jaargang
79
jaargang 79
80
jaargang
jaargang
79
jaargang 79
nr.
- 2011
nr. 22
3-2012
nr.
nr.
2 -- 2011
nr. 2 - 2011
2011

ONDER
ONS
ONDER
ONDER
ONS
ONS

FRATERS VAN
UTRECHT

FRATERS
VAN
FRATERS VAN
FRATERS
VAN
UTRECHT
UTRECHT

UTRECHT

Onder Ons nr. 3 - 2012

Inhoud

Onder Ons
Dit tijdschrift wordt viermaal per jaar
toegezonden aan familie, vrienden en

relaties van de Fraters van Utrecht. Een

bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt
in dank aanvaard.
Adres redactie:
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Tel.: 030 6955940
E-mail: redactieonderons@gmail.com
Hoofdredactie:
Frater Ton Oostveen
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Tel.: 030 6955940
Redactieleden:
Frater Ben Hagemans
Frater Henk Huirne
Frater David Mullink
Fraterhuis St.-Jozef
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Mevrouw Adri Vergeer
Stationsstraat 102
3511 EH Utrecht
Roland Enthoven
Mgr. Van de Weteringstraat 9a
3581 EA Utrecht
Administratie:
Aanmelding nieuwe abonnees,
adreswijzigingen e.d.:
Frater Wim Janssen
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Tel.: 030 6955940
Giro: Postbanknummer 425463
t.n.v. Administratie Onder Ons
Ontwerp omslag en Illustraties:
Frater Angelico Fennis
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Druk:
Drukkerij Gregorius B.V.
Schoudermantel 39
3981 AG Bunnik

2

Van de redactietafel

fr. Ton Oostveen

pag. 3

Eenheid

fr. Ton Oostveen

pag. 4

Kapittelen 3

Adri Vergeer

pag. 5

Fr. Arnold 70 jaar frater

fr. David Mullink

pag. 6

Impressies vakantieweken

Adri Vergeer

pag. 8

Kort Nieuws

Wim Versteeg

pag. 9

Fr. Ben Doodkorte 70 jaar frater

fr. Ben Hagemans

pag. 10

Een vergeten verhaal

Adri Vergeer

pag. 12

Fr. Siardus 60 jaar frater

fr. David Mullink

pag. 14

Kolommetje

Fleur

pag. 16

Uit de school geklapt

Ton Augustin

pag. 17

Ons zijn voorgegaan

fr. David Mullink

pag. 19

Bericht uit Lodwar

fr. Hans Wennekes

pag. 20

Bericht uit Indonesië

fr. Silvester, Adri Vergeer pag. 22

Financiële verantwoording

fr. Wim Janssen

pag. 23

Voor mijn ongedoopte kind

fr. Ton Oostveen

pag. 24

Onder Ons nr. 3 - 2012

Van de redactietafel
Hierbij nr. 3 van deze jaargang,
ons herfstnummer. Terwijl u dit leest
is de herfst in volle gang, op het
moment dat ik dit schrijf is de meteorologische herfst net begonnen en
hoop ik op een mooie nazomer. In
dit nummer treft u weer de vaste
rubrieken aan. Verder hebben wij
een gesprek met drie fraters die elk
een gedenkwaardig kloosterfeest
te vieren hebben: frater Siardus
van der Zweep gedenkt zijn zestigjarig kloosterfeest en Frater Ben
Doodkorte en Frater Arnold Boersen gedenken hun zeventigjarig
kloosterfeest. De moeite waard dus
om met deze mensen in gesprek te
gaan.
Als u dit nummer van Onder Ons
ontvangt, zijn onze kapitularissen
net terug uit Indonesië, waar zij
hebben deelgenomen aan het
algemeen kapittel en het kieskapittel. Ons redactielid Adri Vergeer
doet u in deze Onder Ons verslag
van de gang van zaken rond het
kapittel hier in Nederland, gehouden als voorbereiding op het algemeen kapittel. Het verslag van het
algemeen kapittel in Indonesië
komt in het kerstnummer.
Fleur is dit keer in haar kolommetje
op de filosofische toer. Zij mijmert
over leven en dood, dat past in
deze tijd van het jaar. Dat ook
schrijvers uit het begin van de vorige eeuw over dit onderwerp nog
actueel kunnen zijn, blijkt uit de
tekst ‘Mens durf te leven’, die zij in
deze kolom nader belicht.
Onze gedichten zijn dit keer op
een andere manier op de herfst
sfeer gericht. November is de
maand waarin wij onze doden
gedenken op Allerzielen, 2 novem-

ber. Het gedicht op de achterpagina (‘voor mijn ongedoopte kind’) is
ooit geschreven op verzoek van
een parochie bij de onthulling op
Allerzielen van een gedenkplek
voor het ongedoopte kind. Het
gedicht ‘eenheid’ op pagina vier
gaat over ons heimwee naar ‘huis’.
De mens is van nature een religieus
wezen en wordt zich meer en meer
bewust van zijn diepste Zijn. Eenheid met het goddelijke. Als dit
onze bestemming is, kunnen we er
niet vaak genoeg over nadenken,
vandaar dit gedicht.
Als onderwijscongregatie zijn er
door onze oud-onderwijzers anek-

dotes te vertellen over het schoolgebeuren. Frater Ton Augustin
schreef voor ons het leuke artikel
‘uit de school geklapt’. De tekeningen hierbij zijn van frater Hilarius.
Dit jaar mochten wij ons verheugen
in het feit dat negen aspirant-fraters
in Indonesië hun gelofte voor het
leven afgelegd hebben. Frater Silvester stuurde een kort bericht met
een prachtige foto van de negen
jonggeprofeste fraters. En frater
Hans Wennekes heeft ook nu weer
een interessant verslag over zijn
belevenissen in Lodwar, Kenia.

In de rubriek ‘een vergeten verhaal’
een schrijven uit de oorlogsjaren,
opgetekend door een novice tijdens zijn verblijf in het noviciaat in
kasteel De Heemstede. Dit omdat
het fraterhuis en noviciaat, dat tot
in de oorlogsjaren in het fraterhuis
te Arnhem gevestigd was, door de
Duitsers in beslag genomen was.
Een wonderlijk verhaal dat de
moeite waard is.
Dit jaar hebben wij iets met het
getal 80. Per slot van rekening vieren wij dit jaar de 80ste jaargang
van Onder Ons. Dat ook menig
frater hierover mee kan spreken
blijkt uit een merkwaardige telling
die voor ons gedaan werd. Meer
weten? Lezen dus!
Zoals u ziet is er in dit herfstnummer ook een aantal bladeren
gevallen: het blad telt dit keer geen
32 maar 24 pagina’s.
Ons bereikt soms de vraag hoe het
zit met een eventuele betaling voor
het ontvangen van Onder Ons. U
bent geheel vrij in het doneren van
een door u te bepalen bedrag aan
Onder Ons. Voor adres en rekeningnummer verwijs ik u naar
pagina 2. De redactie wenst u een
aangename herfst toe met voldoende tijd om van ons blad te genieten.
Veel leesplezier.
frater Ton Oostveen
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Kapittelen 3

Las u in het vorige nummer van
Onder Ons een verslag van de
eerste kapittelweek in april te Zenderen, dit keer wordt u bijgepraat
over de kapittelzitting van 28
augustus in De Bilt. De twaalf
Nederlandse kapitularissen kwamen toen met vier medebroedertoehoorders en met organisatorische ondersteuning van een
gespreksleider en een notulant
namelijk bijeen om de agenda van
het Algemeen Kapittel te bespreken. Dit voornamelijk ter voorbereiding van de vijf afgevaardigden
die onze provincie gaan vertegenwoordigen in dit kapittel te Malang
van 10-22 september 2012.
Het was een lange agenda, al
moet gezegd dat een deel bestond
uit hamerstukken van procedurele
aard. Andere stukken waren
natuurlijk ingrijpender. Zo werd er
gesproken over de samenwerking
tussen de provinciale besturen van
Nederland en Indonesië, de structuur van de congregatie en mogelijke wijzigingen die in de toekomst
nodig zullen zijn.
Een en ander zal ook veel aandacht krijgen in de zittingen van
Provinciaal Kapittel Nederland,

maar in het Algemeen Kapittel
komt een voorstel aan de orde dat
door het Nederlandse kapittel ter
bespreking werd aangeboden.
Want er worden uiteindelijk plannen gemaakt voor de komende zes
jaar en die plannen moeten uitvoerbaar zijn of uitvoerbaar
gemaakt worden. Ook richting
Algemeen Bestuur, wat voorbereiding, aanpak en waar nodig wijziging van de huidige situatie vereist.
Het Algemeen Kapittel als hoogste
autoriteit binnen de congregatie
zou daar uitspraken over kunnen
doen.
Verder komen aan bod de scholen
in Indonesië, bouw en onderhoud
van scholen en de oprichting van
nieuwe communiteiten zoals vorig
jaar nog in Kalimantan op Borneo.
Het noviciaat, waar de jonge fraters hun opleiding krijgen en de
spirituele vorming van alle fraters,
studiemogelijkheden en -wensen.
De missie in Kenia zal ook goed
onder de loep genomen moeten
worden. Vragen over kandidaatstelling van fraters voor werk in
Kenia, de communicatie, ook met
de bisschop van Lodwar die de
fraters in projecten tewerkstelt, de
opleiding Engels die voorafgaand
aan werk in Kenia gevolgd moet
worden enz.; het zijn allemaal vra-

gen die antwoord behoeven en
waar goed over gediscussieerd
moet worden om tot verantwoorde
besluiten en handelingen te komen.
De financiering van dit alles is vanzelfsprekend ook essentieel. Hoe
kan op een goede manier inkomen
gegenereerd worden? Maar vooral: hoe kunnen die gelden op een
verantwoorde manier besteed worden? Op 28 augustus hebben de
Nederlandse afgevaardigden de
meningen van de medebroeders
hierover aangehoord en zij zullen
deze betrekken bij hun inbreng in
de discussies in Malang.
De afgevaardigden hebben ieder
een aantal onderwerpen toebedeeld gekregen, waarover zij het
woord zullen voeren in het Algemeen Kapittel en waarover zij na
terugkomst uit Indonesië verslag
zullen doen, informeel aan de fraters op 9 oktober en formeel aan
het Provinciaal Kapittel Nederland
in Zenderen van 25-27 oktober.
In de volgende Onder Ons zullen
alle kapittelactiviteiten afgerond
zijn en zult u kunnen lezen over
wat besproken en besloten werd
en wat de nieuwe samenstelling is
van de besturen.
Tot de volgende keer dus!
Adri Vergeer
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FRATER ARNOLD BOERSSEN
VIERT ZIJN ZEVENTIGJARIG KLOOSTERFEEST…
Begin oktober vieren we dit jaar
één groot jubileum van drie fraters,
die samen 200 JAAR KLOOSTER
LEVEN achter de rug hebben en
toch nog volop meedraaien in onze
fratercommuniteit van De Bilt. Het
zijn de fraters Arnold Boerssen 70
jaar, Ben Doodkorte 70 jaar en
Siardus van der Zweep 60 jaar.
Hier richten we ons op het platina
feest van frater Arnold Boerssen,
70 jaar lid van de Congregatie van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart. Dat lijkt ons een zeer memo
rabele tijd!
Hoe begon het allemaal…
De jongeman Joop Boerssen woonde met zijn ouders, broer en twee
zussen in Leusden, waar zijn ouders
een café en een boerderij hadden.
Het was een goed katholiek gezin
waar de kerk en het geloofsleven
een belangrijke plaats innamen.
Toen er een keus gemaakt moest
worden waar de jongens naar
school zouden gaan, werd gekozen voor de fraterschool in Amersfoort. Hier zouden ze wel een
goede opleiding krijgen. En zo
trokken Joop en zijn broer dagelijks
te voet naar school. Vanaf huis
ongeveer 40 minuten lopen en dat
was voor de knapen best een hele
opgave. Maar ze gingen met veel
plezier naar school en konden
goed leren.
Toen Joop in de zesde klas zat,
kreeg hij les van frater Aquino Hollander. Zoals in die dagen gebruikelijk werden van de jongelui
tevens hun sociale houding ten
opzichte van andere leerlingen,
6

liefhebberijen, vorderingen in de
klas en hun algemene instelling
geobserveerd. Zo was het luisteren
naar wat de onderwijzer zei
belangrijk. En zo vroeg Aquino op
zekere dag na een beurt aan het
schoolbord aan hem: “Wil jij misschien ook frater worden?”
Frater Arnold Boerssen zegt me nu:
“Ik heb toen zonder enige aarzeling meteen gezegd: Ja, dat is
goed.” Zijn vader en moeder wisten nergens van en kregen na een
paar dagen al bezoek van frater
Bertrandus om te praten over het
eventueel frater-worden van hun
zoon. Ze stonden versteld, maar
waren ook wel trots dat hun zoon
de kans kreeg naar het klooster te
gaan.
Frater worden… en het klooster
ingaan. Het is niet iets wat je zonder nadenken beslist. Hoe is dit
dan gerijpt bij de jongen? Als
schoolgaand kind ging hij naar de
H. Franciscuskerk op ‘t Zand in

Amersfoort. Hier werd hij ook koorzanger. Daarnaast kwam hij als
misdienaar al vroeg in aanraking
met de fraters aan de Weverssingel. Waarschijnlijk heeft frater
Aquino bij deze jongen een houding en instelling gezien die hem
geschikt maakten voor dit soort
kloosterleven. Bovendien kon Joop
erg goed studeren en zou hij in het
onderwijs wel eens een heel goede
kracht kunnen worden. En als je je
dan ook nog enthousiast beweegt
op alle fronten, dan is het begrijpelijk dat men in hem een heel
geschikte kandidaat zag voor de
congregatie.
Begin opleiding in Zeist
Frater Arnold zegt: “Toen ik 12
was, ben ik naar het juvenaat in
Zeist gegaan. De fraters hadden
begin jaren dertig aan de Kroostweg te Zeist een mooi, groot fraterhuis met opleidingsmogelijkheden
gebouwd. Hier volgde ik de driejarige ulo en later de kweekschool.
De studie ging me goed af en ik
voelde me thuis tussen de andere
juvenisten. In het derde jaar van de
kweekschool, ik was toen 18, ging
ik stage lopen bij de fraters op de
St.-Gregoriusschool. Eerst bij frater
Reginaldus en later bij frater Clemens. Ze lieten me natuurkundelessen geven waarvoor mooie platen
aanwezig waren. Het was heerlijk
om zo vroeg al met kinderen te
kunnen gaan werken.
Mijn studie moest ik dat jaar onderbreken omdat ik het noviciaat in
mocht gaan. Het postulaat en het
noviciaat zijn de opleidingsjaren
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waarin je kennis kunt maken met
geestelijke en spirituele zaken, die
voor je religieuze en geestelijke
vorming van groot belang zijn. Zij
geven je tegelijkertijd inzicht in een
leven van beschouwing en gebed
maar ook van gemeenschapsleven.
Het is de basis, van waaruit je kunt
leven in gemeenschap met medebroeders. Je kunt je oefenen en je
een geestelijke rijkdom eigen
maken, die hoort bij het kloosterleven dat je voorstaat. Het is eigenlijk
een bezinningsperiode in het begin
van je religieuze leven.
In deze periode wordt tevens bekeken door jezelf, maar ook door je
overheden, of je het aankunt, dit
soort leven met de drie geloften –
de gelofte van gehoorzaamheid,
doen wat men van je vraagt, de
gelofte van armoede, afstand doen
van geld en goederen, en de
gelofte van het onhuwbaar zijn en
niet trouwen, omdat je jezelf helemaal in dienst van God wilt stellen
– en of dit leven geschikt is voor
jou. Het is geen contemplatief
leven, geheel gericht op bezinning
en gebed en helemaal van de
wereld afgesloten zijn, maar een
actief kloosterleven, van bidden en
werken.”
En zo wordt Joop Boerssen in 1943
ingekleed bij de Fraters van Utrecht
en neemt hij de naam aan van frater Maria Arnold. Hij voelt er zich
thuis en is blij dat hij lid wordt van
dit religieuze gezelschap. Na vijf
jaar op tijdelijke basis lid te zijn
geweest van de fraters wordt hij in
1948 eeuwig geprofest en heeft hij
zich voor het leven aan de congregatie verbonden.

echt begin gemaakt met mijn
onderwijzersloopbaan bij de fraters. Het lesgeven zat me in het
bloed en ik deed het met heel veel
gemak. Ik voelde de kinderen aan
en zij vonden het fijn als ik met
nieuwe ideeën kwam zoals een
songfestival in de hoogste klassen.
Ja, ik heb heel wat kinderen kunnen helpen om goed uit te groeien.
Velen laten nu nog blijken dat ze
een fijne schooltijd hebben gehad.
Je kunt zeggen dat ik ruim 52 jaar
in onderwijs en begeleiding van
kinderen heb gezeten, en ik heb er
nooit spijt van gehad. Ik was geboren voor het onderwijs en ben heel
dankbaar dat ik dit kon doen. Ik
heb het lesgeven altijd boeiend,
interessant en uitdagend gevonden. We gaan niet alle scholen
noemen waar ik gewerkt heb,
maar ik wil er enkele uitlichten die
voor mijn kloosterleven van belang
zijn geweest.”
St.-Jozef-ulo te Zeist
Aloysiusschool te Utrecht
“De eerste die ik noem is de uloschool bij de fraters in Zeist. Hier
was ik van 1960 tot 1970 hoofd
van de school terwijl ik tot 1966

prefect was van ons juvenaat. Ik
werkte met meerdere medebroeders en ook enkele lekenonderwijzers in het onderwijs voor juvenisten en leerlingen van buiten. We
wilden een goede basis meegeven,
of het nu toekomstige fraters waren
of niet. Men was erg te spreken
over deze opleiding.
De tweede grote onderwijsperiode
in mijn leven was de tijd op de
Aloysiusschool in Utrecht. Hier
werkte ik met een of twee medebroeders meer dan 20 jaar en kon
ik zelfs na mijn pensionering blijven
werken als remedial teacher. En zo
heb ik mijn 52 jaar onderwijzerschap vol kunnen maken. Ik was
71 jaar toen ik stopte met lesgeven.”
Hand- en spandiensten
Frater Arnold vervolgt: “Dit hield
niet in dat ik stil ging zitten. Ik bleef
actief, deed aan sport en was
beschikbaar voor allerlei werkzaamheden. Ook nu nog assisteer
ik in onze communiteit in kerkelijke
vieringen, zorg voor de post en
doe boodschappen, al merk ik wel
dat ik lichamelijk een stap terug
heb moeten doen. Maar ik probeer
toch met de tijd mee te gaan en
samen met de medebroeders
bewust actief te blijven in de
gemeenschap.”
Frater Arnold, dank voor het
gesprek en de uitwisseling van
gedachten die we mochten hebben.
Frater David Mullink

Onderwijs op vele plaatsen
Frater Arnold vertelt: “Na het noviciaat in 1944 werd ik assistentonderwijzer in Utrecht en werd een
7
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Kort Nieuws
Op 5 juli werd er op feestelijke
wijze aandacht geschonken
aan het feit dat de heer Jan Kees
Verlare 25 jaar in dienst was
van de fraters. Hij begon 25
jaar geleden als kok in het Gregoriushuis in Utrecht. Met de
verhuizing van de fraters naar
De Bilt trok Jan Kees mee om in
de voor hem nieuwe keuken de
nodige maaltijden te bereiden.
Dat zijn kookkunst gewaardeerd
wordt, bleek uit het groot aantal
aanwezigen en het instemmende applaus na woorden vol
waardering naar de jubilaris toe
gesproken.
De bovenste etage van het
bestuurshuis stond al langere tijd
leeg. Begin augustus is mevrouw
Caroline Pluijgers bewoonster
geworden. Zij hoopt daar een
rustige plek te hebben gevonden
om haar studie op een goede
manier af te ronden. Caroline is
geen onbekende voor de fraters,
omdat zij naast haar studie vele
jaren als avondportierster in het
St.-Jozefhuis gewerkt heeft.
Op 9 augustus kwam er een
brochure van frater Ton Augustin
uit onder de titel ‘Spiritualiteit als
werkwoord’. Een veelzeggende
titel die laat zien dat spiritualiteit

in het gewone dagelijkse leven
een belangrijke plaats kan innemen.
In Indonesië hebben 9 fraters
hun altijddurende geloften afgelegd, 12 fraters hernieuwden
hun geloften en 9 postulanten
werden ingekleed. Drie fraters
hebben op 1 juli hun studie
afgerond: fr. Maximus zijn studie Engels, fr. Kardinus: zijn studie accountancy en fr. Yuvensius
eveneens een studie accountancy – laatstgenoemde zelfs
cum laude.
Kort achter elkaar hebben wij
twee bewoners van het St.Jozefhuis in De Bilt ten grave
gedragen. Het betreft hier twee
inwonende paters, te weten de
jezuïet Harry Schelbergen en de
marist Joop Kluwen. Zij overleden resp. op 19 en 27 augustus.
Inbrekers hebben hun slag
geslagen in het St.-Jozefhuis. De
ongenode gasten zijn op twee
naast elkaar liggende kamers
geweest en verlieten het huis
met een laptop, een horloge,
een fietstas en enkele paperassen die overigens langs de weg
werden teruggevonden.

De hoofdredacteur van dit blad
vierde op 13 augustus zijn gouden kloosterfeest met en te midden van zijn medebroeders. Op
1 september werd het feest nog
eens dunnetjes overgedaan. Nu
met zijn familie en vele vrienden
en kennissen. Tijdens de receptie, die door velen werd bezocht,
hoefden de gasten niet binnen
te blijven maar konden volop
genieten van een stralende zon.
Op 6 september zijn de Nederlandse kapitularissen vertrokken
naar Indonesië voor deelname
aan het algemeen kapittel. In de
laatste week van september
hopen wij hen weer te kunnen
begroeten in De Bilt.
De heer Leonard Oloo uit Kenia
was enkele weken te gast in het
St.-Jozefhuis. Genoemd huis
diende als uitvalbasis voor vele
bezoeken in het land, veelal
voor het onderhouden van contacten met sponsoren en mogelijke werving daarvan. Met dank
voor de genoten gastvrijheid
vertrok hij 22 september weer
naar zijn vaderland.
Wim Versteeg

Wist u dat...

op 4 oktober 2012 de gemiddelde leeftijd van alle Nederlandse fraters precies 80,00 jaar is!!
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FRATER BEN DOODKORTE

zeventig jaar in beweging
Elk mensenleven kent zijn cruciale
punten. Momenten of gebeurtenissen kunnen een wending bewerken
die iemands verdere levensloop
bepaalt of op zijn minst blijvend
beïnvloedt. Zo’n ommekeer zou wel
eens de barre voettocht kunnen
zijn, door onze jubilaris ondernomen, niet lang na het begin van de
nu afgesloten zeventig jaar. Het
einde van de Tweede Wereldoorlog kondigde zich aan, maar er
zou nog een uiterst zware tijd volgen, de beruchte hongerwinter.
Ook in het Utrechtse Sint-Gregoriushuis werd het voedselgebrek nijpend en dwong het bestuur van de
congregatie tot een drastische
ingreep. Op fraters die gezond,
sterk en ondernemend waren werd
een beroep gedaan. Waren ze
bereid om het avontuur aan te gaan
van een voettocht van Utrecht naar
Borculo? Een waagstuk, door de
oorlogsomstandigheden niet zonder gevaar. Toch namen zo’n 25
fraters de uitdaging aan en onder
hen bevond zich de toen nog zeer
jonge Ludgerus (Ben) Doodkorte.
Het werd een zware gang, gelukkig voor de historie bewaard door
frater Servus Clemens, die er een
ooggetuigenverslag van liet verschijnen in jaargang 14 van Onder
Ons. Wie de auteur kent, weet op
voorhand dat er geen ‘via dolorosa’
van wordt gemaakt. Maar dat zich
onderweg grote problemen voordeden en dat de tochtgenoten desondanks voldoende ‘power’ in reserve
hadden om door te zetten klinkt
door in iedere bladzijde. En zo
arriveerden ze eind februari 1945
in de Leostichting waar ze gastvrij
werden ontvangen en aan de ruim
10

300 koppen tellende populatie op heden voortgaande periode
van rusteloze activiteit, soms ook op
werden toegevoegd.
gebieden die tot dusver buiten het
gezichtsveld van de congregatie
Keerpunt?
Mogen we, bijna zeventig jaar lagen. Bij voorkeur echter ten dienlater, voorzichtig opperen dat deze ste van mensen in achterstandsituawinterse tocht een keerpunt bete- ties. Toen in de jaren tachtig van de
kende in het leven van Ben Dood- vorige eeuw het fraterhuis in Lichkorte? In elk geval begon zich, na tenvoorde werd opgeheven, veraankomst in Borculo, een kleuren- huisde Ben naar het Sint-Eusebiusgamma te vertonen van talenten huis te Arnhem. Niet meer gebondie voorheen grotendeels onderbe- den door een vaste baan kon hij
licht waren gebleven. Aan energie zich hier op vele terreinen diensthad het hem tot dan toe allerminst baar maken en het was opmerkelijk
ontbroken, wél aan de gelegenheid dat hij hierin geen rangorde aanom te laten zien waartoe dit kost- bracht. Stichtingen, organisaties of
bare vermogen hem in staat stelde. instellingen waren even belangrijk
Zo werd hem nu de kans geboden zolang de zorg voor mensen op de
om zich te laten opleiden in de eerste plaats kwam. Alles opsommetaalsector. In Zeist en Utrecht men is onbegonnen werk en daarhadden vakbekwame fraters hem om maar een zeer onvolledig overde beginselen van het smidsvak zicht van de vele werkterreinen:
bijgebracht, maar het was een leer- medewerking aan het gevangenisgang met een wat ‘brokkelig’ ver- pastoraat;
loop. In Borculo echter kon hij zich bij toerbeurt nachtelijk functioneren
op de studie werpen, aanvangend in een slaaphuis voor daklozen;
met VMTO (Voorbereidend Middel- assisteren bij de eucharistieviering
baar Technisch Onderwijs) en resul- in een verzorgingshuis;
terend in het behalen van de Nijver- en nog veel meer.
heidsakte in 1950. Ja, toch wel een Intussen mag niet onvermeld blijven
dat hij van 1977 tot 1994 deel uitkeerpunt, die 120 kilometer!
maakte van het congregatiebestuur.
Ook had hij een belangrijk aandeel
“Ren om te winnen”
Toen er een verzoek kwam uit Lich- in het tot stand komen van de
tenvoorde om fraters beschikbaar geheel vernieuwde constituties (of
te stellen voor de aldaar op te rich- noem het ‘leefregel’), een giganten LTS werd de aanvraag in tisch stuk werk, maar sinds 1997 in
zoverre gehonoreerd dat frater Nederland én Indonesië in gebruik.
Ludgerus Doodkorte zijn diensten
kwam aanbieden. De stichting die Bij de opheffing van het fraterhuis
de school voorbereidde, ontdekte in Arnhem verhuisden de laatste
al snel dat ze niet de eerste de bewoners naar De Bilt. Daar zette
beste had binnengehaald en stelde Ben een groot deel van zijn werkhem dan ook aan als eerste direc- zaamheden voort en binnen niet al
teur. Het was het begin van een tot te lange tijd was de agenda weer
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Steeds druk bezig met het werk van de Heer
(1 Kor. 15, 58)

vol. Het moet een bijzonder charisma zijn dat hem in staat stelt om
alles uit elkaar te houden en voor
alle sectoren van het werkveld tijd
beschikbaar te hebben. En dan is
het verrassend om waar te nemen
dat hij, een der ontwerpers en
samenstellers van de vernieuwde
constituties, zich strikt houdt aan
een voorschrift uit de achterhaalde
leefregel anno 1919: ‘De fraters zul
len zich altijd met iets nuttigs bezig
houden en nimmer geheel ledig
zijn’. Werd bijna een eeuw geleden
deze levenshouding aanbevolen
als middel om zich te behoeden
voor ‘de verlokkingen der wereld’,
Ben is gewoon van jongs af gewend
om elke gegeven minuut goed te
besteden. Voeg daarbij een hoog
werktempo, waarmee dan weer
verklaard kan worden dat er in weinig tijd veel uit zijn handen komt.
Wel heeft het zich voortbewegen
aan snelheid ingeboet. Rugklachten
hadden een ingrijpende behandeling noodzakelijk gemaakt, die niet
kon voorkomen dat hij sindsdien
gebruik moet maken van een rollator. Evengoed legt hij per auto grote
afstanden af, waarbij de stok het

enige hulpmiddel is. Intussen schrijft
Paulus wel aan zijn gelovigen in
Korinte: “Ren om te winnen!” Laat
rennen er dan niet meer bij zijn, als
geboren Fries weet Ben dat in het
land van zijn voorouders rinnen
gewoon lopen betekent. Was Paulus een Fries geweest dan had hij
geschreven: “Rin en win!”. Bovendien voegt hij er nog aan toe dat
hardlopers rennen voor een vergankelijke krans, wij daarentegen voor
een onvergankelijke. Maar over
een krans zal Ben zich niet druk
maken. Als hij loopt heeft hij de
mensen in gedachten ten dienste
van wie hij loopt. En hij doet het
nog steeds met een redelijke snelheid. Trouwens, hoeveel mijlen zou
hij in 70 jaar hebben afgelegd?
Daarbij valt de afstand Utrecht-Borculo volkomen weg!

aard een belangrijke rol. En nu zal
menigeen, als het over het Nederlandse postwezen gaat, met enige
weemoed terugdenken aan de tijd
toen de vertrouwde aanduiding PTT
nog in gebruik was. Welnu, Ben
kan aan deze afkorting een nieuwe
invulling geven als hij wijst naar zijn
drie belangrijkste werktuigen: Pen,
Typemachine en Telefoon. Daarmee worden alle klussen geklaard,
maar het drietal heeft dan ook weinig rust en hoeft niet te rekenen op
vakantie.
Is er in zo’n leven nog ruimte voor
bezinning, voor kunst en cultuur?
Wat het eerste betreft zouden we
wat banaal kunnen antwoorden:
“Ja, het zit erin gebakken en straalt
er doorheen voor wie het vermag
te zien”. En aangaande cultuur: Ben
beschikt over een muzikale aanleg,
heeft bij heel wat koren gezongen
en de dirigeerstok gehanteerd. Ook
nu nog weet hij zijn talent te benutten als lid van het Bilthovens Kamerkoor en dirigent van de Schola
Cantorum, verbonden aan de SintJozefkerk te Zeist. Wij mogen hem
dan ook toewensen dat hij, ook na
dit jubileum, nog lang, nog zeer
lang, mag blijven zingen!

PTT
Een drukbezet man maakt veel
indruk als zijn bureau bedolven is
onder papieren en de vloer bedekt
is met opengeslagen boeken. Dit
tafereel zal men op en rond het
bureau van frater Ben Doodkorte
niet aantreffen. Hij houdt van een
ordelijke werkomgeving, weet exact
welke kast, la of boekenplank de
vindplaats is van wat hij nodig
fr. Ben Hagemans
heeft. Van dit gevoel voor accuratesse geven ook zijn pennenvruchten blijk. Deze punctualiteit dwingt
bewondering af, maar wordt ook
wel eens gekwalificeerd als ‘nog
net niet fanatiek’. Dat mag men
denken, als men maar incalculeert
dat het gaat om een discipline die
enerzijds misschien tijdrovend maar
anderzijds – en zeker niet minder
– tijdbesparend is.
Intussen is het interessant om te zien
met welke middelen Ben zijn veelvuldige contact met de buitenwereld ....maar wel wetend dat het leven ook een
onderhoudt. De post speelt uiter- kleurige kant heeft
11
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Een vergeten verhaal
Gingen de vorige twee artikelen bij
gelegenheid van het 80-jarig jubi
leum van Onder Ons over de
kweekschool te Zeist, bij het zoeken
in de annalen naar een geschikt
jubileumartikel kwamen we dit keer
tegen, dat er ooit fraters op een
heus kasteel gewoond hebben.
Hoe dat kon met een gelofte van
armoede?
Het begon met een huis dat later
bekend werd als KASTEEL DE
HEEMSTEDE te Houten. Hendrick
de Pieck van Wolfsweerd liet het
huis in 1645 bouwen in Hollands
Classicistische stijl. In 1680 kwam
het in bezit van Diederick van Veldhuysen, een telg uit een zeer gefortuneerde Utrechtse familie. Met zijn
komst braken de glorietijden van
De Heemstede aan. Door zijn rijkdom was hij in staat het interieur te
laten verfraaien in de dan opkomende Lodewijk XIV-stijl. Daarnaast
werden grote sommen geld uitgegeven om de tuinen opnieuw in te
richten en fors uit te breiden volgens
de toen gangbare Franse barokke
tuinarchitectuur en ze rijkelijk ‘te
stofferen’ met hoge geschoren
hagen, priëlen, vijvers met fonteinen, beelden en sierbanken.
Na de dood van Van Veldhuysen
in 1716 raakte dit alles snel in verval, omdat de volgende eigenaren
of geen interesse of geen geld hadden om de tuinen te onderhouden.
In 1919 werd het huis echter
gekocht door L.J. Heijmeijer, die
het van de ondergang redde door
het ernstig verwaarloosde en al
jaren leegstaande huis grondig te
restaureren en als zomerresidentie
te gebruiken. Ook de tuinen wer12

den weer volledig aangelegd.
Na de Tweede Wereldoorlog werd
het huis afwisselend verhuurd of
stond het leeg. Er kwam nog een
koper die er een conferentieoord in
wil vestigen, maar ook dit plan liep
op niets uit. In 1987 brak er brand
uit. Veel originele details gingen
verloren en het kasteel stond er tot
1999 bij als een ruïne. Tegenwoordig zijn de tuinen grotendeels gereconstrueerd, de Koetshuizen en de
Oranjerie herbouwd en bevindt
zich in het in oude glorie herstelde
kasteel een exclusief restaurant met Kasteel ‘De Heemstede’
terras aan de slotgracht.
godendrank in, als je uit al de
Maar – en nu komt het – in de drukte, beslommeringen en gezoem
oorlogsjaren
werd
het
huis van die bijenkorf komt, die het St.bewoond door fraters, waarvan Gregoriushuis is. En hoe staan wij
novicen, die er toch het meest van
het volgende verslag:
genieten, of er van te lijden hebben, er tegenover? Het was op een
Impressie van een novice op ‘De
warme zaterdagmorgen, dat een
Heemstede’
Dat kasteel daar in die uithoek, dat stel jonge mensen van zeventien tot
verlaten kraaiennest, gewoon niet twintig jaar, moe en bezweet op
om uit te houden. Koud, tochtig en het kasteel aankwamen. Enthousistil, verschrikkelijk stil. Alleen wordt ast waren we!
de stilte af en toe verbroken door We gingen immers een heel jaar
het akelig gekras van de kraaien, ‘vakantie’ tegemoet. Alle studie
of door het scheurend geluid van hing ons mijlen ver de keel uit. Het
stoompijpen op het Merwedeka- overgangsexamen was, zoals
altijd, zwaar, maar de omstandignaal.
Ik begrijp niet, hoe die lui het daar heden waren van dien aard, dat
een jaar lang uithouden! Dat is de het toch al zware examen loodopinie van menig frater, die ooit zwaar werd. Moordende juli-hitte
een bezoek bracht aan ons kasteel. en dan in een huis dat ze de ‘BroeiMaar er zijn ook andere gevoelens kas’ plegen te noemen, waar
en andere gedachten. Heerlijk, wat bovendien een 25 man met volle
een prachtig oord om een retraite energie op het staalharde beton
te houden, een vrije dag door te stond te hakken. Ja, we waren
maar wat blij, dat we eindelijk verbrengen.
De novicen hebben het, alles bij trokken naar dat stille Heemstede,
elkaar genomen, toch maar goed waar je geen hoofdpijn meer zou
geschoten. De stilte drink je als krijgen van studie of gebeuk boven
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je hoofd. We hadden dus een soort
illusie van een vol jaar vakantie.
Ontnuchterende werkelijkheid! ‘s
Middags om twee uur zaten we
aardappels te schillen en al heel
gauw liep iedere postulant met een
dweil, bezem of stoffer gewapend.
En voordat je er eigenlijk erg in
had, liep je in het kledingstuk rond,
dat iemand tot onze grote schrik
‘boetezak’ had genoemd. We vonden het toen geen boetezak en nu,
na een ‘vol half jaar kloosterleven’,
vinden we het nog geen boetezak.
En toen begon het jaar van ‘beproeving’, het proces van heiligmaking,
op volle toeren te draaien. De novicenmeester slooft zich uit, om van
de nogal ruwe, luidruchtige postulanten, die in het café ‘Het Rode
Zwaantje’ woonden, in plaats van
in een postulantenrefter, nette,
ingetogen, bescheiden novicen te
vormen. Novicen doen hun best
om aan dat ideaal te beantwoorden. De novicenmeester bidt en
zwoegt, om de groep jonge mensen, die wel edelmoedig en tot
meewerken gezind, maar nog lang
geen heiligen zijn te metamorfoseren tot volmaakte fraters. Novicen
geven zich in eerste ijver en hollen,

ja rennen naar de kapel, om toch
maar weer Officie te kunnen bidden, kruisweg te mogen doen,
dieper in de geheimen van de heilige Regel te mogen doordringen.
Maar na deze eerste stormachtige
beklimming van de Berg, die de
volmaaktheid heet, komt er een
rustpauze op 31 augustus, waarop
die ‘heilige’ novicen toch weer heel
gewone jongens bleken te zijn.
Volksfeesten met schaterend plezier, stoffige zeildoeken, tonnen
water, estafettes, koekhappen,
enz.. Maar in de plaats van blauwe
overalls zien we nu grijze werktogen. Daarna rolt het noviciaat weer
verder in zijn precieze dagorde,
die geen vijf minuten onbezet laat,
af en toe onderbroken door een
feestelijke gebeurtenis, net als een
trein, die regelmatig voortdendert
en af en toe stoom laat ontsnappen
met hoge fluitende toon ... Langzamerhand wordt het winter. De
avondrecreaties kunnen niet meer
buiten gehouden worden, de
kachels worden van de zolder
gehaald en de dekenvoorraad
duchtig aangesproken. Commissies
worden in elkaar gezet om de traditionele feesten in de december-

maand te organiseren. Sinterklaas
moet een succes worden, het wórdt
een succes. Kerstmis moet een nog
groter succes worden en dat werd
het ook. O, iedereen kent die gezellige drukte voor de Kerstdagen met
stallen en kerstboom zetten, waarbij alle artistieke neigingen botgevierd worden. Refters moeten feestelijk aangekleed worden, zangrepetities, toneelrepetities, dit alles
gemengd met de geuren van dennengroen.
En dan de Nachtmis. Elk jaar hetzelfde en toch weer anders. Ieder
jaar betekent het meer voor je.
Ieder jaar mag je dieper doordringen in het mysterie van Christus’
geboorte. Dan alweer jaarwisseling. Het Noviciaat vliegt voorbij,
hoewel de kruisweg nu veel langer
schijnt te duren dan in het begin en
de heilige Regel ook geen nieuws
meer voor je schijnt te bevatten.
Hoewel de trappenhal toch nooit
schoon is te krijgen, hoe hard je
ook veegt en schrobt en dat je nu
begrijpt, dat het stof de eeuwige
vijand der vrouw, maar ook van de
novice is, ondanks dat alles sta je
toch even paf op de 15de februari,
wanneer het noviciaat midden
door gezaagd is. Nu moet u niet
denken dat we, omdat de helft
voorbij is een reuze feest gevierd
hebben, hoewel we ook geen lange zichten getrokken hebben,
omdat we nog een half jaartje krijgen. Nee, een jaar noviciaat is
precies genoeg, geen dag meer en
geen dag minder. En zo zijn we
dan in de tweede helft. En lang zal
het niet meer duren, of ook wij
mogen knielen voor het altaar, om
ons geheel met ons jeugdig idealisme aan God en aan de Congregatie te geven door onze eerste
Geloften.
Adri Vergeer
13
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Frater Siardus van der Zweep viert zijn
zestigjarig kloosterleven…
In dit artikel besteden wij aandacht
aan de jongste van de drie fraters,
die samen ‘200 jaar kloosterleven’
achter de rug hebben: frater Siar
dus van der Zweep. Je ziet het mis
schien niet aan hem af dat hij al 60
jaar meedraait, maar toch is het
zo. Met veel verve doet frater Siar
dus zijn ontboezemingen…

activiteiten. Maar, of er nu iets ontbrak of dat hij nog iets meer wilde,
we weten het niet. Hij besluit na
drie jaar Hilversumse kweekschool
naar het juvenaat van de fraters in
Zeist te gaan om frater te worden.
Er was een groot verschil vertelt
Siardus me: “De culturele vorming
op dit internaat was heel anders
dan die van Hilversum. Ik heb de
Hilversumse, culturele hoogstandjes
Wanneer startte zijn verhaal…
en in de binnenzak gestopt.” Een
Zittend bij hem op een sobere toch wel gemist.”
jaar later deed Siardus zijn eerstekamer, waar enkele Delfts blauwe
jaars geloften en kreeg hij de
vazen staan, begint Siardus mij De eerste kloosterjaren
schoorvoetend zijn levensloop uit In juni 1952 deed Siardus zijn eind- benoeming van onderwijzer op de
de doeken te doen: “Ik kom uit het examen op de kweekschool en Onze Lieve Vrouwe school te Arnmooie, Friese plaatsje Harlingen. slaagde voor het diploma onder- hem.
De studie ging me goed af en ik wijzer. Maar ondertussen had hij
had wel zin onderwijzer te wor- in januari 1952 een heel andere Scholen en lesgeven…
den. Aangezien ik op een katho- belangrijke stap gezet. Hij zette Hier in Arnhem stond hij de eerste
lieke opleiding deze studie wilde zijn eerste schreden op het religi- drie jaar bij de allerjongste kindedoen, was ik aangewezen op de euze pad door de opleiding in het ren. Daarna volgde vijf jaar lesgeSt.-Ludgerus Kweekschool van de postulaat te gaan volgen. Dit ven op de St.-Eusebiusschool, ook
Fraters van Utrecht in Hilversum. Ik gebeurde naast de schoolse activi- te Arnhem. Hier had hij de eerste
vier jaar weer de eerste klas en
was 16 jaar toen ik me daar na het teiten.
behalen van mijn ulo-diploma aan- In juli 1952 ging hij met 7 andere daarna kreeg hij de derde klas. Fr.
meldde. Ik werd daarop gevraagd jongeren de retraite van 8 dagen Siardus vertelt: “Ja, vanaf het eerste
naar Hilversum te komen voor een in om hierna het jaar noviciaat te moment vonden mijn overheden
toelatingsexamen. Dit toelatings- gaan volgen in Utrecht onder lei- me geschikt voor de jongere kindeexamen was mede bedoeld om te ding van frater Ludovicus, die na ren. Eerst in Arnhem op twee schozien uit wat voor gezin en milieu de één maand al werd opgevolgd len, en toen ik opnieuw in Utrecht
kandidaat kwam. Het was wel seri- door frater Marcellus. Bij zijn inkle- mijn
onderwijsbevoegdheden
eus: een jongen uit mijn omgeving ding naam hij de naam aan van mocht tonen in 1961, werd ik
werd afgewezen. Na enige tijd frater Maria Siardus.
opnieuw in de eerste klas geplaatst.
kreeg ik een brief van frater Gon- Het werd een leerzaam jaar waarin Het heeft zo moeten zijn.”
zales, dat ik was aangenomen. Er hij met vele facetten van het religiwerden twee klassen van 18 à 20 euze leven te maken kreeg. Daar- Onderwijs in Noord-Nederland
leerlingen geformeerd. De duur naast was het wel even wennen om Toen in 1962 vanuit het bestuur de
van de kweekschoolopleiding was als jonge frater door de stad te vraag kwam of er fraters wilden
vier jaar. We praten nu over 1948.” lopen in toog, met een hoed op en werken in het bisdom Groningen,
Siardus werd een interne leerling met eerwaarde aangesproken te meldde frater Siardus zich meteen
en kwam dus te wonen in Hilver- worden. “Buitenshuis moesten wij aan. Hij kreeg de benoeming aan
sum. Hij had het erg naar zijn zin. met hoed lopen maar met het wan- een school in Erica, terwijl het
Er waren ook veel buitenschoolse delen werd de hoed opgevouwen woonadres
Fraterhuis
Emmen
14
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werd. Hij werd tewerkgesteld op
de St.-Gerardusschool in de derde
klas. Hierna kreeg hij de vijfde
klas. Het was er goed vol met 48
leerlingen. Maar in die periode
van zes jaar, waarin hij kon werken
met oudere kinderen, heeft hij het
erg naar de zin gehad. Hier kon
hij, naar eigen zeggen, zijn kennis
beter kwijt. Aan deze periode
kwam een eind toen hij in 1968 de
benoeming kreeg van hoofd van
de St.-Willibrordusschool te Oude
Pekela. Frater Siardus was hier
hoofd tot het fraterhuis in Veendam,
waar hij toen woonde, in 1971
werd opgeheven. De dagelijkse
reis was ook een grote opgave
voor hem geweest.
En zo vertrok hij na 3 jaar alweer
uit Oude Pekela en kreeg hij
opnieuw een benoeming in Arnhem. Op zijn oude school, nu
onder de naam van St.-Annaschool,
werkte hij tot 1976. Maar frater
Siardus had de Bijbel voor de kinderen ontdekt.

interesse was. Frater Siardus vertelt
me: “In 1973, toen ik me nog aan
het oriënteren was, begon ik in de
St.-Martinusparochie van Arnhem
met een kinderbijbelclub. Het was
toen nog naast het schoolse werk
dat ik deed. We kwamen samen in
het parochiehuis in Arnhem. In
1976 werd ik vrijgesteld om volledig dit werk te doen. De kinderbijbelclub kreeg een heel aparte
naam. Het was ‘De Weg’ waar we
voor kozen, maar die naam zei de
mensen weinig. In overleg werd
toen gekozen voor ‘One Way’. En
zo kregen we het jeugdwerk met
de op z’n Nederlands uitgesproken
naam ‘Wanwee’.”
Meerdere parochies in Arnhem en
later ook in den lande kregen afdelingen van deze Bijbelgroep. Het
bleek een schot in de roos om kinderen op hun eigen manier aan te
spreken en de Bijbel bij hen te laten
leven. Frater Siardus had hiervoor
meerdere assistenten nodig, maar
er waren in de parochies veel vrijwilligers die graag op deze manier
met de kinderen wilden werken.
Ook in andere bisdommen werden
zijn ideeën voor een kinderbijbelclub overgenomen en Siardus vertelt met enige trots dat zelfs in
Indonesië enthousiaste katholieken
zijn werk met de kinderen hebben
overgenomen.

hun kleine communiteit veel doen
in de parochie. In 1984 keerde hij
terug naar het St.-Eusebiushuis te
Arnhem en ging weer door met het
oprichten van kinderbijbelclubs in
verschillende parochies. Momenteel zijn veel van zijn werkzaamheden overgenomen door parochiële
werkgroepen. Maar zijn hart ligt
nog steeds bij de kinderen en hij
blijft voor hen bezig. Zo schrijft hij
in allerlei parochiebladen zijn Bijbelverhalen voor kinderen en men
is blij met zijn bijdragen.
Maar in 2009 komt dan toch de
dag, dat Siardus met de laatste
huisgenoten in Arnhem, de deuren
van dit huis sluiten. Het laatste grote
fraterhuis in De Bilt krijgt nu ook de
fraters van Arnhem in zijn gelederen. Frater Siardus zegt: “Ik heb
mooie, goede herinneringen aan
mijn onderwijzersloopbaan, maar
ook aan mijn jeugdwerk met de
kinderbijbelclubs. Ik ben blij dat ik
nu nog in de parochiebladen mijn
bijdragen kan leveren. Het is goed
zo!”
Frater Siardus, graag wil ik je hartelijk danken voor het goede
gesprek dat we hadden. Het ga je
goed.
Frater David Mullink

Bijbelse oriëntatie en jeugdwerk
De laatste jaren was frater Siardus
zich meer en meer gaan interesseren voor Bijbelkennis bij kinderen.
Hij bemerkte dat er voor hen veel
te weinig gedaan werd op het
gebied van Bijbelkennis en geestelijke begeleiding.
Dit was het begin van zijn Bijbelse
jeugdwerk. Op geheel eigen De latere jaren
manier begon hij met Bijbelclubs Frater Siardus verhuisde in 1978
en hij bemerkte dat hiervoor veel naar Doorn, waar de fraters met
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Kolommetje

Enige tijd geleden werd ik geraakt
door een toespraak van Steve Jobs,
voor de meesten van ons onbekende. Hij was de man van Apple, van
computers als de Mac OS en de
Macbook Air, van de iPhone en de
iPad. Een behoorlijk exact denkend
iemand dus, die op een goed
moment in een toespraak zei:
“Ooit hoorde ik iemand zeggen
‘Als je elke dag leeft alsof het je
laatste is, heb je het zeker één dag
goed’. Sindsdien heb ik elke ochtend in de spiegel gekeken en
mezelf gevraagd: ‘Als vandaag de
laatste dag van mijn leven was, zou
ik dan doen wat ik vandaag ga
doen?’ En als het antwoord te vaak
‘Nee’ was, wist ik dat ik iets moest
veranderen.
Onthouden dat je gaat sterven is
de beste manier die ik ken om de
val te ontwijken waarin je denkt dat
je iets te verliezen hebt. Want bijna
alles – alle externe verwachtingen,
alle trots, alle angst voor vernedering of falen – al die dingen zijn
onbelangrijk in vergelijking met de
dood, dus blijven alleen de dingen
die er echt toe doen over. Er is geen
reden om je hart niet te volgen.
Niemand wil sterven. Zelfs mensen
die naar de hemel willen, willen
niet sterven om daar te komen. En
toch is de dood de bestemming die
we allen delen. Niemand is er ooit
aan ontkomen. Zo hoort het ook,
omdat de dood waarschijnlijk de
beste uitvinding van het leven is. Hij
is de veranderaar van het leven. Hij
16

vervangt het oude door het nieuwe.
Je tijd is beperkt, dus verspil die niet
door andermans leven te leven.
Laat je niet strikken door dogma’s;
dat is leven met de starre resultaten
van andermans denken. Laat je
eigen innerlijke stem niet verloren
gaan in het lawaai van andermans
mening. En het belangrijkste: heb
de moed om je hart en intuïtie te
volgen. De rest is bijzaak.”
Vaak denk ik aan deze woorden
terug. Het lijkt me wel wat om zo in
het leven te kunnen staan, avontuurlijk en vrij, zonder angst of
vrees voor de toekomst. Dezelfde
gedachte vind ik in een oud lied. Ik
heb nu eenmaal iets met liedteksten. Deze is van Dirk Witte en
dateert van 1917, van 95 jaar geleden dus, maar mijns inziens sluit
Dirk exact aan bij Steve met zijn
‘Mens durf te leven’. Hier volgt een
deel ervan.
Je leeft maar heel kort,
maar een enkele keer
En als je straks anders wilt,
kun je niet meer
Mens, durf te leven...
Je kop in de hoogte,
je neus in de wind
En lap aan je laars
hoe een ander het vindt
Hou een hart vol van warmte
en van liefde in je borst
Maar wees op je vierkante meter
een Vorst!
Wat je zoekt,
kan geen ander je geven
Mens, durf te leven!

Eigenlijk boeiend dat ook een
boodschap van zo lang geleden
nog weinig of niets aan waarde
heeft ingeboet. Maar hoe mooi
ook, dat idee van ‘ik doe het allemaal op mijn manier’ heeft kennelijk toch ook een neiging tot excessen. Daar word je met je neus
bovenop gedrukt als je het meestal
weinig positieve nieuws in de krant
en op tv ziet van terreur en schietpartijen op willekeurige mensen.
Als ik dit schrijf zitten we midden in
verkiezingstijd. Als u dit leest, is
bekend wie de strijd gewonnen
heeft, al blijft de vraag wanneer
we een regering krijgen. Op dit
moment is er echter geen ander
nieuws dan campagnegeleuter. En
verkiezingsdebatten! Het gekrakeel
van politieke dames en heren, die
in de ‘ik-modus’ van alles beloven
en die precies weten wat een ander
verkeerd doet, terwijl toch vooral
uitgelegd zou moeten worden hoe
het dan wél moet en hoe dat in het
partijprogramma verwerkt is.
Tenenkrommend!
En wíj moeten kiezen. Ga er maar
aan staan!
Dan denk ik toch weer aan Steve:
Heb de moed om je hart en intuïtie
te volgen; en aan Dirk: Wat je
zoekt, kan geen ander je geven.
Mens, durf te leven!
Kijk, dan heb je echt iets te kiezen…
Fleur

Onder Ons nr. 3 - 2012

Uit de school geklapt
Met inkt
Als je veertig jaar les hebt gege Op de aanvangsdatum
ven, kun je veel meegemaakt heb stond ik in rij drie de
pennen uit te delen toen
ben. Ik doe een greep.
er in rij één een vinger
In de eerste klas, tegenwoordig omhoogging. ‘Hij is
groep drie, schreven we tot Kerst- kapot, er zit een barst
mis met potlood. Het waren de in’ klonk het.
jaren vijftig. Als alle kinderen dan Wat er toen in mij
een gekochte of zelfgemaakte inkt- omging is niet geschikt om aan de
lap hadden meegebracht, deed de publiciteit prijs te geven.
inkt zijn intrede. Kent u die inktlappen nog? Je naaide wat lapjes aan Briefjes
elkaar, knoop erop en klaar was Als een kind ziek was geweest,
kreeg je, als die weer opschool
Kees.
Je kon ook een inktlap kopen: een kwam, een briefje van de ouders.
sponsachtig geval, in een bepaalde De briefjes stonden wel eens vol
vorm en kleur. Door ervaring rijker met schrijf- en stelfouten, wat autogeworden, werden de inktpotjes matisch de neiging deed opkomen
slechts tot de helft gevuld. O ja, je rode potlood te pakken.
een vloeipapier werkte ook preven- Mijn achting voor het stelonderwijs
is in die jaren wel gedaald, maar
tief.
De linkshandigen kregen een er was nog iets. Waarom stonden
plaats aan de linkerkant van de we ons in het zweet te werken als
tweepersoonsbank. Het was een bleek dat een gebrekkige schrifteheel gedoe en het riep spanning lijke mededeling zijn doel toch wel
op bij de kinderen (Maar ook bij bereikte.
de juf of meester…). Het hoogte- Wat denkt U bijvoorbeeld dat dit
punt werd bereikt als de penhouder betekent?
en de kroontjespen werden uitge- Kees was ziek geweest en zijn
reikt. In die penhouder zat bovenin moeder schreef: ’Meester, Kees is
een zogenaamde ‘koffieboon’. Het ziek geweest. Ik heb de hele dag
vroeg controle om vast te stellen of mee op bed gelegen.’
de pen op de juiste wijze in de Verschillende collega’s hebben die
penhouder werd gestoken. Je kon briefjes bewaard en die rusten nu
hem namelijk op drie manieren vredig en onbekommerd in hun
bevestigen; twee manieren waren archief alsof ze willen zeggen:
‘Maak je toch niet zo druk!’ De
goed, een manier fout.
Ja, die pen. Om al die voorberei- boodschap komt toch wel over.
dingen niet voor niets te hebben
gedaan, werd daaraan ruim aan- De tand
dacht besteed. Ik tekende hem op Het was winter en het
het bord en zei dat die van goud schoolplein lag onder
was. Ze mochten hem slechts tot de sneeuw. Een paar
glijbanen waren gauw
het gaatje indopen.

gemaakt en er was volop pret tijdens het speelkwartier. Laat nu een
jongen aan het eind
van een baan tegen het
hek belanden en een
tand kwijtraken. De jongen naar huis met de
boodschap: ‘Ga gauw naar de
tandarts, wij gaan die tand zoeken
en misschien kan de tandarts hem
er nog inzetten.
Een emmer water werd op het gas
gezet (We zaten in een oud
gebouw) en de betreffende plek
ontdooid. Geen tand te vinden.
Die bleek in de kaak naar binnen
geschoven te zijn. De tandarts
heeft hem eruitgehaald en met
draadjes weer vastgezet. Het enige
wat we ervan hebben overgehouden was een doos sigaren van
dankbare ouders voor adequaat
handelen.
Inktpotjes
Aan het eind van een periode als
de vakantie begon, verzamelde ik
de inktpotjes in een emmertje om
ze schoon te laten maken. De dag
voordat de school weer begon,
werden ze teruggeplaatst. Dat
ging als volgt. In de droge en
schone potjes werd nog even
geblazen om de laatste stofresten
te verwijderen. Laat nu één potje
aan de schoonmaakwoede ontsnapt zijn. Jammer dat het sinterklaasfeest nog ver weg lag. Ik had
zo als hulppiet kunnen
invallen.
frater Ton Augustin
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Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende dierbare overledenen:
†

Voor Broeder Jaap Augustijn. Hij overleed op 3 juli 2012 op 86-jarige leeftijd te Oudenbosch.
Hij was 70 jaar Broeder van Saint Louis.

†

Voor de Heer Herman Doodkorte. Hij overleed op 12 juli 2012 op 83-jarige leeftijd te Harderwijk.
Hij was de broer van frater Ben Doodkorte.

†

Voor Pater Harry Schelbergen SJ. Hij overleed op 19 augustus op 88-jarige leeftijd in het Fraterhuis
St.-Jozef.
Hij was de laatste 3 jaar huisgenoot van de fraters in De Bilt.

†

Voor de Heer Ton Hermans, jarenlang bevriend met de fraters in Arnhem. Hij overleed op 19 augustus
2012 op 88-jarige leeftijd te Oosterbeek.

†

Voor Mevrouw Adèle Smink-Willems. Zij overleed op 86-jarige leeftijd op 23 augustus 2012 te
Arnhem. Zij was de schoonzus van frater Silvanus Smink.

†

Voor Pater Joop Kluwen, Marist. Hij overleed op 27 augustus 2012 op 76-jarige leeftijd in het Fraterhuis
St.-Jozef.
Hij was een aantal maanden huisgenoot van de fraters in De Bilt.

GOD HEEFT JEZUS OPGEWEKT UIT DE DOOD.
HIJ ZAL OOK ONS DOEN OPSTAAN DOOR ZIJN KRACHT…
ROMEINEN 8, 11.
Fr. David Mullink
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BERICHT UIT… LODWAR
Van frater Hans Wennekes

De rijkdom van Turkana
Als je in Nairobi door de paspoortcontrole gaat, wordt vaak naar je
bestemming gevraagd. Als je antwoordt dat je in Lodwar woont in
het Turkanadistrict, voelen ze
medelijden met je. Turkana staat
namelijk te boek als een arm en
smoorheet gebied waar niets te
halen valt. In het verleden werden
ambtenaren naar dit gebied
gestuurd die naast het potje hadden gepist. Ook de rebellenleider
Kenyatta, later de eerste Keniaanse
president, is hier enige jaren met
zijn gezin naartoe verbannen. Ontsnappen was er niet bij, er was
toen nog geen verharde weg naar
het zuiden. Er vandoor gaan in dit
hete en gortdroge gebied stond
gelijk aan een zelfmoordpoging.
Sinds de onafhankelijkheid in 1963
besteedt de overheid amper aandacht aan Turkana. Werkgelegenheid en infrastructuur zijn er
schaars. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw heeft Noorwegen dit
gebied toegankelijk gemaakt door
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een verharde weg aan te leggen
van Kapenguria via Lodwar naar
het Turkanameer met eindpunt
Kalokol.
Norad, de ontwikkelingshulporganisatie van Noorwegen, deed veel
tijdens de hongerperioden zoals
het vervoeren van voedsel en
andere hulpgoederen naar de
mensen in verafgelegen gebieden.
Turkana-nomaden kregen kleine
vissersboten om ze te laten overschakelen van veehoeder naar visser. De vangst van Nijlbaars en
Tilapia vormde een inkomstenbron
voor de lokale mensen rond het
meer. Norad installeerde solar-irrigatiepompen en gaf instructie hoe
het vee van de Turkana’s (geiten,
schapen, ezels en kamelen) gezond
kon blijven met medicijnen en ontsmettingsbaden. Kinderen konden
met hulp van Norad naar een middelbare school. Maar deze hulp
stopte abrupt toen Norad gedwongen werd Kenia te verlaten vanwege een conflict met de Keniaanse
overheid. Veel projecten werden
niet afgemaakt en de stroom

schoolgeld naar de middelbare
school droogde op. Veel kinderen
werden de dupe van dit conflict tussen twee regeringen. Het vissen
ging snel achteruit omdat de boten
niet onderhouden konden worden
en het vervoer van vis naar Nairobi
stopte.
Turkana is een gebied met veel
variaties. Vlakke droge gebieden,
heuvellandschappen, droge vulkanen, een groot meer met prachtige
stranden, eilanden die op de lijst
staan van natuurreservaten en nationale parken met wild dat in
andere parken niet voorkomt.
Enkele natuurparken staan op de
lijst van Unesco.
Omdat dit gebied zo bijzonder is,
hadden enkele reisorganisaties
Turkana opgenomen in hun reisaanbod. Ze trokken toeristen aan
die iets bijzonders zochten en ook
wel een beetje wilden afzien: reizen met lichte bepakking, een bus
met aanhanger, eten bereid door
een meereizende kok en lange
afstanden lopen om een mooie
krater te bewonderen terwijl de
temperatuur zo’n 35 graden is.
Vanwege de onveiligheid en de
zeer slechte wegen hebben deze
reisorganisaties hun reizen naar
Turkana gestaakt nadat de bus het
op verafgelegen plekken opgaf.
Ook is de bus enkele keren overvallen waarbij alle reizigers werden
beroofd. Toch is Turkana de moeite
waard om te bezoeken. Momenteel arriveert er dagelijks een vliegtuigje met 39 stoelen van Nairobi
via een tussenstop in Kitale naar
Lodwar. Deze vlucht wordt gebruikt
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door zakenmensen, internationale
organisaties die projecten in Turkana uitvoeren, toeristen en lokale
mensen waartoe ook wij behoren.
Een bijzonder mooie plek is Eliye
Springs aan het Turkanameer,
ongeveer 75 km van Lodwar. Met
een fourwheeldrive pick-up doe je
er nog ruim twee uur over om er te
komen omdat de weg erg slecht is.
In juli bezocht ik deze plek met mijn
neef, zijn vrouw en drie kinderen
als afsluiting van ruim een week
verblijf in Lodwar in Nadirkonyen,
waar hand- en spandiensten werden verricht. De kinderen wilden
graag achterin de bak van de pickup zodat ze konden staan en meer
zagen. Vanwege de onbarmhartige zon mochten ze een kwartier
daar staan en dan een kwartier in
de auto om verbranden te voorkomen. We passeerden termietenheuvels die op fabrieksschoorstenen
leken, groepen kamelen begeleid
door een enkele man in traditionele
klederdracht. Hier en daar moesten
we van de weg af om een alternatief pad te volgen, omdat de weg
onbegaanbaar was.
Een airstrip uit de Engelse koloniale
tijd is een beetje opgeknapt zodat
er kleine privévliegtuigjes gebruik
van kunnen maken, maar dat komt
zelden voor. Langs de weg veel
zakken met houtskool te koop, dat
de doorsnee Keniaan gebruikt om

op te koken.
Elektriciteit ontbreekt in de
meeste huisgezinnen en gas
om op te koken
kun je alleen
kopen in gascilinders en die
zijn heel vaak
uitverkocht.
We reden door een soort duinen
en zagen toen het Turkanameer
voor ons liggen. Dit meer werd ook
wel Rudolphmeer of de Jadezee
genoemd vanwege zijn mooie
schittering. We kwamen uit in het
dorpje Eliye en een eindje daarachter liggen enkele vakantieverblijven en campings. Deze zijn
daar de laatste paar jaar verrezen
omdat steeds meer internationale
organisaties in Turkana projecten
uitvoeren. Degenen die voor zo’n
organisatie werken, verdienen in
het algemeen een behoorlijk salaris (op Europees of Amerikaans
niveau) zodat ze zich best wel iets
kunnen veroorloven en zich een
weekendje in een lodge kunnen
ontspannen.
Eliye Spring is een paradijsje. Een
waterbron (spring) vult een zwembadje, maar belangrijker: hij geeft
de lokale mensen schoon en helder
drinkwater. Palmbomen en een
prachtig
wit
strand met een
bruisend meer
erachter. Vanwege haar ongelooflijke fraaie
ruige
schoonheid en unieke
isolatie hebben
talrijke voorname gasten deze

plek bezocht zoals prins Charles
en de hertog van Luxemburg die er
zijn wittebroodsweken doorbracht.
Het meer heeft een enorme golfslag zodat je er maar een halve
dag met een boot op kunt. We
bezochten ‘Central Island’ dat een
nationaal park is en het keurmerk
World Heritage Site van de Unesco
gekregen heeft, met kratermeren
waar krokodillen hun eieren leggen, flamingo’s overwinteren en de
Tilapia zich voortplant. Ondanks
dat we het keurmerk hebben van
extreem arm, droog en heet, oftewel ‘de plek op aarde die het
dichtst bij de hel ligt’, zoals een
schrijver deze plaats eens noemde.
We hebben een bijzondere rijkdom die niet in geld is uit te drukken. Een sterrenhemel zo schitterend, dat je zo op de melkweg kunt
stappen en verder kunt lopen. Een
meer van ruim 700 vierkante kilometer met het grootste aantal krokodillen. Veel wind zodat de overheid aan de rand van het meer
windmolens wil plaatsen die voldoende elektriciteit kunnen produceren voor de hele bevolking. En
onlangs ontdekte men olie die rond
2015 opgepompt kan worden,
werkgelegenheid levert en hopelijk
de mensen een wat hogere levensstandaard biedt.
Lodwar, 10 augustus 2012
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BERICHT UIT INDONESIË
Eeuwigdurende geloften
Engelse tekst frater Silvester,
vertaling Adri Vergeer

Op zondag 12 augustus 2012 legden in de kathedrale kerk te Maumere negen fraters hun eeuwigdurende geloften af. “Zij hebben zich
voorgenomen trouw te blijven aan
wat zij God plechtig beloofden,”
zei pater Wilhelm Djulei Conterius
SVD, vicaris-generaal van het Bisdom Maumere in zijn preek. “Het
is niet altijd gemakkelijk voor religieuzen om hun geloften gestand te
doen. Trouw in het geestelijk leven,
tezamen met het leven in gemeenschap en trouw aan het dienen van
elkaar zijn zeer belangrijke factoren in de levenshouding van een
religieus. Zij hebben daarbij ons
gebed hard nodig,” zei pater Wilhelm verder.
Algemeen Overste frater Simon
benadrukte in zijn toespraak dat
de eeuwigdurende geloften een
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‘Ja’ waren van negen medebroeders op de roep van God. Ook hij
zei dat dit ‘ja’ ondersteund een
gemotiveerd moet worden door de
gebeden van ouders, broers en
zussen, familieleden, medebroeders en andere gelovigen, die er
blij mee zijn dat God riep.
De H.Mis in de kathedrale kerk
werd gevierd op de zondag van
Maria Tenhemelopneming. De
families van de feestelingen, allen
afkomstig van Flores en Timor,
woonden de plechtigheden bij. Er
waren ook veel gasten: seminaristen, priesters en religieuzen, evenals de onderwijzers en staf van de
scholen in Maumere. De ceremonie
werd opgeluisterd met zang van
het fraterkoor onder leiding van
frater Albertus.
Na de viering was er een receptie
in de hal van het gebouw van de
scholenstichting en van de gezichten van de feestelingen waren
geluk en vreugde af te lezen.

Dit zijn ze:
Fr. Asterius van Flores; hij studeert
pastoraat en catechese,
Fr. Faustinus van Timor studeert
biologie,
Fr. Yuvensius komt uit Mataloko en
studeert accountancy,
Fr. Adolfus van Flores studeert
Indonesische taal en letterkunde,
Fr. Chrisostomus uit Larantuka, die
al enige tijd in Kenia werkte, volgt
nu de kweekschool in Kediri,
Fr. Ludovikus van Flores is procurator
in Surabaya, waar hij ook studeert
aan de universiteit,
Fr. Agustinus komt van Wolokota,
Ende, is assistent-procurator in
Malang en studeert couseling,
Fr. Calixtus werd geboren op West
Kalimantan en studeert Engels in
Palembang,
Fr. Oswald ten slotte komt van Ende
op Flores en studeert in Kupang
Indonesische taal en letterkunde.
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Financiële verantwoording
Giften tot september 2012
JUNI
A.K. te H.

€

15,-

JULI
J.W.J. v. H. te D.B.
A.J.M. te A.
H.A.K. te D.
M.P. te D.
A.J.J.W. e.e. te M.
H.J.H. te L.
Idem
M.W.J. v R. te T.
J.M.J.-P. te N.
M.H. – v S. te G.
J.T.H. e.e. te B.
G.M.F. te B.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

AUGUSTUS
M.A.T. v d B. te E.
H.A.v d L. te H.
A.F.M. v R. te H.

€ 80,€ 10,€ 25,-

H.W. Kenia
Hans Wennekes
H. Wennekes Straatk. Project

Hartelijk dank voor uw zeer welkome giften. De giften voor de missie zijn al verwerkt voor de juiste bestemming.
fr. W. Janssen, adm.
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