
Naspeuringen van Paul Theelen: In memoriam Toon Bastiaensen

Eer en herinnering aan oom Toon Bastiaensen
In de 60-er jaren veranderde - parallel aan de ontkerkelijking - ten huize Theelen in
het spraakgebruik de benaming heeroom Toon in ome Toon en oom Toon. 
Waarom een heeroom zo anders was als een oom, heb ik nooit begrepen, maar allengs 
werd duidelijk dat heeromen een streepje voor hadden op de aangetrouwde ooms van 
vaders kant. Zijn drie zussen woonden met man en kinderen her en der in het land en 
zag je amper, maar heeroom Toon was een constante factor.
Met de titelverandering veranderde ook zijn positie in het gezin Theelen:
Heeroom Toon was een duidelijk aanwezige persoon, zozeer zelfs dat je wel kunt zeggen
dat hij praktisch bij alle kerkelijke gebeurtenissen van de neefjes, nichtjes, 
achterneefjes en achternichtjes prominent aanwezig was. 
Je kunt wel zeggen: bij het hele arsenaal van kerkelijke bedieningen was hij 
aanwezig, altijd op een vriendelijke en belangstellende wijze. Dit heeft hij 
volgehouden tot ruim een jaar geleden: bij het overlijden van zijn zwager Jerome 
Theelen in oktober 2007 was hij, samen met zijn broer Jos, weer present op de 
begrafenisdienst in Eindhoven.

Op afstand in Eindhoven heb ik zijn leven in Nijmegen gevolgd, hoewel ik al als 12-
jarige priesterstudent in Wernhoutsburg veel met hem te maken gehad heb. 
Zo was ik blij dat - na drie schooljaren -  het kleinseminarie in Wernhoutsburg 
gesloten werd en ik terug kon keren naar Eindhoven.
Ook voor hem was dat een grote verandering: van leraar klassieke talen aan een klein 
gymnasium werd hij enkele jaren later wetenschappelijk medewerker aan de 
universiteit. 
De omgeving in het Studiehuis van de paters Lazaristen werd zijn nieuwe thuis, en is 
dat ruim 40 jaar gebleven. Zijn gehele privé-woonruimte deed de naam Studiehuis eer 
aan: in zowel de slaapkamer, werkkamer als op de gang kasten met boeken, duidelijk 
geen allerdaagse boeken, en jong en oud door elkaar. Hier wordt gestudeerd!, maar wel
met een computer en met de oude lederen stoel waarin zijn vader vredig pijp rookte en
de as gaten in het leer had geschroeid.
Het lot van zijn vader wilde hij juist niet achterna, werd een week voor zijn dood 
geschreven. Toch was hij zeker niet bang voor de dood. Gegeven zijn onwankelbaar 
geloof weet hij zich nu in de nabijheid van zijn vader en moeder, zus en zwager en 
vele andere familieleden en bekenden.

Met het verminderen in het geloven in het hiernamaals, is bij mij persoonlijk de 
overtuiging gekomen dat de herinnering je doet verder leven. Toon Bastiaensen zal in 
herinnering, - “in memoriam” - blijven van de gehele mensheid door de ruim 125 
nagelaten wetenschappelijke artikelen en boeken van zijn hand.
Eén van zijn laatste Nederlandstalige boeken uit 2006 heet dan “Ere wie ere toekomt”.

Ik kon het niet nalaten in het boek, met als ondertitel “Over ontstaan en vroege 
ontwikkeling van de Latijnse liturgie” te zoeken naar gebeden voor gestorvenen.  
En ik vond direct een gebed uit het Gelasianum dat bestemd was om meteen na iemands 
dood uitgesproken te worden:
´Heer, neem de ziel op van uw dienaar die naar U terugkeert. 
Geef haar hemelse kledij en was haar in het heilige water van het eeuwige leven. 
Geef haar blijdschap met de blijden, wijsheid met de wijzen. 
Geef haar een plek in de kring van de bekranste martelaars, een plaats vooraan tussen
de aartsvaders en profeten, het gezelschap van de apostelen onderweg met Christus. 
Vergun dat zij met de engelen en aartsengelen de glorie ziet van God, 
dat zij vreugde vindt binnen de robijnen wanden van het paradijs, 
dat haar kennis van de geheimen geopenbaard wordt, 
dat zij met de cherubijnen en serafijnen de glorie ontdekt van God. 
Moge zij met de vierentwintig oudsten het Hooglied vernemen, 
haar kleding wassen samen met hen die hun kleding wassen in de fontein van het licht.
Geef dat zij met hen die kloppen op de poorten van het hemels Jeruzalem die poorten 
open vindt, 
dat zij met hen die God zien Hem ziet van aangezicht tot aangezicht, 
dat zij met hen die toeluisteren in een hemels gehoor de klanken mag beluisteren van 
de hemel´.

Aan Toon Bastiaensen alle eer als familielid van ons, 
confrater van de paters Lazaristen in het Studiehuis in Nijmegen, en 
vertrouwenspersoon van velen.
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