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Van de Redactietafel
Alweer de 79ste jaargang en voor
u ligt het lentenummer van Onder
Ons 2011. U heeft het misschien
al gemerkt, dit nummer van Onder
Ons is wat minder dik dan normaal.
Dit zal in de komende tijd mogelijk
vaker voorkomen. Ons tijdschrift
heeft als doel u te informeren over

het wel en wee van de fraters in
Nederland en hun activiteiten en
of werkzaamheden. Over het wel
en wee, houden wij u zo goed
mogelijk op de hoogte. Onze activiteiten worden echter wat minder.
Wij klimmen in jaren en kunnen
niet meer, zoals in het verleden,
melden over grote schoolactiviteiten, bruisend jeugdwerk of andere
liefdewerken. Een enkele keer zijn
er in de afgelopen periode wat
algemene artikelen aan de inhoud
toegevoegd, maar… is dat de
opzet van Onder Ons? Wij willen
zoveel mogelijk trouw blijven aan
de oorspronkelijke doelstelling van
ons blad. De redactie heeft dan
ook na enig beraad de knoop

doorgehakt. Er is gekozen voor een
wisselend aantal pagina’s in de
toekomst. In de huidige vorm was
dit de laatste jaren 32 pagina’s. Bij
voldoende kopij zal dit zo blijven.
Is het echter zo dat er wat minder
nieuws te melden valt, dan zal het
betreffende nummer 24 pagina’s
tellen. Altijd nog de moeite waard
om te lezen dus: zo blijft u immers
op de hoogte van fraterland.
De vaste rubrieken zoals: in
gesprek met, kort nieuws, in
memoriam, zij die ons voorgingen,
nieuws uit Kenia of Indonesië en de
financiële pagina, vinden normaal
voortgang. Nieuws dat de moeite
waard is voor familie, vrienden,
kennissen, collega’s, oud-collega’s
en allen die de fraters nabij zijn,
zal steeds weer een plaats vinden
in ons blad. Daarnaast zullen we
zo nu en dan in de geschiedenis
van de fraters duiken onder de
titel: ‘Hoe staat het eigenlijk met
…. ? Voor de komende nummers
wordt gewerkt aan een terugblik
op o.a. de Leostichting en enkele
grote huizen in Nederland. Verder
gaat gekeken worden naar de
voortgang van de scholen en
overige activiteiten in de diverse
plaatsen waar wij gewerkt hebben.
Wanneer lezers ons iets te melden
hebben dat de moeite waard is
voor Onder Ons, is dit uiteraard
ook van harte welkom.
In dit nummer heeft frater David
een gesprek met onze nestor in Nederland: frater Gustaaf. Een kleurrijke figuur die op hoge leeftijd
nog tot vele dingen in staat blijkt.
Frater Isidorus neemt ons mee in de
geschiedenis van onze patrones,
Onze Lieve Vrouwe van het Heilig
Hart. De devotie tot onze patrones

is de laatste jaren wat meer in de
belangstelling gekomen. Ook in de
komende nummers kunt u hier nog
wat meer over lezen.
In Groningen woont nu nog één
frater. Toch bruist het oude klooster
aan de Moesstraat van de activiteiten. Naast haar functie als spiritueel centrum De Poort heeft het
inmiddels een geheel andere bestemming gekregen. In een artikel
uit het noorden leest u er alles over.
Ondergetekende nam een kijkje bij
frater Angelico Fennis. Als restaurateur en schilder is hij bij velen van
ons bekend. Hij schilderde onlangs
een icoon, ik volgde hem tijdens
de werkzaamheden. Het resultaat
ziet u op de middenpagina. Frater
Hans Wennekes is inmiddels weer
in Kenia en vertelt ons van zijn wederwaardigheden met de mensen
in Lodwar.
In de afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan het adressenbestand.
Adressen zijn gecontroleerd, bijgewerkt en aangevuld. De adressering gebeurt vanaf heden vanuit
de redactie. De verpakking en
verzending echter blijft in handen
van de drukkerij. Voor u als lezer
verandert er dus niets. Het administratieadres is onveranderd, en
voor informatie hieromtrent verwijs
ik u naar de colofon op bladzijde
twee. Wij hopen dat deze nieuwe
opzet van verzending een goed resultaat heeft. Mocht het blijken dat
er toch nog onvolkomenheden zijn,
laat u ons dit dan alstublieft weten.
Weer helemaal bijgepraat wens ik
u mede namens de redactie veel
leesplezier.
frater Ton Oostveen
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Als …
Als dood niet dood is,
maar de doorgang naar nieuw leven.
Als dood de kroon is op ons menselijk bestaan.
Als deze waarheid ons bij leven is gegeven.
Waarom dan toch die angst om ooit eens dood te
gaan?
Want, als het waar is wat wij hopen en geloven.
Ja, als het waar is dat je eeuwig voort mag gaan.
Als heel ons leven ons in handen is gegeven,
om dit geloof in diep vertrouwen te doorstaan.
Ja, als het waar is dat wij één zijn met de ‘Vader’.
Ons gaan en komen slechts een zucht zijn in de
tijd.
Als het dus waar is, wat wij hier van Jezus leren.
Dan is ons aardse leven nu al eeuwigheid.
Frater Ton Oostveen
De Bilt, 5 februari 2011
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EEN KLOOSTER WORDT MONUMENT

Uit: de Groninger Gezinsbode van 4 januari 2011
Het pand Moesstraat 20 heeft afgelopen jaar de status van monument
gekregen. Het voormalig klooster is
voor de meeste mensen onbekend,
want het ligt enigszins verscholen
op een groot binnenterrein. Een
uniek stukje stad met een rijke en
interessante historie.
Vanuit het plantsoen gekomen ligt
het pand aan de linkerkant van de
Moesstraat en is bereikbaar door
een poortdoorgang. Het klooster
met de grote, deels ommuurde tuin
is in 1919 gebouwd in opdracht
van het kerkbestuur van de Heilig
Hartkerk naar het ontwerp van
de Groninger architect A.Th. van
Elmpt. De eerste bewoonsters,
zusters Franciscanessen van de
Heilige Familie, werkten in de
thuiszorg voor mensen van alle
gezindten. Ook vingen zij in het
klooster ouderen op, die niet meer
thuis konden wonen. Het klooster
maakte deel uit van een katholieke
‘enclave’ die in de eerste decennia
van de vorige eeuw ontstond
tussen de Moesstraat en de Tuinbouwdwarsstraat. In 1914 werden
de Heilig Hartkerk en pastorie
gebouwd, in 1916 een lagere
school gevolgd door het klooster
en een verenigingsgebouw in
1919. In 1922 kwam er nog een
bewaarschool bij met een klooster
voor de zusters van Liefde, die het
onderwijs behartigden. De Heilig
Hartkerk en de pastorie zijn (op

de toren na) afgebroken in 1994,
de overige gebouwen staan er
allemaal nog.
De
Zusters
Franciscanessen
woonden en werkten er tot 1980.
Toen zij verhuisden kwamen er
kloosterlingen van verschillende
congregaties (Fraters van Utrecht
en Broeders van Huijbergen, Oudenbosch en Maastricht) en stichtten er een oecumenische communiteit. Het was een tijd waarin allerlei
kloosters zochten naar een nieuwe
invulling van het religieuze leven
en er werd intensief geëxperimenteerd met kleinere communiteiten.
De gemeenschap groeide uit tot
een vriendenkring van zo’n twintig
participanten en werd in 1982
omgezet in een onafhankelijke
vereniging, de Terebint geheten.
Het was een gastvrije gemeenschap, open naar de buurt en met
aandacht voor maatschappelijke
noden. De Terebint bestond tot
1998 en heeft lange tijd vluchtelingen opgevangen.
De Poort
Begin jaren tachtig was er een
groepje enthousiaste mensen dat de
droom had een centrum voor spiritualiteit te beginnen in het noorden
van het land. Een plek voor stilte,
verdieping en ontmoeting. Het
klooster in de Moesstraat paste
bij die droom en er werd contact
gelegd met De Terebint. Dat kwam
goed uit, want de mensen van de
Terebint wilden graag zenmeditatie leren beoefenen. Het contact
groeide en in 1989 kwam het tot
de stichting van De Poort, Centrum
voor Spiritualiteit.
Sindsdien worden er cursussen,
lezingen, dagen en weekenden
gehouden voor mensen die zoeken

naar diepgang en betekenis in
hun leven. Het is een plek van verdieping, vorming en ontmoeting
geworden, nu meer dan twintig
jaar. Vanuit verschillende invalshoeken is er aandacht voor de
geestelijke weg en hoe deze vorm
krijgt in ons dagelijks leven. Er zijn
cursussen in de christelijke mystiek
en spiritualiteit, in kabbala, zenmeditatie, yoga, maar ook in creatieve vormen zoals schilderen, zang
en dans.
Sinds enkele jaren kent het klooster
nieuwe bewoners, acht studenten die een leefgroep (convivium)
vormen vanuit de christelijke studentenstichting Ruimzicht, die in
het land acht van zulke huizen kent.
Belangstellenden die meer willen
weten over en/of zouden willen
deelnemen aan activiteiten van De
Poort kunnen informatie verkrijgen
via website
www.centrumdepoort.nu
e-mail:info@centrumdepoort.nu
of telefoon 050-5712624.
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IN GESPREK MET
Frater Gustaaf Beijerbergen van Henegouwen
rustig doorgaan...
ook op leeftijd...
Als we nu bij elkaar komen, frater
Gustaaf en ik, is het op zijn kamer.
Dit omdat hij sinds enkele weken
gekluisterd is aan zijn kamer
vanwege een vervelende val met
zijn fiets. Frater Gustaaf, Guus
zoals wij hem noemen, is onze
oudste huisgenoot en medebroeder, maar ook de oudste van de
gehele Nederlandse provincie,
zoals hij het zelf vol trots noemt.
Hij hoopt dit jaar zijn 94ste vol te
maken.
Hij zegt: “In al die jaren ben ik nog
nooit echt ziek geweest of opgenomen in het ziekenhuis. Wel heb ik
natuurlijk de laatste jaren wat problemen met kleine kwaaltjes, maar
met het klimmen der jaren krijgen
we daar allemaal mee te maken.”
Hij zit in een rolstoel en is afhankelijk van de verpleging en de
vriendelijkheid van medebroeders.
In het verleden kon hij ook voor
medebroeders zorgen, nu heeft hij
hen nodig.
Zijn val had niets te maken met de
vorst of met gladheid van de afgelopen winter. Hij omschrijft het
zelf als een domme stuurfout. Hoe
het ook zij, de huisarts liet er na
een paar dagen toch een foto van
maken om duidelijkheid te krijgen.
Guus had nogal wat pijn en wilde
weten of er misschien iets gebroken
was.
De dokter kon hem wat dat betreft
geruststellen, maar vertelde hem
wel dat er een scheurtje in het
bekken geconstateerd was. Dus
geen operatie of gips maar wel
pijn en uitzieken, wat soms lang
kan duren.

6

Leven met hulp
Het leren omgaan met een rolstoel,
het worden vervoerd naar eet- en
recreatiezaal, het oefeningen doen
met de fysiotherapeut: dit waren
allemaal zaken die voor hem nieuw
waren. Maar vooral het afhankelijk zijn van anderen en het hulp
moeten accepteren van de verpleging waren zaken die hem in het
begin heel veel moeite kostten.
Zijn gedwongen kamer houden

was op zich niet zo erg, omdat hij
toch al veel op zijn kamer bezig
was met lezen, bidden, puzzelen
en om zich in zijn twee grote
hobby’s te kunnen uitleven.
De eerste hobby is zijn postzegelverzameling: de verzorging
hiervan en het uitzoeken, sorteren
en bestuderen van alle afwijkingen
bij stempels en zegels. Hij heeft een
collectie van duizenden zegels.
Zijn tweede hobby is het vervaar-
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digen en uitdokteren van allerlei
meetkundige figuren, wat wijst in
de richting van rekenkundige vaardigheid en creatieve handvaardigheid bij het maken van die figuren.
Velen van ons vragen zich steeds
weer af hoe hij toch aan zoveel
fantasie en creativiteit komt.
Daarnaast blijft hij zijn geest
scherpen en volgt hij zijn eigen
weg in het leven. Verschillende
zaken in het kloostergebeuren, die
met de jaren erg veranderd zijn,
kan hij moeilijk een plaats geven.
Zo kan hij met luide stem zijn ongenoegen kenbaar maken, als hij het
ergens niet mee eens is. Maar ook
frater Gustaaf weet dat de tijden
veranderen en dat dit ook nodig is
gezien de vele nieuwe ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Toch
kan hij zich ook knap opwinden,
als ineens dingen veranderen in
de gemeenschap waar hij het niet
mee eens is.
Zo kon hij een antifoon, die
herhaald werd op het einde van

een psalm, luide meebidden zoals
dit vroeger gebeurde, terwijl dit
door de anderen gezien werd als
de taak van de cantor.
Muzikaal
Op muzikaal gebied heeft Gustaaf
heel wat kennis in huis. Je kunt
zeggen dat hij zichzelf zeer veel
heeft aangeleerd, maar ook dat hij
gaven en kwaliteiten bezit, die hem
geschikt maken om wat extra’s met
muziek te doen. Hij componeert
eenvoudige liederen, hij bespeelt
verschillende soorten fluiten, hij
zingt heel veel en als klap op de
vuurpijl treedt hij ook nog eens
op met de fluit voor de gemeenschap - het liefst op zondagmorgen, samen met de organist. Zijn
zingen beperkt zich niet alleen tot
gregoriaans, maar ook tot allerlei
gezangen die in de kerk gangbaar
zijn.
Daarnaast was hij jarenlang
dirigent van allerlei koren, zoals in
de jaren negentig in Maartensdijk.

Zo heeft Guus recentelijk nog gesolliciteerd voor het dirigentschap
in de H. Gerardus Majellakerk te
Utrecht. Helaas voor hem kon een
sollicitatiegesprek hiervoor uiteindelijk niet plaatsvinden, omdat de
val hem van reizen afhield.
Toch is frater Gustaaf niet van
plan bij de pakken neer te gaan
zitten. Zijn energie en dadendrang
zijn nog zo groot dat hij, zo gauw
het weer even kan, de draad gaat
oppakken.
Hij moet het nu echt even rustig en
langzaam aandoen ook al gaat hij
vooruit, maar voor hem duurt het
allemaal veel te lang. Hij mag blij
zijn dat de vorst- en ijsperiode, hem
niet zo aanmoedigt naar buiten te
gaan.
Postzegels
Eerder in dit interview noemde ik
al het verzamelen van postzegels
als de eerste van zijn twee grote
hobby’s. Ondergetekende is ook
postzegelverzamelaar, maar wat
hij ziet, hoort en meemaakt bij de
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rasverzamelaar Gustaaf is voor
hem een openbaring. Iedere dag
is frater Gustaaf bezig met het
insteekboek of het album waar
de zegels uiteindelijk in terecht
komen, en menige frater gooit zijn
bijzondere zegels bij hem in het
postkastje.
Hij heeft inmiddels mijn verzameling zegels van Kenia en OostAfrika ter inzage gekregen, om te
zien of hij hier iets moois van kan
maken.
Een speciale verzameling over
schrift heeft hij overgedaan aan

een klein museum. Hier krijgt deze
collectie in de toekomst een eigen
plaats.
Hij heeft nu wel besloten om het
ook op dit gebied wat rustiger aan
te gaan doen en niet meer koste
wat kost alle ontbrekende zegels
aan te vullen. Hij weet ook dat een
verzameling bijna nooit compleet
kan zijn. Maar hij blijft uitkijken
naar de ontbrekende zegels!
Meetkundige figuren
Het maken van allerlei meetkundige figuren is de tweede passie

van frater Gustaaf. Hij vervaardigt
op zijn kamer heel veel verschillende soorten figuren, modellen
en afbeeldingen die meetkundig
berekend zijn. Deze komt hij tegen
in boeken of tijdschriften en als ze
hem aanspreken, gaat hij aan de
slag om ze te maken. Soms heeft
hij meerdere probeersels nodig
voordat het resultaat hem bevalt.
Zo maakte hij driedimensionale
kerststerren, kubussen, allerlei driehoeken, maar ook zes- zeven- en
achthoekige objecten. En om het
niet alleen voor zichzelf te houden
gaat hij zijn producten tentoonstellen in de kasten, die staan in de
gangen van het oude gedeelte van
het St.-Jozefhuis.
Velen lopen er langs zonder dat ze
wat zien, maar dan zie je ineens
een medebroeder, die stil blijft
staan bij een figuur die hem dan
toch boeit of intrigeert.
Frater Gustaaf zegt: “Ik vind het
nog steeds belangrijk om zo
volledig mogelijk in de communiteit
mee te draaien en mee te kunnen
denken bij alle nieuwe ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Ook
al zijn er vele zaken erg veranderd
en komen er helaas geen nieuwe
fraters bij in de congregatie van
Nederland, we blijven wel ons
geestelijk en spiritueel leven voeden
en steeds opnieuw gestalte geven.
Ik voel me in het St.-Jozefhuis thuis.
Het is nog steeds een plek waar we
gezamenlijk gestalte kunnen geven
aan ons geestelijk leven, waar we
toch voor gekozen hebben.”
Frater Gustaaf, dankjewel, dat ik
zo openhartig met je heb mogen
praten. Het geeft mij een fijn gevoel
te zien dat we samen kunnen
doorgaan op de weg die wij
gekozen hebben, ook al gaan de
jaren meetellen. Heel veel goeds
met al je activiteiten en dat jouw
mobiliteit weer snel terugkomt.
Fr. David Mullink
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kolommetje

In januari jl. was het mgr. Mutsaerts,
de hulpbisschop van het Bisdom Den
Bosch, die de nodige deining veroorzaakte. In Dagblad De Gelderlander
zei hij: “We moeten af van een cultuurchristendom zonder beleving. Van de
verburgerlijking van het geloof. Kijk in
kloosters. Dat zijn vrijgezellenhuizen
waar niets meer aan verdieping van
het geloof wordt gedaan.”
Deze uitspraak riep verontwaardiging op. Niet van de politiek of over
de maatschappelijke consequenties,
maar vanuit de wereld van de religieuzen. Deze bisschop etaleerde met zijn
uitspraak het ontbreken van betrokkenheid en een grandioos gebrek aan
kennis van zaken waarover hij wel een
oordeel meende te kunnen hebben.
Dat de kerken steeds leger worden en
dat steeds minder mensen zich aangesproken en aangetrokken voelen door
de kerk, zijn zo langzamerhand feiten
waar we niet meer omheen kunnen.
Dat daar zorgen over zijn, is begrijpelijk, maar spreek hier niet de verkeerde personen op aan.
En terwijl dit alles door mijn hoofd
spookt, staan Noord-Afrika en het
Midden-Oosten in brand. Eerst Tunesië
en Egypte, dan Libië. Er heerst onrust
in Bahrein, Jemen, Syrië, Libanon,
Iran, Irak, Algerije en Marokko enz.
En mogelijk volgen er meer.
Het gaat er hard aan toe en hoe dat
allemaal af moet lopen is de vraag. Het
Westen, waar wij deel van uitmaken,
prakkiseert zich gek over de vraag of
het zich er nu wel of niet mee moet
bemoeien. Er staan uiteindelijk grote
(olie)belangen op het spel!
En wat als er dadelijk verkiezingen

komen en er wordt op democratische
wijze een fundamentalistische moslimregering gekozen in bijvoorbeeld
Egypte? Gaat het Westen die uitslag
accepteren? En dat gaat naar Afghanistan, zoete lieve Gerritje.
En wat moet Jan-met-de-pet met dit
alles?
Als Fleur mag ik me dan hebben voorgenomen over ‘fleurige’ dingen te
schrijven, maar dat wordt wel moeilijk
op deze manier. Hoe kan je in dit alles
nog iets fleurigs ontdekken? De WikiLeaks-onthullingen tonen aan dat ook
westerlingen lang niet altijd zo braaf
en rechtschapen zijn als men ons,
gewone burgers, wil doen geloven.
Maar die onthullingen gaan over de
grote jongens.
In het klein gaat het gelukkig vaak
anders. Daar zie je artsen die als
vrijwilliger gewonden verzorgen.
Mensen die anderen helpen, van
eten en drinken voorzien en zich om
elkaar bekommeren. Daar is niet alles
gebaseerd op berekening en tactiek.
Daar spreekt het gevoel nog, het mededogen. Daar heerst het goede dat
ondanks alle manipulatie en kwade
wil niet uit te roeien blijkt.
Moeder Theresa, die het bij uitstek
vanuit haar ervaring met menselijke
nood kon weten, heeft gezegd:
Het leven is een kans,
profiteer ervan.
Het leven is een zegen,
beproef het.
Het leven is een droom,
verwezenlijk die.
Het leven is een uitdaging,

neem die aan.
Het leven is een plicht,
vervul die.
Het leven is een spel,
speel het.
Het leven is duur,
koester het.
Het leven is rijkdom,
bewaar die.
Het leven is liefde,
geniet ervan.
Het leven is een belofte,
kom die na.
Het leven is droefheid,
overwin die.
Het leven is een lied,
zing het.
Het leven is een strijd,
aanvaard die.
Het leven is een tragedie,
zie die onder ogen.
Het leven is geluk,
maak het.
Het leven is te kostbaar,
verwoest het niet.
Het leven is leven,
vecht ervoor.
Het leven is mooi,
bewonder het.
Dit soort teksten, waar je zelf niet zo
gauw opkomt, geven me altijd weer
een oppepper. Als je die op je laat
inwerken, krijg je er als het ware weer
zin in, ondanks alles.
Mijn kleindochter heeft net haar Bdiploma voor zwemmen gehaald. Het
ging niet vanzelf; ze heeft er echt haar
best voor moeten doen.
En het gaat ons ook wel lukken als we
ons best doen!
Fleur
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Paasgedachte
Als je nadenkt over Pasen en de
verrijzenis kom je al gauw in een
fantasiewereld terecht. Want wat
weten we ervan? We maken ons
voorstellingen, maar weten?
Vroeger was je al gauw bang voor
de hel. Dat is wel een beetje over,
maar de hemel? De zoetige plaatjes
die we halverwege de vorige eeuw
voorgeschoteld kregen, nemen we
nu toch echt met een korreltje zout.
En niemand is ooit teruggekomen.
Er zijn moslims die zeggen het
niet erg te vinden te sterven,
want dan gaan ze als martelaar naar het paradijs. Er
wordt wel gezegd dat ze
geloven dat er dan een
hele rij maagden op
hen staat te wachten.
Of de moslims dat
echt geloven, weet
ik eigenlijk niet,
maar zelf ben ik toch
geneigd daar heel
erg aan te twijfelen.
Zoveel maagden zijn
er niet meer!
Maar hoe het dan wel
zal zijn?
Mensen die wellicht een
tipje van de sluier kunnen
oplichten, zijn zij die vertellen
over hun bijna-dood-ervaring.
Een poosje terug zag ik op de tv
een interview met een mevrouw die
dat had meegemaakt. Ze vertelde
over een onbeschrijfelijke schoonheid, over het gevoel van onmetelijke rust en over licht, zo mooi
dat je er een totaal geluk voelde.
Toen ze daar was, wilde ze dan
ook helemaal niet terug naar het
aardse leven. Maar ze werd teruggehaald.
Terug in haar gezin, was ze een
ander mens geworden. Ze wilde
praten over haar ervaring. Ze
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leefde nog steeds in een euforie en
wilde dat delen.
Maar haar dochter en vooral
haar man begrepen het niet. Het
was moeilijk voor hen te horen
dat haar moeder, zijn vrouw, eigenlijk helemaal niet naar hen
terug wilde. Andere dingen waren
nu belangrijker voor haar en ze
verkeerde constant in een soort
heimwee waaraan haar man en

dochter
geen deel
hadden. Ieder leefde nu in een
eigen wereld, en het gelukkige gezinsleven was verdwenen.
Voor beide partijen is begrip op
te brengen. Als je iets heel moois
beleeft, zoals die vrouw, dan wil je
dat vasthouden. De man en dochter
daarentegen waren nu juist zo blij
dat de vrouw weer bij hen was en
ze haar niet hoefden missen. Zeer
tegenstrijdige gevoelens dus. Ze

hadden alle drie iets gekregen en
ze waren iets kwijt geraakt, maar
konden elkaar niet meer vinden.
Geluk en verdriet tegelijk.
Toch denk ik dat er van de verhalen
over zo’n bijna-dood-ervaring iets
bemoedigends uitgaat. Want al
weten we dan niet precies hoe het
zal zijn, het is kennelijk erg mooi.
De verhalen erover kunnen hoop
en moed geven aan mensen die
getroffen worden door oorlog, natuurrampen, ziekte. Maar ook aan
hen die achterblijven. Het geloof
dat degene waar je van hield
en waarvan je, onder misschien heel moeilijke omstandigheden afscheid
moest
nemen,
dat
diegene het goed heeft,
kan een troost zijn.
Onderdrukking,
oorlog en geweld,
woede en haat: we
doen het elkaar aan.
Jezus ondervond dat.
Hij onderging het, niet
willoos, maar voor God
zijn Vader, voor een betere
wereld, Gods Rijk op aarde,
in een consequente beleving
van zijn boodschap over het
ideaal van de liefde. De trouw aan
die liefde voor vriend en vijand,
leidde uiteindelijk tot zijn lijden
en dood, die we gedenken in de
Goede Week.
Maar op Pasen vieren we de verrijzenis.
Door de dood heen naar iets
moois. We kunnen erin geloven,
voor toen, voor nu.
Is dat geen mooie paasgedachte?
Adri Vergeer
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD
VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
26 – 12 – 2010

Mevrouw Johanna Alberdina Antina Manders-Nieland,
bijna 93 jaar oud, te Eefde.
Zus van frater Isidorus Nieland.

02 – 01 – 2011

Zuster M. Margareta Letschert,
90 jaar oud, te Tilburg.
Zus van frater Laurentio Letschert z.g.

04 – 01 – 2011

De heer Petrus Henricus Dekker,
81 jaar oud, te Stadskanaal.
Zwager van frater Isidorus Nieland.

17 – 01 – 2011

Mevrouw Aartje Meerwijk-Pellegrom,
63 jaar oud,te Nieuwegein.
Sedert januari 1983 in dienst van de fraters in De Bilt.

31 – 01 – 2011

Mevrouw Margaret Disch,
69 jaar oud, te Brisbane in Queensland, Australië.
Schoonzus van frater Roland Disch.

03 – 02 – 2011

Frater Theo te Bogt,
76 jaar oud, te De Bilt.

25 – 02 – 2011

Frater Edwin Ossewold
80 jaar oud, te De Bilt
“DUREN ZAL DE LIEFDE VAN GOD,
VOOR ALLEN DIE ZIJN VERBOND BEWAREN,
ZIJN WOORD BEHARTIGEN
EN HET VOLBRENGEN…”
(psalm 103)
Fr. David Mullink
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Icoon door frater Angelico
maar de ruimte van een groot atelier
en de tijd ontbraken hem. Maar het
huidige werk mag er ook zijn.

Frater Angelico Fennis (83 jaar)
kennen wij als de man die al sinds
jaar en dag bezig is met tekenen en
schilderen. Daarnaast bleek hij een
bekwaam restaurateur van beelden,
kruiswegstaties en ornamenten in
kerken en kapellen. Ook beelden
die het in de huiskamer niet gered
hadden, bracht hij weer tot leven. Een
Heilig-Hart-beeld dat ooit in brokstukken op een dienblad werd aangeleverd, herstelde hij volledig. Angelico
was jarenlang tekenleraar op de LTS
van de Leostichting in Borculo. In
de avonduren vond hij tijd om bovengenoemd restauratiewerk te verrichten. Als schilderstukken stonden
te drogen voordat er verder gewerkt
kon worden, tekende hij jarenlang
omslagen voor de zondagsboekjes van de werkgroep voor liturgie.
Eenmaal met pensioen werd het restauratie- en schilderwerk zijn volle
dagtaak. Hij had hiervoor een eigen
atelier. Ook werd hij gevraagd een tekenclub te leiden voor volwassenen in
Cultureel Centrum Het Hof in Borculo.
Dit deed hij ruim tien jaar. Voor de parochiekerk in Borculo, Ruurlo, Raalte
en Mariënheem restaureerde hij
beelden, retabels en kruiswegstaties.
Dit was vaak een klus van jaren. In
Arnhem schilderde hij een afbeelding
van Vincent de Paul. Deze hangt nu in
de kapel van het fraterhuis in De Bilt.
Aanvankelijk was de huidige uitvoering een eerste opzet. Hij had graag
een wat grotere uitvoering gemaakt
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Enkele maanden geleden was ik even
op zijn kamer en zag dat hij in het
halletje, zijn huidige atelier, bezig
was met de opzet van een icoon. Het
tekenen en schilderen van een dergelijke afbeelding had Angelico al jaren
op zijn lijstje staan. Nu, wonend in
Sint-Jozef De Bilt, ging het er eindelijk
van komen. In de maanden daarna
heb ik deze icoon zien groeien tot
de afbeelding die u hiernaast ziet afgebeeld. Het is een verbeelde kopie
van een Russische icoon. Het is een
afbeelding (in olieverf) van de icoon
van de Mutter Gottes van Kasperovka,
circa begin 18de eeuw. Al jarenlang
had Angelico een bidprentje met deze
afbeelding in zijn kerkboek liggen. De
originele icoon bevindt zich in het Iconenmuseum Recklinghausen.
De 18de-eeuwse schildering staat op
hout en is 32 x 27 cm groot. Het is een
temperaschildering. Wat is een temperaschildering? Een schildertechniek
in waterverf: dat wil zeggen: pigment,
kleurstof, eiwit en gom. Dit droogt mat
op en levert een zeer duurzame schildering.
De afbeelding die frater Angelico
schilderde, is een eigentijdse bewerking. Waarom niet op de authentieke
wijze gemaakt? “Daar heb ik het materiaal niet voor en het is ook niet mijn
bedoeling geweest om een originele
icoon te maken. Ik werk met wat ik beschikbaar heb. Met klassieke olieverf,
lijnolie en siccatief krijg je ook een
mooi resultaat. Je tekent eerst de afbeelding op hout en gaat daarna inkleuren. Ik denk dat ik er zo’n halfjaar
aan gewerkt heb. Niet elke dag hoor!
Het laten drogen tot het de juiste sterkte
heeft om verder te kunnen, vraagt veel

tijd. Voordat je een volgende laag
aan kunt brengen, kunt glaceren of
een goudlaag aanbrengen moet de
ondergrond wel geschikt zijn.”
De houten lijst die u ziet om de afbeelding is een eigen interpretatie
van Angelico. ‘Mater Dei o.p.n.’ staat
voor ‘Moeder van God, bid voor ons’.
Waarom maak je niet vaker dit
soort werk? “Ach, de wereld zit niet
te wachten op dat stilleventje dat ik
zal brengen. Ik wil ook beschikbaar
zijn om mijn bijdrage te leveren aan
de communiteit”, zegt Angelico. Hij
vertelt dat hij regelmatig boodschappen doet en verder heeft hij als dirigent
van het zangkoor de zorg voor de
zang tijdens de liturgische vieringen.
Als hij van zijn dagelijkse fietstocht terugkomt, gunt hij zich tegenwoordig
wel de tijd om wat te schilderen of te
tekenen. Een fraaie bomenpartij, een
vergezicht of een aandoenlijk schaap
zijn soms een inspiratiebron. “Het zijn
kleine werkjes waar ik zo’n anderhalf
uur mee bezig ben, tweedimensionaal
of driedimensionaal. Dat vind ik leuk
om te doen maar grote stukken zal ik
niet uit eigen beweging maken, tenzij
ik er opdracht voor krijg”. Zijn impressie van de icoon van de Mutter Gottes
van Kasperovka behoort ook tot deze
kleine werken.
frater Ton Oostveen
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IN MEMORIAM FRATER THEO TE BOGT
(1934 – 2011)

Tegen het einde van 2010 stond
het al vast: frater Theo te Bogt zal
niet lang meer te leven hebben. De
ondergane chemokuur was zonder
uitwerking gebleven en de daarop
gevolgde bestraling bleek niet in
staat om de ziekte – longkanker –
te bezweren.
Wat doe je als je zo’n vonnis te
horen krijgt? Niemand van ons zal
het van zichzelf kunnen voorzien.
Hier speelt immers je temperament
mee, maar ook je geloofshouding.
Van Theo zou je wellicht verwachten dat hij – gezien de felheid
waarmee hij zich tijdens zijn leven
verzette tegen onrecht en achterstelling van de minstbedeelden – een
op voorhand verloren gevecht zou
aangaan tegen het onontkoombare. Nu echter vertoonde zich een
andere kant van zijn karakter. Een
kenmerkende trek van de Achterhoekse volksaard, samen te vatten
in de verzuchting. ‘Kome wat komt’.
Meer dan een berustende verzuchting echter, want de boeren in zijn
geboortedorp Beltrum weten zich
wel afhankelijk van ons grillige
klimaat, maar leggen zich niet neer
bij tegenslag. Ze weten te aanvaar-
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den, maar zien stoer doorwerkend
uit naar betere tijden, vertrouwend
op de zegen van boven. Dit van
huis uit meegekregen vertrouwen
zal het zijn geweest dat Theo de
kracht gaf om in alle oprechtheid
te kunnen zeggen:
“Ik reken en vertrouw op de barmhartigheid van God en dan zit ik
goed”. Zo goed blijkbaar dat hij
het leven bleef omhelzen, al was
het met de dood voor ogen. Zo
lang het mogelijk was ging hij door
met zijn gewone taken, in De Bilt,
maar ook in Enschede, waar hij
voor de bewoners van ‘De Wonne’
eenmaal per week de maaltijd verzorgde. Met zijn gewone levendigheid nam hij deel aan de gesprekken in de Biltse communiteit en
bracht het zelfs op om nog meermalen voor te gaan in gebed bij
de avonddienst. Voor het laatst op
de vierde zondag van de advent,
enkele dagen voor kerstmis. Zijn
gedachten moeten toen naar Groningen zijn gegaan, de stad waar
hij 25 jaar gewoond en vooral
heel intensief geleefd heeft. Hier
was het dat hij via vrijwilligerswerk
in de ‘Open Hof’ kennis maakte
met pastor-dichter Roel Molemaker
en componist Chris Fictoor. Voor
de advent had Roel een ‘volkse’
vertaling gemaakt van psalm 72,
die door Chris op muziek werd
gezet. Theo werd vooral getroffen
door de antifoon die de psalm omlijstte. Bijna bonkig van taal en in
dezelfde sfeer getoonzet:
Loop uit en zie, want nu gaat het
gebeuren.
Let op de voorboden van wat op
handen is:
Hij is er zo maar zelf,
die bondgenoot van kleine mensen,

die reuze koning die je popelend
verwacht.
Was het de voorvoelde kerststemming die hem aanzette om deze
psalm met de communiteit te willen
zingen? Of de herinnering aan de
Groningse jaren met zijn levendig
participeren op wat er op kerkelijk en maatschappelijk gebied in
beweging was? Het zou wel eens
kunnen zijn dat de zekerheid van
het aanstaande levenseinde de
herinnering aan dit adventslied
opriep. Hij komt mij tegemoet, de
Vredevorst, maar zelf kom ik ook
in beweging om de laatste etappe
van mijn levensweg af te leggen.
En dan gaat het gebeuren, de ontmoeting. Geen vaag vermoeden
meer, maar zien, van aangezicht
tot aangezicht. En zo hebben we
op die laatste adventszondag de
oproep laten klinken: Loop uit en
zie!
Theo te Bogt trad in 1953 in de
congregatie. Hij had niet, zoals de
meesten van ons, eerst een zestal
jaren op het juvenaat doorgebracht. Nooit heeft hij er blijk van
gegeven dit te hebben betreurd.
Waarom ook, hij had een onbezorgde jeugd in het grote boerengezin waar de kinderen elkaar opvoedden en – misschien onbewust
– over en weer de lege plek van de
te vroeg gestorven vader innamen.
Wellicht werd hier ook de kiem
gelegd van zijn intuïtief meevoelen
met mensen die in nood verkeren.
Een gevoel dat zich veel later heel
duidelijk manifesteerde toen hij
zich het lot aantrok van met uitzetting bedreigde asielzoekers. Zou
hij toen niet gedacht hebben aan
de onderduikers die tijdens de
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oorlog in zijn ouderlijk huis een
schuilplaats vonden?
Op de leeftijd gekomen om een vak
te leren koos hij voor het bakkersbedrijf. En zo zag men hem dagelijks de tocht ondernemen naar de
School voor Techniek en Ambacht,
die deel uitmaakte van de Leostichting in Borculo. Hier was het dat
hij kennis maakte met de fraters,
een kennismaking die uitliep op
het besluit om lid van hun congregatie te worden. Dat gebeurde
en bij zijn intrede in het noviciaat werd hem de kloosternaam
Damianus gegeven. Later zou hij
toch de voorkeur geven aan de
doopnaam die hij van zijn ouders
had ontvangen, hoezeer zijn leven
ook blijk gaf van verwantschap
met de onlangs heilig verklaarde
Vlaamse ‘leprozenpater’ Damiaan
de Veuster.
Maar hoe hij ook heten mocht en
hoe goed ook geschoold in het
bakkersvak, na afloop van het noviciaat werd de keuken zijn werkterrein, aanvankelijk in Zeist, twee
jaar later in Borculo. Had hij op
school het diploma bakkersgezel
behaald, hier groeide hij uit tot
keukenmeester. En al zou hij zelf
het woord ‘promotie’ niet in de
mond nemen, dat hij in 1978 werd
aangesteld tot hoofd Algemene
Dienst van de Leostichting vormt
toch wel het bewijs dat hij niet
alleen de kookkunst beheerste
maar ook beschikte over leidersca-

De Open Hof.

paciteiten. Deze functie hield kort
gezegd immers in: toezicht houden
op en begeleiding van het huishoudelijk en technisch personeel. Het
laat zich raden dat hij nu, na 25
jaar, afscheid moest nemen van
zijn werk in de keuken. Tot verdriet
van zijn medewerkers, maar ook
van alle bewoners van het instituut,
die zo lange tijd van zijn culinaire
hoogstandjes hadden genoten.
In de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie zette de al eerder
begonnen getalsmatige teruggang
van het religieuze leven zich onverminderd voort. Nieuwe aanwas
bleef uit en niet weinigen kozen
voor een andere weg. Een en
ander noodzaakte tot bezinning.
Bezinning die vragen opriep als: is
de tijd gekomen voor een radicale
koerswijziging; moeten de soms
eeuwenoude tradities koste wat
kost gehandhaafd blijven; zijn de
structuren niet aan vernieuwing
toe? Theo zou Theo niet zijn als hij
zich niet van harte bij het streven
naar vernieuwing had aangesloten. Zo maakte hij een tiental jaren
deel uit van een kleine groep fraters
die in Borculo in een ‘gewoon’ huis
was gaan wonen om van daaruit
op zoek te gaan naar nieuwe inspiratie, naar een leefwijze die zich
niet afwendt van de wereld maar
er juist middenin wil staan. Om
te ontdekken hoe je als religieus
een ware Godzoeker kunt zijn en
tegelijk een oprechte mensenzoeker. In gemeenschap een sober
leven wilt leiden, met liefde, mededogen en aandacht voor de minst
bedeelden en minst geachten in de
samenleving als grondtoon. Het
klinkt idealistisch, maar de groepsleden waren nuchter genoeg om
te beseffen dat in gemeenschap
streven naar een dusdanig ideaal
al een doel op zichzelf is. Theo
intussen werd geboeid door wat
zich in de stad Groningen afspeelde. Daar had zich de Humogroep

gevestigd, die later ‘Terebint’
zou heten. Wat zich daar in de
schaduw van de Martinitoren leek
te ontwikkelen maakte zo’n indruk
op hem dat hij na veel wikken en
wegen tot het besluit kwam om
leven en werk in Borculo achter zich
te laten en noordwaarts te trekken.
Een keerpunt in zijn leven, zo mag
die beslissende stap, gezet in
1981, wel genoemd worden. Dat
gold trouwens voor beiden: Theo
en zijn metgezel frater Arthur (Ab)
van Brakel. Getweeën kwamen ze
vanuit Borculo de Groningse groep
versterken en hun inbreng bleek al
spoedig waardevol.
Theo vond aanvankelijk werk als
kok in een verzorgingshuis-nieuwe-stijl dat geleid werd door de
Catechisten van Breda en later in
een woonvorm voor doven. Daarnaast echter zette hij zich in voor
de Open Hof, dagopvang voor
zwervers en daklozen. Of eigenlijk voor alle kansarme Groningers
die zich ervan bewust waren tot de
‘rafelrand’ van de stad te behoren,
zich gediscrimineerd voelden en
behoefte hadden aan warmte, geborgenheid en aandacht.
Eenmaal gepensioneerd was hij
nog vaker dan voorheen in de
Open Hof te vinden en werd een
onmisbare kracht, ook wanneer er
bij bepaalde gelegenheden een
maaltijd op tafel moest komen.
Maar meer nog dan om zijn kookkunst werd hij gewaardeerd om de
wijze waarop hij met de bezoekers
omging en hun vertrouwen wist te
winnen, terwijl hij als het nodig was
ook met gezag kon optreden. Wie
weet was het de gedachte aan een
der strofen van zijn geliefde psalm
72 die door zijn hoofd speelde als
hij zich door de Open Hof bewoog:
Dan zullen al Uw mensen
tot hun recht gaan komen
en juist wie niet in tel zijn
tellen dan weer mee.
Niet in tel zijn, dat gold ook voor
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zijn dood. Niet alleen de zussen,
schoonzus en zwagers bezochten
hem bij herhaling, ook de jongere
generatie sloot zich erbij aan, want
oom Theo was geliefd bij allen. Het
was zijn nicht Annet, dochter van
Marietje en zelf verpleegkundige,
die hem tot het einde zeer nabij
is geweest. Een groot deel van de
laatste nachten waakte ze bij hem
en ze was getuige van zijn overlijden op de vroege morgen van 3
februari.
Het was te verwachten dat de
kapel van het Sint-Jozefhuis in
de Bilt op de dag van Theo’s
uitvaart tot de laatste plaats bezet
zou zijn. Behalve de familie, de
medebroeders en vrienden en
bekenden uit zijn vorige woonplaats Arnhem waren er grote
delegaties aanwezig uit Borculo,
Enschede en Groningen. Allemaal
Toen hij wist dat zijn leven ten mensen die hem gekend hebben,
einde liep, sprak Theo nog een met hem hebben samengewerkt of
diepe wens uit. Dat het hem ooit door hem waren geholpen.
gegeven zou zijn op 13 februari Allen droegen hun eigen herinhet gouden huwelijksfeest van neringen mee, hun dankbaarheid
zus Marietje en haar man mee te en hun bewondering. Samen euvieren. “Al moet ik er per ambu- charistie vierend droegen sfeer,
lance naar toe!” De wens is niet gebeden en gezangen ertoe bij
vervuld, maar een sprekender om aan deze gevoelens uiting te
teken van zijn verbondenheid met geven, ook al doordat de overledede familie is moeilijk te bedenken. ne zelf zijn wensen te kennen had
De liefde kwam trouwens van twee gegeven omtrent de liturgie rond
kanten en trad wel heel duidelijk zijn laatste gang. Zo overheerste
aan de dag in de maanden voor de witte kleur en werden er twee
liederen gezongen van de
hand van Herman Verbeek,
huisvriend van De Terebint.
Wie opviel onder de
groep uit Enschede was de
Kapucijn Arnulf Sibbing,
grondlegger
van
‘De
Wonne’ en daar tot op
vandaag de centrale figuur.
De gelegenheid ontbrak om
namens zijn achterban te
spreken, maar op schrift liet
hij het gebed achter dat hij
Theo in de mond legde:
Lieve God,
Hij heeft alle aandacht voor je, maar het
wat ben ik je dankbaar voor
werk gaat intussen wel door.
asielzoekers. Lange tijd hadden zij
in Nederland een goed onthaal
gekregen, maar in de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw
kromp de ruimhartigheid van overheidswege in tot een streng en
soms harteloos toelatingsbeleid.
In De Terebint werden regelmatig
vluchtelingen opgenomen en Theo
slaagde erin hun vertrouwen te
winnen door op voet van gelijkheid
met hen om te gaan en hen te begeleiden bij pogingen om de status
van ‘legale vluchteling’ te verkrijgen. Dit schiep de mogelijkheid
om in Nederland een toekomst op
te bouwen. Theo, vertrouwd als hij
was met de geschriften van profeet
Jesaja, bracht diens vermaning
daadwerkelijk in praktijk: “Verberg
de vluchteling, lever de ontheemde
niet uit” (Jes. 16, 3).
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het leven dat gewoon doorgaat,
doorgaat en doorgaat, dwars door
de dood heen.
Wat ben ik je dankbaar voor mijn
familie!
Wat een groot geluk is het toch
op zo’n plek geboren te mogen
worden.
Wat ben ik je dankbaar voor mijn
medebroeders
met wie ik samen de spanningen in
de kerk en in de maatschappij
– en dus in onze eigen fraterniteiten –
uit heb mogen houden en doorléven.
Wat ben ik blij met al die mensen,
die mij tot vriend en vriendin
werden.
Bedankt, lieve God.
Bedankt!
Hij had er zelf om gevraagd:
voordat hij aan zijn laatste tocht
begon, zou een lied op tekst
van Herman Verbeek gezongen
worden. Wij hebben het gedaan
en het voelde alsof Theo zelf ons
toesprak, vragend om een laatste
dienst:
Draag mij nu uit
en leg mij daar voorgoed,
waar ik verzoend zal zijn
met aarde bruid.
Hemel op mij
het licht dat gaat en komt,
draag mij nu vrucht van licht
en aarde uit.
De dood zal voor ons een raadsel
blijven, maar elke geliefde dode
die we neerleggen in de aarde
helpt ons om tot verzoening te
komen met het ongrijpbare. En het
samen in dankbaarheid gedenken
van een gestorven dierbare kan
het begin zijn van aanvaarding
en overgave. Zo kan bidden om
rust en vrede voor Theo heenleiden
naar troost en hoop voor ons allen.
fr. Ben Hagemans
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FRATER EDWIN OSSEWOLD
Op 25 februari overleed in het Sint-Jozefhuis te De Bilt frater Edwin Ossewold.
Meer dan 60 jaar was hij lid van de congregatie. Hij excelleerde als leraar
Frans, maar was daarnaast actief betrokken bij de vernieuwingsbeweging in
kerk en congregatie na Vaticanum II.
In ons volgende nummer zal nader op zijn persoon, zijn werk en zijn leven
worden ingegaan.

Kort nieuws
■■

Op 13 december 2010 keerden de fraters Wilfried
van der Poll en Erik Lundgren terug uit Indonesië na
een werkbezoek van drie weken.

■■

Op 10 januari 2011 vertrok frater Hans Wennekes
weer naar Lodwar om zijn werk voor de kinderen
in het Centrum Nadirkonyen te hervatten. Inmiddels
heeft Hans ons laten weten goed te zijn aangekomen en dat hij met tevredenheid kon constateren
dat het werk in het centrum op een goede wijze is
voortgezet.

■■

In Indonesië hebben drie congregaties besloten om
op het terrein van vorming intensief te gaan samenwerken. Naast onze congregatie zijn dat de MSC
en de dochters van O.L. Vrouw van het H.Hart.
Onder de naam ‘Familie van Chevalier’ zullen programma’s ontworpen worden die deze congregaties kunnen gebruiken.
frater Wim Versteeg
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Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart:

Ontwikkeling tot voorbij
Vaticanum II

1 Hoe alles is begonnen
Het geloof zelf loopt in onze tijd
harde klappen op. Moet je dan nu
een devotie als bovenstaande aan
de huidige lezers van Onder Ons
voorleggen?
Waarom niet? Toen de stichter
Jules Chevalier van de Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van het
H. Hart zijn plan aan zijn bisschop
voorlegde, werd het unaniem verworpen. Hij kreeg zelfs persoonlijk
te horen: “Zie af van dat project,
het is dood geboren...”
De stichter antwoordde: “Niet
zo vlug, monseigneur! De heilige
Maagd heeft nog niet het laatste
woord gezegd. Wij gaan het haar
vragen.”
En er gebeurde iets bijzonders.
Niet de raad ging om, maar het
was kardinaal Dupont, die anders
nooit tegen het advies van zijn raad
inging. Hij gaf de priesters Chevalier en Piperon in Issoudun het recht
om een congregatie te stichten.
Uit erkentelijkheid jegens Maria,
beschouwden zij haar als hun
stichteres. Op de stichtingsdag - 12
september 1855 - leefde Maria als
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart al in hun gedachten. Was zij
niet mét hen in deze onderneming?
Zo ongeveer wordt het begin van
de congregatie der Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) geschetst in het boek van pater Bovenmars, getiteld ‘Notre-Dame du
Sacré-Coeur’.
Dit stevig gedocumenteerde boek
gebruik ik als steun om de ontwikkelingen in deze devotie te volgen,
die ook dé devotie in onze congregatie is, ofschoon het samen met
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veel andere devoties in onze tijd
minder aandacht krijgt.
Wat moeten wij tegenwoordig
met al die devoties? Voor de één
zijn devoties uit de tijd, voor de
ander gaat het nu om overleven in
ons geloof en dan vergeet je die
devoties ook even. Maar keren we
terug naar de enthousiaste doorzetters van anderhalve eeuw geleden,
de paters Chevalier en Piperon.
De naam en de eerste afbeelding in
de kapel
Zij waren druk met verbouwingen
en plannen voor nieuwbouw, de
kerk. Dat begon in de lente van
1859. Dan gebeurde het ineens
tijdens een recreatie in datzelfde
jaar. Hieraan namen medebroeders van de parochie en van parochies in de buurt deel. Pater Chevalier zat ergens op te broeden en
plaatste ten slotte iedereen voor
de vraag: “Aan wie wijden wij de

nieuwe kerk toe?”
Er kwamen verschillende suggesties, maar de stichter wees ze
allemaal af: “Nee, nee, wij moeten
hebben Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart”. Hij had dus zelf al het
antwoord in zijn hoofd. De aanwezigen waren verrast.
“Dat is het dan”, zei pater Piperon,
één van de eersten onder de
paters, “het wordt de Maagd aangeroepen in de kerk van het Heilig
Hart.”
“Je bent er nog niet, beste vriend,
de titel Onze Lieve Vrouw van het
Heiligt Hart heeft een diepe betekenis. Het wil zeggen dat Maria als
gevolg van haar goddelijk moederschap, grote invloed heeft op
het hart van haar Zoon en dat wij
via Maria naar het goddelijk Hart
moeten gaan.”
“Maar dat is een nieuwigheid.”
“Nieuwigheid! Niet zo erg als u
denkt. In elk geval zullen we in
onze kerk een kapel hebben, toe-

kardinaal Dupont
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gewijd aan Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart”.
“Maar is dat theologisch gezien,
wel correct?”
“Ja zeker” en de stichter begon
de principiële argumenten aan te
voeren, die zijn gedachte rechtvaardigden.
“Nou ja, geen nieuwigheid, maar
u zult zien dat u te ver gaat. Het
komt bij mij ketters over”.
Dat was natuurlijk een groot woord.
Er werd gebeld voor het einde van
de recreatie: dat werkt altijd goed
op zo’n moment. De confrater gebruikte een deel van de avond om
rond de nis met het standbeeld,
onder de bomen, waar de discussie had plaatsgevonden, de aanroeping aan te brengen: “Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
bid voor ons.” Kritiek en volgzaamheid ineen, schijnt het.
De discussie was nog niet voorbij
en zou later opnieuw een bron
van moeilijkheden worden bij
de aanvrage om goedkeuring in
Rome.
Maar op het voetstuk van het beeld
in de tuin kwam de titel te staan.
Er kwam een glas-in-loodraam in
de Mariakapel met de eerste afbeelding van Onze Lieve Vrouw
van het H.Hart: Maria met uitnodigende open handen, onze Heer
op twaalfjarige leeftijd voor haar
staande met zijn ene hand wijzend
naar zijn hart en met de ander
naar zijn moeder (zie rechts).
Pater Piperon verbindt in zijn uitleg
deze afbeelding met het evangelie
van Lucas, waar Jezus op twaalfjarige leeftijd wordt teruggevonden
in de tempel en waar de evangelist
zegt: “Hij ging met hen mee naar
Nazareth, en schikte zich naar
hen”.
Mét de naam komt natuurlijk ook
de afbeelding onder kritiek te
staan. Er zullen nog meer afbeeldingen volgen.

Maar de eerste afbeelding werd
reeds met duizenden tegelijk afgedrukt. Dat had ook een praktisch doel. De stichter had geld
nodig voor het afbouwen van de
kerk. Ze werden verspreid samen
met afbeeldingen van het Heilig
Hart: zelfs in de verkoop van de
plaatjes werd blijkbaar uitdrukking gegeven aan de centrale idee
“Onze Lieve Vrouw” ja, maar “van
het Heilig Hart”. Een van de missionarissen reisde stad en platteland
af - hij bleef nog wel in Frankrijk
- om deze afbeeldingen te verspreiden.
Er was vraag naar, zoals uit de
briefwisselingen bleek.
De paters waren er erg blij mee
en leidden er uit af dat ook Maria
er zich in verheugde. Maar het
verplichtte hen wel om dieper op
de achtergrond van deze devotie
in te gaan. Dat werd voornamelijk
het werk van pater Piperon, die
met zijn gebruikelijke nederigheid
vertelde, dat ‘een van ons’ er mee
werd belast.
En het is de moeite waard om te
vertellen, hoe dit ging.
Hij ontwierp in enkele bladzijden
een tekst over wat de stichter hun
had verteld en maakte er met toestemming van de stichter enkele
kopieën van. En met veel genoegen
vertelde hij, dat hij naar de directeur ging van het Apostolaat des
Gebeds. Na het onderhoud over
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart, en na aanbieding van een
afbeelding, vroeg deze geïnteresseerd: “Heeft u er ook een artikel
over, iets op papier?”
Ja, dat had hij wel, maar tot nu toe
was er nog niets gepubliceerd. De
directeur las de tekst aandachtig
en zei: “Geef mij deze bladzijden
voor ons blad ‘Le Messager’ (= de
Boodschapper). De volledige titel
is: Messager du Coeur de Jésus)”.
“Dat kan niet, het spijt me, maar
ik kan er zelf niet over beschikken.
Ik zal uw verzoek doorgeven aan

mijn overste. Hij zal u erover schrijven.”
Pater Chevalier begreep van toen
af, dat hij de zorg voor deze publicatie niet aan anderen moest
overlaten. We weten alleen niet, in
hoeverre de eerste officiële publicatie van dit concept afweek. Wel
weten wij dat het met instemming
ontvangen werd door veertig bisschoppen.
Ik kan niet het hele artikel weergeven. Dat zou een artikel worden in
een artikel. Maar - en nu volg ik
al wat er in het artikel staat - als
wij Maria beschouwen onder de
titel van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart, dan:
1. stellen wij ons voor om God te
danken en te eren omdat Hij Maria
gekozen heeft om het Heilig Hart
te vormen. (Het gaat dus om de
fysieke vorming van het Hart van
Jezus als fundament van verdere
relaties.)
2. Wij eren de gevoelens die Jezus
gekoesterd heeft met betrekking
tot zijn Moeder. De liefdesrelatie
tussen Jezus en Maria is wederzijds.
3. Wij eren de macht die Jezus
haar op zijn Hart heeft gegeven.
(Staat dit louter toevallig met
grotere letters in het boek van pater
Bovenmars?)
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4. Wij vragen Maria om ons naar
het Hart van Jezus te leiden als
bron van leven (vandaar Onze
Lieve Vrouw).
Pater Piperon noemt later nog twee
andere punten:
5. Om met Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart eerherstel te
brengen voor de beledigingen aan
het heilig Hart van Jezus en Hem te
troosten in zijn droefenissen en bitterheden door een meer stichtelijk
leven.
6. Om aan Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart het welslagen toe
te vertrouwen van alle moeilijke,
uitzichtloze en wanhopige zaken.
Deze zes punten zijn in de statuten
gekomen van de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart en zullen ook wel langs deze
weg onze stichter en onze eerste
fraters hebben bereikt. Want wij
kennen het begin van onze congregatie ook als een aanvankelijk
hopeloze aangelegenheid.
Het tweede deel van het artikel
gaat over de macht, de invloed
van Maria op het Hart van haar
Zoon. Het derde over een aanmaning aan de lezers: Jezus kwam tot
ons door Maria; laten wij via haar
naar Hem gaan.
Er was aanvankelijk erg veel lof
voor het artikel, maar na een
aantal jaren kwam er ook kritiek.
Daarbij ging het vooral om de uitdrukking ‘Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart’. Ik ga er hier niet
verder op in, maar laat de moeilijkheden aanvoelen door te wijzen
op de constructie ‘X van Y’ in onze
taal. Zoek willekeurige uitdrukkingen volgens dit schema en probeer
te achterhalen wat dat ‘van’ daarin
telkens betekent. Verder is het
Franse woord ‘Dame’ afgeleid van
het Latijnse Domina en dat betekent
evenzoveel als ‘soevereine meesteres’. Dat kan men natuurlijk niet
maken!
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Moeilijkheden
genoeg
voor
degenen die de deze uitleg niet
willen accepteren, en voor het
gezag dat zo de zaak ziet ontsporen.
Maar het enthousiasme voor deze
nieuwe devotie was er blijkbaar
niet minder om.
Ook in onze eigen congregatie
stuiten we op vertaalproblemen.
Wij weten de moeilijkheid rond
Nôtre-Dame nog te omzeilen met
de vertaling “Onze Lieve Vrouw”,
dat veel milder klinkt. Maar in het
Indonesische Bunda Hati Kudus is
Bunda een beleefde aanspreekvorm voor moeder en heeft Hati de
betekenis van het mystiek verlichte
innerlijk, als we de betekenis van
‘lever’ tenminste willen vermijden
en dat doen we.
Maar de H. Geest leert ons denk ik

ook, om ons in alle talen te redden.
In dit gedeelte wordt verder nog iets
gezegd over het Memorare. Ik geef
hier de tekst, zoals hij voorkomt in
ons eigen gebedenboek van 1951:
Gedenk, o Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart, de onuitsprekelijke macht, – die uw

goddelijke Zoon u op zijn aanbiddelijk Hart gegeven heeft. – Vol vertrouwen op uw verdiensten komen
wij uw bescherming afsmeken. – O
hemelse Schat-meesteres van
Jezus’ Heilig Hart, – van dit Hart
dat de onuitputbare bron van alle
genaden is – en dat gij naar welgevallen kunt openen, om er over
het mensdom te doen uitstromen –
al de schatten van liefde en barmhartigheid, van licht en zaligheid,
die er in zijn opgesloten, – verleen
ons, wij smeken het u, de gunsten
die wij verzoeken...
Neen, wij kunnen niet afgewezen worden – en omdat gij onze
Moeder zijt, o Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart, – neem onze
gebeden gunstig aan en gelief ons
te verhoren. Amen.
De vetgedrukte woorden in dit
gebed staan onder kritiek.
Er is in 1968 een herziening
gekomen, waarvan ik hieronder
een persoonlijke vertaling geef bij
gemis van een officiële vertaling
(als die er is):
Herinner u de wonderen, Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
die de Heer voor u gedaan heeft.
Hij heeft u uitgekozen tot Moeder
en wilde u bij zijn kruis; hij liet u
delen in zijn glorie; hij verhoort uw
gebed. Bied hem onze lofprijzingen en onze dankgebeden aan;
leg hem onze verzoeken voor...
Laat ons evenals u leven in de
liefde van uw Zoon, opdat zijn Rijk
mag komen!
Leid alle mensen naar de bron
van levend water die uit zijn Hart
stroomt, dat over de wereld hoop
en heil verspreidt, gerechtigheid en
vrede.
Aanzie ons vertrouwen, geef
antwoord op ons appel en toon u
altijd onze Moeder. Amen.
(Katholiek Gebedenboek, uitgave
van 19862, geeft op blz. 482-3,
een kleine variatie op dit gebed.)
fr. Isidorus Nieland
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Bericht uit... Lodwar
van frater Hans Wennekes
Koning, keizer, admiraal,
…… doen ze allemaal.
Toen ik pas in Lodwar was, gebruikte ik de maaltijden samen met
de bisschop van Lodwar in zijn
huis. Hij woonde in een eenvoudig huis op een kleine heuvel met
hier en daar een struik. Vanaf de
eettafel kon je prachtig naar buiten
kijken en zag je de bedrijvigheid
van de mensen uit de wijk Napatet.
Vrouwen met op het hoofd zware
jerrycans met water of een bos
brandhout voor de volgende
maaltijd. Mannen die een handkar
duwden met een hele huisraad of
levensmiddelen voor hun winkeltje.
Veel fietsers en een enkele pick-up
beladen met van alles en nog wat.
Maar ook veel kinderen, heel veel
kinderen die naar of van school
kwamen in alle mogelijke kleurrijke
uniformen.
Als we ‘s avonds aan tafel zaten,
was dat meestal als het net donker

begon te worden. Het werd dan
rustiger op de weg en de meeste
vrouwen waren thuis om voor
de maaltijd te zorgen. Kinderen
kwamen de heuvel op, keken bedachtzaam om zich heen en deden
dan hun behoefte want thuis is
er geen toilet. Soms zaten ze in

een rijtje naast elkaar hun laatste
nieuwtjes te vertellen of de gebeurtenissen van school. Niemand had
een stuk papier of een oude krant
om het goed af te werken. Daar
werd een stuk steen behoedzaam
voor uitgekozen of een afgekloven maïskolf. Als deze kinderen
weer verdwenen waren kwamen
de opgeschoten jongens en enkele
mannen de heuvel op voor eenzelfde dagelijkse behoefte. Ze
zaten wel niet naast elkaar, maar
discussieerden op een wat langere
afstand over de dagelijkse nieuwtjes of wat er zoal in de politiek
gebeurd was.
In de hele wijk Napatet zijn maar
enkele toiletten. Dat is ook zo in

andere delen van Lodwar. In Nederland heeft ieder huishouden
op zijn minst een toilet, terwijl 40
procent van de wereldbevolking er
geen heeft.
Het is trouwens ook een hele klus
en een kostbare aangelegenheid
om een toilet te bouwen. Eerst moet
er een diep gat gegraven worden.
Dat gebeurt nog handmatig. De
eerste meter is niet al te moeilijk,
dan wordt het lastiger. Op veel
plaatsen is er een harde laag in
de bodem die je met een pikhouweel moet aanvallen om dieper
te komen. Als je dan zo’n anderhalve meter diep bent, kom je op
een volgende laag terecht: een
laag van poederachtig zand. Dat
schep je er makkelijk uit, maar er is
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ook een grote kans dat dan het gat
instort. Degene die in het gat staat,
moet dan een touw om zijn middel
doen en een collega toilettenbouwer moet dan aan de rand van de
put het touw vasthouden, om - als
er gevaar dreigt - zijn collega naar
boven te trekken om hem van een
wisse dood te redden. Soms stoten
ze op een groot rotsblok als ze al
aardig op diepte zijn. Een stel oude
autobanden wordt dan in het gat
gegooid en in de brand gestoken.
Als het rotsblok goed heet is, wordt
er water op gegooid zodat het,
hopen ze, in stukken uit elkaar
springt. Al die stukken rots moeten
dan
naar
boven gehesen
worden
om
verder te kunnen
graven. Als het
gat eenmaal op
diepte is, wordt
het met stukken
golfplaat en stokken gestut. Een
betonnen plaat met 2 voetstappen
en een gat in het midden wordt dan
geplaatst waarmee het grootste
werk is gedaan. Een simpel huisje
wordt er op gezet van de restanten
van het bouwmateriaal. Het heeft
voldoende ventilatie om luchtjes te
verdrijven.
Het toilet is een aantrekkingsplaats
voor vliegen, muggen en andere
insecten. Om hiervan verlost te
worden is een VIP-latrine (ventilated improved pit) ontwikkeld.
VIP betekent hier niet very important person want VIP’s beschikken
meestal over betere sanitaire voorzieningen... In de betonnen plaat
is een gat gemaakt, waardoor een
dikke zwarte plastic buis gestoken
is, die hoog boven het toilethokje
uitsteekt. Bovenaan is de buis afgesloten door een fijn gaas. De
vliegen zoeken hun weg naar
beneden en doen zich te goed
aan wat ze het beste vinden. Als
ze weer weg willen, vliegen ze op
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het licht af en komen zo tegen het
fijn geweven gaas. Na verloop van
tijd vallen ze dood naar beneden.
Einde vlieg.
De laatste paar jaar is het mogelijk
om subsidie te krijgen als je een
toilet bouwt op je compound. Die
subsidie stimuleert mensen om voor
betere hygiëne te zorgen, zodat
ziektes voorkomen kunnen worden.
Maar bij hygiëne hoort ook water
om je handen te kunnen wassen als
je een toilet gebruikt hebt. Water is
een heel schaars artikel in Lodwar
en in de rest van Kenia. Vrouwen
besteden vele uren per dag om
water aan te slepen voor het huishouden. Omdat het waterleidingnet lang niet toereikend is en de
gewone man en vrouw het zich
niet kunnen permitteren om een
waterleiding naar hun huis te laten
aanleggen, halen ze water uit de
rivier als die stroomt of putten het
uit een gegraven gat in de rivierbodem. Voor een paar munten
kunnen ze ook een jerrycan water
kopen maar voor velen is dat een
te dure optie.

Een krantje lezen op het toilet is er
hier niet bij. In een zo’n wiebelende houding heb je alle aandacht
nodig voor hetgeen je aan het
doen bent. Op het verlanglijstje van
velen staat dan ook een financiële
input om een eigen toilet te kunnen
bouwen, zodat je geen ziektes of
andere narigheid oploopt.
Toilet voor een hele buurt

Onder Ons nr. 1 - 2011

Financiële verantwoording
Giften tot maart 2011
NOVEMBER 2010
L.H.B.-W. te H.				
G.M.F.D. te B.				
J.M.H.F.-V te D.B.			

€ 50,€ 30,-		
€ 15,-

Kenia

DECEMBER
G.J.J. v E. e.e. te B.			
€ 25,J.A.M. te E.				
€ 100,-		
Straatkinderen Kenia
C.L.B. te Z.				
€ 25,Idem					
€ 50,-		
Fr. Hans Wennekes
S. en S.J. te O.				
€ 60,-		
Missie
€ 25,W.H.W. e.e. te B.			
H.G.M. e.e te B.				
€ 25,A.A.v D. te A.				
€ 20,W.J.A. v W. te B.			
€ 50,A.D.–D.-S.				
€ 100,-		
Kenia
A.F.M. v R. te H.				
€ 25,M.A. vd O. e.e. te B.			
€ 50,W.H.W. te H.				
€ 25,H.R.G.H. te B.				
€ 50,N.vd P. e.e. te S.				
€ 5,-		
Wennekes
JANUARI 2011
A.S. e.e. te W.				
€ 25,Idem					
€ 50,-		
Fr. Wennekes
A.J.J.W. te M.				
€ 25,Idem					
€ 25,-		
Missie Kenia
J.M. H. e.e. te H.			
€ 25,J.H.M.T.-H te P.				
€ 25,€ 15,G.E.M.S.-J e.e. te R.			
H.J.H. te L.				
€ 15,€ 25,-		
Fr. Hans Wennekes
Idem					
W.H. T. te B.				
€ 20,J.G.H.-O. te S.				
€ 25,€ 25,H.L. v Z. te W.				
€ 25,L.K.C. d S. te Z.				
T.J.S. e.e. te U.				
€ 20,M.E.A.H. te O.				
€ 25,€ 45,A.A.J.O. te S.				
A.C. v. M. e.e. te Z.			
€ 35,A.M.J.-S. te H.				
€ 25,€ 15,A.K. te H.				
€ 30,G.M.F. te B.				
FEBRUARI
M.A.vd O. e.e. te B.			
€ 15,€ 25,C.L.F. e.e. te H.				
Hartelijk dank voor de welkome giften.
De bedragen voor de missie zijn inmiddels overgemaakt.
Fr. Wim Janssen, adm.
Bijdragen voor Onder Ons kunt u storten op gironummer: 425463 t.n.v. Administratie Onder Ons o.v.v. :
Bijdrage Onder Ons.
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Lente
Lente jij verrast mij
steeds opnieuw,
met sneeuwklok, narcis, krokus,
en je bloeiend hout.
Zij zijn herauten,
met een boodschap van nieuw leven:
‘De grauwe sluier van de winter,
duurt nog even;
Maar dan barst alles los,
in kleuren, duizendvoud’
Wat naakt en kaal was,
staat op springen,
komt tot leven.
Het tooit zich
in een pracht van kleuren,
ongekend.
De fraaie bloesem,
staat te pronken en te geuren.
De winterslaap komt
traag ont wakend, aan haar end
Ik wil naar buiten om jou,
Lente, te begroeten.
De frisse lucht te snuiven,
van jouw bloemenpracht.
En ik bedenk,
ter wijl ik dankzeg voor het leven,
wie heeft die wonderlijke
schoonheid ooit bedacht?
Het moet de Meester zijn van Leven,
Eeuwig Leven.
frater Ton Oost veen
De Bilt, 5 februari 2011
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