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Van de redactietafel

Nummer drie van jaargang 79, ja 
we worden oud. Het volgend jaar 
dus de tachtigste jaargang van 
Onder Ons. Daar hoort u ongetwij-
feld nog meer van. Terwijl de weer-
mannen, op het moment dat ik dit 
artikel schrijf, roepen dat het herfst 
is, hoop ik dat we bij het verschij-
nen van dit nummer toch nog een 
mooie nazomer gehad hebben. 

In dit herfstnummer bieden wij u 
weer een grote variatie van artike-
len aan. Frater Wim Heister, één 
van onze ‘jongere’ fraters in de 
Nederlandse provincie, was bereid 
iets meer van zichzelf te vertellen in 
de rubriek, ‘in gesprek met’. Aan-
gezien hij ook het Algemeen 
Bestuur vergezelde op de visitatie-
reis naar Kenia, geeft hij ons in een 
eigen artikel een impressie van 
deze bijzondere ervaring; de 
prachtige foto’s vullen dit verhaal 
prima aan. De geschiedenis van 
de Leo Stichting vertelt ons ditmaal 
over de periode na de Tweede 
Wereldoorlog tot 1980. Verande-

ringen die in die jaren binnen 
de  maatschappij waarneembaar 
waren, gingen ook de Leo Stichting 
niet voorbij. Een interessante ont-
wikkeling waarvan de fotocollage 
ongetwijfeld veel herinneringen 
oproept bij oud-leerlingen, oud-
collega’s en familie van de fraters. 
Het verhaal rond Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart, wordt door 
frater Isidorus Nieland verder uitge-
werkt in zijn deel drie.
In ons vorige nummer maakten wij 
melding van het overlijden van 
onze nestor, frater Gustaaf Beijer-
bergen van Henegouwen (93). In 
dit nummer leest u het in memoriam 
- een bijzonder relaas rond een 
lang leven. Het kolommetje, dit 
keer geschreven door Maarten, 
vertelt ons over de vele veranderin-
gen die ieder van ons in zijn of 
haar leven meemaakt. Een herken-
baar gegeven waar we allemaal 
mee te maken hebben. Vanuit Indo-
nesië ontvingen wij een verslag 
over de eeuwige professie van 
enkele jonge fraters. In het vorige 
nummer heeft u daar foto’s en 
namen van gezien. Dit keer vertelt 
één van de jonge Indonesische 
fraters over zijn ervaringen bij deze 
stap.
De nieuwe rubriek; ‘een vergeten 
verhaal’, waarmee wij in het vorige 
nummer van start gingen, heeft veel 
bewogen reacties opgeleverd. Van 
verschillende lezers ontvingen wij 
waarderende woorden en woor-
den van dank naar aanleiding van 
dit indrukwekkende verhaal. In dit 
nummer een ander ‘vergeten ver-
haal’, over de tragische dood van 
frater Eloy Mullink. Hij behoorde 

tot de eerste groep fraters die naar 
Afrika (Kenia) vertrok in 1958. Het 
verhaal vertelt over die fatale wan-
deltocht op Hemelvaartdag 1965. 
Zijn dood heeft veel indruk gemaakt 
op de bewoners van Mawego en 
omgeving. Mawego was de eerste 
werkplek van de fraters in Kenia.
Frater Hans Wennekes werkte in 
augustus 20 jaar in Lodwar. Dit 
moest natuurlijk gevierd worden 
met de kinderen van Nadirkonyen. 
In een korte impressie zijn we 
getuige van het feest dat Hans 
samen met ‘zijn kinderen’ vierde.
Langs deze weg onze dank voor 
de giften die wij regelmatig ontvan-
gen als bijdrage voor de bekosti-
ging van ons blad. Voor de nieuwe 
lezers van Onder ons verwijzen wij 
naar de colofon voor wat betreft 
gironummer en tenaamstelling. Uw 
regelmatige bijdragen maken het 
mogelijk om de kosten te drukken. 
Het is geen verplichting maar alle 
kleine beetjes helpen. De giften 
voor het werk van frater Hans Wen-
nekes zijn inmiddels verwerkt. Ook 
daarvoor onze hartelijke dank. De 
gedichten nemen ons dit keer mee 
in een mijmering die past bij de tijd 
van het jaar. Mede namens de 
overige redactieleden, veel leesple-
zier toegewenst.

frater Ton Oostveen
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Een dak op je ziel

Als de schemer valt, 
en mensen gaan als bomen;
wees dan mijn steun, mijn stok,
mijn toeverlaat.

Als het duister wordt,
mijn leven lijkt gebroken;
wees dan mijn licht, mijn schuts,
dak voor mijn ziel.

Als het zilverkoord,
voor altijd wordt gebroken;
wees dan de schoot, waaraan ik mij
in liefde toevertrouw …

frater Ton Oostveen
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Een actieve jonge frater: in april 
werd hij pas 66 jaar, een leeftijd 
die voor de Nederlandse provincie 
als zeer jong wordt gezien. Wij 
hebben het over frater Stefanus, 
W.M.A. Heister, voor ons Wim.

Voorgeschiedenis
Hij werd geboren in 1945, net na 
de beëindiging van de Tweede 
Wereldoorlog, in Silvolde nabij 
Doetinchem. Hij komt uit een 
vroom, katholiek gezin waar de 
Kerk een belangrijke plaats innam 
in het dagelijkse gebeuren. Het is 
dan ook niet zo verwonderlijk dat 
hij op het einde van de lagere 
school te kennen gaf dat hij graag 
naar het klooster wilde gaan. In 
Borculo was in die tijd een tehuis 
voor moeilijk opvoedbare kinde-
ren, maar ook een goede opleiding 
voor het technisch onderwijs. Op 
die manier kwam Wim in aanra-
king met de fraters die daar de lei-
ding van het internaat en de techni-
sche school hadden. 
Hij wist dat de fraters voor de jeugd 
opkwamen, het begeleiden van 
jongeren als doelstelling hadden 
en dat zij op die manier gestalte 

IN GESPREK MET… FRATER WIM HEISTER

wilden geven aan een actieve vorm 
van kloosterleven. En dat was pre-
cies het soort leven dat hij wilde 
gaan leiden, bezinnend bezig zijn, 
met daarnaast actief zijn voor de 
zwakkeren in de samenleving en 
degenen die je hulp nodig hadden.
Zo nam hij het besluit de opleiding 
tot frater te gaan volgen in het 
opleidingshuis St.-Jozef te Zeist. Het 
was wel een grote verandering. 
Hier kreeg je nog precies te horen 
wat je wel en niet kon en mocht 
doen en je werd gekneed in het 
uitvoeren van opdrachten en in 
gehoorzaamheid. Dit was goed 
voor je vorming en maakte je 
geschikt om “in zorgzaamheid en 
eenvoud” dit werk te gaan doen.
Eerst volgde hij daar het postulaat 

en in augustus 1964 werd hij in het 
moederhuis te Utrecht gekleed en 
trad hij onder de naam frater Stefa-
nus in het noviciaat.
Na het noviciaat werd hij overge-
plaatst naar Borculo en vervolgde 
hij zijn maatschappelijke studies. 
Het studeren ging hem goed af en 
zo ging zijn studie voor het houtbe-
werkersvak in de richting van de 
nijverheidsakte, zoals dat voor die 
opleiding gewoon was. Maar daar 
stak Wim toch een stokje voor. Les 
gaan geven? Dat was niet de rich-
ting die hij zelf voor ogen had.
In overleg met de congregatie ging 
hij zich richten op vakstudies, veelal 
in de avonduren, en ging hij zich 
meer bezighouden met het onder-
houd van de gebouwen. Tevens 
bleef hij werkzaam op het internaat 
van de Leostichting. Deze combina-
tie bevalt hem veel beter. 
Al snel had men in de gaten dat er 
meer in zat dan alleen maar aller-
lei werkzaamheden verrichten op 
het internaat en dat hij wel eens 
heel geschikt kon zijn om bestuur-
lijke functies te gaan bekleden. Hij 
was een geziene medebroeder. En 
zo werd hij begin jaren tachtig 
benoemd tot overste van de fraters 
in Arnhem. 

Het bleek een goede keus geweest 
te zijn. Hij voelde zich thuis tussen 
de medebroeders en kreeg hun 
vertrouwen. In 1987 kwam dan de 

St.-Eusebiushuis Arnhem
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benoeming tot overste in het moe-
derhuis te Utrecht. 

Het ging allemaal wel heel erg snel 
en voor sommige fraters in het 
moederhuis was zijn benoeming 
niet voldoende doorgesproken, 
waar door zij zich overvallen voel-
den. Dit was daarom ook een wat 
moeilijke entree voor hem, maar hij 
begreep dat hij daar niet verant-
woordelijk voor was. Hij probeerde 
door zijn manier van optreden, zijn 
hartelijkheid en door gesprekken 
de sfeer weer goed te krijgen. Hij 
liet zien dat het vertrouwen van het 
bestuur in hem gerechtvaardigd 
was. Door zijn inzet voor de com-
muniteit en het aanwezig zijn voor 
de medebroeders werd hij een sta-
biel steunpunt in de gemeenschap.

Contacten met mensen van buiten
Ook voor de mensen buiten onze 
groep fraters was hij een geziene 
persoon. Hij bood zijn hulp aan 
waar dit nodig was en was er ook 
als men met grote problemen kwam 
te zitten. In deze periode kwam hij 
in contact met de familie Soekhai. 
De vrouw van een broer van Alma 
Soekhai, één van onze werkneem-
sters, kreeg een hartstilstand. Door 
de contacten met de fraters werd 

Wim door het tienjarig dochtertje 
van de schoonzus opgebeld, dat 
er iets ergs met mama gebeurd 
was. Hij zegt: “Ik ben er direct 
naar toegegaan, de ambulance 
was al gewaarschuwd. Ik heb me 
toen over de kinderen ontfermd tot 
de familie er aan kwam. Enkele 
dagen later is hun moeder op veer-
tigjarige leeftijd overleden.”
Deze mensen komen uit Suriname 

en hebben hier in Nederland een 
grote groeiende gemeenschap 
gevormd van Hindoestanen. Ook 
hier verrichtte Wim allerlei hand- 
en spandiensten en werd hij steeds 
meer gezien als één van hen. Toen 
ze hem zelfs een functie wilden 
gaan geven in hun Hindoestaanse 
cultuur, liet hij hun weten dat dit 
onmogelijk was vanwege zijn 

katho lieke geloof en overtuiging.  
Ook was dit onverenigbaar met 
zijn kloosterleven dat hij op de eer-
ste plaats stelde.
Om hem wat meer met de Hindoe-
staanse cultuur kennis te laten 
maken wilden ze hem graag naar 
Suriname laten komen. In eerste 
instantie hield hij de boot af, maar 
na enige tijd kreeg hij toch het 
gevoel dat zo’n oriëntatie in het 
land zelf wel eens nuttig kon zijn. 
Ook had men de hoop dat hij daar 
zou willen meehelpen met de ont-
wikkeling en opbouw van het Suri-
naamse volk onder de Creoolse 
bevolkingsgroep, maar dan moest 
hij wel eerst dat land leren kennen.
Toen hij dan uiteindelijk in Surina-
me aankwam, wist hij niet wat hij 
zag. Een land met zoveel onge-
repte natuur, met mensen die zo 
hartelijk en vriendelijk waren, met 
een werkterrein dat nog echt ont-
gonnen moest worden, dat hij hier 
meteen zijn hart aan verloor. Het 
werd zijn tweede vaderland.
Wim zegt: “Suriname is een land 
met zoveel potentie, rijkdom en 
mogelijkheden dat je gewoon wilt 
helpen hier iets moois van te 
maken. Maar dan moet er wel een 
goede structuur komen, de opbouw 
van het gebied moet onder handen 
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genomen worden, het onderwijs 
moet aangepakt worden en ook de 
problemen waar men mee zit, moe-
ten worden verholpen.”
Suriname heeft een prima klimaat 
en heeft een oppervlakte van vier 
maal Nederland. Er wonen nu 
ongeveer een half miljoen inwoners, 
voornamelijk in het noordelijke 
gedeelte. Wim is er nu al 12 of 13 
keer geweest en heeft daar mogen 
helpen met hulp en adviezen. Hij is 
een geziene gast geworden in 
deze Hindoestaanse gemeenschap.

Einde oversteschap
Toen de tijd gekomen was dat zijn 
oversteschap ten einde liep, ging 
hij zich beraden over wat hij in 
onze gemeenschap kon gaan doen 
en kon betekenen. Het klaar staan 
voor de medebroeder stond altijd 
hoog in zijn vaandel. Ook de 
nabijheid voor de naaste bleef een 
heel belangrijk deel van zijn leven 
beheersen. Maar hij had ook 

gemerkt, dat hij zich te jong voelde 
om in een gemeenschap met bijna 
alleen ouderen, de hele dag door 
te moeten brengen. Hij wilde er 
zijn vóór de gemeenschap, maar 
niet altijd in die gemeenschap. Hij 
heeft nog uitdagingen nodig, wil 

nog actief zijn ook in de kerkge-
meenschap en hij wil niet alles 
vanaf de zijlijn passief volgen.
In overleg met het Algemeen 
Bestuur en later ook met het Provin-
ciaal Bestuur werd besloten dat hij 
alleen gaat wonen op de Cabral-
laan te Utrecht. Ook van hieruit kon 
hij de fraters van dienst zijn, al 
woont hij niet meer in de grote 
gemeenschap. Dit wordt niet door 
iedereen in  dank afgenomen, 
maar door zijn constante aanwe-
zigheid in het St.-Jozefhuis en zijn 
gedeeltelijk oversteschap in de 
eerste jaren van de samenvoeging 
De Bilt-Utrecht, toonde hij aan dat 
hij een wezenlijk lid van onze 
gemeenschap was en bleef.

Bestuur
In 1994 werd hij gekozen tot eco-
noom van de Nederlandse Provin-
cie en later  in 2006 tot plaatsver-
vangend Provinciaal Overste van 
Nederland. Deze functie oefent hij 

ook nu nog 
steeds uit en 
men is blij met 
zijn inzet en 
werk voor de 
congregatie.
Zijn wonen en 
leven buiten de 
k l o o s t e r g e -
meenschap ziet 
hij niet als een 
be lemmering 
voor zijn wer-
ken met en voor 
de fraters. Hij 
zegt: “Doordat 

ik nu ‘buiten woon’ kan ik het 
geheel makkelijker overzien, kan ik 
instappen als er zich problemen 
voordoen en ben ik een onbevoor-
deelde medebroeder. Met hart en 
ziel ben ik lid van onze kloosterge-
meenschap. Van buitenaf kan ik 

nog steeds actief meewerken aan 
een beter leefklimaat. En ik merk 
dat ze het steeds weer op prijs stel-
len als ik kom, zeker de computer-
mensen!”
Hij vervolgt: “Religieus zijn in onze 
tijd is een hele opgave en een uit-
daging en als ze me zeggen: ‘Je 
bent dan wel kloosterling, maar je 
woont mooi op jezelf…’, dan zeg 
ik: ‘Ik woon inderdaad alleen, 
maar leef wel met mijn geloftere-
gels!’ De soberheid, het begaan 
zijn met mensen, werken voor God 
en de mensen die mijn hulp nodig 

hebben, zorgen ervoor dat ik nog 
volledig frater ben. Ik heb mijn 
leven in dienst gesteld van God en 
de Kerk en probeer hier gestalte 
aan te geven op mijn manier.”

Het is voor ons beiden weer een 
heel ander gesprek geworden dan 
we ons hadden voorgesteld. Maar 
het gaf Wim wel de mogelijkheid 
zijn visie op kloosterleven, kerk en 
maatschappij wat duidelijker te 
maken. Ik ben blij bij Wim nog 
zoveel enthousiasme, begeestering 
en inzet te bespeuren, en dat het 
met zijn leven voor God en de 
naaste wel goed zit. 
Wim, dankjewel dat we zo’n goed 
en openhartig gesprek mochten 
hebben. Sterkte en kracht in je 
leven en werk en het ga je goed!

Fr. David Mullink
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 Frater Harry van Helsdingen is begin juni met suc-
ces gedotterd na te zijn getroffen door een hartin-
farct. De ingreep is zo voorspoedig verlopen, dat 
hij al spoedig na de operatie wandelend in de 
gangen van het St.-Jozefhuis werd gesignaleerd. 

 Op 26 juni konden de bewoners van het St.-Jozefhuis 
een nieuwe bewoner verwelkomen. Emeritus pastor 
Theo de Groot uit Utrecht-Overvecht kwam de gele-
dingen versterken. Wij hopen dat hij zich spoedig 
thuis zal voelen in zijn nieuwe woonomgeving.

 Op 4 augustus werd frater Leo Heggelman geope-
reerd aan zijn rug. Bij drie wervels werd ruimte 
gecreëerd waardoor beknelde zenuwen ruim baan 
kregen. Tot ieders verbazing was Leo na drie dagen 
weer thuis en liet hij zich weer zien. Het voorzichtig 
lopen en zitten werd met de dag beter zodat Leo 
zich nu, tijdens het verschijnen van dit blad, fier 
rechtop lopend verplaatst van kamer naar kapel, 
van kapel naar eetruimte en van eetruimte naar de 
huiskamer. En dan te bedenken dat Leo de respec-
tabele leeftijd van 93 heeft!

 In de Provincie Indonesië is een nieuwe communiteit 
gestart. Het is in Kalimantan, in de plaats Nunukan 
van het bisdom Tanjungselor. De communiteit heeft 
drie leden en zij zullen het beheer gaan krijgen van 
twee middelbare scholen. St.-Eusebius is de naam 
van de nieuwe communiteit. Het naambordje is 
vanuit Arnhem naar Indonesië gegaan en prijkt nu 
op de deur van het huis waarin de communiteit is 
gehuisvest.

 Alhoewel de belangstelling niet groot was, hebben 
de bezoekers aan het bloemencorso in Leersum 
volop genoten. Het weer zat mee en de vertoonde 
wagens waren prachtig. 

 Het bezoek aan Huis Doorn trok meer belangstel-
ling. De bezoekers aan de voormalige woonplek 
van de Duitse keizer waren onder de indruk van 
hetgeen zoal te zien was. De thuisblijvers hadden 
ongelijk, zo lieten ze horen. 

 Op 23 augustus ontving frater Ben Zengerink, in 
het bijzijn van familie en medebroeders, het sacra-
ment der zieken.

 Op 26 augustus werd een klein wandelingetje in 
een van de gangen van het St-Jozefhuis in De Bilt 
frater Silvanus bijna fataal. Niet voor de eerste keer 
viel Silvanus op onverklaarbare wijze. Gelukkig 
bleef de schade beperkt tot een hoofdwond en een 
beschadiging aan zijn elleboog. Na de nodige 
zorg was Silvanus weer toonbaar met een fraai wit 
hoofddeksel. 

Kort Nieuws



Onder Ons nr. 3 - 2011

9

IN MEMORIAM FRATER GUSTAAF 
BEIJERBERGEN VAN HENEGOUWEN

(1917 – 2011)

Duizenden jaren voor het begin van onze 
jaartelling moet er ergens op de toen nog 
dunbevolkte planeet Aarde een man hebben 
geleefd die Jubal heette. Zijn naam valt in het 
vierde hoofdstuk van het Boek der Schep-
ping, maar er wordt een bijzonderheid aan 
toegevoegd: “Hij werd de stamvader van 
allen die op de citer en de fluit spelen”. En al 
weten we verder niets van hem, we mogen 
aannemen dat hij de eerste is geweest die 
erin slaagde de eindeloze variëteit van klan-
ken en toonhoogten zodanig samen te voegen 
dat de eerste melodieën werden geboren.
Frater Gustaaf, die op Hemelvaartsdag over-
leed, zou zich een verre nazaat van Jubal 
kunnen noemen. In zijn lange leven nam de 
muziek immers een grote plaats in. Het was 
meer dan zo maar een hobby, veel meer. 
Want een bijzonder talent stijgt uit boven 
een ontspannende en voldoening gevende 
vaardigheid. Het tekent de persoon, wordt 
een deel van zijn leven en breekt zich baan, 
desnoods tegen verdrukking in. In de levens-
loop van Gustaaf kunnen we dit proces vol-
gen. Zijn muzikale talent kwam al op jonge 
leeftijd aan het licht en kreeg vrij spel voor 
ontwikkeling, want in het Amsterdamse gezin 
Beijerbergen van Henegouwen werd naar 
hartelust gezongen en gemusiceerd. En toen 
zoon Guus zich in 1932 aanmeldde bij het 
juvenaat in Zeist trof hij ook daar een milieu 
aan waarin de beoefening van de toonkunst 
hoog stond aangeschreven. Het is niet meer 
dan een veronderstelling, maar uitgesloten is 
het niet dat in de gelederen van de Fraters 
van Utrecht de persoonlijke invloed van de 
stichter, aartsbisschop A.I. Schaepman, nog 
voelbaar was. Zelf muzikaal begaafd kende 
de bisschop grote waarde toe aan de kerk-
muziek. Mede door hem gestimuleerd werd 
in 1874 de Nederlandse Sint Gregorius Ver-
eniging (NSGV) opgericht die als doelstel-

ling had waarde en taak van de zang als 
onderdeel van de liturgie te propageren en 
de praktijk ervan te ondersteunen. Toen fra-
ter Gustaaf in 1988 zijn gouden kloosterjubi-
leum vierde was het deze vereniging die 
hem het Erediploma uitreikte ‘Voor 50 jaren 
van toewijding en inzet voor de kerkmuziek’. 
Het zou de stichter deugd gedaan hebben te 
zien hoe zijn congregatie en zijn NSGV 
elkaar symbolisch de hand reikten.

Op 22 augustus 1938 werd Guus lid van de 
congregatie. Hij zou voortaan frater Gustaaf  
heten, maar de klankovereenkomst tussen 
kloosternaam en jongensnaam zorgde 
ervoor dat hij in het dagelijkse verkeer als 
regel met de naam Guus werd aangeduid. 
En zo is het 73 jaar gebleven. 
Kort na de afronding van het noviciaatsjaar 
werd hij als onderwijzer aangesteld aan de 
Sint Tarcisius basisschool, die aan de Leo-
stichting in Borculo verbonden was. Dit 
betekende eigenlijk een dubbele opdracht. 
Het was namelijk de gewoonte dat de fraters 
die op school werkten met een deeltaak op 
het internaat werden belast. Geen eenvou-
dige opgave voor een jonge onderwijzer 
aan het begin van zijn loopbaan. Maar hier 
openbaarde zich een grondhouding die 

Guus tot op hoge leeftijd zou kenmerken: 
‘Dit is mijn opdracht en hier sta ik voor; ik 
maak ervan wat ervan te maken is’. Zo’n 
instelling laat weinig heel van hoogdravende 
teksten over gehoorzaamheid in de klooster-
regel van 1919, die in de eerste helft van de 
20ste eeuw nog rechtsgeldigheid had. De 
herziene constituties van 1997 spreken een 
andere taal. Een taal die opvallend syn-
chroon loopt met de visie van frater Gustaaf 
op de gelofte van gehoorzaamheid. Geen 
voorschriften meer om zich ‘blindelings’ te 
onderwerpen aan bevelen van de overheid, 
maar een verwijzing naar de Geest die in 
ons spreekt. Zo lezen we in artikel 20:
“Die Geest spreekt ons toe vanuit de Schrift, 
maar ook vanuit Kerk en maatschappij,
vanuit de eigen gemeenschap
en ons eigen hart.”
Werd in de oude regel kritiekloze volgzaam-
heid als deugd aangeprezen, de nieuwe 
constituties roepen een sfeer op van luisteren 
en overleg. Het is een proces van jaren 
geweest om naar nieuwe inzichten te evolu-
eren, waarbij het tweede Vaticaans Concilie 
een krachtige impuls gaf. En frater Gustaaf 
evolueerde mee, zonder echter zijn bereid-
heid om zich desgevraagd beschikbaar te 
stellen prijs te geven. Dat blijkt wel als we 
zijn levensloop onder ogen krijgen. Op de 
drie beginjaren in Borculo volgt een indruk-
wekkende lijst van woonplaatsen van waar-
uit hij in het onderwijs werkzaam is geweest: 
Utrecht, Arnhem, Didam, Amersfoort, Emmen. 
Waarbij dan wel vermeld mag worden dat 
hij zowel in Arnhem als in Amersfoort ook 
nog enige tijd overste van de aldaar geves-
tigde fraterhuizen was.

Bovenstaande lijst overziende valt het op dat 
na een tiental jaren functioneren in het basis-
onderwijs Gustaafs werkzaamheid zich ver-
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legt naar het speciale onderwijs, in die tijd 
nog B.L.O. (Buitengewoon Lager Onderwijs) 
genoemd. Bedoeld voor kinderen met een 
verstandelijke beperking wordt een sterk 
accent gelegd op individuele benadering. 
Iedere leerling krijgt de hulp aangeboden 
die juist hij nodig heeft om de grens van zijn 
kunnen te bereiken. Werken in deze tak van 
onderwijs is bijna een vak apart. Voor Guus 
een reden om zich opnieuw aan de studie te 
zetten, ditmaal voor het Vakdiploma B.L.O. 
dat hij in 1956 behaalde. Het is trouwens 
opmerkelijk dat hij bijna zonder onder-
breking bezig was zich via opleidingen op 
meerdere gebieden te bekwamen. Zo 
behaalde hij, tussen het werk door en ogen-
schijnlijk zonder veel moeite, de akten Schrij-
ven M.O. en Tekenen L.O. En niet te vergeten 
het Getuigschrift Ward-Instituut, speciaal 
gericht op muziekonderwijs.

Het Sint-Eusebiushuis in Arnhem (De Klingel-
beek) was al in het begin van de Tweede 
Wereldoorlog door de bezetter opgevor-
derd en de bewoners hadden een onderko-
men gevonden in Oosterbeek. Maar toen in 
september 1944 de beruchte Slag om Arn-
hem begon, werd het hele dorp geëvacu-
eerd. Een groep fraters, waaronder Gustaaf, 
belandde in De Harskamp en werd onderge-
bracht in een grote boerderij. Daar aange-
komen werd gevraagd wie van de fraters 
bereid was om te assisteren in de centrale 
keuken. Guus meldde zich en de volgende 
dag stond hij met een medebroeder in de 

keuken om het werk van de kok te verlichten 
en hem bij afwezigheid te vervangen. Ook 
dit is gehoorzaamheid: ingaan op een roep 
om hulp aan door oorlogsgeweld opge-
jaagde mensen. De constituties zijn er duide-
lijk over:
‘Een toetssteen voor het delen in Jezus’ 
gehoorzaamheid 
is onze betrokkenheid bij mensen,
zowel binnen onze gemeenschap als daar-
buiten.
Het is God zelf die ons roept.’
Zou frater Gustaaf, in overall tussen de pot-
ten en pannen van de gaarkeuken, zich een 
‘geroepene’ gevoeld hebben? Waarschijnlijk 
niet. Hij deed gewoon wat zijn hart hem 
ingaf. Hier moet geholpen worden en ik ben 
jong en sterk genoeg om te doen wat nodig 
is. Het is hem bijgebleven, die drang zich 
dienstbaar te maken. Toen hij rond het jaar 
2000 in het Utrechtse Sint-Gregoriushuis 
woonde, kon men hem bijna dagelijks na de 
maaltijd bezig zien aan de afwaskuip. 
Waarbij hij heel goed wist dat zijn aard 
hierbij meespeelde, want Guus was een 
typische ‘doener’, eigenlijk pas voldaan als 
hij iets omhanden had. 

Ja, die handen. Guus had grote handen, 
geheel in stijl, want hij was groot van lijf en 
leden. Hij kon er veel mee, maar die grote 
en sterke handen waren ook opvallend ver-
trouwd met de fijne motoriek. In het eerste 
nummer van deze jaargang is de weergave 
opgenomen van een gesprek dat frater 
David Mullink met hem had. De bijgevoegde 
foto toont een tweetal werkstukken, gemaakt 
van zogenoemd waardeloos materiaal. 
Men kan terecht bewondering hebben voor 
het geduld van de maker, voor zijn spel met 
vorm en kleur. Maar bij wie hem gekend 
hebben overheerst de verbazing dat uit grote 
en ogenschijnlijk wat ruwe handen zulke 
minutieuze creaties kunnen voortkomen. 
Het is verleidelijk om met de gedachte te 
spelen dat de voorkeur van Guus om juist 
blaasinstrumenten te bespelen zou zijn 
voortgekomen uit een nauwelijks bewust 
streven de handen vrij te houden voor 

andere vaardigheden. Een ongefundeerde 
veronderstelling, maar het blijft opmerkelijk 
dat fluit en klarinet zijn meest vertrouwde 
instrumenten waren. Al hebben de handen 
hier een belangrijke functie, de menselijke 
adem brengt het geluid voort. Deze te regu-
leren, de klank te doen overgaan van krach-
tig en indringend naar vleiend en smekend, 
wordt door bekwaamheid en kunstgevoelig-
heid van de bespeler bepaald. De handen 
zorgen voor de techniek, de adem zorgt 
voor de schoonheid. Dat Guus naar verluidt 
ooit de contrabas bespeeld zou hebben is 
geenszins uitgesloten, maar de strijkstok 
ruimde het veld voor de dirigeerstok, want 
een groot aantal koren heeft op verscheide-
ne standplaatsen onder zijn leiding gestaan. 
Daarnaast vond hij genoegen in de recrea-
tieve kant van het musiceren en kon men hem 
als klarinettist compleet in uniform zien 
 marcheren in een plaatselijk muziekcorps.

Bijna veertig jaar was frater Gustaaf in het 
onderwijs werkzaam, waarvan zo’n dertig 
jaar in scholen voor speciaal onderwijs. 
Hier voelde hij zich het meeste op zijn 
plaats. Het ‘gewone’ onderwijs was rond 
1950 nog onderworpen aan strakke eisen: 
een leerplan dat nauwkeurig omschreef 
welke doelen binnen een bepaalde tijd 
bereikt moesten worden, een bindend les-
rooster, inspectie van hogerhand. Daar 
kwam nog bij dat het werk vaak gedaan 
moest worden in overvolle klassen. Het is 
niet uitgesloten dat Guus zich in dit klimaat 
onder druk gezet voelde. Wat hem in het 
speciale onderwijs met name aantrok was 
de individuele benadering van elke leerling 
op diens eigen niveau. In het Arnhems Dag-
blad verscheen bij gelegenheid van zijn zil-
veren jubileum een artikel waarin hij de 
gelegenheid kreeg zijn persoonlijke voorkeur 
voor het speciale onderwijs toe te lichten:
‘Het is zo heel anders. Op een gewone 
school ga je van het beginsel uit: de hele 
school moet het snappen wat ik hier verkon-
dig en wat in de boekjes staat. Op een 
B.L.O.-school help je elke jongen overeen-
komstig zijn eigen aanleg. De een is vóór in 

‘Alles wat adem heeft, loof de 
Heer’ (psalm 150, 6)
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het rekenboekje bezig, de ander is al aan de 
laatste lessen toe. Beide jongens hebben 
recht op je hulp in hun situatie en op ieders 
niveau.’
Dat de Fraters van Utrecht in de vorige eeuw 
op het terrein van het speciale onderwijs een 
voortrekkersrol hebben vervuld, is algemeen 
bekend. Mannen met een pioniersgeest heb-
ben veel tot stand gebracht, maar wisten 
zich gesteund door de werkers in het veld, 
die vakbekwaam en plichtsgetrouw dage-
lijks het soms moeizame werk weer oppak-
ten. Onder hen frater Gustaaf, die zichzelf 
geen geboren onderwijzer zou noemen, 
maar zich wel dertig jaar lang inzette om 
voor kinderen met een onzekere toekomst 
via aangepast onderwijs de poort te openen 
naar een waardige plaats in de maatschap-
pij. Zeg maar naar levensgeluk. Veel nu vol-
wassen geworden mannen zullen dan ook 
met dankbaarheid aan hem terugdenken. 

Veel ouderen onder ons hebben het ervaren: 
heb je eenmaal een punt gezet achter je 
gewone werk, reken er dan maar op dat je 
bestormd wordt met verzoeken om je te stor-
ten in allerlei karweitjes, functies en vaardig-
heden, klusjes en kundigheden. Deze vloed-
golf kwam ook op Guus af toen hij in 1978 
gebruik maakte van de VUT-regeling. Maar 
toen enkele jaren later het fraterhuis in 
Emmen, toen zijn woonplaats, werd opgehe-
ven moesten de laatste bewoners zich bij 
een andere communiteit aansluiten. Voor 
Guus betekende dit de terugkeer naar zijn 
geboortestad Amsterdam, waar zich in het 
stadsdeel Tuindorp-Oostzaan nog een vesti-
ging van de congregatie bevond. Ook hier 
geen gebrek aan dienende functies: dirigent 
van het kerkkoor, leraar blokfluit, assistent bij 
handenarbeidlessen aan de basisschool, 
secretaris van een werkgroep voor kunst en 
cultuur. Altijd werk voor constant bezige 
handen en muzikaal talent. 

Na de opheffing van het Sint-Stephanushuis 
werd het Moederhuis te Utrecht Guus’ woon-
plaats, nu voor de derde keer in zijn leven. 
Ook hier wist men hem te vinden voor meer-

dere dienstverlenende taken, vooral op 
muzikaal gebied. Maar daarnaast kreeg hij 
nu meer dan voorheen gelegenheid om zijn 
indrukwekkende  postzegelverzameling ver-
der te perfectioneren. In de kringen van fila-
telisten had hij een goede naam. Niemand 
minder dan kardinaal Simonis, die zelf ook 
over een verzameling beschikte, riep regel-
matig zijn hulp in. Toen Guus overleden 
was, ontving de communiteit van De Bilt een 
handgeschreven brief van de kardinaal 
waarin we o.a. lezen: ‘Hij was een echt 
dienstbare en goede religieus met een heel 
gezond verstand’.

Frater Gustaaf was 86 jaar toen hij, nu voor 
het laatst, van woonplaats veranderde. Zijn 
gezondheid was niet optimaal meer en de 
opheffing van het Sint-Gregoriushuis lag in 
het verschiet. Hij stemde er dan ook mee in 
om zijn intrek te nemen in het Sint-Jozefhuis 
in De Bilt. Ook hier vonden zijn handen 
weer werk, maar tegelijk bleef hij op zoek 
naar gelegenheden om met zijn muzikale 
talent de gemeenschap van dienst te zijn. Zo 
had hij zelfs de moed om zich beschikbaar 
te stellen toen het koor van een Utrechtse 
parochiekerk verlegen zat om een dirigent. 
Maar nog voordat hierover de eerste 
gesprekken zouden plaatshebben maakte 
hij een val met de fiets. De gevolgen waren 
ernstiger dan zich liet aanzien. Een bekken-

beschadiging veroorzaakte pijn, maar 
bemoeilijkte ook het lopen. Het heeft, hoe 
kan het anders, enige tijd geduurd voordat 
hij erin kon berusten dat hij alleen mobiel 
kon blijven met behulp van een rolstoel. Het 
betekende aangewezen zijn op hulp, moe-
ten vragen om hulp. Wat dan weer inhoudt 
een stuk van je zelfstandigheid, zeg maar 
van jezelf, prijsgeven. Voor niemand een 
sinecure, al helemaal niet voor een karakter 
als het zijne. De tweestrijd kwam soms aan 
het licht als hem, gevraagd of ongevraagd, 
hulp werd geboden. Dan kon de aanvanke-
lijke tegenzin zichtbaar zijn, maar in het 
oprechte woord van dank was een gevoel 
van verbondenheid te beluisteren, zoals de 
adem resoneert in het aangeblazen instru-
ment. Hulpvrager en hulpverlener, ze gingen 
met elkaar een bezield verband aan.

Hemelvaartsdag. Een dag die beelden 
oproept van lente, van fris groen en ontlui-
kende bloemen. Tegelijk een dag van nieuw 
leven, los van de aarde. Op deze dag stierf 
frater Gustaaf en wat we zongen toen we 
zijn lichaam uitdroegen kon niet anders zijn 
dan het onsterfelijke ‘In paradisum’. Hij zou 
het niet anders gewild hebben: de Latijnse 
tekst op Gregoriaanse toonzetting. 
Wat deden de apostelen na het opgaan ten 
hemel van hun Heer? Lucas vertelt het ons: 
‘Ze keerden in grote vreugde terug naar 
Jeruzalem.’ Onze stemming na de begrafe-
nis was er een van getemperde blijdschap. 
De oudste van ons was ons voorgegaan. 
Maar was hij niet op zijn eigen wijze ook al 
tijdens zijn leven een voorganger? Reden tot 
dankbaarheid. Deo Gratias.

fr. Ben Hagemans

‘Zingt voor de Heer een nieuw lied’ 
(psalm 96, 1)



ONS GEBED WORDT GEVRAAGD 
VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN: 

20 – 05 – 2011 Mevrouw Renate Gertraud 
 Drewes-Siebel, 

 75 jaar oud, te Oegstgeest. 
 Zij was jarenlang één van onze 

tolken Indonesisch voor het 
 Algemeen Bestuur en Provinciaal 
Bestuur Nederland

22 – 06 – 2011 De heer Wilhelmus Bernardus 
Gerardus Heggelman, 

 87 jaar oud, te Vlaardingen. 
 Broer van frater Leo Heggelman.

24 – 06 – 2011 Mevrouw Caroline Henriëtte 
 Pompe van Meerdervoort, 

 98 jaar oud, te Zeist. 
 Jarenlang kerkgangster in onze 

kapel in De Bilt en goede 
 bekende van de fraters. 

26 – 06 – 2011 Mevrouw Euphemia Josephina 
(Femy) van Dillen-Tijhuis, 

 85 jaar oud, te Soesterberg. 
 Moeder van Femy van Dillen, 

onze medewerkster.

05 – 08 – 2011 De heer A.J. Brouwer, 84 jaar 
oud, te Boxtel. 

 Voormalig lid van de congregatie 
en broer van de heer Piet Brou-
wer, oud-lid van de congregatie.

04 – 08 – 2011 De heer Ben Nobels, 79 jaar oud, 
 te Hamilton, Nieuw-Zeeland.
 Zwager van frater Leo Ruitenberg.

06 – 08 – 2011 Zuster Laetantia (Johanna Maria) 
Fennis, 

 93 jaar oud, te Maastricht. 
 Zus van frater Angelico Fennis.

01 – 09 – 2011  Mevrouw Thea Nobels-Ruiten-
berg, 83 jaar oud, te Hamilton, 
Nieuw-Zeeland. 

 Zus van frater Leo Ruitenberg.

03 – 09 – 2011   Frater Aloysio (Ben) Zengerink,  
88 jaar oud, te De Bilt.

22 – 09 – 2011  Frater Gervatius Joop Vos,  
oud 78 jaar, te De Bilt.

BIJ GOD STERFT NIETS…
ALLE DINGEN WORDEN IN HEM LEVEND.

ECKEHART

Fr. David Mullink

Ben Zengerink Joop Vos
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In onder Ons nr. 2 - 2011 heeft u 
kennis kunnen maken met de rijke 
geschiedenis van De Leo Stichting 
in Borculo. In het tweede artikel 
neemt frater Ton Oostveen u mee 
terug in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog tot 1980. Redactie.

1945 -1980

Een nieuw tijdperk - een nieuwe 
naam
Na de oorlog wordt de naam Leo 
Gesticht gewijzigd in Leo Stichting: 
Internaat voor Opvoeding, Onder-
wijs en Vakopleiding. Ondanks de 
nieuwe, minder stigmatiserende 
naam en meer vrijheden, heerst er 
op het internaat nog steeds orde, 
rust en regelmaat. De godsdienst 
met z’n waarden en normen staat 
centraal in het handelen van de 
fraters.

Naoorlogse veranderingen
De Leo Stichting wordt nu iets ope-
ner. Zo komen er jongens van bui-
ten het internaat naar de scholen 
op het terrein. Daarnaast doet het 
voetbalelftal mee aan de regionale 
competities. De jongens van de 
toneelvereniging van de Leo Stich-
ting trekken in 1950 volle zalen in 
de omgeving. Toch zijn het nog 
steeds de fraters die zelf zorgen 
voor alles wat ze nodig hebben. 
Inmiddels is er een groot aantal 
vakopleidingen waar de jongens 
een ambacht of vak leren. Veel van 
de gemaakte werkstukken zijn voor 
eigen gebruik. Zo maakt de timmer-
winkel de werktafels voor de kleer-
makers. De kleermakers maken de 
werkkleding voor de schoenmakers 

en de timmerlieden. De schoenma-
kers herstellen de schoenen van de 
jongens en de fraters. In de smede-
rij maken de jongens allerhande 
metalen voorwerpen. Onder ande-
ren voor de bakkerij, en daar wordt 
voor iedereen brood gebakken. Tot 
slot worden in de schilderswinkel 
de decors en versieringen voor de 
toneelvereniging gemaakt.

Sport om uit te blinken
De fraters stimuleren de jongens 
om ergens in uit te blinken. Vooral 
in voetbal wordt in deze periode 
stevig geïnvesteerd, zo is er een 
‘frater trainer’, een bus voor het 
vervoer als er ‘uit’ gespeeld wordt 
en de wijde omtrek roemt het sport-
veld om z’n hoge kwaliteit. Een van 
de voormalige bewoners van het 
internaat herinnert zich dat er een 
frater was die hele middagen druk 
was om de mollen uit het voetbal-
veld te halen. De voetbaltraining is 
zo serieus dat je, als je echt goed 
was, vrijstelling krijgt op studie-

uren. De fraters hechten sterk aan 
een goede indruk van de jongens 
in de buurt. Ze zorgen dat het goed 
scorende voetbalteam goed en 
netjes in de kleding zit. In 1957 
doen er twee teams van de Leo 
Stichting mee in de jeugdselectie 
van de KNVB. Beide teams preste-
ren erg goed. Een gesprekje in de 
kleedkamer vooraf aan het toer-
nooi:

“Met hoeveel teams is Klein 
Borculo er?”
“Twee”. 
“Oh, … wie zal er derde 
 worden?”

De voetbalteams van de Leo Stich-
ting zijn op enig moment zo goed 
dat de KNVB in haar planning 
rekening houdt met de weekeinden 
dat de jongens naar huis gaan. 
Om dat de NKS haar jaarlijkse 
sportkamp op het terrein van de 
Leo Stichting houdt, is het voor de 
stichting mogelijk om geld voor de 
kleedkamers bij elkaar te krijgen. 
Aan al dit sporten zit ook een 

VAN LEO STICHTING TOT COMMUJON - 2 -
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pedagogische kant: je wordt er 
goed moe van en dan heb je als 
jongere geen energie over om 
andere dingen te doen. ‘Dingen’ die 
je later toch maar moet opbiechten.

Meer dan opvoeden
Naast voetballen zetten de fraters 
stevig in op muziek, handenarbeid, 
bridgen, schaken en tafeltennis. 
Elke zondag is er in de aula iets 
bijzonders te zien: een film, toneel-
stuk, goochelaar of een optreden. 
Deze optredens verzorgen de jon-
gens vaak zelf. Zo is er een heuse 
gospelgroep. Elke bijeenkomst start 
met het dorpslied dat strikt in het 
gelid gezongen wordt.
In de jaren vijftig speelt men veel-
vuldig ‘levend Stratego’ met een 
vat snoepgoed als schat. De jon-
gens wandelen veel en trainen om 
met de vierdaagse mee te kunnen 
doen. ‘s Zomers is er de zomer-
olympiade, ‘s winters zijn er de win-
tercompetities met schaken, bridgen 
en tafeltennis. Lezen en tekenen mag 
wel, maar wordt niet expliciet gesti-

muleerd. Veel tijd gaat ook op aan 
het naar de kerk gaan: elke och-
tend en vlak na de oorlog ook nog 
drie keer per week naar het lof.

Aangestelde medewerkers
Begin jaren zestig worden ook 
leken aangesteld, zij worden onder 
andere ingezet bij de vrijetijdsbe-
steding. Elke groepsleider, frater en 
leek, heeft naast zijn gewone werk 
ook een taak in de vrijtijdsbeste-
ding. De een gaat op zaterdagoch-
tend met de jongens wandelen, de 
ander verzorgt de voetbaltrainin-
gen.

Voorbeeldfunctie
Vanaf 1967 worden speciale mede-
werkers vrijgesteld om de vrijetijds-
activiteiten te organiseren. Begin 
zeventiger jaren komt er een cen-
trum voor sport en culturele dienst 
in de voormalige boerderij. Er is 
instuif in de Koestal en een Bruin 
Café in de Paardestal. De leiding 
van de Leo Stichting vindt de vrije 
tijd bijna nog belangrijker dan 

onderwijs. Dit omdat de activiteiten 
in deze vrije tijd een kind vormen. 
Samenwerken, verlies accepteren 
en sociaal gedrag aanleren. In die 
tijd is het belangrijk dat begelei-
ders zich bewust zijn van hun voor-
beeldrol. Dat geldt zeker voor de 
groepsleiding. De orthopedagoog 
is van mening dat de groepsleiding 
zich zeer bewust moet zijn van hun 
voorbeeldfunctie. Haar gedrag en 
handelen zijn een voorbeeld voor 
de jongens en al hun handelen 
moet volgens de geldende waar-
den en normen. 
Sporten buiten het eigen terrein 
blijkt soms problemen te geven. De 
combinatie van internaatsjongens 
en ‘boerenkinderen’, zoals de kin-
deren uit de omgeving genoemd 
worden, verloopt niet altijd even 
soepel. Sporten buiten het eigen 
terrein wordt daarom langzaam 
maar zeker teruggedraaid. Er 
komen steeds meer voorzieningen 
op het terrein. Het zwembad is er 
al sinds 1962 en in 1978 komt 
daar een sporthal bij.

Korenvier Its

Recreatiecentrum
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Betrokkenheid jongens
De fraters willen in de jaren vijftig 
het beeld neerzetten dat hun voor-
ziening een ‘dorp’ is, een jongens-
dorp. Gemeenschapszin dat moe-
ten de jongens leren. Daarom 
betrekken de fraters de jongens 
serieus bij het beleid van de orga-
nisatie. Uit het oogpunt van demo-
cratie volgt men het model van de 
gemeente. Er is een echte gekozen 
burgemeester en een gemeente-
raad van jongens. De Leo Stichting 
staat in die periode te boek als 
‘Jongensstad Klein Borculo’. Groeps-
leiding en leerkrachten moeten hun 
verantwoordelijkheid uit handen 
geven. Dat blijkt erg wennen en 
heeft niet bij iedereen draagvlak. 
Wellicht is het daarom dat deze 
vorm van participatie niet lang 
bestaat. Het bestuur van de congre-
gatie oordeelt dat naar de maatsta-
ven van die tijd deze mensen te 
vooruitstrevend zijn. Twee decennia 
later, in 1978, nadat in heel Neder-
land het democratiseringsproces is 
ingezet, voert de leiding opnieuw 
inspraak door jongeren in; er komt 
een Jongerenraad. Daarmee is de 
Leo Stichting wederom een van de 
voortrekkers in Nederland. Toch 
blijkt ook deze poging om jongeren 
te betrekken bij het beleid moei-
zaam van de grond te komen.

Ouders gaan meedoen
Zo logisch als de betrokkenheid 
van ouders nu is, was het in de tijd 
van de fraters tot aan de zestiger 
jaren niet. In de vroege naoorlogse 
periode komen ouders nauwelijks 
op bezoek. En als ze komen is het 
voor een feest of ouderdag waar 
een kort bezoekje aan de jongens 
in past. Bewoners van weleer kun-
nen zich niet herinneren dat er 
gesprekken waren tussen fraters en 
ouders over hoe het met hun kind 

ging. In sommige situaties worden 
jongens zelfs voor contacten met 
thuis beschermd: een moeder die 
steeds aan haar kinderen beloofde 
dat ze naar huis mochten komen 
was niet langer welkom en haar 
brieven werden achtergehouden. 
Het zou de jongens onrustig maken. 
De jongens die geplaatst worden 
weten dat het voor jaren is, en dat 
ze niet weer thuis komen te wonen.

In 1976 treedt er een orthopeda-
goog toe tot de directie en begint 
de Leo Stichting contact met de 
ouders te leggen. In eerste instantie 
als lotgenoten contact, maar suc-
cessievelijk ook voor betrokkenheid 
bij het beleid. Zo stellen ouders 
allerhande kwesties aan de orde, 
zoals de bejegening door groeps-
leiders die ouders niet lijken te ver-
trouwen. Ouders willen zelf hun 
kinderen kleden en de discussie 
over het opnemen van meisjes is 
door ouders ingezet. Veel van de 
ouders vinden de mannenwereld in 
de Leo Stichting onnatuurlijk. De 
fraters daarentegen hebben grote 

problemen met gemengde groe-
pen. Het eerste meisje wordt uitein-
delijk pas in 1985 opgenomen. In 
de startfase van de cliëntenraad zit 
er uit elke groep een ouder in de 
‘ouder overleg groep’ (OOG), 
zowel vaders als moeders. Een 
tijdlang bestaat de ‘ouder overleg 
groep’ zelfs uit twaalf leden. Vier 
jaar later blijkt dat men teveel hooi 
op de vork heeft genomen. De 
ouderparticipatie en inspraak van 
jongeren worden in afgeslankte 
vorm voortgezet.

Streng leidt tot rebellie
De fraters hebben hun eigen nor-
men als opvoedkundige criteria. 
De dingen moeten omdat zij dat 
vinden of gewoon zijn. Vragen van 
jongens om uitleg ervaren de fra-
ters als brutaal. “Als ik dat zeg dan 
is dat zo en moet je het doen”, zei 
een frater in die tijd tegen een van 
de jongens. Er is duidelijk geen 
ruimte voor tegenspraak. Deze 
houding van de fraters leidt tot het 
ontduiken van regels. Stiekem brie-
ven schrijven onder het huiswerk-
uur. Dat kan omdat de frater die 
surveilleert steeds hetzelfde rondje 
loopt. De jongens weten precies 
wanneer de atlas weer bovenop 
moet liggen. Rock–‘n–roll wordt 
gespeeld zodra de frater die 
muziek les geeft is vertrokken. Ter-
wijl die instructies voor gospel heeft 
gegeven.

School en werk
In de tijd na de oorlog worden er 
erg veel jongens bij een boer 
geplaatst om te werken. De fraters 
hebben een heel netwerk en altijd 
is er wel een plek als een jongen 
geschikt was om bij de boer te 
werken. Ze zorgden dat de jongens 
niet werden onderbetaald of uitge-
buit. Want dan volgt een stevig 
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gesprek tussen frater en boer. Ook 
met de Grolsch fabriek in Groenlo 
zijn de lijnen kort. Veel jongens 
verdienen daar een zakcentje bij.
Aan het ‘studie-uur’ wordt strak de 
hand gehouden. In de jaren vijftig 
duurt het ‘studie-uur’ tweeënhalf 
uur. Bijna alle jongens gaan naar 
de Ambachtsschool of Tuinbouw-
school op het terrein. Een aantal 
gaat naar de MULO in Groenlo. 
Eerst op de fiets en later met een 
busje dat hen brengt en haalt.
Op het rapport dat de jongens 
krijgen staan naast cijfers voor 
rekenen en taal ook cijfers voor 
gedrag, vlijt en wellevendheid. 
Voor elke ‘acht’ in dit laatste rijtje 
krijg je 5 cent.

Vanaf de zeventiger jaren gaan de 
jongens allemaal naar school. 
Werken is geen optie meer. De Leo 
Stichting staat bekend als Vakinter-
naat: je blijft op het internaat tot je 
een diploma hebt en dat was 
meestal op je 18de. In die periode 
start men de gezamenlijke intake 
met de school van de jongere. De 
twee directeuren nemen samen de 
beslissing voor opname. Moeilijk 
gedrag thuis en op school is vaak 
de reden voor de uitplaatsing. Men 
ziet het als een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid om jongeren 
nieuw gedrag aan te leren. Geza-
menlijk met de school is er de 
‘Rotonde’. Een werkplaats voor 
jongeren met daarin medewerkers 
van het internaat en de school. 
Samen zijn zij verantwoordelijk 
voor de opvang, wanneer een jon-
gere van school wordt gestuurd. 
De bedoeling is om de jongere 
weer op school te plaatsen. Als dat 
niet lukt dan moet een jongere 
weg. Opname op het internaat is 
rechtstreeks gekoppeld aan plaat-
sing op school en omgekeerd.

Pedagogisch handelen
De straffen vlak na de oorlog zijn 
zwaar: jongens kunnen makkelijk 
tien dagen kamerarrest krijgen 
voor een licht vergrijp als een lief-
desbriefje voor je vriendje bezor-
gen. Kamerarrest betekent dat de 
jongere niet van zijn kamer weg 
mag, tenzij er school of een kerk-
dienst is. Slaag is gewoon, maar 
dat is het ook in de ‘gewone 
samenleving’. Als je strafwerk van 
school krijgt moet je dat voor de 
fraters nog eens over doen. Een 
van de ex-bewoners vertelt dat hij 
deze reactie op school heeft 
besproken en toen maar de helft 
van de straf kreeg.

Er komen vanaf 1960 ook leken als 
groepsleiding. Uit verslagen uit die 
tijd blijkt dat de discussie over het 
al dan niet aannemen van leken in 
eerste instantie komt door het tekort 
aan fraters. Maar in de praktijk 
blijkt ‘dat het goed is voor de jon-
gens en de fraters’. Wanneer later 
ook vrouwelijke leken zijn aange-
steld, schrijft men: ‘Dat ‘t vrouwelijk 
element in de groep als absoluut 
goed moet aangemerkt worden’. 
De vrouwen mogen in het begin 
niet alleen voor de groep staan en 
geen nachtdiensten draaien.

Veel vindt in groepsverband plaats. 
Alles wordt samen gedaan, zoals 
voetballen en wandelen. De jon-
gens zijn veel buiten. Er zijn dieren 
op het terrein die de jongens mogen 
verzorgen. De jongens mogen lang-
zaamaan meer buiten het terrein 
komen. Zo mogen ze naar de ker-
mis of op vrijdagavond naar de 
soos in Borculo waar ook meisjes 
komen. In de zeventiger jaren komt 
hier ook de dansles in Beltrum bij.
De druk om ‘top’ prestaties te beha-
len is in de jaren zeventig minder 

dan in de decennia daarvoor wan-
neer alleen de fraters aan het roer 
staan. Je moet zelf bedenken wat 
je in je vrije tijd wilt doen en dat 
wordt niet strak begeleid of gecon-
troleerd. Klussen aan de brommer 
en fiets mag ook. De deelname 
aan de KNVB-voetbalcompetitie 
wordt steeds minder ambitieus. De 
competitieleiding houdt geen reke-
ning meer met de teams van de Leo 
Stichting omdat teveel jongens te 
vaak op weekendverlof gaan. 

Nieuwe behuizing 
De bewoning van de jongeren krijgt 
in de jaren zeventig een geheel 
andere opzet. In 1974 verlaten de 
fraters ‘het Grote huis’ (hoofd gebouw 
Leo Stichting). Hierdoor komen hun 
kamers beschikbaar voor het inter-
naat. De oudere jongens krijgen nu 
een eigen kamer. In 1976 komen de 
groepshuizen op ‘Korenvier’ gereed. 
Elke jongere heeft hier een eigen 
kamer. Het groepsverblijf is als een 
huiskamer, er is een grote speel-
zolder en een eigen fietsenberging. 
Ook zijn er schuurtjes waar de jon-
geren dieren mogen houden. Er 
wordt steeds vaker gesproken over 
‘Klein Borculo’ en steeds minder over 
de ‘Leo Stichting’. 

Bron: ‘Van Leo Gesticht tot Com-
mujon’. De tekst is waar nodig 
gewijzigd of aangevuld

frater Ton Oostveen

Leostichting
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vernieuwing

We leven in een tijd waarin veran-
dering en vernieuwing elkaar 
razendsnel opvolgen. Dit is niet 
alleen het geval in de techniek of 
met onze communicatiemiddelen. 
Ook inzichten en standpunten ver-
anderen. Onze kijk op de dingen 
vraagt dan ook een voortdurend 
bijstellen. Wie niet openstaat voor 
verandering, heeft niet geleefd. Als 
er geen veranderingen meer plaats 
vinden in ons leven ontstaat stil-
stand en stilstand is achteruitgang. 
In onze tijd zijn zaken snel verou-
derd. Als je iets nieuws gekocht 
hebt, is het al verouderd voordat je 
het hebt uitgepakt. In de laatste 
honderd jaar heeft de mens meer 
verandering doorgemaakt dan in 
vele eeuwen daarvoor. Kende men 
vroeger de geïsoleerdheid van dor-
pen en woongebieden, waardoor 
ontwikkeling en verandering traag 
verliep. Sinds de globalisering is 
de wereld een dorp. We weten 
alles van elkaar en zijn binnen de 
kortste keren op de hoogte van wat 
er in de wereld gebeurt. Dit heeft 
veel goede kanten, omdat de 
betrokkenheid op elkaar veel gro-
ter is, en hulp sneller geregeld. Het 
nieuws over oorlogsgeweld, natuur-
rampen of ander leed, rolt per 
direct onze huiskamers binnen. We 
kunnen op de voet volgen hoe 
mensen vechten voor hun vrijheid. 
En waar mensen eenmaal vrijheid 
geproefd hebben, ontstaat de 
behoefte aan meer. Verandering is 

niet tegen te houden. Het is onder-
deel van onze evolutie. Kijk maar 
naar de kinderen en kleinkinderen. 
Een Engelse hoogleraar klaagde 
voortdurend over de vele verande-
ringen in zijn leven. Hij had het 
liefst dat alles bij het oude bleef. 
Zijn jongvolwassen dochter, die 
deze klaagzang niet langer aan 
kon horen zei: “Papa, waarom heb 
je toch zo’n moeite met verandering 
en vernieuwing? Alles verandert en 
vernieuwt. Als dat niet zo was, dan 
zou ik nu nog steeds jouw kleine 
meisje zijn geweest.”

Er zijn inderdaad mensen die lijden 
onder vernieuwingen. Het maakt 
hen onzeker. Zij krijgen het gevoel 
in een andere wereld te leven. Het 
oude vertrouwde heeft afgedaan 
en het nieuwe geeft maar zelden 
vreugde. Natuurlijk ervaren ze ook 
de comfort van de vernieuwing, en 
maken daar dankbaar gebruik 
van, maar… Als de vernieuwing, 
en daarmee de verandering, hun 
persoonlijk denken en gevoelen 
raakt maakt dit onzeker. Het zet 
inzichten of overtuigingen op zijn 
kop en men trekt zich terug in het 
oude vertrouwde. Zo weet men 
zich bijvoorbeeld veilig in het zon-
dagse kerkbezoek, waar je beves-
tigd wordt in dat wat vertrouwd en 
bekend is. Maar wat, als dit alles 
onze ontwikkeling en onze ont-
plooiing stil legt? Dit doet me den-
ken aan een uitspraak van Loesje. 
U kent ze wel: die ontwapenende 
soms wat tegendraadse opmerkin-
gen die je aan het denken zetten. 
Loesje zegt: “Werk aan je ontplooi-

ing, al is het maar om de rimpels 
weg te werken.”
Verandering of vernieuwing vraagt 
ruimte. Ruimte voor nieuwe inzich-
ten, moed om het oude vertrouwde 
los te durven laten. Het is als met 
het verwarmingselement in onze 
waterkoker, wasmachine of koffie-
apparaat. Dit moet op zijn tijd ont-
kalkt worden wil het zijn werk blij-
ven doen. Dit geldt ook voor ons 
mensen. Willen we mee kunnen 
gaan met onze tijd, dan betekent 
dit een voortdurend bijstellen van 
onze kijk op de dingen. Dit vraagt 
een kritisch kijken naar onze vaste 
overtuigingen en inzichten. Een los 
durven laten van wat ooit je hou-
vast was. Een durven inruilen van 
inzichten of kennis. “Wat een 
bevrijding”, hoorde ik een oude 
vriend zeggen. Als je het moeilijk 
hebt met loslaten, probeer dan het 
aanvaarden. Accepteren dat het is 
zoals het is, stop de strijd. Doe je 
dit alles niet dan ontstaat er lijden, 
pijn en een moeizaam bestaan. 
Een generatiekloof is onvermijde-
lijk. Maar je daarvan bewust zijn 
en er positief mee omgaan, zet je 
leven in een heel ander daglicht. 
Zelf kwam ik ooit een tekst tegen 
die mij enorm geholpen heeft in 
mijn leven. Hij staat bekend als de 
‘Prayer of Serenity’. Het gebed om 
kalmte. De tekst zegt: “God geef 
me de kalmte om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen. Moed 
om te veranderen wat ik kan veran-
deren, en de wijsheid … om het 
verschil te zien.”

Maarten

Kolommetje
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Vervolg hoofdstuk 2

Een krachtige groei

Pater Chevalier voor het H. Officie
Op de kroningsdag ontving pater 
Chevalier via zijn aartsbisschop een 
verzoek om zo spoedig mogelijk 
naar Rome te komen en alles mee te 
nemen wat betrekking had op de 
devotie, inclusief de nummers van de 
Annalen. Dit was voor hem een bit-
tere pil. De congregatie had in maart 
van dat jaar het decreet van lof ont-
vangen. Eind september was een 
retraite gepland, waarin de alge-
meen overste gekozen zou worden. 
Hij werd de eerste algemeen overste 
en pater Piperon werd zijn eerste 
assistent. Hij verbleef daarna van 
half november tot half december in 
Rome. Er is een lange brief van pater 
Chevalier aan monseigneur Nino, 
assessor van het H. Officie, waarin 
hij zich krachtig verdedigt tegen alle 
beschuldigingen.
In het nu volgende probeer ik een 
samenvatting te geven van woord 
en wederwoord uit deze brief, zon-
der hem volledig te vertalen:
Ondanks de goedkeuring van zes-
tig bisschoppen en van de H. Stoel, 
heeft een Franse bisschop de devo-
tie tot Onze Lieve Vrouw van het H. 
Hart en de Annalen aangeklaagd. 
De aartsbisschop van Bourges heeft 
in een leerstellige brief alle bezwa-
ren weerlegd. Verder heeft hij bewe-
zen, dat de pose van het Jezuskind, 
staande voor zijn Moeder en haar 
aanwijzende, wil zeggen: Als u de 
schatten van mijn Hart verlangt, 

richt u dan tot Maria; Ik heb haar 
aangesteld als uitdeelster. Dit is echt 
traditioneel en in de geest van de 
Kerk, want men vindt deze voorstel-
ling ook in de catacomben van 
Rome.
Er is ook gezegd dat wij een te 
grote macht aan Maria zouden 
geven, dat wij haar boven haar 
Zoon zouden plaatsen door haar 
koningin van het H. Hart te noemen. 
Wij zijn zelfs verre gebleven van 
benamingen als: Deur van de 
hemel, Bron van leven, Moeder van 
barmhartigheid, Moeder van gena-
den…, zoals ze in de heilige liturgie 
voorkomen.
Er wordt ook gezegd dat het volk, 
zonder theologische kennis, deze 
devotie verkeerd kan uitleggen. De 
tweeënhalf miljoen gelovigen die 
deel uitmaken van de broeder-
schap, te oordelen naar hun twee-
honderdduizend brieven, begrijpen 
heel goed dat de macht van Maria 
op het Hart van haar Zoon slechts 
een smekende almacht is.

Tenslotte, het gebed, ‘Gedenk o 
lieve Vrouw’ dat de H. Vader heeft 
goedgekeurd, en dat het meren-
deel van de geassocieerden bid-
den, bewijst het ook.
Men voegt eraan toe dat ketters 
zich van ons heilig geloof hebben 
verwijderd door deze nieuwe devo-
tie en de publicatie van de talloze 
gunsten die verkregen zijn door 
Maria onder deze nieuwe titel aan 
te roepen. Maar het tegendeel 
gebeurt. Onder de drie miljoen 
aanbevelingen die ons uit de hele 
wereld hebben bereikt, is er een 
groot aantal afkomstig van ketters 
en velen onder hen hebben zich 
bekeerd. 
Het is waar dat wij in onze Anna-
len niet altijd, zoals wij hadden 
moeten doen, het vermelden van 
verkregen gunsten vooraf hebben 
laten gaan door het Decreet van 
Urbanus VIII. Dat is verzuimd. Maar 
sinds de heilige Congregatie ons 
daarvan heeft verwittigd, hebben 
wij het gedaan en zijn wij het blij-
ven doen.
Tenslotte kon pater Chevalier niet 
nalaten het enorme succes van de 
kroningsplechtigheid naar voren te 
brengen.

Pater Bovenmars heeft de indruk 
dat de beschuldigingen van nieuw-
heid (nieuwlichterij?) en roekeloos-
heid geen stand hielden, maar dat 
de auteurs van de devotie verweten 
werd dat zij overtrokken uitdrukkin-
gen gebruikten. Pater Chevalier 
moet zich op zijn terugreis naar 
Issoudun erg opgelucht hebben 
gevoeld.

ONZE LIEVE VROUW VAN HET HEILIG HART
ONTWIKKELING TOT VOORBIJ VATICANUM II

DEEL 3
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Hoofdstuk 3 

Enkele centra van  
de eerste jaren

Vanaf de publicatie van de eerste 
artikelen in de Messager du Coeur 
de Jesus in 1863 was de nieuwe 
devotie wijd bekend in een groot 
aantal landen. Pater Bovenmars 
behandelt de belangrijkste centra 
buiten Frankrijk Hij noemt Sittard in 
Nederland, Osimo in Italië, Tarra-
gone in Spanje, Innsbruck in Oos-
tenrijk, Rome, Averbode in België. 
Ik beperk me tot de interessante 
geschiedenis van Sittard.
In maart 1866 maakte cholera veel 
slachtoffers in België. Een god-
vruchtige dame uit Luik had drie 
dochters in het internaat van de 
zusters Ursulinen in Sittard. Om 
hen tegen de epidemie te bescher-
men, stuurde ze hen drie medailles 
met de afbeelding van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart, voor-
zien van de inscriptie: “Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart, bid voor 
ons.”
Zusters en leerlingen merkten dit op 
en zonder iets van de devotie af te 
weten, begonnen ze de aanroe-
ping te bidden. Op 29 juni van 
datzelfde jaar 1866 slikte een leer-
ling per ongeluk een naald in. Er 
werden dokters bij geroepen, maar 
ze konden niets doen. Toen herin-
nerden zij zich de medailles van 
Onze Lieve Vrouw en gaven er één 
aan het meisje, dat er ernstig aan 
toe was. De zusters begonnen 
direct de aanroeping te bidden. 
Bijna onmiddellijk kuchte het meisje 
en de naald kwam naar buiten.
Iedereen wilde toen een medaille 
van Onze Lieve Vrouw van het Hei-
lig Hart, maar niemand wist waar 
je ze kon krijgen. Zes maanden 

later bezocht een Ursulin uit Enge-
land de school. Ze had juist een 
pelgrimstocht gemaakt naar Issou-
dun. Zij vertelde de communiteit 
hoe ze onder de indruk was 
geraakt van het heiligdom van 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart. Wat een goed nieuws voor 
de Sittardse communiteit. In Issou-
dun was het centrum van de devo-
tie! De zusters wilden natuurlijk 
alles weten over deze devotie. Ze 
schreven naar Issoudun wat de 
heilige Maagd voor hen had 
gedaan. Zij waren helemaal uitge-
laten toen ze een antwoord kregen 
van pater Chevalier zelf! Hij stuurde 
medailles, afbeeldingen en enkele 
folders. Op 23 januari 1867 richtte 
monseigneur Paredis, bisschop van 
Roermond, canoniek de broeder-
schap op in de kapel van de zus-
ters. Op 6 februari in datzelfde 
jaar werden zusters en leerlingen 
leden van de broederschap. 
Opnieuw schreef pater Chevalier 
hen om hen te feliciteren met de 
oprichting van de broederschap, 
die hij beschouwde als het centrum 
van de devotie in Nederland.
De Ursulinen werden niet enkel 
leden van de broederschap, zij 
werden eveneens vurige zelatrices, 
speciaal hun moeder Antoine. De 
devotie verspreidde zich niet alleen 
in Nederland, maar ook in België 
en Duitsland in de buurt van de 
landgrenzen. In enkele jaren tijds 
telde de broederschap enkele hon-
derdduizenden leden. 
In december 1868 gaven de zus-
ters hun eigen annalen uit, dat ‘Het 
blauwe boekje’ werd genoemd. Dit 
boekje bestaat nog steeds, wordt 
tweemaandelijks uitgegeven door 
de Aartsbroederschap van O.L. 
Vrouw van het H. Hart, Oude Markt 
18, 6131 EN Sitard, tel. 0464515141. 
(jaarabonnement Nederland 10 

euro, steunabonnement 15 euro). 
Eén van onze medebroeders levert 
regelmatig bijdragen aan dit tijd-
schrift.
Het ging allemaal erg snel. In 1867 
bezaten de zusters enkel een schil-
derij van Onze Lieve Vrouw van 
het H. Hart, daarna een klein 
beeldje. In 1868 kregen ze van 

Issoudun een groot standbeeld, dat 
in het vervolg het verzamelpunt 
werd van talrijke pelgrimstochten. 
Dit standbeeld werd vervolgens 
door de bisschop van Roermond 
plechtig gekroond namens paus 
Pius IX. Op de vooravond van het 
feest en op de dag zelf noemde 
pater Chevalier de Broederschap 
van Sittard de oudste dochter, de 
ijverigste in het doen kennen en 
beminnen van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart. In zijn preek 
sprak pater Chevalier van 4 miljoen 
leden van de broederschap - iets 
teveel van het goede. Hij deed de 
zusters ook de suggestie om een 
nieuwe kapel te bouwen als cen-
trum van de devotie. De eerste 
steen werd op 2 juni 1875 gelegd, 
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vier jaar later werd de nieuwe 
kapel geconsacreerd. Paus Leo XIII 
verhief haar in 1883 tot basiliek, 
de eerste basiliek in Nederland. 
Na veel problemen (denk aan de 
beelden, medailles en afbeeldingen, 
die allemaal uit Frankrijk moesten 
komen omdat Issoudun exclusieve 
rechten had) kreeg Sittard autono-
mie in 1883 als aartsbroederschap 
voor het diocees Roermond. 
Tot besluit van dit hoofdstuk merk ik 
op dat in 2011 een boek is versche-
nen getiteld: ‘De basiliek van Onze 
Lieve Vrouw van het Heilig Hart te 
Sittard (architectuur - devotie - ico-
nografie)’. Een prachtige kleurenuit-
gave met veel informatie, verkrijg-
baar bij de aartsbroederschap (zie 
boven).

Hoofdstuk 4 

Geteisterd door 
 beproevingen

Frans-Duitse oorlog (1870-1871)
Men kan de indruk krijgen dat de 
devotie zich ontwikkelde in een 
politiek rustige tijd. Dat is niet het 
geval. In 1870 was de Frans-Duitse 
oorlog en werd Parijs belegerd. 
Pater Chevalier schreef alle Franse 
bisschoppen aan, dat er een nove-
ne gehouden zou worden in Issou-
dun. Gedurende die novene zou 

elke avond Frankrijk worden toege-
wijd aan Onze Lieve Vrouw van 
het Heilig Hart, Hoop der hopelo-
zen. (Wij kennen deze aanroeping 
maar al te goed uit de begintijd 
van onze congregatie.) Drieënder-
tig bisschoppen reageerden onmid-
dellijk positief. 

Frankrijk moest haar soldaten uit 
Rome terugtrekken in plaats van 
het Vaticaans grondgebied te 
beschermen. Garibaldi greep dit 
aan om het gebied van Rome bin-
nen te vallen. In de novene bad 
pater Chevalier zowel voor Frank-
rijk als voor de heilige Vader, die 
van territoriale bezittingen werd 
beroofd.
Tweemaal was het Pruisische leger 
Issoudun tot op 6 kilometer gena-
derd. Ofschoon het plan van de 
vijand voorzag in de bezetting van 
de stad, trok het leger zich toch 
terug. Pater Chevalier noemde dit 
gebeuren meerdere keren en 
schreef het toe aan de speciale 
bescherming door Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart. 

De Dochters van O.L.V. van het 
Heilig Hart
Niet bepaald een beproeving zou 
men zeggen. Maar wel sterk 
samenhangend met de oorlog tus-
sen Frankrijk en Duitsland. Hier is 
het verhaal:

Het huis van de 
Zusters van de 
Al le rhei l igs te 
Naam van Jezus 
in Parijs was 
omgeven door 
een grote tuin, 
zo’n vierhon-
derd meter ver-
wijderd van de 
vers terk ingen 
rond de stad. 

Het Franse leger bouwde vlakbij 
hun huis een kazerne voor de fabri-
cage van munitie en oorlogstuig. 
De zusters beloofden in hun tuin 
een standbeeld op te richten van 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart, als zij met hun leerlingen 
beschermd tegen onheil in hun huis 
mochten blijven. Intussen verzorg-
den zij de gewonde soldaten. Zij 
bleven gespaard! Er werd onmid-
dellijk werk gemaakt van het stand-
beeld. Zij overleefden ook zonder 
schade de socialistische revolutie 
van de Commune de Paris, begin 
1871.
Men zal zich afvragen hoe zij op 
het idee kwamen van juist dat 
standbeeld. Het antwoord is, dat 
zij de paters van Issoudun al enkele 
jaren kenden. Van het een kwam 
het ander. Zij vroegen pater Che-
valier om hun groep aan te nemen 
als eerstelingen van de toekomstige 
congregatie van de Dochters van 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart. Dat ging niet zonder voor-
waarden: enkele noodzakelijke 
veranderingen in hun ‘geest’, hun 
manier van leven en hun activitei-
ten. Zij moesten ook een noviciaat 
doormaken. De zusters, twintig in 
aantal, gaven blijk van hun instem-
ming, blij als zij waren dat ze een 
zekere koers hadden.
Pater Chevalier zocht een geschikt 
huis voor de zusters in Issoudun. Er 
waren er wel, maar veel te duur. 
Hij had in Turijn een gravin ont-
moet, nodigde haar uit om het hei-
ligdom in Issoudun te bezoeken. Zij 
was bereid om 14000 francs te 
geven voor aankoop van het huis. 
Zij ging nog verder en trad in onder 
de naam: zuster Felicité. Ze werd 
overste van de zusters. 
Er waren moeilijkheden genoeg. 
Naar aanleiding van een menings-
verschil over de titel van een bro-
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Jubileum

Frater Hans Wennekes kreeg op 10 augustus jl. een 
welverdiend feest.

Op gepaste wijze werd gevierd dat hij 20 jaar woonde 
bij en werkte in het Centrum Nadirkonyen voor de 

straatkinderen in Lodwar, Kenia.

Er staat in dit nummer al aardig wat over Kenia,
maar deze impressie wilden we u toch niet 

onthouden!

chure - in vertaling ‘Over de devotie 
tot de koningin van het Hart van 
Jezus’ - kwamen er in de pers over-
trokken artikelen, dat de devotie tot 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart door Rome was veroordeeld. 
Tot overmaat van ramp moesten de 
paters Frankrijk in 1880 verlaten. 
De eerstvolgende acht jaar bracht 
ongehoord veel lijden, waarbij nog 
lang niet alles is vermeld.
Maar de devotie weerstond de 
kwellingen, evenals de Dochters 
van Onze Lieve Vrouw van het Hei-
lig Hart. Zij groeiden in hun toewij-
ding aan hun zaak: de mensen 
naar het Hart van Haar Zoon 
begeleiden.

Van kerk tot basiliek:  
8 september 1874
Even een verheugende gebeurtenis 
tussendoor: De aartsbisschop van 
Bourges ontving een breve uit 
Rome, dat met goedkeuring van 
paus Pius IX het heiligdom van 
Issoudun verheven werd tot basi-
liek, een eretitel die aan bepaalde 
kerken wordt verleend (men maakt 
onderscheid tussen een basilica 
major en een basilica minor; het 
ging hier om de laatste).
De aartsbisschop zei in zijn homilie 
op 8 september 1874, dat het hei-
ligdom nu daadwerkelijk een 
koninklijke woning zal wezen (dat 
is de eigenlijke betekenis van het 
woord basiliek).
Opnieuw een grandioze processie 
van ongeveer 30.000 gelovigen.
(Wordt vervolgd)

Frater Isidorus Nieland
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Ten behoeve van Onder Ons heeft 
fr. David Mullink het idee opgevat 
om de fraters Venansius en Silvester 
in Indonesië enkele vragen voor te 
leggen zoals: Hoe zien jullie de 
toekomst voor de fraters in Indone-
sië en wat zijn hun problemen? 
Wat kunnen de Nederlandse mede-
 broeders nog voor jullie betekenen 
nu zij steeds ouder en minder actief 
worden?
Hun antwoorden zijn een beetje 
samengevat en in elkaar geschoven.

We leven in de eeuw van de weten-
schap en technologie. Kennis is 
zeer belangrijk en is waardevol 
voor zowel individu als samenle-
ving. Het is dan ook nodig daarop 
in te spelen, ook als religieus. 

Ter voorbereiding op hun werk stu-
deren de Indonesische fraters dan 
ook, veelal aan universiteiten, 
waarbij tegenwoordig ook steeds 
meer het besef komt dat het belang-
rijk is een taal als Engels te leren 
om te kunnen communiceren met 
de Nederlandse medebroeders en 
met mensen elders in de wereld. 
In de seculiere wereld waarin we 
leven voelen wij als fraters van 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart echter de verplichting ook 
getuigenis af te leggen van ons 
geloof. De fraters in Indonesië pro-
beren dit te doen in hun werk als 
onderwijzer op scholen en universi-
teiten. Daarnaast assisteren de fra-
ters bij pastorale taken in paro-
chies, wordt vanuit ons charisma 
jeugd gecoacht bij activiteiten 
zoals retraites en zondagsschool in 
de kerk, helpen fraters bij voorbe-
reidingen op doop en vormsel, 

hebben zij preekbeurten, zingen 
zij mee in kerkkoren, zijn ze orga-
nist en brengen ze communie aan 
zieken, ze bezoeken zieken, oude-
ren en gevangenen en helpen bij 
de opvang van straatkinderen.
De grootste problemen in de maat-
schappij zijn corruptie en armoede 
en sommige fraters zijn daarom 
begonnen met juridische verdedi-
ging van de armen, omdat er in de 
rechtspraak ook vaak het een en 
ander aan schort.
De toekomst van de congregatie in 
Indonesië wordt vol vertrouwen 
tegemoet gezien, zeker als de leden 
serieus worden voorbereid op duur-
zame toekomst. Zaken als werkori-
entatie, het activeren van persoon-
lijke kwaliteiten en van saamhorig-
heid moeten een plaats krijgen in 
de opleiding van jonge fraters.
Natuurlijk zijn er ook problemen. 
De fraters leven eenvoudig en ste-
ken veel tijd in hun werk waardoor 
het spirituele leven nu en dan wat 
in het gedrang komt. En er zijn 
soms minder roepingen dan gewenst 
of verwacht, maar in het verleden 
is gebleken dat zich dat toch ook 
altijd weer herstelt en de roepingen 
weer toenemen. De apostolische 
betrokkenheid groeit zichtbaar en 
is er veel potentieel. Als we dat 
weten te bundelen, zal het mogelijk 
zijn ons te ontwikkelen en te groei-
en. Met de wil om te leren en open 
te staan voor de behoeften in de 
maatschappij zal er zeker toekomst 
zijn voor de congregatie in Indone-
sië en zullen we blijven groeien en 
ontwikkeling doormaken.

Voor zover er problemen zijn, vra-
gen deze aandacht, inspanning en 

tijd om ze op te lossen, maar we 
moeten dit doen omwille van echte 
broederschap. Investering in men-
sen is zeer belangrijk. We probe-
ren steeds de jonge fraters te moti-
veren en hen een gevoel van opti-
misme te laten ontwikkelen, hen te 
wijzen op positief denken en ver-
trouwen over te brengen in Gods 
liefde. 
Acceptatie van elkaar, wederzijds 
begrip voor elkaars tekortkomingen 
en elkaars goede eigenschappen: 
hierin zal de sleutel moeten liggen 
tot ons leven tezamen. 
Met hun Nederlandse medebroe-
ders voelen de Indonesische fraters 
zich nauw verbonden. Tot op dit 
moment functioneren de Neder-
landse fraters nog in de organisatie 
van de congregatie, besturen, com-
missies en werkgroepen, en behe-
ren zij het vermogen en de beleg-
gingen van de congregatie. Dat 
alles zal straks overgaan in Indone-
sische handen.
Door hun toenemende leeftijd zijn 
de Nederlandse fraters steeds min-
der in staat tot actief werk. Maar 
hoge leeftijd is een uitgelezen kans 
om de weg te vinden naar je diep-
ste identiteit en te ervaren dat aan-
wezigheid er minstens evenveel toe 
doet als werk. Ook op hoge leeftijd 
geldt nog steeds artikel 2 van de 
Constituties: “Wij zijn geroepen 
om samen Gods volk te zijn: elkaar 
te aanvaarden in liefde en overga-
ve, voor elkaar hulp en aanvulling 
te zijn, ieder tot zijn recht te laten 
komen, om zo samen gelukkig te 
zijn.” 
Nabijheid wordt een sleutelwoord. 
Nabijheid concreet voor elkaar in 
het gebeuren van alledag en nabij-

BERICHT UIT... Indonesië
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heid spiritueel met de Indonesische 
fraters en de wereld. In de herfst 
van hun leven kunnen de Neder-
landers de ruimte vinden om te 
bidden, hetgeen inspiratie zal bie-
den aan de volgende generatie en 
het vuur brandend zal houden. De 
Indonesische medebroeders ver-
trouwen hierop en ervaren veel 
steun in de wetenschap van deze 
spirituele nabijheid. 

De Nederlandse fraters kunnen 
ervan overtuigd zijn dat hun toewij-
ding voortgang vindt in een nieuwe 
generatie in Indonesië, die er trots 
op is de erfgenamen te zijn van het 
werk en de offers die de Nederlan-
ders zich zowel op materieel als 
op geestelijk gebied getroostten. 
Nu op hoge leeftijd gekomen, kun-
nen de Nederlandse fraters erop 
terugzien dat zij iets goeds begon-
nen zijn. 

Blijk van de voortgang van de con-
gregatie gaven de altijddurende 

geloften die onlangs in Indonesië 
door vijf jonge fraters werden afge-
legd en waarover één van hen, fr. 
Kardinus, onder andere schreef:

Het feest van onze Lieve Vrouw van 
het H.Hart als beschermheilige van 
onze congregatie is altijd een bij-
zonder feest voor onze congrega-
tie en voor hen die proberen het 
liefdewerk voort te zetten en uit te 
bouwen waar onze stichter Mgr. 
Andreas Ignatius Schaepman onder 
het motto ‘In zorgzaamheid en een-
voud’ mee begon. 
We worden dan uitgedaagd weer 
eens na te denken over het doel 
van deze grote taak in dienstbaar-
heid en we zijn niet alleen gelukkig 
dat we deze taak mogen vervullen, 
maar voelen ook grote waardering 
en een plicht ten opzichte van de 
congregatie en haar werk in de 
wereld.

Dit jaar in mei vierden we ook dat 
vijf jonge medebroeders de moed 

hadden voor 
God en voor 
alle mensen die 
erbij aanwezig 
waren hun altijd-
durende gelof-
ten uit te spre-
ken. Als frater 
willen zij een 
b e t ro u w b a re 
boodschapper 
zijn van Gods 
woord en aan 
velen verkondi-
gen dat Jezus 
verrezen is en 
de dood heeft 
ove r wonnen . 
Alles willen zij 
doen omwille 
van God, die 
ons roept, die 

ons gekozen heeft. De altijdduren-
de gelofte staat daarbij symbool 
voor overgave aan het reddende 
werk van God in ons dagelijks 
leven. 
God roept mensen, niet omdat ze 
zo capabel zijn, maar omdat Hij 
wil dat ze in Hem geloven en van 
daaruit hun hele leven dienstbaar 
zijn aan de medemens. God heeft 
de mensen lief en is trouw. Hij 
hoopt dat wij Hém trouw zijn 
ondanks onze tekortkomingen en 
zwakheden en Hij geeft ons kracht 
en begeleidt ons naar het eeuwig 
leven. “Wees niet bang want Ik 
ben je nabij.” God schenkt ons zijn 
genade, blijft ons trouw en verge-
zelt ons tot het eind van onze pel-
grimstocht.

(geschreven door Fr. Venansius,
Fr. Silvester en Fr. Kardinus,

vertaald in het Engels  
door Fr. Silvester, 

vertaald in het Nederlands 
door Adri Vergeer)
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verteld door frater 
Wim  Heister

Het moest er natuurlijk eenmaal van 
komen. Een bezoek aan frater Hans 
Wennekes in Lodwar en zijn centrum 
Nadirkonyen, voor het opvangen 
van straatkinderen. Het Algemeen 
Bestuur had het plan opgevat een 
visitatiebezoek te brengen aan de 
fraters in Kenia en vroeg aan het 
Nederlands Provinciaal Bestuur om 
een bestuurslid voor begeleiding. Zo 
werd aan mij gevraagd om de reis 
naar Kenia te gaan maken. Het was 
een eervolle uitnodiging en de reis 
werd dan ook terdege voorbereid. 

Ik wilde zoveel mogelijk weten over 
het leven en werken van de Turkana’s 
en andere stammen uit de buurt 
waarmee de Turkana op goede voet 
leven, maar ook met de  stammen 
zoals de Pokot, die constant ruzie 
maken en ruzie zoeken over het vee 
en zelfs mensen vermoorden om dit 
vee in bezit te krijgen. Regelmatig 
lees je over cattle raids (veeroof), 
waarbij de eigenaren gedood wor-
den. Op internet kun je hierover veel 
informatie inwinnen.
Zo vertrok ik, goed voorbereid, naar 
Kenia voor een korte periode van 
woensdag 4 mei tot en met maandag 

16 mei 2011. Ik was door de fraters 
die al meermalen in Kenia geweest 
waren op de hoogte gesteld van het 
reizen, onder andere over de vraag 
hoe je het veiligst en gemakkelijk 
naar de missionarissen van Mill Hill 
kunt gaan. De aankomst in Nairobi 
was in de avond en dan is het goed 
te weten hoe je op je adres moet 
komen. De taxichauffeur in Nairobi 
was niet zo zeker van de route. Op 
een gegeven moment moest ik, alhoe-
wel het de eerste keer was dat ik in 
Kenia kwam, hem vertellen welke 
kant hij op moest. De Ngong Road 
was de straat die we moesten heb-
ben. En zo arriveerde ik rond 22.00 
uur bij de Mill Hill Fathers.

De ontvangst was hartelijk en men 
vertelde dat de Indonesische fraters 
reeds gearriveerd waren en al naar 
hun kamers waren gegaan. Ik was 
blij dat de reis prima verlopen was. 
En zo zocht ik na een welkomst-
drankje mijn slaapgelegenheid op. 
Ik was in Kenia!
Na een goede nachtrust was er 
‘s ochtends de kennismaking met de 
Indonesische fraters en werd ons na 
het ontbijt een rondrit aangeboden 
door frater Vinsensius. De dag erna 
was gepland als een vrije dag en 
heb ik de omgeving van het Mill Hill-
huis verkend. De Indonesiërs hadden 
een eigen vrije dag ingevuld. De 
andere dag moesten we al vroeg op 
pad. Om 7.00 uur in de morgen 
vertrok ons vliegtuig van Jomo Ken-
yatta Airport richting Lodwar, hele-
maal in het noordwesten van Kenia. 
Het is een afstand van ongeveer 
800 km. en de vlucht duurt zo’n twee 
uren.

Op het vliegveld van Lodwar aange-
komen werden we hartelijk welkom 
geheten door onze medebroeders 
aldaar, te weten: de fraters Hans 
Wennekes, Alexius, Chrysostomus, 
Donatus en Romanus. Het huis van 
de Indonesische fraters ligt slechts 
een paar honderd meter van het 
vliegveld. Hier gebruikten we onze 
lunch. 
Na de lunch vertrokken Hans en ik 
naar Hans’ huis in Kanamkemer, een 
buitenwijk van Lodwar. Hier kon ik 
me gaan installeren in een geriefelij-
ke logeerkamer met ventilator. Dit 
laatste kwam zeer van pas en was 
noodzakelijk, want de temperatuur 
liep snel op tot boven de 40 graden 
Celsius. Hans raadde me aan veel te 
drinken en voorzichtig te zijn, omdat 
schorpioenen en ander kruipend 
ongedierte gemakkelijk voor infec-
ties kunnen zorgen.
Na wat gerust te hebben vertrokken 
we richting het centrum voor de 
straatkinderen, waar Hans al 20 
jaren voortreffelijk leiding aan geeft. 
De kinderen begroetten ons met veel 
enthousiasme en hartelijkheid en 
gaven aan dat ze zich vereerd voel-
den met ons bezoek. Tijdens het 
verblijf in Lodwar kwam ik regelma-
tig met Hans bij de kinderen en kon 
met eigen ogen zien wat voor werk 
verricht werd, wat er allemaal aan 
gebouwen was neergezet en hoe de 
nieuwe kinderen worden opgevan-
gen en klaargemaakt om naar 
school te gaan. Veel kinderen moe-
ten de eerste beginselen van het 
onderwijs op het centrum nog leren. 
Tevens leren ze dan de regels, die 
voor ieder kind op het internaat gel-
den. Hoewel ik bij de visitatie-

OP BEZOEK MET HET ALGEMEEN BESTUUR
IN LODWAR, KENIA



Onder Ons nr. 3 - 2011

25

gesprekken van het Algemeen 
Bestuur aanwezig was, had ik toch 
voldoende tijd alles goed in me op 
te nemen. Voor de kinderen had ik 
spelmateriaal en een hoeveelheid 
petjes meegenomen en ze waren er 
maar wat blij mee.
Op het centrum waren ook twee 
dames uit Nederland, die een aantal 
jaren geleden al op Nadirkonyen 
waren geweest als stagiaires en nu 
terug zijn gekomen om weer een 
handje te helpen. Het viel me op dat 
er heel veel te doen is voor en met 
de kinderen. Men vertelde mij dat 
veel mensen uit de bevolking door 
malaria, longontsteking, aids en 
tuberculose overlijden en vaak op 
jonge leeftijd. Ook het onbarmharti-
ge klimaat en de leefomstandig-
heden in deze woestijn omgeving 
zijn hier natuurlijk schuldig aan. De 
gemiddelde leeftijd van de Turkana’s 
is maar 40 jaar. Ik had wel in de 
gaten dat dit leven in Lodwar veel 
heftiger en harder is dan ik me had 
voorgesteld. Ik neem dan ook mijn 
petje af voor al de werkers die zich 
hier nuttig maken.
Met Hans bezocht ik de Comboni-
paters in Nakwammekwee en we 
spraken met Pater Rafaël. Zij hebben 
naast hun werk in de parochie ook 
een ‘green project’ gestart. Doordat 
ze hier voldoende water kunnen 
oppompen zijn ze in de gelegenheid 
allerlei groenten te kweken. Iets ver-
derop bezochten wij een klooster 
van slotzusters afkomstig uit Mexico. 
Zij leven in afzondering.
In de regio heb ik met Hans verschil-
lende scholen bezocht. Je rijdt dan 
door een soort woestijngebied en 
ineens zie je klaslokalen waar wel 
100 tot 200 kinderen les krijgen. Ze 
hebben daar ook hun overnacht-
ingen en je begrijpt niet dat ze er 
kunnen leven. Er is daar verder niets 
te zien, geen stadje of dorp, geen 

winkels, niets, niets! Met de Indonesi-
sche fraters zijn we op een morgen 
ook naar het Turkanameer geweest. 
Verschillende vissers waren in de 
weer om hun boten in orde te bren-
gen of de netten te boeten..
Er waren verschillende gesprekken 
van het Algemeen Bestuur met de 
Indonesische fraters zoals ook de 
bedoeling van dit bezoek was. En 
zo te horen was dit een nuttig bezoek 
waarin bepaalde zaken weer helder 
en duidelijk werden. Ik vond het jam-
mer dat er van het Indonesische 
 Provinciaal Bestuur niet iemand aan-
wezig was. 
In Lodwar hebben we een aardige 
indruk gekregen van het werk, de 
problemen en hoe men deze op 
eigen wijze trachtte op te lossen. 
We hadden gesprekken met de bis-
schop en met meerdere lokale pries-
ters, die ons duidelijk maakten waar 
hun problemen liggen. We hebben 
ook nog contact gehad met pastor 
Geoffrey Nakutan, een priester die 
zich inzet voor jongeren met drank-
problemen. Hij kon ze aantonen hoe 
dit het leven compleet kon vernielen, 
hij had zelf de ervaring gehad.
Na een Eucharistieviering in de 
kathedraal werd een speciaal eerbe-
toon gegeven aan Fr. Philip Weber, 
een frater die daar in maart 2002 
plotseling kwam te overlijden. Bis-
schop Dominic zegt: “Ik hoop niet 
dat dit de laatste frater is die hier 
begraven werd. Ik hoop dat de fra-
ters nog lang in ons bisdom blijven 
werken.” Met de bisschop werd 
afscheid genomen van frater Chryso-
stomus, ook wel Tommy genoemd, 
die weer terugkeert naar Indonesië.
Of de fraters in het algemeen, en de 
Indonesische fraters in het bijzonder 
het volhouden en het kunnen redden, 
is een grote vraag. Hans heeft de 
leeftijd van 72 jaar bereikt. En wat 
hij nou nog doet is heel goed, maar 

hoe lang kan hij dit nog volhouden? 
Gelukkig heeft hij in frater Alexius 
een bekwaam en zeer toegewijde 
medebroeder. 
Ook de medewerkers op Nadirko-
nyen zijn zeer gedreven en werken 
hard. Het draait daar nog steeds 
zeer goed. Daarom vind ik het van 
het grootste belang dat er nauw 
contact is en blijft tussen de fraters in 
Kenia, Nederland en Indonesië. 
Wat me wel van het hart moet is dit: 

Er werken nu naast Hans enthousi-
aste fraters uit Indonesië, een enkele 
keert terug. Het Algemeen Bestuur 
vindt deze missie van de fraters zeer 
belangrijk… Jammer dus dat de 
Indonesische fraters zo weinig 
bekendheid geven van hun werk-
zaamheden aan de fraters in Indo-
nesië. Tegen welke moeilijkheden 
lopen ze op maar ook welke succes-
sen behalen zij. Hopelijk dat dit punt 
van mij wordt opgepakt en dat er 
meer bekendheid gegeven wordt 
aan ons missiewerk aldaar! Immers: 
onbekend maakt onbemind…

Na dit korte en zeer intensieve 
bezoek aan de fraters in Kenia, wil 
ik de fraters en de medewerkers van 
harte dank zeggen voor hun gastvrij-
heid en de warmte waarmee ik door 
hen ontvangen ben.

Opgetekend door fr. David Mullink.
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als ze het voorstel om te trouwen 
met de oude man niet accepteerde. 
Het meisje kende een pastor van 
de Jehova Getuigen bij haar in de 
buurt die haar hielp om het bij de 
politie te melden. De politie stuurde 
hen door naar Justice and Peace 
waar het besproken werd. Ze ver-
bleef toen voor een paar dagen bij 
de coördinator van Justice and 
Peace thuis waarna het opnieuw 
besproken werd op het politie-

bureau in aanwezigheid van de 
moeder, enkele ooms, de Children’s 
Officer en de politiecommissaris. 
Gladys verklaarde aan haar moe-
der en ooms dat ze niet bereid was 
te trouwen met de oude man en 
ook niet naar huis wilde omdat ze 
dat geen veilige plek vond voor 
haarzelf. 
Het hele gezelschap kwam toen 

Van frater Hans Wennekes

Nadirkonyen is van een klein cen-
trum uitgegroeid tot een echte 
gemeenschap. In 1991 hadden we 
zelfs geen eigen terrein noch een 
eigen gebouw om straatkinderen 
op te vangen. We konden terecht 
in een bibliotheek die in de mor-
genuren niet gebruikt werd. Maar 
‘s middags moesten we de kinde-
ren weer de straat op sturen omdat 
we geen plek hadden. Een stukje 
grond werd ons aangeboden door 
de gemeente Lodwar waarop we 
een eerste gebouwtje neerzetten. 

Een U-vormig gebouw met enkele 
klaslokalen, een klein kantoortje, 
een hokje waar gekookt kon wor-
den en een ruimte waar de kinde-
ren hun schamele bezittingen kon-
den opbergen en bewaren. Een 
slaapgelegenheid was er niet. 
Maar dat was ook geen ramp want 
de meeste Turkana-mensen slapen 
in de open lucht omdat het altijd 
warm is en het maar zelden regent. 
De kinderen konden slapen op de 
z.g. veranda van het gebouw, de 
open plek in de U-vorm die ‘s nachts 
werd afgesloten met een hek. Ze 
kregen een matje en een laken en 
dat was al heel wat meer dan ze 
gewend waren op straat. Ze slie-
pen daar in een oude kartonnen 
doos of onder een auto die niet te 
hoog op zijn wielen stond. 
Nu het aantal kinderen heel wat 
groter is en de overheid veel meer 

eisen stelt, hebben we vorig jaar 
twee slaapzalen gebouwd, een 
nieuw hek om het centrum geplaatst 
en een kantoorruimte gebouwd 
zodat we wat professioneler kun-
nen werken. En dat is nodig om 
geregistreerd te worden bij de 
overheid en dat te blijven want 
iedere drie jaar moet de registratie 
vernieuwd worden. Er worden aan 
ons gebouw heel wat eisen gesteld 
waar een overheidsschool, een 
ziekenhuis of een gevangenis niet 
aan voldoen. Maar zo gaat dat in 
een ontwikkelingsland. Ieder weet 
wat goed is en hoe het hoort, maar 
om er zelf aan te voldoen is wat 
anders.
Zo heeft de overheid in Lodwar 
geen opvangcentrum voor kinde-
ren die in nood zijn en een poosje 
een veilige plek nodig hebben, een 
zogeheten ‘rescue centre’. In juni 
kregen we bezoek van de Child-
ren’s Officer, het hoofd van de 
politiepost Lodwar, iemand van 
Justice and Peace, twee pastors 
van de Jehova Getuigen en een 
traditioneel geklede moeder en 
dochter. De dochter Gladys (14 
jaar), woonde met haar moeder 
zo’n 60 km van Lodwar. Ze ging 
niet naar school maar moest op de 
geiten en schapen passen. Haar 
moeder en ooms wilden dat Gla-
dys met een oude rijke man ging 
trouwen. Gladys was daar nog 
lang niet aan toe en liep van huis 
weg omdat ze ermee bedreigd 
werd dat ze gedood zou worden 

Bericht uit… Lodwar
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naar ons centrum met de vraag of 
Gladys voor twee weken op het 
centrum kon verblijven. In de tus-
sentijd zou er naar een oplossing 
gezocht worden. Zoals gewoonlijk 
is er dan geen bijdrage van de 
overheid of Justice and Peace in het 
verblijf van het meisje op het cen-
trum. Het meisje was gekleed in de 
traditionele kleding van de Turkana 
en voorzien van een enorm vracht 
kralensnoeren om haar nek. Toen 
ieder vertrokken was deed Gladys 
de kralensnoeren af en wilde graag 
als een gewoon meisje gekleed 
gaan, maar ze had niets om kle-
ding te wisselen. Daar hebben we 
snel voor gezorgd zodat ze zich 
tussen de andere kinderen thuis 
voelde. De twee weken gingen om, 
maar er was geen follow up van de 
Children’s Officer of wie dan ook. 
Snel hoorden we dat de Children’s 
Officer voor twee maanden naar 
Nairobi was vertrokken voor een 
cursus. De coördinator van Justice 
and Peace ging voor zijn jaarlijks 
verlof en de hoofdcommissaris zei 
dat hij alleen was meegekomen als 
getuige van de overdracht van 
ouders naar Nadirkonyen. We 
oefenden druk uit op Justice and 
Peace om wat te ondernemen. Na 
de vakantie van de coördinator 

kwam hij naar het centrum en deed 
nog een keer uit de doeken hoe het 
allemaal in elkaar zat. Hij zou een 
samenkomst organiseren tussen alle 
betrokkenen om voor Gladys een 
goede oplossing te zoeken. Na 
een week kwam de broer met zijn 
vrouw naar het centrum om pools-
hoogte te nemen. Intussen is Gladys 
op het centrum. Ze voelt zich happy 
en wil er wel blijven om “te leren”. 
Hoe het verder af gaat lopen weten 
we nog niet. Het zal wel een lange 
geschiedenis worden want de over-
heid werkt hier traag. De Children’s 
Officer is meest van de tijd niet in 
Lodwar en dus gebeurt er dan niks. 
Soms om moedeloos van te wor-
den.
In Kenia is het goed waarneem-
baar dat het klimaat aan het veran-
deren is. De seizoenen, zoals de 
regentijd en de droge tijd, zijn ver-
dwenen. Het kan maandenlang 
constant droog zijn zonder een 
druppel regen. Dat heeft grote 
gevolgen voor de nomaden die 
afhankelijk zijn van gras voor hun 
vee. Maar ook de productie van 
maïs, graan, bonen, cassave, sui-
kerriet, koffie en thee loopt sterk 
terug waardoor een voedseltekort 
onstaat. De overheid krijgt het niet 
voor elkaar om voldoende reserves 

op te bouwen in betere tijden. Er 
moet dan voedsel ingevoerd wor-
den en dat verloopt allemaal moei-
zaam en niet helemaal transparant. 
Gevolg is dat we nu met een enorm 
tekort aan voedsel zitten. Van de 
naburige landen, Somalië en Ethio-
pië stromen dagelijks duizenden 
mensen Kenia binnen die hopen op 
een plekje in een vluchtelingen-
kamp waar voedsel verstrekt wordt. 
De kampen zijn al overvol terwijl er 
iedere dag meer mensen binnenko-
men. Ook in Lodwar begint de 
schaarste voelbaar te worden. Prij-
zen zijn meer dan 35 procent 
hoger dan in het begin van het 
jaar. De scholen gaan eerder slui-
ten omdat het voedselbudget op is. 
Voor de ouders een regelrechte 
ramp. Gevolg zal zijn dat meer 
kinderen hun heil op straat gaan 
zoeken in de hoop daar te overle-
ven. We kunnen onze mouwen dus 
wel weer opstropen.

Nadirkonyen in het centrum van de 
foto. Op de achtergrond 2 half-
ronde gebouwen waar voedselhulp 
wordt opgeslagen. Maar die staan 
al meer dan een halfjaar leeg.

Lodwar, 24 juli 2011
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Frater Eloy Mullink stierf door ver-
drinking in 1965 in de omgeving 
van Mawego, op een leeftijd van 
slechts 27 jaar.

De fraters van Utrecht startten in 
1958 met hun missioneringswerk in 
het Afrikaanse land Kenia op speci-
aal verzoek van de Kerk om in 
Afrikaanse landen te gaan missio-
neren en onderwijs aan te bieden. 
Het was frater Eloy Mullink, toen 
nog maar een jong aspirant van 21 
jaar, die aangewezen werd om als 
één van de eerste zeven fraters 
naar ons missiegebied Mawego in 
Kenia te gaan.
De fraters hadden in het bisdom 
Kisumu van mgr. Frederick Hall de 
vraag gekregen om daar in South 
Nyanza een ‘Rural Training Centre’ 
over te nemen en goed op poten te 
gaan zetten. Het was op een plaats 
waar een school door kajotters (KAJ 
= Kristelijke Arbeidersjongeren, 
voor heen Katholieke Arbeiders-
jeugd) gerund werd, maar die een 
extra impuls moest krijgen. Er was 
nog te weinig structuur en lijn bij 
deze opleiding en de bisschop wil-
de hiervoor graag fraters hebben.
En zo vertrok frater Pontianus met 
de eerste zes medebroeders waar-
onder frater Eloy Mullink, naar dit 
Keniaanse gebied aan het Victoria-
meer, om deze technische oplei-
ding te gaan verzorgen. Wij, als 
fraters van een onderwijscongre-
gatie, moesten voor een structuur 
en een goed onderwijsplan zorgen 
om zo ook het westen van Kenia 
een goede technische opleiding te 
bezorgen. 

De vakken die op deze technische 
school gegeven werden waren: 
metaalbewerking, timmeren, bouw-
techniek en kleermaken. Daarnaast 
kregen de jongens, want het was 
een opleiding alleen voor jongens, 
ook de normale theorievakken als 
Engels, rekenen, aardrijkskunde, 
geschiedenis, Swahili, tekenen, 
enzo voort.
Frater Eloy kreeg de afdeling 
metaalbewerking onder zijn beheer 
en begon enthousiast een plan op 
te stellen voor dit vak, hoewel hij 
zelf net de scholing in Nederland 
achter de rug had. Hij legde zich 
erop toe de jongens vooral eenvou-

dige, kleine werkstukken te laten 
maken, die men in het dagelijks 
leven goed kon gebruiken en nodig 
had. Dit was natuurlijk ook nood-
zakelijk omdat de machinerieën 
die men voor die opleiding nodig 
had, nog niet aanwezig waren. 
Maar de Mawego Technische 
School was een feit en had een 
bemoedigende start. Het belang-
rijkste in deze periode was dat men 
een goed leerplan ontwikkelde. 
Hieraan werkten alle afdelingen 
mee. Toch kwam men regelmatig 
problemen tegen die niet zo mak-
kelijk op te lossen waren. Dan 
moest men gaan improviseren en 
werd enthousiast gezocht naar 
oplossingen.
Zo kwam Eloy al snel met de vraag 
bij het Algemeen Bestuur of ze voor 
de afdeling metaal een draaibank 
mochten aanschaffen. Hij vond het 
noodzakelijk dat de jongeren ook 
hier kennis mee zouden maken. 
Gelukkig voor Eloy stemde het 
bestuur ermee in.
Maar op velerlei terreinen moest 
men blijven improviseren en met 
noodoplossingen komen. Zo was 

het ook heel belang-
rijk dat men een ei-
gen aggregaat zou 
krijgen om zelf voor 
de elektriciteit te 
kun nen zorgen. Op 
deze manier kon 
men machines gaan 
gebruiken, en dit is 
voor het hele reilen 
en zeilen van een 
instituut noodzake-
lijk. Je hebt elektrici-

EEN VERGETEN VERHAAL…
Het tragische ongeval van frater Eloy Mullink,  

een van de eerste pioniers in Mawego, Kenia
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teit nodig in de keuken, voor het 
gebruik van allerlei machines in de 
verschillende leslokalen, voor de 
nacht, voor het studeren in de 
avond en ga zo maar door. Ook 
kun je dan zelf bepalen of je de 
elektriciteit wel of niet aanzet. 
‘s Avonds om half elf werd de elek-
triciteit afgezet. Het was trouwens 
boffen dat we elektriciteit hadden, 
want in een groot deel van Kenia 
was er helemaal geen elektriciteit; 
er waren nog geen elektriciteitscen-
trales zoals nu.
Ook de watervoorziening namen 
de eerste pioniers ter hand. Men 
installeerde duizendgallontanks bij 
alle grote gebouwen, legde dak-
goten aan bij deze gebouwen en 
ving op die manier het regenwater 
op dat nodig was voor dagelijks 
gebruik. Aangezien er regelmatig 
droge periodes voorkomen in dit 
tropische land, moest men wel 
allerlei voorzorgsmaatregelen tref-
fen. Ook hier had frater Eloy heel 
wat werk voor te verzetten. Later 
ging men ook nog ondergrondse 
tanks plaatsen voor de opvang van 
regenwater, met een capaciteit van 
20.000 tot 30.000 liter water om 
zo voor een langere periode water 
te hebben voor het internaat en de 
bewoners van de school. Het 
gebeurde regelmatig dat leerlingen 
van andere scholen naar huis 
gestuurd werden omdat het water 
op die scholen op was. 
We hebben het over Mawego, 
waar onze school stond. Maar dan 
moet u weten dat Mawego maar 
een klein dorpje was met enkele 
huizen, twee of drie kleine winkel-
tjes, en een parochiestandplaats 
waar de pastoor eenmaal per 
week de H. Mis opdroeg en was 
begonnen met de voorbereidingen 
voor het bouwen van een kerk. 
Men kon in die winkeltjes alleen de 

hoogstnoodzakelijke dingen kopen 
zoals maïs, rijst, lucifers, batterijen, 
snoep, zeep en stoffen voor kle-
ding. Toch waren de mensen in 
deze omgeving er maar wat trots 
op dat ze een technische school 
hadden.
In 1963 werd Kenia onafhankelijk 
van Engeland, die dit Afrikaanse 
land jaren als kolonie in bezit had. 
Maar onafhankelijkheid is niet iets 
wat gemakkelijk is en vanzelf gaat. 
De mensen moesten er eerst hele-
maal mee vertrouwd raken en er 
zelf hard voor werken. Onder de 
bezielende leiding 
van hun eerste presi-
dent Jomo Kenyatta 
ging men aan de 
slag, maar het was 
de eerste jaren een 
hele opgave. Het 
land kwam op eigen 
benen te staan en 
men was er in feite 
nog niet klaar voor. 
Men moest in het 
begin de hulp inroe-
pen van experts uit 
Engeland, maar ook 
uit andere Engels-
sprekende landen, omdat zij op de 
hoogte waren van Engelse begrip-
pen en verhoudingen. Om het land 
tot ontwikkeling te brengen moest 
men dus eerst van alles kennis 
opdoen.
De technische school van Mawego 
begon langzamerhand structuur en 
lijn te krijgen en ging goed draaien. 
Wel waren er enkele fraters die 
vanwege gezondheidsproblemen 
moesten terugkeren naar Neder-
land. Ik denk hierbij aan de fraters 
Romualdus en Wim Janssen. Er 
kwamen meer fraters uit Nederland 
naar Kenia en er werden meer 
scholen gesticht op andere plaat-
sen zoals Rakwaro, Mukumu, 

Rapogi en Kibabii. Na enkele jaren 
werd de technische school in 
Mawego officieel erkend en hoor-
de zij bij de selecte groep van 
zeven technische scholen van heel 
Kenia.
Naast het lesgeven waren de fraters 
ook actief op ander cultureel gebied 
en met de sport. Er werden films 
vertoond maar ook leesgroepen 
opgezet, er werd muziek gemaakt 
en men deed mee met landelijke 
wedstrijden, vooral op het gebied 
van sport. Zo werden er naast aller-
lei sportactiviteiten zoals voetballen, 

volleyballen, hardlopen en atletiek 
wandeltochten georganiseerd. Op 
7 juni 1965 vertrok frater Eloy met 
een groep jongens voor een trek-
tocht door Nyanza in de omgeving 
van Mawego en Kendu Bay aan het 
Victoriameer. Tijdens het wandelen 
worden zij verrast door een zwerm 
bijen, bijen die in Afrika zeer agres-
sief kunnen zijn. De jongens stoven 
uit elkaar en renden voor hun leven, 
wel rekening houdend met de rich-
ting die ze volgden om veilig te zijn. 
Frater Eloy, niet zo bekend met de 
omgeving en wat te doen met zo’n 
zwerm bijen, rende naar beneden 
om van zijn belagers af te komen. 
Maar de bijen bleven hem achter-
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volgen. Eloy bereikte op die manier 
de Awachrivier en stond toen voor 
de moeilijke beslissing wat te gaan 
doen. Liggen of in de rivier sprin-
gen, niet wetend hoe en waar hij 
terechtkwam…Hij besluit te sprin-
gen. Dat is het laatste wat men van 
hem gezien heeft. Hij komt niet 
meer boven. Waarschijnlijk was hij 
al tientallen keren gestoken en was 
hij al half verdoofd toen hij de 
sprong waagde. Helaas werd hij 
door de golven bedolven en door 
het water meegesleurd. De leerlin-
gen waren zelf met de schrik vrijge-
komen en gingen zoeken waar 
frater Eloy was gebleven en heb-
ben van alles geprobeerd om hem 
te vinden. Ze gingen zelfs de rivier 
in. Helaas was alles tevergeefs. 
Ontdaan en zeer verdrietig keer-
den zij terug naar Mawego, om 
daar aan de fraters het droevige 
nieuws te brengen. Hier trokken zij 
er meteen op uit om zich naar de 
plaats van het onheil te begeven.
Ook deze tocht had geen enkel 

succes en men moest onder ogen 
zien dat frater Eloy was omgeko-
men. Maar waar was hij gebleven? 
Alles werd afgezocht maar men 
vond geen enkel teken van hem.
Intussen werden mensen van het 
bisdom en van onze congregatie 
op de hoogte gesteld van dit tragi-
sche ongeluk en werden de voor-
bereidingen getroffen voor de 
begrafenis. De bisschop van Kisii, 
mgr. Maurice Otunga, wilde zelf 
voorgaan bij de begrafenis van 

deze  veelbelovende jonge frater, 
ook al was diens lichaam nog niet 
gevonden. 
De hoop het lichaam toch nog te 
vinden werd echter niet opgegeven 
en men ging vol overgave door 
met zoeken. De toenmalige Vicari-
us van Kenia, plaatsvervangend 
overste van het Algemeen Bestuur, 
frater Cherubinus schrijft hierover: 
“Eloy overleed op Pinkstermaan-
dag. De pontificale Requiemmis, 
op te dragen door Mgr. Otunga, 
was vastgesteld op zaterdag 12 
juni daaropvolgend. We hoopten 
tegen die tijd het lichaam gebor-
gen te hebben. Juist op tijd, op de 
zaterdagmorgen, komt het bericht 
dat het lichaam te zien was. Father 
John en Father Zacheo de paro-
chiegeestelijken, enige fraters en 
onderwijzers hebben onder leiding 
van de eerste twee, met volkomen 
negatie van alle politievoorschrif-
ten, het lichaam geborgen. Het 
was in een goede staat, geconser-
veerd als het was door de onderste 
koudelagen van het diepe water. 
Het moest echter onmiddellijk gekist 
worden en begraven. Monseigneur 
deed de absoute en de begrafenis 
en droeg daarna in de open lucht 
de pontificale H.Mis op.
De belangstelling van Fathers, 

broeders en zusters en van de 
inheemse bevolking was overweldi-
gend. Eloy ligt nu begraven op het 
terrein van de school, vlak voor de 
kapel. Vanaf het eerste moment is 
zijn graf niet zonder belangstelling 
geweest. Groepen kinderen en 
volwassenen bidden er en voeren 
rouwdansen uit of zingen hun 
klaagliederen.
Eloy hield van Afrika en de Afrika-
nen…”
Tot zover het verhaal van frater 
Cherubinus opgetekend in 1965.

Toen wij, frater Hans Wennekes en 
ondergetekende, in 2001 Mawego 
bezochten, werden wij allerharte-
lijkst en met veel egards begroet en 
rondgeleid in de school en op het 
terrein eromheen. Het zag er alle-
maal goed uit. 
Ook het graf van frater Eloy op het 
terrein vlak voor de kapel ligt er 
nog steeds prima verzorgd bij. 
Daar hebben we een poosje gestaan 
om voor hem te bidden, hem te 
gedenken en weer in herinnering te 
nemen. Het is goed frater Eloy’s 
gedachtenis in ere te houden zoals 
ook de Kenianen in South Nyanza 
dit nog steeds doen.

Frater David Mullink
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Giften tot september 2011

MAART 2011

L. v W. te Z. €  50,- (correctie)

JUNI

H.A. vd L. te H. €  15,-
C.L.B. te Z. €  25,- Fr. Wennekes

JULI

M.W. te T. €  30,-
MB. C. te NV €  15,-
A.J.M. N. te S. €  25,-
G.M. S.-B te W. €  25,-
Z.v.L. te M. €  25,-
E.T.M.D. te A. €  50,-
M.B. vd B. te  A. €  15,-
M.J. v D. te  H. €  10,-
A.B.M. TH-v. U te L. €  15,-
R. v S. te G. €  25,-
Z.L.F. te M. €  15,-
A.K. te H. €  15,-

AUGUSTUS

G.M.F. te B. €  30,-
J.L.v K. e.e. te X €  25,-
M.A. vd O. e.e. te B. €  100,- Kenia
A.F.M. v R. te H. €  25,-

SEPTEMBER

S.G.N. te D. €  30,-

Financiële verantwoording
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Mijmering

Jij die bent
in al wat leeft.

Liefdesvuur 
van het begin.

Bezielend zelfs 
de kleinste steen.

Slapend in planten, 
slapend in bomen.

Jij die in dieren 
komt tot dromen.

Liefdesvuur,
dat ons omgeeft.

Vuur laai op,
ontwaak in mensen.

Ontwaak in mij, 
in iedereen.

Jij, die geen 
begin kent,

en geen end,
Jij die bent.

frater Ton Oostveen


