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VAN DE REDACTIETAFEL 
 
 
Dit nummer begint met een persbericht, dat enige tijd geleden 
in de Nederlandse dagbladen opgenomen is geweest. Ook onze 
Congregatie kent duidelijk zwarte bladzijden in de 140 jaar van 
ons bestaan. Hierdoor zijn wij heel ontdaan en willen door het 
publiceren van dit persbericht ons oprecht medeleven met de 
slachtoffers betuigen en om vergeving vragen. 
Jubilarissen interviewen is op zich al boeiend, maar kan soms 
ook een verrassende wending nemen. Deze keer was bij het 
zestigjarige kloosterjubilea medebroeder Gerard Kroes aan de 
beurt. Na het interview is hij echter de dag voor zijn jubileum-
datum overleden……. Het interview met hem en zijn familie 
krijgt daarom een geheel andere lading, maar des te fijner dat 
het interview reeds plaats had gevonden. 
Een ander toeval is dat Jan Smit in het interview duidelijk aangeeft 
welke plaats de Eucharistie in zijn leven inneemt en we zien dat 
bij de overweging over een artikel uit de Constituties Alfons Kroese 
zijn gedachten over de Eucharistie weergeeft. Zulke “toevalligheden” 
kun je niet verzinnen, die gebeuren! Het zijn artikelen die alle 
drie meer dan de moeite waard zijn. 
Dat wil niet zeggen dat de rest van dit nummer niet de moeite 
waard zou zijn. Integendeel, neemt u er maar rustig de tijd voor: 
het vers van Theobaldus is lang, maar met een diepe gedachte 
erin; de praktijk van alledag deed Wilfried weer eens ervaren, 
dat er ook nu nog barhartige Samaritanen bestaan als je met je 
auto stil komt te staan; foto’s van een bedevaartsplaats waar 
fraters in grote getale in de processie meeliepen; een markante 
medebroeder hield op zijn tachtigste kloosterjubileum een lange 
dankspeech, omringd door zwaar-rokende rectoren....; en dan 
nog het vertrek uit de redactie van een der oprichters van Inko. 
De redactie wenst u veel leesgenoegen.   
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Nu het dit jaar 140 jaar geleden is, dat onze Congregatie is gesticht door 
Mgr. A.I. Schaepman en wij dit feit intern op een bescheiden wijze 
zullen herdenken, voldoet de redactie zeer gaarne aan het verzoek 
om onderstaand persbericht in deze aflevering van INKO op te nemen. 
Dit persbericht is enige tijd geleden in diverse landelijke dagbladen 
verschenen. Het is goed om het ook in ons eigen tijdschrift op te nemen, 
om daarmee aan te geven dat onze gemeenschap zeer betreurt dat 
medebroeders in het verleden zoveel kinderen en jeugdigen zwaar 
leed hebben aangedaan, waardoor zij hun hele leven al een zware 
last hebben gekregen mee te dragen. Wij hopen met het plaatsen van 
dit persbericht dat de slachtoffers dit als een teken van een oprecht 
excuses van de huidige fratergemeenschap kunnen zien en willen 
aanvaarden.     
 
PERSBERICHT 
 

De afgelopen periode is er een intensief overleg geweest met de 
Lotgenotengroep  van de voormalige Leo Stichting te Borculo die 
viel onder de verantwoordelijkheid van de Fraters van Utrecht. 
De lotgenoten en de Fraters van Utrecht zijn overeengekomen 
een herstelbemiddelingstraject te starten voor alle slachtoffers 
van (seksueel) misbruik die dat wensen. Om de weg daar naar 
toe vrij te maken, heeft de Congregatie van de Fraters van Utrecht 
in een brief aan de slachtoffers die deelnemen aan het herstel-
bemiddelingstraject zijn diepe spijt betuigd voor wat slachtoffers 
van seksueel misbruik op instellingen onder verantwoordelijkheid 
van de congregatie is overkomen.  
Ook heeft de congregatie erkend dat zij de afgelopen jaren vaak een 
defensieve houding ten toon heeft gespreid als het gaat om de 
omgang met klachten waarbij niet voldoende openheid is betracht 
in het verstrekken van de voor de slachtoffers relevante informatie.  
De congregatie wil zich nu volledig inzetten voor het herstelbe-
middelingstraject waarin centraal staat om de psychische pijn 
en de wonden uit het verleden te helen dan wel een plaats te geven. 
Zij zal daarbij hun uiterste best doen om in de bestaande archieven 
te zoeken naar informatie die hierbij behulpzaam kan zijn.  
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DE	EUCHARISTIE	NEEMT	ONDER	ONS	EEN	
CENTRALE	PLAATS	IN	
 
art. 61 De Eucharistie neemt onder ons een centrale plaats in.
 Het is de viering van Gods verbond met ons mensen. 
 Jezus Christus nodigt ons uit 
 om te delen in zijn leven en in het leven van elkaar. 
 Zijn gedachtenis willen wij levend houden, 
 bijzonder door herhaaldelijk de Eucharistie te vieren. 
 
We hebben geen nood aan de zoveelste analyse van de huidige 
cultuur en de kerk. Wel aan een diepere beleving van de Eucharistie 
ons door de Heer zelf gegeven als viering van het Paasmysterie: 
Zijn lijden, sterven en verrijzen, het geheim van onze verlossing, 
van voluit leven!  
Het tweede Vaticaans Concilie van paus Johannes XXIII noemde 
de Eucharistie bron van kerkelijk leven.  
 
In het Jaar van het Geloof, waar wij ons te binnen brengen de 
rijkdom van Vaticanum II. bevat de constitutie over de Liturgie 
“Sacrosanctum Concilium no. 10 voor ons een cruciaal inzicht: 
eucharistie is tegelijk start- en culminatiepont van het christelijk 
leven. 
Onze blijvende opdracht de smaak te pakken krijgen ons te voeden 
met Gods Woord, dat trouw door de Kerk wordt doorgegeven 
En “Het Brood van het leven”. 
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Is het wonder wat het meest gevierd wordt, ook het sterkst aan 
sleur en slijtage onderhevig is? “Ook al lijkt de wereld soms een 
“woestijn” voor christenen”, boodschap van de bisschoppensynode 
over de nieuwe evangelisatie, “toch moeten we op weg gaan 
met alleen het essentiële: het gezelschap van Jezus, de waarheid 
van zijn woorden, het eucharistische brood dat ons voedt, de 
verbondenheid in gemeenschap en de werken van naastenliefde.” 
Is het zo dat wij een antwoord hebben op deze vraag: durven wij 
nog een relatie met Christus aan te gaan? Laten we Zijn Woord 
toe in ons leven? Durven wij dat mysterie te zoeken en te beleven. 
Natuurlijk, er moet eten op tafel komen en het onderhoud van de 
gebouwen is een reële zorg, maar het in stand houden van een 
instituut is niet wat ons drijft. De toekomst van onze instituten 
ligt in Gods hand. Wezenlijk is mijn relatie met Christus. Hoe 
kan ik met Christus als gezel leven? Hoe kan dat wonder waar 
worden voor mensen van onze tijd?  
 
“Doet dit tot mijn gedachtenis” (Luc.22,19), de opdracht bij het 
Laatste Avondmaal heeft in de loop van twintig eeuwen kerk-
geschiedenis op velerlei wijzen gestalte gekregen. Een concrete 
invulling van de belofte aan zijn leerlingen: “Ziet, ik ben met u 
alle dagen tot aan het einde van de wereld” (Math.28,20). Helaas 
is door menselijke tekorten deze bron van genade ook één van 
de bronnen van verdeeldheid en kerkscheuringen. Tot op de dag 
van vandaag ondervinden wij de gevolgen daarvan. Gelukkig 
mogen we verder zien: Niet zonde en de dood hebben het laatste 
woord maar verrijzenis en het leven. Een gelovig besef dat kerken 
elkaar niet afvallen en verketteren, maar open te staan voor 
elkaars rijke geloofstradities. Het anders–zijn van de ander is 
niet een bedreiging van de eigen identiteit, maar een verrijking.  
 
De wereld is geglobaliseerd. Jammer genoeg bestaat globaal 
burgerschap nog niet. Onze identiteit ontlenen we niet in de eerste 
plaats aan ons paspoort. We vormen toch samen het mensdom? 
Iedereen is wereldburger. Christenen vormen samen een christelijke 
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mondiale familie. Met elkaar delen wij dromen, angsten, het leven 
en ja, ook het brood. Zowel praktisch als sacramenteel hebben we 
samen het brood te breken. Wie eucharistie viert neemt deel aan 
de heilige communie. Dat overstijgt evenwel het sacrament en 
leidt tot een fysieke gemeenschap of “communio” met Christus 
en bij uitbreiding met alle mensen. Wanneer we het brood breken 
ontstaan bijzondere relaties. Dit proces is niet vrijblijvend, maar 
heeft implicaties voor ons engagement. “Een lichaam is een eenheid 
die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 
delen samen één lichaam”, zoals Paulus dat uitdrukt in zijn eerste 
brief aan de Korintiërs. “Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 
“Ik heb je niet nodig, en het hoofd evenmin tegen de voeten”.  
 
Model voor het menselijke bestaan, ook voor het religieuze ge-
meenschapsleven betekent dat elke mens tegelijkertijd gezien wordt 
als iemand die zelf anderen nodig heeft en als iemand die voor 
anderen nodig is. Samen leven is harder geworden en conventies 
vieren hoogtij. Door uit te wisselen wat ieder ervaart, ga je samen 
de diepte in. In de kerken wordt overwegend gepreekt en dient 
men te luisteren, terwijl juist in deze tijd mensen ook gehoord 
willen worden. Teveel mensen, ook religieuzen zijn in onze 
samenleving alleen bezig met overleven, anderen lijden onder 
vooroordelen en worden bij voorbaat al veroordeeld. Dat betekent 
de noodzaak echt met elkaar in gesprek te gaan. Reflectie is 
noodzaak. Zo kom je tot elkaar, tot overgave.  
 
Ons zelf op het hart te drukken dat eucharistie vieren niet alleen 
volstaat. Wij zijn geroepen de “communio” die tijdens de eucharistie 
groeit te verdiepen, ook wanneer wij ons in sociale of politieke 
sfeer begeven. De christen die in de eucharistieviering beaamt 
dat we allen broeders en zusters zijn, dient daar de rest van de dag 
naar te handelen. Dat betekent o.a. de diversiteit te aanvaarden, 
discriminatie bestrijden. Evangelisch leven duidt ons waar wij 
strijd zullen moeten leveren: méér met God verbonden leven, 
méér solidair met elkaar en authentieker tegenover de dingen 



 7

die ons gegund worden. Proberen tegenover God minder eisen 
te stellen, maar Hem uitdrukkelijk danken voor het leven: bidden. 
De dingen die ons ter beschikking staan minder grijpen: meer 
broederlijk gaan delen. Medemensen met wie wij omgaan niet 
proberen te domineren, te overheersen. Integendeel de zwakkeren 
meer beschermen. Dat vraagt steeds opnieuw te kiezen, een 
dagelijkse strijd tegen onze zelfzucht, en vóór de liefde. Dat is 
echt eucharistie-vieren: meer danken, meer delen en meer te 
dienen dan wij al doen.  
 
Centraal staat in de eucharistiebeleving de beleving van de weder-
kerigheid. Wezenlijk voor religieus gemeenschapsleven: lief en 
leed kunnen delen, samen zorg te dragen voor elkaar en voor 
anderen. Onderling gesprek bevorderen over wat ons ter harte 
gaat en bezighoudt. Pastoraat voor en door elkaar verder mogelijk 
maken. Dat is van grote waarde, speciaal voor de levensfase waarin 
wij ons nu bevinden. Wij leven – gelukkig – niet op een eilandje. 
Wij zijn verbonden met heel onze congregatie. Wij hebben onze 
bijdrage te leveren en mee te blijven leven met het wel en wee 
van onze medebroeders. Wij maken deel uit van de wereldkerk. 
Als religieuzen mogen wij daarin onze eigen stem laten horen. 
De huidige tendens naar “restauratie”, zeker in onze streken, mag 
ons niet afhouden op te komen voor deelname aan het kerkelijk 
leven op allerlei niveaus. 
 
Ons levensmotto: Geen eucharistie vieren zonder een ontmoeting, 
zonder beschikbaar zijn, zonder zich uit te spreken en zich te laten 
aanspreken, zonder de ander te ontvangen, zonder de ander in de 
kou laten staan. We gaan ter communie om getransformeerd te 
worden in werkelijke tegenwoordigheid, om zelf “presentia realis” 
te zijn. Want de werkelijke tabernakels en werkelijke cibories 
zijn wijzelf. Wie de Eucharistie echt beleeft wordt er grondig door 
getransformeerd. 
     Voorhout, 19 maart 2013 

drs. Alfons Kroese o.c.d. 
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Diamanten kloosterjubileum frater Jan Smit 
 
‘NA	ZOVEEL	JAREN	BEN	JE	MET	HET	LAND		
EN	DE	BEVOLKING	VAN	KENIA	VERGROEID’		
 

Op 31 juli dit jaar viert frater 
Jan Smit zijn 60-jarig klooster-
jubileum.  
Van frater Smit is vooral bekend 
dat hij één van de eerste Fraters 
van Utrecht was die in 1960 als 
missionaris naar Kenia ging. In 
totaal werkte hij zo’n 34 jaren 
op verschillende plaatsen in 
Kenia en naast zijn schoolwerk 
had hij er diverse functies.  
Maar ook in Nederland liggen 
zijn voetstappen op veel gebie-
den. Zijn jubileum is dus een 
goede gelegenheid eens terug 
te kijken op hoogtepunten in 

zestig fraterjaren. In deze Inko laten we hem graag aan het woord 
over zijn jeugd en zijn werk; hij vertelt over zijn visie op het 
leven als frater en de brede zin van het missiewerk.  
Maar allereerst luisteren we naar het bewogen begin van zijn 
eerste levensjaren.  
 
Moeder jong gestorven 
“Ik ben geboren in Zeist, niet ver hier vandaan”, vertelt frater Smit. 
“Het was een groot katholiek gezin. Ik was de jongste van acht 
kinderen. De situatie thuis was niet zo rooskleurig. Mijn moeder 
kon mij niet verzorgen omdat ze ernstig ziek was, ze had Multiple 
Sclerose en is op jonge leeftijd gestorven. Ik ben daardoor in een 
pleeggezin terechtgekomen toen ik een half jaar was. Het gastgezin 
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waar ik was, waren goede bekenden van ons, omdat mijn vader 
er vroeger in pension was toen hij bij de Gero in Zeist werkte. 
Ik ben enkele jaren in het gastgezin gebleven. De mensen hebben 
erg goed voor mij gezorgd en ik heb met hen ook altijd fijne 
contacten gehad. Het was in wezen wel een triest begin van mijn 
leven, maar aan de andere kant heb ik er een goede tijd gehad. 
Ik was nog heel erg jong en besefte misschien niet alles. In het 
pleeggezin was ik enig kind en thuis hadden de andere kinderen 
het ook niet makkelijk zonder moeder en een huishoudster die 
de zaak moeilijk aan kon. Toen het thuis allemaal wat beter ging, 
ben ik teruggegaan om niet te vervreemden van de familie. Ik was 
toen ongeveer drie jaar.” 
 
Naar de fraterschool 
“Op mijn zesde ben ik naar de lagere school gegaan. Net als mijn 
broers ging ik naar de Andreas School hier in Zeist. Dat was mijn 
eerste contact met de fraters, want het was een fraterschool. Ik vond 
het fijn op school en ik voelde veel waardering voor de fraters. 
Niet alleen was het prettig om van hen les te krijgen, maar vooral 
hun manier van leven sprak me aan; ik zag de manier waarop zij 
met de mensen omgingen en aandacht hadden voor de mensen. 
Ik herinner me heel goed frater Bavo. Hij was drie jaar mijn 
onderwijzer en hij heeft veel indruk op me gemaakt. Eigenlijk 
voelde ik op de lagere school al dat ik later ook frater wilde worden.” 
 
Een maand ULO en toen de kweekschool 
“Na de lagere school ging ik naar de ULO in Zeist; ik ben er 
ongeveer één maand geweest. Toen heb ik besloten om naar het 
juvenaat van de fraters te gaan hier in Zeist en zo ben ik dus als 
12–jarige jongen op de kweekschool gekomen, niet zozeer omdat 
ik onderwijzer wilde worden, maar op de eerste plaats omdat ik 
frater wilde worden. Ik kende de fraters als onderwijzer en op de 
kweekschool waren verschillende mogelijkheden.” 
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Mijn keus om frater te worden 
“Het fraterleven zoals ik het had gezien en gevoeld, zag ik als 
mijn toekomst. Daar zijn natuurlijk in de loop der jaren andere 
factoren bijgekomen die mij nog meer bewust maakten van 
mijn keus om frater te worden. Ik heb de geestelijke studies en 
geestelijke ontwikkeling op het juvenaat als een verdieping van 
mijn fraterwens ervaren. Ook het gelofteleven, het gezamenlijk 
leven en het gezamenlijk gebed horen daar bij. Dit alles maakt 
voor mij het fraterleven compleet. Het samen optrekken in een 
communiteit blijf ik heel belangrijk vinden, ook nu de mensen 
ouder zijn. Het gezamenlijk leven – het leven in gemeenschap – 
is een heel belangrijke factor.”  
 
Het behalen van de Onderwijzersakte en zijn Inkleding vallen 
voor frater Smit in de zomer van 1953. In diezelfde periode wordt 
hij geroepen om het nieuwe schoolseizoen als onderwijzer te 
beginnen aan de Maria Immaculataschool in Hilversum. Hij blijft 
er drie jaar. Daarna wordt hij overgeplaatst naar de Thomas à 
Kempisschool in Utrecht. En hoewel hij ook op deze school elke 
dag met plezier voor de klas staat, volgt hij de ontwikkelingen 
van de congregatie op de voet. Vooral de plannen om fraters uit 
te zenden naar het nieuwe missiegebied Kenia hebben zijn 
aandacht…. 
 
Benoemd voor Kenia 
Frater Smit: “Het was eind vijftiger jaren toen de eerste fraters 
van onze congregatie naar Kenia gingen. Ik heb dat met zeer 
veel belangstelling gevolgd. Het was altijd al een wens van mij 
om missionaris te worden. En toen het bestuur de mededeling 
rondstuurde dat fraters zich konden opgeven om als missionaris 
naar Kenia te gaan, heb ik me meteen aangemeld. Ik werd 
samen met de – inmiddels uitgetreden – fraters Martino van de 
Kerkhof en Savio Groot benoemd voor Kenia. Met ons drieën 
zijn we toen drie maanden naar Engeland geweest om onze 
kennis van de Engelse taal bij te spijkeren omdat op de scholen 
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in Kenia alles in het Engels werd onderwezen. Aan het Pitmon 
College in Londen hebben we een intensieve cursus Engels 
gevolgd en in september 1960 zijn we alle drie voor het eerst 
naar Kenia gegaan.” 
 
Vergroeid met land en bevolking 
Als ik frater Smit vraag hoe zijn eerste indrukken waren toen hij 
in Kenia kwam, antwoordt hij: “Ik moet zeggen dat ik me daar 
meteen goed heb gevoeld. Vanaf het begin dat ik er was heb ik 
er altijd met veel plezier les gegeven. Kort na mijn aankomst ben 
ik als onderwijzer aangesteld op het Klein Seminarie in Rakwaro, 
een achtjarige opleiding. Het waren algemene vakken die ik gaf. 
Na een aantal jaren ben ik overgeplaatst, eerst naar het St. John’s 
Seminarie en daarna naar de St. Mary’s Secondary School in 
Kibabii. Hier ben ik de meeste jaren van mijn Keniaanse tijd 
geweest. Bij elkaar zo’n 22 jaren. Naast mijn werk op school 
ben ik vier jaren lid geweest van het Districtbestuur Kenia en 
vanaf 1972 was ik Vicarius in Kenia. Door deze functies had ik 
erg veel contact met scholen en organisaties. Ik leerde veel 
mensen kennen en ik heb me op veel gebieden kunnen inzetten. 
Als je zoveel jaren met de mensen, de kinderen en de omgeving 
leeft en werkt, dan voel je je er thuis; je bent dan helemaal 
vergroeid met het land en de bevolking. Zo was het tenminste 
bij mij.” 
 
“Wij voelden ons als onderwijzers erg betrokken bij de gezinnen 
en de kinderen, maar heel vaak was communiceren met de 
bevolking nauwelijks mogelijk omdat wij de Inlandse taal niet 
spraken. Ja, een beetje huis-, tuin- en keukenwoorden wisten we 
wel, maar een gesprek met de ouders was vaak moeilijk. Onze 
leerlingen kwamen over het algemeen van het platteland. Dan was 
het wel fijn dat de kinderen bij ons goed Engels leerden zodat zij 
konden helpen vertalen als het nodig was. Ze kwamen bij ons als 
ze de lagere school met goede cijfers hadden doorlopen en naar het 
voortgezet onderwijs mochten. De St. Mary’s Secondary School 
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bestond uit vier klassen en het niveau lag ongeveer tussen Mulo 
en Havo. Het prettige vond ik altijd dat de kinderen op onze school 
allemaal zeer leergierig waren. Ze waren gemotiveerd. Dat kwam 
ook omdat ze waren geselecteerd om verder te leren.”  
 
Lid van het Algemeen Bestuur 
In 1988 werd frater Smit gekozen tot lid van het Algemeen Bestuur 
en plaatsvervangend Algemeen Overste. Deze benoeming hield in 
dat hij na 28 jaar Kenia terugging naar Nederland. Een hele stap. 
“Ja dat was wel een grote overgang”, beaamt frater Smit. “het was 
toch een soort afscheid. 
Ik moest wel even wennen in Nederland, maar dat ging snel. Er 
wachtten nieuwe taken voor mij die ik wilde aanpakken. Een be-
langrijk onderwerp binnen het algemeen bestuur was bijvoorbeeld 
dat we door het kleiner worden van de congregatie moesten 
bekijken hoe we in de toekomst alles voor onze medebroeders 
moesten regelen, en dan ging het vooral om de huisvesting en de 
zorg voor de oudere fraters. Eén van mijn taken was dan ook om 
alle communiteiten in Nederland te bezoeken, alsmede de fraters 
die alleen woonden. De gesprekken die ik had in de verschillende 
huizen en met medebroeders waren heel interessant. Ik heb ervaren 
dat het ook echt nodig was om met hen in gesprek te gaan en 
hun ideeën te horen over de toekomst. Allerlei problemen en 
aandachtspunten kwamen tijdens die bezoeken naar voren. Ik had 
de indruk dat het over het algemeen wel op prijs werd gesteld. 
Natuurlijk had ik als lid van het Algemeen Bestuur meer taken 
maar vooral deze gesprekken heb ik als zinvol en ook als erg 
prettig ervaren. Tijdens deze bestuursperiode ben ik zes jaar in 
Nederland geweest, tot 1994. Tja, en toen deze tijd voorbij was, 
heb ik aan het bestuur de wens te kennen gegeven dat ik weer 
beschikbaar was voor Kenia.” 
 
Tweede periode Kenia 
Frater Smit: “Op mijn brief antwoordde het bestuur dat er in 
Kenia nog steeds behoefte was aan fraters; ik kreeg toestemming 
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opnieuw naar Afrika te gaan. Met veel enthousiasme ben ik aan 
een tweede periode Kenia begonnen. Ik heb toen op enkele plaatsen 
tegelijk gewerkt, o.a. bij een nieuwe broedercongregatie van het 
aartsbisdom Kisumu. Daar heb ik les gegeven aan de opleiding 
van de Inlandse broeders. Het was in deze tijd dat ik werd gekozen 
tot Provinciaal Overste Kenia. Ook ben ik weer onderwijzer 
geweest op de Theresia school in Kisimu. Dat was een middelbare 
meisjesschool waar ik tijdens mijn eerste Kenia-periode ook enige 
tijd heb gewerkt. Ik had het weer erg naar m’n zin in het land 
waar ik me zo thuis voelde, maar helaas, het Afrikaanse klimaat 
eiste te veel van mijn gezondheid. Daarom werd ik genoodzaakt 
om na zeven jaren mijn werk en vrienden in Kenia te verlaten. 
Ik ben toen teruggegaan naar Nederland en heb mijn intrek 
genomen in het Sint Gregoriushuis.” 
 
Het is een stuk van je leven 
Terugkijkend zegt frater Smit: “Zo’n lange tijd leven en werken 
in Kenia zal me altijd bijblijven. Het is een stuk van je leven ge-
worden. De belangstelling voor het wel en wee daar blijft. Ik heb 
nog steeds enkele briefcontacten met oud-leerlingen. Belangrijke 
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gebeurtenissen volg ik. De laatste verkiezingen zijn bijvoorbeeld 
erg spannend geweest. Dat kon ik ook merken uit de briefwisseling. 
Bij de vorige verkiezingen waren zoveel mensen omgekomen 
en men was bang dat dit zich zou herhalen. Dat is gelukkig niet 
gebeurd, maar je voelde die angst in de brieven. Het stammen-
belang is nog steeds prominent aanwezig, maar er blijft ook altijd 
veel spanning bij de verkiezingen om te zien wie er in de politiek 
over het geld gaat. Natuurlijk vind ik het interessant om te horen 
en te lezen hoe het leven in Kenia zich ontwikkelt. Er ligt nog 
zoveel werk, maar er is ook verbetering. Wat dat betreft volg ik 
met grote belangstelling de projecten in Lodwar, waar frater Hans 
Wennekes werkt en onze Indonesische medebroeders actief zijn. 
In de jaren dat ik in Kenia was, ben ik dikwijls op bezoek geweest 
in Lodwar om met eigen te zien hoe het straatkinderenprogramma 
Nadirkonyen tot goede resultaten leidt.” 
 
Voorstel naar het Algemeen Kapittel 
“Wat zij daar doen is geweldig,” zegt frater Smit, en vervolgens 
met een ernstig gezicht: “Ja, dan hoop je maar dat het voortgezet 
kan worden. Ik heb daarover een voorstel ingediend bij het laatste 
Algemeen Kapittel. In mijn voorstel heb ik geschreven dat onze 
congregatie altijd bezig is geweest met missiewerk - in Indonesië 
vanaf 1928 en in Kenia vanaf 1958. Daarmee heb ik aangegeven 
dat het missiewerk een goed algemeen gebruik van onze congregatie 
is en dat het van groot belang is dat dit wordt doorgezet, in Kenia 
of ergens anders waar dat nodig is. Ik heb er in mijn voorstel sterk 
op aangedrongen dat dit belangrijke werk naar buiten toe niet mag 
stoppen en dat het daarom essentieel is, dat er opnieuw mensen 
naar missiegebieden worden gezonden, bijvoorbeeld naar Kenia. 
Mijn voorstel is niet met zoveel woorden aangenomen maar uit 
de besluiten van het kapittel blijkt, dat mijn ideeën in de geest 
zullen worden uitgevoerd door opnieuw mensen ter beschikking 
te stellen voor de missie. Daar ben ik erg blij mee.” 
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De brede zin van het missiewerk 
“Ik zie het missiewerk als een belangrijk onderdeel van ons 
Christen-zijn”, legt frater Smit uit. “Kijk, als Christen hebben 
wij een taak om het evangelie present te stellen en dat moet 
natuurlijk niet alleen hier. Dat moet overal. Erg belangrijk is 
dat het evangelie niet alleen in theorie naar de mensen wordt 
gebracht, maar dat we de mensen laten zien wat het evangelie 
in de praktijk betekent, hoe het zich vertaalt in de diensten aan 
de naasten. Dat is de brede zin van het missiewerk: de mensen 
door het evangelie laten zien wat er beter kan; klaar staan voor 
de mensen en hulp bieden aan mensen die in nood zijn. Dat is 
een wezenlijke taak die wij als christen en vooral als religieus 
hebben. Ik ben er bovendien sterk van overtuigd dat het missiewerk 
altijd in samenwerking moet gaan met de mensen in het gebied 
waar de missionaris werkt. Ook daar hebben wij in de loop der 
jaren veel van geleerd. Je leert van de mensen waar je voor staat, 
dus het missiewerk is nooit éénrichtingsverkeer.” 
 
Hier ook genoeg dat me bezighoudt 
Op boeiende wijze kan frater Smit over Kenia en het missiewerk 
vertellen. Relativerend zegt hij: “Als het zo te sprake komt vind 
ik het fijn om over Kenia te vertellen. De bevolking en de ontwik-
kelingen blijven me boeien, maar aan de andere kant moet je 
het ook niet overdrijven, vind ik. Ik ben nu hier en er is hier ook 
genoeg dat me bezighoudt. Sinds we in 2005 het Sint Gregoriushuis 
hebben gesloten woon ik met plezier in De Bilt. In Utrecht kon 
ik nog actief zijn en bezocht ik graag oudere mensen van de 
parochie Utrecht Oost. Maar naarmate je zelf ouder wordt, nemen 
je krachten af. Je wordt steeds beperkter in je bewegingen. Ik vind 
het wel jammer dat ik niet meer actief kan functioneren, dat moet 
je proberen te accepteren. Daarom zoek ik naar andere mogelijk-
heden. Ik probeer projecten te steunen buiten ons eigen kringetje, 
zodat je in contact blijft met de nood die er is. En verder heeft 
het ouder worden voor mij ook het voordeel dat ik nu echt tijd 
heb om veel te lezen.”  
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Tijd om te lezen 
“Ik lees wekelijks het Amerikaanse tijdschrift Time. In het Engels, 
dat is toch mijn tweede taal geworden. Mijn zus had me een 
abonnement gegeven op Time. Ze is inmiddels overleden en nu 
kan ik het zelf organiseren. Ik vind het interessant om ook op 
die manier op de hoogte te blijven. Verder lees ik voornamelijk 
geestelijke boeken. Ik ben nu bezig met ‘Het epos van de God-
Mens’, een twaalfdelige serie geschreven door Maria Valtorta. 
Het gaat over iemand die claimt visioenen te hebben gehad 
over het leven van Jezus. Het is dus geen officieel kerkelijk 
document maar een serie boeken over iemand die haar ervaringen 
beschrijft over ontmoetingen met Christus. Frater Heggelman 
heeft het mij aanbevolen.” 
 
Verzorging van diensten voor fraters 
“Lezen doe ik dus graag maar een computer hoef ik niet; de nieuwe 
communicatiemiddelen zijn aan mij voorbij gegaan”, zegt frater 
Smit lachend. “Ik probeer hier in St.-Jozef zoveel mogelijk het 
dagritme aan te houden. Dat betekent op tijd naar de kapel en 
de gezamenlijke maaltijden gebruiken. Ik besef elke dag hoe 
goed we het hier hebben. De verzorging die we hier hebben is 
geweldig. Ik heb een mooie kamer met fijn uitzicht op groen en 
bomen. En wat me bijzonder opvalt is, dat een aantal fraters zo 
veel doen aan voorbereiding en uitvoering van diensten in onze 
kapel. De Eucharistieviering is één van de hoogtepunten in de 
Katholieke Kerk. Voor mij zijn deze vieringen heel belangrijk. 
Maar in deze tijd is er niet altijd een priester beschikbaar voor 
een Eucharistieviering en dan wordt er door onze fraters veel 
energie ingestoken om een dienst door te laten gaan. Het is heel 
erg mooi dat de fraters dan zelf de verzorging van de diensten 
oppakken en inspirerend voor kunnen gaan. En hoewel ik persoon-
lijk van mening ben dat een Eucharistieviering moet prevaleren 
boven een eigengemaakte viering, waardeer ik ten zeerste de 
bijdagen, de inspanningen en de moeite die men zich getroost 
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om dan zelf diensten te organiseren. Dat zal in de toekomst nog 
wel meer worden.” 

 
Heel veel dank! 
“Je staat er niet elke dag bij stil, maar natuurlijk is het zo dat er 
veel herinneringen zijn als je terugkijkt op zestig jaren”, zegt 
frater Smit. “Er zijn zoveel mensen en activiteiten waar ik met 
een warm gevoel aan terugdenk. Het allerbelangrijkste daarbij 
is mijn grote dank aan God. Dankbaarheid voel ik ook voor mijn 
familie, mijn medebroeders en collega’s zowel in Nederland als 
in Kenia, want alles wat er is gedaan, had ik nooit kunnen doen 
zonder de hulp, de steun en de medewerking van zo velen.” 

 
 

Petra de Landmeter 
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COMMUNITEIT BHK IN LODWAR 
 

(BHK = ONZE LIEVE VROUW VAN HET HEILIG HART) 
 
 
De communiteit BHK is in Lodwar opgericht op 1 juli 2003. 
De stichtingsdag van deze communiteit werd geaccentueerd 
met een H. Mis, opgedragen door bisschop Patrick Harrington. 
Eerder werd dit huis bewoond door frater Hans Wennekes. En 
ook Annie en Ben Janssen, toen zij geassocieerde leden van de 
congregatie waren, hebben er gewoond. Doordat meerdere fraters 
uit Indonesië naar Kenia kwamen, werd dit huis bestemd tot 
bewoning voor de fraters uit Indonesië. Frater Hans is naar een 
nieuw huis in Kenamkemer verhuisd.  
 

 
 

Aankomst in Nairobi, juni 2003: 
Vinsensius en Maximus met mgr. Harrington, bisschop van Lodwar. 
Clemens, plv. AO en Leo, als secretaris van het AB vergezelden de eerste 
uitgezonden Indonesische medebroeders naar Lodwar. 
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De aanwezigheid van fraters uit Indonesië in Kenia is begonnen met 
een stageperiode van drie fraters. Dat waren de fraters Emmanuel,  
Dismas en Maximus. Nadat de stageperiode voorbij was, waren  
de fraters Emmanuel en Dismas niet beschikbaar om naar Kenia 
terug te keren. Alleen frater Maxi kwam terug naar Kenia. 
Frater Vinsensius, daarvoor nog nooit in Kenia geweest, was 
ook beschikbaar en kwam in juni 2003 samen met frater Maxi 
naar Lodwar. Door hun komst waren zij de eerste Indonesische 
missionarissen die in Kenia gingen werken. In december 2003 
volgden drie fraters uit Indonsië hen naar Kenia. Dat waren de 
fraters Rufus, Alexius en Konstantinus. De komst van deze drie 
fraters was voor een stageperiode. Zij werkten op verschillende 
plekken, zoals bij Nadirkonyen, een katholiek centrum voor opvang 
van straatkinderen; Sint Luke voor opvang van dove kinderen; 
en ook bij het Ewoicentrum, hulp voor oude mensen. Van die 
groep is alleen frater Alexius beschikbaar bevonden om terug te 
gaan naar Kenya en wel in juli 2004. Als volgende missionaris 
kwam frater Tommy (Chrisostomus) naar Kenia en wel in 2006, 
terwijl de fraters Donatus en Romanus in 2009 kwamen. 
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Het werk 
1. St.-Luke 
De eerste missionarissen, de fraters Vincent en Maxi, gingen 
werken bij St.-Luke, het internaat voor dove kinderen.  
Gedurende zes maanden werkten zij bij St.-Luke, van juli tot 
december 2003. Frater Vincent hielp medewerkers van St.-Luke 
met ordenen van het terrein, inclusief het schilderen van het 
gebouw, planten van bomen en deze besproeien. Frater Maxi 
hielp tijdelijk op de administratie. De fraters Rufus, Alexius en 
Konstantinus werkten tijdens hun stageperiode ook op St.-Luke. 
Begin 2004 werd frater Maxi door bisschop Harrington gevraagd 
om te gaan werken in het Anna Nanjala Centrum, terwijl frater 
Vincent Engels ging studeren in Nairobi tot juli 2004. 
 
2. Anna Nanjala Education Centre 
Begin januari 2004 vroeg mgr. Harrington fraters om te helpen 
in het Anna Nanjala Centrum. Juli Newman en frater Maxi namen 
samen het werk in het Centrum ter hand. Anna Nanjala is een 
plaats om te studeren voor de kinderen van de basisschool en voor 
studenten van de middelbare school, maar ook een studieplek voor 
onderwijzers van de lagere en docenten van de middelbare school. 
Hier worden ook studiedagen e.d. georganiseerd voor onderwijzers 
om hun kennis te verhogen op het gebied van opvoeding en 
onderwijs. Frater Vincent nam in 2006 de taak over van frater 
Maxi in het Anna Nanjala Centrum. Frater Maxi ging toen 
namelijk terug naar Indonesië om zich voor te bereiden op het 
afleggen van de eeuwige geloften. Vervolgens ging frater Maxi 
in Indonesië studeren. Frater Vincent ging parttime werken bij 
Nadirkonyen en parttime bij Anna Nanjala en nam de functie 
van frater Maxi over als manager van Anna Nanjala. In 2007 
kwam frater Tommy naar Lodwar. Hij werkte parttime bij 
Nadirkonyen en parttime bij Anna Nanjala als assistent van 
frater Vincent. Begin 2008 ging frater Vincent naar Nairobi om 
Engels te studeren, met als doel zich te verdiepen in het Engels 
om vervolgens een studie op te pakken op het Tangaza College. 
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Frater Tommy nam de functie van frater Vincent over. In 2011 
keerde frater Tommy terug naar Indonesië om aldaar een studie 
op te pakken. Frater Donatus ging het werk van frater Tommy 
overnemen bij Anna Nanjala en doet het tot nu toe. Met de bouw 
van een nieuwe bibliotheek door onze Congregatie in 2009, kwam 
er gelegenheid voor veel NGO’s het gebouw te gebruiken voor 
workshops. De opbrengst van dit gebouw, heeft het mogelijk 
gemaakt dat het Anna Nanjala Centrum reeds zelfstandig draait 
als een zichzelf bedruipend project. Voor de aanschaf van nieuwe 
boeken wordt nog hulp van buiten verwacht. 
 
3. Katholiek Centrum Nadirkonyen  
Nadirkonyen is opgericht in 1991 door fr. Hans Wennekes. Het 
is een rehabilitatieplek voor straatkinderen en misbruikte kinderen. 
In de maand juli 2004 is frater Alexius begonnen met werken in 
Naditrkonyen. Hij begon als remedial teacher met kinderen die 
in de klas moeilijk kunnen meekomen. Na enkele maanden veran-
derde zijn taak en verzorgde hij de zieke kinderen, begeleidde 
hij hen naar het ziekenhuis en bracht hen ook medicijnen die al 
door de dokter of verpleegster voorgeschreven waren. In 2005 
wordt fr. Alexius assistent programmacoördinator van Nadirkonyen 
en is het nu nog. 
 
4. Jeugddepartement (terrein van jeugdzaken van het bisdom 
Lodwar) 
Frater Vincent rondde zijn opleiding ten behoeve van het Jeugd-
departement aan het Tangaza College in december 2011 af. De 
bisschop van Lodwar benoemde hem in januari 2012 tot coördinator 
van het jeugdwerk in het bisdom Lodwar. Hij werkte één jaar in 
het jeugdprogramma. Het Provinciaal Kapittel van Indonesië van 
2012 koos hem namelijk tot lid van het Provinciaal Bestuur van 
Indonesië. Frater Maxentius kwam terug naar Kenia en volgde 
frater Vincent op bij het Jeugddepartement van het diocees 
Lodwar.  
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Al tien jaar werken de Indonesische fraters in de missie van 
Kenia. In die tijd van 10 jaar waren er zes fraters in de missie 
van Lodwar. Van die zes fraters gingen drie fraters terug naar 
Indonesië. Slechts drie fraters werken nu nog in Kenia. Gezien 
deze werkelijkheid zeggen wij natuurlijk eenstemmig dat wij nog 
niets echt doen aan het ontwikkelen van een missie in Kenia. 
Viering 10 jaar aanwezigheid van fraters BHK op dit grondgebied 
van Afrika vraagt bijvoorbeeld dat wij nog eens 10 jaar blijven, 
net als in het verleden op dezelfde plaats met dezelfde mankracht 
en met hetzelfde werkterrein. 
 
Bij het herdenken van 10 jaar bestaan van de communiteit BHK 
Lodwar, dient de vraag naar reflectie door ons allen opgepakt te 
worden: “Zullen er ontwikkelingen zijn in de komende zes jaar 
(2012-2018) met betrekking tot plaats, kracht en werkterrein? 
Of zal in de komende zes jaar de communiteit BHK in Lodwar 
gelijk blijven aan de situatie van 2013 of zelfs minder en keert 
de situatie van 2003 terug? Of zal de geschiedenis van de missiereis 
van de fraters BHK in Kenia in de komende zes jaar al beëindigd 
worden?” Alleen het Algemeen Bestuur, het Provinciaal Bestuur 
van Indonesië en alle leden van de Provincie Indonesië zijn in 
staat antwoord te geven op deze vraag. 
Een goed feest! 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. Alexius 
Vertaald door Leo Ruitenberg 
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Ik geef de pen door aan… Met dank aan Ton Enkelaar voor het 
doorgeven van de pen. 
 
Ik zal me in het kort even voorstellen. 
Ik ben Hélène van Rijswijk, ben 
getrouwd en heb drie kinderen, een 
hond en een kat, en ben sinds 1998 
werkzaam in het fraterhuis. Ik doe 
dit al die jaren met plezier en toewij-
ding. Er hebben door de jaren heen 
wel diverse veranderingen plaatsge-
vonden. Zo zijn we bijvoorbeeld 
van een heuse “mannengemeen-
schap“ nu ook omringd door een 
zuster en een echtpaar. Dit is na 
jaren lang alleen gewerkt te hebben 
voor fraters wel weer een andere 
beleving.  
Het werken in het fraterhuis op zich is al een speciale aangelegen-
heid. Wanneer ik hier binnen ben, ben ik omringd door een serene 
rust. Waar in huis je ook naar buiten kijkt vind je diezelfde rust 
terug. Na een hele lange winter komt er eindelijk kleur in de natuur, 
de bloembollen komen uit. Vanuit iedere gang kijk je naar een 
prachtige tuin waar veel leven te zien is in de vorm van konijnen, 
eekhoorntjes, vogels en eenden. Deze laatste zijn behoorlijk tam. 
Wanneer de eenden binnenshuis mensen zien lopen, komen zij 
direct naar de deur en willen naar binnen. Sommigen staan zelfs 
met de snavel tegen het raam te tikken. Over een paar weken 
kunnen we de kleine eendjes weer verwachten. Ieder jaar is er 
een nestje in de binnentuin en de laatste jaren ook een nestje in 
de grote vijver. Dan begint voor mij het tellen. Meestal zijn er 
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in de binnentuin een stuk of twaalf eendenkuikens, maar al snel 
neemt dit aantal af omdat de eksters zich tegoed doen aan zo’n 
lief klein pluizenbolletje. Telkens vind ik dit weer een akelige 
aanblik. Tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook wel dat dit in de 
natuur héél gewoon is…….maar toch. 
Ik houd erg van de natuur. Loop graag in 
het bos met mijn hond en de kinderen. Ik 
geniet volop wanneer mijn jongens aan 
het rennen gaan en die grote lobbes er dan 
achteraan rent. De jongens doen vaak 
verstoppertje met de hond. Ik roep de 
hond, de jongens gaan achter een dikke 
boom staan en de hond moet de jongens 
dan “opsporen”. Meestal heeft de hond 
de kinderen snel gevonden, maar soms is 
hij ze kwijt. Dan raakt hij in paniek en 
zet het op een rennen ondertussen wild 
om zich heen kijkend waar de jongens nu 
toch kunnen zijn. Wanneer iedereen elkaar weer gevonden 
heeft begint het hele spel weer van voor af aan. Als moeder 
word ik warm van binnen bij deze aanblik.  
Een andere hobby van mijn gezin is Racen. Dit doen alle drie de 
kinderen en mijn man. Het liefst op een mooie zondag vertrekken 
wij gezamenlijk in alle vroegte met een volgepakte auto en een 
afgeladen kar naar het circuit. Na het uitpakken, afladen en 
aankleden start het spektakel. De dame en heren gaan KARTEN. Na 
het inrijden (lees opwarmen) komen ze met een gangetje van 80 
km. per uur voorbij. Desiré en haar vader zelf met een kleine 100 
km. per uur! Natuurlijk is iedereen optimaal beschermd 
aangekleed. Denk hierbij aan: handschoenen, helm, nek- en 
bodyprotector, speciale raceoverall en raceschoenen. Moeder 
staat dan ook in de pitt om hulp te verlenen bij aan- en 
uitkleden en de natjes en de droogjes uit te delen. De kinderen 
en “paps” proberen elkaar steeds voorbij te gaan, en sneller dan 
de ander te zijn. Aan het eind van zo’n racedag is iedereen dan 
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ook uitgeteld. Na alles weer ingepakt en opgeladen te hebben 
keren wij huiswaarts.  

 
Tot zover mijn verhaaltje.  
Ton… nogmaals bedankt voor het doorgeven van de pen. Ik heb 
wel even moeten nadenken waarover ik zou gaan schrijven. 
Ook heb ik nagedacht aan wie ik de pen zou doorgeven. Het ligt 
misschien niet direct voor de hand maar… ik geeft de pen door 
aan mijn dochter Desiré. Zij is geen onbekende in het fraterhuis 
en ik dacht dat het wel leuk is om eens een verhaaltje van een 
tiener te lezen. 
Ik hoop nog lang werkzaam te kunnen zijn in het fraterhuis, en dit 
met het zelfde plezier te kunnen blijven doen als nu het geval is. 
Ik groet u allen vriendelijk. 

 
Hélène van Rijswijk 
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Hoe anders kunnen plannen voor een jubileumviering gaan… 
 
Op 23 april 2013 zou frater Gerard Kroes zijn diamanten klooster-
jubileum vieren. Enkele weken voor die datum was er door overste 
Henk Huirne en de familie Kroes al overleg om het jubileum 
van frater Gerard niet ongemerkt voorbij te laten gaan.  
Ook de redactie van Inko maakte plannen om een artikel te wijden 
aan het leven en werken van de jubilaris. Er werd een afspraak 
gemaakt voor een gesprek met frater Kroes om terug te kijken 
op zijn jeugd en belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. En 
omdat het spreken steeds lastiger voor hem wordt, zullen enkele 
familieleden bij het gesprek aanwezig zijn. Zijn leven lang is er 
altijd veel contact geweest tussen Gerard en zijn broers en zussen. 
Ze weten heel goed hoe zijn leven en werken is gegaan. Ook 
sinds hij in De Bilt woont, komen familieleden dikwijls op bezoek.  
 
Het is dinsdag 9 april als frater Kroes heel behendig in zijn 
scootmobiel naar de hal zoeft waar we wachten op de komst 
van zijn familie. Het is een blij weerzien als broer en zussen 
arriveren. We gaan samen naar de serre en daar is koffie en 
koek, er komen foto’s van vroeger en nu op tafel, er worden 
heel veel herinneringen opgehaald en er wordt gelachen.  
Kortom het wordt een heel gezellige middag met de jubilaris 
als middelpunt. Aan de uitdrukking op het gezicht van frater 
Kroes is duidelijk te zien dat hij geniet. Dit is een voorproefje 
voor zijn jubileumviering……….. 
 
Hoe anders kunnen plannen gaan, want enkele dagen na deze 
gezellige middag werd frater Kroes ernstig ziek en één dag voor 
zijn eigenlijke jubileumdag is hij overleden. Toch willen we u 
graag in deze Inko een weergave laten lezen van het gesprek dat 
we samen met frater Gerard en zijn familie hadden. 
Als eerbetoon aan de jubilaris! 
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Bij het diamanten jubileum van frater Gerard Kroes: 

“HET	WAS	EEN	LEVEN	VOL	WERK	VOOR	
DE	MEDEMENS”	
 
In de serre staat de koffie al klaar. Rondom de tafel zoeken we 
allemaal een plekje. Gerard in zijn scootmobiel, naast hem zus 
Annie, daarnaast Gerards oudste zus Minie met haar man en de 
kring wordt compleet met broer Herman en zijn vrouw. Zus Minie 
schenkt de koffie in en zus Annie helpt haar broer Gerard met de 
koffie en een koekje. Al snel komen dan enveloppen met foto’s 
op tafel en de verhalen barsten los: “Kijk dit is een foto van ons 
gezin; vader, moeder en zes kinderen, vier jongens en twee meisjes. 
We waren een hecht katholiek gezin. We deden alles samen, 
samen eten, samen naar de kerk en ’s avonds samen bidden met 
de knieën op de kokosmatten. Gerard was de oudste van ons zessen. 
Eén broer is overleden. We zijn nu hier bij Gerard met twee zussen 
en een broer. Onze andere broer en zijn vrouw konden helaas 
vandaag niet mee komen. We zijn allemaal geboren in Dalfsen, 
dat ligt tussen Zwolle en Ommen. De jongens gingen naar de 
katholieke jongensschool en de meisjes naar de nonnenschool.” 
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Missionaris worden 
Annie vertelt: “Door de oorlog heeft het voor Gerard na de lagere 
school een paar jaar geduurd voordat hij verder kon leren. Hij 
wilde missionaris worden en daarvoor moest hij naar een andere 
plaats om daar een opleiding voor priester te volgen. Dat was in 
de oorlogstijd moeilijk. Hij heeft toen eerst een paar jaren een 
studie Duits en Engels gevolgd in Heino. Pas in 1945 – Gerard 
was toen 14 jaar – is hij naar het klein seminarie van de Sociëteit 
voor Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer gegaan. Die keus was 
dus vooral omdat hij naar de missie wilde.”  
 
Zonder zich in het gesprek te mengen volgt frater Gerard goed 
wat er verteld wordt. Broer Herman vraagt hem of hij nog weet 
waar hij de priesteropleiding heeft gevolgd. Gerard antwoordt 
dat dat volgens hem op twee plaatsen was en de laatste jaren 
was hij op het Groot Seminarie in Sint Michielsgestel. “Totdat 
ik ziek werd”, herinnert Gerard zich. 
 
Ondersteuning vragen voor zijn studie 
“We hadden het niet breed thuis”, vertelt Annie “het was maar 
een klein boerderijtje met drie of vier koeien en een kalfje, en in 
het voorjaar hadden we een varkentje. Het beest werd in november 
geslacht en dan hadden we in de winter weer vlees. Vader was 
dus boer, maar hij was ook een goede timmerman en om in de 
winterdag wat bij te verdienen werkte hij ook als houthakker. 
Eigenlijk was er niet genoeg geld voor een dure studie. Maar 
wat deed Gerard? Toen hij wat ouder was, ging hij tijdens de 
vakantie naar de grote boeren om financiële ondersteuning te 
vragen voor zijn studie.” 
 
Niet naar de missie maar wat dan? 
“Rekenend met jaartallen heeft Gerard zeker zes tot zeven jaar op 
het seminarie gezeten”, aldus Annie. “Hij heeft de priesterstudie 
moeten afbreken om gezondheidsredenen. Hij was vaak ziek. 
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We kunnen ons brieven herinneren die hij naar huis schreef vanuit 
het ziekenhuis in Utrecht. Hij had last van hoge bloeddruk en 
ook met zijn benen was het niet goed. Hij was echt aan het 
krukken. Alles bij elkaar bleek toen dat ook de studie te zwaar 
voor hem was. Op het seminarie werd hem verteld dat hij nooit 
naar de missie zou kunnen gaan omdat zijn lichaam het tropen-
klimaat niet aankon. Dat was wel een grote klap voor hem. Er 
werd toen nog wel aan hem voorgesteld dat hij door zijn studie 
bijvoorbeeld pastoor in een parochie kon worden, maar dat wilde 
hij niet. Samen met de leiding van het seminarie is toen gezocht 
naar andere mogelijkheden en daarbij kwam naar voren dat hij 
frater zou kunnen worden. Hij is toen naar de Fraters van Utrecht 
gegaan.”  
 
We vragen aan Gerard of hij zich de overgang van het seminarie 
naar de fraters nog kan herinneren en welk gevoel hem dat gaf. 
In korte zinnen en soms even wachtend antwoordt hij duidelijk: 
“Ik moest mijn studie aan het seminarie opgeven. Dat was een 
grote teleurstelling want ik realiseerde me dat ik nooit naar de 
missie kon gaan vanwege mijn gezondheid. Later ben ik daar 
veel over gaan nadenken en geleidelijk aan begon zich dat te 
evalueren. Ik besefte dat specifiek missionaris zijn niet het eerste 
en enige was wat ik wilde. Ik wilde religieus zijn en ik accepteerde 
dat ik frater kon worden. Dat was voor mij ook wel wat ik wilde.”  

 
Vanaf het seminarie ging Gerard Kroes 
meteen naar het noviciaat in Utrecht en 
na die periode volgde hij drie jaar de 
opleiding tot onderwijzer aan de Sint 
Jozef Kweekschool in Zeist. Hij behaalde 
snel het onderwijzersdiploma en stond 
eerst drie jaar voor de klas aan de Maria 
Immaculataschool in Hilversum en daarna 
onderwees hij de jeugd aan de Sint Grego-
riusschool in Utrecht.  
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45 jaren Emmen 
In 1962 wordt frater Gerard benoemd om naar Drente te gaan. 
Mgr. Nierman, destijds Bisschop van Gronongen, had bij de Fraters 
van Utrecht de wens te kennen gegeven dat hij het op prijs zou 
stellen als er door de fraters in Emmen een nieuwe katholieke 
school zou worden gesticht. In Drente was het katholiek onderwijs 
nog een beetje mondjesmaat en de bisschop wilde daar graag 
wat aan doen. Er lag dus een taak voor de fraters. De opdracht 
belandde bij frater Gerard en in feite was dit voor hem het begin 
van vele jaren wonen en werken in Emmen. Om zich te oriënteren 
in de stad en de omgeving werd Gerard eerst onderwijzer op de 
Gerardus Majella School in Nieuw Schoonebeek. Na deze inwerk-
periode zette hij met veel enthousiasme zijn schouders onder de 
plannen om in Emmen een nieuwe katholieke school op te richten. 
Dat werd de Titus Brandsma School.  
 
Frater Gerard had het best naar zijn zin in Emmen. Hij was een 
goed en geliefd hoofd van de school en naast zijn werk op school 
werd hij meer en meer betrokken in de parochie en bij het jeugdwerk. 
Hij raakte helemaal ingeburgerd in Emmen. 
 
Tijdelijk naar Utrecht 
Toch moest hij zijn werk in Drente tijdelijk verlaten omdat zijn 
medewerking dringend nodig was in Utrecht. Er waren al enige 
tijd problemen op de school in de Daalse Buurt in Utrecht en 
frater Gerard werd gevraagd om als onderwijzer te helpen de 
problemen op te lossen. Zowel op school als in de wijk was veel 
hulp op sociaal gebied nodig. Werken in een dergelijk milieu 
was lichamelijk en geestelijk erg zwaar voor hem. Hij bleef er 
drie maanden.  
Zus Annie herinnert zich goed dat Gerard over de school in de 
Daalse Buurt geen leuke dingen zei als hij thuis kwam. “Hij vond 
het echt niet fijn daar”, zegt ze “de jongens luisterden niet en 
spuugden op de ramen. Het ging er soms asociaal aan toe, vertelde 
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hij ons”. Gerard kijkt begrijpend naar zijn zus en antwoordt 
vergoelijkend: “Ik ben er niet zo lang geweest hoor, gelukkig.”  
Na drie maanden Daalse Buurt werd hij overgeplaatst naar de 
Sint Bernulphusschool in Utrecht. Dat kon omdat één van de 
fraters op deze school hem wilde vervangen in de Daalse Buurt. 
Op de Sint Bernulphusschool had hij het beter naar z’n zin maar 
hij was toch blij dat hij na de kerstvakantie weer terug kon gaan 
naar Emmen.  
 
‘Noe blief ik hier’ 
Zowel broer Herman als beide zussen weten nog goed hoe blij 
Gerard was dat hij weer terugkwam in Emmen. “Dat was toch 
wel zijn plek geworden”, zegt Annie, “Hij was daar zo gezien 
en hij had er ook al zo veel gedaan. Hij was er thuis. Vaak heeft 
hij ons verteld hoe blij hij was om weer terug te zijn. Toen hij 
weer in zijn eigen huis kwam, heeft hij echt op z’n Sallands 
gezegd: Ziezo, nu zet ik de koffers hier neer en ik gao nie meer 
weg, noe blief ik hier!“ 
 
In totaal was frater Gerard vijftien hoofd c.q. onderwijzer aan 
de Titus Brandsma School.  
In 1980 heeft hij het regulier onderwijs verlaten. Hij werd toen 
remedial teacher aan de Paulusschool, een school voor Moeilijk 
Lerende Kinderen. “Het paste bij Gerard om juist de minder 
begaafde kinderen te helpen en hen te ondersteunen bij het leren,” 
vertelt Herman.  
 
Binnen en buiten het onderwijs was frater Gerard altijd actief. Hij 
wist veel en kende zo’n beetje iedereen en iedereen kende hem. 
Na zijn afscheid als remedial teacher heeft hij zich vooral gericht 
op activiteiten buiten het onderwijs. Hij maakte dagteksten voor 
de Broeders van Maastricht en hij maakte liturgieboekjes voor 
de zondagviering, hij was lid van de Werkgroep Bezinning, van 
Revo en van de Werkgroep Oecumenische Vieringen en hij was 
een zeer gewaardeerd medewerker in de parochie Sint Franciscus. 
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In voorkomende gevallen ging frater Gerard voor als pastor. Op 
alle fronten was hij actief in de omgeving, weten broer en zussen. 
Nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan als hij ergens 
nodig was.  
 
Een sociaal bewogen mens 
De opsomming van alle werkzaamheden die haar broer deed, 
ontlokt bij zus Annie de opmerking: “Als we zo samen doornemen 
wat Gerard allemaal deed, dan kom je er weer eens achter wat 
hij allemaal heeft gedaan en hoe hij als mens in het leven heeft 
gestaan. Hij was altijd zo actief terwijl zijn gezondheid zeker 
niet optimaal was.” 
Iedereen is het volkomen eens met de woorden van Annie, waarna 
Herman aanvullend zegt: “Gerard was echt een sociaal bewogen 
mens. Zijn leven was een leven vol werk voor de medemens.” 
 
Herseninfarct 
Vroeg in de ochtend van 19 november 2007 wordt Gerard getroffen 
door een ernstige herseninfarct. Hij woont alleen en ziet geen 
kans iemand te waarschuwen. Toen hij werd gemist bij de warme 
maaltijd ’s middags in het bejaardencentrum is men poolshoogte 
gaan nemen en toen pas heeft men frater Gerard gevonden. Hij 
werd naar het ziekenhuis gebracht waar men constateerde dat 
hij eenzijdig totaal verlamd was. Na twee weken werd duidelijk 
dat de artsen niets meer voor hem konden doen. Gerard is toen 
naar het Fraterhuis St.-Jozef gebracht om daar wat op te knappen. 
Het was aanvankelijk de bedoeling dat hij na enige tijd weer 
terug zou gaan naar Emmen, maar zijn situatie was dusdanig dat 
dat niet mogelijk was. 
 
Sinds frater Gerard definitief in Fraterhuis St.-Jozef woont, komen 
zijn broer en zussen regelmatig op bezoek. En hoewel hij nooit 
graag met zichzelf bezig was, kunnen vooral zijn zussen heel goed 
met Gerard over zijn ziekte en de veranderingen praten. Over de 
gevoelens van haar broer, zegt Minie: “Hij wilde altijd terug naar 
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Emmen en het heeft hem veel pijn gedaan dat dat niet ging. Daar 
heeft hij het heel erg moeilijk mee gehad. Dat is heel goed te 
begrijpen want hij moest echt alles achterlaten. Hij moest afscheid 
nemen, maar ook het feit dat hij niks meer kon was heel moeilijk 
voor hem. Hij woonde nog zelfstandig en daarnaast was hij nog 
actief binnen de kerk, de parochie en de buurt. En dan ineens 
word je weggerukt uit alles waar je mee bezig bent. Je kunt niks 
meer en je hebt ook niks meer. Het heeft lang geduurd voordat 
hij dat kon accepteren.”  

Bij zijn afscheidsbezoek in Emmen, op de plek waar hij zo vaak was voorgegaan. 
 
Alles was vreemd 
Als Annie naar haar broer kijkt, knikt frater Gerard begrijpend 
en zegt zacht: “Ja, het was erg moeilijk. Ik moest in het begin 
heel erg wennen hier. Het leek ook wel of ik niemand van mijn 
medebroeders meer kende. Alles was vreemd. In Emmen woonde 
ik alleen en deed alles zelf en ineens kon ik niets meer.  
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Toen hebben ze mij hier geleerd hoe ik met deze scootmobiel 
moest rijden en daar ben ik erg blij mee want nu kan ik zelf nog 
ergens naar toe.” 
 
De missie in Emmen 
Na deze woorden van frater Gerard is het even stil.  
Bijna gelijktijdig zeggen Annie en Herman dan: “Gerard heeft van 
jongs af aan veel moeten verwerken. Het is al vaker gezegd en 
geschreven dat zijn leven heel anders is gelopen dan hij voor 
ogen had. Dat begon al toen hij op weg was om missionaris te 
worden en zijn studie moest opgeven door zijn gezondheid. En 
deze herseninfarct is een zware klap voor hem geweest.” 
Afsluitend zegt Herman: “Zijn hele leven heeft hij eigenlijk getobd 
met zijn gezondheid. Maar we kunnen ook stellen dat hij een 
grote kracht heeft ontplooid om zoveel goeds in zijn leven te 
kunnen doen. Wat hij in Emmen allemaal heeft gedaan kunnen 
we vergelijken met de missie. Voor Gerard lag de missie in 
Emmen.” 
 

Het zijn woorden die goed passen bij 
een terugblik op het leven en werken 
van de diamanten jubilaris, het zijn 
ook woorden die – zo onverwacht – 
volledig passen bij een In Memoriam 
van frater Gerard Kroes. 


 
Petra de Landmeter 
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GOD, WAAR ZIT U? 
 
Ik vraag mij af: “Waar zit die God? 
Van wie ik vaak hoor spreken. 
Hij moet wel goed zijn. Soms ook niet. 
Dat wordt gezegd in preken. 
 
Je moet wel doen wat God graag ziet.. 
Dit zeggen de profeten. 
Die mensen stonden dicht bij God. 
Zij konden het dus weten! 
 ..................................... 
 

Er was een koning Pharao. 
Hij was niet om te praten, 
toen God hem heel goed weten liet, 
de Joden vrij te laten. 
 
Zijn leger joeg de Joden na, 
die hij had laten lopen. 
Maar God greep in. Die legermacht 
is toen in zee verzopen. 
 
Het Joodse volk was nu echt vrij! 
Juichend stond het op het plein. 
Het danste voort bij dag, bij nacht. 
Mirjam sloeg de tamboerijn. 
 
Het volk trok door de zandwoestijn. 
Geplaagd door stof en hitte. 
Het toonde dikwijls ongeloof. 
En...... dat liet God niet zitten. 
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Hij zei: “Ik geef het beste land, 
aan jullie en je erven. 
Maar wegens jullie wangedrag, 
eerst veertig jaren zwerven.” 
 
Het volk trok morrend, klagend voort. 
Het zeurde vaak, het dreinde. 
Het vroeg om vlees, om water, brood. 
De tocht leek zonder einde. 
 
Na veertig jaar de reis voorbij! 
Vreugde heel het volk beving. 
Daar lag nu eindelijk hun land, 
hun land van melk en honing. 
 
God had gedaan wat was beloofd. 
De trektocht was ten ende. 
Men schaarde zich ten reiendans 
Men zong, na veel ellende. 
 
De zwervers werden nu honkvast. 
Ook de Zwerfgod bleef present. 
Graag wilde Hij bij het volk zijn. 
En trok in Zijn tempeltent. 
 
Het leven was niet altijd leuk. 
Het had zijn stomste grillen. 
God hielp Zijn volk, omdat Hij wist. 
Het is van goeden wille. 

............................... 
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Maar wij zijn ook van goede wil. 
Wij vragen duizend dingen. 
Maar U blijft zwijgen als een graf. 
Geen danklied valt te zingen. 
 
Ik weet hun psalmenlied steeg op,  
uit ‘s harten diepste binnen. 
Met God als reisgezel op weg, 
kan je de wereld winnen. 
 
Waar ligt die weg, dat bochtig pad? 
Waar is die bron, die weide, 
waarover men vol geestdrift sprak, 
dat onze jeugd verblijdde? 
 
GEBED 
Verhoor ons nu, na zoveel jaar. 
Wij blijven op u bouwen. 
Geef dat wij niet teleurgesteld 
vergeefs op u vertrouwen. 
 
Geef dat het Woord van de Psalmist, 
- letterkundig, magistraal - 
nooit door ons ervaren wordt als 
bijbelse fanfaretaal. 

 
 
 

Theobaldus 
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FRATERAN  
SANTO VINSENTIUS A PAULO 
 
In een nieuwbouwwijk van Surabaya heeft frater Paulino een school 
gebouwd, de SMP Katolik: Angelus Custos II. De eerste paar jaar 
had de directeur een eigen woonkamer op school omdat de afstand 
vanaf het fraterhuis te groot was om elke dag te overbruggen. Hij 
verbleef alleen in de weekenden en vakanties in het fraterhuis. 
Maar op 30 juni 2003 zijn enkele fraters een nieuwe communiteit 
begonnen. En met dit 10-jarig jubileum feliciteren wij van harte 
het fraterhuis Vinsentius à Paulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Vinsentius  
met gedenktegel 

gelegd op 
30 juni 2003 door 
Mgr. Hadiwikarto 
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Hoofdingang 

Kapel 
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          SMPK Angelus Custos II 
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Enkele Nederlandse deelnemers aan het Algemeen Kapittel in 2012 zijn door 
de communiteit van Vinsentius à Paulo allerhartelijkst ontvangen. 
Op de foto hierboven genieten ze in de pendopo samen met de medebroeders 
van een heerlijke verfrissing. Op de foto hieronder ziet u de gasten vereerd 
met een kain. 
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EEN MODERNE 
 

‘BARMHARTIGE SAMARITAAN’ 
 
Het is 4 april 2013 als ik met mijn, onlangs nog APK-goedgekeurde, 
Fiat Punto naar een Regiodag van de KNR in Heemstede rij. 
Alles normaal onderweg en ik denk keurig op tijd te zullen zijn. 
Totdat ik bij het opdraaien van de invalsweg van Heemstede merk, 
dat de versnellingspook ineens heel zwaar gaat. Ik rij ongeveer 
bij het Watergemaal Cruquius als er na enkele honderden meters 
geen beweging meer in de versnellingsbak te krijgen is en de 
motor ermee stopt. Dus snel naar de kant van de weg zo dicht 
mogelijk langs de vangrail. Het overig verkeer raast gewoon 
langs je heen. Nadat je beseft dat je niet meer verder kunt, stap 
je maar uit en omdat mijn mobiel thuis in de la ligt, ging ik kijken 
of ik ergens kon bellen.  
Ik was nog geen minuut uitgestapt en net bezig met het klimmen 
over de vangrail, stopte er een auto, de man stapt uit en zegt: “Heeft 
u problemen, met de auto? Ik ben twintig jaar automonteur geweest 
dus misschien kan ik u helpen?” Dat waren zijn kennismakings-
woorden. 
“Heeft u een sleepkabel?” Ik heb nog in de bagageruimte gekeken 
maar wist eigenlijk al dat ik dergelijk materiaal niet bij me heb. 
‘Die zal ook wel thuis liggen,’ zei ik denkend aan de mobiele 
telefoon.  
“Sluit uw auto maar af dan gaan we er ergens een lenen.” Ik stap 
dus bij hem in en we rijden een kwartiertje tot we bij een auto-
bedrijf komen. In de rit er naar toe stelt hij zich voor: Abdullah 
heet hij en zegt nog eens nadrukkelijk dat ik natuurlijk altijd de 
ANWB mag bellen. “Maar die trekken je een poot uit hoor”, zegt 
hij er direct achteraan. “Wegslepen, allemaal extra kosten en de 
reparatie bij een Fiatdealer, hier of bij u thuis, kost altijd extra 
geld.” Op een of andere manier stelt hij me gerust en kies ik voor 
de hulp die hij mij aanbiedt. 
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Terugrijdend naar de gestrande Fiat Punto ontstaat er een gesprek 
over waar ik vandaan kom en waar ik naar toe moet. “Ik breng u 
wel naar de Glipperdreef en als ik dan in de tussentijd iemand vind 
die de auto maakt, haal ik u na afloop van de bijeenkomst weer 
op.” Nadat we mijn auto van die drukke invalsweg weggesleept 
hadden naar een veilige plek, heeft hij me dus naar de zusters 
Augustinessen gebracht. Onderweg heb ik nog eens uitgelegd 
dat ik frater, broeder was, lid van een religieuze gemeenschap. 
‘Dus niet getrouwd,’ was zijn directe reactie. In het begin van 
onze ontmoeting had hij nog een wat onsympathiek vergelijk 
gemaakt tussen auto’s en vrouwen. Daar kwam hij nu niet meer 
op terug.  
‘Dat is een mooi huis om te vergaderen,’ zegt hij, wanneer hij 
de oprijlaan naar het klooster oprijdt. Het enige dat ik op dat 
moment van de man weet is, dat hij Abdullah heet. Ik heb wel 
zijn mobiele nummer en het kenteken van zijn auto.  
Een half uurtje te laat kom ik dus aan en wordt verwelkomd door 
zuster Tarcies Wijngaard. Af en toe speelt de auto nog even in 
mijn gedachten, maar de onderwerpen van de KNR Regiodag 
hebben al snel de overhand in mijn aandacht.  
Om half drie, na afloop van de bijeenkomst, zou ik Abdullah 
bellen, wat ik dan ook doe. Hij kwam mij weer ophalen, zoals 
afgesproken, hoe het hem vergaan was met de auto zou hij wel 
vertellen als hij bij me was. 
 
We gaan op weg naar een bedrijventerrein met de naam De Liede, 
onder de rook van de Zwanenburgbaan van Schiphol. Het heeft 
meer weg van een groot stuk land afgezet met veel hekken en met 
diverse bouwsels van golfplaten als garage. Wikipedia omschrijft 
het gebied als: Het terrein is ooit in het leven geroepen om de 
wildgroei van autosloperijen aan banden te leggen. Het bij elkaar 
brengen van de diverse bedrijven heeft voordelen voor het milieu, 
maar ook de sector zelf is er bij gebaat. Tijdens de rit naar het 
bedrijventerrein blijkt de auto nog niet gemaakt te zijn, omdat 
er eerst een onderdeel gekocht moet worden. 
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Abdullah zegt dat door de crisis in de huidige tijd mensen steeds 
meer bezuinigen op auto-onderhoud en daardoor in de problemen 
komen als ze panne krijgen. Maar ook vertelt hij dat hij lang in 
Antwerpen woonde en daar een appartementencomplex runde, 
kamers verhuurde. Na de dood van een Ghanees meisje door 
koolmonoxidevergiftiging was hij in de problemen gekomen en 
naar Nederland gekomen. Heel wat onderwerpen kwamen aan 
bod tijdens het rijden van A naar B: religie, het maar één God 
hebben of je nu bij de Islam hoort of Christen bent, of er ook wel 
eens ruzie was tussen fraters, broeders onderling in een religieuze 
gemeenschap en hoe je het toch voor elkaar kreeg om ongehuwd 
door het leven te gaan. En ook: wat vindt u van de jeugd van 
tegenwoordig en over de crisis in Nederland, terwijl we het toch 
zo goed hebben in het westen… Zomaar wat onderwerpen waarover 
je het dan hebt. 
Volgens de eigenaar van garage Harun, een van de vele op het 
bedrijventerrein De Liede, doet de kabelschakelaar het niet meer. 
Als we nu bij een Fiatdealer zoiets gaan kopen dan zet hij hem 
erin. Dus terug naar Heemstede. Maar die dealer had dit onderdeel 
niet op voorraad. Bij navraag bleek dit wel het geval te zijn bij 
een dealer in Aalsmeer. “Dan gaan we daar heen”, zei Abdullah, 
die nog steeds alle bereidheid toonde mij te helpen en te zorgen 
dat ik vanavond in dezelfde Fiat Punto weer naar huis kon rijden. 
Ondertussen was het al vijf uur geworden en hadden we al heel 
wat kilometers samen gereden. 
Met de kabelschakelaar zijn we dus naar de garage Harun terug-
gereden en na het onderdeel afgegeven te hebben, reden we 
maar direct weer weg. Ik had slechts 10 Euro cashgeld bij me 
en pinnen kon niet bij garage Harun. Op naar Badhoevedorp, 
zo’n slordige 10 kilometer heen en terug. Ondertussen was het 
al bijna half zes geworden. Terug bij de garage Harun stond de 
Fiat Punto klaar. Eerst maakt Abdullah met de gerepareerde auto 
een proefrit en ik ga mee. Daarna rij ik zelf een stukje met de 
auto, alles is weer goed en de versnellingspook doet het weer. 
Tijd om af te rekenen dus. Ik betaal het afgesproken bedrag aan 
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Abdullah dat hij overeengekomen was met de garagehouder en 
ik wil hem zelf ook een bedrag geven om mijn dankbaarheid te 
tonen. “Alleen als het uit een goed hart is hoor, u moet het echt 
willen, anders hoeft het echt niet.” Ik geef van de pas gepinde 
biljetten aan hem en heb daar een goed gevoel bij. 
In de parabel van de barmhartige Samaritaan werd de rekening 
door de man die hulp bood betaald, dacht ik nog. In deze moderne 
versie betaalt degene die geholpen wordt de rekening. Maar de 
hulp die geboden wordt is er niet minder om. En mijn kijk op 
mensen heeft weer eens een positieve impuls gekregen.  
Al met al een KNR regiodag om niet snel te vergeten. 


 

 
 
 
 

Wilfried van der Poll 
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IJSSELSTEIN: 
 

OMMEDRACHT EN BEDEVAARTSPLAATS VOOR  
 

ONZE LIEVE VROUWE VAN EITEREN  
 
 
Veel mensen weten wellicht niet waar Eiteren ligt. Eiteren is 
een buurtschap bij IJsselstein, Utrecht.  
In de serie “Bedevaartsplaatsen”, willen wij aan deze Maria 
aandacht schenken. In de eind vijftiger en begin zestiger jaren, 
werd er jaarlijks aan de fraters van het  St.-Gregoriushuis in 
Utrecht een verzoek gedaan om deel te nemen aan de processie 
ter ere van Maria. In het archief vonden wij twee foto’s, waar 
op een ervan een groep fraters prominent aanwezig is.  
Het past goed in het terugblikken in de 140 jaar van ons bestaan 
als Congregatie. 
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Het beeldje, een Sedes Sapientiae, 
stelt de maagd Maria voor met op 
haar schoot het kind Jezus, dat zij 
met haar linkerhand steunt, en in 
haar rechterhand een scepter.  
Het Mariabeeldje is van eiken- of 
notenhout; het Christuskind moge-
lijk van lindehout en gips. Het 
geheel dateert waarschijnlijk uit 
eind 12e of begin 13e eeuw, maar 
mogelijk is het een kopie uit de 
14e of 15e eeuw.  
Door de eeuwen heen heeft het 
verschillende wijzigingen en repa-
raties ondergaan. 
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In de veertiende eeuw ontwikkelde IJsselstein zich tot een bede-
vaartsplaats met een bijzondere verering voor Maria. Volgens 
de legende vonden slootwerkers die in Eiteren (onder IJsselstein) 
aan het werk waren, een Mariabeeld. Zij brachten dit naar de pastoor 
van IJsselstein, maar tot twee of drie keer toe keerde het beeld 
uit eigen beweging terug naar Eiteren. De pastoor besloot daarom 
op deze plaats een kapel te laten bouwen. Dit moet gebeurd zijn 
tussen 1310 (ontstaan parochiekerk van de heilige Nicolaas in 
de stad) en 1342, toen er bij de kapel een klooster werd gesticht 
om de gelovigen op te vangen.  
 
Nog een tweede legende schijnt ertoe hebben bijgedragen dat Eiteren 
een bedevaartsoord werd: Een bisschop van Utrecht zou van het 
oude kerkhof ter plaatse hebben gezegd, dat hij het zou komen 
wijden. Hij kwam echter in Holland te overlijden. Toen het lichaam 
van de bisschop per boot naar Utrecht werd gevaren, stopte de 
boot om onverklaarbare wijze ter hoogte van Eiteren. Alleen de 
begraafplaats werd door een witte dauw bedekt en pas toen die 
verdwenen was, kon het vaartuig verder varen.  
 
Hoogtepunt vormde de jaarlijkse processie of liever gezegd "de 
Ommedracht", waarin het Mariabeeld via de Eiterse steeg naar 
IJsselstein werd rondgedragen. Deze vond plaats op of rond 
Sint-Jansdag (24 juni). Omstreeks 1400 was er een broederschap 
Onze Lieve Vrouwe van Eiteren en Nicolaas opgericht. Paus 
Bonifatius IX verleende op 8 april 1399 namelijk een aflaat 
voor pelgrims die de kapel bezochten, waarbij de broederschap 
genoemd werd. In 1579, bij de Reformatie, werd de kapel van 
Eiteren afgebroken. Het Mariabeeld zou daarbij in de IJssel zijn 
gegooid en op wonderbaarlijke wijze op dezelfde plek in het 
water zijn blijven drijven. Visserskinderen brachten het daarop 
in veiligheid. Bij archeologisch onderzoek zijn in Eiteren pelgrims-
tekens gevonden die erop duiden dat ook na de Reformatie 
Eiteren een plek bleef waar men van heinde en ver voor Maria 
bij elkaar bleef komen.  
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Halverwege de 19e eeuw lijkt er van een speciale devotie rond 
het bewuste, en in slechte staat verkerende Mariabeeld, weinig 
sprake meer te zijn. Het kwam in 1866 in handen van de Zusters 
van Liefde in Utrecht. Nadat daar bepaalde gebedsverhoringen 
hadden plaatsgehad, kwam het beeld weer in de belangstelling 
te staan onder de nieuwe titel "Onze Lieve Vrouw Hulp in de Nood". 
In 1936 lukte het de pastoor van IJsselstein om het beeld terug 
te halen naar IJsselstein. De Ommedracht werd (met wisselend 
succes) in ere hersteld en de Nicolaaskerk biedt sindsdien weer 
een speciale plaats voor de Mariadevotie. 
 
Het Mariabeeldje, waar het allemaal om draait staat nu in de 
Nicolaasbasiliek. Het is een notenhouten beeldje dat qua stijl 
van na 1150 dateert, maar het zou ook om een laat-middeleeuwse 
kopie kunnen gaan. Het gouden kroontje van Maria kreeg zij in 
1879, terwijl de kroon op het Kind in 1987 door kardinaal Simonis 
werd geplaatst bij gelegenheid van het 50-jarig reveille van de 
Ommedracht. 
Op de oorspronkelijke vindplaats staat sinds 2002 een 
monument. 

Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 
 

Leo Ruitenberg 
 

————————————— 
 
 
 
 
Helaas is bij het artikel over de nieuwe communiteit op Kalimantan 
in de vorige aflevering van INKO, blz. 50, verzuimd om te ver-
melden dat de vertaling was gedaan door mevr. Inge Kapitan. 
Onze verontschuldiging voor deze omissie. 
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140 JAAR FRATERS VAN UTRECHT 
 
Uit het archief: 
Zondag 6 November 1955 – Viering van het 80-jarig Inkledingsfeest 
van Frater M. Franciscus Hafkenscheid. 
Foto boven: De jubilaris bedankt in een langdurig woordje aan het 
einde van de receptie. 
Foto beneden: de feesttaart met passend opschrift, omgeven door 
80 kaarsjes. 
 

Frater 
Franciscus 
Hafkenscheid. 
Ingetreden in 
1875 en 
overleden in 
1957. 
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  Om 

 
 
Om persoonlijke redenen heeft onze medebroeder Wim Heister 
de redactie van INKO verlaten. Uiteraard betreuren, maar respec-
teren wij als redactie dit besluit. Wim is vanaf de eerste aflevering 
in 1978, toen nog Kontaktblad geheten, betrokken geweest, daartoe 
uitgenodigd door het toenmalige Algemeen Bestuur. Na dat 
eerste jaar, A-4 formaat en oranjeomslag, heeft de redactie een 
enquête gehouden onder de lezers. Het resultaat daarvan was: 
doorgaan, maar in kleiner formaat en dit is gebeurd door de 
uitgave van INKO met de groene omslag  ..…  
We zijn inmiddels aan de 36ste jaargang begonnen en 182 
vergaderingen verder….. 
 
Wim, wij danken je voor je inbreng in de besprekingen en je 
interessante artikelen over Suriname. 
We wensen je alle goeds!  

De redactie 
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