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Van de redactietafel

Een meteorologische lente begin-
nend op 1 maart, of een astrologi-
sche lente beginnend op 21 maart, 
het maakt moeder natuur allemaal 
niet uit. Zij laat bomen, struiken, 
planten en bloemen ontwaken uit 
hun winterslaap wanneer de tijd 
daarvoor rijp is. Maar als u deze 
Onder Ons in handen krijgt, is de 
lente toch echt begonnen. In dit 
lentenummer hebben wij weer een 
gevarieerd aanbod van artikelen 
voor u. Naast de vaste rubrieken is 
er altijd ander nieuws te melden. 
Zo is 2015 door paus Franciscus 
uitgeroepen tot het jaar van het 
Godgewijde leven. 
Ons redactielied mevrouw Adri 
Vergeer heeft het op zich genomen 
om daarover een reeks artikelen te 
schrijven. Bij godgewijd leven 
denkt u al gauw aan het leven van 
religieuzen. Wij hopen echter door 
aandacht voor dit onderwerp uw 
en onze blik op dit begrip te 
 verruimen. Moeder Teresa van 
 Calcutta zei het immers al: “God-
gewijd leven is geen taak voor een 
enkeling, maar een opdracht voor 
ieder van ons.”
In de laatste maanden van 2014 
hebben wij van drie medebroeders 
afscheid moeten nemen. Frater Sil-
vanus herdachten wij in het Kerst-
nummer. Op 25 oktober overleed 
Frater Angelico Fennis en op 6 
december Frater Bernard Dreuning. 
De communiteit van ons Fraterhuis 
Sint Jozef verloor hiermee in korte 
tijd drie eminente medebroeders. 
In ons gebruikelijke in memoriam 
gedenken wij nu de twee laatst-
genoemden. Het in memoriam voor 
Frater Angelico is op verzoek van 
hem geschreven door mevrouw 

Suzanne Katier, een goede beken-
de en geestgenoot van hem.
In de rubriek ‘In gesprek met’ is 
Frater David veelal in gesprek met 
een medebroeder of huisgenoot. 
Dit keer is hij zelf aan het woord 
over een bijzonder reisherinnering: 
als leraar aan de Vakschool voor 
Mode in Den Haag werd hij 
gevraagd om lid te zijn van een 
Internationale Jury. Hoe hem dit 
verging kunt u uitgebreid lezen.
Van onze Indonesische medebroe-
der Frater Antonius Fernandez ont-
vingen wij een artikel waarin hij 
zijn zorgen uitspreekt over de toe-
komst van onze Congregatie. Dit 
naar aanleiding van het komende 
Buitengewoon Algemeen Zaken 
Kapittel, waarin de toekomstige 
bestuursvorm van onze Congrega-
tie onder de loep wordt genomen. 
Daar het verhaal van Frater Anton 
zeer uitgebreid was, hebben wij 

ons beperkt tot enkele gedeelten. 
In een artikel over dit Zaken Kapit-
tel treft u dus ook fragmenten aan 
uit Frater Antons verhaal.
Ons Fraterhuis Sint Jozef heeft voor 
de veertigdagentijd dit jaar een 
doelgroep dichtbij huis gekozen. 
Het dorp Zeist heeft een asielzoe-
kerscentrum, dat bekend staat als 
Detentiekamp Zeist. Uitgeproce-
deerde asielzoekers verblijven hier 
onder streng regime, zoals dit heet. 
De Raad van Kerken Zeist heeft 
zich het lot van deze mensen aan-
getrokken en geeft hulp waar 
mogelijk. Om dit initiatief te onder-
steunen is de opbrengst van de 
Vasteninzameling door fraters, 
bewoners en kapelgasten van het 
Fraterhuis bestemd voor dit Deten-
tiekamp. In een artikel meer over 
dit doel.
Frater Hans Wennekes verblijft 
momen teel in De Bilt vanwege het 
genoemde Kapittel. Toch heeft 
Hans ook nu weer een interessant 
verhaal over het reilen en zeilen in 
Nadirkonyen, die kleine oase in 
Lodwar Kenia.
De gebruikelijke gedichten op 
bladzijde 4 en op de achterpagina, 
verwijzen naar de lente en naar 
Pasen. Het leven dat gaat en komt, 
mogen we zien als de Adem van 
God. Het gedicht ‘De fluit’ spreekt 
hierover. ‘Gouden Poorten’, het 
gedicht op de achterpagina, is een 
ode aan de wonderen der natuur.
De redactie wenst u allen een goe-
de lentetijd, een Zalig Paasfeest en 
veel leesgenoegen.

frater Ton Oostveen
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International Youth Skill Olympics
(Internationale beroepen-olympiade voor jongeren)

Reisherinneringen van frater David 

Niet veel mensen zullen 
ervan op de hoogte zijn, 
maar er bestaat zoiets als 
de WSI, World Skills 
International oftewel let-
terlijk vertaald Wereld 
Vaardigheden Internatio-
naal. Formeel bestaat 
deze vanaf 1999, maar 
daar ging heel wat aan 
vooraf. 

Vanuit de behoefte aan goede vak-
mensen ontstond eind jaren ‘40 de 
IVTO, International Vocational Trai-
ning Organization, de Organisatie 
voor Internationale Beroepstrai-
ning. Onder andere onder de 
namen IVTC en later ook IYSO, 
resp. de Internationale Beroepstrai-
ning Competitie en de Internatio-
nale Beroepen-Olympiade voor 
Jongeren, werden vanaf die tijd 
eens in de twee jaar wedstrijden 
georganiseerd.
De wedstrijden waren telkens in 
een ander land, op het hoogste 
niveau en met een breed scala aan 
technieken en vaardigheden. Zij 
betreffen transport en logistiek, 
constructie en bouw, fabricage en 
machinebouw, informatie en com-
municatie, creatieve kunsten en 
mode, en ten slotte sociale en 
 persoonlijke dienstverlening. Bin-
nen deze categorieën is er nog een 
veelvoud van afzonderlijke gespe-
cialiseerde beroepen.
De olympiade wil aantonen hoe 
belangrijk beroepsopleiding en 
-training zijn voor jongeren, voor 
de industrie en voor de maatschap-
pij en zij biedt een platform om de 

kwaliteit te meten die jongeren op 
deze terreinen hebben. Zij wil 
bovendien uitwisseling en vergelij-
king bieden om van daaruit deze 
kennis van juist jongeren te promo-
ten en eventueel op punten vernieu-
wing op internationale schaal 
moge lijk te maken. 
Een mooi doel, een goede uitda-
ging, een spannend gebeuren. 
Voor frater David Mullink is dit alles 
meer dan alleen theorie. Hij was er 
ooit heel direct bij betrokken en 
vertelt hier graag over in deze 
Onder Ons.

Eind tachtiger jaren en begin jaren 
negentig was ik leraar op de 
Haagse School voor Mode en Kle-
ding. Onze school deed mee aan 
allerlei vernieuwingen en wij wer-
den ook gevraagd om onze visie te 
geven over de ontwikkelingen van 
het ontwerpen en vervaardigen van 
dames-, heren- en kinderkleding.

Beroepenwedstrijden
De Vereniging tot Veredeling van 
het Ambacht (V.V.A.) was lid van 
de Internationale Commissie van 
Beroepen, die beoogde beroepen 

en technische ontwikkelin-
gen te promoten. De V.V.A. 
had de afdeling kleerma-
ken. Iedere twee jaar wer-
den er voor jongeren tot 
22 jaar wedstrijden geor-
ganiseerd voor zo’n 40 à 
50 beroepen. Ieder land 
kon meedoen en organi-
seerde beroepenwedstrij-
den in het eigen land op 
velerlei vakgebied. 

De winnaars en winnaressen van 
de landelijke wedstrijden werden 
dan uitgenodigd om aan de inter-
nationale wedstrijden mee te doen. 
Hiernaast kon ieder land ook mee-
doen aan de beoordeling en ziens-
wijze bij het bepalen van het ont-
werp van het werkstuk dat de kan-
didaten moesten maken.
In het midden van 1989 kreeg 
onze school, en daarna ondergete-
kende, de eervolle opdracht om als 
expert-jurylid deel te nemen aan 
deze Internationale Olympische 
Beroepenwedstrijd. In dat jaar 
werd deze wedstrijd gehouden in 
Birmingham, Engeland.
Aangezien twee jaar later Neder-
land de organisatie in handen zou 
krijgen en de juryleden minstens 
één of twee keer eerder moesten 
hebben meegedaan, werden er 
meerdere mensen in Nederland 
gevraagd om aan deze internatio-
nale bijeenkomst deel te nemen. Ik 
werd drie weken van tevoren 
gevraagd om deel te nemen aan 
dit evenement. Daardoor was er te 
weinig tijd om met een compleet 
ontwerp te komen, maar hier had 
men begrip voor.
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Ladies Dressmaking
Bij de dameskleding, de Ladies 
Dress making, waarvoor ik ge vraagd 
werd, hadden we dat jaar 13 
 kandidaten en 12 expert-juryleden 
voor ons vak. Het werd voor ons 
nieuwelingen een hele ervaring en 
we moesten nog van alles leren. 
Maar het werd een mooie erva-
ring. Ook hoe je met de taal moest 
omgaan.
In 1991 werden de Internationale 
Olympische Beroepenwedstrijden 
gehouden in Nederland, in de RAI 
te Amsterdam. Nederland liet zien 
hoe je zulke evenementen moest 

organiseren. Het werd een groot 
succes, ook voor de kandidaten uit 
Nederland die meededen: er wer-
den 6 gouden, 4 zilveren en 5 
bronzen medailles gewonnen. De 
4de, 5de en 6de prijs werden 
gehonoreerd met een officieel 
diploma en ook hierbij behaalden 
we goede resultaten.
In dat jaar 1991 werd ik gevraagd 
voorzitter te worden voor de afde-
ling Ladies Dressmaking. Dit was 
een grote eer voor Nederland, 
maar ook voor mij. De Nederland-
se kandidate won uiteindelijk de 
zilveren medaille. Wat was de 
opdracht?

Gezamenlijk bepalen de juryleden 
welk ontwerp gekozen zou worden 
voor deze wedstrijd. Het ontwerp 
uit Nederland werd gekozen, om 
gemaakt te worden door de kandi-
daten. De opdracht hiervoor was 
een mantelpakje, dat bestond uit 
een jasje, rok en blouse. De kandi-
daten moesten in 20 uur, geheel 
zelfstandig, aan de hand van teke-
ningen en opgestelde eisen en 
regels deze werkstukken 
vervaardigen. Het is 
een flinke klus en de 
tijdsfactor speelt 
een grote rol. Daar-

na beginnen de beoorde lingen.
Voor de wedstrijden in 1993 werd 
Taipei in Taiwan, het voormalige 
Formosa van China, het strijd-
toneel. Wij werden uitgenodigd in 
mei/juni 1993.

Ontwerp Haagse School voor 
Mode en Kleding
Met de Haagse School voor Mode 
en Kleding, die ook voor de stof-
fen, materialen en mijn vrije dagen 
zorgde, en tegelijkertijd meebe-
paalde wat het ontwerp van 
Nederland zou moeten worden 
voor deze wedstrijden, werd voor 
een gewaagde en gedurfde creatie 

gekozen met een alternatieve zij-
den blouse, die precies paste bij 
het mantelpakje. Het werd een 
cyclaamkleurig ensemble, die pre-
cies bij de kleuren van dat seizoen 
paste.
Na alle ontwerpen beoordeeld te 
hebben, werd er uiteindelijk geko-
zen voor het ontwerp van Taiwan, 
oftewel van Nationalistisch China. 
Mijn ontwerp voor de blouse werd 

gekoppeld aan het ontwerp 
van Taiwan. Tegelijk werd 

de afgevaardigde van 
Taiwan gekozen tot voor-
zitter van de Ladie Dress-
making, met ondergete-
kende als plaatsvervan-

ger.

Wedstrijdvoorbereiding
De eerste drie dagen zit je als jury 
bij elkaar en bepaal je wie welke 
taken moet verzorgen, welke ont-
werpen het gaan worden en welke 
omschrijvingen er gemaakt moeten 
worden. Dit moet bijvoorbeeld ook 
gebeuren in alle talen van de lan-
den waar de verschillende kandi-
daten vandaan komen. Je moet bij 
de beoordeling verschil maken tus-
sen de objectieve en de subjectieve 
kant van het werk. Dit gaf nog wel 
eens problemen. Bij de objectieve 
beoordeling is het goed of fout, 
klaar. Maar dat ligt natuurlijk heel 
anders bij belijning en iets mooi 
vinden, dus bij de subjectieve 
beoordeling.
Iedere kandidaat krijgt exact 
dezelfde ontwerpen, materialen, 
machines en ruimten om zijn of 
haar werkstuk te maken. Als jury-
commissie moet je ervoor zorgen 
dat aan alle grote en kleine eisen 
wordt voldaan. Als de keuze voor 
het te maken werkstuk gezamenlijk 
besloten is, worden de modellen 
voor de computer klaargemaakt en 
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als ook aan het kleinste stukje vlie-
seline is gedacht, kan de vermenig-
vuldiging beginnen. Daarnaast 
wor den de stoffen en ondersteu-
nende materialen gekeurd en ver-
spreid onder alle kandidaten. Ook 
de zo duidelijk mogelijke omschrij-
vingen en begeleidende informatie 
moeten er voor iedere kandidaat 
zijn en klaargelegd worden. Deze 
opdrachten en nadere informatie 
moeten geheim blijven tot aan de 
opening van de wedstrijd. 
Bij problemen of een informatielek 
beslist de overkoepelende Commis-
sie van de Beroepen-olympiade 
wat er moet gebeuren. 

Uitstapjes in de vrije tijd
In de tussentijd worden er uitstapjes 
en bezichtigingen gepland door 
het gastland. Zo word je naar 
plaatsen gebracht waar je anders 
nooit zou komen. Onze afdeling 
kreeg een bezoek aangeboden 
naar het Nationaal Kleding Muse-
um in Taipei, waar ook de kleding 
van de vroegere Chinese keizers 
wordt bewaard. Wij werden ont-
vangen en rondgeleid in deze 
zalen. Niet alleen mochten wij alle 
gewaden en kleden bewonderen, 
nee, we werden ook nog eens uit-
genodigd om enkele prachtige 
gewaden van brokaat en zijde zelf 
te gaan dragen. Zo werden we in 
de mooie kleding uit de keizerlijke 
periode van China vereeuwigd en 
konden we de geschiedenis van 
het Nationalistische China van 
dichtbij bekijken en bewonderen.
Ook kregen wij een rondleiding in 
het mausoleum van Tsjang Kai-Sjek. 
In dit mausoleum is de grote leider 
van het Nationalistische China, die 
zich in de jaren veertig van de 
vorige eeuw afscheidde van het 
grote China, begraven. Het was 
zeer indrukwekkend en bood ons 

de kans ook iets van het oude Chi-
na te zien. Maar dit waren de tus-
sendoortjes en we maakten ons op 
voor de Olympische Wedstrijden 
zelf.

De Olympische wedstrijden
Naast de afdeling Ladies Dressma-
king waren er ongeveer 50 andere 
beroepen die aan deze wedstrij-
den meededen. Niet ieder land 
deed mee met alle beroepen, 
alleen met de beroepen waar men 
goed in was. En je begrijpt dat 
deze kandidaten dan ook wel 
goed moesten zijn in hun vak. Het 

aantal landen dat meedeed, vari-
eerde van 25 tot 30. Zij kwamen 
uit de hele wereld. Europa had 
over het algemeen de meeste lan-
den die meededen, maar ook Azië 
was goed vertegenwoordigd door 
Japan, China, Zuid-Korea en 
Maleisië.
De wedstrijden werden geopend 
door de hoogste leiders van het 
land en ook de prijsuitreikingen 
werden verzorgd door hoogge-
plaatste personen. Bij de vier olym-
piades die ik meemaakte tussen 
1989 en 1995 waren dit bijvoor-
beeld in Engeland Prins Edward en 
premier Margaret Thatcher, in 
Amsterdam minister Deetman van 

Onderwijs, in Taiwan de president 
en minister-president (waarvan ik 
de namen helaas vergeten ben) en 
in Frankrijk president Jacques Chi-
rac.
Na de opening in ‘olympische stijl’ 
waarbij de deelnemers in optocht 
de vlaggen van hun landen binnen-
dragen, kunnen de wedstrijden 
beginnen. De controle is zeer 
streng en de kandidaten gaan drie 
dagen keihard werken. Ze hopen 
dat er geen tegenvallers zijn en dat 
ze op tijd klaar komen met hun 
opdracht.
Hierna begint het belangrijke aan-
deel van de commissie. Je zit dan 
minimaal drie dagen te zwoegen 
om het werk te beoordelen en om 
tot een gelijkluidend oordeel te 
komen. Het is een verantwoordelij-
ke taak en je moet gezamenlijk 
beslissen. Bij te grote verschillen 
moet opnieuw bekeken worden 
wat juist en niet juist is. Niet mak-
kelijk, maar we zijn er altijd uitge-
komen.

Finaledag
De finaledag is een feestdag. Veel 
blijde gezichten, prijzen die wor-
den uitgereikt, ook wel enkele 
teleurstellingen. Maar de blijd-
schap en vreugde overheersen. 
Iedereen is blij dat het weer een 
geslaagde samenkomst was. De 
samenwerking en de vriendschap 
die je opbouwt met elkaar is hart-
verwarmend. 
Na drie weken ben je toch ook 
weer blij dat je het vliegtuig terug 
naar Nederland mag nemen. 
Maar de enorme indrukken en de 
fantastische tijd die je daar samen 
mocht beleven, blijven in je hart 
gegrift.

frater David Mullink
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Hij is een rots, staat voor zijn waar-
den, is trouw aan zijn roeping, en 
met liefde stelt hij zijn leven in 
dienst van God en de naaste. En, 
hij ontwikkelt zich tot een kunste-
naar, in de schilder- en tekenkunst. 
Hij blijkt de bijzondere gave te 
hebben, nauwgezet en gestaag, 
het heilige in een kunstwerk tot 
leven te kunnen brengen. Vele pas-
toors horen van zijn kwaliteiten, en 
weten hem te vinden voor het res-
taureren van kunstwerken in kerken. 
En als leraar hebben zijn leerlingen 
de vruchten kunnen plukken van 
zijn bijzondere gave. 
Een kunstwerk vorm geven door het 
verbinden van de twee werelden, 
aarde en hemel, is dit wat kunst is? 
In het Kröller-Müller Museum op de 
Hoge Veluwe hangt meteen bij de 
ingang een rode lichtgevende 
 spiraal, met daarin de tekst: “The 
true artist helps the world by revea-
ling mystic truths.”
Als ik in het fraterhuis in Arnhem 
voor het eerst een Pie Jesu zing op 
Goede Vrijdag, komt Angelico naar 
me toe en zegt: “U hebt prachtig 
gezongen.” Ik bedank hem hier-
voor en ga over op een ander 
onderwerp. Hij stopt me en zegt: 
“Wacht even, ik meen het echt, en 
ik zal uitleggen waarom. Na een 
paar zinnen wist ik al, deze zange-
res gelooft wat ze zingt.” 
Ik sta perplex dat hij dit zo snel en 
zo bewust heeft waargenomen. 
Achter zijn mededeling schuilt een 
fijngevoeligheid en een intens luis-
terend oor en ook nog de kunst het 
onder woorden te kunnen brengen.
Zó is onze vriendschap begonnen.

In zijn geloofsovertuiging, werd 
Angelico wel eens bestempeld als 
behoudend of conservatief. Vanuit 
het gezichtspunt, dat hij in de kerk-
dienst de Gregoriaanse muziek en 
ook andere oude vormen prefe-
reert, is dit beeld enigszins te 
begrijpen.
Maar luisterend naar zijn diepe 
ervaringen vanuit zijn levensmotto: 
“Christus is mijn leven,” verschijnt er 
het beeld van iemand, die zijn 
leven lang zoekt naar de kern van 
het geloof. Daarin wilde hij wezen-
lijk geraakt worden. Zowel in de 
kunst, als ook in ontmoetingen met 
mensen. Gesprekken met hem wer-
den daardoor levendig en inspire-
rend. Soms kan er dan een ontmoe-
ting ontstaan, waarin God ervaar-
baar wordt.
Zó werden wij geestgenoten.

Angelico was een onbevangen 
zoeker. Zoeken was voor hem het 
boeiende van het bestaan. En zijn 
ervaringen en wijsheid bracht hij in Als ik mij frater Angelico voor de 

geest haal, zie ik een bescheiden, 
levendige en innerlijk zeer aanwe-
zige man. Hij loopt met een soe-
pele lichte tred, doch vastbesloten, 
over Gods dreven. Zijn ouders 
ga ven hem de naam Pieter: ‘De 
rots in de branding.’ Bij de inkle-
ding in de kloostergemeenschap 
van de Fraters van Utrecht krijgt hij 
de naam Angelico, genoemd naar 
de beroemde schilder Fra Angelico 
in Italië. De naam Angelico bete-
kent engel: degene die   de zicht-
bare en onzichtbare wereld met 
elkaar wil verbinden. De betekenis 
van beide namen maakt hij waar 
in zijn leven. 

In memoriam 

Frater Angelico Fennis 
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bescheidenheid. Hij had de wijs-
heid niet in pacht. Voortdurend 
leefde hij met vele vragen en wist 
daarmee te leven. Eens hoorde ik 
een frater over hem zeggen: “Hij 
was wel bijzonder, wij begrepen 
hem niet, maar nooit zei hij lelijke 
dingen over de ander.” Toen ik 
Angelico eens vroeg hoe hij met 
pittige conflicten omging, was zijn 
antwoord: “Als ik mensen irriteer, 
of ik erger me aan hen, dan conclu-
deer ik, dat ik nog tekort schiet in 
mijn liefde. Daar kan ik dan wat 
aan doen.”
In blakende gezondheid zijn leven 
genietend, overviel hem op 86-jari-
ge leeftijd plotseling een ernstige 
ziekte. Toen zijn grote verbazing 
voorbij was, kon hij zijn lot hierin 
volledig aanvaarden. Zijn ziekte 
bracht hij onder in het wordings-
proces van het kunnen groeien naar 
het punt van overgave naar God.

Ik vraag hem naar zijn roeping, 
hoe is deze in jouw leven gekomen, 
en hoe is het nu?
Verwonderd en verheugd spreekt 
hij er graag over. “Ik heb in mijn 

jeugd de Stem van mijn roeping al 
gehoord. En deze Stem heeft mijn 
leven richting gegeven.” “Was dit 
zwaar?” Hij antwoordt met een 
resoluut, nee! “Zelfs nu op mijn 
sterfbed heb ik steun aan die Stem. 
Wat ik doe is, omwille van Christus 
alles loslaten.”
In zijn laatste weken valt mij op, dat 
de blik in zijn ogen verandert. Spon-
taan meld ik, je ogen worden zo 
helder, ze worden zo sereen. “Ja, jij 
kunt dat zo zeggen.” Na wat denk-
tijd stelt hij mij de vraag, of ik het In 
Memoriam over hem wil schrijven.
De laatste week wordt het spreken 
moeilijk. Toch lukt het met heel wei-
nig woorden elkaar te bereiken. 
Jeannette, de hulp in mijn huishou-
ding, geeft me een kunstkaart voor 
hem mee, met een afbeelding van 
de Opstanding van Christus. Hij 
reageert verbaasd: “En zij kent me 
niet eens!” Bekijkt heel aandachtig 
de afbeelding en zegt met een 
glans op zijn gezicht:  “Hier kan ik 
me aan optrekken.”

Eén van mijn laatste bezoeken zit-
ten we gewoon te zijn. Af en toe 

een halve zin.
Ik bied hem een voetmassage aan 
en hij kan er zich meteen aan over-
geven. Daarna vraag ik hem of het 
voor mij tijd is om te gaan, of dat ik 
nog wat zal blijven?
“Blijven,” is het antwoord. Na een 
lange stilte zegt hij weloverwogen 
en met nadruk de woorden: “Ik 
beschouw jouw aanwezigheid als 
stille getuige van de waarheid.” 
Stamelend wil ik iets zeggen, hij 
onderbreekt mij dan en zegt: “Het 
is een feit.” 
Ik beschouw zijn woorden nu als 
een onzichtbare erfenis voor de 
toekomst.
Thuis sla ik een boek open en lees: 
“De waarheid, het pad naar het 
goddelijke, het leven van de getui-
ge, stroomt door ieders hart. Zon-
der jou is er geen weg, geen waar-
heid, geen leven.”
Dat er nog maar vaak de naam 
Angelico mag worden gegeven, 
opdat in zijn lijn nog meer mensen 
komen, die aan de werkelijkheid 
een extra dimensie gaan geven.

Suzanne Katier

Door frater Angelico geschilderde icoon
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De argeloze lezer vraagt zich 
natuurlijk af wat hij moet met de 
kop boven dit artikel. En al staat 
deze er vanzelfsprekend niet 
zomaar, hij vereist inderdaad enige 
toelichting. BZKN staat voor Buiten-
gewoon Zakenkapittel Nederland 
en BAZK staat voor Buitengewoon 
Algemeen Zakenkapittel.
Wellicht denkt u nu: “Nou, er gaat 
een wereld voor me open...”
We zullen u uit de brand helpen.

Wellicht is u bekend dat de Con-
gregatie van de Fraters van Utrecht, 
evenals veel andere ordes en con-
gregaties, eens in de zes jaar een 
kapittel houdt. Zo’n regulier kapittel 
kent een zakengedeelte, waarbij 
het beleid van het bestuur geëvalu-
eerd wordt en ingediende voorstel-
len worden behandeld en een 
gedeelte waarbij de overste en het 
bestuur worden gekozen. Dit geldt 
zowel voor het Provinciaal Bestuur 
Nederland als voor het hoogste 
orgaan van de congregatie, het 
Algemeen Bestuur.
Tijdens het laatste Nederlandse 

kapittel in 2012 echter was één 
van de voorstellen in het zakelijke 
gedeelte om halverwege deze 
bestuursperiode nog eens bij elkaar 
te komen en te praten over zaken 
die wellicht geen zes jaar kunnen 
wachten. Dit voorstel werd aange-
nomen en daarom worden er nu in 
2015 twee tussenkapittels gehou-
den, één in Nederland en één in 
Malang. Zij dragen de namen 
waar van de afkortingen BZKN en 
BAZK zijn.

De besluiten die naar aanleiding 
van deze kapittels genomen gaan 
worden, zijn mogelijk dusdanig 
ingrijpend, dat er een constitutiewij-
ziging voor nodig is om ze in wer-
king te doen treden na het eerstvol-
gende reguliere kapittel in 2018.
Mocht een dergelijke wijziging 
aangebracht moeten worden dan 
is daar tijd voor nodig. De Constitu-
ties van de congregatie zijn ‘de 
wetten’ van de congregatie. Zij 
mogen echter niet in strijd zijn met 
het kerkelijk recht en behoeven der-
halve niet alleen de goedkeuring 

van de hoogste instanties van de 
congregatie zelf, maar ook die van 
de bisschop van de plaats waar 
het Algemeen Bestuur zetelt, in dit 
geval de bisschop van Malang, 
mgr. Pandoyoputro.

Waar zullen de buitengewone 
zakenkapittels dan over gaan? Er 
staan twee punten op de agenda: 
De toekomstige structuur van 
Neder land en de toekomst van 
Kenia.
In Nederland neemt namelijk de 
vergrijzing behoorlijk toe, hetgeen 
de vraag oproept of je van fraters 
nog lang kunt en mag vragen deze 
provincie zelf te besturen en te 
beheren. Mocht het antwoord 
daarop “nee” zijn, dan wordt de 
volgende vraag hoe je dan verder 
wilt. Wat laat je los, wat wil je 
behouden al is het op een andere 
manier en wat is rechtens haalbaar? 
In Lodwar in Kenia werkt nu nog 
één Nederlandse frater en verder 
werken er in diverse projecten een 
vijftal Indonesische fraters. De Indo-
nesische fraters dromen over verbre-

BZKN en BAZK
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ding van hun activiteiten, over zich 
vestigen in meerdere plaatsen en 
over werving van Keniaanse jon-
gens als toekomstige leden van de 
congregatie. Ook dit vereist diep-
gaande beraadslaging. Zijn er wel 
genoeg Indonesische fraters die in 
Kenia willen of kunnen missioneren? 
Kunnen ze gemist worden of zijn ze 
in eigen land veel harder nodig? 
Welk beeld is er t.a.v. de slagings-
kansen van beoogde activiteiten en 
hoe hoog leg je de lat dan?

U ziet het: het zijn maar twee pun-
ten van bespreking, maar het 
nemen van besluiten hierover doe 
je niet zomaar en zal goed en 
intensief overleg vragen van alle 
betrokkenen.
Commissies zijn inmiddels al een 
jaar of twee bezig met het verza-
melen van opties ter bespreking. 
Na een paar oriënterende voorbe-
sprekingen zal men zich in Neder-
land op 26 en 27 maart over 
genoemde onderwerpen buigen. 
In Malang zullen ze aan de orde 
komen van 14 tot 16 en van 23 tot 
25 september.

In verband met de buitengewone 
zakenkapittels ontving de redactie 
van Onder Ons onlangs een spon-
taan bericht van de Indonesische 
frater M. Anton Fernandez. Van 
onderstaande passages uit zijn 
brief, die hij de titel meegaf van ‘de 
waarden van herinnering en reflec-
tie’, maken we u deelgenoot:

Op de groote stille heide
dwaalt de herder eenzaam rond
wijl de witgewolde kudde 
trouw bewaakt wordt door de hond.
En al dwalend ginds en her
denkt de herder: “Och hoe ver,
hoe ver is mijn heide,
hoe ver is mijn heide, mijn heide!” 

Dit is een heel oud coupletje uit het 
boek “Kunt je nog zingen, zing 
dan mee.” Het is een zangboek 
voor schoolkinderen van voor de 
Tweede Wereldoorlog. We heb-
ben het hard gezongen en het van 
buiten geleerd, terwijl onze leraar 
Pater H.J. Antoon Visser SVD met 
een vredelievend gezicht en met 
een uitbundige glimlach voor de 
klas stond en het met ons meezong. 
Dat was mijn eerste Nederlandse 
les in 1946.
Toen ik in 1992 in een auto zat, 
rijdend langs de uitgestrekte heide 
van Borculo, vroeg ik spontaan 
aan frater Oswald of hij zo goed 
wilde zijn eventjes aan de kant van 
de weg te stoppen. Ik sprong direct 
uit de wagen, stond bij de wijde 
heide van Borculo en zong “Op de 
groote stille heide.” Wat ik vroeger 
op school geleerd had, zag ik met 
eigen ogen in werkelijkheid. Ik was 
niet bedrogen!
Nooit mensen bedriegen, altijd 
behulpzaam zijn, altijd ijverig zijn 
in het leren enz. Het zijn raadzame 
aanwijzingen die we vroeger van 
Nederlandse missionarissen en 
ook van o.a. frater Vincentio Cox 
uit Utrecht hebben gekregen.
Hun optreden, hoe ze praatten, 
hoe ze naar dingen keken, hoe ze 
gebeden hebben, het zit diep in 
onze herinneringen ingeprent en 
het zijn historische momenten, die 
we altijd nog beleven en over de 
betekenis waarvan we nog steeds 
nadenken. 

De tijd verandert echter alles wat 
er op aarde is en ook wat er in 
onze congregatie gebeurt. Mgr. 
A.I. Schaepman heeft de congre-
gatie opgebouwd en generatie na 
generatie fraters is haar trouw 
nagevolgd. Zou het waarheid kun-
nen worden dat de huidige genera-

tie fraters veel gaat veranderen? 
Zelfs als dat zo is, dan nog hoop ik 
dat de essentiële spiritualiteit van 
de congregatie “Gelijkvormigheid 
aan Christus en Zijn Goddelijk 
Hart,” blijft als kompas om ons 
naar de eeuwigheid te wijzen en 
om als barometer voor onze religi-
euze activiteiten te dienen. 
Uiteindelijk hopen we allen dat 
deze congregatie van de Fraters 
van Onze Lieve Vrouw van het Hei-
lig Hart – ondanks dat er eventueel 
verandering komt richting een 
nieuwe structuur – Maria Moeder 
van God voor eeuwig als Voor-
naamste Patrones mag blijven ver-
eren.

Tot zover de aanhalingen uit de 
brief. We onderschrijven de wens 
van frater Anton en wensen allen, 
die gekozen werden om als kapitu-
laris besluiten te nemen die het 
leven van hun medebroeders zullen 
beïnvloeden, veel wijsheid toe.

Adri Vergeer

Frater M. Anton  Fernandez
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Mede-leven met gedetineerden

Vorige maand brachten we u een 
artikel over mede-leven met het 
Buurtpastoraat Utrecht. Dit keer wil-
len we stilstaan bij een ander pro-
ject waar de Fraters van Utrecht 
zich zowel  persoonlijk als met 
financiële middelen voor inzetten: 
de mensen in het Detentiecentrum 
Zeist.

Mevrouw Corja Menken-Bekius 
legt in een gesprek uit waar het 
precies om gaat. Zij is voorzitter 
van de Werkgroep Kerkelijke 
Onder steuning Vluchtelingenwerk 
(WKOV), onderdeel van de Raad 
van Kerken in Zeist. De werkgroep 
werkt samen met SAVIZ, de Stich-
ting Steuncomité Asielzoekers en 
Vluchtelingen in Zeist.

Bij het woord detentie, zegt 
mevrouw Menken, denk je in eerste 
instantie aan opsluiting van crimi-
nelen. Daarvan is in dit geval geen 
sprake, want in het Detentiecentrum 
Zeist, het voormalige Kamp Zeist, 
worden mensen ondergebracht die 
niets méér op hun kerfstok hebben 
dan dat ze asielzoeker of vluchte-
ling zijn. Ze zijn uitgeprocedeerd 
en staan op de nominatie om terug-
gestuurd te worden naar het land 
van herkomst. Velen van hen kún-
nen echter niet terug, omdat ze 
geen papieren hebben of omdat 
de IND hun papieren niet goed 
bevonden heeft. Anderen wíllen 
niet terug, uit angst om wat hen te 
wachten staat.
Het is een trieste situatie. De men-
sen zitten vast, letterlijk, want het 
centrum heeft alle eigenschappen 
van een gevangenis. Er staan hoge 
hekken omheen met ‘verboden toe-

gang’ en afbeeldingen van waak-
honden erop. Binnen moeten de 
mensen van ‘s middag half vijf tot 
de volgende morgen acht uur hun 
cel in, rond het middaguur nog een 
keer een uur. Ze krijgen € 10 per 
week zakgeld, maar daarvan moe-
ten ze dan wel alles doen (telefone-
ren, sigaretten kopen, een eigen 
gerecht koken…). Ze mogen niet 
werken. Internet mag niet.

Gelukkig wordt zo af en toe iets 
voor hen bereikt. Door inspanning 
van de landelijke Raad van Kerken 
en in samenwerking met andere 
instanties mogen sinds enige tijd 
geen kinderen meer worden inge-
sloten. Voor hen zijn aparte (open) 
gezinslocaties ingericht. Alleen, 
sinds kort is er toch een gesloten 
gezinslocatie op het terrein van het 
Detentiecentrum gekomen. De kin-
deren zitten dan wel niet in een 
cel, maar wel achter hoge hekken.
Het verblijf in het Detentiecentrum 
is niet voor onbepaalde tijd; ze 
mogen slechts enkele maanden 

Corja Menken-Bekius

worden vastgezet. Als er in die tijd 
geen oplossing voor hun zaak 
gevonden is, moeten ze weg en 
worden ze op straat gezet, op de 
klinkers, ‘geklinkerd’ zogezegd. Ze 
worden met een paar euro – en 
met hun schamele bezittingen in 
een plastic tas – naar het station 
van Amersfoort gebracht en dat is 
het dan. Vanaf dat moment zijn ze 
illegaal, mensen met weinig of 
geen toekomstperspectief, die 
maar moeten zien hoe ze verder 
komen zonder crimineel te worden. 
Sommigen worden vervolgens 
weer opgepakt.

De WKOV wil zich niet mengen in 
een discussie over aantallen voor 
toelating van vluchtelingen of asiel-
zoekers, maar men is wel van 
mening dat de mensen die er een-
maal zíjn niet in een gevangenis 
horen. Men wil daarom opkomen 
voor een humanitaire behandeling 
van de vreemdeling in ons midden.
Vluchtelingen en asielzoekers die in 
ons land aankomen, vaak uit oor-
logsgebieden en getraumatiseerd, 
belanden nu eerst in de gevange-
nis. Als er een redelijke kans lijkt te 
zijn op een verblijfs vergunning, 
mogen ze naar een Asielzoekers-
centrum, anders blijven ze in de 
gevangenis. Eén van de manieren 
waarop de WKOV hiertegen pro-

Hek detentiecentrum logo Saviz
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test aantekent, is de maandelijkse 
wake. Ook een aantal fraters neemt 
hier elke eerste zondag van de 
maand trouw aan deel.
De eerste wake werd gehouden in 
november 2005, toen na de Schip-
holbrand 11 doden te betreuren 
waren, en mensen na de ramp 
werden overgeplaatst naar Zeist. In 
februari 2014 werd de 100ste  
wake gehouden. In de wakes wordt 
stilgestaan bij vreemdelingendeten-
tie, bij mensen die zonder strafblad 
toch achter slot en grendel zitten, 
bij levens die stilstaan buiten ons 
blikveld, bij Mensen en bij Rechten. 
En men is vast van plan ermee door 
te gaan zolang er mensen zonder 
strafblad in Zeist vastzitten. Omdat 
we ons schamen voor een Neder-
land dat vanwege het ‘klinkeren’ in 
het zwartboek van Amnesty Inter-
national staat en omdat het alle-
maal geweten moet worden.

Concreet voorbeeld
Een jongen uit Kongo komt in 
Nederland aan en vraagt asiel. 
Zijn aanvraag wordt afgewezen en 
hij belandt in het Detentiecentrum 
Schiphol. Maar niemand is bereid 
hem de nodige reispapieren te ver-
strekken. Uitzetten gaat dus niet, hij 
wordt geklinkerd en loopt daarna 
als illegaal in Nederland rond. 
Dan wordt hij aan de grens opge-
pakt als hij landgenoten in Duits-
land wil bezoeken en vastgezet in 
Detentiecentrum Zeist. Weer geen 
reispapieren. Dus weer geklinkerd, 
weer illegaal, weer zonder vaste 
logies of inkomen. 
Voor korte duur is onlangs een 
kamer voor hem gevonden in Zeist. 
SAVIZ helpt bij de betaling voor de 
huur. Voor zijn onderhoud helpen 
lieve mensen hem even. Men pro-
beert hem ingeschreven te krijgen 
in de gemeente Zeist en een beroep 

te doen op de 
overheidsplicht 
hem te onder-
houden met in 
ieder ge val de 
drie B’s  (bad, 
bed, brood). 
Vorig jaar werd 
namelijk (onder 
andere door de 
Raad van Ker-
ken en de PKN) 
de Staat der Nederlanden aange-
klaagd bij het Europees Comité 
voor Sociale Rechten om voor 
iedereen, als algemene regel en 
dus ook geldend voor vluchtelin-
gen, asielzoekers en illegalen ‘bad, 
bed en brood’ af te dwingen. Dit 
leidde tot de uitspraak dat ieder 
recht  heeft op een menswaardig 
bestaan, waarvoor voedsel, kleding 
en onderdak een vereiste zijn. De 
staat heeft hierin een verplichting. 
Onlangs heeft een Nederlandse 
rechter uitgesproken dat de Euro-
pese uitspraak juridisch afdwing-
baar is en de overheid die beslis-
sing niet meer kan blijven negeren. 
Zelfs de staatssecretaris van Justitie 
dus niet. De gemeente Zeist wil er 
van harte aan meewerken.

Voor alle mensen in het Detentie-
centrum Zeist willen de fraters van 
het Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt in 
de Vasten een inzamelingsactie 
houden.
De opbrengst van de actie wordt 
besteed aan telefoonkaarten en 
materialen voor tijdsbesteding. 
Daar is veel behoefte aan, want 
wat doe je de hele dag als je niets 
mag? Via donaties heeft men al 
een enkele gitaren en keyboards 
kunnen schenken, die de sfeer kun-
nen opvrolijken en die ook meege-
nomen kunnen worden naar de 
cellen. Er zijn witte bekers gebracht 

en verf, zodat de bekers beschil-
derd konden worden, en er wordt 
gedacht aan het aanschaffen van 
kralen om kettingen, armbandjes, 
kleedjes enz. van te maken. In de 
kersttijd en rond Pasen (en indien 
mogelijk nog een derde keer) krij-
gen de bewoners van het centrum 
een telefoonkaart en wat lekkers. 
Vooral die telefoonkaart is belang-
rijk. Een eigen mobiele telefoon is 
verboden, maar de kaart voor de 
telefoon van het centrum brengt 
hen in contact met verre familiele-
den, en ook met hun advocaat. 

Het zijn maar kleine dingen, maar 
ze betekenen veel voor de mensen. 
Het betekent veel dat er ‘buiten’ aan 
hen gedacht wordt. Dat er kennelijk 
anderen zijn die zich druk over hen 
maken en hun situatie proberen te 
verbeteren. Dat er telkens weer die 
maandelijkse wakes voor hen 
gehouden worden en bloemen in 
het hek worden gestoken. Ze zijn er 
dankbaar voor en ervaren erin de 
broodnodige hulp en steun waaruit 
ze de moed putten om niet op te 
geven en door te gaan.

WKOV, SAVIZ en fraters, u allen 
veel succes bij uw inzet voor de 
vreemdeling en mevrouw Menken 
hartelijk dank voor het gesprek.

Adri Vergeer
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In memoriam 

Frater Bernard Dreuning

Het was in de oorlogsjaren dat Stef 
Dreuning op het Juvenaat Sint-Jozef 
in Zeist en Amelisweerd was. Wij 
zouden hem leren kennen als frater 
Bernard, die leraar werd op de 
tuinbouwschool met als specialiteit 
hovenier-bloemschikken, iets wat 
hij graag deed. 

Nog maar enkele jaren leraar op 
de Tuinbouwschool in Borculo ech-
ter, werd hij gevraagd als groeps-
leider voor de jongeren op het 
internaat van de Leo Stichting. Zijn 
aanstelling bleek een schot in de 
roos. Bernard was een creatief 
man, hij wist de jongens in zijn 
groep altijd bezig te houden: met 
spelletjes, bosactiviteiten of knutse-
len. Tot in zijn laatste jaren kon hij 
met veel genoegen hierover vertel-
len. Zo maakte hij met zijn groep 
poppen voor de poppenkast. ‘De 
Wampoen’; het groepsverblijf waar 
hij werkte, was de groep met de 
jongste kinderen. Bij slecht weer 
klonk al gauw de roep: “Frater Ber-
nard, mogen we de poppenkast 
opzetten?” Niet alleen Bernard, 
maar ook de jongens bleken uitste-
kende poppenspelers. 

In 1968 werd Bernard benoemd tot 
overste van de fraters in Borculo. 
Vakantie zoals wij die nu kennen 
was er in die tijd nog niet. Bernard 
was die zomer met een aantal 
medebroeders op ‘kamp’ in Bour-
scheid-Plage. Hij wist al dat hij 
overste zou worden. Omdat zijn 
officiële benoeming pas enige tijd 
later zou ingaan, mocht hij er ech-
ter nog niet over spreken. Tijdens 
dit kamp ontpopte hij zich al wel 

als ‘kamp-overste’. Hij mocht graag 
regelen en had de touwtjes goed 
in handen. Zo kenden wij hem ook 
binnen de communiteit.
Bernard profileerde zich in de loop 
der jaren als een goed bestuurder. 
Vanaf 1968 zou hij overste zijn in 
de meeste van onze grote huizen 
en bestuurstaken verrichten. In 1988 
werd hij gekozen in het Algemeen 
Bestuur. 

In 1994 werd hij samen met de 
Fraters Tone Rotink, Wiro Weersink, 
Wim Versteeg en Daan Boonman 
gekozen in het eerste Provinciaal 
Bestuur Neder-
land. Toen zich 
bij Tone een ern-
stige ziekte open-
baarde, was het 
aan Bernard de 
taak als provinci-
aal overste over 
te nemen. Hij 
spreekt hem bij 
zijn afscheid toe 
en begint als 
volgt: “Beste 
Tone, het is mij 
wat vreemd te 

moede om hier iets te mogen zeg-
gen. Toch doe ik dit graag, al is het 
wat moeilijk om de juiste woorden 
te vinden. Want we nemen afscheid 
van jou, Tone, als provinciaal over-
ste. Al een aantal jaren was er 
hoop en vrees. Hoop en vertrou-
wen was er, die steeds opflakker-
den, maar wat wij vreesden is nu 
toch gebeurd…” Heel direct maar 
ook aanvoelend wat er leefde bij 
degene die hij toesprak, zien we 
Bernard naar woorden zoeken die 
troost bieden. We zien een inle-
vende en betrokken mens. En dat 
was hij. 

Zijn betrokkenheid op mensen en 
zijn liefde voor het religieuze leven 
maakten hem tot een dienende 
mens. Deze levenshouding heeft hij 
ook laten doorklinken in de jaren 
dat hij lid was van de commissie 
Nieuwe Leefregel. Hij heeft daar 
kunnen getuigen van wat hem in 
zijn religieuze leven dierbaar was. 
Bernard heeft een belangrijke rol 
mogen spelen binnen onze congre-
gatie. Zo heeft ieder van ons wel 
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met hem te maken gehad. Of dit nu 
in Borculo was, Arnhem, Utrecht of 
De Bilt.

Dat Bernard emotioneel en sociaal 
een rijk persoon was, heb ik 
persoon lijk in de laatste jaren hier 
in Sint-Jozef De Bilt 
mogen ervaren. Hij had 
een ruime en warme 
belangstelling voor wat 
mensen deden. Als ik in 
de avonduren wat later 
terugkwam van mijn 
werk zaamheden, was 
het Bernard die zat te 
wachten. Belangstellend 
vroeg hij dan hoe het 
gegaan was en of ik 
nog iets wilde gebrui-
ken. Bleek een van de 
medebroeders ziek, of 
mankerende, dan hoor-
de je hem regelmatig 
zeggen: “Arme hij,” en 
dan sprak hij zijn bezorgdheid en 
medeleven uit. 
Hij was niet alleen betrokken op 
mensen maar ook een sfeermaker. 
De bloemen uit eigen tuin, die elke 
week weer vers op tafel stonden, 
behoorden tot een van zijn vele 
‘kleine’ taken. Aandacht voor de 
aankleding van onze gezamenlijke 
ruimten was iets waar hij ook oog 
voor had. Zo iemand is goud 
waard voor een gemeenschap.

Dienstbaarheid, zorg en nabijheid 
stonden bij Bernard hoog in het 
vaandel. Het is misschien daarom 
dat één van zijn houtsnijwerken de 
afbeelding van de barmhartige 
Sama ritaan is. Druk als hij was, 
maakte hij toch graag tijd vrij voor 
deze hobby. Zo sneed hij ook een 
beeldje van Frater André als 
 dirigent. Drétje, zoals hij dit beeldje 
noemde, heeft de karakteristieke 

houding van André: neus in de 
tekst en het dirigeerstokje op oog-
hoogte. De kerstgroep die hij 
gesneden heeft, hebben we na zijn 
overlijden helaas niet terug kunnen 
vinden. 
Een andere hobby was zijn liefde 

voor de natuur. Zijn 
(winter)vakanties in Oos-
tenrijk waren voor hem 
dan ook toptijden. Toen 
het wandelen niet meer 
ging, kon hij er nog met 
weemoed over vertellen. 
Een hond van sneeuw, 
door Bernard in de win-
ter gemaakt in Arnhem, 
hebben we langzaam 
weg zien smelten.

Het belang dat hij hecht-
te aan zijn geloof bleek 
uit de gesprekken die 
we hadden in de avond-
recreatie of tijdens onze 

Bijbelgroep. Bernard was geen 
nieuwlichter. Zijn geloofs traditie 
was hem dierbaar en Maria was 
zijn favoriete heilige. Met zijn tijd 
meegegroeid kon hij de verstarring 
van de laatste jaren en het terug-
grijpen op het oude maar moeilijk 
plaatsen. In Paus Franciscus zag hij 
licht gloren aan de horizon. Aan 
de muur boven zijn bed vonden we 
na zijn dood een tekst die hem 
dierbaar was: ‘Ich weiss nicht 
wohin Gott mich führt, aber ich 
weiss, dass er mich führt.’ Hoewel 
het zicht op zijn bestemming hem 
soms ontbrak, wist hij zich van bin-
nenuit gedragen en geleid.

Op de morgen van zes december 
2014 kwam overste frater Henk 
Huirne op mijn kamer met het 
bericht: “Bernard is overleden.” Ik 
reageerde met ongeloof, zoals 
ieder van ons die morgen. De 

avond tevoren, Sinterklaasavond, 
was hij nog bezig geweest met het 
verzorgen van de hapjes en lekker-
nijen. Na zijn terugkomst uit het 
ziekenhuis in september had ieder 
van ons gezien dat hij behoorlijk 
had ingeleverd. De hart- en long-
klachten waren enkel nog met 
medicatie te behandelen. In zijn 
laatste maanden werd zichtbaar 
dat hij achteruit ging. Het lopen 
viel hem zwaar en zijn kortademig-
heid nam toe. Die morgen van zes 
december bleek het peertje dat 
elke morgen trouw door een mede-
broeders naast zijn bord gelegd 
werd, om het lopen naar de fruit-
mand te voorkomen, onaange-
roerd. De overste en een verpleeg-
kundige gingen naar zijn kamer en 
vonden Bernard naast zijn bed op 
de grond. Een plotselinge dood 
had een einde gemaakt aan het 
leven van een dierbare medebroe-
der. Want een medebroeder dat 
was hij, voor ieder van ons.

frater Ton Oostveen

Houtsnijwerk van frater Bernard  Dreuning:  
De barmhartige Samaritaan en frater André 
als  dirigent
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Kort Nieuws

 Een profeet wordt in eigen land niet geëerd, zo 
zegt een spreekwoord. Welnu, frater Willibrordus 
geeft veel lezingen over vlinders in nogal wat tehui-
zen in de omgeving. In zijn eigen huis, met mede-
broeders en vrijwilligers als toehoorders, was dit 
nog niet voorgekomen. Op 16 november trad Wil-
librordus op voor eigen publiek. En met succes.

 Zowel mevr. Christien Versteegh als pastor Theo de 
Groot brachten in de december één nachtje door 
in het ziekenhuis. Voor beiden werd het bezoek 
gelukkig beperkt tot die ene nacht.

 In Borculo was nog één huis in bezit van de fraters. 
Dit is verkocht evenals een laatste stukje grond dat 
nog ons eigendom was. Zo is in Borculo niets meer 
van de fraters dan herinneringen.

 Op 16 december werd de traditionele kerstmarkt 
gehouden en twee dagen later trad het Zeister 
mannenkoor op, inmiddels óók een traditie.

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalclub 
H.M.S. werd frater Erik onderscheiden. Voor zijn 
jaren lange inzet als jeugdtrainer en later als pen-
ningmeester mag hij zich lid van verdienste noe-
men.

 Op 12 januari werd er gestart met de soosmiddag. 
Er zijn veel spellen aanwezig: van sjoelen tot 
 klaverjassen, van scrabbelen tot dammen enz. Het 
is een wekelijks gebeuren ter ontspanning waarbij 
naast de fraters ook de vrijwilligers van harte wel-
kom zijn.

 Vanaf dinsdag 13 januari verblijft onze kapelgast 
de heer Chris Blom tijdelijk in ons huis om te herstel-
len van zijn ziekte. Vanaf deze plaats wensen wij 
hem een spoedig algeheel herstel.

 Vanuit Indonesië kwam het bericht dat een ‘mon-
stertruck’ die op het terrein van de buren aan het 
werk was, is gaan schuiven. Hij heeft een flink stuk 
muur tussen ons terrein en het terrein van de buren 

vernield en omvergeduwd. Tegelijkertijd is een deel 
van het huis van frater Bartholomeus meegenomen 
en is één van de gebouwen van het noviciaat 
zwaar beschadigd.

 Op 12 februari werd zuster Anke Dunn in het 
 zonnetje gezet: zij had met succes het examen 
verpleegkundige afgelegd.

 Tijdens een wandelingetje bemerkte een van de 
fraters dat de klok bij het kerkhof niet meer op zijn 
plaats hing maar op de grond stond. Men had 
blijkbaar getracht de klok mee te nemen. Inmiddels 
is de klok veilig opgeborgen en wordt bekeken hoe 
hem terug te plaatsen zonder gevaar van diefstal 
van de ons dierbare klok. Dierbaar omdat hij geluid 
wordt tijdens de laatste gang van een overleden 
frater van kapel naar kerkhof.

 Op 23 februari kwam broeder Joris van der Zant 
ter revalidatie wonen in ons huis in De Bilt. Broeder 
Joris is een Marist en werkzaam op de Salomonsei-
landen. Tijdens zijn verlof in Nederland is hij 
geopereerd aan zijn hart en hij hoopt bij de fraters 
dusdanig te herstellen, dat hij zijn werk in de missie 
weer kan oppakken.

 Op 6 maart werd op enigszins feestelijke wijze 
herdacht dat zuster Jetta Wolterse 12,5 jaar in 
dienst is bij de fraters. Voor haar betrokkenheid en 
inzet kreeg Jetta mooie woorden, bloemen en een 
boek samengesteld door bewoners.

Frater Wim Versteeg
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

30 – 11 – 2014 Wilhelmina  Hendrika Maria  van Helsdingen – Wouterse, oud 83 jaar, te Ermelo. 
 Schoonzus van  frater Harry van Helsdingen. 

06 – 12 – 2014 Frater Bernard Dreuning, oud 85 jaar, te De Bilt.

10 – 12 – 2014 Mevrouw Francien van Bommel – Stevens, oud 71 jaar, te Boxmeer. 
 Zus van frater Frits Stevens.

12 – 12 – 2014 Mevrouw Annie Bolwerk – Huirne, oud 83 jaar, te Aalten.
 Zus van frater Henk Huirne.

13 – 12 – 2014 De heer Jacobus Theodorus (Sjaak) Blok, oud 90 jaar, te Drachten. 
 Bekende van de fraters.

02 – 01 – 2015 Mevrouw Johanna Gerdina  Hoogzaad – Ossewold, te Schijndel. 
 Zus van frater Edwin Ossewold z.g. 

03 – 02 – 2015 Mevrouw Grada Alberta van Brakel, oud 87 jaar, te Rosmalen. 
 Zus van frater Arthur (Ab) van Brakel.

12 – 02 – 2015 De heer Jac Verhaag, oud 92 jaar, te Reuver. 
 Vader van Geert Verhaag, oud-geassocieerd lid van de congregatie.

15 – 02 – 2015 De heer Hendrikus Johannus (Hennie) van Brakel, oud 76 jaar, te Ede. 
 Broer van frater Arthur (Ab) van Brakel.

MIJN  KRACHT EN  MIJN  STERKTE  IS  DE  HEER,
HIJ  IS  MIJ  TOT  REDDER  GEWORDEN.

PSALM  118, 14 )

 frater David Mullink
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Het thema heeft een logo gekre-
gen; er werd gekozen voor de duif, 
die met haar vleugel een veelzijdi-
ge wereld ondersteunt, terwijl ze 
op de wateren drijft van waaruit 
drie sterren opstijgen, beschermd 
door de andere vleugel.

Het logo drukt symbolisch de fun-
damentele waarden uit van het 
godgewijde leven. Daarin erkent 
men de blijvende werking van de 
Geest die dankzij allerlei soorten 
van charisma’s in de loop van de 
eeuwen de rijkdommen ontvouwt 
van het beoefenen van de religieu-
ze raden.
Er staan ook drie woorden in: 
Evangelium, Propheta, Spes.

Evangelie: essentie van ons leven, 
met dank aan het verleden
Profetie: onze opdracht, onze 
 passie nu meer dan ooit
Hoop: voor de toekomst, geen 
 optimisme, maar hoop.

Ter opening van het Jaar van het 
Godgewijde Leven schreef de paus 
een brief aan de religieuzen met 
onder andere de volgende woor-
den:
“Geliefde godgewijde mannen en 
vrouwen,
Bij gelegenheid van de 50ste ver-
jaardag van de dogmatische Con-
stitutie Lumen Gentium over de 
Kerk, die het in het 6de hoofdstuk 
heeft over het religieus leven, heb 
ik besloten een Jaar van het God-

Jaar van het Godgewijde leven
deel I

Het Godgewijde Leven is het thema voor het jaar 2015, uitgeroepen door de paus en  
ondersteund door de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). De redactie van Onder Ons heeft het 

plan opgevat gedurende dit jaar ook wat aandacht aan dit thema te gaan schenken.

gewijde leven uit te roepen. Het 
begint op 30 november van het 
jaar 2014, de 1ste zondag van de 
Advent, en eindigt met het feest 
van de Opdracht van Jezus in de 
tempel op 2 februari 2016. 
U hebt allen een roemrijke historie 
om aan terug te denken en over te 
spreken, maar ook een grote histo-
rie die nog geschreven moet wor-
den! Kijk naar de toekomst waar-
heen de Geest u zendt om door u 
nog steeds grote dingen tot stand 
te brengen.”

Godgewijd leven
Het Godgewijd leven wordt speci-
fiek toegeschreven aan religieuzen, 
en dat is terecht. Religieuzen zijn 
mensen die vanuit hun geloof in 
God via ordes en congregaties hun 
leven en werk ten dienste stellen 
van anderen. Zij deden en doen 
veel goed op allerlei terreinen als 
scholing en opvoeding, ziekenhuis-
zorg, opvang van mensen die om 
een of andere manier in de knoop 
zitten enz. Zij hebben op al die ter-
reinen hun sporen verdiend, zowel 
in ons eigen land als ver weg in de 

missie. Dit jaar zullen er vele bij-
eenkomsten en activiteiten georga-
niseerd worden om de religieuzen 
te danken voor wat zij deden en 
om hen inspiratie te geven daar-
mee door te gaan. Voor dit alles 
niets dan lof.

Maar...
Godgewijd leven kan voor meer 
mensen gelden. Het zou eigenlijk 
voor meer mensen moéten gelden, 
zeker nu.
Daar moest ik aan denken toen er 
half januari aanslagen waren in 
Parijs op het weekblad Charlie 
Hebdo, op een politieagente en op 
een joodse supermarkt met in totaal 
20 doden inclusief de drie daders.
Na deze aanslagen in Parijs heb-
ben regeringsleiders, autoriteiten 
en honderdduizenden ‘gewone’ 
mensen in protestdemonstraties en 
met het kopen van de nieuwste uit-
gave van het blad van Charlie 
Hebdo hun steun betuigd aan de 
vrijheid van meningsuiting. 

Paus Franciscus reageerde op de 
afschuwelijke gebeurtenissen in 
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een toespraak voor buitenlandse 
ambassadeurs, waarbij hij fel uit-
haalde naar de ‘weggooicultuur 
die religieus fundamentalisme heet’. 
Die keert zich volgens hem niet 
alleen tegen mensen, maar ook 
tegen God zelf. De paus liet blijken 
dat hij verwacht dat moslimleiders 
beter hun best doen om de exces-
sen te bestrijden. Geestelijken moe-
ten zich uitspreken tegen ‘extremis-
tische interpretaties’.
Mgr. Gerard de Korte, bisschop 
van het bisdom Groningen-Leeu-
warden en binnen de Nederlandse 
kerkprovincie verantwoordelijk voor 
kwesties over kerk en samenleving, 
schreef in zijn reactie op de aansla-
gen: “Veel moslims schamen zich 
voor hun gewelddadige geloofs-
genoten. Gelukkig nemen tal van 
woordvoerders uit de moslim-
gemeenschap scherp afstand van 
dit geweld.” 
Als christenen past ons echter 
bescheidenheid, voegt De Korte 
eraan toe. “Eeuwenlang hebben 
christenen anderen veracht, gehaat 
en gedood.”

Tegenwoordig leven wij in Neder-
land in vrijheid en democratie en 
dat moet zo blijven; daar mag nie-
mand aankomen. Het is een ijzer-
sterk uitgangspunt. 
Als we echter écht de vrijheid lief-
hebben en willen beleven volgens 
democratische principes, dan moet 
die vrijheid ook voor iedereen gel-
den. Hierbij indachtig het gegeven 
dat vrijheid iets anders is dan vrij-
blijvendheid en onverantwoorde-
lijkheid en al helemaal iets anders 
dan het recht in eigen hand nemen 
en denken te kunnen beslissen of 
iemand wel of niet kan blijven 
leven. Er is geen enkel geloof dat 
dit rechtvaardigt.

Dit werd door velen erkend, ook 
door wetgevers, en er werd 
getracht hier vorm aan te geven. 
Zo was godslastering in ons land 
wettelijk verboden tot 1 februari 
2014. Dat werd dus pas 1 jaar 
geleden afgeschaft. 
Bagatelliseren, ontkennen of goed-
praten van de Holocaust is echter 
nog steeds verboden en strafbaar. 
Zaken als smaad, laster, discrimi-
natie, groepsbelediging en haat-
zaaiing kunnen onderwerp zijn 
van juridische procedures. En die 
vinden ook plaats. Daar staat 
tegenover dat het vrijheid van 
meningsuiting wordt gevonden als 
cartoonisten van een Deens dag-
blad of van Charlie Hebdo de 
profeet Mohammed afbeelden en 
belachelijk maken, wetend dat dit 
voor moslims kwetsend is, een 
taboe zelfs.
Wat ik daarvan het ergste vind, is 
dat het alléén maar kwetsend is en 
geen doel dient. Het is zinnig om 
dingen aan de kaak te stellen en 
daar moet ook vrijheid voor zijn, 
maar het moet ook ergens toe die-
nen. Als we de mening zijn toege-
daan dat iets niet deugt, kunnen 
we op de eerste plaats daarbij uit-
leggen waarom we dat denken en 
op de tweede plaats toelichten hoe 
wij denken dat het beter kan. 
Alleen maar beledigen en kwetsen 
heeft geen enkel nut behalve dan 

dat het (vaak nog terecht ook) 
kwaad maakt. 

Waarom is er tussen mensen toch 
zoveel onbegrip, zijn er zoveel 
problemen, vooroordelen en mis-
verstanden?
Jodendom, christendom en islam, 
ze hebben dezelfde oorsprong. En 
al noemen ze God JHWH, Vader, 
Zoon en Heilige Geest of Allah, ze 
erkennen alle drie dezelfde Tien 
Geboden. In het kort komen die er 
op neer dat je God moet beminnen 
en – onlosmakelijk daaraan ver-
bonden – de naaste beminnen als 
jezelf. Oftewel populair gezegd: 
wat gij niet wilt dat u geschiedt, 
doet dat ook een ander niet.
Ik heb trouwens een keer iemand 
horen zeggen dat je dat “je naaste 
beminnen als jezelf” eigenlijk moet 
omdraaien. Je mag jezelf bemin-
nen zoals je je medemens bemint. 
Als je een ander haat, dien je dus 
jezelf te haten!

Wat zou de wereld een stuk beter 
zijn als we ons allemaal aan die 
richtlijnen zouden houden. En dat 
geldt voor allochtonen en autochto-
nen, voor terroristen, voor buiten-
landerhaters én voor alle boeren, 
burgers en buitenlui. 
Met de tien richtlijnen als ijkpunt 
kunnen we wellicht allemaal in vrij-
heid iets meer godgewijd gaan 
leven? Bijvoorbeeld door belang-
stelling te tonen voor andermans 
beleving van maatschappij en 
geloof en het aangaan van open, 
eerlijke, vrije gesprekken zonder 
vooroordelen en in respect voor 
elkaars mening?
In onze tijden van terreur en het 
eigen ‘ik’ mogelijk toch een extra 
overdenking waard. 

Adri VergeerStenen tafelen
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Bericht uit Lodwar
Van frater Hans Wennekes

Vervolgens werden er nieuwe 
hopen zand en steen aangevoerd 
die eveneens maanden doelloos 
bleven liggen. Ook deze werden 
op een dag uitgesmeerd. Kalk 
werd aangevoerd en over deze 
hobbelige weg uitgespreid. Twintig 
zakjes kalk naast elkaar mooi op 
een rij. Honderden van deze rijen 
kwamen er te liggen. En zo ging 
dat een tijd door. Toen werd er hier 
en daar een stuk van een paar 
honderd meter geasfalteerd. Er 
werd een lintje voor de weg 
gespannen als teken dat je niet 
verder mocht. Hoe je verder moest, 
moest je zelf maar uitvinden. 
Lodwar leek meer op een doolhof 
en de vreemdeling kon zijn weg 
niet vinden. 
Toen kwam er een dag dat het 
ging regenen. Daar was geen reke-
ning mee gehouden omdat het zel-
den gebeurt. Een groot aantal win-
keltjes liep onder water en om in 
het postkantoor te komen, had je 
grote lieslaarzen nodig. De asfalt-
weg lag hoog en droog, maar 
langs die mooie weg kon je geen 
kant meer op. Overal werden lege 
colakratjes in het water gelegd als 
een soort brug om in je huis of win-
keltje te komen. Een paar weken 
later werden er met man en macht 
sloten gegraven om het water af te 

kunnen voeren. Goed voor de 
werkgelegenheid. Er kwam geen 
machine aan te pas. Maar meteen 
was er een nieuw probleem. De 
sloot of het kanaaltje was zo breed 
dat je er net niet overheen kon 
springen. Er was geen onderbre-
king, die werd pas na een paar 
maanden hier en daar gemaakt 
met een paar rioolbuizen. Je moest 
wel wat smeergeld geven om zo’n 
bruggetje voor je winkeltje te krij-
gen. De wanden van de sloten 

werden aangesmeerd met cement 
zodat het een permanente indruk 
geeft. 
Inmiddels zijn ze met nieuwe wegen 
begonnen. De afwatering van de 
eerste wegen is nog steeds niet 
afgemaakt. Misschien moet er een 
Willie Wortel opstaan die een 
goed idee heeft hoe het verder 
moet. Nu verrijzen er op de kruis-
punten de eerste straatlantaarns. 
Hypermodern! Hoog in de top een 
zonnepaneel met daaronder een 

Een nieuw begin

In 2013 werd in Lodwar begonnen met het aanleggen van geasfalteerde wegen. Dat had veel voeten in aarde 
want het leek er sterk op dat men niet goed wist hoe deze klus te klaren. Grote lorries tot de top gevuld met 
zand en grote brokken steen werden schots en scheef op de weg gekieperd. Een grote hinder voor het verkeer 
want je moest slalom rijden om je weg te vervolgen. Die hopen hebben daar maanden doelloos gelegen. Toen 
kwamen op een dag grote bulldozers om de hopen zand en steen uit te smeren. Het verkeer moest daar 
voorlopig overheen hobbelen. Menig lekke band was het resultaat. 
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begeven. In Nadirkonyen gebrui-
ken we water dat dicht bij de rivier 
is opgepompt en minder zout 
bevat. Iedere dag hebben de kin-
deren een taak om een boom 
water te geven. Ze doen dat trouw 
en zijn trots dat de boom het over-
leeft.

De scholen zijn weer begonnen, 
na twee weken van onderwijzers-
staking gingen de kinderen opge-
wekt op maandagmorgen naar 
school. Enkele middelbare scholen 
gaven meteen bericht dat de ope-
ning pas op woensdag zou zijn. 
De kinderen die naar een boarding 
gingen, en dat zijn de meesten, 
kwamen rond 12 uur al terug. Er is 
nog geen voedsel in de school dus 
iedere avond weer naar het cen-
trum en dan ’s morgens hondsvroeg 
naar school. Het is een heel geor-
ganiseer om voor iedereen op tijd 
een bordje eten te hebben want de 
afstanden naar school verschillen 
nogal. Inmiddels is het februari en 
is er nog steeds geen voedsel in de 
scholen. 
De examenresultaten van de basis-
scholen zijn bekend. Ieder die 
meer dan 250 van de 500 punten 

gehaald heeft, kan naar een mid-
delbare school. De resultaten zijn 
weing florissant. In heel Turkana 
County zijn de resultaten erg laag. 
In Nadirkonyen haalden 16 kinde-
ren van de 31 meer dan 250 pun-
ten met als hoogste scoor 374 
punten. Van hogerhand worden de 
kinderen over alle middelbare 
scholen verdeeld. Er zijn nationale 
scholen, provinciale scholen en 
countyscholen. De beste studenten 
gaan naar de nationale scholen en 
de studenten die met de hakken 
over de sloot zijn naar de county-
scholen. Maar nu wordt er 
geklaagd dat studenten met maar 
200 punten naar een nationale 
school opgeroepen zijn. Dat heeft 
al enkele avonden het nieuws op 
de tv beheerst; hoe is dit mogelijk? 
Daar is nog geen antwoord op, 
alhoewel iedereen weet hoe de 
vork in de steel zit: nepotisme. 
Ook onze kinderen worden naar 
scholen opgeroepen die slechte 
resultaten halen en niet goed geou-
tilleerd zijn. De kinderen willen dus 
naar een andere school die het 
beter doet. Maar dat is een moei-
lijke opgave. Er moet gewacht 
worden op een tweede selectie 
van kandidaten. De kans is dan 
groot dat je buiten de boot valt. 
Een van de jongens die het goed 
heeft gedaan, kreeg een oproep-
brief van Baricho Primary School. 
Die school is ruim 1000 km van 
Lodwar verwijderd. Met het open-
baar vervoer naar die school kost 
je allereerst een handvol geld maar 
ook kost het enorm veel tijd. Je 
moet minstens twee keer overnach-
ten nu de bussen niet meer ‘s nachts 
mogen rijden vanwege de onveilig-
heid op de weg. Het is dus weer 
een extra taak om deze jongen op 
een andere school geplaatst te 
krijgen.

berging voor een grote accu en een 
sierlijke boog met een ledlamp die 
goed licht geeft. Er gaan geruchten 
dat er ook verkeerslichten komen. 
Geen overbodige luxe want de 
honderden motorrijders, die geen 
verkeersregels kennen noch een rij-
bewijs hebben, zijn een nachtmer-
rie voor de automobilist. Je wordt 
links en rechts ingehaald en op een 
kruispunt is het link om links af te 
slaan. Wie weet hoe soepel straks 
alles gaat lopen als alle onopge-
loste problemen over zijn. 
Terwijl ik dit schrijf worden op de 
weg naar Kanamkemer, dat is de 
wijk waar ik woon, ook grote 
hopen zand en steen op de weg 
gegooid. Dit keer redelijk goed in 
het midden zodat je er langs kunt. 
De ‘grader’ is al bezig om het uit 
elkaar te schuiven. De kosten voor 
deze operaties zijn voor de County. 
De hoofdweg Kitale – Lodwar is 
nog steeds een puinhoop. De ver-
antwoordelijke voor deze weg is 
de centrale regering. Het zal dus 
straks zo zijn dat we in Lodwar 
goed rond kunnen rijden maar we 
nog steeds niet naar het zuiden 
kunnen. We blijven zo nog steeds 
een geïsoleerd gebied.

Droogte
Opnieuw hebben we al voor een 
heel lange tijd geen regen van 
betekenis meer gehad. Dat is goed 
voor het wegennet in Lodwar-town 
omdat het afwateringssysteem nog 
steeds niet voltooid is. Maar het 
kleine beetje groen dat we hebben 
verdroogt. Rond mijn huis hebben 
zeven boompjes het al begeven. 
Omdat er zoveel zout in de bodem 
zit, overleven ze het niet. Ook het 
opgepompte water dat ik gebruik 
is te zout om de boompjes te 
besproeien. Overal zie je nu dit 
soort boompjes en bomen het 

Onder Ons nr. 1 - 2015

21



VERSNELLING
Het was een aantal jaren geleden 
een groot succes: het boek ‘Waarom 
het leven sneller gaat als je ouder 
wordt’ van Douwe Draaisma. Hierin 
beschrijft de auteur het autobiografi-
sche geheugen dat ieder van ons 
heeft en behandelt hij allerlei aspec-
ten van dit geheugen: waarom verge-
ten we bepaalde zaken? Hoe komt 
het dat geuren vaak zulke vroege 
herinneringen oproepen?
Het boek was mede zo’n succes van-
wege de herkenbaarheid van de titel, 
waaraan Draaisma overigens slechts 
één hoofdstuk wijdt. Want wie herin-
nert zich niet de eindeloze vakanties 
van de kindertijd, of de (regenachtige) 
zondagmiddagen die maar niet voor-
bij leken te gaan? En wie verzucht 
niet regelmatig ‘Waar blijft de tijd?’ 
als hij weer een bladzijde van de 
maandkalender omslaat? Douwe 
Draaisma geeft twee verklaringen 
voor dat tragere tijdsbesef uit de 
jeugd. Ten eerste kent het lichaam 
enkele interne klokken, die met het 
ouder worden langzamer gaan 
lopen. De rest van de wereld lijkt 
daardoor sneller te gaan. Daarnaast 
is het voor een ouder iemand eenvou-
diger om zich dingen te herinneren 
die zich tussen zijn of haar 15de en 
25ste jaar afspeelden. En omdat peri-
odes in het leven met veel herinnerin-
gen langer lijken te duren, verloopt 
voor het gevoel van een oudere het 
verleden dus langzamer, terwijl het 
heden juist sneller lijkt te gaan.
Maar sinds Douwe Draaisma in 2001 
(14 jaar geleden alweer, wat vliegt 

Kolommetje

de tijd…!) zijn boek publiceerde, is 
het leven voor jong en oud ook echt 
met een enorme versnelling bezig. 
Natuurlijk, onze geschiedenis is er 
één van horten en stoten, waarbij 
uitvindingen en ontwikkelingen het 
gemiddelde levenstempo ineens fors 
konden opvoeren. Zo zorgde de uit-
vinding van de stoommachine voor 
de industriële revolutie, maar maakte 
het ook mogelijk dat treinen en 
stoomboten de reisduur korter maak-
ten. De ontwikkeling van de benzine-
motor deed daar qua snelheid nog 
een flinke schep bovenop.
De laatste twintig jaar heeft de digi-
tale revolutie die het Internet ontke-
tende echter voor een onvergelijkbare 
versnelling van het levenstempo 
gezorgd. Niet voor niets luidt de bij-
naam van het Internet ‘de digitale 
snelweg’. We sjezen eroverheen op 
zoek naar informatie en het allerlaat-
ste nieuws. En omdat apparaten niet 
alleen sneller maar ook steeds kleiner 
worden, is menigeen met een lichtge-
wicht tablet computer of een smart-
phone voortdurend online. Een snelle 
Internetverbinding is daarbij uiter-
aard onontbeerlijk. Op sociale media 
als Facebook wordt bovendien direct 
gereageerd op het allerlaatste nieuws. 
En via e-mail is je boodschap letterlijk 
‘in no time’ bij de geadresseerde in 
zijn elektronische postbus beland. 
Waarna het ongeduldige wachten 
op een antwoord begint, want dat 
ontvangt men bij voorkeur per 
ommegaande…
In de financiële wereld is de afgelo-
pen twintig jaar het tempo eveneens 
enorm omhoog gegaan. Daar gaat 
het inmiddels zelfs zo snel, dat een 
groot deel van de beurshandel niet 

meer door de mens is bij te benen. Dat 
is de zogeheten ‘flitshandel’, een 
methode om te speculeren op koersen 
waarbij in minder dan een seconde (!) 
aandelen zowel gekocht als verkocht 
worden. Door van heel kleine koers-
wijzigingen in die korte periode 
gebruik te maken, kunnen handelaren 
grote winsten maken. Zo ben je in een 
flits ineens een stuk rijker geworden. 
Tijd is hier dus wel heel letterlijk geld. 
Eigenlijk doen computers hierbij al het 
werk: flitshandel is geheel geautomati-
seerd, er komt geen menselijk hande-
len meer aan te pas. 
Ik las onlangs dat er in Noorwegen 
als tegenwicht voor al dit gejakker en 
gejaag wordt geëxperimenteerd met 
langzame televisie. Zo kregen de 
Noorse tv-kijkers onder meer een 
zeven uur durende treinreis van Oost- 
naar West-Noorwegen voorgescho-
teld, door de fraaie Noorse natuur. 
Het doet wel wat denken aan het 
treinreisprogramma ‘Rail away’ dat 
de EO uitzendt, maar dan veel langer 
en zonder commentaarstem. Gewoon 
via de tv door een treinraampje kijken 
en de wereld aan je voorbij laten 
glijden. Deze langzame tv wordt 
door de Noren gewaardeerd als een 
rustmoment in de drukte van alledag. 
Misschien zijn dergelijke marathonuit-
zendingen ook een idee voor Neder-
land? Ik zie het wel zitten: aan het 
eind van de dag de tv aanzetten en 
in je luie stoel met de trein van Maas-
tricht naar Haarlem reizen. Zonder 
dat lawaaiige medereizigers je rust 
verstoren. Je kunt uitstappen wan-
neer je maar wilt. En ik zie nóg een 
groot voordeel: je kunt niet vergeten 
uit te checken…

Xander
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Financiële verantwoording

Giften tot MAART 2015

JUNI
6 S.B. €  17,50
12 E.J.D. €  10,-
14 E.J.B. €  140,- Fr. Wennekes
26 H.M.K. €  40,- Fr. Wennekes

DECEMBER 2014
4 A.K. €  15,-
9 A.H.W.M.S. €  60,- Missie
10 J.H.M.v D. €  25,-
12 C.L.B. €  50,- Fr. Wennekes
17 P.A.D. €  10,-
 Idem €  10,-
 W.H.T. €  15,-
 M.W.J. v R. €  25,-
22 W.J.A.v W. €  50,-
23 G.E.M.S. €  15,-
 J.A.G.V. €  50,-
24 H.A.J.V. €  25,-
29 C.W.M.W. €  20,-
 A.J.A.H. €  50,- Fr. Wennekes
 A.M.D. €  100,- Kenia
 M.H. €  500,- Fr. Wennekes
 W.A.M.v. H. €  10,-
 M.H.v S. €  30,-
 M.C.A.vd P. €  250,- Fr. Wennekes
30 G.M.F. €  30,-
31 C.H.J.B. €  20,-
 G.S.K. €  10,-

JANUARI 2015
6 G.E.M.S.-J. €  15,-
9 M.J.T.H. €  50,-
15 G.M.S.-B. €  20,-
 D.J.M.S.-S. €  100,- Missie
16 Idem €  25,-
21 P.H.D.-K. €  25,-
22 J.G.J.H. €  50,- Fr. Wennekes
27 G.J.A.W. €  20,-
28 A.K. € 15,-

FEBRUARI 2015

2 S.G. €  50,-
13 G.J.J.v E. €  25,-
24 J.T.H. €  15,-
26 KBO. DB-M. €  450,- Fr. Wennekes Kenia

Hartelijk dank voor uw welkome giften.

Fr. Wim Janssen adm.
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