
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

Ik	word	vriend	van	de	Stichting	Amis	Notre	
Dame	de	Colombier.	
Met	ingang	van																			(1e	van	de	maand)	
maandelijks/jaarlijks	automatisch		
incasseren:	€							
Terugboekingsrecht:	56	kalenderdagen.	
	
Naam		

Adres		

Postcode		

Plaats		

Telefoon		

Email		

Geboortedatum		

IBAN	nummer		

Datum		

Handtekening		

U	kunt	deze	aanmelding	overhandigen	aan	
père	Theo	(ofwel	15	Boulevard	des	Pins,	11700	
Montbrun-des-Corbières)	of	sturen	naar:	
	
Stichting	Amis	Notre	Dame	de	Colombier,	
Lindenlaan	4	
NL	-	5384	BD	Heesch	
	

Restauratie	en	onderhoud	
	
De	 jaarlijkse	 subsidie	 is	 in	 het	 geheel	 niet	
toereikend	 voor	 de	 restauratie	 en	 het	
onderhoud	 van	 dit	 monument	 uit	 de	 11e		
eeuw.	 Uw	 vrijwillige	 bijdrage	 is	 daarom	 zeer	
welkom	 voor	 het	 redden	 van	 dit	 cultureel	
erfgoed.	 Tevens	 helpt	 u	 daarmee	 deze	 kapel	
geopend	te	houden	voor	het	publiek.		
	
	
Hoe	kunt	u	vriend	worden?	
	
U	wordt	 vriend	van	deze	monumentale	 kapel,	
door	 een	 donatie	 van	 een	 maandelijks	 /	
jaarlijks	 bedrag	 te	 storten	 op	 rekening	
NL20RABO	 0157	5752	 25	 t.n.v.	 Stichting	Amis	
Notre	Dame	de	Colombier.	Hierdoor	stelt	u	de	
kluizenaar,	Theo	van	Osch,	 tevens	 in	 staat	om	
aan	 zijn	 roeping	 gestalte	 te	 geven	 in	 deze	
kapel.	 Uiteraard	 is	 het	 ook	 mogelijk	 éénmalig	
een	 bedrag	 naar	 keuze	 te	 doneren	 op	
hetzelfde	rekeningnummer.	Als	vriend	houden	
we	u	op	de	hoogte	van	alle	activiteiten	t.a.v.	de	
kapel,	en	de	weg	van	haar	nieuwe	bewoner.	

	

Stichting	Amis	Notre	Dame	de	Colombier,	
Dertienvat	4,	NL	-	5404	MJ	Uden,	
( 	(0031)	(0)6	38	31	41	02	
	

De	stichting	is	ingeschreven	in	de	K.v.K.	onder	
nummer:	6492057.	

	

www.notredamedecolombier.com	
info@notredamedecolombier.com	
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Situering	
	
De	11e	eeuwse	Romaanse	kapel	van	Notre	Dame	
de	Colombier	 ligt	 op	één	 kilometer	 ten	noorden	
van	 het	 Zuid-Franse	 dorp	 Montbrun-des-
Corbières,	 in	 het	 departement	 de	 Aude	 (regio	
Occitanië),	 in	de	vallei	tussen	de	Pyreneeën	naar	
het	 zuiden	 en	 de	 Montagne	 Noire	 naar	 het	
noorden,	 en	 tussen	 de	 steden	 Narbonne	 en	
Carcassonne.	Tot	aan	de	zomer	van	2018	was	er	
nauwelijks	 nog	 activiteit	 in	 deze	 kapel,	waaraan	
een	mooie	legende	verbonden	is.	De	lange	versie	
ervan	 is	 terug	 te	 lezen	 op	 de	 website	 van	 de	
kapel.	
	
Naam	
	
De	 naam	 Notre	 Dame	 de	 Colombier	 heeft	 te	
maken	met	deze	 legende.	Notre	Dame	betekent	
‘Onze	Lieve	Vrouw’,	de	naam	waarmee	Maria,	de	
moeder	 van	 Jezus	 Christus,	 voornamelijk	 in	 de	
volksdevotie	 wordt	 genoemd.	 ‘Colombier’	
betekent	 letterlijk	 ‘duiventil’,	maar	heeft	ook	als	
tweede	 minder	 bekende	 betekenis	 ‘gezin’	 of	
‘ouderlijk	 huis’.	 Beide	 betekenissen	 hebben	
betrekking	op	de	legende.	
	
Legende	
	
De	vertelling	verhaalt	hoe	de	heer	van	Montbrun	
in	diepe	 rouw	 is	over	het	 verlies	 van	zijn	vrouw.	
In	de	hoop	op	 verwerking	 van	dit	 gemis	 sluit	 hij	
zich	 aan	 bij	 een	 kruistocht	naar	het	 Heilig	 Land.	
Drie	jaar	lang	staan	zijn	twee	zonen	iedere	avond	
op	de	kasteeltoren	op	de	uitkijk,	wachtend	op	de	
terugkeer	 van	 hun	 vader.	 Als	 die	 uitblijft,	
besluiten	 de	 twee	 zonen	 zich	 te	 verzekeren	 van	
opvolging,	 door	 een	 huwbare	 vrouw	 te	 kiezen.	
Daartoe	 geven	 ze	 een	 grandioos	 feest	 op	 een	
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ongelukkig	gekozen	moment,	en	tot	ergernis	van	
de	geestelijkheid:	op	Goede	Vrijdag,	twee	dagen,		
voor	Pasen,	bij	 het	 herdenken	 van	 het	 lijden	en	
sterven	 van	Christus.	Onder	 invloed	van	de	wijn	
en	bedwelmd	door	het	vrouwelijk	schoon,	willen	
ze	 geen	 gastvrijheid	 verlenen	 aan	 een	 zwerver	
die	hen	tot	twee	keer	toe	lastig	valt.	Ze	sturen	de	
honden	 op	 hem	 af,	 die	 hem	 vervolgens	
verscheuren.	Als	de	twee	jonge	kasteelheren		de	
ongenode	 zwerver	 daarna	 levenloos	 vinden,	
herkennen	 ze	 aan	 de	 zegelring	 om	 zijn	 vinger,	
aan	de	gelijkenis	op	het	bloedige	 gelaat,	 en	aan	
het	 relaas	 over	 de	 kruistocht	 in	 zijn	 buidel,	 hun	
eigen	 vader,	 die	 was	 terug	 gekomen	 naar	 het	
ouderlijk	 huis.	 Terwijl	 ze	 hun	 spijt	 betuigen	 en	
jammeren	 om	 deze	 daad,	 verschijnt	 een	 vlucht	
duiven	uit	het	niets.	Eén	van	hen	zet	zich	neer	op	
de	 dode	 vader,	 doopt	 haar	 snavel	 in	 het	 open	
bloedende	 hart	 van	 hun	 vader,	 en	 tekent	
daarmee	de	contouren	van	de	kapel	en	de	plaats	
waar	 die	 gebouwd	 moet	 worden:	 op	 de	 plek	
waar	zij	nu	nog	steeds	staat…	
	
Monument	
	
De	 historische	 waarde	 van	 deze	 legende	 is	
uiteraard	 twijfelachtig.	 De	 echte	 historische	
waarde	 van	 de	 kapel	 zelf	 is	 echter	 niet	 te	
overschatten,	omdat	tussen	haar	soortgenoten	in	
deze	 streek	 deze	 kapel	 van	 unieke	 grootte,	
waarde	 en	 betekenis	 is.	 Aangezien	 het	
monument	 als	 kerkgebouw	 steeds	 meer	 in	
onbruik	 is	 geraakt,	 dreigt	 ook	 voor	 haar	 het	
gevaar,	 dat	 ze	niet	 voldoende	onderhouden	kan	
worden.	Daarom	heeft	père	Theo	van	Osch	bijna	
twee	 jaar	 geleden	 een	 stichting	 in	 het	 leven	
geroepen,	om	de	kleine	en	armlastige	gemeente	
Montbrun	 te	 ondersteunen	 in	 het	 redden	 van	
haar	monument.		
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In	 Frankrijk	 is	 namelijk	 de	 staat	 (dus	 de	
gemeente)	eigenaar	van	de	kerkgebouwen.	
	
Stichting	
	
De	 Stichting	 ‘Amis	 Notre	 Dame	 de	 Colombier’	
stelt	 zich	als	 doel	subsidiebronnen	aan	te	boren,	
middelen	te	vergaren	en	vrienden	te	werven	voor	
de	restauratie,	het	behoud	en	het	onderhoud	van	
deze	 kapel.	 Aangezien	 de	 stichting	 volgens	 het	
civiele	 recht	 in	 Nederland	 is	 opgericht,	 is	 haar	
adres	en	zetel	ook	daar.	
	
Roeping	
	
In	de	 loop	 van	de	 laatste	 jaren	wordt	père	Theo	
zelf	 steeds	 meer	 aangetrokken	 tot	 deze	 kapel.	
Vanaf	zijn	jeugdjaren	koestert	hij	een	grote	liefde	
voor	 het	 Franse	 land	 en	 zijn	 cultuur.	 Zijn	
priesterroeping	 in	 Lourdes	 in	 1981	 resulteert	
uiteindelijk	in	het	ontvangen	van	de	wijdingen	 in	
1988	 en	 1989	 in	 het	 bisdom	 Den	 Bosch.	 Na	 28	
jaar	 intensieve	 en	 actieve	 zielzorg	 als	 pastoor	 in	
verschillende	 parochies	 van	 het	 bisdom	 Den	
Bosch,	 na	 10	 jaar	 dekenschap	 en	 verschillende	
andere	pastorale	activiteiten	er	naast,	krijgt	in	de	
loop	van	2016	en	2017	een	‘tweede	roeping’	zijn	
beslag:	 van	 het	 praktische	 actieve	 pastoraat	 als	
parochiepriester	 naar	 het	 meer	 contemplatieve	
leven	en	gebedsapostolaat	als	kluizenaar	in	en	bij	
deze	 oude	 bedevaartkapel.	 Na	 een	 periode	 van	
begeleiding	in	het	‘onderscheiden	der	geesten’	en	
een	proefperiode	ter	plekke,	begint	père	Theo	in	
de	 loop	 van	 de	 herfst	 van	 2017	 op	 57-jarige	
leeftijd	aan	een	nieuwe	start:	jaren	van	postulaat	
en	noviciaat,	om	te	groeien	naar	het	doel	van	zijn	
‘tweede	 roeping’:	 kluizenaar	van	Notre	Dame	de	
Colombier.	 	
	
	


