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Foto pagina 2: Norbertus in de poort van de Abdij van Berne. 
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St. Norbertus werd ergens in 1080 geboren in 
Gennep. Niet verwonderlijk dus dat de stichter 
van de Orde der Premonstratenzers tal van 
sporen in dit Limburgse stadje aan de Maas 

heeft  nagelaten. En ook niet verwonderlijk dat tal van 
norbertijnen op gezette tijden hun schreden richten 
naar de geboorteplaats van hun stichter. De laatste keer 
gebeurde dit massaal op 1 augustus 2018, ruim voor het 
virus in ons land voet aan wal zette: Corona was toen 
voor ons nog een smakelijk Spaans biertje.
Harm Teunissen, webmaster van gennepnu.nl en gennep.
news, maakte van het bezoek van de norbertijnen op 
deze mooie woensdag een aantal prachtige foto’s. Aan 
hem danken we onderstaande foto en de fraaie omslag 
van deze ‘Berne’.

De wereld van Norbertus was een kleine. Hij heeft  nooit 
geweten dat aan de andere kant van de zee nog een 
enorm continent gelegen was, laat staan dat zijn orde 
daar nog eens een vooraanstaande rol zou gaan spelen. 
Het openingsartikel vertelt de geschiedenis van de Abdij 
van St. Norbert in De Pere (Wisconsin, USA) en de zuinige, 

sigaren rokende norbertijn Bernard Pennings, een man 
met een streng gezicht.
In zijn artikel ‘Als het op zegenen aankomt’ gaat Abt 
Denis Hendrickx in op de moeizame relatie tussen het 
Vaticaan en wat we maar even ‘andersseksuelen’ zullen 
noemen. Ook de Nederlandse bisschoppenconferentie 
hult zich in zwijgen. Verderop in het blad vertelt de abt 
wat we nog mogen verwachten in het jaar waarin we 
‘900 jaar norbertijnen’ vieren. 
Ralf Bodelier wandelde naar de Klaagmuur in Jeruzalem 
en kwam terug met een boeiende beschouwing over 
Genesis 1.
Iedereen heeft  zijn geschiedenis, schrijft  Thijs Moons. 
‘Hoe ramen wassen me terugbracht in mijn geschiedenis!’ 
Dit intrigerende zinnetje noopt tot lezen! 
Theo Kennis duikt in de geschiedenis van het Abdijhuis, 
of nauwkeuriger: van het Gymnasium Sint Norbertus. 
Ooit klein begonnen in één kamer op initiatief van Gerlach 
van den Elsen, later uitgegroeid tot een middelbare school 
van naam en faam. 
In Uitgelicht neemt Jeroen Bosgraaf, chef-kok van Hotel 
Restaurant De Essenburgh, het woord. Hij houdt ervan 
mensen culinair te verwennen, tot intens genoegen van 
de kloosterbewoners.
Tot slot staan we stil bij de nodige jubilarissen en het 
afscheid van Priorij ‘De Schans’ als zelfstandig huis van 
de Canonie van Berne.

Een gezonde en zonnige zomer toegewenst! We zien 
elkaar terug in het najaar�


