik in een krot op een achterkoertje had gevonden, zei me eens : “Ik heb honger, ik heb kou, maar wat voor mij het 

pijnlijkste is : dat er niemand nog mijn naam kent, niemand ziet me nog graag.  Ik besta niet meer.” 

Claire kwam nog iedere dag vanuit Braine l’Alleud waar zij woonde, dook onder in wat wij het evangeliebadje 

noemden en ‘s avonds keerde ze terug naar huis, doodmoe maar gelukkig.  Wij zochten naar een oplossing om deze 

grote ellende wat te lenigen toen ik opeens ontdekte dat er in een zijvleugel van het klooster, die 30 jaar leegstond, 

ruimten genoeg waren om veel mensen te onthalen, en dan nog met een afzonderlijke ingang in de Zuinigheidsstraat.  

De muur en het deurtje waren wel ingebeukt geweest door een vrachtwagen, er was heel veel opruimingswerk en er 

was een flinke renovatie nodig.  Maar onze dromen werden werkelijkheid : er zou een onthaal kunnen gemaakt worden 

voor 200-300 mensen. 

Met twee, drie medewerkers werd, al wat moest, afgebroken, hernieuwd en ook water, gas en elektriciteit 

gelegd.  We ontdekten de riolering, er werd geschilderd, behangen, 3 maand lang.  En dan eindelijk, kon het deurtje in 

de meimaand ‘78 definitief opengezet worden.  Sinds 20 jaar nodigt dat openstaande deurtje uit om binnen te komen, 

iedere dag, ook ‘s zondags, voor een lekker koffietje, een groot glas warme melk (met of zonder honing), een grote kom 

soep, een voedzame dagschotel; maar ook warmte, ambiance, hartelijkheid. 

Men kan er binnen komen, zoals thuis, iedere dag bij de 300.  Een straaltje hoop reeds, voor al degenen die door 

het leven (of de maatschappij ?) niet gespaard werden.  Want velen zijn van ‘goeden huize’, stelden het goed vroeger, 

maar ingevolge allerlei mislukkingen is alles ineengestort.  Dan stel ik mij de vraag : “Waarom ben ik gespaard 

gebleven ?  Indien ik die enorme kans heb gekregen van niet te verzinken, moet ik dan niet delen en mijn hart 

openzetten ?” 

Jarenlang heb ik daar niet aan gedacht.  Iedere dag, meer en meer, word ik ervan bewust.  St.Vincentius zei : 

“De armen zijn onze leermeesters.”  Inderdaad.  Zij doen ons onze kwetsbaarheid ontdekken.  En Jan Don Bosco voegt 

eraan toe : “Een glimlach opent het hart.” 

Dat is de sleutel van het geluk. 

Zeer genegen  
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 juni 1998  

 

BESTE POVERELLOVRIENDEN, 

Op 20 mei 1978 was het voor ons een grote vreugde onze eerste vrienden in Poverello Brussel te mogen 

verwelkomen.  Sinds 20 jaar is het deurtje van de Zuinigheidsstraat 4 iedere dag open om 9u, ‘s zondags om 10 u.  

Sinds 20 jaar is het hart van al de medewerkers, waarvan ik het engagement bewonder, blijven openstaan om al 

degenen die in Poverello zijn binnen gekomen, vooral dan de minstbedeelden, te onthalen.  Een hartelijk welkom, met de 

glimlach, kan veel wonden verzachtten. 

In de loop van dit jubeljaar zijn me veel herinneringen voor de geest gekomen, soms pijnlijke, maar ook veel 

blijde gebeurtenissen, soms ook maar enkele kleine dingen die hartversterkend zijn, die mij blij maken.  Om maar een 

voorbeeld te geven: wanneer iemand mij hartelijk komt omhelzen, vooral wanneer hij enkele dagen voordien ellendig en 

wanhopig was binnengekomen, dan maakt mij dat heel gelukkig. 

Het is belangrijk te weten dat de meesten die bij ons binnenkomen, al menige keren ten einde raad geweest 

zijn, en al zo dikwijls door andere diensten en instellingen werden geholpen.  Nu zitten ze weer op de knieën.  Wij gaan 

dan ook weer niet beginnen met wat bij anderen niet lukte, wij gaan geen nota’s of dossiers opstellen.  “Kom binnen, 

maak het je gemakkelijk, je bent hier thuis !”  Dat is het wat onze glimlach betekent.  Het kopje koffie, de lekkere 

soep, een frisdrank, is een duidelijke, een concrete geste van vriendschap. 

Twintig jaar lang, duizenden keren, heb ik, in uitgedoofde ogen, een klein lichtje, een antwoordje opgemerkt, in 

die blik die bijna in het leven niet meer geloofde.  Door welke hel, door welk onnoemelijk lijden zijn zij niet 

gepasseerd, al degenen die in Poverello zijn aangespeld ... gelukkig staat het deurtje open, want sommigen hebben niet 

meer de kracht om aan te kloppen. 

Fysieke miserie, morele miserie, financiële problemen, verval, familiale drama’s, professionele catastrofen, 

sociale aftakeling, uiterste onmacht.  Wat een afgrijselijk bilan van een gans leven !  Van mislukking tot mislukking, 

spijts veel inspanningen, zwoegen en vechten, is alles ineengestort. 

“Na een periode van dwalen en wanhoop, staat er plots iemand vóór mij die zegt : Kom binnen, ga zitten, je bent 

thuis.  En dan nog met een vriendelijke glimlach en een hartelijke blik.”  De dag waarop die man mij dat op die manier 

zei, was ik sprakeloos.  Ik wist niet dat mijn glimlach hem zo gelukkig had gemaakt. 

Ik heb veel geleerd sedert ik in Poverello ben.  Vóór ons onthaal open was, in de periode dat ik gedurende enkele 

maanden in de buurt had rondgelopen, waren mij veel situaties en problemen onbekend.  Spijts mijn studie, mijn 

beroepsleven en een zekere ervaring,voelde ik mij soms als een beginneling.  Jarenlang had ik leren luisteren en 

getracht moeilijke en intieme problemen op te lossen, maar nu voelde ik mij klein en zo weinig voorbereid wanneer ik 

vóór de zware ellende stond. 

Ik (!), die de indruk, en misschien de zekerheid had nogal wat mensen in nood geholpen te hebben, voelde mij zo 

weinig efficiënt, zo nutteloos.  Wat zinnigs kon ik zeggen aan dat vrouwtje dat gebroken, met roodomrande ogen en 

een bevende onderlip vóór mij stond.  Op dat ogenblik heb ik mij herinnerd hoe ellendig en angstig ikzelf was, vijf jaar 

voordien, toen ik dacht dat ik doodging.  Heel spontaan heb ik haar hand vastgenomen, ik kon niets zeggen, maar uit 

mijn hart ontsprong dit gebed : Uit het diepste van de afgrond schreeuw ik tot U, mijn God. 

Een tijdlang heb ik dat handje in de mijne gehouden, ik heb langs mijn blik getracht al de liefde die ik op dat 

moment ontving, door te geven.  Ik heb niets gezegd, want ieder woord zou in die ogenblikken nutteloos of overbodig 

geweest zijn.  Zij ook sprak niet, maar ik zag dat haar lig wat minder beefde.  Ik heb haar in mijn armen genomen en 

heb haar gestreeld. 

x          x          x 

Twee maanden na de opening waren er al 25 tot 30 mensen.  De sfeer was goed, men sprak niet over zijn 

problemen; wat mij trof was dat er spijts alles veel goed humeur en zelfs humor was.  Op een dag kwam er mij een 

dame opzoeken  die in een groot bedrijf werkte.  Ze wilde graag een uur ‘s middags komen helpen ... om terug te leren 

lachen, want spijts haar comfortabel inkomen, konden noch zij noch haar echtgenoot nog lachen ! 

De meeste mensen kwamen iedere dag; het waren vooral eenzamen, bejaarden die geen eten konden klaarmaken, 

gezien de leeftijd en de handicaps, of eenvoudig omdat zij op straat zaten, zonder vast verblijf, zonder geld, zonder 

identiteitskaart.  Sommigen leefden in een zielig kamertje, zonder enig menselijk contact, alleen, altijd alleen. 

Na enkele weken was het te klaarblijkelijk dat wij meer moesten doen : soep, koffie, belegde boterhammen (aan 

5fr.) was niet voldoende.  Men moest terug leren eten : dus warm voedsel.  Iedere dag was er een ander menu (aan 

35fr.), zoveel men kon op krijgen.  Degenen die niets bezaten, konden voorlopig gratis eten tot ze met OCMW, 

ziekenkas of pensioen in regel waren.  Het aantal maaltijden steeg vlug van 50, 80, 120 tot 150.  Het werk 

vermeerderde aan hetzelfde ritme.  Wij waren met drie permanente en twee deeltijdse medewerkers om de 

maaltijden te bereiden, op te dienen, de ‘bar’ te doen, de afwas, de kuis, de toiletten, enz. 

Poverello was open van 9 tot 17u., maar twee dagen per week ook tot 22u. omdat veel van onze gasten niet 



 63 

wisten waarheen.  Dan begon de voorbereiding van de omeletten van 17 tot 20u.  Er was veel variatie : natuur, met 

suiker, met spek, kaas of ham, met tomaten of ketchup, roerei of eenvoudig een lekker spiegeleitje.  Sommigen 

vroegen drie eieren.  Zich beter voeden, zich versterken, leren eten was ons eerste objectief.  Wij trachtten te 

beantwoorden aan de elementairste noden : eten, drinken, deftig gekleed lopen, zich kunnen opwarmen, administratief 

in regel zijn, maar vooral : bestaan, een naam hebben, gerespecteerd zijn, graag gezien worden. 

Maar er moest ook voor huisvesting gezorgd worden, velen hadden geen adres.  Veel van de bezoekers leefden 

op straat, waren ook met niets in regel, hadden geen OCMW, of durfden nergens meer aankloppen voor een kamertje : 

de deur was pas open of de eigenaar gooide ze weer dicht. 

De winter naderde met rasse schreden.  Claire, Teresa en ik hebben dan besloten al degenen die in grote nood 

zaten voorlopig te herbergen in de zaaltjes waar wij het dagonthaal deden.  Om 17u. werd alles ontruimd om ons de 

gelegenheid te geven alles, met veel water en zeep, grondig te kuisen. 

Om 19u. kwamen degenen, die ‘s nachts bleven, belegd brood en koffie gebruiken.  Daarna ging elk op toer een 

matras en een deken halen in een gebouwtje dat in de binnentuin stond.  Men kan zich het toneel voorstellen als een 

veertigtal mannen, en ook enkele vrouwen, een plaats moesten vinden, zich moesten wassen, enz.  Op een dag heb ik een 

man op de biljart zien liggen, een ‘Amerikaanse’ biljart met rubber tappen ... gaat het ?  O ja, ‘t is hier lekker warm ! 

‘s Nachts als ik op het verdiep erboven in mijn bed lag, sliep ik weinig, want ik was niet gerust; alles kon 

gebeuren, epileptische crisissen, eigenaardige of gevaarlijke gedragingen, enz. en om 7u. moest alles weer in orde 

gebracht worden voor het dagonthaal, koffie, boterhammen, enz., en dan groenten kuisen, soep maken, worsten of vis 

bakken, of de spaghettisaus bereiden. 

Maar de situatie werd stilaan onhoudbaar.  Toen hebben wij een ‘algemene vergadering van Poverello’ belegd.  

De zaal was bomvol.  Op de dagorde : voor iedereen een bed !  Wij hadden al het idee een zaal met vijftien bedden in 

de binnenkoer van Poverello te bouwen.  Ik heb er niets over gezegd, want ik wilde eerst het woord geven aan degenen 

die wij hadden onthaald : het moest hun beslissing zijn. 

Het debat was fel geanimeerd; het besluit was dat zij geen enkele kans zagen om een oplossing te vinden, want 

sommigen hadden zelfs schrik om ergens te gaan aanbellen; velen onder hen waren nochtans bedrijfsleider, advocaat, 

dokter, architect, verpleegster, bureauchef of burgemeester, enz. geweest. 

Toen deed ik het voorstel om samen een logement te bouwen en de anderen te helpen een kamer te vinden door 

met hen mee te gaan naar de eigenaars, wanneer het nodig zou zijn.  Het voorstel werd met enthousiasme onthaald.  

Enkele dagen later gingen wij aan het werk en samen hebben wij de funderingen in gewapend beton gegoten.  Maar 

daarna zat iedereen plat en is de Bouworde ons komen helpen. 

In 1983, na veel zoeken, hebben wij een oud pand gekocht in de Huidevettersstraat.  Wij hebben veel moeten 

afbreken en terug opbouwen: met 15 gingen wij er iedere morgen op af, zes maanden lang en wij hebben alles, samen, 

zelf gedaan.  De uitslag was : 30 supplementaire bedden, zalen voor dagverblijf, voor onthaal van groepen en klassen, 

een stemmige bidplaats op zolder, douchen, enz. 

De Voorzienigheid heeft ons veel geholpen vanaf de stichting van Poverello.  Wij hebben geen subsidies en 

spijts alle problemen is het gegroeid, de huizen vermenigvuldigden zich, dank zij de inzet van honderden medewerkers 

en het groot hart van duizenden anderen die ons steunen : het hart, de liefde staat centraal in Poverello. 

Wij hadden een metser nodig; daar komt plots iemand zich voorstellen en zegt : “Kan ik komen helpen ?”  Ik 

vraag hem : “Wat doe je ?”  Hij antwoordt : “Ik ben metser.”  ‘t Was Johan ... hij is nog altijd daar na 15 jaar. 

Wij hadden 14 deuren nodig.  Een schooldirectrice belt me op : “Wat kan ik voor u doen ?”  Ik aarzel, maar zij 

dringt aan.  “Wat heb je nu nodig ?”  Ik aarzel niet meer en antwoordt : “Veertien deuren !”  Zij zegt : “Wij hebben 

juist de deuren van de school vervangen.  Kom ze maar halen.”  Ik heb de camionette genomen, ik tel de deuren : er 

waren er veertien. 

Wij hadden een schrijnwerker nodig om de deuren aan te passen.  Wat nu gedaan ?  De volgende zondag, na de 

eucharistieviering in ons zaaltje, komt er zich iemand met zijn vrouw voorstellen.  “Ik wil jullie helpen.”  “Wat doet ge, 

Mijnheer ?”  “Ik ben schrijnwerker !”  Veertien dagen later stonden de deuren erin.  En Kris en Walter komen nog 

altijd helpen ...  En zo zijn al die edelmoedige medewerkers, door God gezonden, er op af gekomen.  Wat een 

formidabele inzet !  En ze zien er zo gelukkig uit ! 

Alles verloopt daarom niet altijd van een leien dakje, er wordt enorm gewerkt, maar men moet erin geloven en 

vooral het samen doen, met hart en ziel.  Veel jongeren die bij ons komen zijn getroffen door de optimistische sfeer 

die zij bij ons vinden, spijts de schrijnende miserie. 

De kracht ?  Liefde !  Spijts al mijn tekortkomingen, mijn zwakheid, mijn onmacht, moet ik mij altijd naar de 

bron van de Liefde keren, er de nodige energie putten om recht te blijven.  Ik mag niet opgeven, loslaten, twijfelen.  

Zelfs in de diepste afgrond waar ik mij bevonden heb, was er altijd een klein lichtstraaltje.  Er is hoop voor iedereen, 

want er is altijd iemand die ons liefheeft ! 

Zeer genegen 


