Interview met Broeder René Stockman, Generale Overste Broeders van
Liefde

Broeder Stockman, hoe en wanneer heeft uw stichting plaatsgevonden?
Wij zijn Broeders van Liefde en we zijn opgericht in 1807 in België. Wij zijn de eerste
congregatie na de Franse revolutie, gesticht door een Belgische priester Petrus Jozef
Triest. Onze eerste naam was ‘Hospitaalbroeders van St. Vincentius’. Ik kan echt
zeggen dat we onmiddellijk in lijn waren met de Vincentiaanse spiritualiteit. Het is
goed om te weten dat onze stichter vier congregaties heeft gesticht. De eerste waren
de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Zijn doel was niet om een congregatie te
stichten, maar om enkele jonge dames samen te brengen in Parijs om Dochters van
Liefde te worden, maar ze werden geweigerd omdat ze geen Frans konden spreken.
Dus werd Kannunik Petrus Jozef Triest gedwongen om te beginnen met zijn eerste
congregatie, de Zusters van Liefde, en een regel op te stellen. Hij bracht de
Vincentiaanse spiritualiteit en de Benedictijnse spiritualiteit samen. Hij gaf de regel
van Sint-Benedictus met veel aandacht voor contemplatie in combinatie met de
liefdadigheid van St. Vincentius. Dat werd voor onze stichter een nieuw model. Twee
jaar later stichtte hij de Broeders van Liefde en noemde hij ze 'Hospitaalbroeders van
St. Vincentius', geheel in lijn met de ziekenhuisbroeders, opnieuw beïnvloed door de
Vincentiaanse spiritualiteit, maar ook met gebruiken uit het kloosterleven van de
Benedictijnse spiritualiteit. We ontvingen dus van beide kanten een invloed: we waren
ziekenhuisbroeders en ons hoofddoel of onze missie was liefdadigheid, geheel in lijn
met St. Vincentius. De zorg voor de armen in naastenliefde, Jezus in de arme
ontdekken, liefde brengen. Toen onze stichter stierf, werd hij de St. Vincentius van
België genoemd. We kunnen dus zeggen dat we echt een Vincentiaanse congregatie
zijn, volledig in lijn met de spiritualiteit van het Vincentiaanse charisma.
Op welke manieren weerspiegelt uw congregatie het Vincentiaanse charisma?
Ik denk vooral aan de preferentiële zorg voor de armen en de hulp die we op een
professionele manier met liefde bieden. Dat is de samenvatting van ons charisma.
Altijd de preferentiële zorg voor de armen eerst. Dat is heel Vincentiaans, en ook om
het uit liefdadigheid te doen, maar op een professionele manier. Als we naar de
Dochters van Liefde kijken, toen hij met hen begon, combineerde hij ook onmiddellijk
de twee aspecten: liefdadigheid met professionele zorg. Dat is ook voor ons iets heel
belangrijks. We hebben vooral in België ons apostolaat ontwikkeld voor psychiatrische
patiënten die in die tijd in de samenleving volledig werden verwaarloosd. Nadien zijn
we in 30 landen wereldwijd bekend geworden. We blijven altijd kijken naar degenen
die totaal in de steek zijn gelaten, psychiatrische patiënten die in zoveel landen

volledig in de steek zijn gelaten, niet meer als mensen worden beschouwd. We kunnen
zeggen dat ze hun menselijke waardigheid hebben verloren. Wij herstellen hun
menselijke waardigheid. En we doen dit altijd in liefdadigheid. Liefdadigheid voor
ons omvat altijd de vier woorden: liefde, mededogen, genade en op een professionele
manier. Als ik naar St. Vincentius kijk – ik heb veel over hem gelezen en ik ook een
aantal boeken over hem geschreven – vond ik altijd deze vier aspecten terug. Hij begon
altijd met die basishouding van liefde, ontwikkelde mededogen voor de persoon in
nood, ontwikkelde affectieve liefde tot effectieve liefde, de werken van
barmhartigheid op een professionele manier. Dat is de samenvatting van ons
charisma, volledig in lijn met de Vincentiaanse spiritualiteit.
Wat zijn uw verwachtingen van het Vincentiaanse Charisma, nu we de ontmoeting
met de leiders van de Vincentiaanse familie, gepland voor januari 2020 in Rome,
naderen?
We zijn erg blij met deze bijeenkomst die zal plaatsvinden in januari 2020, ik zou
gelukkig zijn om erbij te zijn, zeker. De laatste jaren had ik veel contacten met andere
groepen van de Vincentiaanse familie. Ik vond het een verrijking, om elkaar te kennen,
om te zien hoe de anderen leden van deze Vincentiaanse familie zich vandaag
ontwikkelen in het werkveld. We zien natuurlijk dat het altijd tegelijk nieuw is, maar
ook volledig geworteld in diezelfde visie, diezelfde spiritualiteit. Ik heb dus hoge
verwachtingen van de bijeenkomst, vooral van de uitwisseling van ideeën en
ervaringen, vooral als we kijken hoe ze in andere landen en groepen het charisma van
St. Vincentius ontwikkelen. Dat is voor mij het belangrijkste. Bijvoorbeeld is de
systemische verandering, die door de Congregatie van de Missie is ontwikkeld, echt
een inspiratie voor ons. Ik ken goed Pater Mahoney, de vorige generale overste van de
Congregatie van de Missie. Ik werd in 2000 verkozen tot generaal overste en toen ik
hier in Rome aankwam, was hij nog steeds generale overste. Ik had dus een zeer goede
relatie met hem en nodigde hem hier een paar keer uit om te spreken over ‘systemische
verandering’. Toen vroeg hij me: “kun je dat vertalen voor je eigen congregatie?”. We
hebben gezien dat wanneer we die twee samenbrachten, we in visie dezelfde richting
op gaan. We waren erg geïnspireerd door die nieuwe visie. Een zeer moderne vertaling
van de Vincentiaanse spiritualiteit in dat idee van systemische verandering. En tijdens
ons laatste generaal kapittel vorig jaar nodigden we ook de generale overste vader
Thomas uit, die een conferentie gaf, en we zeiden nogmaals heel duidelijk dat het zo
belangrijk voor ons is om deze visie terug te zien in alle activiteiten op onze scholen,
in onze instituten voor gehandicapten, in onze psychiatrische ziekenhuizen
wereldwijd. We kijken heel goed naar dat aspect van systemische verandering en zien
ook dat de mensen die we dienen echt betrokken zijn als volwaardige mensen, met
volledige verantwoordelijkheden in de zorg, in de dienst. Dit zijn twee elementen die
erg belangrijk voor ons waren en die we tijdens deze bijeenkomst hebben ontvangen,

met name van de Congregatie van de Missie. Daarom is deze ontmoeting met andere
congregaties van de Vincentiaanse Familie zo belangrijk. Ik ben er zeker van dat we
nieuwe ideeën en elementen zullen ontvangen die vruchtbaar kunnen zijn voor ons
apostolaat.

