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Van de Redactietafel
Het is ons weer gelukt u een mooi
zomernummer te presenteren. De
fraters in De Bilt hebben hun jaarlijkse vakantieweken dit jaar al bijtijds
gehouden. Een foto impressie van
beide weken en een korte beschrijving geven u een indruk van deze
activiteit. De afsluiting van deze

vakantieweken met een slotmiddag
was ook dit jaar een grandioos
succes. Het thema was Middeleeuwen en dat was genieten.
Frater David heeft dit keer een
gesprek met onze pastor Hans
Peters. Hans is dit jaar 12½ jaar
werkzaam bij de fraters als geestelijk begeleider en vertrouwensman.
Frater Isidorus Nieland liet ons de
vorige keer kennismaken met de
geschiedenis van onze Patrones.
Ook dit keer neemt hij ons mee op
zijn speurtocht in Frankrijk en Nederland.
In het vorige nummer maakten wij
melding van het plotseling overlijden van frater Edwin Ossewold.
Frater Ben Hagemans schrijft

over hem het in memoriam in dit
nummer.
De Leo Stichting is voor velen van
ons een begrip, maar voor de
jongere lezers van Onder Ons is
het mogelijk een wat onbekend
terrein. In dit nummer wordt een
begin gemaakt met de geschiedenis van 100 jaar jeugdzorg
in Borculo. Dit keer behandelen
we de geschiedenis van het Leo
Gesticht zoals het tot de Tweede
Wereldoorlog heette. In het septembernummer komt de periode
van na de oorlog tot 1980 aan
bod. In december nemen we dan
een kijkje in de huidige Jeugdzorg,
in Borculo zowel als in Almelo.
Dit jaar hebben we ook weer een
gouden jubilaris te vieren: frater
Frits Stevens. Zijn medebroeder
Peter van Iersel, broeder van
Johannes de Deo, woont al jaren
met hem in dezelfde communiteit.
Ook Peter is dit jaar vijftig jaar in
het klooster. Honderd jaar kloosterleven, de moeite waard om daar
iets over te schrijven. Ria Ypma,
een lid van de kerngroep van de
Melissenkade, hebben wij bereid
gevonden beide jubilarissen in het
zonnetje te zetten.
In de maand mei hadden de Nederlandse fraters bezoek van het
Algemeen Bestuur uit Indonesië.
Na een bezoek aan de medebroeders in Lodwar, Kenia, waren zij
voor tien dagen te gast in het Fraterhuis St. Jozef te De Bilt. Het was
een vruchtbaar bezoek waarin
de nodige problematieken aan
de orde kwamen. Frater Hans
Wennekes is op dit moment voor
een medische check up en een
korte vakantie in Nederland. Hij
houdt ons echter wel op de hoogte
van het reilen en zeilen in Lodwar
Nadirkonyen.

In dit nummer beginnen wij ook
met een nieuwe rubriek die de titel
meekreeg: ‘Een vergeten verhaal’.
Ons is gebleken dat er diverse vermeldenswaardige gebeurtenissen
zijn binnen de geschiedenis van
de Congregatie, die best nog eens
verteld mogen worden. Zo sneuvelde één van onze fraters uit Arnhem
tijdens de evacuatie in Oosterbeek.
Dit gebeurde toen de communiteit
van het Eusebiushuis tijdens de
Tweede Wereldoorlog geëvacueerd was in het Parochiehuis te
Oosterbeek. Het leek ons zinvol
om dit soort gebeurtenissen nog
eens voor het voetlicht te brengen.
In de komende nummers kunt u dus
nog een aantal van deze verhalen
verwachten.
Verder zijn wij als redactie gestart
om het adressenbestand in eigen
beheer te verzorgen. Wij hopen
dat daarmee onnodige retourzendingen te voorkomen en opzeggingen door ouderdom of overlijden
daadwerkelijk door te voeren. Tot
nu toe verloopt dit prima. De gedichten staan dit keer in het teken
van een lange hete zomer en natuurlijk de vakantie. Wij wensen
u allen een aangename zomer en
voor zover mogelijk een prettige
vakantie toe. Veel leesplezier met
Onder Ons.
frater Ton Oostveen
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VAKANTIE
Vakantie schept voor ons ‘vacare’,
gunt je ruimte om te gaan;
los te laten al wat vasthoudt,
aan je hectische bestaan.
Vakantie lokt ons over grenzen,
wekt in jou het avontuur;
doet je horizon verbreden,
geeft ontspanning en cultuur.
Ja, je mag vakantie ‘vieren’,
laat het lijntje dus maar los;
en geniet met volle teugen,
van akkers, heide, stad en bos
frater Ton Oostveen
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IN GESPREK MET

Pastor Hans Peters
12½ jaar onze geestelijk verzorger
Geroepen... en de goede invulling
geven.
Op 1 juli is Hans Peters precies
12½ jaar als pastoraal werker
in dienst is bij onze congregatie.
Bij gelegenheid van dit koperen
jubileum onderstaand interview.
Wij openen ons gesprek met het
aftasten van mogelijkheden voor
dit gesprek over vele onderwerpen. Wat willen we bespreken,
wat is niet voor publicatie, en wat
willen we vertellen dat voor ons
allen zinvol en waardevol is? Het
was een echt zoeken naar een weg
die we wilden volgen, en soms toch
schoorvoetend wilden vasthouden.
We vonden elkaar, in het gegeven
dat we onze eigenheid konden
vasthouden en toch tot een grote
mate van openheid konden komen.
De start
Hans zag het levenslicht in 1957
in het rustieke en mooie plaatsje
Wijchen. Hij doorliep met speels
gemak de lagere school en ging
de voortgezette opleiding volgen
in het nabijgelegen Oss. Hij reisde
met de trein op en neer en deed
in 1976 eindexamen VWO.
Wij praten nu over begin jaren
zeventig, toen de verandering
in kerk en maatschappij in volle
hevigheid was uitgebroken. Het
Tweede Vaticaans Concilie was al
weer een aantal jaren achter de
rug en vele zaken die voor verandering in aanmerking kwamen en
ook als gewenst werden gezien,
kregen weinig kans. De uittocht uit
kerk en klooster had een aanvang
genomen en velen verkeerden in
een onzekere geestelijke situatie.

Hans koos voor zekerheid: onderwijzer wilde hij worden. Toen hij
het einde van de opleiding in zicht
kreeg, durfde hij een wat moeilijker begaanbaar pad te kiezen:
theologie studeren. Hij was geïnteresseerd geraakt in psychologie en
religieuze ervaringen en de docent
catechese gaf hem een laatste
zetje. Hans zegt: “Eigenlijk had
ik een algemene geestelijke orientatie, die mij een zoektocht liet
maken in een overwegend christelijk georiënteerde omgeving.”
De studie bleek een zeer intensieve opgave te zijn, maar zij kwam
tegemoet aan zijn interesse en belangstelling voor ‘Zaken die God
raken’. Deze term is afkomstig van
de titel van een boek, geschreven
door mgr. Th. Hendriksen, één van
onze geestelijke voorgangers in
het St.-Gregoriushuis te Utrecht.
Het lezen van boeken uit de mystieke
traditie en enkele bezoeken aan
Taizé (een kloostergemeenschap
in Midden-Frankrijk) gaven hem de
inspiratie die hij zocht en stimuleerden hem door te studeren.
De afstudeerrichting van Hans
Peters was ‘Individueel Pastoraat’,
een keuze die hij heel bewust
maakte. Hij vertelt: “Deze individuele benadering, deze individuele begeleiding heeft altijd mijn

grootste interesse gehad. Ik hoef
niet iets groots en oppervlakkigs
na te streven of te volgen. Ik wil de
mens ontmoeten in al zijn verscheidenheid. De goddelijke dimensie
dient zich dan meestal vanzelf wel
aan. Ze ligt vaak besloten in de
woorden en gebaren van de mens
met wie je in gesprek raakt.” Door
een stage als pastoraal werker in
het ziekenhuis merkte Hans dat dit
soort werk hem lag. Hij vond er voldoening in en heeft ook enige tijd
in en ziekenhuis gewerkt.
Werk bij de fraters
Tegen het einde van de jaren
negentig zocht Hans contact met
de ‘personeelschef’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hij vertelde hem
waar zijn interesse lag en hij werd
gewezen op een advertentie in
de krant, waarin de Fraters van
Utrecht zochten naar een ‘Pastoraal Werker’. Dit zou een nieuwe
functionaris worden bij de fraters
in Nederland, met een functie die
nog niet bestond en niet nodig
was geweest, omdat tot dan toe
rectoren het geestelijk begeleiden
verzorgden.
De fraters hadden de laatste tientallen jaren in Nederland geen
nieuwe roepingen meer gekregen,
vele fraters begonnen ouder te
worden en gingen met pensioen na
een lang arbeidzaam leven. Ook
verdwenen de rectoren of priesters
in hun communiteiten. Dit hield in
dat de omstandigheden heel erg
waren veranderd.
Hoe vulde men bijvoorbeeld zijn
dag in? Hoe was de begeleiding
van de fraters? O ja, er waren
nog steeds goede spirituele bijeenkomsten, bezinningsdagen, en
veel geestelijke vorming op allerlei
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momenten, maar een goede begeleider van de fraters werd node
gemist.
De verandering was erg groot en,
zoals ook de gepensioneerde in de
wereld een grote verandering onderging, zo maakte ook de actieve
kloosterling deze verandering mee.
De geestelijke begeleiding die er
in vroeger jaren was, verdween
door al deze vernieuwingen. Een
nieuwe weg en een balans vinden
tussen het geestelijke leven en je
dagelijkse activiteiten was geen
eenvoudige taak.
Hierdoor werd de roep om een pastoraal werker steeds sterker. Het
bestuur van de fraters voelde dit
ook aan, en startte daarom met een
advertentie te plaatsen voor deze
functie. Bij de sollicitatie voor de
functie van ‘Individueel Pastoraal
Werker’ kwam pastor Hans Peters
als de meest geschikte persoon uit
de bus. Hij kreeg deze functie van
pastoraal werker in 1999 en dit
was dus een baan, een taak, die
nieuw en volledig onduidelijk was
en nog een eigen invulling moest
krijgen.
De taakstelling luidde:
1. Pastorale zorg bieden aan de
fraters individueel: begeleiden van
fraters persoonlijk bij het bevorde-
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ren van een zinvolle beleving van
onze religieuze identiteit, met bijzondere aandacht voor de zieken
en hulpbehoevenden.
2. Pastorale zorg bieden aan communiteiten:
- in samenwerking met liturgiegroepen vorm geven aan momenten
van bezinning en liturgische vieringen,
- voorbereiden van en voorgaan in
liturgische vieringen,
- geloofscommunicatie gaande
houden of op gang brengen.
In de tijd dat men begon na te
denken over het zoeken naar een
pastoraal werker, had het provinciaal bestuur in 1997 een werkgroep
in het leven geroepen onder de
naam Werkgroep Pastorale Zorg.
Deze bestond uit vijf fraters, die
in eerste instantie het provinciaal
bestuur adviseerden ten aanzien
van het beleid rond pastorale zorg
en later de nieuw aangestelde
pastoraal werker ondersteunden
en samen met hem het beleid van
het bestuur probeerden te vertalen
naar de praktijk.
Goed overleg tussen de overheden zoals bestuur en huisoversten,
de Werkgroep Pastorale Zorg

en Hans zorgde ervoor dat er
een beleid gemaakt kon worden
waarbij de doelstelling: ‘Het begeleiden en bijstaan van de individuele frater op geestelijk en sociaal
gebied’ vorm kon krijgen. Dit werk
kreeg onder de inspirerende inspanning van Hans gestalte en
zorgde ervoor dat vele fraters zich
gelukkig en tevreden voelden met
deze vorm van samenspraak met
Hans.
De benadering van Hans was bij
iedereen weer anders. Hij probeerde elke frater op een persoonlijke
manier te benaderen. Voor de één
had hij een luisterend oor, voor de
ander was hij een gesprekspartner over het samenstellen van een
viering of een overweging. “Zeker
in het begin was het aftasten wat
ik voor de fraters kon betekenen.
Langzamerhand heb ik de meeste
fraters beter leren kennen en is het
fijn om met ze op te trekken en er
te zijn als ze me nodig hebben,”
zo vertelt hij.
Maar er waren ook veel veranderingen. Toen Hans op 1 januari 1999
in onze provincie begon, waren er
in Nederland 100 fraters, verdeeld
over 16 huizen, waaronder 4 grote
communiteiten in Arnhem, Borculo,
De Bilt en Utrecht.
Op dit moment zijn dat er 42,
verdeeld over 8 huizen, waarvan
alleen het Fraterhuis St.-Jozef in De
Bilt nog een grote communiteit is.
Dat maakt nogal een verschil in
aandachtsgebied, in reizen enzovoort.
Straks komen we nog terug op de
zorg en aandacht voor zieken en
stervenden, maar ook het sluiten
van een huis en het opheffen van
een communiteit vraagt veel van
mensen. Er waren fraters bij die al
tientallen jaren in Arnhem, Borculo
en/of in het moederhuis in Utrecht
woonden. Natuurlijk hadden zij
begrip voor de noodzaak van
sluiting van hun huis, maar toch
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optrekken in het laatste deel van
hun leven. Hij heeft velen mogen
begeleidden en bijstaan, die van
de doktoren te horen hadden
gekregen dat ze zich klaar moesten
maken voor ‘De grote reis’.
Veel fraters hebben juist in deze
periode gevoeld dat ze er niet
alleen voor stonden, maar dat er
iemand naast hen stond, die een
deel van hun laatste reis met ze
meeging. De meesten van hen
stierven tevreden en in het volle
vertrouwen dat hun leven, in dienst
van God en de medemens, de
moeite waard was geweest.
Bij iedere frater was het weer
anders, maar steeds was het heel
bijzonder. De pijn, die gevoeld
wordt door iedereen die komt te
sterven, kan hij niet wegnemen.
“Maar het maakt echt indruk op
me als iemand terugkijkt op zijn
leven en beseft dat het is voltooid.
In woorden en gebaren, en soms
op iemands gelaat wordt een glans
zichtbaar die iets doet vermoeden
van Gods bedoelingen.”

deed het pijn de vertrouwde
omgeving te moeten verlaten. De
Bilt was toch eigenlijk een beetje
synoniem aan ‘verzorgingshuis’
en ‘laatste stap’, een stadium
waar menigeen zich nog niet aan
toe voelde. En al kan iets verstandelijk beredeneerd worden, het
gevoel wil niet altijd mee en dan
wordt steun gezocht. Daar lag dus
eveneens een rol voor de pastoraal
werker.
Ook op ander terreinen is Hans
actief. Want al ligt het zwaartepunt
van zijn functioneren bij het individueel pastoraat, toch werkt hij ook
‘voor het algemeen’. Zo zijn er

onder zijn leiding bijbelgespreksgroepen tot stand gekomen die
regelmatig gehouden worden en
die door de fraters goed worden
bezocht.
Verder doet Hans mee in het
preekbeurtenschema en hij organiseert themadagen over zaken als
dementie en eenzaamheid voor
zowel fraters als personeel, omdat
zij beiden daarmee geconfronteerd worden in de praktijk van
alle dag. Eigenlijk druk best een
drukke baan, dat pastoraal werk!
Begeleiding in de laatste fase
Hans heeft dus in de afgelopen
jaren met heel wat fraters mogen

In de avondwakes voor de overleden fraters en bij hun uitvaarten
probeert hij dit tot zijn recht te
laten komen en te verwerken in de
overweging, maar ook komt dit
vaak tot uiting in de dienst zelf, die
meer dan eens nog bij leven samen
met de betreffende frater tot stand
gekomen is. Hans heeft het prettige
gevoel dat zijn taak bij de fraters
een goede invulling heeft gekregen
en dat hij soms een bijdrage mag
leveren bij het afscheid nemen van
het leven.
Hans, ik dank je voor het openhartige, en soms diepgaande gesprek,
dat we met elkaar mochten hebben.
Ik wens je nog fijne, mooie en
goede jaren toe temidden van ons
fraters hier in Nederland.
Frater David Mullink
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Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart:
Ontwikkeling tot voorbij Vaticanum II
2 Een krachtige groei

De broederschap
De devotie verspreidde zich met
een verbazingwekkende snelheid,
en niet alleen in Frankrijk. De verslagen van verkregen gunsten door
het aanroepen van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart stapelden zich op evenals de vragen om
lid te worden van haar broederschap toen er zelfs nog geen broederschap bestond.
Pater Chevalier kreeg bij een
bezoek aan zijn bisschop te horen:
“Pater, u moet zo spoedig mogelijk
een gebedsgemeenschap stichten.
Stel de statuten op en stuur ze me
meteen toe. Wij zullen ze goedkeuren en de broederschap canoniek
oprichten.” Monseigneur schreef
zichzelf als eerste lid in.
Het aantal leden groeide razendsnel door. Eind 1864 waren er
100.000 leden, eind 1865 registreerde men 200.000, het jaar
daarop 600.000, dan 1.500.000,
en eind 1891 waren er 18 miljoen.
En de pelgrims naar Issoudun
stroomden toe vanuit alle diocesen
van Frankrijk en vanuit de naburige
landen. Dat is toch niet niets.
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Het eigenlijke feest van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart
werd voor de eerste keer officieel
gevierd op 31 mei 1865. Waarom
eind mei? Het was het einde van
de maand toegewijd aan Maria
en het kondigde de maand van het
Heilig Hart aan.
Victor Jouët op weg naar Damascus
Dit doet denken aan de bekering
van de heilige Paulus. Hier is het
vaak vertelde verhaal: De bisschop
van Marseille wilde in zijn diocees
graag paters MSC hebben en
stuurde de jonge professor Victor
Jouët van zijn kleinseminarie naar
Issoudun om inlichtingen in te
winnen. Pater Piperon vertelt dit
bezoek ongeveer als volgt:
De eerwaarde Jouët kwam de dag
na Kerstmis 1864 bij ons aan om
vier uur in de morgen bij een ijzige
temperatuur. Hij kwam rechtstreeks
van Marseille in zuidelijke kleding,
zonder zich te hebben voorbereid
op het winterse seizoen. Hij was
nauwelijks in ons huis ontvangen of
we haastten ons om hem het beste
kamertje binnen te loodsen en er
vuur aan te leggen. In die kamer
stond een beeld van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart. Zodra
hij het zag vroeg hij als buiten
zichzelf, wie deze Maagd was.
Dat is Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart, werd hem geantwoord.
Wat is de betekenis van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart?,
hernam hij levendig.
Wij eren hier de Maagd onder
deze titel en wij hebben een

broederschap ter ere van haar.
Sinds wanneer bestaat deze broederschap?
Dat is begonnen in de maand april
van dit jaar; er zijn nu al meer dan
tweehonderdduizend leden.
Heeft u een altaar van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart?
Ja, in de kerk, die ik u zal laten
zien.
Kun je daar de heilige mis lezen?
Natuurlijk.
Kan dat meteen?
Wacht u even. Laat u mij het vuur
aansteken en als u opgewarmd
bent, ga ik het altaar klaarmaken.
Ik wou graag meteen de mis lezen.
Op dit woord verlieten wij onze
gast een ogenblik om ons alles wat
nodig was voor een vuur te verschaffen.
Toen we enkele ogenblikken later
terugkwamen, lag onze goede
reiziger op zijn knieën, badend
in tranen en in een onbeschrijfelijke vervoering. Maria had deze
vurige ziel veroverd; hij zou haar
voortaan toegewijd zijn zonder
enig voorbehoud. Voortaan, zoals
hij het zelf graag formuleerde, was
hij het speeltje geworden van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart.
Hij wilde niet langer wachten. Ik
ben niet koud meer, zei hij, breng
mij naar de kerk, ik wil meteen de
mis lezen aan het altaar van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart.
... Ik begreep niets van dit gedrag
en vroeg mezelf af of deze jonge
priester wel goed bij zijn hoofd
was, en of deze ongewone vervoering niet het gevolg was van een of
andere ziekte. Enkele jaren na dit
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eerste onderhoud, onthulde hij mij
zijn geheim:
“Nauwelijks had ik het beeld van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart opgemerkt,” vertelde hij me
in alle vertrouwen, “of ik werd
verlicht door een innerlijk licht zo
levendig, dat ik er niet tegen op
kon. Ik begreep dat ik mij moest
toewijden aan de dienst van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart
en dat ik voortaan zonder voorbehoud aan haar zou toebehoren. De
Maagd, mijn goede Moeder, wilde
het zo. Ik heb gezien zonder eraan
te kunnen twijfelen, dat het in de
congregatie en voor de verspreiding van de devotie tot de Moeder
van God in verband met het Heilig
Hart was, dat ik mijn leven moest
toewijden. Dat was het waarom ik
bij u aandrong met zoveel vragen,
waarom ik alleen maar wilde horen
praten over Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart.”
Hij zou directeur worden van de
Annalen van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart.
De verschijning van pater Jouët
voor het voetlicht was dramatisch.
Heel zijn leven ontrolde zich in
deze stijl: Hij speelde zijn rol voortdurend met groot enthousiasme en
grote uitbundigheid. Hij bewees de
congregatie en de broederschap
grote diensten: als stichter van de
Annalen, als auteur en geïnspireerde predikant, als rondtrekkend
apostel, als procureur in Rome.
Toen hij naar Marseille terugkwam,
was zijn bisschop overleden. Zijn
opvolger weigerde hem zeven
jaar lang om lid te worden van de
MSC. Zulke tegenslagen zendt de
Heer zijn dienaren nogal eens toe.
De eerste moeilijkheden
De aartsbisschop van Bourges
had in de jaren 1868-69 Rome
gevraagd om de broederschap van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart te verheffen tot aartsbroeder-

schap voor de hele Kerk. Maar hij
ontving geen antwoord.
Pater Chevalier bereidde een verzoekschrift aan de paus voor door
verschillende bisschoppen aan te
schrijven om zijn verzoeken te ondersteunen. Die verzoeken waren:
de kroning van het standbeeld van
O.L. Vrouw van het H. Hart en de
vergunning om de aartsbroederschap op te richten. De antwoorden waren erg positief op twee na.
Monseigneur
Dupanloup,
bij
sommigen onder ons bekend om
zijn pedagogische werken, vroeg
doodleuk om alle annalen tot dan
toe uitgegeven, terwijl monseigneur Place, de bisschop van pater
Jouët, klaagde dat hij te vaak in de
annalen nieuwigheden tegengeko-

men was die er niet in thuis hoorden.
Maar hij vertelde niet dat hij een
brief naar Rome had gestuurd om
de devotie af te wijzen als nieuw
en gevaarlijk. (Dat ‘nieuw’ heeft
denk ik te maken met: ‘geen grond
in de traditie van de Kerk’; en het
‘gevaarlijk’ met overdrijvingen en
vermetelheden in de annalen).
Een en ander maken duidelijk dat
de broederschap alleen voor het
bisdom Bourges een aartsbroeder-

schap werd. Overigens werd de
kroning goedgekeurd. Maar de uitdrukking ‘Koningin van het H. Hart’
werd afgewezen als zijnde geen
traditionele manier van zeggen en
gevaarlijk voor het geloof van de
mensen.
De aartsbisschop van Bourges
schreef een brief naar het heilig
Officie, dat de moderatoren van
de broederschap de gegeven vermaningen en voorschriften gehoorzaam hadden aanvaard.
De kroning van OLV van het Heilig
Hart in 1869
Het aantal leden van de broederschap groeide snel, evenals de
omvang van de pelgrimages naar
Issoudun. Het was duidelijk: er
moest iets gebeuren om het standbeeld van Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart beter te presenteren. Het stond nu achter een altaar
in de kerk van het Heilig Hart. Er
was al terrein aangekocht, de
kapel van Onze Lieve Vrouw was
in 1867 klaargekomen. Er waren
sieraden geschonken voor het
maken van kronen voor het standbeeld. Het standbeeld zelf werd
ontworpen door de beeldhouwer
Jean Blanchard: met sokkel 1 meter
70 hoog van Carrara-marmer: (zie
afbeelding 2)
De heilige Vader moest natuurlijk
zijn goedkeuring hechten aan de
kroning. Met de aanbevelingen
van een groot aantal bisschoppen,
speciaal die van de aartsbisschop
van Bourges, ging pater Chevalier
naar Rome. Hij had een bronzen
kopie van het standbeeld bij zich
en een bedrag van 5000 francs,
aangeboden door de geassocieerden.
De paus - de zouavenpaus Pius IX
- reageerde heel positief. Hij was
zeer erkentelijk voor de cadeaus,
bewonderde en zegende beide
kronen en gaf toestemming voor
de kroning: “Ik zegen haar met
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plezier en verleen het privilege dat
u vraagt. U gaat namens mij naar
kardinaal Clarelli en vraagt hem
een breve om Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart in mijn naam te
kronen. Ik delegeer uw illustere een
vrome aartsbisschop voor deze ceremonie.”
De paus vroeg nog enkele details
over de broederschap en toen
pater Chevalier tegen de heilige
Vader zei, dat de leden van de
broederschap erg blij zouden zijn
als de paus zich met hen zou verenigen, antwoordde hij:
“Graag, maar wat moet men
daarvoor doen? “
“Heilige Vader, uw naam opgeven
en tweemaal per dag bidden:
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart, bid voor ons.”
“Dat is gemakkelijk”, antwoordde
hij. Daarna schreef onze welbeminde pontifex op een blad dat hij
aan ons gaf: “Pius IX, die graag

de gelukzalige Maagd Maria zou
willen beminnen...” Wij gaven
hem toen de lidmaatschapskaart.
Nadat de paus het voorbeeld
had gegeven, vroegen verschillende kardinalen, bisschoppen en
prelaten om lid te worden van de
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broederschap. Hetzelfde deden
het Franse Seminarie, de zes communiteiten van de zusters van de H.
Vincentius à Paulo en talrijke leken.
Pater Chevalier liet zijn Notities
voor de broederschap in het Italiaans vertalen. Het succes was er,
maar de successen hadden ook
hun navrante gevolgen. Zo had
de bisschop van Anagni, monseigneur Pagliari, een brochure gepubliceerd over de nieuwe devotie.
Maar in een pastorale brief kwalificeerde
monseigneur
Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart
als keizerin (impératrice) van het
Heilig Hart. Was dat niet tegen het
zere been? Ja! Maar pater Bovenmars merkt hier op, dat men zich
nog in de periode bevond van het
enthousiasme.
De aartsbisschop van Bourges
bepaalde het kroningsfeest op 8
september 1869, het feest van
Maria Geboorte. Pater Chevalier
was een uitstekende organisator
en overtrof zichzelf deze keer. Natuurlijk werd hij daarbij geholpen.
Dertien aartsbisschoppen en bisschoppen, een abt van de Trappisten, een apostolisch protonotarius (= pauselijke geheimschrijver,
oorspronkelijk een opvolger van
de eerste notaris, zie Kath. Enc., in
elk geval niet stiekem), meer dan
700 priesters en vele duizenden
pelgrims namen deel aan de plechtigheid. De bewoners van Issoudun
waren echt enthousiast. Ze versierden de hele stad, hielpen edelmoedig mee met het ontvangen van
gasten. Ook de burgerlijke autoriteiten hielpen zelfs mee.
Om 7 uur in de morgen wijdde
de aartsbisschop van Bourges het
altaar in de kapel van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart, terwijl
de bisschop van Autun het hoofdaltaar wijdde van de kerk van het
Heilig Hart. Om 10 uur las de
bisschop van Poitiers een H.Mis in
de open lucht voor een immense

menigte. Tegelijkertijd zat de aartsbisschop van Sens de hoogmis
voor in de kerk van het Heilig Hart.
Bisschop Pie van Poitiers preekte.
Om 2 uur hield de bisschop van
Tulle een conferentie over Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
gevolgd door de grote processie.
Elke groep gelovigen, elke school,
elke organisatie had daarin een
eigen plek, vanzelfsprekend gemarkeerd door de vaandels van
de verschillende groepen, en dat
waren er niet weinig. Fanfares
marcheerden tussen de hekken,
uiteraard werden de beide kronen
meegedragen.
Toen de processie om 6 uur op de
Place du Sacré Coeur was aangekomen, werd het meegedragen
standbeeld op een altaar in de
open lucht geplaatst. De bisschoppen gaven vanaf de trappen van
het altaar na het zingen van het Ave
Maris Stella hun zegen. Tamboers
roffelden, klaroenen, fanfares,
kerkklokken klonken door elkaar,
maar dat was nog niet het einde.
De breve van de Paus werd voorgelezen. Na een ontroerende toespraak van de aartsbisschop van
Bourges, besteeg hij de trappen
van het altaar om de kronen op
het hoofd van de koningin van het
Heilig Hart en van haar goddelijke
Zoon te plaatsen
Er werd ook melding gemaakt van
de verlichting van de voorzijde van
de kerk en van heel de stad, het
gefluit van de treinen die zich klaarmaakten om de pelgrims terug te
brengen. Maar, zoals altijd bij de
grote werken van pater Chevalier,
werd deze dag ook getekend door
het kruis.
(Wordt vervolgd)
Fr. Isidorus Nieland
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IN MEMORIAM FRATER EDWIN OSSEWOLD
(1930 – 2011)
Deventer, de geboortestad van Wim
Ossewold, is een stad met een rijke
historie, wortelend in een christelijke
traditie van meer dan twaalf eeuwen.
Missionaris Lebuïnus zorgde er al
in de achtste eeuw voor dat er een
kerkje kwam. Het moet een armzalig
bouwsel zijn geweest, want zo’n zes
jaar later was het al met de grond
gelijk gemaakt. Maar geen nood,
Lebuïnus’ opvolger Ludgerus liet een
nieuwe kerk bouwen, niet wetend
dat enkele eeuwen later op dezelfde
plek een pronkstuk van middeleeuwse
bouwkunst zou verrijzen: de Sint-Lebuïnuskerk. In de schaduw ervan stond de
kapittelschool, waar – alweer eeuwen
verder in de geschiedenis – de jonge
Geert Groote studeerde. Eens zou
hij de grondlegger worden van de
‘Moderne Devotie’, de vernieuwingsbeweging die van grote invloed is
geweest op de geloofsbeleving in de
lage landen, maar ook ver daarbuiten. En het is niet uitgesloten dat Wim
Ossewold als kind al geboeid geraakt
is door wat zijn vaderstad te bieden
had aan zorgvuldig bewaarde herinneringen aan Geert Groote en diens
volgelingen. In de geschiedenisles op
de basisschool kreeg uiteraard het
ontstaan van de Moderne Devotie
extra aandacht. Er zal zonder twijfel
gewezen zijn op het nu nog bestaande
oudste huis van Deventer, waar eens
de ‘Broeders van het Gemene Leven
hebben’ gewoond. Met zijn klasgenoten zal Wim wel gelachen hebben om
het woord gemene, dat voor schooljongens van nu een andere lading
heeft dan in de veertiende eeuw, toen
het zowel verwees naar gewoon als
naar gemeenschappelijk.
Hoe dan ook, het laat zich aannemen
dat de sfeer van de door het herfsttij
der Middeleeuwen getekende stad van

deze die opmerkelijk spoorde met zijn
persoonlijkheid.

invloed is geweest op Wims besluit om
zich aan te melden bij het juvenaat van
de Fraters van Utrecht. Zonder veel
moeite doorliep hij daar de studie- en
vormingsjaren en trad op 6 augustus
1948 in het noviciaat. Voor dit jaar
van intensieve religieuze vorming
moest de studie wijken, maar na de
afsluiting ervan volgden de behaalde
akten en bevoegdheden elkaar in vlot
tempo op: onderwijzersakte, hoofdakte, Frans l.o. Een groot deel van
al deze kennis en wetenschap moest
hij zich echter eigen maken naast
een dagtaak in het onderwijs, want
in 1951 stond hij in Utrecht al voor
de klas. Zijn opvallende aanleg voor
het overdragen van kennis, gevoegd
bij pedagogisch inzicht en organisatietalent, zorgden ervoor dat hem een
zestal jaren nadien de leiding werd
toevertrouwd van de Sint-Jorisschool in
Amersfoort. Een zware taak die hij met
verve uitvoerde, maar voor verdieping
van de kennis aangaande de Franse
taal en cultuur wist hij altijd nog wel
tijd te vinden. Vakantie betekende
voor hem een studiereis maken naar
Frankrijk om zich verder te bekwamen
in de conversatie, maar niet minder
om de sfeer te proeven. En om zich
wetenschappelijk te laten voorlichten
volgde hij dan nog enkele colleges
aan de Sorbonne. Zo werd Frans zijn
tweede taal, niet zo toevallig, want
van de drie moderne talen is het juist

Het Tweede Vaticaans Concilie (19621965) scheen voor de katholieke kerk
een nieuwe tijd in te luiden. Paus
Johannes XXIII snakte naar frisse lucht
in de kerk. Al kort na zijn keuze riep
hij alle bisschoppen van waar ook ter
wereld bijeen om samen met hem de
bedreigende sfeer van verstarring te
doorbreken. De Nederlandse bisschoppen hadden een niet te onderschatten
positieve invloed op het verloop van
het concilie en uit Rome teruggekeerd
slaagden ze erin om ook in de eigen
kerkprovincie de roep om vernieuwing
en verfrissing te laten klinken. Er brak
een tijd aan van aanstekelijk enthousiasme met als hoogtepunt het Pastoraal
Concilie te Noordwijkerhout in 1966.
De geestdrift die ervan afstraalde had
iets van een pinksterervaring en kreeg
katholiek Nederland dusdanig in zijn
greep dat er al gesproken werd van
‘de Utrechtse lente’.
Heel dit gebeuren ging aan Edwin
niet ongemerkt voorbij. Hoe zou het
ook kunnen. Een beweeglijke geest
als de zijne is gevoelig voor signalen
die tenderen naar verandering van
inzicht, zonder daarbij op voorhand
kopschuw te zijn voor afwijking van
(te) lang betreden paden. Hij deelde
ook de mening van niet weinig concilievaders dat bij het in gang zetten
van kerkelijke vernieuwingsprocessen
juist de religieuzen een voortrekkersrol te vervullen hebben. ‘In de spits
lopen’ was een uitdrukking die hij
dikwijls liet horen. Daarbij voegde hij
de daad bij het woord, op zoek naar
mogelijkheden om zich niet alleen als
vaandeldragers te manifesteren maar
aan de opgeroepen bezieling ook
concreet gestalte te geven. De geest
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van de Moderne Devotie scheen in
hem gevaren te zijn, maar ‘devotie’
dan in de betekenis die ook Geert
Groote eraan gaf: geestelijke aandrift,
gevoed door gebed en bezinning.
Dat het model van de Broeders van
het Gemene Leven hem boeide, bleek
wel uit het gedurfde besluit om samen
met een kleine groep medebroeders
in een Utrechtse wijk een nieuwe communiteit te beginnen. Zo maar in een
rijtjeshuis, sterk betrokken op elkaar,
maar uitnodigend naar de andere
wijkbewoners en delend in hun wel en
wee. Deze vorm van gemeenschapsleven in kleiner verband werd ook elders
in het land beproefd en daarbij werd
de tot dan toe wat angstvallige scheiding tussen de vele congregaties niet
zelden doorbroken. Het lag eigenlijk
voor de hand. Want wat doet een
onderneming – en dat geldt ook voor
een religieuze gemeenschap – als vergrijzing en het uitblijven van aanwas
het voortbestaan bedreigen? Men sluit
de gelederen en zoekt aansluiting bij
elkaar, desnoods bij concurrenten. Zo
zijn er in het bedrijfsleven heel wat
fusies tot stand gekomen. En al is het
nooit tot fuseren gekomen, toch gingen
congregaties intensief samenwerken.
Op verscheidene plaatsen werd geëxperimenteerd met kleine communiteiten, gerekruteerd uit leden van
meerdere congregaties. Zo werden er
plannen gesmeed om in het Groningse veengebied een groep te starten
waarvan zowel broeders van Oudenbosch als fraters van Utrecht deel uit
zouden maken. Edwin, als altijd gefascineerd door nieuwe uitdagingen,
besloot opnieuw zich in het avontuur
te storten. Hij sloot zich aan bij de
initiatiefnemers en in het najaar van
1971 kon Nieuwe Pekela zich erop
beroemen een gemeenschap van religieuzen in zijn midden te hebben.
Geen abdij, zoals er in het Groningse
land veel zijn geweest, maar een bescheiden groepje van vier pioniers. Er
kwam echter al spoedig aanvulling
en begin 1972 was de communiteit
zes man sterk: twee broeders van Ou-
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denbosch en vier fraters van Utrecht.
Misschien kwam het door de nadruk
die men op het gemene leven wilde
leggen dat besloten werd niet over te
gaan tot aanstelling van een overste.
Maar al spoedig deed het uit de sociologie bekende verschijnsel zich voor
dat in een groep van enige omvang
één persoon met een zekere vanzelfsprekendheid de rol van ‘informeel
leider’ krijgt toebedeeld. Zo iemand
dient inventief te zijn, doortastend,
door ieder geaccepteerd, vlot van taal
en vaardig in het leggen van contacten. Daarmee is eigenlijk al gezegd
dat de onuitgesproken keus op Edwin
viel. Het gebeurde gewoon. Even
gewoon als het gemak waarmee hij
de rol speelde: geen leider, veel meer
een bevlogen stuwer. Van zijn talenten
werd overigens ook in het dorp gebruik
gemaakt. Dat Nieuwe Pekela sinds de
jaren 70 van de vorige eeuw over
een uitstekend geoutilleerd dorpshuis
beschikt is mede aan zijn stimulerende
activiteit te danken.
“Als je mijn leven zou willen karakteriseren dan is er één woord dat
absoluut van toepassing is, en dat
is verandering”. Zo typeerde frater
Edwin zichzelf eens in een interview.
En met ‘verandering’ zou hij wel eens
bedoeld kunnen hebben: wijziging
in zijn levensloop onder invloed van
vernieuwende initiatieven. Hij sprong
er graag op in, overtuigd als hij was
dat religieuzen voorop moeten lopen
en dan was hij graag bereid om de
mars in gang te zetten. Toen dan ook
na een achttal jaren het plan begon
te rijpen om het veenkoloniale gebied
in te ruilen voor de stad Groningen
was hij snel bereid deze stap in het
onbekende te zetten. Mede door zijn
doortastend optreden kon in 1980 de
verhuizing worden ondernomen, niet
met zes maar met zeven personen,
want inmiddels had nog een frater van
Utrecht zich bij de groep aangesloten.
Er volgde een tijd van stormachtige ontwikkelingen. De communiteit breidde
zich uit: drie fraters en twee broeders

'De Sint-Lebuïnuskerk, al sinds de
Middeleeuwen middelpunt van Deventer'.

vonden de weg naar het Noorden en
sloten zich aan. Bijzonder was het dat
het dagelijkse avondgebed al gauw
door velen bezocht werd. Nog meer
bijzonder dat deze bezoekers merendeels jonge mensen waren, vooral
studenten. Enkelen van hen hebben
zelfs enige tijd als volwaardig lid deel
uitgemaakt van de communiteit. Wat
zich kort gezegd daar in Groningen
afspeelde, verdient een hoofdstuk te
worden in de geschiedenis van de
congregatie.
En toch. Hoe enthousiast Edwin ook
ingegaan was op het idee om Groningen als nieuwe woonplaats te kiezen,
de ontwikkeling scheen niet geheel
te voldoen aan zijn verwachtingen.
Aanvankelijk ging hij met zijn gewone
voortvarendheid te werk. De kapel van
het betrokken voormalige zusterklooster werd opnieuw ingericht. Graag
stemde hij in met versteviging van de
al langer bestaande contacten met de
bekende priester, politicus en publicist Herman Verbeek. Diens plannen
om te komen tot het ontstaan van een
‘stadsabdij’ vonden bij hem een gretig
gehoor. Alles scheen erop te wijzen
dat de fraterniteiten, rond 1400 in
Deventer en omstreken ontstaan, zich
in het Noorden van het land opnieuw
zouden manifesteren, nu als een eigentijdse vorm van Moderne Devotie.
Maar er wrong iets. Het informele leiderschap scheen hem te ontglippen, al
zal hij zich daardoor niet gediskwalificeerd hebben gevoeld. Wel bracht
het met zich mee dat zijn dromen
en idealen minder vanzelfsprekend
ingang vonden bij anderen, te meer
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nu de intimiteit van het kleine groepje
vertrouwelingen in Nieuwe Pekela niet
meer zo voor de hand lag. Het huis
in Groningen werd immers bewoond
door bijna het dubbele aantal en de
diversiteit in leeftijd, afkomst, karakter
en ook levensbeschouwing garandeerde geen ongestoorde, eensgezinde samenleving met een gemeenschappelijk en duidelijk omschreven
doel. En hoezeer hij aanvankelijk
ook de grote toeloop en de vele contacten had toegejuicht, het scheen
of de twijfel toesloeg. Had hij jaren
geleden de veilige beschutting van
het Sint-Gregoriushuis verlaten om
opnieuw te belanden in een samenleving van eenlingen, begeesterde
idealisten, maar nog niet toegerust
met de vaardigheid om uit een aangegaan verbond een bezield verband te
laten groeien? Werd bij alle activiteit
wel voldoende aandacht besteed aan
het onmisbare element van de ‘verinnerlijking’, zoals Geert Groote en de
zijnen het noemden? En was men als
ware broeders en zusters wel echt
op elkaar betrokken? Hier leed hij
wellicht nog het meeste onder, ook al
omdat hij zelf de indruk had dat zijn
problemen te weinig serieus werden
genomen. Echter, voordat verbittering
de kans kreeg toe te slaan nam hij het
moedige besluit om terug te gaan naar
Utrecht en aldaar zijn vroegere taak
van leraar Frans weer op te pakken.
Totdat zich na een aantal jaren weer
een nieuwe ‘verandering’ aandiende:
hij betrok een huis in de wijk Overvecht.
Frater Edwin behoorde tot de mensen
die dankzij aangeboren talenten, gemakkelijke omgangsvormen en vlot
taalgebruik al gauw worden ontdekt
door ijveraars voor ideële doelen. Zo
werd hij, goed en wel geïnstalleerd in
zijn nieuwe onderkomen, aangezocht
om tijd en energie te steken in de zware
klus de drie parochies in de wijk om te
smeden tot één geloofsgemeenschap.
De tijd was immers aangebroken om,
gedwongen door gebrek aan mens-

kracht in het pastoraat, rigoureuze
maatregelen te nemen. Daar schrok
Edwin niet voor terug en het is voor
een groot deel aan zijn daadkrachtige
optreden te danken dat obstakels overwonnen werden om de drie parochies
samen te laten voortbestaan onder de
naam ‘R.K. Geloofsgemeenschap Sint
Rafaël’. Rafaël, aartsengel en reisgezel van de jonge Tobias. Ook Edwins
begeleider op zijn lange tocht van de
ene verandering naar de andere?
Het werd ons in de tijd van de Latijnse
liturgie toegezongen in de eucharistieviering bij een begrafenis: ‘Vita
mutatur, non tollitur’ – Het leven wordt
veranderd, niet weggenomen. Frater
Edwin zal het dikwijls gehoord hebben
en wellicht heeft hij het overwogen bij
gedachten aan de dood. Hij gaf het
in gesprekken ook wel eens te kennen
dat de uiteindelijke verandering, die
tegelijk een afsluiting van het aardse
leven betekent, voor hem ook een
zeker element van verrassing inhield.
Eindelijk antwoord op alle vragen.
Eindelijk van onbestemd rondtasten in
de mist van twijfel en onvervuld verlangen overgaan naar koestering in
warmte en licht van de eeuwige Zon.
De ultieme verandering: eindelijk zien!
Het werd hem niet gemakkelijk
gemaakt in zijn laatste levensjaar.
Hoezeer ook uitziende naar het alles
verklarende zien, werd zijn gezichtsvermogen aangetast door een ernstige
oogziekte, ‘macula degeneratie’. Het
klinkt bijna cynisch. Maar het laat zich
gemakkelijk raden wat het voor een
hoogbegaafde intellectueel betekent
niet meer in staat zijn om te lezen.
Deze kwaal en nog andere fysieke ongemakken maakten nog langer alleen
wonen onverantwoord en afgesproken werd dan ook dat hij zijn intrek
zou nemen in het Sint-Jozefhuis in De
Bilt. Daar immers wachtte hem een uitstekende verzorging, medebroeders
waren in de nabijheid en vooral de
bijna ononderbroken aanwezigheid
van zijn broers Frans en Leo en andere
naaste verwanten betekende veel voor

hem. In hun bijzijn overleed hij in de
nacht van 24 op 25 februari.
Het was een bijzondere man, frater
Edwin. Als leraar Frans maakte hij
naam op middelbare scholen in
Utrecht, Winschoten en Groningen.
Toen hij in 1987 de Akte van Bekwaamheid Franse Taal en Letterkunde behaalde had hij zich in de
eraan voorafgaande jaren al een
hoeveelheid kennis van geschiedenis,
cultuur en literatuur van het land eigen
gemaakt waarmee hij dragers van een
academische titel overtrof. Hij was
echter allerminst een kamergeleerde.
Zijn omgang met leerlingen getuigde
van pedagogisch inzicht en in het
maatschappelijk verkeer bewoog hij
zich met opmerkelijk gemak. Verlegenheid scheen hij niet te kennen en de
wijze waarop hij zaken gedaan kon
krijgen was zowel vermakelijk als bewonderenswaardig. Met een mix van
Franse charme, overredingskracht,
welbespraaktheid en een vleugje brutaliteit wist hij zijn doel te bereiken.
Hoogst zelden overigens ten voordele
van zichzelf, vrijwel altijd ten dienste
van anderen.
En toch, hoe zwierig ook, zijn levensstijl was verre van oppervlakkig. Een
basis van soberheid was wel degelijk
waar te nemen. Zo was hij er niet
toe te verleiden het rijbewijs te veroveren. Dan reisde hij liever met het
openbaar vervoer en de tochten naar
en van school maakte hij bij voorkeur
per fiets. Maar bovenal zal hij in onze
herinnering voortleven als rusteloze
zoeker naar nieuwe wegen en bestrijder van verstarring. Niet echter zonder
een open oog voor de noodzaak van
‘verinnerlijking’. We zouden dan ook
op hem kunnen toepassen wat Thomas
a Kempis, een der groten van de
Moderne Devotie, schreef in zijn boek
‘De navolging van Christus’:
“Zalig de oren die het zachte fluisteren
van de adem Gods hebben opgevangen en verstaan.”
fr. Ben Hagemans
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VAN LEO STICHTING TOT COMMUJON
De oudere lezers van Onder Ons
zullen zich de tijd van de Leo Stichting nog wel kunnen herinneren.
De jongere generatie echter is
mogelijk niet eens bekend met dit
werk van de fraters. Meer dan 100
jaar jeugdzorg in Borculo heeft
zijn heel eigen verhaal. Inmiddels
is er veel veranderd en veel van
onze lezers vragen zich wel eens
af: ‘Hoe is het toch met de Leo
Stichting?’ In het hieronderstaande
artikel neemt frater Ton Oostveen u
eerst mee terug in de tijd. In een
vervolgartikel zal verteld worden
over de Leo Stichting na de oorlog.
Redactie.
Hoe het allemaal begon
Het Leogesticht te Borculo (Gld)
was destijds een begrip in de Nederlandse katholieke jeugdzorg.
Jaarlijks werd er in de kerken een
collecte gehouden voor ‘Het Leogesticht’. In 1908 namen de Fraters
van Utrecht de verantwoordelijkheid op zich van deze stichting in
Borculo. Maar eigenlijk begint het

verhaal tien jaar daarvoor. Dan
verhuizen de broeders van Amsterdam met 42 jongens vanuit Tubbergen naar Borculo. Zij zijn de
eerste bewoners van het internaat
in de Dijkhoek; later bekend als de
Leo Stichting aan de Wessel van
Eylllaan in Borculo. De naam Leogesticht is door de Aartsbisschop
van Utrecht aan het jongensinternaat gegeven om Paus Leo XIII
(1978 – 1903) te eren als grondlegger van de moderne katholieke
leer omtrent sociale problemen.
Een stukje geschiedenis
Mr. Wessel van Eyll, telg uit een
‘edele en godvrezende’ familie,
heeft zijn nalatenschap bestemd tot
welzijn van de roomse jeugd. Later,
toen ook twee legaten beschikbaar
kwamen, was het bedrag totaal
41.000 gulden. Dit bleek genoeg
om een vierde van het totale plan
te realiseren: een opvoedingsgesticht voor 200 jongens. In 1897
wordt er met de bouw begonnen.
Mr. Wessel van Eyll heeft twee
kinderen gehad. De oudste, Maria,
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is binnen een jaar aan een ziekte
gestorven. Het tweede dochtertje,
Alexandrina, is in haar vierde levensjaar verdronken in de slotgracht van het landgoed ‘de Drietelaar’. ‘De Drietelaar’ is het huidige
jachthuis op het terrein in Borculo.
Een schilderij met daarop een beeltenis van Alexandrina heeft jaren
op de kamer van de overste en
later op de kamer van de directeur gehangen. Na de afbraak van
het hoofdgebouw hing het op het
kantoor de Eeshof. Veel medewerkers van de Leo Stichting kregen bij
hun afscheid een foto van dit schilderij als aandenken.
De eerste jaren
De fraters zijn in de eerste jaren
niet opgeleid, maar wel enthousiast en toegewijd aan de hun opgedragen taak. Ze zijn vierentwintig uur per dag en zeven dagen
in de week beschikbaar voor de
jongens op het internaat en de
school. Begin 1900 zijn er op het
gesticht een lagere school en een
interne vakopleiding. De praktijk
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vindt plaats op het eigen terrein.
Zij bestaat uit de verbetering aan
de eigen gebouwen, de hulp bij de
bereiding van het eten of vervaardiging van gebruiksvoorwerpen
voor eigen gebruik.
Er is weinig geld om het gebouw
af te maken en in te richten. Met de
eerder genoemde jaarlijkse schaalcollecte in de katholieke kerken en
de giften van ‘weldoeners’ kon er
een washuis worden gebouwd. Er
kwam elektrische verlichting en er
werd een pomp geïnstalleerd om
het water uit de Slingebeek tot aan
de slaapzalen te pompen.
Tegenslagen
Tot aan de Tweede Wereldoorlog
kent het Leogesticht veel tegenslagen. De cycloon van 1925 en de
brand in 1943 verwoesten delen
van het internaat. Het gevolg is
herbouw. Met giften van ‘Katholieke landgenoten met liefdadigheidszin’, verpleeggeld van 120 gulden
per jaar en de opbrengsten van
de boerderij, smederij en andere
werkplaatsen moeten de fraters
zich zien te redden. Het internaat
is in die periode vrijwel geheel
zelfvoorziend. Het is een dorp op
zich. Er is een bakkerij, boerderij,
tuinderij, kleermakerij, smederij,
timmerwinkel, schilderswinkel en
een opleiding voor elektriciens.
Als huisvlijt worden de ambachten
toegepast en de resultaten getoond
in de jaarlijkse tentoonstelling.
Men streeft ernaar om ‘massaop-

voeding’ tegen te gaan. De fraters
hanteren een familieopvoeding
door aan twee fraters een groep
van maximaal 24 jongens toe te
vertrouwen. In de praktijk blijkt dit
niet altijd haalbaar. Een tijdlang is
het zelfs één frater en soms zijn er
groepen van wel 34 jongens.
Opvoeden
In de eerste vijftig jaar van het
bestaan van het Leogesticht is de
opvoeding autoritair. De opvoeder
is de baas en de jongere moet luisteren. De jongens moeten om zes
uur opstaan en eerst naar de Mis.
Vervolgens ontbijten en daarna
direct door naar school. Na schooltijd volgt aansluitend de studiebegeleiding tot aan het avondeten.
Net voor het slapengaan is er nog
even tijd voor vrijetijdsbesteding.
Door de dag heen wordt er regelmatig gebeden. Dat begint al met
een morgengebed aan het begin,
gebed voor en na het eten, voor
en na de les en vooral ook schietgebedjes tussendoor en dan natuurlijk het avondgebed. De fraters
zijn streng, maar zo was de hele
tijdgeest.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog komt er wat meer openheid en
begint men met het loslaten van de
jongens. Ze krijgen iets meer tijd
voor hun eigen dingen. Maar ook
is er een weekprogramma waarin
de corveediensten zijn ingepland,
zoals de speelplaats vegen en de
tafeldekken. In het weekprogramma is er verder
tijd voor gebed en
voor een vormend
gesprek, maar ook
voor ontspanning
als een bosspel.
Ruim vijftig jaar
lang
gaan
de
pupillen van het
Leogesticht
naar
de lagere school of
naar de werkplaatsen op het terrein.

De vakfraters leiden degelijke vakmensen op die zij zullen plaatsen
op werkplekken in de omgeving
van Borculo. De fraters houden
toezicht op het welzijn van de
jongens in hun rol als knecht. Oudpupillen worden nadat ze zijn uitgeschreven nog lange tijd gevolgd.
De fraters houden contact met hen
door terugkomdagen.
Iets meer vrijheid
De fraters hebben in die tijd veel
aandacht voor vrijetijdsbesteding.
Muziek door de Mandolineclub
‘Exelsior’ en de Harmonie ‘St.
Cecilia’ zijn daar mooie voorbeelden van. De harmonie wint prijzen
en staat in de omgeving goed
bekend. Daarnaast zijn er een toneelclub en een voetbalclub. De
jongens kunnen naar de scouting
en naar natuurclubs.
In de loop van de jaren dertig
mogen de jongens roken en hun
eigen kleding aan in plaats van het
uniform dat daarvoor gebruikelijk
was. Ook de haren mogen wat
langer dan het gebruikelijke kaalgeschoren koppie. Zo komt er iets
meer vrijheid voor de pupillen.
Contact met ouders en ex-bewoners
wordt vanaf 1937 onderhouden
met het kwartaalblad ‘Contact’ - in
die jaren gaan de jongens bijna
nooit naar huis. Door het kwartaalblad blijven de ouders op de
hoogte van wat er in het gesticht
allemaal gaande is.
Tot zover de eerste aflevering over
de hernieuwde kennismaking met
de Leo Stichting. In een vervolgartikel zal aandacht gegeven worden
aan de naoorlogse jaren tot
1980. De tekst is overgenomen en
waarnodig bewerkt uit het boekje
‘Van Leogesticht tot Commujon.
Meer dan 100 jaar jeugdzorg in
Borculo’. (Wordt vervolgd)
Frater Ton Oostveen
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De prospectus zoals hieronder afgedrukt geeft de tekst aan zoals deze is opgesteld toen het Leogesticht
nog in handen was van de broeders van Amsterdam. Dit was dus voor 1908. De prospectus gaf niet
alleen aan wat je mee moest brengen aan kleding. Hij liet ook zien waar je terecht kwam en waar je je
aan te houden had.

PROSPECTUS

VAN HET
LEO-GESTICHT BIJ BORCULO
Het doel dezer liefdadige stichting, is WEEZEN, HALVE WEZEN en VERLATEN JONGELINGEN op
te nemen om hen tot brave christenen en nuttige leden der maatschappij te vormen.
Deze stichting is geen strafkolonie of verbeterhuis: jongelingen die als onzedelijk bekend zijn,
worden niet opgenomen, en zij, die zich na de opname aan wangedrag schuldig maken,
worden verwijderd.
Deze zoo heilzaam werkende stichting is onder de opperleiding van Z.D.H. den Aartsbisschop van
Utrecht, toevertrouwd aan de Broeders van de Congregatie van O.L.V. der Zeven Smarten.
De jongelingen kunnen in dit Gesticht verblijven uiterlijk tot hun 21e jaar.
VOORWAARDEN:
1e
2e
3e
4e
5e
6e

7e

De jongens voor dit Gesticht worden aangenomen door de Eerw. Br. Overste van dit Gesticht.
(Aanvrage om plaatsing aan dit adres.)
Geen jongen wordt aangenomen zonder Borg of Aanbeveler, die zich schriftelijk tot de
jaarlijkse bijdrage verbindt.
N.B. Geen vader of moeder kan als borg optreden.
Voor de plaatsing van iederen jongen, tusschen 7- en 14 jarigen leeftijd, moet door den Borg
of Aanbeveler jaarlijks een bijdrage van f 75 gegeven worden. Het eerste jaar is de
bijdrage f 80.
De Directie behoudt zich voor, die jongens, welke zij ongeschikt acht, niet aan te nemen.
of, indienongeschiktheid na de opname blijkt, hen weer weg te zenden.
De kinderen moeten in het Gesticht gebracht worden:
Het verlof om kinderen naar het gesticht te brengen wordt niet verleend dan nadat aan den
Br. Overste zijn gezonden:
a. De geboorte-akte.
b. De doop-akte.
c. Het vaccin-bewijs.
d. Het contract door den Borg of Aanbeveler ondertekend.
Elk kind brengt mede:
a. Het verhuisbiljet.
b. Een uitzet bestaande uit:
4 hemden. 4 borstrokken. 4 onderbroeken. 3 paar kousen. 6 zakdoeken. 2 paar
schoenen, een pak voor den Zondag en een voor de week, en een winterjas of de
som van ƒ 30 bij de intrede alleen.
DE DIRECTIE
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VAKANTIEWEKEN VAN DE FRATERS IN DE BILT
12 TOT 26 MEI 2011
Dit jaar hebben we onze vakantieweken een paar maanden vervroegd en naar voren geschoven in
verband met vakanties van het personeel, met de lente en het bloeien
van zovele planten en bloemen
in het voorjaar. Maar ook omdat
dit door de organisatoren gezien
werd als een goed begin van een
mooie, gezellige tijd, met de zomer
als afsluiting. Wat zijn vakantieweken zoals wij die praktiseren?
De bedoeling is dat we een week
of twee uittrekken om iets bijzonders te doen met alle mensen
die hier in ons huis wonen. We
hebben bijeenkomsten in eigen

huis, we gaan er met de bus een
paar maal op uit, we proberen
een show te krijgen van bijvoorbeeld vogels, we nodigen een
koor uit, en tenslotte geven we op
de afsluitende dag een gezellig
slotfeest met zang, dans, sketches,
voordrachten en toneelstukjes. Dit
wordt dan uitgevoerd door de verpleging, de verzorgers en door de
fraters zelf. Van tevoren worden
de mensen enthousiast gemaakt
en wordt gekeken wie wil en kan.
Zo hebben we ieder jaar weer een
grandioze afsluiting van ons feest
en gaan we besluiten met een feestmaaltijd of… zoals dit jaar met een
heuse barbecue!

de
Schorteldoeksesteeg.
Niet
iedereen was in staat mee te gaan,
maar we hadden toch een groep
van ongeveer twintig mensen die
meegingen. Het was een geslaagde bustocht, waarbij vele zaken uit
de oudheid bezichtigd werden en
we veel interessante zaken tegenkwam. We hebben ervan genoten,
ook al vond een enkeling dat het
vele lopen wel wat vermoeiend
was geweest.

De 12de mei was de dag van de
verpleging… De verpleging en
de verzorging wilden er eens iets
anders van maken voor de fraters.
Zij bedachten, samen met de feestcommissie, er een heel aparte, feestelijke ‘High Tea’ van te maken. Het
werd een zeer geslaagd feest met
allerlei soorten cakejes, gebakjes,
broodjes, sandwiches, en natuurlijk meerdere soorten thee. Het was
een gezellig samenzijn, dat veel
beloofde voor de komende twee
weken. Met zo’n feestweek is het
niet de bedoeling dat er iedere
dag ‘wat gedaan moet worden’.

Een themamaaltijd was gepland
op 14 mei. Het thema bestond - en
dat zal voor u niet vreemd klinken
- uit de Middeleeuwen. Het was
weer eens iets anders en we deden
ons allen te goed in de huiskamer,
waar dit evenement plaatsvond.
Op zondag 15 mei kijken we naar
het tweede deel van een film die
in drie delen wordt vertoond. Het
was de film ‘Willem van Oranje’,
waarvan we het eerste deel al op 8
mei zagen. Op die manier doe je
ook nog eens wat geschiedenis op
en dat is nooit weg!
Maandag de 16 mei stond in het
teken van een roofvogelshow.

Donderdag 13 mei gingen we met
de bus naar het evenementenpark
‘Archeon’ in Alphen aan de Rijn.
De bus vertrok om 10 uur vanuit

Het thema, dat gekozen was voor
dit jaar: DE MIDDELEEUWEN…
Hoe zijn we begonnen?
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een adellijke jongedame? (wij
dachten 16 jaar.)

In de namiddag kwamen een
paar mensen met heuse roofvogels onze huiskamer binnen. Aangezien het buiten te winderig en
onguur was, werd de show binnen
gehouden. De kleinere roofvogels
scheerden door de zaal alsof ze
er thuis waren. Als iemand van
het showteam op een fluitje blies,
kwamen de vogels laag over de
aanwezigen aanvliegen en gingen
zitten op de linkerhandschoen, die
aan enkelen was uitgereikt. Een
enkel keertje daalde een kerkuil op
het hoofd van een frater. Die rook
waarschijnlijk de wierook…

Donderdag 19 mei kregen we de
Heuvelrugkoor op bezoek, dat
meerdere liederen en ook Latijnse
gezangen ten gehore bracht.
De aanwezigen hebben hiervan
genoten.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei
waren ‘rustdagen’, op zondag 22
mei zagen we het derde deel van
‘Willem van Oranje’.
Op maandag 23 mei bestond
het programma uit broodbakken.
‘s Avond werd er een speciale

Op 17 mei werden we op de
proef gesteld met een heuse quiz.
Lineke van Wolferen had vragen
bijeengegaard over de Middeleeuwen. Er werden drie kandidaten
gevraagd voor de beantwoording
en zij kregen ook alle drie een secondant. De vragen waren pittig en

maaltijd gereserveerd met allerlei
soorten brood, maar ook waren er
crêpes, gemaakt door onze medewerker Baan Euser. Het was een
smakelijk en genoeglijk samenzijn.

men had er een zware kluif aan.
Enkele vragen die gesteld werden:
Wat is een schabrak? (een paardendekkleed.)
Wat is een donjon? (de hoofdtoren
van een kasteel.)
Wat was de huwbare leeftijd van

We gingen op dinsdag 24 mei met
de bus naar de Achterhoek. Velen
van ons woonden jaren in Arnhem,
Lichtenvoorde, Borculo en Didam.
Dit was een hernieuwde kennismaking met het mooie oosten van het
land. We gingen eerst naar Kranenburg, vallend onder Vorden,
waar wij het Heiligenbeeldenmuseum bezochten in de voormalige
Fransiscanerkerk te Kranenburg.
Bijna ieder van ons herkende de
heiligen die daar stonden. Er zijn
heel wat beelden uit onze fraterhuizen naar dit museum gegaan,
omdat we er zelf niet meer voor
konden zorgen.
Hierna vertrokken wij naar de
kerk in Vierakker, waar frater Ben

18

Broekman jarenlang de pastoraal
werker, geestelijk verzorger en
vertrouwenspersoon was van vele
parochianen. Er staat een gedenksteen voor hem op het kerkhof
aldaar.
In Vierakker gebruikten we onze
lunch en vandaar gingen we
richting Baak waar we de kerk
bezichtigden en waar we konden
luisteren naar orgelspel van de
fraters Augustinus en Stanislaus; de
laatste uit Indonesië, die in Nederland is met het Algemeen Bestuur.
Tegen 17 uur waren we weer thuis.
Het was een mooie dag geweest.
Donderdag 26 mei was de slotdag
van onze ‘huiselijke vakantie’. ‘s
Middags om drie uur startten we
met koffie en thee, om daarna
relaxed onderuit gezeten naar
de slotshow te kijken en luisteren.
Deze show bestond uit 16 onderdelen met zang, voordracht,
verhalen, sketches en ballades. Het
was een wervelende show waarbij
veel gelachen werd en veel bekend
voorkwamen. Het was een hartverwarmende middag en iedereen
was tevreden. De barbecue werd
daarna binnen gehouden omdat
het begon te stormen.
De feestweken zijn weer met heel
veel succes gehouden en men
sprak dank uit naar de organisatoren, die daar heel veel werk van
hadden gemaakt. De fotocollage
op de volgende pagina geeft een
beeld van enkele feestelijkheden.
Frater David Mullink
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Kort nieuws
ONS GEBED WORDT GEVRAAGD
VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
04 – 03 – 2011

Mevrouw Josine Maria (Sien)
Oortwijn – Mulder,
93 jaar oud, te Apeldoorn.
Zus van frater Bertrand z.g.

20 – 05 – 2011

Mevrouw Renate Frewes –
Siebel, 75 jaar oud, te Leiden.
Zij was jarenlang onze tolk voor
het algemeen en provinciaal
bestuur.

02 – 06 – 2011

Frater Gustaaf Beijerbergen van
Henegouwen, 93 jaar oud,
te De Bilt, Fraterhuis St.-Jozef.

■

Op 30 maart is bisschop Dominic Kimengich geïnstalleerd als bisschop in het diocees Lodwar, Kenia.
Hij was sinds vorig jaar hulpbisschop maar is nu de
opvolger geworden van bisschop Patrick Harrington, die om gezondheidsredenen met emeritaat is
gegaan.

■

Na jarenlang getouwtrek en gediscussieer met allerlei
wethouders, van samenstelling gewijzigde gemeenteraden enzovoort is het er dan toch van gekomen: op
19 april is bij de notaris de Alexandrialaan te Borculo
formeel overgedragen aan de gemeente Berkelland.

■

Op de leeftijd van 93 jaar overleed toch nog plotseling Frater Gustaaf Beijerbergen van Hengouwen.
Op 2 juni, Hemelvaartdag, verruilde hij het aardse
voor het hemelse. Begin mei is frater Gustaaf op zijn
kamer gevallen en heeft daardoor zijn linker schouderblad gebroken. Nog niet helemaal hersteld van
de val van de fiets, tobde hij nu met de gevolgen van
deze val. In het vorige nummer van Onder Ons stond
nog een uitgebreid interview met hem.

■

Frater Hans Wennekes kwam op 16 mei naar Nederland voor een medische controle en een welverdiende vakantie. Hij is op 21 juni, helemaal gezond
verklaard, weer vertrokken naar Kenia.

■

Frater Erik Lundgren moest op 31 mei een operatie
ondergaan waarbij zijn galblaas is verwijderd. Bij
het ter perse gaan van dit nummer zijn de berichten
positief en lijkt het erop dat hij het ziekenhuis spoedig
zal kunnen verlaten.

■

Frater Leo Ruitenberg werd op 1 juni geopereerd aan
zijn rechteroor om een bacterie te verwijderen die
daarin al geruime tijd werkzaam is. Met een nieuwe
techniek (antibiotica toedienen via een pompsysteem) hoopt Leo na twee weken verlost te zijn van
de bacterie hem nogal wat ongemak heeft gebracht.

■

Op 12 juli zullen 6 novicen hun eerste gelofte uitspreken en zullen drie postulanten aan hun eerste noviciaatsjaar beginnen.

“GODS BLIK RUST OP ALLEN,
DIE HEM MET EERBIED DIENEN.
HIJ WAAKT OVER HEN
DIE OP ZIJN GOEDHEID VERTROUWEN.
HIJ ZAL HEN REDDEN VAN DE DOOD.”
(psalm 33)
Fr. David Mullink

frater Wim Versteeg
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kolommetje
OASE
Het moet ergens liggen tussen Jeruzalem en Tel Aviv, maar op de kaart van
Israël is het niet te vinden. Een klein
dorpje, maar wel met twee namen: Neve
Shalom en Wahat al-Salam. Hebreeuws
en Arabisch, maar allebei betekent het:
Oase van Vrede. Vrede? In de staat
Israël? Vergeet het maar, zal menigeen
denken. De Dominicaan Bruno Hussar zal
het ook wel eens gedacht hebben, maar
het visioen van de profeet Jesaja liet hem
niet los: “Mijn volk zal in een oase van
vrede wonen.” Toen hij in 1970 de beschikking kreeg over een stuk land, niet
meer dan een kale heuveltop overigens,
meende hij de kans te moeten grijpen om
althans een begin te maken. Lange tijd
woonde hij met enkele gelijkgezinden in
een afgekeurde bus. Geen spectaculair
begin van een op idealisme gefundeerde woongemeenschap, maar ze gaven
de moed niet op. Moed, vertrouwen
en bevlogenheid, die na jaren beloond
werden toen zich druppelsgewijs mensen
bij hen aansloten. Meest jonge mensen,
die huizen bouwden en gezinnen stichtten. Was het dan toch mogelijk dat er
ergens in het verscheurde land een oase
van vrede zou ontstaan? De eerste jaren
waren moeilijk, maar het uiteindelijke
doel werd niet uit het oog verloren. Zelf
zou hij hier later over schrijven: ‘We
hadden een klein dorp in gedachten dat
bewoond zou worden door inwoners
vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen in het land, ieder trouw aan
hun eigen geloof en tradities en tegelijk
die van de anderen respecterend.’
Het klinkt mooi, bijna visionair. En toch
schijnt het te lukken. Nu, ruim veertig
jaar later, is het dorp Neve Shalom /
Wahat al-Salam (voor het gemak aangeduid als NSWaS) een door de Israëlische

overheid officieel erkende gemeente. Het
aantal inwoners bedraagt 250, maar er
staan wél 300 gezinnen op de wachtlijst. Een wachtlijst ja, want je wordt niet
zomaar burger van dit dorp. Het klinkt
misschien vreemd in onze oren, maar
in NSWaS wordt niet gesproken van
inwoners, maar van leden. En daarom
wordt van nieuwkomers ook verlangd
een screening te passeren waarin duidelijk naar voren moet komen dat ze
de doelstelling van de stichter onderschrijven. Want ieder lid moet het goed
weten te staan voor de onuitvoerbaar
lijkende opdracht: een eiland van vrede
creëren in een oceaan van haat, moord
en geweld. Je zult als Palestijn maar een
Jood als buurman hebben. Toch liggen
ze daar in NSWaS niet wakker van.
Natuurlijk, ze kennen elkaars afkomst en
wellicht hebben beiden geleden onder
terreur, maar ze delen elkaars pijn om de
verdeeldheid. Dit leidt tot een gevoel van
broeder- en zusterschap. Wat natuurlijk
niet wil zeggen dat het dorp een soort
mini-heilstaat zou zijn. Joden zowel als
Palestijnen, beiden torsen een verleden
met zich mee. Niet zelden een verleden
van onderdrukking, soms van indoctrinatie. Zal het een Jood onberoerd laten als
er vanuit de Gazastrook raketten op Israëlisch gebied worden afgevuurd? Maar
omgekeerd: hoe voelt een Palestijn zich
als hij hoort en ziet dat het Israëlische
leger met tanks en bommenwerpers een
wraakactie uitvoert? En toch, de burgers
van NSWaS blijven goede buren, die
onder geen beding hun houding laten
bepalen door fanatici en fundamentalisten. Waarmee dan weer niet gezegd is
dat men zich een soort geforceerd vredesgevoel zou aanmeten met voorbijzien
aan wat ieder persoonlijk als erfenis van
zijn of haar voorgeslacht met zich meedraagt. Niet zo eenvoudig allemaal.
Het werd dan ook van belang gevonden
dat kinderen zouden opgroeien in een

sfeer van respect voor elkaars cultuur en
traditie. Met de gedachte dat onderwijs
hiervoor een aangewezen middel is werd
er in 1984 een basisschool geopend.
Deze wordt niet alleen bezocht door
kinderen van NSWaS-leden, maar telt
ook leerlingen uit omliggende dorpen. Al
eerder, in 1979, had Bruno Hussar het
initiatief genomen tot oprichting van de
‘School voor de Vrede’ met als doelstelling te komen tot educatieve uitwisselingsprogramma’s tussen Joden en Palestijnen.
Een nogal vage omschrijving, maar in
de loop van de jaren is de SFP (School
For Peace) uitgegroeid tot een levendig
centrum voor ontmoeting (ook in conflictsituaties!), training, vrouwenstudies,
gespreksgroepen, workshops over vredesvraagstukken en ga zo maar door. En
ook hier is sprake van een uitstraling tot
ver over de grenzen van NSWaS.
Bruno Hussar overleed in 1996 en veel
van wat hem voor ogen stond is inmiddels
verwezenlijkt. Het kan dus: een oase van
vrede midden in de vuurhaard. Wij hier
in Nederland zijn er intussen in geslaagd
van de deugd een nood te maken. Want
het lijkt er soms op dat er naast eerlijke
en deugdelijke pogingen om partijen
tot elkaar te brengen verbale knokploegen in het leven zijn geroepen die
elkaar middels krantenpapier de huid vol
schelden. Daarom het volgende voorstel:
Zend een delegatie naar Israël om eens
te kijken wat zich in NSWaS afspeelt. Ik
denk aan twee BN-ers die beiden overduidelijk partij gekozen hebben: Gretta Duisenberg en Leon de Winter. Met als begeleider Dries van Agt. Al heeft deze zijn
mening ook meermalen geventileerd, hij
lijkt me oud en wijs genoeg om onderweg
standpunten tegenover elkaar te plaatsen
en zo nodig handgemeen te voorkomen.
En op de terugweg zingen ze gedrieën
uit psalm 125: ‘Vrede over Israël’!
Kompaan
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Gouden kloosterjubileum
Op 13 augustus 2011 is het 50
jaar geleden dat Frits Stevens ingekleed werd als frater. Om praktische redenen, rekening houdend
met vakanties en dergelijke, werd
dit jubileum al gevierd op 7 juni.
Een gouden jubileum, al gevierd of
niet, is echter de moeite waard om
extra aandacht aan te schenken,
maar vooral ook aan de mens
achter het jubileum. Daarom…
Frater Frits Stevens aan het woord:
“Ik voel me geen kloosterling, maar
wel religieus”
Hoe het begon?
Ik was misdienaar bij de Karmelieten. Waarschijnlijk maakten de
priester en het elke morgen naar de
kerk gaan bij mij zoveel indruk dat
ik naar Zenderen wilde, het gymnasium (toenmalig kleinseminarie)
van de Karmelieten. Aanvankelijk wilde ik priester worden maar
ik denk dat ik nog niet helemaal
begreep wat dat inhield. Uiteindelijk bleek na een jaar dat ik niet kon
doorgaan. “Ik was nog te speels en
te jong.”
Na dat jaar keerde ik terug naar
Boxmeer met de bedoeling dat ik
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naar de mulo zou gaan. Dit liep
echter anders. Tijdens de grote
vakantie kwam frater Bertrandus
(frater van Utrecht) op bezoek bij
ons thuis. Hij kwam met de vraag of
ik misschien zin had om naar Zeist
te komen om onderwijzer bij hen
te worden. Mijn ouders vonden het
goed, dus ik ging. Het was eigenlijk een tweede keus.
Mijn oudste broer Wim bracht
mij weg en ik kwam ‘van de hel
in de hemel’: de hel, omdat ik bij
de Karmelieten maar één middag
in de week vrij had en wanneer
we naar de sportvelden gingen
ik eerst 3 km moest lopen. Ik was
dan al moe voordat ik met sporten
begon. De hemel, omdat ik bij de
fraters meteen drie middagen vrij
kreeg die trouwens ook aan sport
werden besteed. In Zeist aangekomen moest ik in het eerste jaar van
de mulo beginnen en nadat ik het
diploma had gehaald ging ik naar
de kweekschool in Zeist.
Halverwege het 2de jaar begon ik
aan mijn postulaat. Ik woonde toen
al bij de fraters, deelde voor een
deel hun leven maar kreeg eigenlijk
weinig informatie over het kloosterleven. Na het 2de jaar begon
mijn noviciaat. De novicemeester
die ons moest opleiden was echter
weinig aanwezig vanwege het
afscheid nemen als directeur van
de Gregorius-mulo.
Een frater trad op als waarnemer.
Ik heb echter niet het gevoel dat ik
tijdens mijn noviciaat een echte opleiding heb gehad. Ik wist daarom
niet altijd waar het over ging, maar
ik heb wel het idee dat ik serieus
was. We (ook de andere novicen)
hebben veel tijd aan huishoudelijk
werk besteed.
Na 1 jaar noviciaat deed ik de
komende 6 jaar tijdelijke geloften.

Dit ging eigenlijk vanzelf: je deed
elk jaar je geloften, je volgde je
opleiding op de kweekschool,
kortom het overkwam je eigenlijk. Vanaf de tijd dat ik tijdelijke
geloften deed, droeg ik een toog.
Dat duurde in totaal 4 jaar. Nadat
ik de kweekschool afgerond had
deed ik nog de hoofdakte.
Daarna kwam de tijd van mijn
eeuwige geloften. Ik heb het gevoel
dat ik toen bewust een echte keuze
heb gemaakt. Het op de grond
liggen, tijdens deze viering wat
toen gebruikelijk was, heeft bij mij
een diepe indruk achtergelaten. Ik
kreeg toen ook een nieuwe toog.
Toen ik deze de volgende dag in
de sacristie wilde ophalen was die
weg en ik heb de toog nooit meer
teruggevonden. Het was 1967!
Vanaf die tijd liep ik in pak wat uiteindelijk veranderde in de kleding
van de gewone man.
Het was ook de tijd van mijn eerste
benoeming en mijn verhuizing naar
de Herenstraat. Ik werd benoemd
voor de Bernulphusschool (nu Kranenburgschool) een blo-school (buitengewoon lager onderwijs) die
uiteindelijk mlk-school (school voor
moeilijk lerende kinderen) werd.
Op jouw vraag over hoe ik toen
als frater in de school stond, kan
ik zeggen dat ik mezelf nooit apart
heb gevoeld. Ik heb ernaar ge-
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niet overal op tijd of helemaal niet
aanwezig zijn. Het leven kreeg
daarom voor mij ook een andere
invalshoek: met het begrip tijd
moest soepel omgegaan worden,
je komt elkaar nog meer tegen in
je beleving van het religieuze en
waarom je het doet.
Als ik het religieuze nu zou moeten
omschrijven dan kan ik zeggen dat
ik me vrijgemaakt heb om dienstbaar te kunnen zijn voor anderen.
Dit doe ik vanuit mijn geloof in God
en het evangelie.

streefd iedereen gelijk te behandelen en extra aandacht en hulp te
geven aan degenen die het nog
meer nodig hebben dan anderen,
als voorbereiding op hun toekomst.
Wat de leraren betreft, voelde ik
mezelf als hun gelijke en bij hen
heb ik me ook niet apart gevoeld.
Het enige wat ik wellicht meer deed
dan mijn collega’s was de ondersteuning aan het godsdienstonderwijs en de vieringen die gegeven
en gehouden werden door een
priester. De inspiratie van waaruit
ik dit deed, kan ik terugvoeren op
de lezingen, gesprekken en overwegingen die ik had met mijn medebroeders. Dat heeft mij zeker
beïnvloed.
In 1969 brak er een nieuwe
periode aan. Ik verhuisde naar
de Stadhouderslaan met nog een
aantal medebroeders waar later
ook Peter van Iersel zich bij zou
voegen. Het was voor mij de tijd
dat ik bewuster ging leven. Ik
besefte dat het in een grote groep
leven onpersoonlijker was en dat
er tussen de groepsleden onderling
veel verschillen waren. In een kleine

groep leven was dan ook voor mij
een bewuster leven; je leeft dichter
op elkaar, leert het karakter van
elkaar beter kennen en dat kan af
en toe ook botsen.
We werden begeleid door Jan
Spenkelink en anderen en de
maandagavond was (en is nog
steeds) de avond waarop we naar
aanleiding van een thema nadachten (nadenken) over ons leven
als religieus in deze tijd en deze
avond werd (wordt) afgesloten met
een eucharistieviering.
De groep was ondertussen aangevuld met Peter van Iersel. Hij bracht
ook verandering in ons leven. Hij
werkte bij de GGD en kon daarom

Van kloosterling naar religieus.
- een groot huis naar een kleine
woonruimte
- van een grote groep naar een
kleine groep
- van het laten overkomen naar een
bewuster leven
- van alleen fraters naar één frater
en één broeder en 2 vrouwen die
bijna dagelijks langskomen
- van algemene informatie naar discussie
- van kapel naar parochiekerk
- van gehoorzaamheid aan
oversten naar overleg
- van geloven op gezag naar
gelovend nadenken
- van ‘ik ben frater’ naar ‘ik ben
Frits’ die:
religieus is,
dienstbaar wil zijn,
gewoon een goed mens wil zijn.
Dit artikel is gemaakt op basis van
een gesprek dat ik had met Frits
Stevens.
Ria Ypma
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Bezoek uit Indonesië
We hadden in mei hoog bezoek.
Vanuit Malang kwamen algemeen
overste frater Simon, lid van het
algemeen bestuur frater Venansius en algemeen econoom frater
Stanislaus naar ons land. Hieraan
voorafgaand bezochten zij Kenia,
maar daarover zal verslag gedaan
worden in het septembernummer
van dit blad. Nu eerst Nederland.
Elders in deze Onder Ons kunt u
kennis nemen en foto’s bekijken
van de vakantieweken in het Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt, waaraan
ook de Indonesische medebroeders
volop deelnamen. U zult echter begrijpen dat vakantie niet het hoofddoel van hun bezoek was. Dat was
het werkgedeelte en vooral het
aanhalen van de betrekkingen, het
uitwisselen van informatie, het bespreken van problemen, het elkaar
ondersteunen en van elkaar leren.
Zo werd er een ochtend besteed
aan het geven van informatie over
het reilen en zeilen van Kenia en
hoe het daarbij de zes medebroeders vergaat die er werken en
studeren. Fr. Hans Wennekes, de
enige Nederlandse frater daar,
werkt inmiddels al bijna 20 jaar
in Nadirkonyen, het centrum voor
straatkinderen, waar sinds een
aantal jaren nu ook fr. Alex, één van
de Indonesische fraters werkt. De
fraters Tommy en Donatus werken

op het Anna Nanjala Education
Center en frater Vincent studeert
jongerenpastoraat in Nairobi. Van
de vijf Indonesische fraters hebben
alleen de fraters Alex en Vincent
hun eeuwige geloften afgelegd, de
andere drie nog niet en zij zullen
dan ook binnen afzienbare tijd
naar Indonesië teruggaan om zich
op hun geloften voor te bereiden,
hetgeen de nodige onzekerheid
geeft ten aanzien van de mankracht in Kenia.
Sinds 1 juli 2003 zijn er Indonesische fraters in Kenia. De grootste
problemen voor hen zijn de taal
en het klimaat, dat ontzettend heet
is en droog. Er wordt gehoopt dat
hun werk in Kenia voortgang zal
vinden en misschien zal kunnen
worden uitgebreid. De tijd zal het
leren.
Op een middag was er aandacht
voor Indonesië. Daar zijn op dit
moment 92 fraters waarvan 32
met tijdelijke geloften en 60 met
eeuwige geloften. Daarnaast zijn
er 10 novicen en 2 postulanten.
Zij wonen in 15 communiteiten op
Sumatra, Java, Sumba, Flores en
Timor. Bovendien heeft de bisschop
gevraagd nog een nieuwe communiteit te stichten op Oost-Borneo
aan de grens met Maleisië, waar
dringend behoefte is aan scholen
en onderwijzers. Dat is namelijk

de voornaamste bezigheid van
de fraters in Indonesië, net als
voorheen in Nederland: onderwijs,
opvoeding en (geestelijke) vorming
van jongeren.
Juist in een tijd waar internet
en mobiele telefoons jongeren
toegang geven tot allerhande informatie en amusement (goed en
kwaad) is dat erg belangrijk. Wat
dat betreft verschilt Indonesië niet
zo veel van Europa en worden
Kerk en religieus leven steeds meer
naar de achtergrond gedrongen.
Daarom wil men juist aan geestelijke vorming zo veel mogelijk doen.
Interessant om te horen was dat
wij hier in Nederland toch een
wat vertekend beeld hebben van
Indonesië als islamitisch land. Natuurlijk, er zijn veel moslims, een
grote meerderheid zelfs. Maar ze
zijn lang niet allemaal kwaadaardig of haatdragend ten opzichte
van christenen, een beeld dat wij
via de media vaak voorgeschoteld
krijgen; de extremisten en fanatici
daargelaten, maar zij vormen uiteindelijk maar een klein deel van
het totaal.
En dan was er natuurlijk nog een
vergaderdag waarop het AB diepgaand overlegde met het provinciaal bestuur. Hierbij kwamen voornamelijk financiële zaken aan bod
en werd gesproken over hoe de
samenwerking tussen algemeen en
provinciale besturen te optimaliseren.
Hoe dan ook het was een goed
en zinvol bezoek, afgewisseld met
gezellige activiteiten. De Indonesische medebroeders keerden op 26
mei welgemoed naar hun vaderland terug. Het bezoek zat erop!
Adri Vergeer
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Nieuws uit… Indonesië
Bijdrage van Frater Silvester Bhoka
in Malang, vertaling frater David
Mullink
Frater Silvester schrijft ons:
Op zaterdag 28 mei 2011 vierden
wij hier in Indonesië het feest van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart. Op die dag vierden we ook
het feest van de Eeuwige Geloften
van vijf van onze medebroeders,
de fraters Yohanes, William, Paschalis, Patricius en Kardinus.
Hun Eeuwig Gelofteaflegging
werd gehouden in het centrum van
de SMPK Frateran in Maumere,
Flores en werd voorgezeten door
de vicaris-generaal van het bisdom
Maumere, pater P. Wilhelmus
Djulei Conterius van de congregatie
van de SVD. De viering werd bijgewoond door familie, kennissen en
vrienden van de fraters, maar ook
door leerkrachten en studenten van
de SMAK en de Frateran SMPK van
Maumere. Frater Kanisius heeft als
afgevaardigde van het Algemeen
Bestuur de Eeuwige Geloften in
ontvangst genomen.
Enkele gegeven over de vijf fraters
die de Eeuwige Geloften aflegden:
FRATER YOHANES
Frater Yohanes Mau werd geboren
op 19 mei 1971 te Lakafehan.
Hij volgde de
lagere en voortgezette school
op Oost Timor
(tegenwoordig
Timorleste
genoemd)
voordat hij frater
werd. Hij werkte
als prefect op het
internaat van de fraters SMPK in
Maumere en op de SMPK te Ndao,

Flores. In 2009 behaalde hij het
diploma wiskunde aan de Mandira
Catholic University te Kupang. Op
dit moment is hij leraar wiskunde
op het SMAK te Weetebula op het
eiland Sumba.
FRATER WILLIAM
Zijn doopnaam is Wilhelmus
Satel Sura. Hij is geboren op 18
november 1974
in
Larantuka,
Oost Flores. Als
jonge frater was
hij werkzaam als
penningmeester
van de school
en als groepsleider op het internaat in Ndao.
Momenteel rondt hij zijn studie
economie af aan de universiteit
van Sanata Dharma in Yogyakarta.
Gedurende zijn studie woont hij in
de gemeenschap van de broeders
CMM in Yogyakarta.
FRATER PASCHALIS
Frater Paschalis was geboren op
20 oktober 1978 te Larantuka,
Oost
Flores.
Bij zijn doop
kreeg hij de
naam Aloysius
Luis Baun. Hij
is
woonachtig bij de FIC
broeders/fraters
in Yogyakarta,
en volgt aldaar
op de Universiteit van Sanata
Dharma een studie Catechese.

ningmeester
van de Yayasan
Mardi Wiyata.
In januari 2011
beëindigde hij
succesvol
zijn
studies Theologie en Filosofie
aan de universiteit van Widya Sasana te Malang.
Op dit moment is hij leraar en
tevens groepsleider op het internaat van de fraters SMAK te Ndao.
FRATER KARDINUS
Zijn doopnaam is Wenselinus
Nong Kardinus. Hij werd geboren
op 15 mei 1979
te
Maumere,
Flores. Tijdens
de
voorbereidende jaren als
aspirant was hij
werkzaam
als
procurator
en
penningmeester.
Op dit ogenblik
volgt hij een accountantstudie aan
de universiteit Sanata Dharma te
Yogyakarta. Hij volgde zijn studie
in Yogyakarta, wonend bij de
broeders CMM aldaar. Een grote
hobby van hem is schrijven.
Tot zover het bericht van Fr. Silvester. Een volgende keer krijgen we
correspondentie van leden van het
Algemeen Bestuur zoals ons werd
beloofd.

FRATER PATRICIUS
Zijn doopnaam is Angelinus Kristogenus Gentar. Hij werd geboren
in Manggarai Flores, op 27 januari
1979. Hij was procurator en pen-
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Bericht uit... Lodwar
van frater Hans Wennekes
In de jaren dat ik in Kenia woon en
werk heb ik vele artikeltjes geschreven voor Onder Ons. Om niet in
herhaling te vallen en toch iets interessant naar voren te brengen moet
je van goede huize komen. Mijn
neef is redacteur bij het Dagblad
De Pers en heeft een vaardige pen.
Enkele jaren geleden is hij bij mij
op bezoek geweest in Lodwar en
heeft later een stukje geschreven
voor zijn Weblog. Daar neem ik
nu, met zijn permissie, een groot
deel van over:
Afrika! Als kind werd ik er mee
doodgegooid. Het was een vast
item in het jeugdjournaal: hongersnood, dikke buikjes, voedselhulp.
Daar kreeg je als Nederlands basisschoolkind elke dag iets over
te horen, naast een item over een
net geboren wasbeertje in een dierentuin. En de Zure Regen. Die is
ondertussen trouwens verdwenen,
maar Afrika bestaat (gelukkig) nog
steeds.
Afrika! Wil je de hoofdredacteur
van een krant enthousiast maken,
noem dan niet het woord Afrika.
“Het zijn de slechtst gelezen
verhalen in de krant,” zal hij
zeggen. Je moet wel een heel bijzonder verhaal hebben om hem
geïnteresseerd te krijgen. Want
Afrika is eigenlijk geen nieuws.
Want wat is er nieuw aan een hongersnood? Mensen willen lezen
over twintig rellende Marokkanen
in Gouda, maar niet over driehonderdduizend stervende kinderen in
Zuid-Soedan. Ik bedoel, waar ligt
dat überhaupt, Zuid-Soedan?
Afrika! Afrika is saai: hongers-
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nood, hulp, zwarte kindjes met een
vlieg bij hun oog, soms samen op
een foto poserend met een bekende
Nederlander, of Madonna.
Afrika! Ik kan nog wel even door
gaan met opsommen waarom
het continent zo vaak de clichéalarmbellen doet rinkelen. Feit is
dat ik er ben. Voor het eerst. En
alle verhalen en clichés worden bij
mij nu vervangen door ervaring.
En ik wil mezelf niet op de borst
kloppen, maar ik ben meteen wel
in hardcore Afrika. The middle of
nowhere is er niks bij, zeg maar.
Hardcore Afrika. Je komt er niet
zomaar. In mijn geval met een
piepklein vliegtuigje, dat twee
keer per week van de Keniaanse hoofdstad Nairobi naar deze
uithoek vliegt. Zes man pasten
er in het vliegtuigje, de piloot
las onderweg de krant, schonk
zichzelf een kopje koffie in.
Alleen bij het opstijgen en dalen
moest-ie aan de bak. Een hele
reeks knoppen indrukken, wat
aan zijn stuurknuppel trekken.
Het eerste deel van de twee uur
durende vlucht ging over Groen
Kenia, het Kenia van de safari’s,
bergen, oerwouden en toeristen.
Het deel van Kenia waar het nog
wel eens regent, en waar de temperatuur ook gewoon beneden de
dertig graden komt. Maar op een
gegeven moment verdween het
groen, en zag je beneden alleen
nog maar gele vlakte. Welkom in
het Noordelijke deel van Kenia,
welkom in het gebied vlakbij de
evenaar. Jambo Hardcore Africa.
Hardcore Kenia. Het stadje waar
ik dit tik, heet Lodwar. Het is er nu
37 graden. Net als gisteren, en

eergisteren, vorige week, vorige
maand, vorig jaar. Per jaar valt
er gemiddeld 75 milliliter regen.
Meestal verdeeld over porties van
twee.
Hardcore Kenia. Lodwar is het
Siberië van Kenia. Vertel je in
Nairobi dat je naar Lodwar gaat,
dan kijken de mensen je met een
vreemde blik aan. “Oh, hot, very
hot,” is het eerste dat ze zeggen.
Ze zullen ook wantrouwend zijn,
want normale mensen gaan niet
naar deze uithoek, niet ver van de
grens van Soedan, Oeganda en
Ethiopië. De regering stuurt hier
overheidsofficials, politieagenten

en bankmedewerkers naar toe die
een grote fout hebben gemaakt. Die
geld achterover hebben gedrukt,
hun baas hebben verklikt, zoiets.
Prima, we sturen je een paar jaar
naar Lodwar.
En ik, ik ben hier vrijwillig naar toe
gegaan.*
Tot zover mijn neef. Net als hij, ben
ik 20 jaar geleden ook vrijwillig
hierheen getrokken. Niet voor een
paar weken, het is mijn vaste woon
en werkplek geworden en dat gaat
nog wel even door. Ik heb er nog
geen dag spijt van gehad dat ik
de stap heb durven zetten om hier
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in deze droge uithoek van Kenia,
op verzoek van de bisschop, een
straatkinderen project op te zetten.
Waar begin je aan in de middle of
nowhere?
In die 20 jaar is veel veranderd. In
1991 ging ik op mijn dooie eentje
per auto van Nairobi naar Lodwar.
Een afstand van ruim 800 km. Dat
was te doen. Een vliegtuigje was
er toen niet. Nu gaat er iedere dag
een 39 seater, 7 keer per week.
De weg is verdwenen door het intensieve gebruik van grote trailers
met containers die af en aan
rijden naar Lokichogio, de grens
met Zuid-Soedan, om spullen af te
leveren voor het vluchtelingenkamp
waar maar liefst 85.000 vluchtelingen een onderkomen hebben
opgezet. Geen weg dus, wel een
vliegtuigje. Toch gaat er iedere
avond een konvooi grote bussen
van Lodwar naar Kitale en verder
naar Nairobi. Naast het boeken
van een ticket moet je echt in staat
van genade zijn om aan deze
bustocht te beginnen. Wekelijks
krijg ik een update van de Nederlandse Ambassade over het aantal
ongelukken en overvallen op deze
weg. Vooral in december neemt het
aantal overvallen sterk toe want de
overvallers zijn universiteitsstudenten die hun collegegeld bij elkaar
graaien. De ambassade geeft dus
geen positief reisadvies af om op
je dooie eentje deze ‘safari’ nog te
ondernemen. Beter is om over de
ellende heen te vliegen.

Lodwar is een business stad
geworden. Er zijn nu zelfs twee
supermarktjes waar het een ander
te koop is. Wel tegen flink hoge
prijzen want het verdwijnen van de
weg heeft transport van goederen
enorm duur gemaakt. Alles wat we
eten en drinken moet aangevoerd
worden over deze ene verdwenen
weg. In Lodwar betaal je voor één
tomaat net zoveel als voor een kilo
in Nairobi. Een broodje is al geroosterd als die in Lodwar aankomt.
De ontwikkeling gaat echt in hoog
tempo voort. In 1991 waren er een
paar minibusjes die voor transport
zorgden naar Kitale. Als je in zo’n
busje stapte, moest je net zolang
wachten tot die vol was voordat die
vertrok. Nu moet je een dag van
tevoren een plekje boeken in een
grote bus waarvan er iedere avond
er tien vertrekken. De volgende
morgen vertrekt die bus weer van
Kitale naar Lodwar. Praat dus niet
over de staat van de bus en het onderhoud.
De taxi deed zijn intrede. Eerst
eentje, een gammele bak die je
van A naar B binnen Lodwar vervoerde. Nu zijn er meer dan 100.
Ze zien er allemaal goed uit, ingevoerd als tweedehandse auto
uit de Emiraten. Ze zijn van gele
strepen voorzien zodat ieder weet
dat het een taxi is. De taxi heeft nu
ook een nummer omdat er nogal
wat taxi’s gestolen zijn door de
klant die op een stil stukje weg de
chauffeur met een wapen achter
het stuur vandaan krijgt en er met
de auto vandoor gaat.
Iemand die gezien heeft
wie in dat nummer van
de taxi instapte moet
zich melden bij de politie
om zo aan gegevens te
komen voor arrestatie.
Lodwar
had
één
parochie, nu zijn er dat 3
geworden met een groot
aantal buitenstaties. De
bisschop was een Ier die

voor veel ontwikkeling gezorgd
heeft in het hele Turkana gebied;
onderwijs, gezondheidszorg, zorg
voor minder bedeelden waaronder
ouderen en randjongeren, water,
vrede en gerechtigheid, communicatie. Over enkele weken wordt
de eerste Keniaanse bisschop geïnstalleerd zodat ook ons bisdom
bestuurd wordt door iemand van
eigen bodem.
Mijn eerste jaren hier was communicatie met Nederland alleen
mogelijk per brief. Het duurde wel
enkele weken voordat je antwoord
kreeg op een gestelde vraag. Dat
wist je en daar had je vrede mee.
We hebben in Afrika de tijd en daar
kon je goed mee leven. Nu heeft
bijna iedereen een of meerdere
mobiele telefoons. Een berichtje
sturen per SMS is een fluitje van
een cent geworden en je verwacht
nu antwoord op je gestelde vraag
toch wel op zijn minst binnen een
kwartier. De computer is hier nu
ook aanwezig waardoor het versturen van grote berichten of het
indienen van een projectaanvraag
gemakkelijk is geworden. Maar op
deze vraag komt lang niet altijd
een antwoord.
De poging om een straatkinderen project op te zetten is redelijk
gelukt. Ieder jaar nemen we 75
kinderen van de straat op. Ze
krijgen de kans om via het onderwijs een betere toekomst op
te bouwen. Van de 9 kandidaten
die eind vorig jaar examen deden
voor de middelbare school kunnen
er 2 van naar een universiteit en 6
naar een college. Toch redelijk.
Een variant van wat hierboven
werd gezegd is dat je gek moet
zijn om in Lodwar (Turkana) te
gaan wonen en werken, maar toch
helpt het een beetje.
Lodwar, 20 maart 2011
* Remco Tomesen, Den Haag

27

Onder Ons nr. 2 - 2011

EEN VERGETEN VERHAAL:

De laatste uren van frater M. Isidorus
In het najaar van 1944 kwam een
frater van Utrecht in het oorlogsgeweld rond Arnhem en Oosterbeek
om het leven. Enkele medebroeders zagen hoe hij geraakt werd
door Duitse kogels en zij verzorgden hem in zijn laatste uren. De
volgende passages uit hun dagboeken geven een beeld van hun
zorgen, hun twijfels en hun verdriet
om het afscheid dat zij moesten
nemen. Maar ook schetsen zij de
bewondering die zij voor hun medebroeder voelden en de goede
herinneringen die bleven.
Wij ontlenen aan het verslag van
Fr. Apollonius:
De kalender wees dinsdag 19 September 1944. De nacht was zeer
onrustig geweest. Het was angstig
stil op straat. Zwaar geschut
hoorden we niet. Wel voortdurend
mitrailleurvuur. Daar het gezelschap in het parochiehuis groter
was geworden, bracht de voedselvoorziening grotere moeilijkheden.
Rechts tegenover ons woonde een
bakker. Enkelen onzer waagden
het over te steken. Het ging goed,
al knetterden de machinegeweren
angstwekkend. De terugtocht met
het brood verliep ook vlot.
Het was zó goed gegaan, dat we
‘s middags besloten uit het huis en
de tuin van den Heer Salemink ook
wat etenswaren te gaan halen.
We begaven ons door de tuintjes
en over hekjes van andere huizen
naar het bewuste huis. We lagen
plat in de andijvie toen de granaten
over ons heen floten.
Nu wilde het geval, dat ook de oude
Mevrouw Sweers ons had gevolgd
om een en ander uit haar huis te
redden. Wij keerden ongedeerd
terug, maar Mevrouw Sweers bleef
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achter. Frater Isidorus ging haar
halen. Drie Fraters stonden aan
de deur op de uitkijk. Even later
kwam Mevrouw Sweers haar huis
uit, gevolgd door Fr. Isidorus, die
in elke hand een koffer droeg. Een
meter of zes van onze voordeur
werd Fr. Isidorus door een geweerschot getroffen. Hij liet de koffers
vallen. Weer knalde een schot.
Languit viel hij neer. Wij waren er
niet zeker van of hij gewond was,
dan wel zich had laten vallen om
dekking te zoeken. Met moeite
sleepte Fr. Isidorus zich om de hoek
van het stenen hek. Zijn gezicht
was doodsbleek en vertrokken van
angst. Gebukt begaven we ons
naar buiten en niet zonder moeite
kregen we de gewonde binnen.
“Ik heb twee wonden, een aan
mijn been en een in mijn zijde,”
zei Fr. Isidorus. De Fraters, die over
enige kennis van ‘Eerste Hulp bij
Ongelukken’ meenden te kunnen
beschikken, begonnen met de opsporing van de wonden. Toen de
kleren verwijderd waren, zagen
we tot onze schrik een wond van
ongeveer 6 cm doorsnee. De knieschijf scheen weggeschoten te zijn.
De zijdewond was ovaalvormig en
ongeveer 1 tot 1½ cm in doorsnee.
De kogel was tot in de buik gedrongen. Doch dat wisten wij toen nog
niet.
Intussen waren een matras, kussens
en dekens gebracht, waarop
de patiënt werd neergelegd. De
wonden werden zo goed mogelijk
verbonden. Tussen de bedrijven
door was men voortdurend aan
het opbellen geweest naar alle
mogelijke doktoren. Zij bevonden
zich allemaal in het noodhospitaal ‘Hotel de Tafelberg’ en waren
overbezet met het verzorgen van

gewonde soldaten, doch beloofden zo spoedig mogelijk hulp te
zenden.
Juist waren we met het verbinden
klaar, toen weer parachutes uitgeworpen werden. Een hel van
afweer brak er los.
Fr. Switbertus, die tijdens de parachutelanding met Fr. Directeur, de
wacht bij Fr. Isidorus hield, schreef:
Het was te zien dat hij zeer veel
leed. Machteloos sta je tegenover
zo’n geval. Met het oog op de
neervallende glasscherven hebben
we een paar tafels over hem en
achter hem geplaatst. Daar ligt nu
onze goeie Fr. Isidorus onder de
tafel. Fr. Directeur heeft plaatsgenomen aan het hoofdeinde tegen
de buffetkast en ik zit aan het voeteneinde op een bierflesjeskist.
“Isidorus,” vraagt Fr. Directeur,
“kunnen we je ergens mee helpen?”
“Neen, dank u Fr. Directeur, zo
is het goed. Alleen m’n buik! Het
zullen de zenuwen zijn.”
Ik beaamde dit, doch dacht aan
een kogel in de buik. Maar ik had
geen zekerheid. Fr. Isidorus richtte
zich op en ik schoof een kwispedoor naar hem toe. Fr. Directeur
ondersteunde hem. Hetgeen ik in
de kwispedoor zag, versterkte mijn
vermoeden dat de kogel tot in de
buik was doorgedrongen. Voor
kalmering van mijn eigen zenuwen
had ik trek in een pijp. Maar roken
bij een zwaar gewonde heeft natuurlijk zijn bezwaren. Zou ik het
aan Fr. Isidorus vragen? Hij lag
daar net of hij sliep. “Fr. Isidorus,
heb je er bezwaar tegen, dat ik
een pijp opsteek?” “Neen frater, jij
steekt maar een pijpje aan. Maar
laten we God niet vergeten. Daar
moeten we alle hulp en steun van
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verwachten.” Roken en bidden kun
je toch niet tegelijk doen. Mijn pijp
won het helaas en onze zwaargewonde bad: “Mijn God, aanvaard
mijn leven. Neem de verschrikking
van deze oorlog toch van ons weg.
Help de gewonde soldaten, vlak
bij ons. Mijn God, ik geloof in U,
ik hoop op U, ik bemin U.”
Vliegtuigen zijn in aantocht. Dicht
bij ons komt het afweergeschut
in actie. Het huis dreunt. Jagers
scheren over de huizen. Kogels
en boordwapens ratelen ketsend
tegen de muren. Zwaarbeladen
zweefvliegtuigen
dalen
statig
ergens op de heide. Ze zijn niet
te tellen. De ‘Flak’ blaft in een hels
staccato.

“Goede Vader in de hemel, help
de getroffenen, spaar de mensheid.
Uw H. Wil geschiede,” bad onze
goede Fr. Isidorus achter elkaar.
De pijp verdwijnt, de rozenkrans
komt tevoorschijn. Zo’n voorbeeld
naast je is genoeg. Parachutes
dalen vlak bij ons. Wij wisten toen
nog niet, dat het allemaal materiaal was voor de Engelse manschappen.
Fr. Directeur waagt het even te
kijken. “Ze dalen vlak bij ons,
Isidorus.” Hij reageert daar niet
op. Hij bidt: “Mijn God, ik vraag
U vergiffenis voor mijn zonden.”
Tranen komen ons in de ogen,
wanneer hij zijn geloften vernieuwt: “Ik vernieuw mijn geloften
van gehoorzaamheid, armoede en
zuiverheid.” Hij komt niet verder.

Het is even stil. Nog een derde
golf parachutes wordt neergelaten en voor de derde maal davert
en dreunt het parochiehuis op het
wilde ritme van allerlei oorlogstuig.
Fr. Isidorus bidt maar steeds door.
Ik heb nooit iemand met zoveel geloofsovertuiging horen bidden. Het
wordt stil in de lucht. De afweer
vermindert. Fr. Guliëlmus neemt de
wacht verder over.
Fr. Guliëlmus schrijft:
Ik had een boek meegenomen,
want Fr. Isidorus zou wel rustig
blijven, werd mij gezegd. Nog
steeds werd er buiten hevig geschoten. Fr. Isidorus lag rustig.
Een trekje, waaruit zijn bezorgdheid voor een ander spreekt: “Zeg,
Guliëlmus, zou je niet beter tegenover me kunnen gaan zitten? Daar
zit je zo gevaarlijk.” Ofschoon ik
het zelf niet zo gevaarlijk vond,
deed ik toch zijn zin. Veel gelezen
heb ik niet. Meestal keek ik naar
de patiënt, want ik zou het me niet
vergeven hebben, wanneer ik door
onoplettendheid niet op de juiste
tijd hulp zou hebben geboden.
Tegen 7 uur kwam Fr. Anacletus mij
aflossen, die om half 9 de wacht
overdeed aan Fr. Assisius.
Wij citeren thans Fr. Assisius:
De kamer is verduisterd. Op de
tafel brandt een kaars. We hebben
opdracht den zieke niet te veel te
laten drinken, doch het is onmogelijk die pijndroge lippen niet wat
te verfrissen. Onophoudelijk gaan
zijn zoekende handen naar het
glas en spoelt hij de koorts van zijn
brandende tong. Ik kan niet veel
voor hem doen, wij bidden samen
wat.
De buikwand doet hem geweldig
pijn; de kniewond voelt hij niet
meer. Het verband hindert hem.
Hij kan geen houding vinden.
Kreunend legt hij zich neer, maar
in onhoudbaar lijden krimpt hij dan
weer overeind. Buiten sluipt een

soldaat voorbij. Ik weet niet of het
een Engelsman is of een Duitser. Ik
hoor z ‘n koppel tegen de muren
schuren. Geen handbreedte van
ons af woedt de oorlog. Nu rust hij
tegen dezelfde stenen waar tegen
ik leun. Ik houd mijn adem in. Fr.
Isidorus hoort hem ook. “Het zal
mij benieuwen,” zegt hij, “wie van
ons tweeën de eerste zal zijn.” Ik
weet wat hij bedoelt. Ik kijk naar
de kaars op de tafel die, half
verbrand, de doodskaars zal zijn.
Aan de herinneringen van Fr.
Gerardo ontlenen wij:
Om half 10 heb ik de wacht van Fr.
Assisius overgenomen. Fr. Isidorus
had veel pijn en wist niet hoe hij
moest gaan liggen. Van tijd tot tijd
kwam hij schuin wat overeind.
“Voor de zondaars, voor de vrede
in de wereld; O.L.Vrouw van
Fatima, bid voor ons,” fluisterde
hij. Van rusten was geen sprake.
De pijn matte hem af.
Fr. Apollonius noteerde later:
“Ik had ‘n matras neergelegd vlak
naast Fr. Isidorus. Het was wel egoistisch van mij bekeken, nog een
poging tot rust aan te wenden vlak
naast een dodelijk gewonde. Veel
is er van deze rust niet gekomen.
Tegen middernacht begon zeer
zwaar geschut te dreunen. Het huis
schudde en de ruiten rinkelden.
Tegen 2 uur minderde het gelukkig
wat. De patiënt zei niet veel, maar
vroeg wel vaak om water. Hij had
geweldige dorst. Verder wilde hij
meerdere malen verlegd worden
en klaagde soms over hevige
buikpijn. Op een gegeven moment
wilde hij zitten, doch deze houding
hield hij nog geen tien minuten uit.
Zo tobden we de nacht door. Hulpeloos en machteloos om z’n pijn
ook maar enigszins te verzachten.
Tegen vier uur wilde hij opnieuw
verbonden worden. Na Fr. Directeur gewaarschuwd te hebben dat
het minder werd met de patiënt,

29

Onder Ons nr. 2 - 2011

legden de 6 EHBO’ers een nieuw
verband aan over het oude om de
wonden niet opnieuw te openen.
Frater André nam toen de wacht
over.
Frater André schrijft:
Fr. Directeur bleef nog enige tijd en
ging toen weer slapen. Fr. Isidorus
probeerde allerlei houdingen om
de pijn te verzachten. Ten slotte
gaf hij het maar op. Toen hij met
z’'n rug tegen de muur zat, streek
ik hem wat eau-de-cologne op
zijn voorhoofd. Ik wilde het flesje
terugzetten, maar hij vroeg ook
nog wat voor onder zijn neus. Hij
kreeg het direct en samen hebben
we ondanks de misère nog even
gelachen. Hij vertelde mij, dat hij
zijn wonde niet voelde, maar wel
de ontzettende buikpijn. Opeens
wilde hij weer midden in het bed
zitten. Ik zette hem daarom naar
voren, stapelde een partij kussens
achter z’n rug en toen vond ik het
nodig om te gaan waarschuwen.
Fr. Directeur kwam weer met de
EHBO’ers.
Wij gaan verder met het relaas
van Fr. Directeur.
Tegen 6 uur werd ik opnieuw
geroepen. Door een donkere gang
met heel- en halfslapende mensen
en nog eens door een dito keuken
kwamen we bij Fr. Isidorus. Hij lag
te kreunen en te kronkelen van de
pijn. Hij wist niet meer waar hij
het zoeken moest. Weer stonden
we machteloos. We legden hem
natte compressen op de buik. Het
hielp niet veel. Intussen bad ik met
hem verschillende schietgebeden,
die hij heel gretig nabad. Ons afscheidsgebed was: “Jesus, Maria,
Jozef, ik geef U mijn hart en mijn
ziel. Jesus, Maria, Jozef, sta mijn
bij in mijn doodstrijd. Jezus, Maria,
Jozef, laat mij in Uw H. Gezelschap in vrede sterven.” Onder dit
gebed raakte hij bewusteloos. Op
de vraag: “Isidorus, versta je me?”
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kreeg ik geen antwoord meer.
Fr. Thaddeus begon toen de
gebeden der stervenden te bidden.
Op het einde daarvan bemerkten
wij geen teken van leven meer.
Heel ongemerkt was hij ‘uitgestapt’. Wij treurden, omdat wij
zo’n pracht van een medebroeder
hadden verloren, maar wij dankten
O.L. Heer ook zo’n medebroeder
gehad te hebben.
Fr. Ansfridus:
Nadat Fr. Isidorus gestorven was,
werden de heer Slakhorst en ik
verzocht om het lijk af te leggen.
Hoewel het voor mij de eerste keer
was in m’n leven, vond ik het toch
heel gewoon en ben ik blij, dat
ik deze laatste liefdedienst aan
onze goeie Isidorus heb mogen
bewijzen. Ook Fr. Apollonius was
erbij. We konden natuurlijk niet
te werk gaan zoals gewoonlijk.
Wij moesten opschieten, want
ieder ogenblik konden de gevechten weer beginnen en zouden er
mogelijk kogels door de ruiten
vliegen. Er moest snel gehandeld
worden wilden wij niet, bij een onverhoopte vlucht naar een veiliger
toevluchtsoord, het lijk onbegraven achterlaten. Planken om zelf
gauw een kist te timmeren konden
we niet vinden, zodat wij besloten
hem ongekist te begraven. Maar
waar? Vrijdagmorgen vroegen we
een Duitse soldaat of het geoorloofd was in het aan de andere
zijde van het Parochiehuis gelegen
moestuintje een graf te delven. Na
bekomen verlof begonnen enige
Fraters uit alle macht een passend
graf te delven midden in een bed
andijvie.
Juist waren ze bezig toen Fr. Switbertus met Pastoor Bruggeman
de grote zaal binnenkwam. Het
was de eerste keer in deze oorlogsweek dat wij contact met de
Pastoor kregen. De Pastoor bad de
verkorte formule van de kerkelijke

begrafenis, die in enkele minuten
was voltrokken. Snel werd het graf
dicht geworpen, want de granaten
suisden weer over ons heen.
De volgende dag las Mhr. Pastoor
een uitvaartmis voor Fr. Isidorus en
tijdens een ‘stil ogenblik’ hebben
we het graf wat netter afgewerkt
en er een eenvoudig Kruisje op
gezet. Zo regelde O.L. Heer alles
ten goede en kreeg Fr. Isidorus nog
een passende begrafenis.
Tot zover Fr. Ansfridus.
Beste Fr. Isidorus,
Ik heb mee mogen helpen met het
binnendragen van je gewonde
lichaam. Mijn handen zijn gekleurd
geweest door jouw bloed. Ik heb het
daarna niet meer kunnen aanzien
en je daarom op je lijdensbed niet
meer bezocht. Het is geen onverschilligheid geweest. Gedurende
de jaren, die ik in hetzelfde huis
met je heb mogen samen leven,
heb ik je leren waarderen als een
liefhebbende, regelgetrouwe medebroeder.
Moge namens de gehele Communiteit en alle vrienden uit het Parochiehuisperiode bovenstaande
regelen daarvan een piëteitsvolle
vertolking vormen.
Tot weerziens Boven!
Baarn, 31 December 1944.
Fr. M. Theophilus.
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Financiële verantwoording
Giften tot juni 2011
MAART 2011
C.L.B. te Z.				
J.A.G. V. te Z.				
J.B.H.M. Z. te R.			

€ 25,-		
€ 30,€ 50,-

H. Wennekes

€ 50,-		
€ 25,€ 50,€ 25,€ 10,€ 50,€ 100,€ 35,€ 20,-

Kenia

APRIL
M.A. vd O. e.e. te B.			
J.H.G.L. te W.				
M.A.T. vd B. te E.			
J.C.V. te B.				
P.S.L. te P.				
A.M. A.-W. te G.			
E.J.B. te V.				
Idem					
A.J.H.B. v H. te U.			

Fr. Wennekes

MEI 2011
J.M.M.-P. te N.			
G.M.F. te B.				
J.B. te USA				
M.C.P. te A.				
J.G.J.H. te E.				
F.W.M. e.e. te Z.			
T.L.M.B. te R.				

€ 20,€ 30,$ 10,€ 50,€ 50,-		
€ 10,€ 25,-

C.K. te H.				

€ 15,-

Fr. Wennekes

Hartelijk dank voor de welkome giften.
De bedragen voor de missie zijn inmiddels overgemaakt.
Fr. Wim Janssen, adm.
Bijdragen voor Onder Ons kunt u storten op gironummer: 425463 t.n.v. Administratie Onder Ons o.v.v. :
Bijdrage Onder Ons.
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Een lange droge zomer
Het is een zomer ongekend,
met lange zwoele nachten.
De warmte kruipt tot in je huid,
verzengend al je krachten.
Akkers en weiden liggen gescheurd,
gewond in valig geel en bruin.
En bomen, in dorrend blad gehuld,
zijn reeds aan ‘t kalen in hun kruin.
De mensen zijn verrukt en blij,
het is een zomer als weleer,
Aan regen geen
behoefte, nee,
de mens wil enkel meer en meer.
Maar boeren staan te somberen,
hun oogst dreigt nu teloor te gaan.
Geen kolf, geen aar, maar enkel kaf,
weg droom van maïs of goudgeel graan
Dan komt een frisse noordenwind,
en pakt de schapenwolken saam.
Zij speelt met ‘t eerste dorre blad,
en rukt aan gevel, deur en raam.
Verkwikkend daalt de regen neer,
omsluiert zwoel de avondwind.
De natuur die lacht ons stralend toe,
verfrist als een pasgewassen kind.
frater Ton Oostveen
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