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Van de redactietafel
Hierbij ontvangt u het 1ste nummer
van onze 80ste jaargang. Het blad
Onder Ons van de fraters van
Utrecht verschijnt, zo geven de
archieven aan, echter al wat langer
en we zijn in feite al 80+. Over
hoe dat zit kunt u lezen in de inleiding bij ons jubileumartikel
‘80-jarig jubileum’. Maar 80 jaar
gaan we vieren!
Onder Ons is een familieblad
waarin wij u op de hoogte houden
van het wel en wee van de fraters
van Utrecht. Dit doen de fraters al
tachtig jaar en we gaan door tot
het niet meer kan. Hoe lang dat
nog is, zal de tijd uitmaken.
In dit Lentenummer, zo vlak voor
Pasen, openen we met het paas
gedicht ‘De Grote Stilte’. Daarnaast
zijn er natuurlijk de vaste rubrieken
en frater Isidorus sluit zijn bijdrage
over de geschiedenis van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart af.
Het betreft dit keer een samenvatting van zijn laatste hoofdstukken.
De volledige tekst kunt u lezen op
onze website: www.fratersvanutrecht.nl.
De geschiedenis over de Leo Stichting komt ook tot een einde. In deze
aflevering lezen we over de verhuizing van de Stichting vanuit Borculo
naar Almelo. In een laatste artikel
over dit onderwerp hebben we
iemand bereid gevonden ons te
informeren over de huidige situatie
op het oude terrein. Dit heeft u dus
nog van ons tegoed.
Van heel andere aard is het artikel
van onze Provinciaal Overste frater
Wilfried van der Poll over het seksueel misbruik van minderjarigen.

Helaas hebben wij moeten constateren dat dit kwaad niet aan onze
congregatie voorbij gegaan is. Wij
willen onze ogen er dan ook niet
voor sluiten. In een zeer eerlijk
schrijven maakt frater Wilfried
duidelijk hoe dit gegeven speelt in
onze groepering. Hij heeft zijn
publicatie niet willen doen voordat
het rapport Deetman hierover duidelijkheid verschaft heeft. Vanuit
de redactie, maar ook door eigen
fraters en mensen van buiten de
congregatie is eerder aangedrongen hierover te schrijven. Dat je
niet bij de eerste beschuldiging het
boetekleed aantrekt, maar tijd
nodig hebt om één en ander op
een rij te krijgen, is reëel. Want
mensen van nu worden geconfronteerd met gebeurtenissen van 40,
50, 60 jaar geleden en worden
geacht daar adequaat op te reageren.
Onder Ons heeft nooit de bedoeling gehad om NIET te schrijven
over seksueel misbruik, maar WEL
om dit te doen in samenspraak en
overleg met het bestuur – op een
tijdstip en manier die alle betrokkenen recht doet, klagers/aangeklaagden, slachtoffers/daders. Om
dat uit te zoeken was er de commissie Deetman en die kwam pas
in december jl. met een rapport

terwijl er nu nog vele zaken lopen.
Er is dan ook in de toekomst meer
informatie te verwachten. Als redactie zijn wij frater Wilfried echter
dankbaar voor zijn openheid en
eerlijkheid over deze situatie en
handelwijze tot dit moment.
In de rubriek ‘een vergeten verhaal’
volgen wij enkele fraters die in de
hongerwinter met een grote groep
kinderen vanuit Hilversum naar
Overijssel trokken om de hongerwinter door te komen. Dit is inderdaad een verhaal dat velen van
ons al lang vergeten waren.
Frater Paul Steverink staat bij ons
bekend als een bevlogen mens.
Hoe waar dit is blijkt uit het zoveelste initiatief dat hij ondernomen
heeft. Frater Paul maakt ons deelgenoot van zijn nieuwe stichting.
Hij vertelt hoe hij samen met asielzoekers Global Citizens opgezet
heeft.
Een onderwerp dat in de komende
nummers vaker aan de orde zal
komen is ons Kapittel 2012. U krijgt
in een kort artikel alvast een idee
wat zo’n kapittel inhoudt en maakt
kennis met de onlangs gekozen
kaptitularissen. Velen van u kennen
Onder Ons al jaren, het is daarom
mogelijk wel interessant te lezen
hoe dit allemaal ooit begon – dat is
te lezen in één van de eerste artikelen destijds verschenen in Onder
Ons. En over de stand van zaken in
Indonesië en Kenia informeert onze
rubriek Nieuws uit… De redactie
wenst u allen veel leesplezier en
een Zalig Pasen.
frater Ton Oostveen
3
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80-JARIG JUBILEUM
Dit nummer van Onder Ons is het
eerste van de 80ste jaargang. Dan
zou je denken dat tegelijk het
80-jarig bestaan van Onder Ons
gevierd kan worden. Toch gaat die
veronderstelling niet op. Het eerste
nummer van Onder Ons verscheen
namelijk op 15 mei 1929, bijna 83
jaar geleden dus. In de eerste jaren
was de nummering om onduidelijke
redenen echter onregelmatig en in
de oorlog is Onder Ons onder
andere door papierschaarste zelfs
een paar jaar helemaal niet verschenen. In 1946 kwam men uit
met de 14e jaargang en vanaf dat
moment is ook consequent doorgenummerd, zodat met deze Onder
Ons de 80ste jaargang het licht
ziet.
Hiernaast ziet u de kaft van Onder
Ons, zoals hij de allereerste keer
verscheen, een vorm die hij t/m
1955 behield. Het allereerste artikel op de eerste bladzijde van het
eerste nummer willen we u niet
onthouden. Dat ging zo:
“Heeee! Wat is dat voor een
boekje.? Onder Ons!... Onder
Ons!
Uitgave van de Electrische Drukkerij van het St.-Gregoriushuis. ...
Maar dat heb ik toch niet besteld!
Hoe komen ze er bij me dat thuis te
sturen! Maarrrr... dat zullen ze me
toch zoo niet op ‘t dak sturen, om
straks met een kwitantie te komen.
.... Daar dank ik voor. Had ik
‘t ding maar geweigerd!
Pardon Juffrouw! Pardon Mijnheer!
U beleedigt me! U hebt niet te doen
met een kwartjesvinder. Ik ben
goudeerlijk en geen sjacheraar.

Wil maar een oogenblik naar me
luisteren en U zult geen spijt hebben me te hebben binnengehaald.
Heusch, U moet uw plan niet uitvoeren, om mij met de eerstvolgende post te retourneeren. Zet U
een oogenblik bij ‘t raam of de
tafel en luister even. Laat ik me
even introduceeren.
lntroduceeren? ]a ik begrijp, waarom het begonnen is. Och zie nu
asjeblieft niet zoo beangstigd. Ik
zal ‘t niet aanleggen op uw portemonnaie. Heusch niet.
Ik heet dan ‘Onder Ons’. Ofschoon
nog maar eenige uren oud, heb ik
een eervolle opdracht bij U te vervullen. Zonder twijfel stelt U zelf
ook belang in die velen daar in ‘t
St.-Gregoriushuis en andere huizen. ‘t Is niet alleen uw zoon, of
neef, of vriend, die u binden aan
die groote geestelijke familie, neen
het leven en streven van geheel de
Congregatie volgt ge met veel

belangstelling en liefde. U herinnert
u de gezellige uren van bezoek,
dien dag van professie, dien onvergetelijken dag, de hartelijkheid
daar zoo vaak ondervonden, enz.
enz.
Uw leven is door het hunne geweven. Juist, en op die belangstelling
stellen zij nu zooveel prijs. Zij zal
ook hun arbeid ten goede komen.
Gij zult over hen spreken bij uw
vrienden, kennissen, familieleden
en ook daar belangstelling gaan
wekken voor hen en hun arbeid. En
die belangstelling zal groeien tot
waardeering; zij zal medewerking
en medewerkers verwekken in uw
kring van vrienden en familieleden,
voor het mooie werk der opvoeding. Maar ze willen nog meer. Als
opvoeders der jeugd willen zij
tevens spreken over de jeugd en tot
de jeugd, meer bijzonder tot die
van hun familie, vrienden en kennissen. Aan den geheelen kring
van vrienden en kennissen harer
geestelijke familie willen zij de
behulpzame hand bieden bij het
groote werk der opvoeding.
En dat willen zij niet alleen door
het woord doen, maar tevens door
‘t gebed. En dat gebed voor U en
de uwen zullen zij U geven als
dank tevens voor uw belangstellenden.”
Tot zover de introductie van Onder
Ons.
De belangrijkste gebeurtenis 80
jaar geleden was de bouw van
kweekschool in Zeist. Dat ging niet
helemaal van een leien dakje
getuige de volgende tekst uit Onder
Ons van toen:
5
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“Bouwweeën
‘t Is een feit. Onder de Lezers van
O.O. zijn er die ongeduldig worden over dat lange uitstel van den
bouw onzer kweekschool. Ik ben
dankbaar voor hun belangstelling.
Ja, de belangstelling is groot. Tot
tergens toe toont men die:
Wanneer begint de bouw? Wat
hoor ik: is ‘t plan van de baan?
Wordt ‘t uitgesteld? enz. enz. Zulke
belangstellende vragen kittelen op
een manier, die veel lijkt op prikken! Ja, dat is een wee! Wel de
minste, maar ‘t is er toch een.
Doch dan komen die van officieelen aard. Het plan staat vast: we
bouwen te Zeist. Ge gaat aan
‘t overleggen met de autoriteiten.
En daar volgt koel de nuchtere
mededeeling: op uw terrein ligt
bouwverbod. Ge weet nog maar
half wat de gevolgen daarvan zijn,
maar angst grijpt je al aan. De
vrees voor officieele bezwaren
werkt.
Te goeder trouw gekocht, mocht
het terrein dus slechts bebouwd
worden overeenkomstig het plan
der vakjes, die een burgelijke stratenindeeling toelaat. Maar dat
gaat niet.
Dus nu aan het rekwesteeren! Volgt
een akelig lang wachten op een
raadsvergadering-agenda, die niet
zoo overladen is – ‘t is in den tijd
der begrootingen - dat er nog zoo’n
puntje opgebracht kan worden.
Die agenda komt na zooveel
weken! Volgt bespreking. - zooveel
dagen ter visie liggen! En zoo gaan
er enkele maanden voorbij. Gelukkig, ‘t is er door. Nu aan den gang!
Bouwverlof aangevraagd! Hola
vrind! Nou komen eerst de Gedeputeerden aan ‘t woord. Die sturen
zoo’n besluit van een Gemeente
naar den heer Inspecteur der Volksgezondheid. Volgt rustige bestu6

deering. Ge trilt van ongeduld,
informeert achterom, of die mijnheer het nog niet vrijlaat. Eindelijk!
Een goede geest weet ‘t voor je bij
de eerste zitting de beste op de
agenda te brengen. Er door binnen
een maand. Hoera, nu aan den
gang!

Willem Arnoldus Maas,
architect van Kweekschool
St.-Joseph te Zeist

gemaakt. En dus weer drie weken
uitstel, opnieuw besprekingen, maar
nu met de Commissie in pleno!
Officieel: op ‘t Gemeentehuis. Ja,
ja... nog niet landschappelijk
genoeg! Geen hoog dak.
“Maar Mr. de Voorzitter, is dat
noodzakelijk om een gebouw landschappelijk te maken?”
“Noodzakelijk niet, maar de Commissie oordeelt ‘t gewenscht!” En
de extra-kosten van zoo’n dak! Vijf
en twintig mille! Nu ja... Enfin, nog
niet er door.
Ge verzucht: van alle welstandscommissies, verlos ons Heer. En
intusschen beraadt ge op den thuisweg samen: architect en ondergeteekende. Wat nu te doen? Nog
een sterk motief om de vroede
vaderen van Zeist te bewegen, zich
niet aan de welstandscommissie te
storen bij hun beslissing: de werkeloosheid! Weer een rekest! En ‘t
resultaat! Nu zit je weer te wachten!
Ondanks alle ernstige gezichten
van freule Welstandscommissie
meenen wij te mogen hopen, dat ‘t
nuchtere Hollandsche zakenverstand de vroede vaderen zal voorlichten!”
Er is dus in bijna een eeuw tijd in
feite niet veel veranderd. Toen de
fraters rond de millenniumwisseling
wilden beginnen met de bouw – op
eigen grond – van twee nieuwe
vleugels aan het Fraterhuis St.-Jozef
te De Bilt, deden zich precies
dezelfde problemen voor eer de
nieuwbouw in 2005 in gebruik kon
worden genomen!

Nog eens hola! Er is ook een commissie van welstand oftewel Schoon
heidscommissie in Zeist! Wat denkt
ge?
Brief van uitnoodiging tot bespreking der ingediende plannen ligt in
de bus! Een beetje prikkelen de
zenuwen al! Een bespreking met
Mr. den Voorzitter! Niet officieel,
En hoe het met de kweekschool
ziet u!
Ja. ... veel moois in ‘t plan, maar afliep in 1932, dat leest u de volniet landschappelijk genoeg! Dat is gende keer.
de korte inhoud van het lange
Adri Vergeer
onderhoud met Mr. den Voorzitter.
Wijzigingen in gevelteekeningen
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IN MEMORIAM FRATER JOOP VOS
(1933 - 2011)
Op 28 november 1958 zetten zes fraters
van Utrecht voet op Afrikaanse bodem. Het
bestuur van de congregatie had het moedige
besluit genomen om gehoor te geven aan
een dringende oproep uit Kenia. De missionarissen aldaar hadden sterke behoefte aan
hulpkrachten. Het aantal werkers in het pastoraat was redelijk groot, in elk geval toereikend, maar er bestond schreeuwend gebrek
aan goed opgeleide, bekwame en toegewijde vaklieden in staat om, ook nog toegerust met pedagogisch talent, jonge Kenianen
een vak te leren. Het was dus eigenlijk ontwikkelingswerk wat ze zouden gaan doen.
Wat niet wil zeggen: alle Europese technische verworvenheden overplanten naar het
zwarte continent.
Dat dit al op grote schaal gebeurd is, valt
waar te nemen in een stad als Nairobi. Het
graantje dat het achterland van deze niet
altijd heilzame vooruitgang mocht meepikken was uiterst klein. En daarom denken
ontwikkelingswerkers niet in termen van
‘opstuwen in de vaart der volkeren’. Hun
streven is erop gericht zoveel kennis en vaardigheid over te dragen dat er een betere
toekomst opgebouwd kan worden, dat de
heersende armoede plaats maakt voor een
begin van welvaart. Hieraan begonnen de
fraters te werken. De teamleider, frater Pontianus Schobre, die als ‘kwartiermaker’ al
enkele maanden in Kenia verbleef, voegde
zich bij hen en maakte daarmee het getal
zeven vol. Het doet denken aan de zeven
wijze mannen die, zo vertelt Lucas in de
Handelingen de Apostelen, als eerste diakens werden aangesteld. Maar behalve over
wijsheid beschikten zij – de fraters – ook
over ondernemingsgeest en werkkracht.
Want het kleine vakschooltje waar ze in
Mawego mee begonnen was na een aantal
jaren uitgegroeid tot een vierjarige ‘secondary technical school’, te vergelijken met de
Nederlandse LTS.

Zo begon het. Ze hadden het aanvankelijk
niet gemakkelijk, de zeven pioniers. Maar
wat ze met stoere energie tot stand brachten
bleek zo indrukwekkend dat de bisschop
van Kisumu op de gedachte kwam om ook
fraters te vragen voor andere vormen van
voortgezet onderwijs. En ze zijn gekomen,
niet massaal, maar wel voldoende toegerust
om aan een groot deel van de bisschoppelijke wensen te kunnen voldoen. Ook na
1960, toen het nieuwe diocees Kisii werd
opgericht met mgr. Maurice Otunga als bisschop. Deze geboren Keniaan hechtte grote
waarde aan een optimale opleiding en vorming van nieuwe priesters voor de kerk in
zijn land. Nu was er in Rakwaro een seminarie, dat echter een kwijnend bestaan leidde.
De verzoeken van de bisschop om fraters te
zenden kregen de vorm van smeekbeden en
het resultaat bleef niet uit. Twee fraters die al
in Kenia werkten, werden voor Rakwaro
aangewezen en toegezegd werd dat vanuit
Nederland voor aanvulling gezorgd zou
worden. Dat gebeurde in 1969. Twee jonge
fraters lieten het vaderland achter zich, door
de overheid uitgezonden, maar ook door
eigen idealisme gedreven. Het waren de
fraters Giovanni (Philip) Weber en Gervasius
(Joop) Vos. Philip is tot zijn dood in Kenia
gebleven; hij overleed te Lodwar op 9 maart
2002.

Joop Vos studeerde aan de Pedagogische
Academie te Zeist, waar hij in 1952 de
onderwijzersakte behaalde. In hetzelfde
jaar trad hij in de congregatie in. Na het
noviciaatsjaar was hij in Utrecht zeven jaar
werkzaam in het basisonderwijs en na het
behalen van de akte Engels l.o. volgde zijn
benoeming tot leraar aan de MAVO te Hilversum. Het was in deze jaren dat Joop zich
profileerde als vertegenwoordiger van een
nieuwe generatie religieuzen. Jonge mannen
en vrouwen die zich geraakt en aangesproken voelden door het aggiornamento van
Johannes XXIII. Want het tweede Concilie
van het Vaticaan gooide niet alleen ramen
open om frisse lucht te laten instromen maar
opende ook deuren die toegang gaven tot
nieuwe wegen. En het zou wel eens kunnen
zijn dat de visionaire begeestering van paus
Johannes van invloed geweest is op de
bereidheid van het bestuur der congregatie
om fraters beschikbaar te stellen voor het
werk in Kenia. Waarbij het niet eens zo
moeilijk was om kandidaten te vinden, want
aan enthousiasme was geen gebrek. Joop
en zijn metgezel gingen dan ook in opgewekte stemming de loopplank van het vliegtuig op, wetend dat medebroeders in Kenia
hen opwachtten en dat de achterban in
Nederland niet zou verzuimen hen met
gebed en interesse te ondersteunen.
Dat er nu vier fraters aan het seminarie in
Rakwaro verbonden waren betekende een
krachtige injectie. Het instituut bloeide op,
mocht zich al spoedig ‘secondary school’
noemen en kreeg naamsbekendheid. Eigenlijk had de bisschop de leiding geheel in
handen van de fraters willen geven, maar
dat plan stuitte op weerstand. En misschien
was het ook beter zo. Ze waren tenslotte niet
naar Kenia gekomen om management uit te
oefenen, maar om het volk van dienst te zijn.
Dat deden ze en het geven van onderwijs
met Engels als voertaal ging hen goed af.
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Daarnaast kreeg Joop alle gelegenheid om
zijn talenten te ontplooien. In Nederland
hadden we hem al leren kennen als vindingrijke gangmaker met bijzondere aanleg voor
muziek, zang en entertainment. Men wist
hem te vinden voor het begeleiden van
zomerkampen, die jonge, sportieve frater,
geestig en gevat, nooit om woorden verlegen, vrolijk spelend met taal en melodie.
Met deze kwaliteiten toegerust kon hij ontspannen en ongedwongen omgaan met de
jeugd. En nu ook in Kenia, waar hij naast
leraar Engels sportleider was en stimulator
van zang en muziek. ‘Brother John’ werd
een populaire figuur daar in Rakwaro.
Maar er kwamen problemen. Niet groot
van omvang, wel van overbodigheid. Want
hoe goed de fraters ook functioneerden,
aan het licht kwam dat er vanuit Europa
een merkwaardig, typisch kerkelijk verschijnsel naar Afrika was overgewaaid. Of
binnengebracht, wie zal het zeggen?
Bedoeld wordt het ‘klerikalisme’, die eigenaardige neiging van (sommige) priesters
om zichzelf meer kennis, macht en gezag
toe te eigenen dan hun toekomt. Zo scheen
de leiding van het seminarie ervan overtuigd te zijn dat alleen aan priesters onderwijs aan seminaristen kan worden toevertrouwd. En dat gold ook voor vakken als
Engels en natuurkunde. Aan deze wonderlijke gedachtegang was het te wijten dat de
vier fraters hun congé kregen. Teleurstellend
natuurlijk, maar bijna vermakelijk was intussen wel het verzoek dat er één frater nog
enkele maanden zou blijven om de rector te
assisteren. En die ene frater was brother
John.
Van de fraters die Rakwaro achter zich lieten
gingen Philip Weber en Joop Vos naar
Rapogi. Aan de secondary school geeft
Joop les in de vakken wiskunde en muziek
en niemand zal zich erover verbazen dat
ook hier de nevenactiviteiten zich opstapelden. Het is zoals we in het evangelie van
Lucas lezen: ‘Van iemand aan wie veel
gegeven is, zal ook veel worden gevraagd’
(Luc 12, 48). Zo was Joop bepaald niet zui-

8

Brother John met een leerling in Rapogi
nig op zijn talenten, maar hij maakte er
gebruik van. Of moeten we zeggen: hij
strooide ze rond ten dienste van allen. Toen
mr. Lenard Oloo, een vroegere collega in
Rapogi, in september hoorde van Joops
ernstige ziekte, belde hij onmiddellijk naar
Nederland. Hij verzocht frater Ton Oostveen
om Joop te bedanken voor zijn werk en collegialiteit en gaf daarbij een korte samenvatting van wat brother John deed en tot stand
bracht:

“De leraren van de Rapogi Secondary
School herinneren zich Joop als een excellente leraar. Hij was ook degene die voor de
studenten een bank opgestart heeft om hun
geld te kunnen sparen. Daarnaast heeft hij
jaar in jaar uit stencilwerk verzorgd voor de
school en de omgeving. En rond Kerstmis
maakte hij kleine boekjes en kaarten voor de
kinderen in de buurt. Als dirigent van het
parochiekoor heeft Joop jarenlang zeer
goed werk geleverd en ook de jongeren
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Met een Afrikaanse zuster en
twee medebroeders bij het graf
van fr. Carel van Swaaij (1994)
gestimuleerd”. Deze boodschap uit Afrika
kon nog kort voor zijn dood mondeling aan
Joop worden overgebracht en met een
enkele blik gaf hij te kennen dat zij hem had
bereikt.
Na bijna dertig jaar leven en intensief werken onder de tropenzon moest Joop niet
zonder leedwezen erkennen dat definitieve
terugkeer naar Nederland voor het behoud
van een goede gezondheid noodzakelijk
was. Eenmaal terug in het vaderland en in
De Bilt voorspoedig hersteld van de opgelopen kwalen neemt hij zijn intrek in het (toen
nog bestaande) Utrechtse moederhuis. Ook
hier wordt hij al snel overladen met werk.
Ten kantore van het algemeen bestuur
beheert hij de postkamer, zorgt voor het tot
stand komen en verzenden van brieven,
periodieken en tussentijdse uitgaven. Dit
alles met grote trouw en accuratesse. Aan
zijn werk als redacteur van Onder Ons is
aandacht besteed in ons vorige nummer,
waarin opvalt dat hij trouw op zijn post
bleef, ook toen hij noodgedwongen van zijn

activiteiten moest afzien. Het was een kenmerkende karaktertrek: trouw aan zijn
opdrachten, maar ook trouw aan mensen.
Een sprekend voorbeeld vinden we in het
contact met zijn vroegere klasgenoot Frans
Wessels. Beiden kenden elkaar van de
basisschool. Hun wegen gingen daarna uiteen en zonder het van elkaar te weten trad
Frans in bij de Mill-Hill Fathers en Joop bij de
Fraters van Utrecht. Jaren later ontmoetten
ze elkaar in Rakwaro, waar ze vervolgens
enige tijd samen optrokken. Maar na Joops
vertrek naar Rapogi verloren ze elkaar
opnieuw uit het oog. Tot die dag ergens in
de jaren zeventig. Joop brengt tijdens een
verlofperiode een bezoek aan De Terebint in
Groningen. Daar hoort hij spreken over een
priester die enkele huizen verder in dezelfde
straat woont. Een missionaris, wegens ernstige gezondheidsklachten vroegtijdig gerepatrieerd, maar nog altijd op bescheiden
schaal werkzaam in het pastoraat. Zijn
naam is Wessels. Bij het horen ervan springt
Joop op van zijn stoel, begeeft zich met
bekwame spoed naar het aangegeven
adres en ja hoor, het is Frans! Wat volgde
was een uitbundige begroeting, alleen maar
mogelijk tussen mensen die een ideaal
gedeeld hebben en hun trouw aan dit visioen zichtbaar en voelbaar maken door
trouw te blijven aan elkaar, hoe groot de
geografische afstand ook is.

Toen voor Joop de tijd aanbrak waarop
intensieve verzorging gewenst was, werd De
Bilt opnieuw zijn woonplaats. En al moet
erkend worden dat het moeilijk was in hem
iets terug te zien van de sportieve, vlot sprekende, lachende en ondernemende jonge
man uit het verleden, voor wie hem beter
kenden kwam toch aan het licht dat geleidelijk zich terugtrekken uit de gemeenschap
geen vereenzaming betekende. Een van die
mensen was pastor Hans Peters, die in de
avondwake getuigde:
“De hymne ‘God is getrouw’ eindigt met de
zin: ‘Geen mens die naar Hem vraagt zal
ooit nog eenzaam zijn’. Met ons geloof dat

een gebroken mens iemand nodig heeft die
bij hem is hebben we geprobeerd Joop in de
laatste fase van zijn leven bij te staan en hij
liet ons zijn dankbaarheid blijken. Het was
bijna ontroerend om te zien hoe hij tot het
laatste toe kon genieten van het kleinste
gebaar van vriendelijkheid. Joop bezat de
kwaliteit om zich te laten raken, zich mee te
laten nemen door wat hij ervaarde als goed,
mooi en waardevol. Ik denk dat dit ten diepste een religieuze kwaliteit is.”
Zich laten raken door het goede, het ware
en het schone. Maar wie is het, die je uiteindelijk aanraakt? De gedachten gaan dan
naar psalm 139:
‘Heer, U doorgrondt mij en kent mij,
U hebt uw hand op mij gelegd.’
Aangeraakt en daardoor in beweging gezet
worden, we hebben het in het leven van
Joop zien gebeuren. Hoorde hij een leerling
zo maar een liedje zingen in de eigen taal,
dan kon het gebeuren dat brother John
erdoor ‘geraakt’ werd en het ter plaatse met
tekst en melodie op de band zette. In zijn
functie van magister cantus liet hij het in de
parochiekerk zingen en het duurde niet lang
of er was een nieuwe zangbundel verschenen, vol met liederen in de eigen stamtaal.
De laatste aanraking kwam in de nacht van
21 op 22 september en weer liet Joop zich
meenemen. Maar het was meer dan een
aanraking. Het was een hand die hem aangereikt werd en de stem van Paulus die hem
toeriep: “Grijp het eeuwige leven waartoe je
geroepen bent”.
En het antwoord van Joop? Hij zou het kunnen zingen op de woorden van dichteres
Vasalis:
Ik kan mij niet van u bevrijden,
er bloeit niets in mijn steen dan gij.
De oude weelden zijn voorbij
maar niets kan mij meer van u scheiden.
Gescheiden van ons, maar geroepen, aangeraakt en gegrepen door Hem die alles
nieuw maakt. En zo toch verbonden met ons,
die nog onderweg zijn.
fr. Ben Hagemans
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SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN
DOOR PRIESTERS EN RELIGIEUZEN
In dit tijdschrift is nog geen aandacht geschonken aan het seksueel
misbruik van minderjarigen door
priesters en religieuzen, met name
aan de vraag wat een en ander
betekent voor de Congregatie van
de Fraters van Utrecht. De tijd wordt
nu rijp geacht nadere informatie te
geven.
Met dit artikel in Onder Ons wil ik,
frater Wilfried van der Poll, Provinciaal Overste, u daarom deelgenoot
maken van wat er ook in de Provincie Nederland van onze Congregatie op dit gebied gaande is.
Klager - Slachtoffer
Klacht - Melding
Aangeklaagde - Pleger
Drie keer twee woorden die aangeven dat het niet zo gemakkelijk is
om te zeggen welke term op welk
moment gebruikt moet worden.
Misschien is het toch wel duidelijk,
maar geeft het gebruik van het ene
woord ten opzichte van het andere
een bepaalde emotionele lading
weer. Bij klager - slachtoffer kies ik,
de Provinciaal Overste, altijd voor
de tweede term, slachtoffer,
omdat dat aangeeft wat er speelde
en nu nog speelt. De impact van
hetgeen er gebeurt bij seksueel
misbruik van minderjarigen op het
leven en werken van de persoon is
zo groot, dat je echt van slachtoffer
moet spreken.
Bij het tweede koppel woorden,
kies ik voor de eerste term. Natuurlijk moet er iets gemeld worden,
maar hoe je het nu wendt of keert,
het is een klacht die geuit wordt.
10

Misschien kunnen we zelfs spreken
van een aanklacht als we het
betrekken op de hele Kerk en de
houding die de Kerk heeft ingenomen in het verleden.
Het laatste koppel woorden is het
meest duidelijk te onderscheiden.
Je gebruikt de eerste term zolang
nog niet bewezen is dat men een
misstap begaan heeft en de tweede
wordt gebruikt als eenmaal bewezen is dat het misbruik heeft plaatsgevonden. Maar als een klacht
wijst in de richting van iemand die
nog in leven is, dan is het onderscheid tussen aangeklaagde/
pleger van minder betekenis dan
als iemand die al is overleden
wordt aangeklaagd.

het slachtoffer is het al jaren een
last die hij meedraagt en die hij
vaak met niemand heeft kunnen
delen. Vanuit onze, steeds kleiner
wordende gemeenschap, zal de
komende jaren verbondenheid met
de slachtoffers moeten groeien.
Verontschuldiging / Excuses /
Erkenning / Schaamte / Spijt /
Genoegdoening
Weer een koppel woorden dat ditmaal een proces weergeeft waar
onze gemeenschap nu en in de
toekomst voor staat. Een eerste stap
die wij kunnen zetten is het aanbieden van onze verontschuldi
gingen en excuses. De huidige
leden van onze Congregatie in
Nederland (nu nog 40) worden
geconfronteerd met de daden van
medebroeders in het verleden die
tot verschrikkelijke gevolgen geleid
hebben. Er is sprake van verslagenheid bij medebroeders en ik vind
het dan ook meer dan nodig om
onze verontschuldigingen en excuses aan te bieden aan de mensen
die door het misbruik slachtoffer
geworden zijn.

Een proces dat ook na twee jaar
nog doorgaat
Twee jaar is het seksueel misbruik
nu in het nieuws. Ook de Provincie
Nederland van onze Congregatie
is de afgelopen twee jaar in alle
hevigheid geconfronteerd met de
gevolgen van de misstappen van
medebroeders in het verleden.
Deze aandacht zal zeker niet bij
deze twee jaren blijven, nog vele
jaren zullen wij de gevolgen merken, al is het alleen maar omdat de
aandacht voor de slachtoffers in de
toekomst van ons een blijvende
inzet zal vragen. Meer nog dan
voor ons, fraters, is het voor de
slachtoffers een blijvend litteken
dat men meedraagt tot het einde
van zijn leven. Nee, de aandacht
voor het seksueel misbruik van minderjarigen mag dan nu twee jaar Bij de klachten van de slachtoffers
soms voorpaginanieuws zijn, voor ga ik er altijd vanuit dat het verhaal
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van de klager naar waarheid naar
voren wordt gebracht. Zelfs wanneer er in gesprekken met medebroeders en/of anderen en ook
wanneer er na onderzoek in
archieven geen bewijs gevonden
wordt, wil dat nog niet zeggen dat
ik het verhaal van het slachtoffer in
twijfel trek. Met andere woorden
dat ik het daarom niet zal erkennen. Dit houdt geenszins in dat
deze erkenning op los zand is
gebouwd. Bij het slachtoffer speelt
de jarenlange pijn en het opnieuw
moeten doormaken en beleven van
de gebeurtenissen. Het meewerken
aan het opstellen van een klaagschrift en het deelnemen aan een
zitting van de Klachtencommissie,
zijn momenten waarop ik mij een
duidelijk beeld kan vormen van het
leed dat het slachtoffer is aangedaan. Voor mij een moment om
hetgeen zich heeft voorgedaan te
erkennen. Vooral als het mogelijk is
om in een persoonlijk gesprek met
het slachtoffer, met eventueel zijn
partner, dieper op de beleving in
te gaan.
Het mag dan zo zijn, dat de grootste groep van onze gemeenschap
niet in de fout is gegaan. Dat betekent niet, dat we onze ogen sluiten
voor de misstappen van medebroeders. Schaamte en spijt zijn
begrippen die nu bij ons naar
boven komen. Het begrip erfzonde
komt hierbij bij mij duidelijk naar
voren. Ik had deze ervaring bij het
lezen van het boek van Jozef Wissink: ‘Begeesterd’. Wij hebben
boete te doen voor de zonden die
we zelf niet begaan hebben. We
zullen spijt moeten betuigen.
Een financiële genoegdoening
is slechts een pleister op de wonde.
Voor menig slachtoffer is het toch

een belangrijke afronding van het
gehele proces. Uit gesprekken met
slachtoffers blijkt dat het leed dat is
aangedaan eigenlijk niet in een
geldbedrag uit te drukken is. Het is
wel een manier om op een gepaste
wijze genoegdoening te geven,
naast het aanbieden van een luisterend oor, het aanbieden van onze
excuses en een spijtbetuiging.
Wetend dat wij, de fraters van
Utrecht, het leed van het slachtoffer
nooit kunnen wegnemen, hopen
wij dat door de aandacht die er nu
aan gegeven wordt, het voor hem
één van de wegen mag zijn om het
te verwerken.
Mooie woorden, maar waar gaat
het nu over?
Ik hoop dat u bovenstaande niet
afdoet met: “Mooie woorden allemaal”. Want wat u uit de woorden
kunt lezen is de standpuntbepaling
van het Provinciaal Bestuur ten
opzichte van al de klachten die ‘op
het bord’ van onze Provincie
Nederland zijn neergelegd. Het
geeft onze manier van denken aan
en de wijze waarop wij de slachtoffers benaderen. In de media en
door de presentatie van het eindrapport van de Commissie Deetman zijn er aantallen naar voren
gekomen. In het kader van dit artikel wil ik daar niet op ingaan.
Maar wellicht is het goed om een
beter beeld te krijgen van wat het
in totaliteit betekent voor onze Congregatie en daarom noemen we
enkele cijfers. De Commissie Deetman gaat voor onze Congregatie
uit van 45 meldingen. Bij de Congregatie zelf zijn er concreet 35
meldingen binnengekomen. Daarvan zijn er 8 na een gesprek niet
verder gegaan om de klacht ook
bij het Meldpunt te melden. Er zijn
derhalve 27 klachten via MSM-

RKK, het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk,
over fraters van Utrecht. Je kunt op
diverse manieren naar dit getal kijken, maar doorslaggevend is dat
elke klacht er één teveel is. Er zijn
in ieder geval geen woorden voor
het feit dat een frater ernstig misbruik heeft gemaakt van zijn positie
jegens het slachtoffer en ook jegens
diens ouders. Het is in strijd met
alles waarvoor wij, als Congregatie en als religieus, staan.
Ik weet het, er is nog veel meer te
zeggen en mogelijk komen we in
een komend nummer van Onder
Ons nog eens terug op dit onderwerp.
Ik hoop dat ik de lezers van Onder
Ons in ieder geval deelgenoot
gemaakt heb van het proces dat
ook in de Provincie Nederland van
onze Congregatie ingrijpend is.
Mocht u willen reageren op dit
artikel, dan kunt u dit doen bij de
redactie van Onder Ons, bij voorkeur via e-mailadres
redactieonderons@gmail.com.
Ten slotte willen we u ook deelgenoot maken van een open brief
aan de slachtoffers van misbruik,
geschreven door het Dagelijks
Bestuur van de KNR, de Konferentie
Nederlandse
Religieuzen.
Daarin wordt nog eens verwoord
welke gevoelens er bij ons leven
ten opzichte van de slachtoffers.
Frater Wilfried van der Poll,
Provinciaal Overster
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Open brief aan slachtoffers misbruik
Gepubliceerd op: 16-12-2011
‘s-Hertogenbosch,

De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft naar aanleiding van
de eindrapportage van de Commissie Deetman een open brief
geschreven aan de slachtoffers.
Heden verscheen het verslag van het onderzoek van de Commissie Deetman naar seksueel misbruik van minderjarigen in de
Rooms-Katholieke Kerk van Nederland in
de periode 1945-2010. De omvang van het
misbruik, de kale cijfers over waar, hoe en
hoeveel zullen de komende dagen ongetwijfeld in context geplaatst worden en vergeleken met andere maatschappelijke sectoren waar misbruik plaatsvond en -vindt.
Maar wat ons betreft is er geen enkele
relativering aanvaardbaar. Los van de uitkomsten en de interpretaties zijn de vergrijpen zo afschuwelijk dat wij slechts het
hoofd kunnen buigen. Voor de Nederlandse
Kerkprovincie en in het bijzonder voor de
Nederlandse religieuzen betekent dit rapport een zwart hoofdstuk in de geschiedenis van het religieuze leven. Hier past alleen
maar schaamte en diep gevoelde spijt. En
het stellige voornemen dat wij er alles aan
zullen doen opdat dit niet meer kan en zal
gebeuren. Met deze brief willen wij dit
tegenover de talloze slachtoffers van het
misbruik tot uitdrukking brengen.
In de vele gesprekken die wij de afgelopen
twee jaar individueel en ook collectief met
slachtoffers gevoerd hebben, is één ding
overduidelijk geworden; er is hen onherstelbaar leed aangedaan. Leed dat niet zomaar
met enkele gesprekken, een geldbedrag of
door hulpverleners kan worden weggenomen. Dat heeft te maken met het bijzondere
karakter van dit leed. Het is toegebracht in
een afhankelijke, kerkelijke omgeving. Het is
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toegebracht aan kinderen die waren toevertrouwd aan de volwassenen, die dat vertrouwen hebben beschaamd. Daarmee werd
niet zo maar hun fysieke integriteit geschonden, maar ook de gezonde ontwikkeling van
hun ontluikende seksualiteit verstoord. Het
misbruik drukte een stempel dat lang, soms
tot op de dag vandaag, hun leven bepaalde.
Ook werd hun geestelijke integriteit en daarmee hun geloof geschonden. Hun geloof in
de oprechtheid van mensen, in de goede
boodschap die de kerk zo graag wil verspreiden en in de mensen die de kerk haar
gezicht geven. Voor veel slachtoffers is dit
alles voorgoed kapot. Het seksuele misbruik,
waaraan religieuzen zich schuldig gemaakt
hebben, laat zich dan ook op geen enkele
manier bagatelliseren of vergoelijken. Daar
is het te massief en te ingrijpend voor.
Er zijn in het verleden veel fouten gemaakt.
Het rapport van de Commissie Deetman is
daar heel helder over. Verantwoordelijkheden werden niet altijd op de juiste wijze
genomen. De zwijgcultuur bracht mee dat
men meende zaken intern te mogen afhandelen. Het schortte aan communicatie met
anderen in kerk en samenleving. Seksuele
vergrijpen werden afgedaan als incidenten.
En eigenlijk werd iedere vorm van lichamelijkheid als een kwaad beschouwd, in plaats
van als een geschenk van God. Met de kennis van nu moet men dit alles veroordelen.
En dat is ook wat wij doen. Voor deze fouten
willen wij ons verontschuldigen. Wij willen
ze niet meer maken.
De zwijgcultuur en de geslotenheid van de
instituten kenmerkten de wereld van de religieuzen, maar ook de samenleving als geheel.
Nu de samenleving is opengebroken, seksualiteit voor een groot deel uit de taboesfeer is
gehaald, en er openlijk gecommuniceerd
wordt over maatschappelijke en persoonlijke
verantwoordelijkheid, wil de religieuze

wereld daar niet bij achterblijven. Het grote
kerkelijke concilie, Vaticanum II, vroeg de
religieuzen begin jaren zestig zich aan te
passen aan de zich vernieuwende naoorlogse samenleving, ‘aggiornamento’ – de
kerk weer bij de tijd brengen. Wij hebben
daar te lang mee gewacht.
Voor de nabije toekomst willen wij ons openstellen voor de opvang van slachtoffers van
seksueel misbruik door religieuzen. In gesprek
ken, in vormen van financiële genoegdoening, in het aanbieden van persoonlijke
excuses. Daartoe is allereerst een van de
kerk onafhankelijke stichting in het leven
geroepen, de Stichting Beheer & Toezicht
van het Meldpunt Seksueel Misbruik in de
Rooms Katholieke Kerk onder leiding van
mevrouw Karla Peijs. Haar stichting beheert
een eveneens onafhankelijk opererende
klach
tencommissie en een commissie die
zich buigt over de hoogte van schadevergoedingen. Wij voegen ons naar hun beslissingen. Deze stichting heeft ook een platform
voor hulpverlening in het leven geroepen.
Deze bevelen wij aan.
Wij, de religieuzen zelf, willen echter geen
enkele verantwoordelijkheid uit de weg
gaan. Veel plegers van seksueel misbruik
zijn intussen overleden. Dit verhindert niet
dat de oversten van de instituten waar het
misbruik plaatsvond, zich openstellen voor
contact en samen met de slachtoffers willen
uitzoeken wat het beste is. Dit geschiedt uit
schaamte en spijt. Met een gevoel van
betrokkenheid bij het leed dat is aangedaan.
En uit respect.
Namens de Konferentie van Nederlandse
Religieuzen,
Broeder Cees van Dam, voorzitter
Zuster Tarcies Wijngaard, vicevoorzitte
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Kapittelen

Volgens Mijnheer Van Dale is een
kapittel een vergadering van kloosterlingen en is kapittelen hetzelfde
als streng berispen. Nu gaan de
Fraters van Utrecht dit jaar een
kapittel houden en dus kapittelen,
maar toch weer iets anders dan
Mijnheer van Dale zegt.
Laat mij wat toelichting geven op
deze cryptische inleiding.
In de Constituties van de congregatie staat beschreven dat er eenmaal
per zes jaar een kapittel wordt
gehouden. Dat geldt zowel voor
de afzonderlijke provincies - in ons
geval Indonesië en Nederland - als
voor de congregatie als geheel.
Er zullen dit jaar dan ook drie
kapittels gehouden worden; het
Provinciaal Kapittel Indonesië, het
Provinciaal Kapittel Nederland en
het Algemeen Kapittel. Deze kapit-

tels bestaan alle drie uit een zaken- Tezamen zullen zij de taak ‘kapittel
te houden’ ten uitvoer brengen.
kapittel en een kieskapittel.
In dit nummer van Onder Ons zal
ik beginnen met iets meer te vertellen over het Provinciaal Kapittel
Nederland.
Het zakenkapittel hiervan behartigt
de belangen van de provincie en
het provinciaal bestuur legt er verantwoording af voor het beleid van
de afgelopen bestuursperiode van
zes jaar.
Het kieskapittel zal een nieuw provinciaal bestuur kiezen voor de
komende zes jaar.
Er zijn 12 kapitularissen, te weten
de drie leden van het provinciaal
bestuur, plus de provinciaal econoom, plus acht fraters die via
schriftelijke anonieme stemmingen
democratisch gekozen zijn uit alle
Nederlandse fraters.

Een belangrijk agendapunt tijdens
het kapittel wordt de bespreking
van het bestuursverslag. Daarin
beschrijft het provinciaal bestuur
zo gedetailleerd mogelijk wat het
tijdens de afgelopen bestuursperiode gedaan heeft en waarom.
Ook wordt vermeld hoe het bestuur
omgegaan is met de besluiten en
aanbevelingen van het vorige
kapittel in 2006.
Verder is er een overzicht opgenomen van het aantal fraters van de
provincie van dit moment, van welke medebroeders afscheid moest
worden genomen, welke fraterhuizen nu nog operationeel zijn en
welke huizen tussen 2006 en 2012
gesloten werden. Er wordt bovendien verteld van commissies, werk13
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groepen, redacties en hun werk- Een scala van bespreekpunten dus
die allemaal aan de orde zullen
zaamheden.
komen in de eerste zitting van het
Naast dit bestuursverslag is ook het zakenkapittel in april 2012. De
financieel verslag van belang. Dit tweede zitting is in oktober. Tussenverslag geeft de financiële gang tijds wordt in september in Malang
van zaken in de provincie weer en in Indonesië het Algemeen Kapittel
brengt tot uiting wat de kosten gehouden.
waren/zijn van de totale provincie,
van de fraterhuizen, van het perso- De Provincie Indonesië zal voor die
tijd ook haar zakenkapittel al
neel enzovoort.
gehouden hebben en vanuit beide
Na bespreking van beide verslagen provinciale kapittels worden besluizullen de kapitularissen dus exact ten, voorstellen en dergelijke ook
op de hoogte zijn van de stand van ingebracht in het algemeen kapittel
zaken in de provincie, zij zullen het dat als hoogste gezag binnen de
bestuursbeleid van de afgelopen congregatie het laatste woord
zes jaar goed- of afkeuren en van heeft.
daaruit zullen zij hun licht laten Beide provincies vaardigen tijdens de eerste zitting van hun
schijnen op de toekomst.
Er zullen plannen gemaakt worden zakenkapittel kapitularissen af
voor de komende bestuursperiode, naar het Algemeen Kapittel.
hoe gaan we verder, wat moet er Samen met de leden van het algeveranderd of aangepast worden, meen bestuur en de algemeen
wat kan beter ongewijzigd blijven econoom vormen zij de kapitulaen welke nieuwe zaken zullen opge- rissen van het Algemeen Kapittel
pakt en ontwikkeld moeten worden. 2012.

Tijdens de tweede zitting van het
Provinciaal Kapittel Nederland in
oktober 2012 zal vervolgens worden doorgepraat over wat er tijdens het Algemeen Kapittel naar
voren kwam en over andere zaken
die in de eerste zitting nog niet
werden afgerond. Besluiten en
plannen voor de toekomst worden
in deze zitting definitief vastgelegd.
Het Provinciaal Kapittel Nederland
2012 wordt op 31 oktober afgesloten met het kieskapittel, dat het
nieuwe provinciaal bestuur kiest
voor de komende bestuursperiode
van zes jaar.
Er staat dus het nodige te gebeuren
dit jaar. Wij van ‘Onder Ons’ zullen u zo goed mogelijk op de
hoogte proberen te houden van
deze voor de fraters toch belangrijke gebeurtenissen.
Adri Vergeer

De fraters-kapitularissen v.l.n.r.: rij 1: Wilfried van der Poll, Wim Heister, Berno Spekschate, Eric Lundgren, Isodorus Nieland, Kees Perdon
rij 2: Leo Ruitenberg, Henk Huirne, Daan Boonman, Wim Versteeg, Hans Wennekes, Johan Brummelhuis
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VAN LEO STICHTING TOT COMMUJON - 4 In dit vierde artikel volgt frater Ton
Oostveen de ontwikkeling rond en
na het vertrek van het internaat
vanuit Borculo naar Almelo als
Jeugdvoorziening Commujon.
Redactie.

1999 – 2010
De Leo Stichting zit niet langer uitsluitend in Borculo. De eerste leefgroepen worden in Almelo betrokken. Het bureau Vertrouwensarts
verhuist vanuit Zwolle en het
bedrijfsbureau en het stafbureau
verhuizen vanuit Borculo naar
Almelo. Het internaat wordt nog
steeds internaat Klein Borculo
genoemd.

ken met het belang van het kind als
uitgangspunt. De provincie is verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening en wordt regisseur van
de jeugdzorg. Rond de eeuwwisseling beginnen organisaties schotten
weg te halen tussen de jeugdhulpverleningsinstellingen en de sectoren justitie, geestelijke gezondheidszorg en Commujon zit met
haar aanbod op het kruispunt van
de sectoren. Het ‘Zo – Zo – Zo’
beleid doet z’n ingang. Jongeren
dienen zo snel mogelijk, zo licht
mogelijk en zo dicht mogelijk bij
huis geholpen te worden. De problematiek van de jongeren die bij
Commujon wonen, lijkt complexer
dan voorheen.

ning. Er wordt provinciaal gewerkt.
Het internaat is aan Overijssel toegewezen. Dat betekent dat alle
kinderen afkomstig zijn uit Overijssel. De provincie heeft het internaat
daarom verzocht zich in Overijssel
te vestigen. En zo verhuist het internaat, dat al meer dan honderd jaar
onder verschillende namen in
Borculo was gevestigd, eind augustus 2008 naar een gloednieuwe
locatie aan de Vriezenveenseweg
in Almelo. Ook hier is plaats voor
onderwijs, sport en therapie. En
ook hier wordt gewerkt in groepen
en met kamertraining.

Binnen de groepen
Binnen de groepen neemt de inbreng van de ouders aan het eigen
hulpverleningsplan van de jongeNa een eeuw weg uit Borculo
De laatste tien jaar
In de nu volgende jaren is de focus De Jeugdvoorziening Commujon is ren toe. Zo worden in de behandelvan de organisatie niet uitsluitend niet langer een landelijke voorzie- planbespreking doelen afgesprogericht op het werken met jongeren
in de groep, maar ook in de thuis- Kamertraining ‘Halfweg’ van Commujon in Almelo
situatie. De zorg is er meer en meer
op gericht dat ouders de verantwoordelijkheid voor hun kind
behouden. Medewerkers gaan
ambulant werken. De problematiek
van jongeren is niet op te lossen
door alleen residentieel te werken.
Thuis ligt vaak een deel van de
oorzaak en dus ook een deel van
de oplossing.
Commujon wordt in 2001 de nieuwe naam van de gefuseerde instelling en staat voor het uitgangspunt
van ‘communicatie met jongeren’.
Het management zet in op een
betere afstemming van vraag en
aanbod binnen de Overijsselse
jeugdzorginstellingen. Samenwer15
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ken waar zowel ouders als jongeren aan gaan werken. Na een half
jaar worden die doelen geëvalueerd. Zijn de doelen behaald, dan
worden er nieuwe doelen afgesproken. Net zolang totdat de
langetermijndoelen, zoals die bij

de start van de plaatsing zijn geformuleerd, zijn gehaald.
De behandeling van jongeren bestaat uit individuele trajecten. Daar
waar voorheen het groepsproces
een doel op zich was, worden
meer en meer de individuele leerdoelen van elke jongere uitgangspunt van het handelen in de groep.
Het is nog steeds belangrijk dat de
groep goed draait. Immers, binnen
die groep werkt de jongere aan
zijn of haar leerdoelen. Functioneren in een groep is voor een jongere een voortdurende training: in
sociale vaardigheden, in het omgaan met onzekerheden en in het
leren opkomen voor jezelf.
Met de oudere jongeren worden
de leerdoelen gezamenlijk afgesproken. Maar houdt de jongere
zich niet aan de afspraken die hij
of zij met de mentor heeft gemaakt,
dan is deze streng. Vrijheidsbeperking kan een gevolg zijn, bijvoorbeeld drie maanden niet naar de
stad mogen gaan. Vanaf hun zestiende jaar mogen jongeren zelf
beslissen of ze hun ouders bij een
hulpverleningsplanbespreking willen hebben. Dat willen lang niet
alle jongeren.
In plaats van de vroegere saamhorigheid van jongeren is nu veel
meer sprake van omgaan met
elkaar omdat er bij de ander wat te
halen valt. Of om je positie in de
groep ‘veilig’ te stellen in de hiërarchie van de jongeren onderling. De
mentaliteit verhardt. De vriend16

Groepshuis ‘De Es’ aan de Wessel van Eyll-laan in Borculo
schappen duren kort. De groepsleiding krijgt veel minder respect dan
de fraters toentertijd kregen van de
jongeren.

behandelgroepen worden ouders
betrokken bij de hulpverlening. Ze
worden vaker uitgenodigd en er is
meer telefonisch contact.

Veel waardering hebben de jongeren voor de betere groepsleiding
die streng maar rechtvaardig is.
Die niet met zich laat sollen en die
alle jongeren gelijk behandelt.
Regels en structuur zijn goed, daar
leer je van. Door het fasegewijs
werken, leren jongeren stapsgewijs
meer vaardigheden en krijgen ze
meer vrije tijd. De één heeft er wat
aan gehad, de ander zegt juist dat
hij of zij er niets van geleerd heeft
en gewoon heeft gewacht tot de
achttiende verjaardag om op
kamers te kunnen gaan. In de

Een belangrijke persoon in de
groepen is de gastvrouw. Zij zorgt
ervoor dat de groepen op orde
zijn, doet boodschappen en helpt
bij de voorbereiding van het eten.
De gastvrouw is voor de jongeren
vooral iemand die gewoon tegen
je doet. Zij is geen hulpverlener.
“De pedagogische medewerkers
houden een meter afstand,” zegt
één van de bewoners. Maar met
een positieve houding en wat geluk
mag je met de gastvrouw mee als
ze boodschappen gaat doen. Zo
leer je waar de goedkope bood-
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wordt fasegewijs naar zelfstandigheid toegewerkt. Af en toe gaan
de jongeren met elkaar naar de
bioscoop. En soms mag een klein
groepje, dat zich goed gedraagt,
‘s avonds in de gemeenschappelijke ruimte thee drinken. Dat is leuk.
Maar meestal zijn de pedagogisch
medewerkers streng en moeten de
jongeren zichzelf leren vermaken
op hun kamer. Dat is vooral in de
begintijd van de zelfstandigheidstraining moeilijk.
Ondanks deze beperkingen geven
jongeren die na de zelfstandigheidstraining op kamers zijn gaan
wonen aan dat ze veel geleerd
hebben in Almelo. Koken, wassen
en met geld omgaan kunnen ze
beter dan hun leeftijdsgenoten die
rechtstreeks vanuit het ouderlijk
huis op kamers zijn gegaan.
Slot
Meer dan honderd jaar jeugdzorg
zet zich voort in een eigentijdse setting. De fraters waren streng en
boden de jongeren een strakke
structuur. De Leo Stichting werd
daarmee een begrip in de Kinderbeschermingswereld en de Jeugdzorg. Maar ook de vele jongeren
die nu vanuit een gemengde
behandelgroep of vanuit hun
Trappenhal Vrijetijdscentrum: ‘Het Gouden Bos’ van Commujon in Almelo kamer
training Commujon verlaten
en de samenleving ingaan, kijken
schappen in de winkel staan. Een zeggen, iemand hoort mij,” zegt terug op een zinvol verblijf in het
bed goed opmaken hebben som- één van de leden van de divisie- internaat.
mige jongeren ook van de gast- raad. Ze vindt het één van de leukste dingen uit haar tijd in het inter- Bron: ‘Van Leo Gesticht tot Comvrouw geleerd.
naat: “Gezellig, je maakt veel mee mujon’
en je kunt van alles wat je ziet dat De tekst is waarnodig gewijzigd,
Inspraak op het beleid
Er is een divisieraad en een cliën- mis gaat, voorkomen dat het weer aangevuld of ingekort.
tenraad. In de divisieraad zitten gebeurt.”
frater Ton Oostveen
jongeren, één vertegenwoordiger
per groep. Die raad komt maande- Bijna op eigen benen
lijks bij elkaar en denkt mee over In Almelo is er ook zelfstandigde vraagstukken die jongeren aan- heidstraining. In het pand ‘de Halfgaan. “Yes, ik mag eindelijk iets weg’, waarin 16 jongeren wonen,
17
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Wereldburgers, oftewel Global Citizens
In juli 2011 werd frater Paul Steverink gevraagd door de bestuursleden van de NGO ‘GLOBAL CITIZENS’ om hun secretaris te zijn,
vooral vanwege de Nederlandse
taal. Hij heeft ‘Ja’ gezegd.
Waarom? Frater Paul heeft de
redactie gevraagd dit te mogen
uitleggen en de ‘GLOBAL CITIZENS’ te helpen met een artikel in
Onder Ons. Wij doen dat graag.
Het Global Citizen Health & Wellness Infotainment Network (GloCHWINet) is een niet winstmakende,
niet-gouvernementele, niet-politieke
en niet-kerkelijk gebonden organisatie die tot doel heeft de verbetering van de kwaliteit van leven
van vluchtelingen, asielzoekers,
nieuwe Nederlanders en toekomstige Neder
landers en daardoor
van alle Nederlanders. De kwaliteit
van leven wordt bevorderd door
sociale contacten en een gezonde
levensstijl. Deze worden als kernwaarden gezien.
Dit doel wordt bereikt via muziek en
dans, culturele activiteiten en het
scheppen van allerlei gelegenheden voor ontmoetingen van verschillende groepen van mensen in de
samenleving waardoor deze groepen met elkaar verbonden worden.
Op deze manier wordt de kennis
van elkaar en de integratie in de
samenleving bevorderd. De organisatie is in Nederland ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Het
Bestuur van de organisatie bestaat
uit gedreven en gemotiveerde mensen die met kennis en hart deze taak
willen uitvoeren. Het doel is om
ontmoetingsplekken te creëren waar
mensen zich thuis voelen. We con18

stateren dat veel Nederlanders,
vooral nieuwe Nederlanders, zich
niet thuis voelen wegens de ideologie van ‘Ik’ in plaats van ‘Wij’.
De organisatie richt zich speciaal
op de structurele benadering om
mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te
brengen en de kennis van elkaars
cultuur en gevoel te vergroten. Bij
deze ontmoetingen gaat het om het
verbeteren van de kwaliteit van de
gezondheid en het sociale leven
van mensen uit verschillende culturen waarbij hun gezondheid hand
in hand gaat met de opbouw van
een sociaal vriendelijke en veilige
samenleving.
Programma van activiteiten
Het doel wordt bereikt door het
organiseren en uitvoeren van sociale bijeenkomsten zoals discoavonden voor volwassenen en dagactiviteiten voor buurtkinderen waar
spelletjes en andere activiteiten
wor
den uitgevoerd met als doel
integratiebevordering.
De activiteiten die de bevordering
van een gezonde levensstijl op
medisch, sociaal en intercultureel
gebied tot doel hebben houden in:
• Medisch: door stressvermindering via workshops gericht op
gezondheidseducatie
en
bewustmaking van mensen om
de verantwoordelijkheid voor
hun eigen gezondheid te nemen.
• Gezond eten: bewustmaking
van de doelgroepen van de
noodzaak van gezond eten om
hen te beschermen tegen obesitas, anorexia, suikerziekte en
hartaanvallen, en een gezonde
levensstijl aan te kweken: door

vermijding van alcohol-, tabak-,
drugs- en seksverslaving.
• Sociaal: door het organiseren
van buurt activiteiten zoals voetbalwedstrijden, bingo avonden
en tombola’s
• Intercultureel: door modeshows
van verschillende culturen te
organiseren, teken- en schilderactiviteiten te ondernemen,
dansshows te houden, liederenen muziekuitvoeringen aan te
moedigen, verhalen te vertellen
en gedichten te maken en voor
te lezen
Speciale activiteiten in details:
• Muziek- en discoavonden in
buurten met bewoners van verschillende achtergronden
• Muziek in asielzoekerscentra,
buurten en wijken met veel
migranten
• Bewustwording van SOA/HIV/
AIDS-verspreiding en ongewenste zwangerschappen onder asiel
zoekers en anderen
Hoe gebeurt dit?
• ‘Soul searching muziek’ wordt
aangeboden door onze dj’s
• Deelneming aan regionale sociale en culturele activiteiten zoals
het Africaribfestival, Kwakoefestival, Rotterdams Carnaval, en
de Afrikadagen
• Tombola’s worden georganiseerd waar mensen prijzen kunnen winnen
• Samenwerking met instellingen,
individuen en andere organisaties met hetzelfde doel
Wat is extra bijzonder?
• Gemeenten worden benaderd
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om hun betrokkenheid en
samenwerking te vragen
• Gezondheidsinstellingen, bedrijven en donateurs worden ge
vraagd voor samenwerking
Achtergrond van het project
Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat integratie wordt bevorderd als
iedereen genoeg ruimte heeft om
in de samenleving te kunnen participeren, zich thuis te kunnen voelen
en zich te laten horen. Veel Nederlanders voelen zich onveilig door
de stelling dat nieuwe Nederlanders niet volledig willen integreren.
Nieuwe Nederlanders voelen zich

bedreigd door de stelling dat ze
niet genoeg ruimte in Nederland
krijgen om te participeren.
Bij asielzoekers bestaan er angst en
onzekerheid over de toekomst die
stress, hoge bloeddruk en hartaanvallen en gedachten aan het plegen
van zelfmoord veroorzaken.
Met name etnische minderheden
wonen meestal in achterstandswijken, zijn werkloos, hebben minder
kansen en hebben te weinig of
geen netwerk/connecties, zijn
zonder toekomstperspectief, hebben weinig of geen toegang tot
belangrijke
informatiebronnen,
hetgeen makkelijk kan leiden tot

woede, frustratie, criminaliteit en
geweld.
De Stichting GloCHWINet is een
organisatie die midden in de
samenleving staat en de behoeften
van de doelgroep heeft geïdentificeerd waaraan niet volledig wordt
voldaan. Door het uitvoeren van
sociale activiteiten waarin de doelgroepen volledig participeren
hoopt de stichting een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de
verbetering van de kwaliteit van
leven van de doelgroepen en daardoor van de hele Nederlandse
samenleving.

Bij de foto van rechts naar links:
• Mike Ayong Barentsen, penningmeester ‘GLOBAL CITIZENS’, voormalig Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA) uit Engels
sprekend Kameroen, die 5 jaar na zijn 18de verjaardag trouwde met een Nederlandse. Hij heet ‘Ayong’ vanwege zijn land van herkomst Kameroen, en ‘Barentsen’ vanwege zijn pleegouders in Almere. Mike heeft een baan en verblijfsvergunning.
• Eric Akum, voorzitter ‘GLOBAL CITIZENS’, verbleef 5 jaar als asielzoeker uit Kameroen bij de Terebint Gemeenschap, heeft een verblijfsvergunning, is nu Nederlander en is getrouwd met de Kameroense Silvie. Ze hebben sinds 15 september 2011 een zoon genaamd Elton
Akum Terebint. Eric doet researchwerk voor de Medische Universiteit Amsterdam.
• Mevrouw Francien Hoekstra, notaris die de NGO ‘GLOBAL CITIZENS’ registreerde.
• Augustin Mansary, uit Sierra Leone, heeft een verblijfsvergunning, is getrouwd met een Nederlandse, zorgt onder meer als dj voor de
muziek tijdens discoavonden.
• Frater Paul Steverink, secretaris van de organisatie.
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ONZE LIEVE VROUW VAN HET HEILIG HART
ONTWIKKELING TOT VOORBIJ VATICANUM II
SLOT

integrerend bestanddeel van onze
spiritualiteit van het Hart. Bij een
devotie denk je aan bepaalde geestelijke oefeningen: knielen voor een
bee1d, een kaars opsteken, een
gebed zeggen... Maar een spiritualiteit ontspringt uit je binnenste, uit
een centrale visie, brengt een levensstijl voort en past zich aan elke situatie aan. Wat pater Chevalier nog
een devotie noemde, hoort tot een
ouder spraakgebruik, en dient aangepast te worden aan de taal van
onze tijd.
Het was pater Tostain, kapelaan
van de basiliek in Issoudun en directeur van de Franse Annalen, die de
voorstelling van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart vernieuwde. Hij
was door zijn studies goed voor
bereid op deze taak. Hij volgde het
Een bevoorrechte dimensie
Vaticaans Concilie nauwgezet voor
van onze spiritualiteit
al met betrekking tot Maria. En dat
was nodig, want al vóór het concilie
De periode na
waren er stemmen opgegaan tegen
Vaticanum II,
een te uitbundige en geëxalteerde
Theologische
Mariadevotie, en dat zou zeker zijn
vernieuwing
uitwerking hebben op het concilie
zelf. Wij maakten toen al grapjes
over het bidden van het rozenhoedje
Van devoties naar spiritualiteit
onder de consecratie als te ver
Vaticanum II heeft de religieuzen
doorgeschoten vorm van Mariaveropgewekt om hun leven en hun misering. In 1966 greep pater Tostain
sie te vernieuwen door een terugde gelegenheid van het 100-jarig
keer naar de Schriften en naar het
bestaan van de Annalen aan, om
charisma van hun stichters en zich
zijn ideeën te lanceren.
aan te passen aan de situatie van
Voor hem is Onze Lieve Vrouw van
onze tijd.
het Heilig Hart allereerst Maria, die
Een charisma is het centrale punt
haar ogen richt op de doorboorde
van een spiritualiteit. Men is gegrezijde van haar Zoon (zie afbeelpen door een gedachte als: Wat je
ding). Met haar ene hand wijst zij
de minsten der Mijnen gedaan
hebt... Dat krijgt vorm in je leven. De Wat men in het verleden gezien op de wonde in de zijde van onze
religieuze instituten doen dit door heeft als een devotie is in feite een Heer, met de andere hand wenkt
Met dank aan frater Isidorus Nieland voor het vele werk dat hij aan
de totstandkoming van deze serie
besteedde, willen we met dit vijfde
en laatste deel dit hoofdstuk afsluiten. Als redactie hebben we – met
toestemming van frater Isidorus –
gemeend dit het best te kunnen
doen in een verkorte versie van de
tekst zoals die werd aangeleverd.
De Onder Ons-lezers die diepgaander in de materie geïnteresseerd
zijn, willen we echter de volledige
tekst niet onthouden. Hen kunnen
we verwijzen naar de website www.
fratersvanutrecht.nl waarop onder
het tabblad ‘meditatie’ de gehele
uitgebreide tekst van deze slotaflevering geplaatst zal worden.
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elk een eigen kleur te geven aan
dat leven. En dan heeft men de
leden zelf, die ieder persoonlijk
ingaan op deze roep, niet uit een
soort individualisme, maar eenvoudig vanuit een persoonlijke gegrepen zijn en een persoonlijke stijl.
Het charisma van pater Chevalier
wordt als volgt beschreven: Als student was Jules Chevalier gegrepen
door een conferentie over het Heilig
Hart. Dat bracht in hem een verandering teweeg. Daarin zag hij een
geneesmiddel tegen de kwalen van
zijn tijd. Er rijpte bij hem het idee
van een congregatie van Missionarissen van het Heilig Hart om dit
geneesmiddel te verspreiden: de
belofte van een nieuw lichaam en
een nieuwe geest en de vervulling
van die belofte. “Ik zal u met zuiver
water besprenkelen en ge zult rein
worden: van al uw ongerechtigheden en al uw zonden zal Ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven
en een nieuwe geest in u uitstorten.
Ik zal het stenen hart uit uw lichaam
verwijderen en u een hart van vlees
geven ...” (Ezechiel 36, 25 – 27)
Maar pater Chevalier had ook van
meet af aan een diepe relatie met
Maria. Haar hulp bij het stichten
van de congregatie was voor hem
een diepgaande ervaring. En toen
hij later de titel ontdekte van ‘Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart’,
ervoer hij dat als een grote genade
van God. En hij wenste dat zijn
congregaties deze traditie gingen
voortzetten.
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ten verwijst het hart naar het innerlijk van de persoon, niet enkel naar
zijn gevoelens maar ook zijn geest,
zijn geheugen, zijn geweten. De
belofte van God om ons een nieuw
hart te geven, houdt dus een grondige vernieuwing van de persoon
in. Wat een nieuw hart betekent,
leert Christus ons door wat Hij zegt
en meer nog door wat Hij doet. Hij
vernieuwt ons hart door Zijn Geest.

zij ons en overstelpt ons met zijn
genaden. De afbeelding is een foto
van de beide beelden, zoals zij nu
te zien zijn in de basiliek van Issoudun. Het gaat pater Tostain niet om
het weglaten van andere banden
tussen Maria en Jezus, zoals haar
Moederschap, haar invloed (bruiloft van Kana). Hij wenst een synthese aan te bieden vanuit een
centraal gezichtspunt.
De vernieuwing van de liturgie ná
Vaticanum II is gestart met het vaststellen van de datum voor het feest
van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart. Na overleg met de zus
tercongregaties is de laatste zaterdag van mei voorgesteld aan de
congregatie van de Eredienst en
aanvaard op 20 oktober 1970.
Alles wordt teruggebracht tot God
en tot Maria, zonder beperkingen
te stellen, en wordt betrokken op
het mysterie van Jezus’ Hart. Daarmee schijnt deze betrokkenheid
door tot in alle schriftteksten, die
wij over Maria kennen. Het gaat er
dus niet om, dat wij de bruiloft van
Kana moeten vergeten omwille van
Maria onder het kruis.
Wie nu Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart aan een mens wil voorstellen, moet trouw blijven aan de
visie van pater Chevalier. Voor hem

betekent deze betiteling: Onze Lieve Vrouw in al haar betrekkingen
met het Heilig Hart. Maar de fundamentele visie van een mysterie is
één ding, de theologische uitwerking ervan is iets anders. Mysteries
zijn eeuwig, maar de manier om
ze onder woorden te brengen en
vooral om ze theologisch uit te leggen, wijzigt zich met de loop van
de tijd. Pater Chevalier stond onder
invloed van de theologie, de schriftenuitleg, de situatie van de 19de
eeuw. En wij staan weer onder
invloed van onze tijd.
Tot aan het midden van de vorige
eeuw was men gewend te spreken
van talloze genaden die vloeiden
uit het hart van Christus. Sacramenten werden voorgesteld als instrumenten van genade. Die taal suggereerde dat de sacramenten en
dat genaden ‘dingen’ zijn die men
ontvangt. Een goed aspect van de
theologische
vooruitgang
is
geweest, dat men voortaan spreekt
van relaties tussen personen.
De bijbelse term om een intieme
relatie met God uit te drukken is
‘verbond’. In de spiritualiteit van het
Hart geven we er de voorkeur aan
om het woord ‘hart’ te verstaan in
bijbelse zin, niet simpelweg als
symbool van de liefde. In de Schrif-

Het mysterie van de relaties
Pater Bovenmars gaat in twee
hoofdstukken heel zorgvu1dig alle
schriftteksten na, die betrekking
hebben op ons onderwerp en
weidt daar beschouwingen aan, in
totaal 57 bladzijden. Het is niet
doenlijk om deze gedachtegangen
weer te geven, hoe interessant ook
voor de liefhebber.
Ik heb daarom besloten om slechts
een enkele schrifttekst die betrekking heeft op ons onderwerp hieronder weer te geven. Deze teksten
zeggen zelf veel over de relaties
tussen het Heilig Hart en Maria. Ze
stammen uit het evangelie van
Lucas, uit de Handelingen (ook van
Lucas) en van de apostel Johannes.
• Verheug u, begenadigde, de
Heer is met U. (Lucas 1 :28)
• Maria bewaarde dit alles in
haar hart en dacht erover na.
(Lucas 2:19)
• Deze jongen zal velen in Israel
ten val brengen of laten opstaan.
Hij zal een omstreden teken zijn
– ook door uw zie1 zal een
zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in vele harten omgaat. (Lucas 2:34-35)
• Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de
vrouwen, met Maria, de moeder
van Jezus, en zijn broers. (Handelingen 1: 14)
21
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van Jezus de leerlingen tot geloof
brengt, maar het geloof en het vertrouwen van Maria brengt onze
Heer tot dit wonder.
Op Calvarie is Maria degene,
die aangewezen wordt als onze
Moeder. Opkijkend naar Hem
wiens hart doorboord werd, is zij
echt Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart.
In het Cenakel, de avondmaalszaal, zien wij Maria als Moeder
van de Kerk, die leven geeft aan
de Kerk als zij de gave van de
Pater Chevalier voelde de behoefte Geest ontvangt, waarvan het Hart
aan een geneesmiddel tegen de van haar Zoon de bron is.
moderne kwalen en hij was ervan
overtuigd het gevonden te hebben Ons antwoord
in het hart van onze Heer. Hij was Ons antwoord op Onze Lieve
er ook van overtuigd dat Onze Lie- Vrouw kan volgens een suggestie
ve Vrouw een rol had te vervullen van pater Tostain bestaan in
in het genezingsproces. Hij zegt beschouwing, navolging en smeek
erover: Het geneesmiddel voor gebed:
onze kwalen is (dus) de devotie tot Onze beschouwing heeft allereerst
betrekking op Onze Lieve Vrouw,
het Heilig H. Hart van Jezus.
De visie van pater Chevalier is die opkijkt naar Hem, die zij doorgerechtvaardigd. Wijzelf en het stoken hebben. Wij verenigen ons
geheel van de samenleving hebben met haar om de open zijde te
behoefte aan een nieuw hart. Wij beschouwen, bron van heil. Wij
vinden het in het Hart van Christus. denken met haar na over de liefde
Onze Lieve Vrouw was daar, toen van God. .. Wij mediteren met de
het Hart van Jezus doorboord werd, engel, met Elisabeth, met de vrouw
toen de bron van levend water in de menigte over Onze Lieve
geopend was, en zij heeft bijgedra- Vrouw zelf. Wij beschouwen haar
gen om voor ons de gave van de in haar Magnificat, beschouwen
Geest te verkrijgen die onze harten haar geloof, haar nederigheid,
vernieuwt. Vandaar dat de naam haar trouwe liefde, haar glorievolle
Onze Lieve Vrouw van het Heilig tenhemelopneming.
Hart gewettigd is. Zij verkrijgt voor Onze Lieve Vrouw verdient onze
navolging. Zij leert ons door haar
ons een nieuw hart.
leven van geloof, door haar trouw,
vooral door haar innig meeleven
De triptiek van OLV van het
met Hem. Voor Maria zijn wij
Heilig Hart
Pater Bovenmars legt ons drie zoons en dochters, zijn de leerlin‘panelen’ voor, die de betekenis gen van Jezus broers en zusters.
van de titel, die wij aan Maria Maria leidt ons naar het Hart van
geven, nog eens bondig duidelijk haar Zoon; Ze zegt tegen ons:
‘Doe alles wat Hij je zal zeggen.’
maken:
In Kana zien we, dat het wonder Wat het smeekgebed betreft, het
• Intussen stonden bij het kruis van
Jezus zijn moeder, de zuster van
zijn moeder, Maria de vrouw
van Klopas, en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder, en
bij haar de leerling van wie Hij
hield. Toen zei Hij tegen zijn
moeder: “Vrouw, daar is nu je
zoon.” Vervolgens zei Hij tegen
de leerling: “Daar is je moeder.”
Toen, van dat uur af, nam de
leerling haar bij zich in huis op.
(Johannes 19:25-27).
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Memorare is er een goed voorbeeld van. Het bevat ook elementen van beschouwing en navolging.
Het is dus echt een gebed dat
regelmatig gebeden kan worden,
omdat het alle aspecten van een
goed gebed in zich verenigt.
Kantieken en afbeeldingen
Het is opmerkelijk, dat pater Chevalier veel kantieken heeft geschreven. Pater Bovenmars vermeldt drie
verzamelingen van elk van meer
dan 50 liederen ter ere van het
Heilig Hart, van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart, en van Sint
Jozef, vriend van het Heilig Hart.
Deze liederen getuigen volgens
pater Bovenmars niet van hoogstaande poëzie, maar het grote
aantal uitgaven bewijst dat de
mensen ze graag zongen. Voor
onze congregatie hebben wij het
lied van frater Joannes Smit op
muziek van Theo Bosman, waarvan
de tekst herzien is door frater Servus Clemens.
Voor de afbeeldingen van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart ligt
het heel anders. De kwaliteit van
de afbeeldingen uit de tijd van
pater Chevalier was goed. Ook
daarna waren veel goede afbeeldingen. Er zijn drie stijlen: – Maria
met vóór haar staande het kind
Jezus op twaalfjarige leeftijd –
Maria met de kleine Jezus op haar
arm – Maria staande voor het kruis,
opziend naar de open zijde van
Jezus. In de tweede afbeelding
zien we haar vooral als moeder, in
de derde als de nieuwe Eva verenigd met haar Zoon bij het werk
van de verlossing. De tweede
afbeelding herinnert aan de zich
wijzigende verhouding tussen hen.
Frater Isidorus Nieland
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Kolommetje
KANS
“Help de bisschop kerken bouwen”. Met
deze slogan werden Nederlandse katholieken zo’n 50 á 60 jaar geleden aangezet om
in de beurs te tasten. Het was nodig, want
de vaderlandse kerk bevond zich in een
periode van bloei. Het concilie van Johannes XXIII bracht in Nederland een ongekend
enthousiasme op gang en de aanwas van
nieuwe leden was omgekeerd evenredig
aan omvang en aantal van de bestaande
kerkgebouwen. En wat doe je als de kerken
uitpuilen? Het antwoord ligt voor de hand:
Bouwen! Ik herinner mij een affiche waarop
een bisschop in vol ornaat stond afgebeeld
met in de ene hand de staf en in de andere
een troffel. De staf bleef roerloos, maar de
troffel was ijverig in actie met stenen en
cement. Gelukkig maar dat het echte bouwen niet aan prelaten werd toevertrouwd,
maar in handen kwam van architecten en
vakbekwame bouwlieden. De toekomstige
parochianen zagen hun kerk gestadig
groeien, de bouwers stonden zingend op de
steiger en stuwden daarmee de vrijgevigheid minstens even sterk op als de kerkvorst
het al manipulerend met zijn troffel deed.
Het was een tijd van opbouw en optimisme,
maar helaas van korte duur. Zo kort, dat een
teleurgestelde ijveraar de ingeving kreeg om
ergens op een muur te kalken: “Help de bisschop kerken slopen!” Want langzaam
maar zeker begon de leegloop zich af te
tekenen. Een tot in onze dagen voortgaand
proces, blijkbaar niet te stuiten, onderwerp
van studie voor theologen, psychologen en
sociologen, maar ook oorzaak van grote
bezorgdheid bij de kerkleiding. Hoe te handelen in deze totaal andere situatie? Op
welke manier ingrijpende maatregelen aannemelijk maken? Wat te doen om geestdrift

niet te laten omslaan in doffe berusting?
Maar ook: Hoe te voorkomen dat kerkgebouwen hun functie verliezen en vervallen
tot monumenten ter herinnering aan betere
tijden? Ze een andere bestemming geven?
Verkopen aan de meest biedende? Of toch
maar afbreken? Vragen in overvloed, maar
duidelijk is wel dat de bisschop zijn troffel
maar weer moet inruilen voor de staf. Maar
dan wel een herdersstaf! Geen attribuut dat
gezag uitstraalt, maar een symbool van liefde en zorg, van meeleven en meedenken,
van de goede richting wijzen, van waakzaamheid en vertrouwen, van geduld en
zachtmoedigheid.
Wat doen wij intussen? Wij, de ‘gewone’
gelovigen. Alleen mopperen over ondernomen pogingen om van de nood een deugd
te maken heeft weinig zin. En het gebeurt te
veel naar mijn smaak. Een betere strategie
zou zijn: uitzien naar een ster die de richting
wijst. Nu zullen zwartkijkers al gauw zeggen dat je kunt doorgaan met naar het
luchtruim te kijken totdat je gewicht tot de
legendarische 100 gram is teruggebracht.
Maar toch zijn er mensen en groepen van
mensen die zo’n ster hebben waargenomen
en aan het werk zijn gegaan. Typisch een
beweging ‘van onderop’. En nu we het toch
over hemellichamen hebben, komt er een
ster in mijn gedachten die niet opging in het
Oosten, maar in het Zuiden, in het zwarte
werelddeel. Haar stralen bereikten ons via
ons eigen periodiek. In jaargang 78 van
Onder Ons (nr. 4 – 2010) vertelt Annie Janssen over de ‘Small Christian Communities’
(SCC’s) zoals die bestaan in Kenia. Ook in
Turkana, het woestijnachtige en achtergestelde deel van het land, waar de schrijfster
en haar man jarenlang hebben gewerkt. Het
is verrassend en tegelijk verheugend om te
zien hoe ons vanuit een ‘missieland’ een
model voor ogen wordt gehouden dat navol-

ging verdient. Natuurlijk, het land is anders,
mensen en cultuur zijn anders, maar wat
kunnen we er veel van leren. Op verscheidene plaatsen in Nederland zijn al ‘Kleine
Christelijke Gemeenten’ van start gegaan en
de resultaten zijn hoopgevend. Als er maar
voortrekkers en stimulators zijn, plannenmakers, creatieve denkers en doeners. Daarbij
niet te vergeten de onmisbare vrijwilligers
die nergens van schrikken, maar ook nergens voor terugschrikken. Goed is het ook te
bedenken dat de kerkleiding toekomst ziet in
deze vorm van kerk-zijn en met het experiment instemt. Dat mogen we toch wel afleiden uit de woorden van de bisschop van
Groningen, die op een congres in Helvoirt
ervoor pleitte ‘de verantwoordelijkheid van
het pastoraat zoveel als mogelijk te laten
delen door small christian communities, als
bewuste pastorale subjecten in onze tijd’.
Wat een kans! Voor een hele gemeenschap,
maar bijzonder ook voor pastorale werkers
en werksters, de aangewezen personen om
met initiatieven te komen, de gang erin te
houden en de voortgang te begeleiden.
“Wat is de kerk u waard?” De vraag had
met de kerkbalans te maken, maar zou ook
kunnen betekenen “Hoeveel tijd en energie
is de kerk je (nog) waard?” En als het antwoord is “Veel’, volg dan de weg van de
wijzen uit het Zuiden. ‘Stella Duce’, begeleid
door de Ster.
Kompaan
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HONGERTOCHT
king, opgericht vanuit het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. En vanuit
Utrecht gebruikte het IKO, het interkerkelijk overleg, vrachtauto’s en
oude bussen om kinderen over de
IJssel te brengen, waarna ze in
Zwolle werden opgevangen door
het BAB.

Het is nog niet echt zover, maar
over een week of vijf zullen we
weer stilstaan bij de bevrijding en
het eind van de Tweede Wereldoorlog. Vlak daaraan voorafgaand
kenden we in Nederland de hongerwinter. En al is dat nu alweer
ruim 67 jaar geleden, toch zijn er
nog steeds mensen die die winter
als kind aan den lijve hebben
ondervonden en daar herinneringen aan hebben; ook goede.
Want vooral de kinderen hadden
te lijden van het tekort aan voedsel
in de hongerwinter en de fraters –
op hen betrokken via onderwijs en
jeugdwerk – leden met hen mee.
Maar niet alleen dat. Hun medeleven werd ook omgezet in daden.
Het verkrijgen van voedsel was niet
eenvoudig in het laatste oorlogsjaar. Het zuiden van Nederland
was al bevrijd, maar het midden en
noorden moesten het nog zien uit
te zingen. De voedseldistributie
werd, naarmate de maanden verstreken, steeds nijpender. Het offi
ciële rantsoen was te weinig. Binnen bezet gebied was de situatie
vooral in de grote steden nijpend.
Actie was dus nodig. En de hulp
kwam vanuit diverse instanties. Zo
verzorgde de GGD de uitdeling
aan gezinnen die zieken, kleine
kinderen of onderduikers in huis
hadden. Maar het was niet genoeg.
En zo ontstonden de hongertochten.
Het interkerkelijk overleg probeerde daarom de jongste kinderen uit
de stad over te brengen naar het
noorden en oosten van het land,
terwijl de GGD de kinderen keurde
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Voor de zogeheten hongertochten
die vanuit Amersfoort geregeld
zouden worden, lag het voor de
hand dat het IKO een beroep deed
op de fraters van het Sint-Jorishuis,
omdat zij een Ausweis hadden dat
hen vrijstelde van tewerkstelling en
zij daardoor nog redelijk veilig
over straat konden.
Een eerste groep werd begin 1945
door de fraters Julianus en Gratianus vanuit Amersfoort over de IJssel
gebracht, waar de kinderen onderdak vonden in Zwolle en Heino. De
tweede groep kinderen werd begeleid door de fraters Albericus en
Willibald. Ze wisten niet precies
waarheen ze op weg gingen, maar
één ding was duidelijk: ze gingen
naar het noorden en de uiteindelijke bestemming maakte niet zoveel
uit; het ging er toch om dat de
kinderen ergens terecht kwamen

waar voedsel voor hen was.

die daarvoor in aanmerking kwamen om te zien of ze een tocht aan
zouden kunnen, ondervoed als ze
waren. In Zwolle opereerde het
BAB, Bureau Afvoer Burgerbevol-

Vanuit de school in de Schoutensteeg in Amersfoort vertrokken ze
daarom op 14 februari 1945, de
fraters in lange zwarte togen voorop. Ze liepen de stad uit, op weg
naar de Zuiderzeestraatweg. Als
ze die maar lang genoeg volgden,
zouden ze vanzelf in Zwolle komen
en van daaruit kon de tocht dan
verder naar Delden. De koffertjes
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die ze allemaal bij zich hadden
met wat ondergoed en een deken,
gingen op de handkar van de
fraters.
De hele dag liepen ze over die
lange weg. De zon scheen en het
was helemaal niet koud, eigenlijk
al een klein beetje lente. Langs
Nijkerk liepen ze, tot Putten. Daar
werd de eerste nacht doorgebracht. cus bij het licht van een kaars tusZe kregen er wat melkpap en slie- sen de bedden zitten en las voor.
Frater Willibald ging ondertussen
pen in een grote slaapzaal.
even uitwaaien op de pier.
De volgende dag was het gelukkig De volgende dag vervolgden de
weer mooi weer. De tocht voerde karren hun tocht en kwamen ze tot
hen langs Ermelo en al snel zagen Wezep, maar de dag daarna ging
ze in de verte Harderwijk. Daar het weer verder te voet, in de motregelde frater Albericus dat ze alle- regen. Vandaag zouden ze de IJsmaal een kop soep kregen in de selbrug oversteken en in Zwolle
soepfabriek. Die soep smaakte aankomen. Op de brug sloeg de
heel wat beter dan de soep uit de regen in harde vlagen op hen neer.
Allemaal nat en koud tot op het bot
gaarkeuken!
En na de soep was er nóg een arriveerden ze veilig aan de oververrassing. Toen ze naar buiten kant. Ze hadden Zwolle gehaald.

kwamen stonden daar grote boe- Door het centrum liepen ze naar
renkarren, waarop ze hun tocht een school die nu was ingericht als
konden vervolgen. Ze kwamen tot doorgangspost; de klaslokalen
Nunspeet, waar ze de nacht door- waren slaapzalen en er was een
brachten op de grond, tussen de speellokaal en een warme keuken,
banken van de hervormde kerk, dus ook heerlijk eten.
Het BAB in Zwolle liet nu echter
gewikkeld in hun deken.
De volgende dag werd de haven weten dat het beter was niet naar
van Elburg bereikt, nog steeds op het noorden te gaan, omdat op de
de boerenkarren. Het weer was nu weg naar Meppel flink werd
omgeslagen en het regende en geschoten. Het advies was naar
waaide hard. Ze sliepen weer in Delden in Twente te gaan. Het BAB
een slaapzaal, de wind gierde om zou het comité daar dat de gastgehet huis. Om de kinderen wat zinnen regelde, laten weten dat ze
gerust te stellen, ging frater Alberi- eraan kwamen. Maar de fraters

hadden zorgen. Zwolle was vol,
zou het in Delden wel lukken?
De volgende dag kwamen ze tot
Heino, waar ze voor één nacht
werden ondergebracht bij gastgezinnen. En al waren ze daar misschien graag wat langer gebleven,
ze moesten verder. Via Heeten en
Holten kwamen ze aan het eind
van de middag aan bij een grote
boerderij in Markelo. De dag
daarop bereikten ze Delden. Daar
hield in een café zitting het Twents
Interkerkelijk Comité Kinderuitzending, voortgekomen uit het IKO. De
fraters Albericus en Willibald
bespraken met de dames van het
comité wat de mogelijkheden
waren de kinderen onder te brengen en waar. Dat werd Almelo. In
de laadbakken van oude, grote,
open vrachtwagens die ter bescherming witte vlaggen voerden,
gingen ze daarheen. Aangekomen
in Almelo werden ze eerst naar
een hotel gebracht en daar werden
de kinderen opgehaald door de
mensen die voor enige tijd hun
gastouders zouden zijn.
De tocht was geslaagd, de kinderen waren veilig. En de fraters
Albericus en Willibald? Zij keerden
naar huis terug. En veel kinderen
zouden nog lang in dankbaarheid
aan hen terugdenken.
Naar: ‘Kindertrek met Fraters’ van
Hettie van Nes
Bewerking: Adri Vergeer
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Kort Nieuws
Eind oktober kwam frater Hans Wennekes op een
speciaal verlof. De reden: zijn ernstig zieke broer
die op 4 november overleed. Een week nadien is
Hans teruggekeerd naar Lodwar om zijn werkzaam
heden weer op te pakken.
Vorig jaar verscheen het boek ‘Over mensen
gesproken – een verwonderlijk leven’ van Cees W.
van Eijck (1932). Het boek (206 blz., uitgeverij
Boeken
bent) stelt de armoedebestrijding in de
20ste eeuw centraal en schenkt veel aandacht aan
het werk van de fraters van Utrecht, waarbij met
name de Leo Stichting uitgebreid aan bod komt. De
auteur neemt de lezers mee in zijn levenservaringen
van jongs af aan. Dankzij de goede zorgen van
anderen kan hij zich maatschappelijk ontwikkelen
en met zijn vrouw een gezin stichten. Ook al is het
boek (met een voorwoord van frater Ben Dood
korte) grotendeels autobiografisch, tussen de regels
door geeft het een tijdsbeeld over een soort armoede dat tegenwoordig niet meer voorkomt.
De inmiddels traditioneel geworden kerstmarkt
werd dit jaar muzikaal opgeluisterd. Allereerst
waren daar dhr. Ad van Mill, organist en pater
Felix Tijding die op de piano quatre-mains een
sonatine van Diabelli ten gehore brachten. Daarnaast trad de vriendin van een Armeense vluchteling op. Zij zong enkele kerstliederen in haar eigen
taal en in het Nederlands. Beide optredens vielen
bij het aanwezige publiek zeer in de smaak.
Tweede Kerstdag dreigt nogal eens als wat saai te
worden ervaren. Welnu, om die mogelijke saaiheid
te doorbreken werd er een beroep gedaan op de
muzikale creativiteit van de bewoners van het St.
Jozef huis in De Bilt. Tijdens de middag koffie/thee
pauze werd één en ander ten gehore gebracht. Het
pas opgerichte kwintet zong enkele kerstliederen,
er werd op de dwarsfluit gespeeld en een boeiend
verteld kerstverhaal deed de middag slagen.
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De fraters Augustinus Jansen en David Mullink, die
in het ziekenhuis lagen en geopereerd werden
wegens hartklachten, zijn beiden weer thuis. Met
goede zorg en therapie doen zij er alles aan om
weer aan te sterken. Langs deze weg wensen wij
hen van harte een spoedig herstel toe.
Op 5 januari konden de fraters in De Bilt weer een
nieuwe bewoner begroeten. Het is pastor Gerard
de Wit, tot op heden werkzaam in Maartensdijk.
Wij hopen dat hij zich spoedig thuis zal voelen in
onze gemeenschap.
Op 7 maart hebben wij noodgedwongen afscheid
moeten nemen van pater Smit, jarenlang onze
voorganger in de twee wekelijkse eucharistie
viering. Zijn broze gezondheid liet het niet toe zijn
diensten aan onze gemeenschap voort te zetten.
Tijdens het afscheid ging hij voor de laatste keer
voor in de eucharistieviering en kon, onder het
genot van een kop koffie met toebehoren, afscheid
van hem worden genomen.
Het oudste gedeelte van ons huis in De Bilt bestaat
40 jaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat enige
slijtage geconstateerd kon worden aan het dak.
Met enige onderbreking door de vorst is het dak nu
weer gerepareerd en kunnen we er (hopelijk) voorlopig weer tegen.
Wim Versteeg
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
†

Op 21 augustus 2011 overleed op 85-jarige leeftijd te Wehl
de heer Lambertus Hyacinthus Egberts, broer van fr. Robertus z.g.

†

Op 25 december 2011 overleed op 86-jarige leeftijd te Nieuwegein
mevrouw Wilhelmina Hendrika Maria Smeulders-Goedemans,
schoonzus van fr. Vitalis en van fr. Sjaak Smeulders z.g.

†

Op 28 december 2011 overleed op de respectabele leeftijd van 104 jaar
te Uden de heer Henk Scholtens, kruisheer, broer van fr. Fulgentius z.g.

†

Op 4 januari 2012 overleed op 76-jarige leeftijd te Wijchen
de heer Henk van Zwam, oud-frater van Utrecht.

†

Op 24 januari 2012 Is op 90-jarige leeftijd overleden te Wijhe
Mevrouw Alwine Antoinette Barones De Vos van Steenwijk.
Zij was van grote betekenis voor de opbouw van de Internationale Beweging ATD
Vierde Wereld en werkte jaren intensief samen met oprichter Joseph Wresinski.

†

Op 27 januari 2012 overleed op 85-jarige leeftijd te Vught
mevr. Cornelia Wilhelmina Maria Verbraak-Smit, zus van fr. Jan Smit.

†

Op 8 februari 2012 overleed op 63-jarige leeftijd na een kort ziekbed te Maastricht
broeder Theo Broelman, provinciaal overste van de Broeders van Maastricht.

†

Op 5 februari 2012 overleed op 89-jarige leeftijd te Zeist
mevrouw Francisca Antonia Maria Koch, zus van fr. Samuel Koch z.g.

†

Op 14 februari 2012 overleed op 94-jarige leeftijd te Rotterdam
mevrouw Dorothea Elizabeth van der Poll-van der Linden,
schoonzus van fr. Wilfried van der Poll.

GOD ZELF ZAL MET HEN ZIJN.
ELKE TRAAN IN HUN OGEN ZAL HIJ DROGEN.
DE DOOD ZAL ER NIET MEER ZIJN;
ROUW, JAMMER EN PIJN
ZULLEN NIET LANGER VOORKOMEN.
DE DINGEN VAN VROEGER ZIJN VOORBIJ.
Openbaring 21: 4
27
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BERICHT UIT… LODWAR
Van frater Hans Wennekes

Tijdens de zondagmorgen Eucharistieviering
in mijn parochiekerk in Kanamkemer gaat
tijdens de collecte ieder met zijn of haar bijdrage naar voren en deponeert de financiële
gift in een grote kist. Die kist wordt nauwkeurig in de gaten gehouden door twee mensen
van ‘Eerbied in Gods huis’. Dan wordt de kist
naar het portaal van de kerk gebracht vanwaar hij in een offerandeprocessie plechtig
naar voren wordt gebracht. Kerkgangers die
geen geld in de kist hebben geworpen
komen met een materiële bijdrage, zoals een
zelf gemaakt bezempje, een mandje, een
zwart plastic zakje met maïs of bonen, een
paar bananen of iets anders dat ze willen
offeren. Een groep vrouwen gaat al dansend, in traditionele kleding, deze stoet voor.
Enkele vrouwen van de dansgroep hebben
een scheidsrechterfluitje waarop schel gefloten wordt. Het duurt dus wel even voordat de
stoet het priesterkoor bereikt heeft, want na
drie stappen naar voren gaan ze weer twee
stappen naar achteren. Het is een swingend
geheel. Iedere offerandegift wordt door de
voorganger aangenomen en door de acolieten onder het altaar gelegd. Afgelopen
zondag werd de stoet afgesloten door twee
heel kleine meisjes, zusjes, in een zelfde
modern jurkje. Ze dansten dat het een lieve
lust was en alle kerkgangers hadden er veel
plezier in om naar deze twee kinderen te
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kijken die zo ongedwongen de stoet sloten.
Het was een enorm contrast tussen de traditioneel uitgedoste vrouwen met kleurrijke
halskettingen van zo’n 15 centimeter hoog
waar hun kin helemaal in verdween, op
blote voeten, met een omslagdoek die één
schouder bedekte en de luchtig geklede
meisjes op witte sandaaltjes die er achteraan huppelden. Allemaal ter meerdere eer
en glorie van God.
Naast ons centrum is de opslagplaats van het
Rode Kruis voor hulpgoederen. De laatste
maanden reden enorm grote trucks met
opleggers af en aan om voedsel aan te leveren voor de hongerige Turkana’s. Een langdurige droogte dreef de mensen tot de rand van
de afgrond. Gelukkig kreeg het internationale
aandacht via radio en tv, zodat noodhulp

georganiseerd kon worden. U heeft vast en
zeker de schrijnende beelden gezien op de
Nederlandse tv. Ook in Kenia werden voor
het eerst acties gestart zoals ‘Kenyans for
Kenyans’ om eveneens een steentje bij te
dragen aan de hongerige landgenoten. Keniaanse bisdommen stuurden geld en hulpgoederen zodat vrij snel de eerste nood gelenigd
kon worden. Vooral melk en een voedzame
papsoort werden via scholen en kerken aan
de kinderen gegeven. Later ook karnemelk en
yoghurt dat voor de meeste mensen hier een
heel vreemd product is. Een ramp werd op
die manier voorkomen.
Iedere dag rijden kleine vrachtwagens en
pick-ups eropuit om voedsel af te leveren tot
ver in de bush. Een nadeel is dat deze voertuigen met een enorme snelheid langs ons
centrum denderen en een donkere wolk stof
en zand over ons centrum laten neerkomen:
we zijn gesitueerd aan een niet verharde
weg. Dat is van één kant gunstig want alle
verharde wegen zijn nagenoeg onbegaanbaar geworden en riskant om er gebruik van
te maken. Maar je moet wel eens. Zo moet
ik iedere dag van huis naar het centrum en
terug een stuk van ongeveer 4 km verharde
weg passeren. Iedere keer als ik dit stuk weg
gepasseerd heb, prijs ik me gelukkig als ik
heelhuids overkomen ben. Engelbewaarders
maken hier echt overuren. Maar niet iedereen komt er zonder kleerscheuren af. In het
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ziekenhuis van Lodwar is een zaal met acht
bedden die constant bezet worden door
slachtoffers van verkeersongelukken die dit
stukje weg gebruikt hebben. Mijn engelbewaarder is dus een heel goede. Ook vandaag weer is een auto van een (protestantse)
NGO over de kop gegaan en een paar keer
om zijn as gedraaid. De chauffeur en inzittenden overleefden het, zij het met veel
hoofdwonden en gebroken ledematen. De
engelbewaarders van die kerk moeten een
update-cursus volgen voor gebieden als het
onze, lijkt me.
Iedere vijf jaar zijn er in Kenia verkiezingen
voor het presidentsschap en leden van het
parlement. De uitslag van de laatste verkiezingen in 2007 is sterk omstreden en grote
onlusten braken uit eind 2007 en begin
2008 met meer dan 1.300 doden en
600.000 verdreven mensen (IDP’s = internal
displaced persons). Deze IDP’s leven nu in
verschillende kampen verspreid over Kenia
in zeer miserabele omstandigheden. Net
buiten Lodwar is ook zo’n kamp waar noch
water noch elektriciteit beschikbaar is voor
de mensen. Het kamp is in een troosteloze
omgeving. Alleen zand zover je kijken kunt
met hier en daar plastic tentjes in elkaar
geflanst van bij elkaar geraapt gekleurd
plastic. Kinderen krioelen er rond. Er is geen
school in de buurt zodat veel van deze kinderen in no time de straatkinderen van
Lodwar worden. In ons centrum hebben we
dan ook een aantal kinderen die uit dit kamp
komen. In de krant lezen we regelmatig dat
het hoog tijd wordt dat de regering deze
mensen opnieuw settelt. Er is geld voor uitgetrokken zodat deze ontheemde mensen
ergens een stukje grond kunnen kopen en
opnieuw beginnen. Maar zoals zo vaak
gebeurt in Kenia: dat geld is nog nooit aan
de ontheemde mensen gegeven en ze wachten in bittere armoede tot de regering over
de brug komt. Het aantal presidentskandidaten loopt per week op en een bittere strijd is
al begonnen voor de verkiezingen waarvan
de datum nog nooit openbaar is gemaakt.
Om verkiezingen te kunnen winnen, moet je
een succesvolle campagne voeren en dat

kost geld, veel geld. Dat geld is er kennelijk
wel, want op de voorpagina van een krant
stond deze week deze kop (zie afbeelding).
De volgende dag stond er een spotprent (zie
illustratie).
Ieder jaar organiseert het bisdom in het pastoraal centrum in Lodwar een meerdaagse
bijeenkomst voor alle priesters en religieuzen,
onder de titel ‘Mutual Relation’ (wederzijdse
verhouding). Ook dit jaar was de opkomst
enorm. Het Bisdom Lodwar is een plaats van
komen en gaan. Nogal wat mensen wonen
en werken in het bisdom voor een zeer lange
tijd. Eén van de aanwezige priesters is al 42
jaar werkzaam in het bisdom en heeft een
aantal nieuwe parochies gestart. Enkelen zijn
pas een paar weken in het bisdom neergestreken en kijken de kat nog uit de boom.

In deze bijeenkomst werd aandacht geschonken aan de nieuwe Keniaanse Constitutie.
Daar is meer dan 20 jaar aan gewerkt en
deze biedt voldoende mogelijkheden om
Kenia te veranderen in een moderne democratische staat waar ieder kan leven ongeacht zijn afkomst. Het is niet gemakkelijk om
zo’n document goed te verstaan vandaar
dat een professional voor ons het document
meer inzichtelijk maakte zodat we er op
onze woon- en werkplek handen en voeten
aan kunnen geven. Met de verkiezingen in
zicht presenteerde het Shalom Centre for
Conflict Resolution and Reconciliation zich
voor een tweede keer. In alle vier dekenaten
van het bisdom worden bijeenkomsten georganiseerd om nieuwe conflicten te voorkomen tijdens de op handen zijnde verkiezin-

Ieder continent is in het bisdom vertegenwoordigd en dat maakt zo’n bijeenkomst erg interessant. Er is een groep zusters uit Uruguay.
Ze vallen meteen op omdat ze zo klein en
mollig zijn. Deze zusters hebben nieuwe
leden aangetrokken uit de Turkana-gemeenschap. Deze Turkana-zusters zijn bijna twee
keer zolang en enorm slank. Een groter contrast kun je je haast niet voorstellen.

gen. Laten we hopen en bidden dat het succes afwerpt.
In Onder Ons wordt in ieder nummer een
financiële verantwoording gegeven. Daar
staan giften bij voor het straatkinderenprogramma in Lodwar, Kenia. Daarvoor wil ik
hartelijk danken.
Hans Wennekes
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BERICHT UIT INDONESIË
Eind januari vertrokken provinciaal
overste frater Wilfried en econoom
frater Erik voor een bezoek van
ruim twee weken naar Indonesië.
Na een goede vlucht en behouden
aankomst was er een hartelijk welkom van de Indonesische medebroeders. Na 25 uur onderweg te
zijn geweest, was het fijn weer in
de bekende omgeving te zijn van
het St.-Willibrordushuis in Malang.
De volgende dag was er echter al
werk aan de winkel. Die dag werd

gebruikt om op gang te komen en
samen met het Algemeen Bestuur
tot afspraken te komen over het
programma van de volgende twee
weken.
Frater Erik ging zich als econoom
vooral bezighouden met financiële
zaken. Zo waren er gesprekken
over de Yayasan Mardi Wiyata
(de scholenstichting) en over de
bouwactiviteiten van de Yayasan
Santo Yosef. Ook was er een vergadering van de Adviescommissie
Financiën Algemeen Bestuur, waar
fr. Erik lid van is samen met vier
Indonesische medebroeders waaronder de algemeen econoom en
de provinciaal econoom Indonesië.
Frater Wilfried voerde gesprekken
met onder anderen leden van het
Indonesische provinciaal bestuur.
Tussen alle zakelijke beslommeringen door werden de verjaardagen
gevierd van algemeen overste frater Simon en algemeen secretaris
frater Adolf, wat mooie gelegenheden waren om deze en gene frater,
die op de verjaardag afkwam, te
ontmoeten. Er werd bovendien nog

een dag besteed aan een bezoek
aan de oudste fraters in Kediri.
In Indonesië zijn inmiddels ook de
kapitularissen gekozen en werd
door het algemeen bestuur frater
Bartolomeus benoemd tot provinciaal econoom voor de rest van deze
bestuursperiode als opvolger van
frater Timotheus die helaas uit de
congregatie is uitgetreden.
Ten slotte was er een formele vergadering met het Algemeen Bestuur
waar o.a. de begroting 2012 aan
de orde kwam en de voorbereiding
van het Algemeen Kapittel 2012. Er
werd daarbij ook verder gepraat
over wel en wee in de Provincie
Indonesië, de nieuwbouw van
scholen en de nieuwe communiteit
in Kalimantan.
Fr. Wilfried en fr. Erik kwamen na
dit alles op 14 februari weer
behouden aan op Schiphol en konden terugkijken op een zinvol
bezoek en een hartelijk weerzien
met hun Indonesische medebroeders.
Adri Vergeer
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Financiële verantwoording
Giften tot maart 2012
DECEMBER 2011
W.H.W. e.e. te B.
M.E.A.H. te O.
G.M.J.V. te L.
W.J.J.M.-V. te D.
W.G.S. te R
A.R. v. W. te Z.
G.J.J. v.E. e.e. te B.
W.M.T. T-J te H.
A.D. e.e. te Z.
S. & S.-J. te O.
A.K. te H.
vB. e.e. te X.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,25,30,15,40,50,25,100,100,60,15,20,-

JANUARI 2012
C.C.G. v H. te O.
S.C.W.T.-G te B.
L.HG.B.-W. te H.
Th.J.S. e.e. te U.
P.J.M. v B. te Z.
G.A.S.-dV. te B.
L.K.C. d S. te Z.
G.H.L.S. e.e. te R.
C.L.F. e.e. te H.
J.M.C.K. te H.
H.M.K. e.e. te B.
Idem
G.M.F. te B.
J.B. te USA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
$

15,25,50,20,35,50,25,15,30,15,20,40,30,10,-

FEBRUARI
J.C.A. v. A. te B.
A.C. v. M. e.e. te Z.
M.A. v.d. O. e.e. te B.
A.K. te H.
J.G.H.-O. e.e. te S.

€ 25,€ 35,€ 15,€ 15,€ 25,-

Street Children
Kenia
Missie

Goed doel

Fr. Hans Wennekes
Missie

Street Children H. Wennekes

Hartelijk dank voor de welkome giften.
De bedragen voor de missie zijn al onderweg voor bestrijding van de grote armoede daar.
Fr. W. Janssen, adm.
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Onder Ons 80 jaar
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