
ONDER
ONS

FRATERS VAN 
UTRECHT

jaargang 79

nr. 2 - 2011

ONDER
ONS

FRATERS VAN 
UTRECHT

jaargang 79

nr. 2 - 2011

ONDER
ONS

FRATERS VAN 
UTRECHT

jaargang 79

nr. 2 - 2011

ONDER
ONS

FRATERS VAN 
UTRECHT

jaargang 79

nr. 2 - 2011

ONDER
ONS

FRATERS VAN 
UTRECHT

jaargang 79

nr. 2 - 2011

ONDER
ONS

FRATERS VAN 
UTRECHT

jaargang 79

nr. 2 - 2011

jaargang 80
nr. 2-2012



Inhoud

Van de redactietafel fr. Ton Oostveen pag. 3
Zomeravond  fr. Ton Oostveen pag. 4
50 fraterjaren fr. Ton Oostveen fr. David Mullink  pag.  5
Kapittelen 2 Adri Vergeer pag. 8
De Gregoriusdrukkerij Adri Vergeer  pag. 10
80-Jarig jubileum Adri Vergeer  pag. 12
PGGM onze buurman fr. Ben Hagemans  pag. 16
Kort Nieuws fr. Wim Versteeg pag.  18
50 Fraterjaren frater Paul Steverink  fr. Paul Steverink pag. 19
Het terein Van Leo Stichting – Nu Lubbert Baarssen  pag. 22
Kolommetje Maarten pag. 25
Gervasius, klassieke muziek, Kennedy Gijs Eijsink pag. 26
Ons zijn voorgegaan fr. David Mullink pag. 27
Bericht uit Lodwar fr. Hans Wennekes pag. 28
Bericht uit Indonesië fr. Silvester L. Bhoka pag. 30
Financiële verantwoording fr. Wim Janssen pag. 31
De nachtegaal fr. Ton Oostveen pag. 32

2

Onder Ons
Dit tijdschrift wordt viermaal per jaar 
 toegezonden aan familie, vrienden en 
 relaties van de Fraters van Utrecht. Een 
 bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt 
in dank aanvaard.

Adres redactie:
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Tel.: 030 6955940
E-mail: redactieonderons@gmail.com

Hoofdredactie:
Frater Ton Oostveen
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Tel.: 030 6955940

Redactieleden:
Frater Ben Hagemans
Frater Henk Huirne
Frater David Mullink
Fraterhuis St.-Jozef
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Mevrouw Adri Vergeer
Stationsstraat 102
3511 EH Utrecht
Roland Enthoven
Mgr. Van de Weteringstraat 9a
3581 EA Utrecht

Administratie:
Aanmelding nieuwe abonnees,
adreswijzigingen e.d.:
Frater Wim Janssen
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Tel.: 030 6955940
Giro: Postbanknummer 425463
t.n.v. Administratie Onder Ons

Ontwerp omslag en Illustraties:
Frater Angelico Fennis
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt

Druk:
Drukkerij Gregorius B.V.
Schoudermantel 39
3981 AG Bunnik

Onder Ons nr. 2 - 2012



Van de redactietafel

3

Het zomernummer dat wij u deze 
keer mogen aanbieden kent een 
zeer gevarieerde samenstelling. 
Het tweede nummer in ons jubileum-
jaar heeft twee gouden jubilarissen 
te melden. In vijftig jaar kan er heel 
wat gebeuren en daarom laten wij 
beide feestelingen, frater Paul 
 Steverink en frater Ton Oostveen, 
aan het woord. De gedichten zijn 
dit keer seizoengericht. Een door-
kijk in een heerlijke zomeravond en 
het genieten van de Nachtegaal. 

Onze rubriek ‘een vergeten ver-
haal’ komt dit keer te vervallen 
omdat wij het bericht ontvingen 
van het overlijden van de directeur 
van onze drukkerij Gregorius, de 
heer Kees Vreeburg. Wij vonden 
het gepast een artikel aan de druk-
kerij en daarmee aan hem te wij-
den. Vanaf het begin is Onder Ons 
gedrukt bij drukkerij Gregorius. 
Hoe het een ander in de loop van 
de jaren is gegaan, kunt u in dit 
artikel teruglezen.
Ons redactielid Adri Vergeer snuf-
felt in dit jubileumjaar regelmatig in 
de Onder Ons archieven en vertelt 
ons dit keer over de moeizame 
weg die de bouw van de Sint Jozef 
Kweekschool destijds gegaan is. 
Dit is nu tachtig jaar geleden. Zoals 
u mogelijk weet is het Pensioen-
fonds PGGM nu eigenaar van dit 
gebouw op ons oude terrein dat 
veertig jaar geleden verkocht werd. 
Onlangs heeft zich een enorme 
uitbreiding voorgedaan in het 
gebouw. De oude Kweekschool 
van de fraters was al jaren niet 
meer herkenbaar maar nu is het 
complex dusdanig uitgebreid dat 
wij er een artikel aan gewaagd 

hebben. Frater Ben Hagemans 
praat u volledig bij. 
In de voorgaande nummers kon u 
uitgebreid de geschiedenis van de 
Leo Stichting lezen. De oorspronke-
lijke internaatssetting is in zijn 
geheel naar Almelo verhuisd. ‘Maar 
wat is er tegenwoordig in de 
gebouwen en scholen gevestigd?,’ 
is een vraag die wij regelmatig 
horen. Wij zijn op onderzoek uit-
gegaan. Wie de huidige bewoners 
van het oude Leo Stichting terrein 
zijn, kunt u in dit nummer uitgebreid 
lezen. De heer Lubbert Baarssen, 
als sinds jaar en dag werkzaam op 
de Leo Stichting, leverde ons het 
materiaal met de nodige informatie 
en foto’s. 

Zoals aangekondigd in het vorige 
nummer is er een vervolgartikel 
over het eerste deel van het Kapit-
tel dat gehouden is. In het najaar is 
het drieluik compleet en krijgt u een 
verslag van het Algemeen Kapittel 
en de verkiezing van een nieuw 
Alge meen Bestuur en van het nieu-
we Provinciaal Bestuur Nederland.
Frater Hans Wennekes verbleef de 
afgelopen maanden in Nederland 
in verband met deelname aan het 
Kapittel. Toch mochten wij ook nu 

een interessante bijdrage van hem 
ontvangen over het reilen en zeilen 
in Lodwar, Kenia. Vanuit Indonesië 
ontvingen wij een bijdrage over het 
Novicaat van de fraters in Malang 
dat een jubileum te vieren heeft.
Van een oud-leerling van de Ludge-
rus Kweekschool in Hilversum ont-
vingen wij een kort artikel als hom-
mage aan zijn oud-leraar frater 
Joop Vos. In de voorgaande num-
mers is al uitgebreid aandacht 
besteed aan het overlijden van 
 frater Joop Vos. Toch hebben wij 
als redactie ervoor gekozen dit 
artikel te plaatsen als een blijk van 
dank van de oud-Ludgerianen. In 
het kolommetje is het deze keer 
Maarten die ons bijpraat over een 
gegeven waar we allemaal mee te 
maken hebben: ‘Bellen’.
Verder zijn er natuurlijk onze vaste 
rubrieken. Hopelijk heeft u in de 
komende maanden voldoende tijd 
om Onder Ons weer te lezen. Het-
zij heerlijk in het zonnetje op uw 
terras of gewoon ergens lekker 
buiten. Mochten er regenachtige 
dagen zijn dan is er wellicht een 
moment om via ons blad weer 
even helemaal bijgepraat te wor-

den. Mede namens de redactie 
wens ik u een goede zomer toe en 
veel leesplezier.

frater Ton Oostveen
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Intrede bij de fraters
Ton werd geboren in een goed 
katholiek gezin in Harmelen, waar 
zijn familie nauw betrokken was bij 
het wel en wee  van de kerkgemeen-
schap in die plaats. Hij voelde er 
zich thuis en had een goede jeugd. 
Hij werd aangetrokken door het 
goed zijn voor anderen, opkomen 
voor de kleinen, te helpen waar dit 
nodig was, en tegelijkertijd samen 
genieten van het mooie plattelands-
leven.
Hij doorliep de lagere school en 
midden jaren vijftig moet hij een 
keus maken wat nu te gaan doen. 
Door toedoen van een zwager van 
frater Bruno Peters, die onderwijzer 
was op de lagere school in Harme-
len, komt Ton in contact met de Fra-
ters van Utrecht. Een priesteroplei-
ding ziet men niet zitten en zo 
besluit hij naar de fraters te gaan 
om frater te worden. Hij gaat naar 
het juvenaat van de fraters in Zeist. 
Hier gaat hij het onderwijs volgen 
op de technische afdeling van het 
juvenaat; hij wordt kleermaker.
Op 19-jarige leeftijd treedt hij, 
samen met twaalf andere jongens, 
in bij de fraters in Zeist. We spreken 
dan over het jaar 1962, een jaar 
dat voor hem als een mijlpaal wordt 
gezien.
De eerste stappen op de weg naar 
een actief kloosterleven worden 
gezet, eerst het postulaat, dan het 
noviciaat en dan het aspirantaat. 
Na de geestelijke opleiding die je 
als jonge frater moet gaan volgen, 
kan hij weer verder gaan met zijn 
studie op de technische school. Hij 

50 fraterjaren 
GOUDEN JUBILARIS FRATER TON OOSTVEEN 

GETUIGENIS GEVEN EN KLAAR STAAN VOOR DE ANDER…

probeert het vakkleding maken 
onder de knie te krijgen en behaalt 
zijn eerste diploma’s.

Uitzending naar Kenia
Alsof het zo moet zijn wordt hij, nog 
maar net aspirant, al gevraagd om 
voor een klein aantal jaren naar de 
missie in Kenia te gaan als missiona-
ris en leraar op de technische school 
van de fraters in Mawego, South 
Nyanza. Hij was nog wel zeer jong, 
pas 21 jaar, maar men had een 
technische kracht nodig in dit vak. 
Hij ging daar samenwerken met fr. 
Theodulus.
Ton vertelt hierover: “Als kleermaker 
kreeg ik de opdracht een derde 
jaar op te zetten voor ons vak. 
Daarnaast deed ik jeugdwerk, pas-
toraatswerk en allerlei andere crea-
tieve activiteiten. Het was nieuw, 
uitdagend, zinvol en voor mij ook 
zeer leerzaam. Dat ik zo’n kans zou 
krijgen had ik nooit verwacht. Hier 
kon ik me ontplooien. Dit werk en 
deze uitdaging hebben een enorme 
invloed gehad op mijn verdere 
leven. Ook de zinvolheid van zo’n 
actief kloosterleven in de missie, gaf 
me heel veel voldoening.”

Werkperiode in Nederland
“Toen ik na twee jaar weer terug-
kwam in Nederland wist ik wat ik 
wilde: werken voor en met jonge-
ren. De twee jaar Kenia zijn voor 
mij eigenlijk de basis geworden 
voor mijn verdere fraterleven. Fr. 
Humphrey van Swaay adviseerde 
me: ‘Als je in Nederland terugkomt 
moet je je gaan richten op jeugd-
werk, pastoraat en begeleiding van 
jongeren’.”
In overleg met het bestuur wordt 
Ton dan benoemd tot groepsleider 
van ons juvenaat te Zeist en hij zal 
er de laatste groepsleider worden. 
Hierna wordt het internaat opgehe-
ven. In deze periode krijgt Ton ook 
nog een benoeming voor ons mis-
siewerk in Flores, Indonesië, waar 
men een technische school wil 
beginnen. Door de politieke machts-
wisseling in dat land is die uitzen-
ding nooit doorgegaan. De toen-
malige adjunct-directeur van de 
Leo Stichting te Borculo, fr. Henk 
van Vliet vraagt aan Ton: “Kom 
naar ons internaat in Borculo als 
groepsleider. Wij hebben jonge 
mensen nodig die graag met jonge-
ren willen werken. Ze moeten crea-
tief zijn, kunnen improviseren en in 
staat zijn jongeren, die om welke 
reden dan ook vastgelopen zijn, te 
helpen en nieuwe kansen te bie-
den.” Ton had daar wel oren naar. 
Hij had in Kenia al geleerd dat je 
met creativiteit, zang en muziek de 
jongeren warm kon krijgen. Op die 
manier kon hij ook bij deze “inter-
naatsjongens” de goede krachten 
en kwaliteiten naar boven halen. 

Drumband van Ton bij hoog bezoek op 
de Leo Stichting
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Een van de jongens zegt hem: 
“Iedereen zegt dat ik een rotjong 
ben, dus daarom doe ik altijd rot.” 
Maar dan zegt Ton: “Je bent niet 
rot, maar je doet rot en daar heb je 
je reden voor. Dat moeten we 
samen zien op te lossen”. Dezelfde 
knul is later jeugdleider geworden 
en gebruikt nu zelf deze zin nog 
regelmatig bij zijn werk.
Vanaf het begin van zijn werk op 
de Leo Stichting als groepsleider 
was Ton ook lid van de pastoraats-
groep. Dit lag in het verlengde van 
zijn werk. Door zijn creativiteit op 
gebied van zang en muziek - Ton 
had zelfs een eigen beatband en 
drumband - kon hij zorgen voor 
ondersteuning van ouderdagen, 
carnaval, kerstvieringen, vastenac-
ties en vertrekkersfeesten van de 
jongeren. Zijn werkzaamheden 
kregen steeds meer het karakter 
van een vrijetijdsinvulling op het 
internaat. Zijn functie veranderde 
dan ook van groepsleider tot vrije-
tijdsleider. 
De hang naar vernieuwing van het 
religieuze leven komt ook bij Ton 
meer en meer naar voren. Samen 
met negen andere fraters start hij 
een nieuwe groep op het terrein 
van de Leo Stichting, bekend bij de 
insiders als fraterhuis D 184. 
Tien jaar later sluit Ton zich aan bij 
de fraters op de Chopinstraat  in 
Borculo. Het was een echt zoeken 
naar eigentijdse invulling van het 
kloosterleven. Ook het samen kerk 
zijn met de parochianen kreeg 
meer inhoud door gespreksgroe-
pen en jongerencatechese.
Na dit werk op het internaat van 
de Leo Stichting en op het spirituele 
vlak in de parochie breekt voor 
hem de tijd aan dat hij zich gaat 
bezinnen op wat hij zal gaan doen. 
Doorgaan of met iets nieuws begin-
nen…

Tweede periode in Kenia
In 1984 hakt Ton eindelijk de 
knoop door en vraagt het bestuur 
of hij weer naar Kenia mag gaan. 
Hij was geïnspireerd en gestimu-
leerd door fr. Hans Wennekes, die 
net van zijn missiewerk uit de Filip-
pijnen was teruggekomen. Het 
bestuur gaat akkoord en fr. Camil-
lus hoort van de Fraters van Tilburg 
dat men in het bisdom Kisii zit te 
springen om een jongerenpastor in 
het bisdom.
En zo vertrekt Ton voor de tweede 
keer naar Kenia, waar men hem 
met open armen ontvangt. Hij 
meldt zich bij Mgr. Mugendi in het 
bisdom Kisii, die al bekend is met 
de Fraters van Utrecht en al meer-
deren van hen in zijn bisdom aan 
het werk heeft. Van hem krijgt Ton 
een benoeming als jongerenpastor. 
De bisschop zegt erbij: “U wordt 
geen jeugdleider, want die hebben 
wij genoeg. U wordt jongeren-
pastor van het bisbom Kisii. Ik heb 
mensen nodig die de jongeren 
inspireren, adviseren en kunnen 
begeesteren.”
Kisii, een werkgebied zo groot als 
de provincie Utrecht, bestaat uit 
dertig parochies. In dit diocees 
gaat Ton met een team van vor-
mingsleiders het jeugdwerk opzet-
ten en coördineren in de parochies. 
Het werk bestaat uit: begeleiden 
van jongerenkoren, opstarten van 
Bijbelgroepen, waterprojecten, trai-

ningen geven aan jeugdleiders en 
de begeleiding van jonge boeren. 
Maar wat centraal staat bij al deze 
werkzaamheden is de catechese.
Op de middelbare scholen kregen 
we ingang door de Young Christian 
Students. Het werk begint zijn 
vruchten af te werpen en Ton voelt 
zich als een vis in het water. Toch 
vraagt dit werk veel van hem en in 
zo’n warm klimaat kan het allemaal 
wel eens te veel worden. 
Ton wordt  getroffen door een hart-
infarct. Hij keert na twee jaar  terug 
naar Nederland. Hier kan hij bete-
re en adequatere hulp krijgen dan 
in Kenia. Hij wordt geopereerd en 
krijgt 6 bypasses. Ton is dan pas 
43 jaar oud en eigenlijk te jong 
voor het grote hartfalen.
Hier in Nederland krijgt hij de kans 
te revalideren en moet hij eens 
gaan kijken wat hij na zijn ziekte-
periode kan gaan doen. 
Na een periode van ruim een jaar 
neemt Ton contact op met Fr. Hans 
Wennekes, die inmiddels in Kenia 
is gaan werken in een centrum 
voor straatkinderen in Kisumu, bij 
het Pandipieri-project. Ook Ton 
wordt gevraagd hier te komen wer-
ken, ook al omdat hij bekend is met 
het werken onder de jongeren.  
Ton krijgt als taak toebedeeld: toe 
te zien op de opvang van nieuwe 
kinderen, naschoolse activiteiten 
op te zetten, de kledingvoorziening 
verzorgen en voor een goede 
weekendactiviteit in het centrum te 
zorgen.
Daarnaast wordt Ton lid van de 
Small Christian Community in Kisu-
mu, die het werk in de sloppenwij-
ken coördineerde. Hij doet dit werk 
met hart en ziel en vindt er zijn 
vreugde in.
Maar zijn lichaam blijft sputteren 
tegen zijn te grote inspanning en 
hij krijgt opnieuw last van zijn hart. 
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Helaas moet hij nu besluiten 
opnieuw naar Nederland terug te 
keren. Na een intensieve behande-
ling is Ton in staat langzaam het 
werk weer op te pakken. In overleg 
met de algemeen overste wordt 
echter besloten het werk in Kenia te 
stoppen. Ook het werk onder jon-
geren in Nederland kan goed, zin-
vol en inspirerend zijn.

Terug in Nederland
Ton wordt gevraagd de zorg voor 
het jongerenpastoraat op de Leo 
Stichting ter hand te nemen. Dit kan 
hij gaan doen in combinatie met 
het vrijetijdswerk bij de jeugd, 
waar hij nog steeds veel plezier 
aan beleeft.
Hij werkt hier opnieuw met kinde-
ren die uit huis geplaatst zijn en 
met jongeren die zo in de knoei 
kwamen te zitten dat ze professio-
nele hulp nodig hebben. Hij zei 
vaak: “Ook voor jou is een stukje 
geluk weggelegd en ik wil je daar-
bij helpen,” want over God moet je 
met deze kinderen niet praten, God 
moet je doen!
Ton zegt: “Mijn werkveld was de 
instuif, het bruin café, de laagdrem-
pelige inloop. Mijn kamer stond 
altijd voor ze open.”
Dit werk bleef hem boeien, maar 
door reorganisatie op het internaat 
in 1995 werden er 60 mensen op 
straat gezet en Ton voelde dat hij 
hier ook moest stoppen en naar 
iets anders moest uitzien.

Werkzaamheden Zutphen
Het was voor Ton niet moeilijk iets 
passends te vinden. Hij zegt: “Ik 
kon meteen aan de slag als jonge-
renpastor in het dekenaat Zutphen 
en met de fraters Ben Hagemans 
en Simon van Brakel begonnen wij 
met een kleine communiteit in Zut-
phen. Dit werd het Florenshuis. Van 

hieruit zette ik het werk op dat de 
naam ‘Het Brede Dak’ meekreeg.
Een driepoot met als werk: zorg 
voor dak- en thuislozen, zorg voor 
alcoholverslaafden en zorg voor 
randpsychiatrische patiënten. Als 
basisactiviteit op spiritueel gebied 
hadden we elke avond een vesper-
dienst of avondgebed in de bene-
denkapel van de Emmanuelkerk in 
Zutphen. Eenmaal per maand was 
er een ‘open tafel’ voor een maal-
tijdgroep.” 
Dit werk deed Ton in nauwe samen-
werking met pastor Will Matti en 
zijn vrouw Margriet. Deze laatste 
activiteit gaat nog steeds door. De 
zorg voor de daklozen en ex-
gevangenen is overgenomen door 
de stichting NAASTE. Deze titel 
verwijst naar: NAzorg – Achter-
hoek – STEdendriehoek.
Het logo van ‘Het Brede 
Dak’, de joodse beta, gaf 
duidelijk weer waar het 
allemaal om begonnen was: 
~ een dak boven je hoofd.
 I een steun in je rug.
_ een vaste grond onder je v oeten.

Na zeven jaar werken in Zutphen 
kwam ook hieraan een einde. Wij 
kregen, zegt Ton, de vraag voorge-
legd om naar het fraterhuis in Arn-
hem te verhuizen omdat het aantal 
fraters aldaar steeds kleiner werd 
en men het leefbaar wilde houden. 
Op deze vraag zijn we toen inge-
gaan.

Zenmeditatie en bezinning
Intussen was Ton, mede op advies 
van zijn huisarts, al jaren bezig met 
zenmeditatie, die hem in staat stel-
de alle beslommeringen van zich 
af te zetten en helemaal tot rust te 
komen. En hij besloot: “Na mijn 
pensionering maak ik van medita-
tie mijn werk.”

Na enkele jaren in Arnhem 
gewoond te hebben, verhuizen de 
fraters van Arnhem naar het grote 
Fraterhuis St.-Jozef te De Bilt. 
Ton zegt: “Hier heb ik heerlijk de 
tijd me bezig te houden met spiritu-
ele zaken. Ik kan schrijven, gedich-
ten maken, teksten en artikelen 
schrijven voor de communiteit, 
maar ook het tijdschrift ‘Onder 
Ons’, waar ik een aantal jaren 
geleden hoofdredacteur van ben 
geworden. 
De eerste 25 jaar heb ik hard 
gewerkt en met veel plezier. In de 
tweede 25 jaar kwam er naast het 
werk ook ruimte voor geestelijke 
verdieping. Je zou mij een notoire 
Godzoeker kunnen noemen.” 
Die zoektocht naar God kan hij 
ook nu nog kwijt in zijn communie-
vieringen, verzen en gedichten 
voor ons tijdschrift, voor de vierin-
gen met de medebroeders en bij 
de meditatiecursisten waarvoor hij 
regelmatig cursussen verzorgt.
Een tekst die ik ooit geschreven heb 
en die mij zeer dierbaar is, luidt: 
“God zien in de ander en God zijn 
voor de ander, is mens zijn, hele-
maal…”
Dit heeft Ton in zijn 50 jaar kloos-
terleven vorm willen geven. Op 13 
augustus wordt dit gevierd met de 
medebroeders.

Dank voor ons gesprek, Ton.

Frater David Mullink
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Kapittelen 2

In het vorige nummer van Onder 
Ons stond eveneens een artikel met 
als titel ‘Kapittelen’ en daarin werd 
een en ander verteld over het 
waarom, hoe en wat van een 
 kapittel. Inmiddels zijn de eerste 
zittingen achter de rug. Van 16 t/m 
19 april werd vergaderd in De 
Zwanenhof te Zenderen. In het 
open landschap tussen Almelo en 
Hengelo ligt het Bezinnings- en 
Conferentiecentrum De Zwanenhof, 
een karakteristiek gebouw met nog 
een sfeer van voorbije tijden.

Na de Eerste Wereldoorlog was er 
in Twente behoefte aan een eigen 
retraitehuis, waar groepen mensen 
terecht konden voor een driedaag-
se retraite, een persoonlijke innerlij-
ke omvorming door stilte, overwe-
ging en gebed. Op initiatief van 
verschillende Twentse rooms-katho-
lieke standsorganisaties stichtten de 
Redemptoristen in 1927 een retrai-
tehuis op de heide tussen Zenderen 
en Azelo. De Kleine Zusters van de 

Heilige Joseph zorgden voor de 
huishoudelijke verzorging van de 
gasten. Er waren programma’s voor 
allerlei doelgroepen, zoals werken-
de jongeren, hogere middelbare 
schoolklassen, (middenstands)ver-
enigingen, militairen, moeders en 
bejaarden. In de oorlogsjaren heeft 
het retraitehuis onderdak geboden 
aan evacués uit verschillende plaat-
sen in het land. 
In de jaren zestig veranderde het 
huis gaandeweg in een eigentijds 
bezinningscentrum. Het exclusief 
katholieke karakter verdween. De 
laatste zusters zijn in 1994 vertrok-
ken, de laatste vijf paters in 1999. 
De organisatie is tegenwoordig in 
handen van leken.
De redemptoristen steunen echter 
het werk van De Zwanenhof tot op 
de dag van vandaag en nog steeds 
is De Zwanenhof een bezinnings-
centrum, waar mensen voor inspi-
ratie en rust welkom zijn. Levens-
vragen van alle tijden worden mid-
dels een eigentijdse programmering 

benaderd op de manier van nu: 
meditatie, spiritualiteit, religieuze 
beleving, oosterse en westerse wijs-
heden hebben daar een plaats in.

In die Zwanenhof dus, omringd 
door een prachtige tuin met echte 
zwanen in de vijver, waren de Fra-
ters van Utrecht voor hun eerste 
zittingen van het Provinciaal Kapit-
tel Nederland 2012. Na de ope-
ning van het kapittel met een 
eucharistieviering, werden ‘s mid-
dags de agenda en reglementen 
van orde vastgesteld en werden de 
stemopnemers gekozen. De vol-
gende dagen werden leden geko-
zen voor de financiële commissie 
die het financieel beleid van de 
afgelopen bestuursperiode nader 
gaan bestuderen en in oktober 
verslag zullen doen van hun bevin-
dingen aan het kapittel, opdat het 
beleid dan goedgekeurd kan wor-
den.
Ook werden vier afgevaardigde 
gekozen voor het Algemeen Kapit-
tel, die samen met de provinciaal 
overste de Nederlandse Provincie 
gaan vertegenwoordigen in sep-
tember in Indonesië. Maar de 
belangrijkste punten van bespre-
king waren het terugzien op de 
bestuursperiode 2006 – 2012 en 
een begin maken met plannen voor 
de toekomst.
Het terugzien gebeurde via het 
bestuursverslag, een verslag waar-
in het provinciaal bestuur een over-
zicht gaf van alles wat er de afge-
lopen zes jaar gedaan werd. 
Belangrijk was de sluiting van het 
St.-Eusebiushuis te Arnhem en de 
verhuizing van de fraters naar De 
Bilt, waarin destijds in Onder Ons 
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uitgebreid aandacht werd besteed. 
Maar het meest ingrijpend zijn de 
problemen rond het seksueel mis-
bruik, die sinds begin 2010 aan 
het licht komen. In de eerste Onder 
Ons van dit jaar gaf provinciaal 
overste frater Wilfried van der Poll 
u daar al enig inzicht in. Op het 
kapittel werd erover gesproken. De 
fraters zijn aangeslagen dat dit 
heeft kunnen gebeuren en praatten 
over hoe nu verder. 
De gemiddelde leeftijd van de fra-
ters van nu in Nederland is bijna 
80 jaar. Ze hadden zo graag met 
voldoening terug kunnen zien op 
een tijd waarin ze veel goed heb-
ben gedaan voor onderwijs en 
opvoeding van de jeugd, op een 
goed resultaat van hun harde wer-
ken op scholen en in internaten, 
waar ze de zorg hadden voor jon-
geren die vaak vanuit moeilijke 
gezinssituaties naar hen toekwa-
men. En ze hébben natuurlijk ook 
heel veel goed gedaan. Maar dat 
verdwijnt nu naar de achtergrond; 
de herinneringen worden opgeëist 
door seksueel misbruik.
Het seksueel misbruik doet de fra-
ters verdriet, het had nooit mogen 
gebeuren. Zij zijn erdoor teleurge-
steld in medebroeders, in een con-
gregatie waar zij deel van uitma-
ken en die nu wordt aangeklaagd, 
waardoor zij er allemaal mee wor-
den geconfronteerd, ook al hebben 
zij er persoonlijk part noch deel 
aan gehad.
En dan de vraag; hoe nu verder? 
Een antwoord daarop is niet te 
geven. Er heerst onzekerheid, angst 
ook over wat er wellicht nog komen 
gaat. Maar wat in de gesprekken 
vooral duidelijk naar boven komt, 
is dat de confrontatie met fouten uit 
het verleden niet ontlopen mag 
worden. Dat die tegemoet getre-
den moeten worden met openheid, 

eerlijkheid en bereidheid er voor 
elkaar te zijn, elkaar te helpen en 
te ondersteunen. Dat geldt voor de 
fraters intern, maar ook naar buiten 
toe, naar slachtoffers. 
Degene die zich daar zeer intens 
voor inzet, is provinciaal overste 
frater Wilfried. Hij kreeg dan ook 
van de kapitularissen veel respect 
en waardering voor alles wat hij 
op dit gebied doet en hem werd 
sterkte toegewenst bij alles wat hij 
nog zal moeten doen.

Andere onderwerpen die hun scha-
duw vooruit werpen richting toe-
komst waren de huisvesting en de 
bestuurbaarheid. Na de sluiting 
van Arnhem wonen nu bijna alle 
fraters in het Fraterhuis St.-Jozef in 
De Bilt.
Inmiddels wonen daar ook drie 
niet-fraters. Leegstand maakt het 
huis te duur en daar het gezien de 
hoge leeftijd van de fraters aanne-
melijk is dat er op langere of kor-
tere termijn door overlijden toch 
weer kamers leeg zullen komen te 
staan, is er een begin gemaakt met 
nadenken over een structurele aan-
pak die de kosten beheersbaar 
houdt. Er is een werkgroep die zich 
daar de komende maanden nader 
over gaat buigen en die mogelijk 
met voorstellen gaat komen die in 
de kapittelzittingen van oktober 

verder besproken worden.

Ongeveer hetzelfde geldt voor 
bestuurbaarheid. Ook daar speelt 
de hoger wordende leeftijd van 
fraters een rol. Het wordt bijvoor-
beeld steeds moeilijker mensen te 
vinden die beschikbaar kunnen zijn 
voor de vorming van besturen en 
werkgroepen en voor de functie 
van overste voor het fraterhuis. Dit 
onderwerp zal nu eveneens door 
een werkgroep verder worden uit-
gediept voor nader overleg in okto-
ber, waar bezien zal worden of er 
maatregelen genomen kunnen en/
of moeten worden en zo ja, welke.

De inhoud van dit kapittel was dus 
best serieus, zowel richting verle-
den als richting toekomst. Maar 
gelukkig ging alles in een goede 
sfeer met vertrouwen in elkaars 
inzet en oordeel. Bovendien waren 
de service, accommodatie en loca-
tie van De Zwanenhof uitstekend en 
waren de avonden dat er niet ver-
gaderd werd, gezellig. 

Er kan teruggekeken worden op 
een goede zinvolle eerste kapittel-
week. Van het vervolg zullen we u 
op de hoogte houden.

Adri Vergeer
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Het droeve bericht bereikte ons dat 
op 6 mei 2012 op 59-jarige leeftijd 
de heer Kees Vreeburg overleed. 
Zijn overlijden is aanleiding voor 
Onder Ons om nader aandacht te 
schenken aan de drukkerij en uitge-
verij van de Fraters van Utrecht en 
de rol die de heer Vreeburg daarbij 
speelde. De teksten komen uit 
Onder Ons-artikelen b.g.v. het 
eeuwfeest van de congregatie in 
1973.

De eerste leden van onze congre-
gatie ontvingen hun opleiding 
deels in de congregatie van de 
Fraters van Tilburg. Met enige richt-
lijnen voor de stichting van een 
eigen congregatie, namen de eer-
ste leden ongetwijfeld ook het idee 
van een eigen drukkerij, zoals zij 
die in Tilburg hadden gezien, mee 
naar Utrecht. Zij beoogden vooral 
de financiële steun, die een druk-
kerij kon geven in hun meer dan 
armoedige eerste begin. 
Uit een Amsterdamse drukkerij wer-
den tegen een zeer bescheiden 

prijs een oude, primitieve handpers 
met wat drukletters en enig gereed-
schap overgenomen. Een werkeloze 
drukkersknecht uit de stad kwam nu 
en dan wat onderricht geven aan 
een frater en een juvenist, die zich 
in het drukkersvak moesten bekwa-
men. De zeer primitieve drukkerij 
was ondergebracht in een gedeelte 
van een kleine schuur, die tevens 
bergplaats was van brandstoffen en 
schoonmaakgereedschap. Omdat 
de schuur in de winter onvoldoende 
bescherming gaf tegen het gure 
weer, verhuisde het drukkerijtje naar 
een bovenlokaal van het huis. Druk-
kers waren het eigenlijk niet, die 
eerste fraters, maar als er werk was 
ging een van hen op aanwijzing 
van de overste aan de pers staan, 
om na enkele uren door een ander 
te worden afgelost. Van een doof-
stomme drukker van ongeveer 22 
jaar oud, die het vak in St. Michiels-
gestel goed onder de knie had 
gekregen, hebben enige fraters 
gedurende die paar jaren ook het 
een en ander bijgeleerd.

Voor zover er dan te leren viel, 
want de eerste jaren werden er uit-
sluitend karweitjes verricht voor het 
klooster en de twee fraterscholen, 
alsmede diverse vrome drukwerk-
jes zoals  inschrijfformulieren voor 
een broederschap en prentjes in 
zwart-wit. Het was een bescheiden 
begin toen in 1876, maar daar 
bleef het niet bij. In datzelfde jaar 
nog werd een lokaal vrijgemaakt 
op de eerste verdieping van het 
St. Gregoriushuis. 

Ook werd het machinepark uitge-
breid: de outillage omvatte al spoe-
dig een handpersmachine twee 
kleine Hegelpersjes, twee zetbok-
ken en een snijmachine. In 1894 
werd deze hakmes-snijmachine ver-
vangen door een veredeld exem-
plaar uit de fabriek van Karl Krause. 
Weliswaar moest men met de hand 
zwengelen, maar het op gang 
gebracht meewerkend gewicht 
deed het lange mes hoge stapels 
boekjes fijnglad afbijten. Het ging 
op de drukkerij, letterlijk en figuur-
lijk, nog niet met stoom. Toch is er in 
deze periode een geleidelijke ver-
betering te bespeuren. 
Op een goeie dag belt de bode 
van het Aartsbisdom aan. Na 
enkele minuten is het hele 
Gregorius huis in beweging. De 
vastenbrief moet gedrukt worden. 
De zaak werd geklaard en de zon-
dag daarop werd de brief in alle 
kerken afgelezen. Men wilde het 
echter sneller en volmaakter en 
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ging van start met een Stereotype-
inrichting, kortweg ‘Styp’ genoemd. 
Deze heeft na wat aanloopmoei-
lijkheden jarenlang dienst gedaan.
Langzamerhand komt er steeds 
meer drukwerk. Het grootboek 
wijst uit, dat er regelmatig orders 
van het Aartsbisdom binnenkomen, 
onder andere Vastenbrieven, dis-
pensatiebrieven en ander werk. 

Sommigen achten met de versprei-
ding van ‘De Navolging’ in 1902 
de uitgeverij begonnen. Zeer zeker 
is de drukkerij tevens uitgeverij 
geworden toen in 1906 het boek 
‘Het Kompas des Levens’ verscheen 
en in 1907 ‘Fabiola’s zusters’ op 
de markt werden gebracht. 
Vanaf deze tijd komt er kentering in 
de aard van het bedrijf. Het handels-
drukwerk raakt op de achtergrond 
en de fase van onderwijs en vorming 
gaat zich duidelijk aftekenen. Maar 
de oorlog stopte deze snelle ontwik-
keling onbarmhartig. De werklust 
verdween en daarvoor in de plaats 
was er angst gekomen. Op 14 mei 
besloot men de koppen van de zet-
machines te demonteren en in de 
onderaardse holen van het St. Gre-
goriushuis op te bergen. Stalen kas-
ten met belangrijke bescheiden gin-
gen overhaast dezelfde weg. 
Toen de ergste spanning van het 
oorlogsbegin was geweken wer-
den geleidelijk aan verschillende 
zaken weer naar hun oude plaats 
teruggebracht. Nieuw werk kwam 
echter praktisch niet binnen, men 
moest zich beperken tot enkele 
herdrukken.
Drukkerij en Uitgeverij Gregorius-
huis B.V. Zeist  is in 1947  begon-
nen in een door de Duitsers opge-
zet en achtergelaten gebouw, nabij 
ons toenmalige St.-Jozefhuis aan 
de Kroost weg. Er was 30 man per-
soneel. 

In 1952 werd een nieuw kantoor 
aangebouwd, teken van verheu-
gende groei. Een nieuw papierma-
gazijn kwam het jaar daarop. In 
de vrijgekomen ruimte werden 
nieuwe machines geplaatst. Nu het 
zetten, drukken en binden in een 
grote ruimte geschieden, werd het 
sjouwwerk van afdeling naar afde-
ling een stuk minder en het totaal 
meer overzichtelijk. 
De drukkerij ging al in 1950 over 
op commerciële productie. Sinds-
dien werd een beleid gevoerd, dat 
gericht was op verhoging van de 
productie door modernisering van 
het machinepark en het aantrekken 
van nieuwe klanten. In 1969 werd 
als eerste aanzet een kleine offset-
pers aangeschaft. De resultaten 
ervan waren uitstekend. 
De drukkerij heeft zich steeds meer 
ontwikkeld tot een zelfstandige 
handelsdrukkerij, als de accountant 
in 1971 een oprichting van een 
Besloten Vennootschap (B.V.) advi-
seert. De aansprakelijkheid is 
zodoende beperkt tot het aande-
lenvermogen en raakt dan niet 
meer het hele vermogen van de 
congregatie. 
Al in een schrijven van 1970 wordt 
door de frater-directeur gezegd: 
“In de toekomst zullen we moeten 
overgaan tot fotografisch zetten, 

het inrichten van een camera en 
meerdere offset-persen. Zou het 
niet verstandiger zijn de drukkerij 
in een groter geheel onder te bren-
gen door samenwerking, fusie of 
eventueel verkoop en daardoor 
deze verantwoordelijke taak (mede) 
in andere deskundige handen te 
leggen?” 
Einde citaten uit vervlogen tijden.

Het gebeurde inderdaad dat de 
drukkerij losgekoppeld werd van 
de congregatie, zij het een jaar of 
tien later. Vanaf dat moment ging 
de Drukkerij en Uitgeverij Gregori-
us BV verder onder de deskundige 
leiding van de heer Kees Vreeburg. 
In augustus 2011 echter schreef hij 
ons, dat hij zich om gezondheids-
redenen genoodzaakt voelde ‘zijn’ 
drukkerij onder te brengen bij 
Drukkerij Libertas BV.
De strijd tegen zijn ziekte kon hij 
niet winnen; op 6 mei is hij gestor-
ven.
Vele jaren hadden wij goede zake-
lijke en  persoonlijke contacten met 
Kees Vreeburg en wij betreuren het 
dat hij op zo’n jonge leeftijd van 
ons moest heengaan. 

Wij zullen hem missen en wensen 
zijn nabestaanden veel sterkte.

Adri Vergeer
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Het vorige nummer van Onder Ons 
was het eerste van de 80ste jaar-
gang. Daarin werd iets verteld over 
het allereerste Onder Ons-nummer 
en hoe dat destijds werd voorge-
steld aan de kersverse lezers. Ver-
der werd aandacht besteed aan 
de aanloop tot de bouw van de 
kweekschool in Zeist, die niet hele-
maal over rozen ging. 
Het artikel eindigde met de zin: “En 
hoe het met de kweekschool afliep 
in 1932, dat leest u de volgende 
keer”. Die belofte gaan we nu inlos-
sen aan de hand van teksten uit 
Onder Onsen van die tijd.

De aanbesteding van de nieuwe 
kweekschool had 22 april 1931 
plaats in het gymnastieklokaal van 
de St.-Gregoriusschool te Utrecht. 
Belangstelling was er genoeg; er 
werd door de inschrijvers serieus 
gedongen, wat mag blijken uit het 
feit dat zij elkaar dicht op de hielen 
zaten. Frater Superior heeft het 
werk opgedragen aan de ‘N.V. 
Gebroeders van Heeswijks Bouw-
maatschappij’ te Best. 
Reeds de eerste mei wordt de eer-
ste schop in de grond gezet. De 

eerste augustus 1932 moet het 
werk worden opgeleverd. Op 27 
november 1931 werd op de plaats 
waar in de kapel het altaar zal 
 verrijzen, het kruis geplant en de 
volgende dag had de eerste steen-
legging plaats. Deze treffende 
eenvoudige plechtigheid werd 
 bijgewoond door het hoofdbestuur 
der Congregatie, de oversten van 
de succursalen, vele fraters uit het 
St.-Gregoriushuis en door de ruim 
140 kwekelingen. Tevens waren 
aanwezig pastoor Reinders van 
Zeist, de architect van het gebouw 
W.A. Maas en de heren aanne-
mers H. en P. van Heeswijk. De 
plechtigheid werd verricht door 
rector Van den Hengel, daarbij 
geassisteerd door de kapelaans 
der parochie van Zeist, de heren 
Wieggers en Tutert, respectievelijk 
als diaken en subdiaken. Zij ving 
aan met de zegening van de plaats 
waar het kruis was geplant, terwijl 
het koor in wisselende beurtzang, 
met de kwekelingen de antifonen 
en psalmen zongen. Dan volgde 
de wijding van de eerste steen, 
waarna de litanie van Alle heiligen 
gezongen werd.

Gelukkig kon in de winter van 
1931/1932 door de gunstige 
weersomstandigheden de bouw 
goed vlotten. Van de grote weg 
Utrecht-Zeist af, ziet men de toren 
en het bovenstuk van het reusachti-
ge gebouw uitsteken boven de 
 villa’s en het geboomte. Het ligt 
aan de Kroostweg, een historisch 
terrein dat reeds op een oude kaart 
uit de dagen van bisschop Adel-
bold (circa 1025) vermeld staat. 
Vroeger stond hier in een landelijke 
omgeving de hoeve ‘De Blauwe 
Schorteldoek’. Nu is er een kolos-
sale bouw in gele steen verrezen, 
die de omgeving sterk domineert. 
De eerste indruk die men bij het 
opwandelen van het terrein krijgt, 
is die van een glazen huis. Glas, 
veel glas dat schittert in de zon. En 
verder, stenen. Hier blijkt nu dat 
architect W.A. Maas meegaat met 
de stroming die grote waarde hecht 
aan veel, veel licht en lucht, een 
uiterst gezonde methode van bouw. 
Zowel in de voorgevel als in de 
diverse vleugels is deze werkwijze 
doorgevoerd. Overal waar enigs-
zins de mogelijkheid open was, om 
zonder de constructie afbreuk te 
doen, ruiten te plaatsen en zodoen-
de hygiëne en gezondheid te die-
nen, is dit aangegrepen. Wat ver-
der opvalt, is de strengheid van lijn, 
die de ontwerper aanhoudt. Platte 
daken, rechte hoeken en grote 
strakke wanden. Alles doorgevoerd 
om met de ruimte te woekeren en 
alle bijzondere luxe, die gezien de 
bestemming van het gebouw over-
bodig is, te weren. De hele bouw is 
erop berekend, dat het internaat 
zoveel mogelijk in eigen huis en op 
eigen grond in al zijn behoeften 
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zal kunnen voorzien. Daarom zijn 
er rondom het gebouw tuinen, 
moestuinen, met kassen (waarin de 
frater-tuinman al zijn jonge radijs-
jes plukt en zijn boontjes plant). Er 
zijn een drietal voetbalterreinen, 
waar de jeugd haar overtollige 
energie kan uitleven, er is een 
eigen ziekenafdeling, die een 
prachtige verbinding heeft met de 
kapel en er is zelfs een eigen kloos-
terkerkhof, waar de eerste juvenist 
al ligt begraven. 
Vóór de frontbouw is een flinke vij-
ver uitgegraven. Die grond had 
men nodig, in de vijver zullen wel-
dra de blanke zelfgekweekte kar-
pers door het water schieten. Zo is 
alles er op gericht van de St.-Jozef-
kweekschool een leefgemeenschap 
te maken die voor zichzelf kan 
zorgen. Dat de voeding en licha-
melijke verzorging van een samen-
leving van een 40-tal fraters en 
200 leerlingen een hele organisa-
tie vraagt, zal men gemakkelijk 
kunnen begrijpen. 
Een blik op de keukeninstallatie 
laat zien dat de bouwmeester 
overal aan gedacht heeft. De heer 
Maas is geroutineerd in het vinden 
van praktische oplossingen voor de 
dagelijks terugkerende, onmisbare 
huishoudelijke handelingen. De 

keukens zijn van de modernste 
installaties voorzien, er is een 
aparte afdeling voor groentever-
zorging, een eigen bakkerij en sla-
gersafdeling. 
Kolossaal is de centrale verwar-
mingsinstallatie, die een ingewik-
keld net van pijpen en ketels te zien 
geeft. Een stortplaats voor kolen, 

die de moeite van het naar bene-
den brengen uitspaart, mondt er 
op uit. 
Ook aan de veiligheid is gedacht, 
want overal ziet men brandtrap-
pen, waar de bouw der lokalen dit 
vergt. In augustus 1932 (op de 
veertiende) had de opening van 
het succursaal de St.-Jozefkweek-
school plaats en de installatie van 
frater Albertus Kras als eerste over-
ste. De grote verhuizing begon. 
De overgang was enorm. Terwijl 
het gebouw aan de Herenstraat 
een tamelijk somber, ouderwets en 
wat chaotisch complex was, aan 
de buitenkant voorzien van een 
gotisch-aandoende gevel, komen 
de fraters en juvenisten nu in een 
gebouw dat volgens radicaal 
moderne principes is opgetrokken, 
d.w.z. van uit de utilitaire gedachte 
die de architectuur van de nieuwe 
zakelijkheid kenmerkt. 
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Het gebouw bezit vrijwel geen 
ornament, de enige sprekende ver-
siering is het fameuze kruis aan de 
buitenmuur van de kapel. De 
grondvorm van de kapelruimte is 
zeer eenvoudig, aansluitend bij de 
oudste kerkvormen. De schilder 
Charles Eyck zorgde voor een 
muurschildering die, om van de 
andere kwaliteiten nog niet te spre-
ken, voor wat de afmetingen betreft 
uniek is in ons land. 

De bevolking eet en studeert in 
groepen, maar dan ook zoveel 
mogelijk collectief, gemeenschap-
pelijk gericht. Iedere groep staat 
onder haar eigen prefect die niet 
alleen het uitreiken van stoffelijke 
spijs regelt, maar ook van onstof-
felijke (zoals boeken die in uitleen-
bibliotheken bijeengebracht zijn). 
Waar het gewenst leek, zijn recre-
atie- en eet zaal door harmonica-
deuren afgescheiden, zodat de 
zalen heel gemakkelijk tot grotere 
ruimten te verenigen zijn. Zelfs een 
schoenpoetszaal is aanwezig. In 
de zuidzijde van de hoofdvleugel 
ligt de gymnastiekzaal met een 
verhoogd podium en een filmcabi-
ne, zodat de leerlingen hier ook 
toneel- en filmavonden kunnen 
geven en bijwonen. 

Alle schoollokalen liggen op de 
eerste etage en zijn precies gelijk 
van afmeting, bouw en inrichting 
met uitzondering natuurlijk van de 
bijzondere vaklokalen die er een 
aparte outillage op na houden. Dat 
in dit verband daarmee het aard-
rijkskunde-, het natuurkundelokaal 
en het practicum boven de gymnas-
tiekzaal zijn geprojecteerd, lijkt niet 
anders dan logisch. De grote glas-
vlakken aan de voorzijde waarbor-
gen in de schoollokalen voldoende 
licht. 
Op dezelfde etage, in de hoofd-
vleugel, liggen de vertrekken van 
de rector, de enige priester in het 
huis en de geestelijke leider van alle 
bewoners. Voorts liggen op gelijke 
hoogte, maar in andere delen van 
het bouwwerk, de studiezalen voor 
de leraren (boven de dienstruimten). 
De tweede verdieping, de hoogste, 
de enige die in ijzerconstructie is 
uitgevoerd, bevat de talrijke slaap-
cellen (tegen de honderd) van de 
fraters die aan een minimumruimte 

(1.20 x 2,50m) een maximum aan 
eenvoud en praktische inrichting 
paren. De jongens hebben grote 
collectieve slaapzalen.

De eindconclusie kan zijn dat Zeist 
in 1932, nu 80 jaar geleden, 
een gebouw rijk was geworden, 
dat in zijn rationele vormgeving, 
zijn strikt zakelijke stijl en verbluf-
fend doelmatige moderne inrichting 
toch nog een unicum was in deze 
gemeente. 

Tot zover de aanhalingen uit het 
verleden.
Nu, in 2012 is er van de originele 
bouw heel weinig meer over. 
Het Fraterhuis St.-Jozef werd elders 
op het terrein nieuw gebouwd. 
Nota bene in de gemeente De Bilt 
dit keer, want de gemeentegrens 
loopt dwars over de gronden die 
de fraters bezitten.
Deze nieuwbouw kwam klaar in 
1972, nu dus 40 jaar geleden! 
Het terrein waar de kweekschool 
stond werd verkocht en daarop 
prijkt nu een enorm gebouw van 
het pensioenfonds PGGM, tegen-
woordig Zorg en Welzijn, die 
onlangs ook weer nieuwbouw 
pleegde en waarover u elders in dit 
blad ook een artikel kunt lezen. 
Alleen in de kelder van het eerste 
PGGM-gebouw bestaat nog een 
klein stukje van de oude kweek-
schoolbakkerij.
Ja, de tijden veranderen. 
De laatste nieuwbouw, waarbij het 
huis werd uitgebreid met twee 
nieuwe vleugels begon 10 jaar 
geleden en werd opgeleverd in 
2004.
Of dit alles nog gevierd gaat wor-
den? We wachten af…

Adri Vergeer

De hoofdingang is gericht naar de 
Kroostweg en wordt gemarkeerd 
door een overdekte en ‘beglaasde’ 
windvang. Verder is er in de vrijwel 
glazen gevel geen enkel bijzonder 
accent, ook niet in de vestibule. De 
gang achter de hoofddeur vertoont 
lambrisering van blauwe majolica-
tegels (Westrave). De om de zoveel 
meter uitspringende pijlers nemen, 
als men de gangen op normale 
wijze afziet, alle vensters uit het 
gezicht weg, en tevens veroorza-
ken zij een aardig spel van licht en 
schaduw op de witgepleisterde 
wand. Met dergelijke eenvoudige 
middelen interieur te scheppen – 
dat is het werk van een architect, 
die zijn vak beheerst. 
Er is in dit gebouw niet geëxperi-
menteerd in de gangbare zin van 
het woord, maar elk onderdeel is 
vrucht van een bezinning, die alles 
toetst aan zijn nuttige dienstbaar-
heid, zijn plaats in de ruimte, aan 
zijn proportie en kleur. 
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Er zullen heel wat 65-plussers zijn die twaalf 
maal per jaar op zachtaardige wijze aan 
hun gevorderde leeftijd werden herinnerd 
door het Pensioenfonds voor Gezondheid, 
Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. 
Zachtaardig, want de herinnering kreeg 
vorm in het ontvangen van de maandelijkse 
uitkering. Intussen schrijven we wel in de 
verleden tijd, want al bleef de naam gehand-
haafd, een pensioenfonds in de gangbare 
betekenis is de PGGM niet meer. Pensioen-
gerechtigden die werkzaam zijn geweest in 
zorgverlening of welzijnswerk ressorteren 
onder het fonds ‘Zorg en Welzijn’. Van deze 
instelling – afgekort: PFZW – ontvangen zij 
prompt op tijd het hun toekomende bedrag 
en velen zal het geen zorg zijn uit welke van 
de vier letters tellende geldbron dit wel 
afkomstig is. Wat nu de rolverdeling is tus-
sen PGGM en PFZW lijkt voor onze lezers 
dan ook niet zo interessant. Wel is het goed 
om te weten dat het PGGM-hoofdkantoor 
ook de thuishaven is van Zorg en Welzijn. 
Zoals het ook vermeldenswaard is dat de 
directeur regelmatig via internet de belang-
hebbenden op de hoogte houdt van de 
stand van zaken, soms zorgelijk, soms hoop-
gevend, maar altijd doelgericht en onder-
houdend.

Buren
Men kan zich afvragen waarom een bedrijf 
waarin miljoenen omgaan onder de aan-

dacht van onze lezers wordt gebracht. Daar 
zijn wel degelijk redenen voor. Vooreerst 
deze dat het grondgebied van de PGGM 
onmiddellijk grenst aan dat van het Sint-
Jozefhuis in De Bilt, de laatste vestiging van 
onze Nederlandse provincie. We zijn dus 
buren. En er is alle reden om aan onze buren 
enkele kolommen te wijden, want het hoofd-
kantoor van de PGGM is gevestigd in het 
vroegere opleidingsinstituut van de congre-
gatie, bekend onder de naam: R.K. Kweek-
school Sint Jozef te Zeist. Nu onherkenbaar 
verbouwd en uitgebreid, maar er zullen 
weinig fraters zijn die er in het verleden niet 
voor korte of lange tijd hebben gewoond. 
Toen in 1932 het voltooide bouwwerk in 
gebruik werd genomen, prees de pers het al 
gauw als ‘modern en gedurfd’. Wat er tach-
tig jaar geleden allemaal rond planning, 
uitvoering en inrichting van dit megaproject 
heeft plaatsgehad wordt elders in dit num-
mer – en ook in het eraan voorafgaande – 
uitvoerig beschreven. 

Transparant
‘De eerste indruk die men bij het opwande-
len van het terrein krijgt, is die van een gla-
zen huis. Glas, veel glas dat schittert in de 
zon’. Zo schreef een correspondent van 
Onder Ons in 1932 toen hij de nieuwe 
kweekschool aan de Kroostweg in Zeist voor 
het eerst zag. En in een artikel over Zeist in 
HP/De Tijd anno 2011 lezen we over het 

PGGM- gebouw: De vele glaswanden en de 
lange zichtlijnen moeten dynamische plaat-
jes van duizend zigzaggende PGGM-ers 
kunnen opleveren’. Ja dus: het oude gebouw 
én het nieuwe, allebei transparant. Voor de 
PGGM zou het een zichtbaar symbool kun-
nen zijn van het streven dat door een top-
functionaris van het bedrijf aldus werd ver-
woord: “We willen de buitenwereld naar 
binnen halen en betrokken blijven bij wat er 
in de maatschappij speelt”. Het imposante 
bouwwerk heeft dan ook niets van een bol-
werk. Zo is de kantine uitgegroeid tot een 
grand café, open voor ieder die er gebruik 
van wenst te maken, en ook het ruime audi-
torium wordt desgevraagd binnen de gren-
zen van de mogelijkheden beschikbaar 
gesteld voor de Zeister gemeenschap. Dat 
geldt ook voor het omliggende park, waar 
wandelaars vrije toegang hebben. Een vrij-
heid en toegankelijkheid die de tuin van het 
Sint-Jozefhuis eveneens kenmerken. Werk-
nemers van de PGGM overschrijden tijdens 
de lunchpauze nogal eens de grens tussen 
Zeist en De Bilt om zich in de tuin van de 
fraters ongestoord te verpozen. Deze vorm 
van gastvrijheid bestond trouwens al in de 
vorige eeuw, toen lokaliteiten van ‘de kweek-
school’ niet zelden voor gebruik werden 
afgestaan ten behoeve van verenigingen, 
variërend van toneelgroep Sint Genesius tot 
voetbalclub Saestum, en niet minder in trek 
waren de sportvelden. Een opvallende over-
eenkomst tussen het oorspronkelijke en het 
hedendaagse gebouw: het vele glas gaf  
toen en geeft nu nog niet alleen een fraaie 
doorkijk, maar staat ook voor een uitnodi-
gende doorloop. Voor het behoud van deze 
transparantie dienen de buren elkaar te 
 stimuleren!

Zorg en Welzijn
Er wapperen aardig wat vlaggen rond de 
PGGM-vestiging. Op ieder dundoek prijken 
de vier letters, terwijl de pensioengerechtig-

1932 - De oude St.-Jozefkweekschool

PGGM onze buurman
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den hun uitkering overgemaakt krijgen door 
het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Nog-
maals: aan uiteenzettingen over bevoegd-
heden, beleidsvoering, verantwoordelijkheid 
en zeggenschap zal weinig behoefte 
bestaan en voor informatie zorgt de maan-
delijkse nieuwsbrief. Belangwekkender is het 
wellicht dat er tussen de buren aan weerszij-
den van de gemeentegrens banden bestaan 
die misschien toevallig, maar in elk geval 
belangwekkend zijn. Niet zo belangrijk 
maar toch wel verrassend was het voor veel 
fraters tot de ontdekking te komen dat hun 
pensioen afkomstig was van het adres waar 
ze ooit enige tijd hadden gewoond en mis-
schien hun opleiding hadden genoten: 
Kroostweg 143 te Zeist. Mogelijk was het 
een late ontdekking, want salarissen en pen-
sioenen gaan, als logisch uitvloeisel van het 
leven in gemeenschap, rechtstreeks naar de 
hoofdzetel van de congregatie. Vraag dus 
niet aan een religieus hoeveel zijn of haar 
inkomen bedraagt, want meestal zal hij of 
zij het niet weten. En wat het oude vertrouw-
de adres betreft: bij een drastische verbou-
wing is de hoofdingang verplaatst: Kroost-
weg werd Noordweg.

Bouwlust
Die verbouwingen. Het is of men er niet 
genoeg van kan krijgen. Het ene gigantische 
project is nog niet voltooid of een bouwbe-
drijf meldt zich met mensen en materiaal 
voor het volgende. Toen er na maandenlan-
ge activiteit een ondergrondse garage was 
gerealiseerd dachten de buren dat dit wel 
het sluitstuk zou zijn. Een misrekening, want 
een bordje bij een parkeerplaats met het 
opschrift ‘Parkeren alléén bouwpersoneel’ 
kondigde aan dat de finish nog niet was 

bereikt. Intussen valt het wel op dat er nau-
welijks sprake is van enige overlast. De Biltse 
buren althans kunnen de slogan onderschrij-
ven waarmee het bouwbedrijf zich affi-
cheert: ‘HEEMBOUW’, waaraan toege-
voegd: ‘aan alles gedacht’, en kennelijk ook 
Zorg besteed aan het Welzijn van de buren.

Het Nieuwe Werken
Een onderneming die bij de tijd wil blijven 
vraagt om efficiënte bedrijfsvoering. Zich 
hiervan terdege bewust heeft de PGGM zich 
aangesloten bij een nieuwe trend: Het 
Nieuwe Werken. Wat hieraan nieuw en 
toch ook wel baanbrekend is wordt door 
Internet in een drietal zinnen samengevat:
‘Het is een andere manier van werken en 
samenwerken die wordt ondersteund door 
de laatste technologie. In dit concept gaan 
mensen en organisaties flexibeler om met 
arbeidstijd en werkomgeving. Dat wil zeg-
gen dat men meer vrijheid heeft om te bepa-
len waar en wanneer men werkt.’
Het laatstgenoemde is het eerste wat opvalt 
bij een bezoek aan de PGGM-vestiging. 
Niet voor ieder dienstonderdeel een eigen 
kantoortje, maar een ruimte waar gewerkt 
wordt, echter zo ingedeeld dat noch geluid, 
noch eventuele verplaatsing van werkplek 

storende invloed heeft. Het geheel schept 
een sfeer die volkomen tegengesteld is aan 
die van het klassieke ‘kantoor’ met zijn 
 ratelende machines, slaande deuren, 
geschreeuwde bevelen, strakke indeling in 
rangen en dan ook nog een prikklok om de 
werktijd te bewaken. Niets van dat alles en 
toch kunnen door eendrachtige samenwer-
king van de circa 1200 werknemers de 
doelstellingen van PGGM en PZW worden 
verwezenlijkt. En de toepassing van Het 
Nieuwe Werken zal daarop zeker een gun-
stige invloed hebben.

Betere tijden?
We leven in een moeilijke tijd. Pensioenfond-
sen voelen zich genoodzaakt om hun cliën-
ten ervan op de hoogte te stellen dat de uit-
kering in het komende jaar niet verhoogd 
wordt. Zal het in het daarop volgende jaar 
misschien verlaagd worden? En moeten ‘jon-
geren’ zich erop voorbereiden dat ze in de 
toekomst pas op hun 67ste voor pensioen in 
aanmerking komen? Er zal in het PGGM-
gebouw heel wat over gesproken, berekend 
en wellicht met pijn in het hart besloten wor-
den. Zolang de toestand onzeker blijft rest 
alle betrokkenen niet veel meer dan in 
gedachten een lied van Boudewijn de Groot 
te neuriën. Een lied waarin ieder couplet 
uitloopt op de slotzin:
‘…want er komen betere tijden…’.
Maar wat de toekomst ook brengt, wij aan 
de Biltse kant van de gemeentegrens vertrou-
wen erop dat het goede nabuurschap met 
PGGM en PFZW recht overeind blijft. 

fr. Ben Hagemans

Hoofdkantoor van de PGGM

Het nieuwe St.-Jozefhuis
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 Tijdens het provinciaal kapittel diende er ook afge-
vaardigden gekozen te worden voor het algemeen 
kapittel dat in Indonesië gehouden zal worden. De 
fraters Erik Lundgren, Hans Wennekes, Leo Ruiten-
berg en Wim Heister werden gekozen. Op verzoek 
van het algemeen bestuur wordt de Nederlandse 
delegatie uitgebreid met de fraters Daan Boonman 
en Johan Brummelhuis. Frater Wilfried van der Poll 
maakt als provinciaal overste het gezelschap 
 compleet.

 Op 27 maart namen de dames Suzanne Jansen en 
Caroline Pluygers afscheid. Zij hebben enige jaren, 
naast hun studie op de universiteit, portierswerk-
zaamheden verricht in het St.-Jozefhuis in De Bilt.

 Op 31 maart hield de heer Stephan Boonzaaijer 
een boeiende lezing onder de titel ‘Paas-epos’. Hij 
vertelde het lijdensverhaal bezien door de ogen 
van de apostelen. Zijn voordrachtskunst werd 
ondersteund door muziek die verzorgd werd door 
Elisabeth Riphagen. Vele fraters bezochten de bij-
eenkomst die van de aanwezigen veel waardering 
kreeg. 

 Frater Hans Wennekes, die in Nederland verbleef 
in verband het kapittel, heeft ons land op dinsdag 
29 mei weer verlaten om zijn werkzaamheden in 
Kenia voort te zetten.

 Om hun rijvaardigheid te testen, heeft een vijftal 
fraters deelgenomen aan de BROEM-test. Voor 
degenen die zich afvragen waar de letters BROEM 
voor staan: BReed overleg Ouderen En Mobiliteit. 
Alle deelnemers waren het erover eens dat het een 
leerzame morgen was omdat men op een goede 
manier opmerkzaam werd gemaakt op ongemerkt 
binnengeslopen oneffenheden in het rijgedrag. 
Voor elke 70-plusser een aanrader. 

 Op 16 mei werd de inmiddels traditioneel gewor-
den tuinfair gehouden. Tijdens het feest van bloe-
men en planten nam mevrouw Els Verharen 
afscheid. Als ziekenverzorgster is zij vele jaren een 

zeer gewaardeerde kracht geweest in De Bilt. Een 
herinneringsalbum met de foto’s van de bewoners 
deed haar zichtbaar deugd. In haar dankwoord 
gaf zij een kijkje in haar ervaringen met het werk 
voor de fraters. Dat dit in goede aarde viel bij de 
toehoorders was hoorbaar aan het luide en lang-
durige applaus.

 Het heeft Hare Majesteit behaagd enkele beken-
den van de fraters  koninklijk te  onderscheiden. 
Pastor Vernooij, Annie en Ben Janssen en het 
 echtpaar Preiten, trouwe kapelgangers, waren de 
gelukkigen. Zij ontvingen de versierselen van de 
orde van Oranje Nasau.

 De fraters Leo en Wilfried, wonende in de Fazan-
tenlaan in Zeist, hebben als een van hun hobby’s 
het verzamelen van engelen. Hun verzameling is 
nu te bezichtigen in de kerk van Kranenburg, een 
plaatsje tussen Vorden en Ruurlo. De kerk herbergt 
een beeldenmuseum maar een gedeelte van de 
kerk heeft nu als thema ‘Engelen’. Tot eind oktober 
zijn de engelen te bewonderen en wel op zondag, 
dinsdag en donderdag van 11.00 tot 17.00 uur.

 Pater Joop Kluwen, een marist, is op 5 mei in het 
Fraterhuis St.-Jozef komen wonen. Joop heeft ruim 
50 jaar in de missie gewerkt en is nu ongeneeslijk 
ziek. Tot ons en zijn verdriet is hij dusdanig ziek 
geworden dat hij al na veertien dagen opgenomen 
moest worden in het brandwondencentrum in 
Beverwijk.

 Als dit nummer bij u verschijnt zijn de vakantie-
dagen voor de fraters in De Bilt alweer achter de 
rug. Er is een boeiend programma samengesteld 
met als hoogtepunten een bezoek aan het dolfina-
rium in Hardewijk en een bus- en boottocht door 
Amsterdam. In het volgende nummer wordt onge-
twijfeld verslag gedaan van deze vakantieweek.

Wim Versteeg

Kort Nieuws
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1962 – 2012

50 fraterjaren van 
BEWUSTMAKING EN RELIGIEUZE VERNIEUWING

Onder Ons nr. 1 - 2012

Op 13 augustus 2012 herdenkt frater 
Paul Steverink dat hij 50 jaar geleden 
werd ingekleed als Frater van Utrecht. 
Bij gelegenheid van dit gouden jubileum 
laten we in het volgende artikel Paul zelf 
aan het woord.

De afgelopen 50 jaar bestaan voor mij in 
grote lijnen uit:
1½ jaar noviciaat in Utrecht en onderwijzer 
aan de St.-Jorisschool in Amersfoort; 
3 jaar studie biologie, biochemie en wis-
kunde aan de universiteit van Dublin; 
32 jaar leraar aan de middelbare St. Josef 
school Rapogi in Kenia plus development 
coördinator van het bisdom Kisii en later 
Homa Bay samen met de heer Leonard 
Oloo; 
13½ jaar lid van de Terebint Gemeenschap 
Groningen en Pistache van deze Gemeen-
schap sinds 2006. (Pistaches zijn de vruch-
ten van de Terebintboom, waaronder Abra-
hams gasten verwelkomd werden.)
Totaal: 50 jaar.

Er is veel gebeurd in die periode en dat kan 
natuurlijk niet allemaal beschreven worden, 
Maar toch wil ik een greep doen uit een 
aantal voor mij belangrijke gebeurtenissen.
Allereerst Rapogi in Kenia, waar ik in 1966 
naartoe ging. In de St. Josef Rapogi Secon-
dary School hadden ze iemand nodig voor 
biologie, natuur- en  scheikunde, gezond-
heidsleer en ‘Luke’s Gospel with relevance to 
African life’ en ‘The Early Church’. Die 
iemand werd ik. Maar al gauw besteedde ik 
naast het lesgeven op school ook veel tijd 
aan de mensen die rondom de school stier-
ven aan cholera, malaria, bilharzia, dysen-
terie en lepra. 
Toen dan ook vanuit het Catholic Secretariat 
in Nairobi werd gevraagd om in Kisii een 
development office voor bewustwordings-

programma’s op te zetten op diocesaan 
niveau, ben ik ingegaan op het verzoek van 
de bisschop van Kisii.
Met goedvinden van het bestuur van de 
congregatie ben ik met lesgeven gestopt, al 
was dat met pijn in het hart, en me gaan 
wijden aan ontwikkelingswerk. 
Vanaf 1982 worden ontwikkelingswerkers in 
het bisdom Kisii geconfronteerd met alarme-
rende informatie over aids: Acquired Immune 
Deficiency Syndrome. Het wordt veroorzaakt 
door hiv: het Human Immunodeficiency 
Virus. 
Aids tast de weerstand aan van besmette 
mensen tegen ziekten als tuberculose, kan-
ker, malaria, diarree en schimmelinfecties. 
Door het eten van apenvlees of het houden 
van apen als huisdier zijn inheemse Afrika-
nen in aanraking gekomen met het bloed 
van besmette apen die het hiv hebben over-
gedragen. 
In ons Luo Development Team gingen we na 
welke culturele gewoontes aids-verspreiding 
bevorderen en hoe we deze verspreiding 

konden voorkomen. Dit werd de basis van 
een Rural Aids Preventie Programma, RAPP. 
Bij de Luo-stam wordt aids bevorderd door 
polygamie: als één van de vrouwen of de 
man besmet is met aids, sterft de hele familie 
uit. 
Cineast en theoloog Pierre Schreurs van het 
voormalige Missionair Centrum in Heerlen 
heeft alle Luo-gebruiken die aids helpen ver-
spreiden op de video ‘Life’ gefilmd en laten 
spelen door mensen besmet met aids, waar-
van de meesten nu gestorven zijn. 
Deze film sloeg in als een bom en is overal 
vertoond: in dorpen en in basis- en middel-
bare scholen en heeft ervoor gezorgd dat 
duizenden mensen bewust geworden zijn 
van de oorzaak van aids-besmetting. Zij 
hebben hun gedrag veranderd en zijn blij-
ven leven. 

Ook herinner ik me een workshop in Kenia 
met 40 mensen uit het onderwijs. Een onder-
zoek had uitgewezen dat veel moeders bij 
de dood van hun kind uitroepen: ‘De Heer 
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heeft gegeven, de Heer heeft genomen, 
geprezen zij de Heer!’ Tijdens de workshop 
werden vier niveaus van bewustzijn aan de 
orde gesteld: het gesloten, ontwakend, 
bevrijdend en transformerend bewustzijn.
*Moeders die het eens zijn met deze uitroep 
hebben een gesloten bewustzijn. 
*Moeders die zich afvragen: ‘Waarom sterft 
het kind van de buren niet en het mijne wél?’ 
hebben een ontwakend bewustzijn. 
*Moeders die de kliniek regelmatig bezoe-
ken vóór de geboorte van hun kind hebben 
een bevrijdend bewustzijn.
*Moeders die een dorpsvereniging oprich-
ten om altijd snel over vervoer te kunnen 
beschikken om hun zieke kinderen naar het 
Health Centre te vervoeren, hebben een 
transformerend bewustzijn. 
Aan het slot van de workshop vroeg ik: ‘Is 
God een babykiller?’ 
Het antwoord: ‘Die God is vanmorgen 
gestorven! Onze God is een God van de 
levenden.’

Wat ik verder ontdekt heb in Kenia is dat er 
verband is tussen veel problemen. Zo werd 
bijvoorbeeld rond 1962 door de Wereld-
voedselorganisatie de nijlbaars geïntrodu-
ceerd in het Victoriameer. Het idee erachter 
was dat een grote vis zoals de nijlbaars, die 
kleine vissen opeet, meer eiwit zou bevatten 
dan de som van de verorberde kleine vissen. 
Hij heeft echter een ware ontwrichting van 
het ecosysteem veroorzaakt. Vooral de vaak 
kleine vissoorten hebben zwaar geleden en 
zijn door toedoen van de nijlbaars uitgestor-
ven. Toen de kleine vissen langs de oevers 
van het meer verdwenen, bleef er voor de 

lokale vissers niets meer over.  
Bovendien werden de parasitaire wormen 
die in mensen de ziekte bilharzia (schistoso-
miasis) veroorzaken, eerder door kleine vis-
sen opgegeten waardoor deze ziekte in 
omvang beperkt bleef. Maar toen de kleine 
vissen verdwenen, nam bilharzia toe, vooral 
bij de kinderen. Wanneer de ziekte onbe-
handeld blijft, kan de infectie onder andere 
de longen, lever, milt, blaas en darm aantas-
ten. Levensgevaar bestaat er meestal niet, 
maar de kwaliteit van leven kan in ernstige 
gevallen beduidend worden aangetast.
De lokale bevolking kon dus niet meer vis-
sen, maar moest nog wel eten. Langs het 
meer kochten ze de nijlbaars bij de grote 
bazen, die ze vingen. Bij gebrek aan een 
diepvries werd de vis geconserveerd door 
rook. Daarvoor is hout nodig van bomen die 
rondom het meer werden gekapt. Gevolg: 
ontbossing, waardoor de toplaag van de 
grond door de regens het meer instroomde. 
Gevolg: erosie. En als de bomen verdwijnen 
vertrekken de vogels ook, waardoor de 
teken die de vogels wegpikten uit de vacht 
van de koe erin blijven zitten en het bloed uit 
de koe zuigen, waardoor de koe geen melk 
meer geeft. Ik zag dit verband in een flits, 
liep tien keer opgewonden om het huis heen 
vanwege die ontdekking, en heb als coördi-
nator een rondzendbrief gestuurd naar alle 
parochies. De ontwikkelingsprogramma’s 
werden afgestemd op de ontdekte dreiging. 
De financieringsorganisaties erkenden de 
problemen eveneens en hebben veel pro-
gramma’s financieel en met personeel 
gesteund. 
Ik wist dat ik hierom in Kenia moest zijn, 

namelijk om dit waar te nemen en onder-
bouwd te melden en dat ik voor de oplos-
sing een bijdrage kon leveren. Zo had mijn 
leven betekenis en was zinvol. 

Terug in Nederland, nog maar nauwelijks 
terug uit Kenia, werd ik gevraagd om pastor 
Gerard de Wit te assisteren bij zijn werk 
voor het ICCPPC: International Commission 
of Catholic Prison Pastoral Care, het interna-
tionaal justitiepastoraat, waarvan het begin 
teruggaat naar het Heilig Jaar 1950 toen 
justitiepastores uit Europa, Amerika en 
Argentinië elkaar voor het eerst ontmoetten 
in Rome. Daarna volgden ontmoetingen in 
Zwitserland, opnieuw Rome, Londen, Duits-
land, Oostenrijk, Nederland en Polen. 
Mijn participatie in het organiseren van 
zo’n ontmoeting begint bij de samenkomst 
van pastores in Mexico in 1999. Rond die 
tijd waren 100 landen lid van deze bewe-
ging. Ik kwam als geroepen, want de bij-
eenkomst in Mexico dreigde afgelast te 
worden door geldgebrek. Dankzij flinke 
financiële steun van de Terebint Gemeen-
schap in Groningen, onze congregatie en 
veel andere congregaties in Nederland en 
financieringsorganisaties kon de ontmoeting 
toch doorgaan. In latere jaren gingen bis-
schoppen vanuit de hele wereld bijdragen 
aan de organisatie van de wereldbijeen-
komsten.
Het pastorale werk in de gevangenissen 
gaat terug op teksten uit de evangelies over 
compassie en vergeving van schuld tot 
zeventig maal zeven toe. Van pastor De Wit 
herinner ik mij het best zijn pleidooi voor 
uitzicht op hoop die er altijd moet blijven 
hoe schuldig een mens ook moge zijn.
Na de bijeenkomst in Mexico assisteerde ik 
opnieuw bij de bijeenkomsten in Dublin en 
Rome. Mijn bijdrage was fondswerving en 
vertaalwerk voor de secretaris van de ICC-
PPC Gerard Loman. Erg zinvol voor mezelf 
vond ik dat ik tijdens beide bijeenkomsten 
een meditatie mocht houden in het Engels 
met vertalingen in het Spaans, Duits en 
Frans. De meditaties bestonden uit het voor-
lezen van korte teksten ter overdenking met 
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muziek. De teksten had ik verzameld door 
deze aan justitiepastores over de hele 
wereld te vragen.

Nog even in de kantlijn: pastor Gerard de 
Wit van het internationaal justitiepastoraat 
is dezelfde De Wit die nu woont in het Fra-
terhuis St.-Jozef in De Bilt. Hij is de ziel, de 
motor en de brandstof geweest van de her-
leving van de ICCPPC. Zonder hem was het 
misschien wel ter ziele gegaan. Ik ken 
Gerard de Wit al 14 jaar. Verschillende 
fraters zijn actief geweest in zijn parochie in 
Maartensdijk. Het is dus niet toevallig dat 
hij bij ons Jozefhuis heeft aangeklopt!

Maar verder met mijn verhaal. Door de 
Terebint Gemeenschap in Groningen werd 
ik, na een 32-jarig verblijf in Kenia, bijzon-
der hartelijk ontvangen. Opvallend was dat 
er altijd vluchtelingen aan tafel zaten. De 
solidariteit bij mij ging zover dat ik ‘Patron’ 
werd van de bevrijdingsbeweging van 
Engelssprekende vluchtelingen uit Kame-
roen in Nederland. De oprichting ervan 
vond plaats in Rotterdam en ik werd 
gevraagd iets te zeggen bij de oprichting. 
Ik heb toen uit de Lofzang van Mirjam geci-
teerd dat zij de meest revolutionaire vrouw 
uit het Evangelie is. Zij bezingt een sociale, 
politieke en economische revolutie: ‘de 
geringen worden verheven’ (sociale revolu-
tie), ‘de machtigen worden van de troon 
gestoten’ (politieke revolutie), ‘de rijken 
gaan heen met lege handen’ (economische 
revolutie). En wat ik niet verwachtte en waar 
ik niet op uit was: ik kreeg een daverend 
applaus van de Kameroeners!

Boeiend bij de Terebint vond ik de Leerhuis-
bijeenkomsten op zondagmorgen en verras-
send de oecumenische vieringen in de 
Pepergasthuiskerk. 
Ik word me steeds meer bewust van de ver-
andering die in mijn leven en de geloofsge-
meenschap plaatsvindt. 
Voor mij is de kerk van het Rijke Roomse 
Leven tot 1960 geleidelijk vervangen door 
een oecumenische geloofsgemeenschap, 
waarin mensen participeren in het besluit-
vormingsproces en waar het dualisme wordt 
overwonnen: mannen en vrouwen, gehuwd 
en ongehuwd, gewijd en ongewijd, nemen 
in teamverband, gelijkwaardig, het leider-
schap op zich van geloofsgemeenschappen. 
Een verschuiving van topdown naar bottom-
up. Ik voel me er thuis bij.

Een laatste zaak die me zeer na aan het hart 
ligt, is de bestrijding van vuurwerk, waar ik 
me vol overtuiging voor inzet als voorzitter 
van de Stichting Staakt het Vuren.
Vanaf december 2007 toen ik namens het 
Comité Staakt Het Vuren een presentatie gaf 
op de Grote Markt in Groningen over de 
nadelige gevolgen van het afsteken van (il)
legaal vuurwerk, is alle rust uit mijn leven 
verdwenen. Wat mij bijzonder raakte, was 
de enorme geldverspilling. Een econoom 
rekende eens uit dat de directe en indirecte 
schade tijdens de jaarwisseling op één mil-
jard euro uitkomt. Daarvoor bouw je in Afrika 
250.000 basisschooltjes als de bevolking 
meehelpt. 
De Stichting Staakt het Vuren is opgericht in 
2008 en heeft als doel de Nederlandse 
bevolking bewust te maken van de schade-

lijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk 
– en niet alleen de bevolking – óók de poli-
tici en de regering. Wij voelen ons daarbij 
enorm gesteund door vele oogartsen, die 
ons hebben laten weten dat wij hen de ogen 
hebben geopend. 
Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede 
Kamer op 18 april jl. heeft de stichting een 
appel gedaan op de bewindvoerders om 
het Vuurwerkbesluit dat op 1 juli 2012 dreigt 
gewijzigd te worden – en dat een enorme 
toename van opslag en verkoop van vuur-
werk mogelijk zal maken – in te trekken en 
daarnaast een wetsvoorstel in te dienen ter 
afkondiging van een algeheel verbod op het 
consumentenvuurwerk in Nederland. 
Of het ooit zover komt, zal de toekomst 
leren, maar dat er nu in ieder geval aan-
dacht voor de negatieve kanten van vuur-
werk is, is een eerste stap.

Op de vraag waar God woont, antwoordt 
de Engelse filosoof Alfred Whitehead: hier, 
in deze, onze, werkelijkheid. En die werke-
lijkheid ziet hij als een gebeuren, een crea-
tief proces, als een veranderlijke God die in 
onze tijd is, in onze geschiedenis. 
As ik nadenk over diverse gebeurtenissen 
dan is het alsof God de Nabije is, Die steeds 
roept en je niet meer met rust laat. Het zijn 
wel Mensen die roepen!
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Het terrein van de Leo Stichting Borculo Nu

Wanneer u over het terrein van de 
oude Leo Stichting aan de Wessel 
van Eylllaan in Borculo loopt, zult u 
als oude bekende ongetwijfeld een 
aantal gebouwen herkennen maar 
ook missen en enkele voor u totaal 
vreemde gebouwen zien. Wij heb-
ben de heer Lubbert Baarssen, al 
sinds jaar en dag werkzaam op de 
Leo Stichting, bereid gevonden om 
materiaal aan te leveren voor 
onder staand artikel, dat een 
beschrijving wil geven van de hui-
dige situatie op het terrein. Redactie

Scholen op het terrein van de Leo 
Stichting
Het terrein van de oude Leo Stich-
ting wordt nog steeds bevolkt door 
een grote groep jongeren en van 
oudsher zijn er scholen geweest. 
Op dit moment is een viertal grote 
organisaties werkzaam op het ter-
rein. Twee daarvan zijn oude 
bekenden. De eerste is de voorma-
lige LTS, nu een VMBO bovenbouw 
van het Staring college. De onder-
bouw van deze school is gevestigd 
aan de Beukenlaan  in de wijk 

Hambroek in Borculo. De tweede 
oude bekende is de Scholenge-
meenschap Klein Borculo, met het 
Speciaal Basis Onderwijs, (Voor-
heen met Joop Blanckenborg) en 
het Voortgezet Speciaal onderwijs 
(voorheen met Jan Vreeburg). Deze 
scholen staan nog steeds op hun 
oude plek maar wel met de nodige 
vernieuwing. De twee nieuwkomers 
in dit verhaal zijn: Kwadrant Mid-
delrode en de Stichting Vivence. 
Daarover straks meer. 
Waar is de Tuinbouwschool geble-
ven?, vraagt u zich misschien af. 
De Tuinbouwschool is in zijn geheel 
verhuisd naar de rand van de 
bebouwde kom van Borculo. De 
nieuwe school staat op de hoek 
Ruurloseweg en de Rondweg, vlak-
bij de vroeger zo gevaarlijke krui-
sing met de Wessel van Eylllaan. 
Ook de benaming is verdwenen, 
het is nu een AOC geworden. Dit 
staat voor: Agrarisch Opleiding 
Centrum. 
Het terrein van de oude Tuinbouw-
school is in gebruik genomen door 
de stichting Vivence. Deze heeft 

daar een behandelcentrum. Het 
schoolgebouw van de oude Tuin-
bouwschool is in gebruik door de 
stichting Kwadrant als school voor 
LVG’ers (Licht Verstandelijk Gehan-
dicapten). Hier kunnen jongeren 
een hout-, metaal- of een horeca-
opleiding volgen.
Op De Ronde Esch, waar vroeger 
de Paviljoens waren voor de jong-
ste kinderen met De Eeshof, De 
Beuk, De Rabenhorst en de Slinge-
hof, staat nu een prachtige school. 
Deze school is van de Stichting 
Kwadrant, met de naam ‘Korte 
Dreef’. Dit is een school met speci-
aal onderwijs voor LVG’ers.

De Groepshuizen
De groepshuizen op het terrein 
worden allen bewoond door pupil-
len van Kwadrant. Er zijn in totaal 
elf groepen met een gemiddelde 
van negen á elf pupillen. Op de 
plek waar vroeger het ‘Grote Huis’ 
van de Leo Stichting stond, staan 
nu drie groepswoningen. Daarin 
wonen de jongere kinderen. Op 
Korenvier zijn nog steeds zes 

Scholengemeenschap van Kwadrant De Korte Dreef Hoofdingang nieuwe Tuinbouw School AOC
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woongroepen. De bouw, die 
dateert van 1976, heeft wel de 
nodige aanpassingen ondergaan. 
Zo zijn de kleine kamers voor de 
jongeren doorgebroken. Om toch 
voldoende bewoning te hebben 
zijn er op de speelzolder ook 
kamers ingericht. De boerderij, 
jarenlang het recreatiecentrum van 
de Leo Stichting, is nu ingericht met 
een aantal groepsverblijven. Op de 
plek waar vroeger de kleedhokjes 
van het zwembad waren, staat nu 
een groepshuis. In het grote frater-
huis aan de Alexandrinalaan 24 
woont ook een groepje jongeren. 
Deze krijgen daar een individuele 
begeleiding in diverse fasen.

Kwadrant
Kwadrant Middelrode was de eer-
ste organisatie die op het terrein 
van de Leo Stichting ging wonen 
toen Commujon (voorheen Leo 
Stichting) naar Almelo verhuisde. 
Het is een oude Stichting die dateert 
van 6 februari 1891. Kwadrant is 
een onderdeel van ‘s Heeren Loo, 
een organisatie die mensen met 
een verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen ondersteunt en 
begeleidt. Kwadrant is in Borculo 

begonnen in december 2004, de 
eerste pupillen werden in januari 
2005 opgenomen. De leeftijd van 
de jongeren varieert van 6 tot 24 
jaar. Het totaal aantal jongeren is 
ongeveer 120. Kinderen en jonge-
ren kunnen uit heel Nederland 
komen. Kwadrant Middelrode te 
Borculo is een specialistisch behan-
delcentrum en heeft een landelijke 
achtervang hetgeen de Leo Stich-
ting vroeger ook had. Het werk-
gebied strekt zich uit over heel 
Nederland m.u.v. de provincies 
Noord Holland, Noord Brabant en 
Limburg.
Doel van de behandeling is dat de 
jongere zo zelfstandig mogelijk 
kan leven en deel kan nemen aan 
de samenleving waarbij respect, 
verbondenheid, geborgenheid en 
verantwoordelijkheid centraal staan 
met accent op de mogelijkheden, 
talenten en behoeften van het kind. 
Men wil het kind in een zo vroeg 
mogelijk stadium behandelen en 
begeleiden en het liefst zo dicht 
mogelijk bij huis. Om een zo hoog 
mogelijk resultaat te krijgen, wor-
den alle krachten van hulpverle-
ners, ouders en jongeren gebun-
deld.

Uitgangspunt voor behandeling
Uitgangspunt van de behandeling 
is het resultaat waarbij drie doelen 
centraal staan:
-  opvoedingsstress bij ouders ver-

minderen;
-  gedragsproblematiek bij het 

kind verminderen;
-  vaardigheden van het kind en 

de ouders vergroten 
Er wordt competentiegericht ge -
werkt: de krachten van het kind of 
zijn/haar omgeving worden ver-
sterkt. Nieuw gedrag wordt aange-
leerd in plaats van dat slecht 
gedrag wordt afgeleerd. Het uit-
gangspunt is altijd een positieve 
benadering van het kind. Niet de 
moeilijkheden staan centraal bij de 
opvoeding maar de mogelijkhe-
den. Wanneer je de mogelijkheden 
kan vergroten bij een kind dan kun 
je ook de problematische ontwik-
kelingen stopzetten en ombuigen in 
de goede richting.
Jongeren gaan op het terrein naar 
school, school de Korte Dreef. 
Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, 
worden de jongeren begeleid en 
ondersteund en kunnen zij zich 
oriënteren op verschillende soorten 
werk of dagbesteding en worden 

Oude Tuinbouwschool, nu onderdeel School De Korte Dreef, Kwadrant
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diverse culturen, achtergronden en 
mensen; heldere grenzen – wat 
mag wel en wat mag niet; veilig-
heid – nabijheid en toezicht; 
betrouwbare begeleiders – zeggen 
wat ze doen en doen wat ze zeg-
gen; positieve benadering – wat 
gaat al goed en wat kan nog beter; 
samen doen – taken en vrije tijd; 
dagritme – vaste tijden voor vaste 
zaken; weekritme – werken in her-
kenbare patronen; dagelijkse 
groepsbespreking – actuele dage-
lijkse zaken en persoonlijke 
inbreng; wekelijkse groepsbespre-
king – actuele thema’s en persoon-
lijke inbreng; vieringen – Pasen 
Kerstmis Suikerfeest, verjaardagen, 
carnaval e.d.; zomerkamp – met 
leuke leerzame activiteiten.

Wanneer je terug gaat in de tijd 
dan zijn er, op de kleinschaligheid 
na, veel herkenbare zaken. Elk 
teamlid (groepsleider) is persoonlijk 
begeleider van twee tot vier kinde-
ren/jongeren. De persoonlijke 
begeleider/groepsleider onder-
houdt contacten, regelt zaken, stelt 
een werkplan op en heeft inbreng 
in de behandelbespreking. De 
groepsleider heeft ook overleg met 
de orthopedagoog.

Bewoning
Op iedere locatie is een woonka-
mer, woonkeuken en een recreatie-
ruimte aanwezig, inclusief een 

werkruimte voor begeleiders. Jon-
geren slapen op de bovenver-
dieping(en). Elke jongere heeft een 
eigen zit-slaapkamer en hij/zij 
deelt de badkamer met drie of vier 
anderen. Jongens en meisjes sla-
pen gescheiden.

Bij de één-milieu woonvoorziening 
wonen jongeren die al enige vorm 
van zelfstandigheid hebben ont-
wikkeld. Zij gaan ieder voor zich 
zelfstandig naar school, sportclubs 
in de omgeving etc. Bij de drie-
milieuswoonvoorzieningen wonen 
jongeren die ook op het terrein 
naar school gaan. (VSO, de school 
van Jan Vreeburg weet u nog? en 
SBO) Ook is er een activiteitenbe-
geleider in dienst en maakt men 
gebruik van clubs in de omgeving. 
Op de drie-milieuswoonvoorzie-
ning bevinden zich ook apparte-
menten waar jongeren stapsgewijs 
toewerken naar meer zelfstandig-
heid en zelfredzaamheid. De 
appartementen bestaan uit twee 
zit-slaapkamers, een gezamenlijke 
badkamer en een keuken met 
gebruik van wasmachine en dro-
ger. Ook heeft elk appartement 
een eigen voordeur.

Begeleiders
De Zorg Stichting Vivence kent de 
volgende personeelsbezetting: 
Pedagogische medeweker, per-
soonlijk pedagogisch begeleider, 
de orthopedagoog, de maatschap-
pelijk werker, een manager en 
eventueel een psychiater. 
Wanneer ik dit rijtje zo neerschrijf 
dan scheelt dat niet veel met de 
staf die wij vroeger op de Leo 
Stichting hadden. De zorg voor 
kinderen gaat door in het oude 
spoor.

Lubbert Baarssen

er persoonlijke en arbeid techni-
sche vaardigheden aangeleerd.

Zorg Stichting Vivence (ZSV)
Vivence is de tweede stichting die 
bezit heeft genomen van de gron-
den op het terrein van de Leo Stich-
ting. Ze zijn gehuisvest op het ter-
rein van de voormalige tuinbouw-
school. Ongeveer 15 meter achter 
het Jachthuis staat nu een langge-
rekt gebouw richting het oude fra-
terkerkhof. Hierin zijn 4 jongeren-
groepen gehuisvest. Vivence is een 
instelling die AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten) en 
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitseisen 
in de Zorgsector) gecertificeerd is.
Vivence biedt 24 uurzorg en 
behandeling van kinderen en jon-
geren in de leeftijd van 8 tot 20 
jaar met een lichte verstandelijke 
beperking en gedragsproblema-
tiek. Ook kunnen er andere zaken 
van invloed zijn geweest, zoals 
gebrek aan opvoeding, verwaarlo-
zing en/of mishandeling. Men gaat 
uit van het positieve dat ieder kind 
of jongere, ongeacht haar of zijn 
persoonlijke situatie, in zich heeft. 
Vivence zet zich volledig in voor 
elke stap die de jongere doet om 
geholpen en behandeld te worden.

Werkvorm
In mijn beginperiode als groepslei-
der bij de fraters van de Leo Stich-
ting waren er drie belangrijke 
ingrediënten voor opvoeding van 
jongeren: Rust, Regelmaat, Rein-
heid en Duidelijkheid, die zien we 
hier ook vormgegeven. Zaken die 
tientallen jaren geleden op de Leo 
Stichting golden voor ons als 
groepsleider gelden ook hier nog. 
Zo wordt er gewerkt met: 

Kleinschaligheid – iedereen wordt 
erkend; respectvolle omgang – 

Vivence
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Kolommetje

bellen

Wanneer ik weer eens in een bus 
of de trein zit, lijkt het soms alsof de 
ene helft van Nederland de andere 
helft aan het bellen is. Hebben we 
zo’n enorme behoefte om elkaar 
op de hoogte te houden over waar 
we zijn of wat we doen? Zelf heb ik 
ook een mobieltje en het is inder-
daad makkelijk dat ik onderweg 
soms even kan doorgeven dat ik 
later kom. Maar de hele dag aan 
de lijn hangen om te laten weten 
waar ik ben of wat ik aan het doen 
ben, dat wil ik toch echt niet. Via 
mijn vaste telefoon ben ik goed 
bereikbaar en de nummermelding 
doet de rest. Ik probeer mij in te 
denken wat de onderliggende 
behoefte is van dit veelvuldige con-
tact en kom tot de conclusie dat dit 
een reactie moet zijn op de enorme 
individualisering. 

In de laatste zestig jaar zijn we van 
een ‘wij maatschappij’ naar een ‘ik 
maatschappij’ gegroeid. Het grote 
breukvlak ligt na de Tweede 
Wereldoorlog. Oorlogen hebben 
hoe dan ook altijd bijgedragen tot 
een vooruitgang en verandering in 
de geschiedenis. In de veertiger 
jaren was het vooral de radio die 
de intimiteit van de eigen huiska-
mer doorbrak. Half Nederland 
luisterde naar de bonte dinsdag-
avondtrein, ‘s morgens naar Moe-
ders wil is wet en op zondagmid-
dag naar mr. G.B.J. Hiltermann. In 
de jaren vijftig en zestig was het 
vooral de televisie die maakte dat 

er een nieuw bestaan ontstond. 
We keken naar dezelfde program-
ma’s, beleefden dezelfde spanning 
en ontdekten een geheel nieuwe 
wereld. Uit mijn eigen jeugd herin-
ner ik mij hoe alle kinderen uit onze 
buurt bij één familie in de huiska-
mer zaten om ‘Dappere Dodo’ te 
kijken. Ironside en Misson impossi-
ble werden in de jaren daarna op 
school of op de werkvloer nog 
eens besproken waardoor een 
geheel andere gesprekscultuur ont-
stond. En als Swiebertje of Peyton 
place op de televisie was, kon je 
een kanon afschieten op straat. In 
diezelfde jaren was ook de tele-
foon in opkomst. De halve buurt 
kwam bij ons bellen en toen de 
auto eenmaal tot het bezit van de 
gewone man behoorde, golden 
afstanden niet meer. Als kind kwam 
je niet verder dan je buurdorpen of 
steden. In de zestiger jaren lagen 
alle grenzen open. Liften was een 
manier om als jongere wat verder 
te komen dan Nederland. Vakantie 
was niet enkel meer voor de goed-
gesitueerde. Camping of caravan 
deden hun intrede en de telefoon-
cel was er om even naar huis te 
bellen. Oma en opa waren maar 
wat blij te horen hoe of hun kroost 
het maakte.

Het ruimtetijdperk deed zijn intrede 
en de wereld van de transistor en 
de chip doorbrak ongekende gren-
zen. De communicatiewereld 
maakte een ontwikkeling door die 
wij in het midden van de vorige 
eeuw niet voor mogelijk hadden 
gehouden. Radio, televisie en tele-

foon zijn nu beschikbaar voor 
iedereen. De computer behoort tot 
het algemene huisraad en als dit 
niet het geval is dan heb je een 
probleem. Je mobieltje is ook iets 
meer dan een draagbare telefoon 
geworden. Het ene systeem haalt 
het andere in en onze oudere 
generatie voelt zich bijna analfa-
beet als het over dit onderwerp 
gaat. Jong en rijp loopt, fietst en 
reist met iPod of andere geluids-
apparatuur. In trein of bus heeft 
een gezellig gesprekje plaats 
gemaakt voor telefoongesprekken 
waar je niets mee te maken hebt, 
of de laptop waarop het laatste 
(huis)werk nog even afgemaakt 
wordt. En toch proef ik boven dit 
alles uit een onderliggende behoef-
te naar dat oude ‘wij gevoel’. Op 
het moment dat zich in ons land of 
ergens in de wereld iets schok-
kends voordoet, weten we elkaar 
direct te vinden en zijn we van 
minuut tot minuut op de hoogte. 
Foto- of filmbeelden rollen de huis-
kamer binnen. De wereld is een 
dorp geworden en mogelijk is dat 
een gegeven waaraan wij moeten 
wennen. Dit maakt echter ook dat 
onze betrokkenheid op elkaar en 
het eenheidsbesef meer en meer 
gestalte krijgt. Dit laatste geeft 
hoop voor de toekomst want het 
besef van onze eenheid met het AL 
is de volgende stap.

Maarten
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Gervasius, klassieke muziek, Kennedy

Even een jaartje of 48 à 50 terug 
in de tijd. Huiswerk maken was 
verplicht op de Ludgerus Kweek-
school en dat was maar goed ook, 
want anders was ik daar doorge-
gaan met wat ik op het Hengelose 
Lyceum De Grundel dagelijks na 
schooltijd ook al vier jaar had 
gedaan: lanterfanten. Uit arren 
moede hadden mijn ouders mij 
naar Hilversum gestuurd, waar 
vaders broer Theo tijdens en vlak 
na de oorlog zulke uitmuntende 
rapporten had gescoord. Met mij 
ging het daar ook de goede kant 
op. Ik zou kunnen uitweiden over 
tienen voor topografie, negens 
voor Nederlands, achten voor 
muziek, zevens voor geschiedenis, 
zessen voor frans en wat vijven 
voor wiskunde. 
Je moest dus - als ik me goed herin-
ner - tussen half 5 en half 7 verplicht 
studeren en van half acht tot half 

negen nog een uur. Er zat een fra-
ter in het lokaal dat je toegewezen 
was, zodat er orde en serene rust 
heerste, waarin het leren van proef-
werken en schriftelijke overhorin-
gen optimaal kon geschieden. Het 
was echter af en toe niet om uit te 
houden. Vaak verlangde ik in die 
huiswerklokalen al na een kleine 
twintig minuten naar de verlossen-
de klingel van bellarius Boekraad.
Eén keer per week was het doen 
van je huiswerk wel plezierig. Dan 
kon je terecht in het tekenlokaal 
waar een zekere frater Gervasius 
stukken klassieke muziek uit zijn 
persoonlijke bezit gratis aan ons 
liet horen. Hij gaf er ook nog even 
kort een toelichting bij. Van huis uit 
was ik al bekend met kopstukken 
als Mozart, Beethoven, Händel en 
Bach, maar Gervasius liet ons ook 
aan andere klassieke componisten 
ruiken en mede door hem is de 
liefde voor de oude meesters nooit 
meer weggegaan. Rechts in de 
hoek aan de raamkant stond de 
apparatuur in de kast. Daar zat hij 
dan zelf ook te genieten. Hij genoot 
van de muziek en van de gedachte 
dat hij er ons een plezier mee 
deed. Mij zeker. Ik was, zoals 
gezegd, geen liefhebber van het 
verplichte studie-uur. Maar stude-
ren en muziek luisteren, dat ging 
goed. Prachtige combinatie. 
Wat ik nooit vergeet, was dat we 
op de 22ste november 1963 ook 
met een stuk of tien jongens van 
verschillende klassen in het tekenlo-
kaal aan het studeren waren, ter-
wijl Gervasius het verplichte uur 
weer opfleurde met een klassiek 
meesterwerk toen ineens De Geit 

zijn eigen lokaal binnenkwam en 
de gelukzalige sfeer verbrak met 
de mededeling dat John F. Kennedy 
was vermoord. 
Daar moest ik dezer dagen aan 
denken toen de ‘Onder Ons’ weer 
op de mat viel. (Ik ben er nog altijd 
op geabonneerd, op het magazine 
van de fraters van Utrecht, zodat ik 
ook op de hoogte blijf van de laat-
ste nieuwtjes.) Ik schrok een beetje 
toen ik het nummer doorbladerde. 
Gervasius - inmiddels alweer jaren 
heel gewoon Joop Vos geheten - 
was op 22 september jl. overleden 
te De Bilt. Een promotor van de 
klassieke componisten was heenge-
gaan. De man die bij mij de liefde 
voor deze muziek had vergroot, 
was niet meer onder ons. Hij is 78 
jaar geworden. Ik dank hem graag 
nog eens virtueel voor de fijne uren 
die hij mij bezorgd heeft. Huiswerk, 
Gervasius, klassieke muziek. En de 
dood van Kennedy.  

Gijs Eijsink

Joop Vos (frater Gervasius)
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN: 

† Voor de heer Antoon Uijtewaal. Hij overleed op 8 januari 2012 op 87-jarige leeftijd te Zeist. Hij was 
onderwijzer bij de fraters aan de Fr. Andreasschool te Zeist en een goede bekende van de fraters. 

† Voor de heer Harry Lepelaars. Hij overleed op 11 januari 2012 op 78-jarige leeftijd te Veldhoven. 
Zwager van frater Marinus Fakkeldij z.g.

† Voor pater Carl Grasveld ofm. Hij overleed op 29 februari 2012 op 85-jarige leeftijd te Valkenburg. 
Hij was oud-vicaris-generaal van het bisdom Groningen – Leeuwarden.

† Voor mevrouw Anthonia Johanna Christina de Groot. Zij overleed op 9 maart 2012 op 80-jarige 
leeftijd te Bilthoven. Zij was een zus van onze huisgenoot pastor Theo de Groot.

† Voor de heer Mattheus Antonius (Theo) Fennis. Hij overleed op 14 maart 2012 op 79-jarige leeftijd te 
Hilversum. Hij was de broer van frater Angelico Fennis.

† Voor de heer Theodorus Adrianus (Theo) van Diemen. Hij overleed op 2 mei 2012 op 89-jarige leeftijd 
te Deventer. Hij was de broer van frater Servatius van Diemen.

† Voor de heer Kees Verburg. Hij overleed op 6 mei 2012 op 59-jarige leeftijd te Amerongen. Hij was 
directeur van Drukkerij en Uitgeverij Gregorius BV.

† Voor de heer Paulus Jacobus Storij. Hij overleed op 10 mei 2012 te Gouda. Hij was oud frater onder 
de naam frater Barnabas.

† Voor mevrouw Theresia Jansen-Oostveen. Zij overleed op 24 mei 2012 op 81-jarige leeftijd te Utrecht. 
Zij was de schoonzus van frater Augustinus Jansen.

GOD  HEEFT JEZUS OPGEWEKT UIT DE DOOD.
HIJ ZAL OOK ONS DOEN OPSTAAN DOOR ZIJN KRACHT…

ROMEINEN 8, 11.

Fr. David Mullink
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BERICHT UIT… LODWAR
Van frater Hans Wennekes

Het Bisdom Lodwar
De Congregatie werkt al sinds 1991 in het 
Bisdom Lodwar maar tot nu is er weinig 
aandacht aan het bisdom gegeven in ‘Onder 
Ons’. Hierbij een kleine inhaalmanoeuvre. 
Kenia telt vier aartsbisdommen; Kisumu, 
Mombasa, Nairobi en Nyeri. Lodwar valt 
onder het aartsbisdom Kisumu.
Op 11 januari 1968 werd de Apostolische 
Prefectuur Lodwar opgericht van het bisdom 
Eldoret. Na tien jaar werd het een eigen bis-
dom met John Christopher Mahon S.P.S. als 
eerste bisschop. In 2000 werd Patrick Joseph 
Harrington S.M.A. de tweede bisschop en 
in 2009 trad de eerste Keniaanse bisschop 
aan: Dominick Kimenchich. In een kleine 50 
jaar van een missiekerk naar een lokale 
kerk. Het bisdom telt nu: 24 parochies, 46 
priesters, 8 broeders/fraters, 49 zusters, 40 
catechisten en 6 voluntairs. 

Lodwar is de hoofdstad van het Turkana-dis-
trict. Turkana is het grootste district in Kenia 
met een oppervlak van 77.000 vierkante 
kilometer. Het grenst aan Marsibit, Samburu, 
Baringo en West Pokot-district. In het noor-
den grenst het aan Ethiopië, Zuid-Sudan en 
Uganda. Er wonen ruim 500.000 Turkana’s 
in het district plus ruim 100.000 mensen in 

het vluchtelingenkamp Kakuma. De bevol-
kingsdichtheid varieert van 1 tot 7 personen 
per vierkante kilometer. Om administratieve 
redenen is het district opgesplitst in 3 kiesdis-
tricten.
Het grootste deel van het jaar is Turkana 
heet en droog. De gemiddelde regenval is 
150 mm per jaar zodat het gebied onge-
schikt is voor landbouw. De bewoners zijn 
aangewezen op het houden van vee in een 
nomadisch pastorale levensstijl. Dit geeft 
vaak grote problemen met omliggende 
bevolkingsgroepen zoals gewelddadige 
veediefstal waarbij dikwijls vele doden val-
len.
De Turkana’s zijn religieuze mensen. Ze zijn 
zich bewust van Gods tegenwoordigheid in 
hun gemeenschap. Zij roepen God aan ten 
tijde van problemen zoals droogte, hongers-
nood en bij speciale gebeurtenissen. De 
Turkana waarderen verzoening als een vre-
dig vereiste voor hun samenleven met andere 
bevolkingsgroepen. Ondanks ontberingen 
als armoede blijven Turkana’s blije mensen 
die veel vreugde aan elkaar beleven. Ze 
hebben een sterk cultureel en traditioneel 
bewustzijn dat ze in ere houden bij huwelijk, 
geboorte, sterven en begraven. In het alge-
meen zijn de Turkana’s intelligente en sociale 

mensen.
Daarnaast is hun liefde voor het dier soms 
groter dan die voor hun eigen kind, dan wil-
len ze geen dier offeren voor schoolgeld 
zodat hun kind naar school kan. Ze zijn 
soms zeer agressief wat voortvloeit uit vee-
diefstallen. Alcoholisme, luiheid, nutteloos-
heid, afhankelijkheid en gebrek aan creativi-
teit dragen bij tot de armoede van de regio. 
Zeventig procent van de volwassenen kan 
niet lezen en schrijven. Meer dan vijftig pro-
cent van de schoolgaande jeugd gaat niet 
naar school.
In december 1961 kwamen twee priesters 
van de St. Patrick’s Missionary Society assis-
tentie verlenen bij de voedseldistributie en 
controle uitoefenen bij de opzet en uitvoe-
ring van een nieuw kamp voor voedselhulp, 
drie kilometer buiten Lodwar. Ze kregen hulp 
van de Medical Missionary of Mary Sisters. 
Spoedig werd de opdracht  uitgebreid tot 
evangelisatie. De kerk werd een belangrijke 
bron van support voor Turkana-mensen op 
alle terreinen.
De lokale kerk in het bisdom Lodwar neemt 
deel in de missie van Jezus Christus: zij 
maakt de komst van het Rijk Gods, het cen-
trale thema van Jezus’ leer, toepasselijk voor 
de mensen voor wie ze geroepen is te die-
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nen. ‘Het Rijk Gods’ voor Jezus betekent 
Goed Nieuws voor de armen en bevrijding 
voor de onderdrukten. Hij zocht degenen 
aan de periferie – de armen, de blinden, de 
melaatsen, de hongerigen, de zondaars, de 
belastingophaler, de kleinen, de verloren 
schapen, de ... 
Het bisdom heeft vele pastorale en ontwik-
kelingsprojecten zoals gezondheidszorg, 
water, voedselhulp, ontwikkelingshulp, 
onderwijs, gerechtigheid en vrede, jonge-
ren, sociaal werk, financiën, nomadic life, 
vrouwenontwikkeling, communicatie, pasto-
raal en lekenapostolaat.
Jongeren in Turkana lijden in het algemeen 
aan ongeletterdheid, armoede en gebrek 
aan informatie. Velen hebben een tekort aan 
onderwijs en professionele vaardigheden 
waardoor ze niet inzetbaar zijn op de 
arbeidsmarkt. Als kerk voelt het bisdom de 
uitdaging om activiteiten te ontplooien voor 
de jongeren. Het bisdom heeft zich vanaf 
het allereerste begin in 1968 gericht op 
onderwijs. In het plaatsje Turkwel werd de 
eerste basisschool voor meisjes gebouwd. 
Het was meteen een boarding school waar 
de meisjes het hele trimester konden verblij-
ven. Naast goed onderwijs kregen ze voe-
ding zodat het gemakkelijk was voor de 
ouders hun kind naar school te sturen. Bij-
zondere aandacht heeft het bisdom voor de 
gemarginaliseerde jongeren; dove kinderen, 
gehandicapte kinderen, blinde kinderen, 
ondervoede kinderen, straatkinderen en uit-
gebuite kinderen. Voor elke groep is een 
speciaal programma opgezet om ze op te 
vangen en hen een zo menswaardig moge-
lijk leven te bieden. 
In alle Turkana dorpen is een sterke noma-
disch culturele invloed. De nomadische 
levensstijl vereist dat families rondreizen op 
zoek naar water en gras voor hun vee. Voor 
schoolgaande kinderen is dit een ramp. 
Soms vestigt een familie zich op een plek 
met veel water en gras voor hun vee, maar 
er zijn geen scholen voor hun kinderen. Die 
moeten dan lange afstanden afleggen om 
naar school te gaan. Maar de onveiligheid 
in het gebied maakt het riskant om kinderen 

en vooral meisjes lange afstanden te laten 
lopen, met name heel vroeg en na school-
tijd. Voor veel ouders een reden om hun 
kinderen onderwijs te onthouden.
In het bisdom is nu een FM-radiozender, 
Akicha, die bijna het hele gebied bestrijkt. 
Alle liturgische diensten vanuit de kathedraal 
worden uitgezonden. Ook alle informatie 
wat betreft het bisdom, openings- en slui-
tingstijden van de scholen en ouderdagen 
wordt doorgeven. Voordat deze zender 
startte was er al TV Hosanna. Hiermee ver-
zorgden we iedere zaterdag een program-
ma van een uur over kinderrechten, uitbuiting 
van kinderen en kinderarbeid. Het program-
ma wordt op een CD opgenomen en op 
woensdag via Akicha uitgezonden zodat 
een breder publiek ernaar kan luisteren. Dit 
programma heeft een grote impact want 
Nadirkonyen ontvangt informatie van luiste-
raars die misbruik van kinderen op het spoor 
zijn gekomen. Dan wordt direct actie onder-
nomen. Zo zijn meisjes gered van een vroeg-
tijdig huwelijk met een oudere man. Ook zijn 
onderwijzers op non-actief gezet die van 
misbruik beticht zijn en zijn degenen die 
schoolgaande meisjes zwanger hebben 
gemaakt vervolgd. Kinderen participeren in 
de programma’s. Soms lezen ze een bood-
schap of worden geïnterviewd door een 
deskundige op het gebied van onderwijs, 
sociaal werk of andere terreinen. 
Het bisdom heeft een geweldig waterpro-

ject. In bijna alle parochies zijn waterbron-
nen aangeboord zodat de mensen over 
schoon water beschikken. De overheid laat 
hier een enorme steek vallen. Zelfs in Lodwar 
is dikwijls geen water omdat er technische 
problemen zijn met pompen en pijpen 
gesprongen zijn. Dan wandelen honderden 
mensen met een jerrycan op het hoofd naar 
de rivier om uit een gegraven kuil water te 
scheppen. Een Combi Missionary kan met 
een wichelroede feilloos waterbronnen 
opsporen. Als er dan geboord wordt is het 
altijd raak. Het bisdom moet wel een licentie 
voor de bron betalen.
Gezondheidszorg staat ook hoog in het 
vaandel van het bisdom. Al in 1966 werd 
het Kakuma Hospitaal gebouwd. In de 
beginjaren ging men met een klein vlieg-
tuigje als er ver weg een patiënt ernstig ziek 
was. De piloot was een Medical Missionary 
Sister die dikwijls de eerste hulp kon verle-
nen. Het districthospitaal van de overheid in 
Lodwar laat veel te wensen over. Het is 
extreem duur en voor bijna ieder medisch 
probleem word je doorverwezen naar een 
ziekenhuis in Eldoret, 400 km van Lodwar. 
Nu zijn er overal eerstehulpposten zodat de 
mensen niet zo ver hoeven te reizen. Ze 
ontvangen medicijnen via de medisch coör-
dinator van het bisdom. Het bisdom is op 
alle terreinen toonaangevend en een enorme 
hulp.
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BERICHT UIT INDONESIË

Feest voor het noviciaat

Op zaterdag 31 maart van dit jaar 
vierde de communiteit van het 
Noviciaat van de Fraters BHK feest. 
De dag stond in het teken van de 
novicen die op 31 maart 1937 
begonnen met hun Noviciaat in 
Probolinggo, Oost Java. Het gaat 
hier om een mijlpaal in de geschie-
denis van de congregatie. Enerzijds 
werd er een begin gemaakt met 
het eerste noviciaatshuis, ander-
zijds gaat het hier om het uitbrei-
den van de fratergemeenschap, 
die tot dan toe alleen uit Europese 
fraters bestaan had.

De congregatie is inderdaad zeer 
ingenomen met dit gedenken, 
omdat daarmee eer gebracht kan 
worden aan God en zijn Moeder, 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart, waarbij tevens de toegewijde 
opleiding van de leden herdacht 
wordt met name in het noviciaat.
Het feest werd begonnen met een 
plechtige Eucharistieviering waarin 
de bisschop van Malang, Mgr. 
Herman Joseph S. Pandoyoputro 
O.Carm voorging samen met de 
pastoor van de Sint-Andreasparo-
chie in Tidar en Pastor Dalam. 
In de homilie ging de bisschop in 
op de rol die de Congregatie van 
de fraters BHK kent als opvoeder 
van de jeugd. De congregatie moet 
het gezicht van Christus laten zien 
in de wereld van de opvoeding 
van kinderen. In verband met dit 
75-jarig bestaan van het noviciaat 
bracht de bisschop naar voren dat 
hij zich nog precies het verhaal 
wist te herinneren over de verhui-
zingen in de beginperiode van het 
noviciaat. De bisschop sprak de 
hoop uit dat de congregatie steeds 
meer roepingen mag krijgen om zo 
het werk onder de jeugd kan wor-
den voortgezet.
Er waren veel gasten uitgenodigd 
en er was een grote opkomst van 
priesters, mannelijke en vrouwelijke 
religieuzen en enkele novicemees-
ters van andere congregaties. Als 
herinnering aan deze dag werd er 
een boekje uitgereikt, getiteld: ‘Het 
Noviciaat van de fraters BHK in 
Indonesië, sporen die vervagen en 
sporen die blijvend zijn’, geschre-
ven en samengesteld door frater 
Yasintus. 
Het boekje beschrijft het noviciaat 

verdeeld in drie periodes, eindi-
gend met het huidige noviciaat dat 
sedert 1988 gevestigd is in Karang-
widoro, Malang. In elke periode 
afzonderlijk komen er fraters en 
ex-fraters aan het woord die vertel-
len over hun ervaringen in het 
noviciaat. Over sporen die in hun 
geschiedenis blijvend waren en 
over stappen die zij nu nog zetten.
We wensen het Noviciaat van de 
fraters BHK nog een lang leven 
toe.

Tekst fr. Silvester L. Bhoka
Vertaling fr. Leo Ruitenberg
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Giften tot juni 2012

MAART
F.S. e.e. te A. € 30,-

APRIL
T.A.V., te AR. € 15,-
P.S.L. te P. € 10,-
S.G. te D. € 35,-
J.C.V. te B. € 25,-
G.M.F. te B. € 30,-
J.B.H.M.Z. te R. € 25,-
Idem € 50,- Street Children

MEI
A.Z.-B. te Z. € 10,-
A.W.W.-H. te E. € 25,-
J.M.C.K. H. te H. € 15,-
C.L.B. te Z. € 50,- H. Wennekes

Financiële verantwoording
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