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Van de redactietafel
Als de herfst zijn intrede doet, dan
loopt het jaar met rasse schreden
ten einde. We nemen afscheid van
het bladergroen en de vele bloemen
en planten, die we in het voorjaar
met zoveel blijdschap hebben
begroet. We genieten van de kleurenpracht van bomen en struiken,
die uiteindelijk overgaat in verdorring. De storm doet zijn werk en een
bladerdek bedekt moeder aarde,
klaar als zij is voor een winterslaap.
Gelukkig kunnen we terugkijken op
een mooie zomer, en over deze
zomerperiode valt er weer het
nodige te vermelden. Onze fratergroepering wordt klein, dat wel,
maar we zijn nog steeds actief en
dat willen we graag zo houden.
In ons vorige nummer hebben we
melding gemaakt van onze jubilarissen. Twee van hen zijn reeds
aan het woord geweest. Dit keer is
het de beurt aan frater Henk Huirne,
60 jaar frater en aan pastor Anton
Vernooij, 50 jaar priester. Beiden
hebben hun feesten er al lang op
zitten, maar ze krijgen wel de gelegenheid om iets over zichzelf te
vertellen. Op 13 augustus, de stichtingsdag van onze congregatie,
mochten zij hun jubileum vieren.
Beiden hadden toen reeds hun
feest in kleine kring gevierd, samen
met hun familie en vrienden. Zij
vertellen u nu graag over de jaren
die achter hen liggen. Onze redactieleden mevrouw Adri Vergeer en
frater David Mullink zorgden voor
de verslaglegging.
De zomertijd met zijn vakantie is
een goede gelegenheid om reizen
te maken. Frater Isidorus Nieland
(88 jaar) mag graag reizen. Zijn
gezondheid maakte echter dat hij

dit met enige hulp moet doen. Zo
ging hij als ‘zorgpelgrim’ naar
Czestochowa, het heiligdom van
de Zwarte Madonna in Polen. Als
zorgpelgrim heb je een vaste hulp
die jou in je rolstoel naar de verschillende plekken brengt. Tijdens
de reis naar Polen werden diverse
plaatsen aangedaan: Auschwitz
en de bekende zoutmijnen van
Polen in Wieliczka. In een zeer
lezenswaardig reisverslag maakt
hij ons deelgenoot van zijn reis.
Nu we het toch over de vakantie
hebben: traditiegetrouw kennen de
fraters van De Bilt in de zomer
vakantie verschillende zomeractiviteiten. Voorheen werden die
samengebracht in twee vakantieweken. Omdat we met zijn allen
ouder worden en we het wat kalmer
aan doen, worden de vakantieactiviteiten verspreid over een wat langere periode in de zomer. Wij
maakten voor u een fotoreportage.
De collage in dit blad geeft u een
goede indruk van de uitstapjes of
activiteiten. De beelden spreken
voor zichzelf.
Voor de derde keer op rij krijgt u
een artikel over het Godgewijde
leven. Mevrouw Adri Vergeer heeft
wederom een boeiend verhaal

geschreven over de facetten van
het godgewijde leven. In dit jaar
van de religieuzen, besteden wij
daar extra aandacht aan. Het is
vooral paus Franciscus die ons
hoop geeft. Dit klinkt in dit artikel
dan ook duidelijk door. Een klein
citaat: “Hoop hebben, krijgen of
houden is niet op iets of iemand
wachten, hoop is gedreven worden,
hoop is actief.” Bent u nieuwsgierig
geworden? Lees: ‘Jaar van het
Godgewijde leven deel III’.
Het najaar is de tijd van huislijkheid
en inkeer. In de column geeft Maarten zijn kijk op de herfst. ‘Herfst,
stilte of storm?’ Een bespiegeling
over ons eigen leven, de charme
van het ouder worden, en de
behoefte aan zingeving en verdieping. De gedichten staan eveneens
in het teken van het najaar. ‘Huil
gerust’, een gedicht voor Allerzielen, geeft ons troost van de ‘overkant’. Het gedicht op de achterkant
doet dit eigenlijk ook. Het is dan
ook getiteld: ‘Voor altijd’.
De berichten uit Lodwar Kenia zijn
opnieuw geschreven door enkele
jongeren uit het opvangcentrum
Nadirkonyen. Zij vertellen ons hoe
gelukkig zij zich weten ooit van de
straat gepikt te zijn.
Over het Buitengewoon Algemeen
Zaken Kapittel maakten wij reeds
melding in ons vorige nummer.
Toen ging het over het kapittel hier
in Nederland. In het kerstnummer
hopen wij u bij te praten over de
resultaten en besluiten van dit Buitengewoon Algemeen Kapittel in
Indonesië, dat eind september
gehouden wordt. Veel leesplezier.
frater Ton Oostveen
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Kort Nieuws
Zondag 28 juni werd de eucharistieviering in de
kapel van het fraterhuis in De Bilt opgeluisterd met
liederen uit de Byzantijnse ritus. De acht zangers
daarvan waren opgetogen over de geweldig
mooie akoestiek van de kapel, de toehoorders over
de schoonheid van de liederen en de wijze waarop
ze ten gehore werden gebracht.
Frater Francesco heeft in juni een nachtje in het
ziekenhuis doorgebracht. Na het verwijderen van
enkele galstenen kon hij naar huis.
13 Augustus, de stichtingsdag van de congregatie,
werd dit jaar een nog groter feest dan andere jaren.
Op feestelijke wijze werd ook herdacht dat de fraters Isidorus en Ben Hagemans dit jaar 70 jaar frater
zijn en Henk Huirne 60 jaar. Onze voorganger in
de eucharistievieringen, pastor Anton Vernooij, herdacht zijn gouden priesterjubileum.
Na de plechtige eucharistieviering was er een gezellig samenzijn met bewoners en genodigden met ter
afsluiting een heerlijk buffet.
Het was echter niet voor iedereen een geslaagde
dag. Een poging om de piano op zijn oorspronkelijke plaats te zetten mislukte. De piano viel en kwam
zeer pijnlijk op de voet van pastor Hans Peters
terecht. In eerste instantie werd verondersteld dat er
alleen sprake was van een stevige kneuzing, bij later
onderzoek bleken er toch een paar botjes in zijn
voet gebroken te zijn. Dus Hans toch in het gips.
Na bijna 29 jaar als kok voor de fraters gewerkt
te hebben ging Jan Kees Verlare eind 2013 met
pensioen, al bleef hij in goed overleg en tot veler
tevredenheid bij gelegenheid bijspringen. Nu, bijna
twee jaar later, vond Jan Kees het toch wel genoeg.
Op 14 augustus nam hij definitief afscheid tijdens
de koffie, waarbij hij nogmaals werd bedankt voor
zijn inzet en zijn veelal vrolijke aanwezigheid.
Door een ongelukkige val brak mevr. Christine
Versteegh op 15 augustus haar pols en kwam er
een scheurtje in haar heup. Zoals u begrijpen zult,
was dit erg pijnlijk voor haar.
Na enkele dagen ziekenhuisverblijf kwam Christine
weer thuis. Wij hoopten op een voorspoedige reva-

lidatie, maar helaas werd het tien dagen later
noodzakelijk geacht Christine toch weer in het ziekenhuis op te nemen.
Frater Hans Wennekes kwam op 17 augustus vanuit Kenia naar Nederland.
Hoofddoel van dit bezoek is zijn deelname aan het
Buitengewoon Algemeen Zakenkapittel dat in september in Indonesië wordt gehouden. Gelukkig is
er ook tijd genoeg om wat tot rust te komen van
zijn drukke werkzaamheden in Lodwar.
Ter voorbereiding op het kapittel zijn er trouwens
nog enkele bijeenkomsten geweest in De Bilt, waarvan de laatste op 28 augustus. In de volgende
Onder Ons meer kapittelnieuws.
Op 27 augustus nam mevr. Inge Willems afscheid
van de bewoners van het fraterhuis in De Bilt en
van haar collega’s. Zij is bijna 40 jaar in dienst
geweest van de fraters, de meeste ervan in het
Gregoriushuis in Utrecht. Tijdens een gezellig samen
zijn werden mooie woorden gesproken en cadeaus
overhandigd, waaronder een mooi vriendenboek
met persoonlijke bedankjes.
Op 1 september werd op traditionele wijze de vakantieperiode afgesloten met een geslaagde middag.
Zowel fraters als medewerkers traden op en gaven
blijk van hun creatieve gaven (zie pagina 13).
Laatste deel van de eendenfeuilleton.
Zoals in het vorige nummer van dit blad al vermeld,
zijn er, in tegenstelling tot vorige jaren, zes eendenkuikens veilig in de binnentuin opgegroeid. Toen zij
even groot waren als hun moeder, verliet laatstgenoemde haar kinderen in de verwachting dat zij
zich wel zonder haar konden redden. Dit bleek
inderdaad het geval. Na verschillende vliegoefeningen verlieten de jonge eenden hun veilige plek
en vlogen de wijde wereld in. Een enkele keer
zagen we er nog eentje, maar sinds begin augustus
zijn alle zes definitief verdwenen. Alhoewel…. definitief? Wie weet wat ons in het voorjaar 2016 nog
wacht. We houden u op de hoogte.
Frater Wim Versteeg
5
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Frater Henk Huirne
60 jaar frater van Utrecht
Alle begin is moeilijk; Henk Huirne
heeft dat aan den lijve ondervonden!
Hij groeide op als boerenzoon,
maar hoe ouder hij werd hoe meer
het voor hem duidelijk werd dat hij
zijn leven niet wilde slijten als boer.
Hij wilde iets voor mensen persoonlijk betekenen en de Congregatie
van de Fraters van Utrecht leek hem
daarvoor een weg te bieden.
Hij kende de fraters een beetje via
hun werk voor de jongens van de
Leo Stichting in Borculo, waar de
boerderij van zijn ouders niet ver
vandaan lag. En zo kwam het dat
hij op 18-jarige leeftijd naar het
internaat van de fraters in Zeist trok.
Dat was wel even wennen. Want
daar was Henk, die alleen dialect
sprak en dus vaak niet begrepen
werd. Die buiten het boerenbedrijf
en de landbouwschool nog weinig
andere ervaring en levenswijsheid
had opgedaan. Dat maakte hem
met regelmaat tot dankbaar doelwit van plagerij en pesterij.
Maar Henk sloeg zich er doorheen,
geholpen door de wetenschap die
hij van thuis meekreeg: dat het er
allemaal bij hoort. Op 1 augustus
1955 werd de inmiddels 19-jarige
Henk als frater Everardus ingekleed
in de Congregatie van de Fraters
van Utrecht.
De eerste grote verandering in zijn
fraterleven kwam ongeveer anderhalf jaar later. Begin 1957, ongeveer een half jaar na zijn noviciaat,
werd hij gevraagd te gaan factureren voor de Gregorius-uitgeverij.
Een nieuwe wereld ging voor Henk
6

hij dat werk ‘zomaar’ ging doen.
Als hij wat doet, wil hij dat hij het
goed en verantwoord kan doen.
Hij wilde de jongeren nabij kunnen
zijn en wilde zich derhalve ook in
de richting van het jeugd- en maatschappelijk werk verder bekwamen
en gaan studeren. Zo kwam hij in
het maatschappelijk werk en in
allerlei vormen van psychotherapie
terecht en uiteindelijk zal hij op
diverse locaties zijn eigen praktijk
open: frater Christiaan leerde hem psychotherapie opzetten.
typen en op de uitgeverij leerde hij
omgaan met de factureermachine. Henk werkte in Utrecht tot 1986.
Hij werd geacht alles binnen enkele Toen vroeg algemeen overste frater
maanden onder de knie te krijgen, Camillus hem of hij overste wilde
want na de zomervakantie moest worden in Borculo. Na van de verhij voor de scholen gaan facture- bazing over dit verzoek bekomen
ren. De facturering voor de boek- te zijn, en frater Camillus bevestihandels, de tweede klant van de gend geantwoord had op zijn
uitgeverij, werd door iemand anders vraag of hij het wel zeker wist en
verzorgd. Hij redde het. Een eerste de goede Henk voor ogen had,
grote stap was gezet. In augustus heeft Henk “ja” gezegd. En al
moest hij natuurlijk afscheid nemen
kon hij aan de slag.
van Utrecht, echt plaatsgebonden
Frater Rodriguez van Ooijen is heel was hij niet.
behulpzaam geweest bij verdere Hij zag zijn leven namelijk in het
bijscholing van frater Henk op kader van een fragment uit het
administratief en boekhoudkundig Oude Testament waar God tegen
gebied. Henk doorliep met succes Mozes zegt: “…de grond waarop
de middelbare handelsavondschool je staat is heilig” (Exodus 3,5), een
en behaalde daarna zijn praktijkdi- tekst die voor hem betekent dat je
niet ver van huis te hoeft gaan, dat
ploma boekhouden en MBA.
Hij zou nog wel verder hebben wil- er híer wat te doen is, dat je jezelf
len studeren, ware het niet dat overal waar kunt maken. Dat heeft
toenmalig algemeen overste frater hij altijd bij alles wat hij deed en
Bavo dat niet nodig vond. Hij was doet geprobeerd.
van mening dat Henk nu voor de In 1986 als overste naar Borculo
congregatie genoeg administratie- dus. Het zal het begin blijken te
ve kennis in huis had en harder zijn van een lange periode als leinodig was voor het jeugdwerk van dinggevende en bestuurder. In
diverse functies tot op de dag van
Utrecht Ahoy.
Maar Henk zou Henk niet zijn als vandaag namelijk, begin volgend
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jaar 30 jaar lang!
In Borculo blijft hij 9 jaar. Daarna
wordt hij 8 jaar overste in Arnhem.
In 1998 werd Henk gekozen tot lid
van het Provinciaal Bestuur Nederland als frater Tone Rotink door
ziekte gedwongen terugtreedt. Na
het plotselinge overlijden van frater
Wiro Weersink werd hij vervolgens
in 2002 gekozen tot derde provinciaal overste van Nederland.
Een zware verantwoordelijkheid,
maar hij ging er voor, op zijn
Henks, want als hij er eenmaal van
overtuigd was dat iets op een
bepaalde manier moest, dan ging
hij ook door roeien en ruiten. Echter wel openstaand voor inbreng
van anderen en met respect voor
andermans mening. Zelfs moeilijke
situaties werden daardoor toch uiteindelijk in meerderheid tot een
bevredigend einde gebracht.
Toen kwam het kapittel van 2006;
het bevond hem te licht voor herverkiezing. Abrupt was hij provinciaal af. Dat kwam even hard aan
omdat hij zich voluit gegeven had
en het niet aan zag komen. Maar
eigenlijk was hij tegelijkertijd blij
dat hij de verantwoordelijkheid kon
overgeven aan frater Wilfried, die
veel bestuurservaring had en een
flink aantal jaren jonger was.
Nu is frater Henk al jaren overste in
De Bilt, de laatste grote communiteit
van de congregatie, maar bepaald
niet de gemakkelijkste. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is
flink boven de 80. Dat betekent dat
men inboet aan gezondheid, zowel
lichamelijk als geestelijk. Dat betekent ook dat er geleerd moet worden daarmee om te gaan. Vaak
een harde leerschool. Het is moeilijk
voor mensen om hun capaciteiten
kwijt te raken, en zich daar vaak
nog van bewust te zijn ook. Voor
anderen is het moeilijk de geleerde,

handige, krachtige huisgenoot van
vroeger te zien aftakelen en hem
desondanks op een goede manier
tegemoet te blijven treden. De
medebroeder is patiënt geworden.
“Je ziet om je heen dat dit ergernissen oproept, dat het moeilijk wordt
om elkaar nabij te zijn, dat mensen
worstelen met het oud worden, van
zichzelf en van de ander. Een groeiproces voor ons allemaal,” zegt
frater Henk. Ook nu gaat hij er
weer voor. Hij probeert er te zijn
voor ieder
een. Iedereen in zijn
waarde laten en zelfstandigheid
onderstrepen en aanmoedigen zijn
daarbij belangrijk. In de huiskamer,
waar de fraters die dat nodig hebben extra hulp krijgen, gaat hij elke
dag even langs. Hij wordt gemist
als het een dag niet van zo’n bezoek
komt. Dat is een compliment; dat
geeft aan dat belangstelling hebben en clementie tonen gewaardeerd worden.
Als aan Henk gevraagd wordt wat
het eerst bij hem bovenkomt als hij
terugkijkt op 60 jaar als frater van
Utrecht, dan is zijn eerste spontane
antwoord: dankbaarheid. Dank-

baar dat de congregatie hem in de
gelegenheid stelde te doen wat hij
graag wilde, dat hij zich kon ontwikkelen, dat hij vertrouwen kreeg.
Als hij zijn jubileum in de congregatie viert, zegt frater Henk: “Hier
staat een tevreden mens. Dankbaar
ben ik dat ik nog een goede gezondheid heb en dat ik dienstbaar kan
zijn aan de gemeenschap. In de
jaren dat ik overste mocht zijn, en
dat geldt tot op de dag van vandaag, heb ik veel vertrouwen genoten. Het gevoel dat ik gedragen
word, heeft mij verrijkt. Mijn diepste
wens is dat we elkaar blijven verrijken en niet uit elkaars genade vallen, onder de zegen van God onze
Vader.”
Moge het zo zijn.
Henk, van harte gefeliciteerd met
je diamanten jubileum.
Nog vele mooie jaren gewenst en
hopelijk blijf je nog lang in staat
kilometers toe te voegen aan de
560.000 km die je reeds per fiets
hebt afgelegd!
Adri Vergeer
7
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Naar Polen als zorgpelgrim

Een reisverslag van frater Isidorus Nieland
De bedevaartorganisatie VNB
organiseert de laatste jaren ook
bedevaarten voor mensen met een
lichamelijke handicap. Geef je
handicap(s) op en er wordt voor
gezorgd, evenals voor wensen met
betrekking tot voedsel. Zo werd ik
bijvoorbeeld buiten de bus steeds
door diverse ‘chauffeurs’ rondgereden in een vierwieler. En dat vraagt
in Polen wat met zijn vele keien in
de straten. Wat de doelen betreft:
er wordt ook gedacht aan toeristische onderwerpen tussendoor, aan
eigen initiatief. Je moet als zorgpelgrim wel iets meer betalen en ik
denk dat de verzorgers, vrijwilligers
die in beginsel hun eigen reis betalen, daarvoor een zekere tegemoetkoming krijgen.
De reis ging allereerst naar Fulda,
waar Sint Bonifatius in 744 een
Benedictijner klooster stichtte. Hij is
daar na zijn dood (Dokkum) in de
abdij bijgezet. Om op tijd in Polen
te kunnen zijn, reisden we die eerste dag ruim 700 km, maar de
organisatrice zorgde voor een aantal stopplaatsen, zodat we het niet
als vervelend hebben ervaren. Wij
zouden de volgende dag, een zondag, in de Frauenkirche in Dresden
de H. Mis bijwonen, maar we hadden in Fulda al een mis gehad,
zodat we die zondagmorgen vrij
waren. Toch gingen bijna alle pelgrims naar deze Hofkirche. Op
een zijaltaar had een kunstenaar
van een boom een kunstwerk
gemaakt, door de stam tot op ooghoogte uit te hollen. Daarboven
had hij de stam verticaal versneden
tot het gezicht van onze Heer, maar
8

zo dat de ruwe vorm van de boom
bewaard bleef. Meer naar de kant
hing een tekst, waarin onder meer
de priesters werden herdacht, die
slachtoffer waren geworden van
het nazidom.

De volgende dag gingen wij naar
Auschwitz. Ik heb daar pas goed
begrepen, dat het ging om een
regel
rechte moordindustrie. Het
moorden had niet alleen betrekking
op de mensen die direct afgevoerd
werden naar de gaskamers. De
mensen die overdag moesten werken, kregen te weinig eten, moesten
na terugkomst in het kamp bij hun
eigen slaapzaal nog oefeningen
doen. Ze werden in grote groepen
naar een wc-zaal gebracht, waarin
twee lange rijen zitgelegenheden
waren zonder tussenmuren. Ze sliepen in lagen in een aparte barak.
Stil verzet werd als volgt beboet. Als

één gevangene was ontvlucht, werden er ‘s morgens bij het appel tien
collega’s uit zijn barak aangewezen
om de hongerdood te sterven.
Het verhaal van pater Kolbe is misschien nog niet in details bekend.
Daarom vertel ik het hier. Er waren
door de commandant tien mensen
aangewezen voor de hongerdood,
omdat één van de gevangenen ‘s
nachts was gevlucht. Pater Kolbe,
die was opgepakt voor het vermenigvuldigen en verspreiden van illegale blaadjes en hulp aan vluchtelingen, stapte naar voren. De kampcommandant snauwde: “Wat moet
jij, Pools zwijn?” “De plaats innemen
van één van deze tien.” “Waarom?”
“Ik ben ziek en oud. Hij heeft vrouw
en kinderen.” “En wie ben jij dan
wel?” “Een Pools priester.” Dat gaf
blijkbaar de doorslag.
Wij hebben door een bijzonder
toeval – de S.S. had geen tijd meer
om alles te slopen – de grot gezien
waarin deze tien mensen opgeborgen werden: een vrij ondiepe hoge
en smalle ruimte zonder ramen en
licht met grote en kleine rotsblokken
als muren en zelfs als vloer, aan de
voorkant afgesloten door een hek.
In de gang naar deze grot was er
licht, als je het aandeed tenminste.
Toen ik probeerde in te schatten of
er tien mensen naast elkaar in de
grot konden staan, en hoe zij daar
zouden moeten leven, moesten wij
alweer plaats maken voor een volgende groep bezoekers. Als je na
een maand verblijf in de grot nog
niet dood was, zoals pater Kolbe,
dan kreeg je een spuitje. Hij werd
in 1982 heilig verklaard door Paus
Johannes Paulus II in aanwezigheid
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van de aanvankelijk aangewezen
gevangene met twee van zijn kinderen, en op 14 augustus (zijn
sterfdatum) in de liturgische kalender opgenomen.
Ik herinner mij dat de Afrikaanse
broeders, over wie ik de zorg had
in Kenia, erg onder de indruk waren
van zijn levensverhaal. En toen wist
ik nog niet eens alle bijzonderheden van hierboven te vertellen (de
rol van de gevangene die eerst was
aangewezen, is in mijn gegevens
niet duidelijk naar voren gekomen).
Paus Johannes Paulus II is immens
populair in Polen. En dat merk je
vanaf de eerste dag dat je in Polen
bent tot aan de laatste dag. Je kunt
in elke winkelstraat afbeeldingen
van hem zien. Alles wordt over
hem tentoongesteld. Van speeltjes
uit zijn vroege jeugd, tot herinneringen aan toneel, bergbeklimmen,
slaapkamers in sacristieën met sloffen op of onder het bed. Op het
grootseminarie, waar hij op een
dag een serie voordrachten gaf bij

gelegenheid van zijn bisschopswijding meen ik – zijn keuze tot paus
duurde nog jaren – wilde hij
‘s avonds naar bed gaan in een
klein kamertje boven de poort.
Maar het binnenplein stond vol met
studenten, die juichten en applaudisseerden. Naar bed gaan was er
voorlopig niet bij. De nieuwe bis-

Frater Isidorus zit uiterst rechts op de voorste rij.
Foto gemaakt op 130 meter diepte in de zoutmijn

schop deed zijn kleine raam helemaal open en stak in de avonduren
nog een forse preek af. Het meest
indrukwekkend was een huis, dat
opgekocht was en als een museum
werd ingericht. Met naast de kleine
dingen uit zijn schooljaren bijvoorbeeld ook een overzicht van de
wereldreizen die hij als paus
maakte. Alles werd tentoongesteld
zoals bijvoorbeeld rapporten uit
zijn lagere school tijd en van vervolgscholen. Hij haalde bepaald
geen krappe voldoendes. Je moet
even wennen aan het systeem: een
1 stelt een 10 voor, een 2 een 9
enzovoort. Al zijn rapporten gaven
van de ongeveer twintig vakken,
meestal meer dan vijftien 1’en aan,
de rest liep van 2 naar 3½. Dat
huis was overvol van herinneringen
aan de paus, ook uit zijn latere
periode. Je loopt misschien het
beste in je eentje door dit museum.
De gangen zijn nauw met vol
behangen muren. En op straat? De
etalages hangen vol met foto’s en
boeken... over Paus Johannes Paulus II.
Ik zag vanuit mijn zittende positie
nauwelijks boeken over Maximilian
Kolbe (in het Pools met één a als
voorlaatste letter). Er werd ook veel
aandacht geschonken aan de
Poolse componist Frederic Chopin,
maar meer over concerten met zijn
werken. Toch opmerkelijk, want hij
heeft een groot deel van zijn leven
in Frankrijk doorgebracht. Toen ik
in onze bus niet helemaal toevallig
zijn Marche Funèbre noemde, reageerde onze Poolse begeleidster
meteen!
Zoutmijnen
Wij werden ook uitgenodigd om
een kijkje te nemen in de zoutmijnen. Ze worden geloof ik niet meer
gebruikt. Wel bleek alles tot in de
9
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puntjes klaargemaakt voor toeristisch gebruik. Je kon een route
nemen tot zo’n 130 meter onder de
grond, of tot 450 meter, maar dan
moest er veel langs trappen gedaald
en geklommen worden. Voor dat
laatste voelde ik niets met mijn rolstoel. En voor het eerste voelde ik
weinig. Maar hoe kun je je vergissen! Ik ging met de lift mee tot 130
meter. Je verlaat de lift in de hoek
van een grandioze ruimte. Daar
was van alles te zien. Het meest
indrukwekkend was een kathedrale
ruimte onder de grond met veel,
meer dan manshoge heiligenbeelden. Als je verder liep, kwam je in
een ruimte voor handenarbeid,
waar mijnwerkers in vrije tijd bezig
waren. Het roept allemaal vragen
op. Vroeger gingen de arbeiders
waarschijnlijk voor meerdere dagen
naar beneden. Maar bij dat “vroeger” moet je denken aan een periode van zo’n 500 jaar! De vroomheid die het geheel uitstraalt, had
vooral ook te maken met het gevaarlijke werk in eerdere periodes. Dat
was wellicht nog niet de periode,
dat men paarden naar beneden
bracht, die een lift aan een katrol
over een behoorlijke afstand ophieven. Deze paarden kregen stro, in
stro zitten muizen, die zelf voor
meer muizen zorgden. Vandaar dat
men ook poezen naar beneden
haalde! De groepsfoto van ons
gezelschap is onder de grond
gemaakt met als achtergrond het
hoofdaltaar van de kathedraal. De
lezer krijgt dan meteen een indruk
van de grootte van deze kathedraal.
De Polen zijn erg trots op het
Mariaheiligdom
Czestochowa.
Maria wordt daar vereerd als
Onbevlekte Ontvangenis. De Polen
vergelijken het met Lourdes. En
inderdaad, wij kwamen daar aan
op een gewone dag in de week,
10

maar de drukte van alle bezoekers
deed niet onder voor wat je op een
gewone dag ervaart in Lourdes.
Wij mochten met onze groep een
viering meemaken op de voornaamste plaatsen vooraan. Dat
klinkt wat eigenaardig, maar stel je
een flink priesterkoor voor met de
beeltenis van de Zwarte Madonna
hoog boven het altaar. Wij zaten
in het verlengde van het priesterkoor op bevoorrechte plaatsen.
Achter ons was een bredere ruimte,
waar Poolse mannen, vrouwen en
kinderen zaten of eerder stonden
en knielden. En dat aantal was niet
gering. Rechts en links van ons
waren zijgangen die doorliepen tot
in de gangen van het grote klooster, neem ik aan. Wonderlijk was
wel, dat alle gelovigen, mannen,
vrouwen en kinderen op hun knieën

langs ons naar die bredere ruimte
gingen. Zij stoorden niet en dat zal
wel de bedoeling zijn geweest.
Vóór het schilderij van Maria hing
een vlak dat dit hele schilderij
afdekte met uitzondering van het
gezicht van Maria en van het goddelijk Kind. Op dat vlak met die
twee ronde gaten waren sieraden

aangebracht,
zoals
broches,
parels… verdeeld over dat hele
overdekkende vlak. Ik denk dat men
dit vlak ook een soort liturgische
functie gaf, door het tijdens de
dienst weg te nemen en later weer
terug te plaatsen. In een middeleeuws geschrift staat onder meer
dat deze afbeelding door de evangelist Lucas geschilderd zou zijn op
het tafelblad van de H. Familie uit
Nazareth. Het verhuisde via Jeruzalem en Constantinopel naar het
gebied van Rusland. De afbeelding
werd in 1430 beschadigd tijdens
een roofoverval. De inkepingen op
de wang van Maria zijn daarvan
nog een gevolg. Elders moet ik hebben gelezen, dat de donkere
gezichtskleur van Maria veroorzaakt zou zijn door verkeerde verf
of kleurstof te gebruiken bij het
opknappen na genoemde overval.
Maar de devotie werd simpel verrijkt met de naam: Zwarte Madonna.
Voor de Polen is deze afbeelding,
die door de eeuwen heen als een
soort schild tegen ongelukken werd
gezien, geworden tot een tweede
wapen van Polen, samen met de
Poolse wit-rode vlag.
Onze lange terugreis – we zaten
niet ver van de Russische grens! –
had als laatste officiële stopplaats
Kevelaer. Vóór de reis was ik
nieuwsgierig naar het eigene van
Kevelaer als bedevaartplaats – ik
was er nog nooit geweest – maar
je kunt ook te vol raken. Ik heb in
mijn verhaal hoofdzakelijk naar
voren gebracht wat op mij veel
indruk heeft gemaakt en ik heb
geprobeerd dat voor de lezers van
Onder Ons te verwoorden.
Het hoofddoel van de reis was de
pelgrimage naar Czestochowa,
maar de tocht duurde acht volle
dagen en dan heb je toch wel wat
meer gezien.
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
05 – 07 – 2015

De heer Josephus Henricus Antonius (Jos) Leechburch Auwers
in de leeftijd van 87 jaar, te Den Haag.
Broer van zuster Antoine Leechburch Auwers.

27 – 08 – 2015

De heer Arnoldus Bernardus Franciscus (Arnold) Wisman
in de leeftijd van 89 jaar, te Zeist.
Zwager van frater Wim Versteeg.

10 – 09 – 2015

Mevrouw Cisca Bollen, in de leeftijd van 93 jaar, te Nijmegen.
Oudste zus van frater Ton Augustin.

14 – 09 – 2015

De heer Frans Doodkorte, in de leeftijd van 86 jaar, te Sneek.
Broer van frater Ben Doodkorte.

ZOLANG WIJ LEVEN, LEVEN WIJ VOOR DE HEER,
EN STERVEN WIJ,
DAN STERVEN WIJ VOOR DE HEER:
OF WIJ LEVEN OF STERVEN, WIJ BEHOREN HEM TOE.

frater David Mullink
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Vakantie voor de fraters en inwoners van het
fraterhuis in De Bilt
We hebben in de afgelopen maanden allerlei activiteiten en festiviteiten mogen meemaken, georganiseerd
onder de bezielende leiding van de activiteitencommissie. De tuinfair en het blokfluitconcert kwamen in onze
vorige Onder Ons al aan bod. Maar er was meer!
Voor een bezoek aan het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg op 16 juni hadden zich
18 personen opgegeven. Dit museum is geschikt voor
rolstoelers, waardoor ook meerdere oudere fraters mee
wilden.
Het is een zeer imposant gebeuren. Er is daar een heel
nieuw, groots gebouw neergezet met allerlei oud en
modern oorlogsmaterieel. Je kijkt je ogen uit en vele
oude instrumenten en rijdend materieel komen je nog
bekend voor. De mensen hebben met veel plezier deze
excursie gemaakt. Zo blijf je, ook op je oude dag, nog
bij op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

12

In de middag van 14 juli gingen we met vier auto’s in
de richting van Wijk bij Duurstede om de boomgaarden in dit deel van Utrecht eens met een bezoek te
vereren en er lekker kersen te eten. We hadden er zin
in en alles werkte mee, ook het weer was prachtig.
Er was afgesproken met een kersenboomgaard
in Cothen. Annex aan deze boomgaard was een
soort museum ingericht, dat vertelde over de soorten
kersen, over de afslag op de veiling en we konden
zelf ook nog een bod doen op een partij kersen. Maar
daarvoor hadden we te weinig kennis voor.
Het werd een heel mooie middag. We hebben veel
kersen gegeten en we konden ons in de boomgaard
onder de bomen goed bezighouden. Een zeer
geslaagde uitgaansdag.
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De themamaaltijd ‘Zomer’ van 28 juli was heel
goed verzorgd en stond geheel in het teken van
warmte, zon, vakantie en vrolijkheid. Het sorbetijs als
toetje viel weer bijzonder in de smaak.

Het Vakantieslotfeest was op 1 september en dit
was weer een mooi, enthousiast sluitstuk van alle
zomerse activiteiten in het fraterhuis met enorm enthousiaste inzet van fraters, medewerkers en vrijwilligers.
Een woord van dank waardig!
Frater David Mullink

13
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In Memoriam

Frater Jan Smit
Frater Jan Smit was een integer
mens en een diepgelovig religieus.
Altijd op zoek naar de nabijheid
van mensen, attent, belangstellend
en dankbaar. Ondanks het feit dat
hij steeds meer in moest leveren,
hoorde je hem nooit klagen. Tot in
de laatste dagen had hij de wil om
te leven en bij zijn medebroeders
te zijn.
Zijn jaren in Kenia waren voor hem
bepalend voor zijn leven. Eenmaal
voorgoed terug in Nederland hield
hij contact met hen die in Afrika zijn
vrienden geworden waren. Aartsbisschop van Kisumu, Zaccheus
Okoth, waarmee Jan jaren gewerkt
heeft, stelde er een eer in hem weer
te mogen ontmoeten toen hij begin
mei van dit jaar een bezoek aan de
fraters in De Bilt bracht. Jan heeft
hier intens van genoten.

thuis mogen sterven. Medebroeders,
huisgenoten en personeel hebben
nog afscheid van hem kunnen
nemen. Dat het sterven niet lang op
zich zou laten wachten, wisten wij.
Na enkele zware laatste weken heeft Dat dit de volgende nacht al zou
hij in de nacht van vrijdag op zater- gebeuren, was wel heel erg snel.
dag 23 mei 2015, om kwart voor
vier, zijn leven uit handen gegeven. Jan was de jongste van het gezin
Wat een bevrijding moet het voor Smit. Zijn moeder was ziek en is
hem geweest zijn, zijn lichaam los te vroeg gestorven. Toen hij een half
mogen laten en zijn geest te vereni- jaar oud was, kwam hij in een
pleeggezin. Deze mensen waren
gen met zijn Schepper.
De laatste weken waren een marte- goede bekenden van de familie.
ling voor hem. Naast zijn doofheid Zelf noemt Jan het een wat triest
was hij ook niet meer in staat te begin, maar aan de andere kant
spreken of te eten. Nadat er in het heeft hij er een goede tijd gehad.
ziekenhuis besloten was dat hij Toen hij drie jaar was, ging hij weer
naar huis zou mogen, hebben wij terug naar zijn familie. Een moeizahem dit na afloop van dat gesprek me start van een nog jong leven.
gezegd. Hij volgde ons met zijn
ogen en maakte een spreekbewe- De fraters kende hij al van de lagere
ging. Uit zijn gezichtsuitdrukking school. Onderwijzer worden was
meenden wij op te mogen maken niet direct zijn keuze. Hij wilde frater
dat hij ons verstaan had. Hij zou worden. Het gelofteleven, het geza14

menlijke leven en het gezamenlijk
gebed hoorden daar voor hem
wezenlijk bij. “Dit alles maakt het
fraterleven compleet,” zegt hij in
een interview rond zijn 60-jarig
kloosterfeest. Dat dit zijn levens
keuze is geweest, hebben wij tot in
de laatste weken mogen ervaren.
Zijn uitzending naar Kenia kwam
niet zo maar uit de lucht vallen. Als
jonge frater had hij de wens te kennen gegeven naar de missie te willen. In 1960 vertrok hij samen met
twee medebroeders voor het eerst
naar Kenia. Afrika en de Afrikanen
zouden de rest van zijn leven bepalen.
We kennen Jan allemaal als een
stille bedeesde man die alles wat
traag deed, maar wel zeer zorgvuldig. Hij was attent en dankbaar
voor de kleinste dingen. Velen van
ons hebben ooit een kaart van hem
ontvangen. Slechts enkele regels,
klein geschreven, ondertekend
fr. Jan Smit. Het was niet zo maar
een kaart. Nee, altijd een kaart ter
onder
steuning van de vierde
wereld. Want de wereld van de
arme en de zwakke lag hem na
aan het hart. Ook in Kenia gaf hij
hier blijk van. Zo heeft hij de studie
van een aantal jongeren in Kenia
geldelijk ondersteund. De vorming
van jonge mensen tot waardevolle
burgers en goede christenen heeft
bij Jan altijd voorop gestaan.
In de jaren dat hij onderwijs mocht
geven op het Rakwaro Kleinseminarie, het St. Johns Seminarie en
de St. Mary’s Secondary School in
Kibabii, leerde hij veel mensen ken-
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nen en heeft hij zich op veel gebieden kunnen inzetten. Hij voelde
zich als onderwijzer erg betrokken
bij de gezinnen en de jongeren.
Praktisch evangelie, dat is waar hij
voor stond. De mensen in Kibabii,
waar hij het langst gewerkt heeft,
hebben dit in hem ervaren. Al in
1978 hebben zij hun dank geuit
voor zijn werk in Kibabii en omgeving. Daarvoor werd hij bij zijn
25-jarig kloosterfeest ingewijd tot
‘elder’ van hun stam. Dat wil zeggen: Stamoudste van de Bukusu
Stam. Aan hem werden de attributen die bij deze inwijding hoorden

woeste menigte die zijn dood eiste.
Het is Jan geweest die toen naar
buiten is gelopen en op de menigte
afging. Hij heeft bezwerend zijn
hand opgestoken en gezegd: “No
one will enter this house,” – “Niemand komt dit huis binnen.” De
menigte droop af en de dader is
op een eerlijke wijze berecht.
De jaren van de bestuursperiode
van 1968 tot 1988 waren voor Jan
zeker niet de makkelijkste. Als er
moeilijkheden waren, dan was het
zijn taak om die tot een goed einde
te brengen. En dat heeft hij gedaan.

duidelijk verwoord hoe Jan ervaren
werd als bestuurslid: “Jan, we laten
je met pijn in het hart gaan.”
Weer terug in Kenia werd Jan Provinciaal Overste in de nieuwe
bestuursvorm. Een uitdaging. Leiding geven, overdragen van scholen en stimuleren van wat er nog
was. Samen met onder anderen
frater Isidorus Nieland werden er
in die tijd ook nieuwe Constituties
geschreven voor de Afrikaanse
Congregatie van de Broeders van
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, de congregatie waar
frater Isidorus werkzaam was als
novicemeester.
Wanneer er bezoekers uit Kenia
waren, genoot Jan van hun verhalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit Kenia vele berichten van medeleven en waardering
zijn ontvangen. Jan is Afrikaan met
de Afrikanen geworden in al die
jaren. Zelf zegt hij hierover: “Na
zoveel jaren ben je met het land en
de bevolking van Kenia vergroeid.”

officieel overhandigd en alle rech- Gekozen als lid van het Algemeen
Bestuur, had hij van 1988 tot 1994
ten gegeven die daarbij horen.
de verzorging van de persoonlijke
Hoe zeer Jan in al de jaren dat hij contacten. Deze persoonlijke benain Kenia werkte begaan was met dering lag hem wel. Jan werd ervahet wel en wee van de Afrikanen, ren als een wijs man en een betrokblijkt uit het verhaal dat zich ken bestuurder.
afspeelde in Kibabii. Er was een Aan het eind van zijn periode als
grove misdaad gepleegd en de lid van het Algemeen Bestuur, in
dader was op de vlucht voor de 1994, werd tijdens het kieskapittel
woedende menigte die hem wilde duidelijk dat Jan weer beschikbaar
lynchen. De man was het fraterhuis was voor Kenia. De oudste kapituin gevlucht. Buiten wachtte een laris heeft toen in zijn slotwoord

Waren zijn eerste levensjaren niet
eenvoudig, zijn laatste levensjaren
waren dit ook niet. Telkens opnieuw
moest hij weer inleveren. Wij weten
dat hij kracht putte uit zijn geloof.
Tot in de laatste dagen had hij de
wil om te leven en bij zijn medebroeders te zijn. In de kapel zowel
als in de avondrecreatie. Want Jan
bleef tot op het laatst belangstellend en gericht op zijn medemens
in wie hij Gods Liefde aanwezig
wist.
Jan, bedankt voor wie en wat jij
voor ons, voor je familie en voor
vele Kenianen bent geweest. We
zullen je missen.
frater Ton Oostveen
15
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Jaar van het godgewijde leven
Deel iii

In eerdere artikelen van deze reeks
werd gerefereerd aan de brief die
paus Franciscus eind 2014 schreef
aan de religieuzen bij de opening
van het Jaar van het Godgewijde
Leven.
In deel I ging hij in op de historie
van de religieuzen, zowel die waar
we op terug kunnen kijken als de
historie die nog geschreven moet
worden.
In deel II ging het erover dat naast
een dankbare herinnering aan alle
goeds dat in het verleden gestalte
kreeg, dit jaar ons ook oproept om
de tegenwoordige tijd met passie
te beleven, waarbij de vraag werd
gesteld of wij ons laten oproepen
door het Evangelie. Én of wij daarnaar durven te handelen.
Dit derde deel sluit aan bij punt 3
in de brief van de paus, waar hij
aanmoedigt de toekomst hoopvol
tege
moet te treden. Om juist in
deze tijd van onzekerheden de
moed niet te laten zakken, hoop te
houden.
“Het derde objectief van dit Jaar
van het Godgewijde Leven,” schrijft
de paus, “is de toekomst hoopvol
omarmen. We kennen de moeilijkheden die het godgewijde leven in
al zijn vormen tegemoet gaat: de
vermindering van de roepingen en
16

het verouderingsproces, vooral in
de westerse wereld, de economische problemen als gevolg van de
zware mondiale financiële crisis,
de uitdagingen van de intentionaliteit
en van de globalisatie, de valkuilen
van het relativisme, de mensen aan
de rand van de maatschappij en de
sociaal – onbelangrijke mensen…
Juist in deze onzekerheden, die we
met veel van onze tijdgenoten
delen, wordt onze hoop geaccentueerd, vrucht van ons geloof in de
Heer van de geschiedenis die blijft
herhalen: Wees niet bang… want
Ik ben met jou.
De hoop waarover wij spreken steunt
niet op cijfers, maar is de hoop die
niet ontgoochelt en die ons de kans
zal geven verder te gaan met het
schrijven van een grote geschiedenis
in de toekomst. Daarop moeten we
onze blik richten.
Geef niet toe aan de bekoring van
getallen en efficiëntie, en nog minder aan de bekoring te vertrouwen
op eigen krachten. Onderzoek met
waakzame aandacht de horizon
van jullie leven en van het huidig
moment. Sluit je niet aan bij de
onheilsprofeten die het einde of de
zinloosheid van het godgewijde
leven in de Kerk van vandaag verkondigen. Laten we verder gaan en
laten we steeds opnieuw onze weg
hernemen met vertrouwen in de
Heer.”
Hoop hebben, krijgen of houden is
niet op iets of iemand wachten,
hoop is gedreven worden, hoop is
actief. Hoop is heel vaak gewoon
dóen.
Daar kunnen we best wat inspiratie
bij gebruiken!

Ik ben dan ook eens op zoek
gegaan naar positief nieuws. Daar
moet je dus ook echt naar op zoek,
want tv en kranten kennen alleen
nieuws dat zo ellendig mogelijk is,
liefst nog aangedikt of verdraaid.
Het is echter verbazingwekkend
wat er allemaal aan goeds gebeurt.
Soms zijn het grote dingen, soms
kleine, maar toch...
Laatst las ik van een echtpaar met
twee dochters. De moeder had een
alleenstaande vriendin met vier
dochters. Toen de vriendin na een
kort ziekbed overleed, nam het
echtpaar de zorg voor de vier
erbij. Het was opeens een gezin
met zes dochters in leeftijd variërend tussen de 6 en 16 jaar.
Het zal beslist veel van iedereen
gevraagd hebben, maar het zal
ieder ook veel gegeven hebben, al
was het alleen maar hoop op een
goede toekomst.

Hulp, en daarmee ook hoop, wordt
trouwens op heel veel plekken in
het groot en in het klein gegeven.
Na rampen zoals in Nepal bijvoorbeeld, waar tienduizenden jongeren na de aardbeving begin dit
jaar de handen uit de mouwen
staken. Onder hen bevonden zich
jonge ondernemers, studenten, artsen en kunstenaars. Zij regelden
transporten met levensmiddelen en
tenten naar de districten, bouwden
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shelters en toiletten, zamelden geld
in, doneerden bloed en boden de
ministeries aan hun informatiesystemen op orde te brengen. Nu op
veel plekken Temporary Learning
Centers of Tijdelijke Scholen worden geopend, zijn de vrijwilligers
bij de kinderen te vinden, met
muziekinstrumenten en spelletjes.
De schatting is dat 50.000 Nepalese jongeren op de een of andere
manier als vrijwilliger actief zijn.
Die inzet maakt indruk. Voor het
eerst in de geschiedenis van Nepal
hebben jongeren zo massaal gereageerd op de noden van de bevolking. Als deze energie nu wordt
gebruikt voor het herbouwen van
het land dan zal Nepal zeker uit
het stof herrijzen.
De jongeren hebben weinig tot
geen verwachtingen van de regering, die als inefficiënt en corrupt
wordt gezien. Als een groep wordt
gevraagd wat de rol van de overheid is, antwoordt één van de
jongeren, onder hard gelach: “De
regering? Is die er dan?”
Inmiddels is de overheid min of
meer operationeel en zijn de verhoudingen enigszins genormaliseerd. Sterker nog, de regering is
met een slim plan op de proppen
gekomen: ze wil in de komende
maanden 100.000 jongeren mobiliseren om in de getroffen districten
te helpen met wederopbouw. Een
win-winsituatie dus.
Enkele jaren geleden hadden we in
Onder Ons een artikel over de
‘plastic soep’ in de oceanen. Een
triest verhaal. Toen. Nu is er wel
degelijk hoop. In 2012 studeerde
namelijk een jongeman af die een
systeem heeft ontwikkeld waarmee
de 7.250.000 ton plastic afval in
de wereldoceanen opgeruimd kan
worden. Hij ontwikkelde zijn con-

cept verder, werkte aan financiering en richtte vervolgens The
Ocean Cleanup Foundation op,
een non-profit organisatie die verantwoordelijk zal zijn voor de ontwikkeling van zijn voorgestelde
technologieën. Zijn geniale oplossing zal door het opruimen van de
oceanen een zegen zijn voor het
milieu, jaarlijks honderdduizenden
zeedieren kunnen redden, en milieuverontreinigende en voor de
voedselketen gevaarlijke stoffen
drastisch verminderen.

komst, op een stukje Gods Koninkrijk op aarde, al zijn we er nog
lang niet en is er nog heel wat te
doen, maar er leeft zo veel goeds
in mensen!
De volgende tekst die Václav Havel
(1936-2011) schreef over hoop,
sluit hier mooi bij aan:

Zo zijn er meer positieve berichten
over het milieu: over herbebossing
van het Amazonegebied, over
opwekking van duurzame energie,
over maatregelen ter beperking
van opwarming van de aarde, over
de ontdekking van bacteriën die
kernafval opruimen enz.
Er bestaan zaken als een klimaattop,
een nucleaire top, gelegenheden
waarbij in ieder geval gesproken en
nagedacht wordt over verbetering
van situaties. Hoopgevend, toch?
Hoeveel mantelzorgers zijn er niet.
En laten we de voedselbanken niet
vergeten.

Diep in onszelf
dragen wij hoop;
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is
een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er
in de wereld gebeurt.
Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is
een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe
en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans
van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde
als optimisme;
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

Als je er dus oog voor wilt hebben
en verder kijkt dan alleen het
nieuws dat je in krant en op tv voorgeschoteld krijgt, is er wel degelijk
reden tot hoop op een betere toe-

Op deze manier naar hoop kijken,
zal ons zeker inspireren en op weg
kunnen helpen. Hopelijk lukt het
ons de hoop zo te beleven. Succes!
Adri Vergeer
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PASTOR ANTON VERNOOIJ

50JAAR PRIESTER IN HET BISDOM UTRECHT…
Professor-Emeritus, doctor Anton Vernooij werd geboren op 18 november 1940. Op 13 augustus jl. vierde hij in
De Bilt samen met de fraters zijn 50-jarig priesterjubileum.
waar in die tijd zo’n 400 jongens
hun priesteropleiding volgden. Een
gymnasium dat zes jaar duurde.
Anton was al een aantal jaren bezig
met muziek maken en speelde al
piano en orgel. Hier kreeg hij de
kans om zich ook in de muziek verder te bekwamen. Hij werd
gevraagd, nog als jong student, om
voor het orgelspel te zorgen op het
seminarie. Hij deed dit graag en zo
kwam hij al vroeg op een belangrijke plaats te zitten. Hij werd in
1956 voor het eerst gevraagd om
het ‘Ave Verum’ te spelen. Het was
zijn debuut op het seminarie.

v.l.n.r.: staand: pastor Anton,
frater Isidorus, zittend: fraters Henk
en Ben
Bij gelegenheid van dit gouden jubileum ontmoet ik hem voor een
gesprek in zijn prachtige appartement in het oude Mooi Zeist. Eén
van de eerste vragen daarbij was
wat voor hem “belangrijke momenten” waren in zijn bewogen leven.
Hij is blij met deze vraag, want nu
kan hij zelf aangeven wat voor hem
ijkpunten zijn geweest. Anton had
zelf al acht belangrijke momenten in
zijn leven voor ogen, die hij graag
ter sprake wilde brengen.

Studie op twee seminaries
Er werd hard ge
studeerd op het
seminarie, maar het was wel wat
saai en nogal massaal met zoveel
jongelui. Maar het moet gezegd
worden dat de leiding niet te streng
was en dat men soepel met de
regels omging. Men kan zelfs spreken van een moderne opvatting. Hij
maakte zijn studies binnen de
gestelde tijd af en in 1965 was hij
klaar om zijn priesterwijding te
mogen ontvangen.

functie inhoud geven met muziek,
wat altijd al zijn grote wens was
geweest. En zo vertrok Anton na
zijn wijding in 1965 naar Rome en
ging er wonen in het Nederlands
College.
In Rome, de grote stad met een
enorme historie, begon zijn tweede
leven. Hij kwam in een tijd dat hij
nog net het laatste deel van het Vaticaans Concilie kon meemaken en
mocht aanwezig zijn bij enkele
samenkomsten. Het was een groots
gebeuren, waarbij zo’n 2200 bisschoppen en kerkleiders bijeen
kwamen. Daarnaast heeft hij Rome
als een bruisende stad ervaren met
een rijke historie. Hij voelde er zich
snel thuis en ging aan de slag met
zijn opgedragen studie.
Anton trok de stoute schoenen aan
en meldde zich ook aan voor een
pianostudie op het conservatorium
in de stad, wat ten strengste verboden was omdat het als staatsmuziek
werd gezien in het Vaticaan. Toch
volgde hij deze opleiding en met
succes: zijn einddiploma voor pianomuziek behaalde hij in 1970 aan
het Conservatorio Luisa d’Annunzio
in Pescara. Het heeft hem veel plezier gedaan en was een aanvulling
op zijn kerkelijke muziekleven. In
1975 promoveerde hij aan het Pontificio Instituto di Musica Sacra in
Rome tot doctor Musicae Sacrae,
op zijn proefschrift over J. P. Sweelinck.

Priesterwijding en studie in Rome
Tijdens zijn retraite in de week vóór
zijn priesterwijding, krijgt hij van de
leiding van het seminarie en de bisschop te horen dat hij na zijn priesterwijding naar Rome zou worden
gestuurd om kerkmuziek te studeren.
Muziek, orgelspel en piano
Het eerste bijzondere moment. Als Het was een grote verrassing voor
twaalfjarige jongen kwam hij op hem maar hij was er ook heel blij Docent in Utrecht 1969-1997
het kleinseminarie in Apeldoorn, mee. Zo kon hij zijn priesterlijke In 1969 werd Anton, na terugkeer
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uit Rome, benoemd tot docent aan
het Instituut voor Kerkmuziek in
Utrecht. Dit werd zijn grote levenswerk dat 28 jaar van zijn leven zou
beheersen. Hij noemt het “via de
kerkelijke muziek de mensen dichter
bij God brengen.” Hier ligt zijn herderlijke taak. Via de kerkmuziek de
mensen laten voelen, laten ervaren,
wat de muziek kan doen in het aanvoelen en deels begrijpen van Gods
mysterie en geheim.
Anton vertelt mij: “Met deze kerkmuziek breng ik de mensen tot God en
laat ze voelen en ervaren dat God
dicht bij ons mensen staat, zich bij
ons thuis voelt. Het is een mystiek
gebeuren. Ik ben blij dat ik op deze
manier God dichter bij de mensen
kan brengen.”
Bijzonder hoogleraar 1998-2005
Op 1 januari 1998 werd hij
benoemd tot Bijzonder Hoogleraar
Liturgische Muziek aan de Theologische Faculteit van de Universiteit
van Tilburg. Deze leerstoel is een
initiatief van de Nederlandse St.Gregoriusvereniging. Anton zelf
vindt dit de bekroning van al het
werk dat hij voor de kerkmuziek
gedaan heeft en nog doet in Neder
land. De titel van zijn afscheidsrede
luidde: “O taal, waarin wij God
verstaan…” Het is een titel die als
een rode draad door heel zijn leven
loopt en die het belangrijkste uitgangspunt is geweest in zijn geestelijke loopbaan. Want: wat kan
muziek doen in het leven van mensen? Anton zegt: “Dat je, wat de
mens ten diepste te zeggen heeft,
niet doet met de taal van het alfabet, maar met de taal van de
muziek…” Het is een taal die
onzegbaar is. De taal van gevoel,
beleving, luisteren en stil worden.
Het is de taal van de luisterende
ziel.

Contacten met
de fraters
Mijn volgende
belangrijke punt
is het contact
met de fraters.
“Door de loop
der jaren heb ik
ze leren kennen,
waarderen en
zijn velen mijn
vrienden geworden.
Probeer
maar gewoon te zijn en te doen…”
De zang is daarbij niet eens het
belangrijkste. Hij zegt: “Ik kwam
voor het eerst op 11 oktober 1995,
al weer 20 jaar geleden, bij de
fraters de H. Eucharistieviering
doen. Dit was nog in de oude kapel
in het voorhuis. Ook zorgde ik voor
het overbrengen van het Allerheiligste van de oude naar de nieuwe
kapel. Fr. Silvanus was de koster en
ik heb heel wat gedebatteerd en
gediscussieerd met hem, maar ook
met de fraters Samuel en Theodulus.
Het waren gesprekken met soms
wat conservatieve, maar ook intelligente en geestige men
sen met
veel gevoel voor humor.” Zo kwam
Fr. Theodulus regelmatig naar hem
toe en zei dan: “Pastor, ik heb een
probleem…” Anton: “Als het gesprek
dan in zijn richting ging, was hij
content. Het waren prima mensen
met wie ik optrok en ik voelde mij
thuis bij hen.”
Muziek heeft zijn leven getekend
Heel het leven van pastor Anton
stond en staat in het teken van ‘dienaar Gods zijn, door via de kerkmuziek de mensen nader tot God te
brengen.’ In de muziek kun je veel
meer zeggen en ervaren dan in de
muzieknoten zelf. Voor hem is het
gezegde waar, dat zegt: ‘C’est le
ton, qui fait la musique…’

Zijn priesterarbeid is in de kerkmuziek tot uiting gekomen en sluit
naadloos aan bij zijn taak als priester. Hij zegt: “Muziek is onze taal
om met God in contact te komen.”
Als jonge priester was pastor Vernooij van 1983 tot 1989 6½ jaar
pastor in de Paulusparochie, Tuindorp in Utrecht. Hij ervoer daar dat
je geen twee heren voor 100 procent kunt dienen. En zo kwam er
een einde aan dit pastoraatswerk.
Toekomst als emeritus
In november hoopt Anton zijn 75ste
verjaardag te vieren. Hij is nog
steeds zeer actief bezig met publicaties op het gebied van de kerkmuziek, hij geeft regelmatig lezingen
en toespraken en is schrijver van
vele artikelen op het gebied van de
kerkelijk muziek. In november komt
zijn boek over de kerkmusicus Floris
van der Put uit, ons welbekend uit de
zangbundel die we gebruiken.
En zo weet Anton zijn tijd goed te
besteden met het werk dat hij als
jong priesterstudent al ambieerde.
Werken in Gods tuin met zijn muzikale talenten.
Anton, hartelijk dank voor het goede
gesprek dat we samen voerden.
Van harte proficiat met je gouden
priesterjubileum. Het ga je goed en
Gods zegen.
Frater David Mullink.
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Bericht uit Lodwar
In de vorige Onder Ons hebben we u twee brieven gepresenteerd van jongeren die deel
uitmaakten van het Programma van Nadirkonyen van frater Hans Wennekes.
Wij kregen daar heel positieve en leuke reacties op.
Hierom – en om het feit dat frater Hans erg druk was met voorbereidingen voor het buitengewoon kapittel en zijn reizen hiervoor naar Nederland en Indonesië – laten wij hieronder nogmaals twee
jongeren aan het woord.
Wederom zult u kunnen ervaren hoe waardevol het werk in Lodwar is en hoe dankbaar jongeren van het centrum
zijn voor de kansen die zij krijgen zowel van degenen die ter plekke voor ze zorgen als van degenen die financiële ondersteuning bieden vanuit Nederland.
Beste vrienden van Nadirkonyen,
Hallo, hoe gaat het met u? Ik hoop
net zo goed als met mij hier in
Nadirkonyen.
Ik ben een jongen van bescheiden
komaf, die heel wat geluk had toen
hij in 2001 bij het Kinderprogramma van Nadirkonyen kon komen.
Daar maakte ik kennis met de
wereld van het onderwijs. Op dit
moment ben ik eerstejaars student
aan de Moi Universiteit waar ik
bedrijfskunde en economie studeer.
Ik ben blij mij met deze brief te kunnen richten tot mijn sponsors, hen
te kunnen laten weten hoe het met
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mij gaat en welke vooruitgang ik
boek.
Mijn eerste studiejaar heb ik dankzij uw gulle giften onlangs met succes kunnen afsluiten. Ik ga nu aan
het tweede jaar beginnen van deze
driejarige opleiding en ik ben zo
vrij u te vragen mij ook voor de
resterende tijd van mijn studie te
blijven ondersteunen.
U bent prachtmensen, aan wie mijn
vorming en heel mijn leven ter harte
gaan. U heeft me de zoete smaak
van verschillende gradaties van
opleiding doen proeven. Ik behoor
nu tot de weinige Turkana-mensen
in dit land die geluk hebben gehad.
En zonder de bemiddeling van uw

broeder Hans zou ik het nooit zo
ver geschopt hebben of zou ik zelfs
al lang geleden de school eraan
hebben gegeven.
Ik ben ervan overtuigd dat mijn
opleiding goed in de markt ligt en
dat ik na afronding een baan zal
kunnen vinden op allerlei gebieden, zoals in de accountancy, het
bank
wezen, bij verzekeringsmaatschappijen, de toeristenindustrie en
in heel wat functie bij ngo’s (ondernemingen die niet werken vanuit
regeringen).
Ik zal u gedenken in mijn dagelijkse
gebeden .
Heel veel dank en groeten van
David Ereng
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Beste sponsor,
Ik heet Stanley Esimit en ben 17
jaar. Ik werd geboren in het dorp
Nadapal in Turkana als tweede
zoon van de heer en mevrouw
Ekaale, in een gezin van drie jongens. Om mij en mijn broertjes te
onderhouden brandt mijn vader
houtskool en weeft mijn moeder
matten en bezems, die ze verkopen. Door de lage verdiensten van
mijn ouders leef ik de meeste
dagen zonder voedsel. Bovendien
gebruiken mijn ouders hun verdiensten meestal om alcohol te kopen
en elkaar te bevechten in ons bijzijn. Dat werd steeds erger, zo erg
zelfs dat ons thuis vanwege de
ruzies en vechtpartijen een onveilige plaats voor ons werd.
In het jaar 2004 kwam ik in Lodwar
op straat terecht. Ik werd parttime
straatkind, dat wil zeggen dat ik
gedurende de dag op straat verbleef en ‘s nachts thuis. Ik verzamelde stukjes metaal en verkocht
die; van het verdiende geld kocht ik
voedsel voor ons gezin daar we
niet meer op onze ouders konden

vertrouwen. De kans dat zij eten
mee naar huis zouden brengen
was bijna nihil. Op 6-jarige leeftijd
werd ik voor ons gezin de broodwinnaar. Ik had nog nooit de binnenkant van een schoolklas gezien
en dat had ook geen prioriteit in
mijn leven. Een jaar leefde ik op
straat toen ik werd opgenomen
door het Nadirkonyen Centrum
voor Straatkinderen en Uitgebuite
Kinderen.
In Nadirkonyen vond ik een nieuw
thuis, broers en zussen. Ik vond een
liefhebbende en zorgzame familie.
Ik werd weer een kind dat kreeg
wat het nodig had, zoals kleding,
onderdak en eten. In Nadirkonyen
maakte ik kennis met opvoeding en
werd me geleerd hoe me netjes en
moreel verantwoord te gedragen.
Ik kreeg begeleiding en hulp, ook
op emotioneel vlak, en ik leerde
hoe ik moest omgaan met de maatschappij, in het bijzonder met
ouderen en leeftijdsgenoten.

beste leerlingen van mijn klas, totdat ik in het jaar 2010 het bericht
kreeg dat mijn vader was overleden. Hij had weliswaar een groot
aandeel gehad in het feit dat ik op
straat beland was, maar bloed is
dikker dan water en ik was ontredderd.
Ik dank God voor mijn Nadirkon
yen-familie, in het bijzonder voor
Broeder Hans, die me steunde en
zorgde dat ik doorging met leren.
In 2012 behaalde ik mijn certificaat
voor basisonderwijs en ging ik
naar de Moi Middelbare School
waar ik nu derdejaars ben.
Dit alles was alleen maar mogelijk
omdat Nadirkonyen mijn schoolgeld betaalde. Ik ben het Nadirkonyen-programma dan ook heel
dankbaar, dat het me weer hoop
gegeven heeft, en weer een glimlach op mijn gezicht bracht.

Ik zal God bidden zijn zegen te
blijven geven aan het programma,
de vrienden van het programma,
degenen die ons alle goeds toewensen en degenen die de kinderen van Turkana zo in hun hart sloten dat zij hen de kans gaven om
onderwijs te krijgen en daarmee
een betere toekomst.
Hoogachtend,
Stanley Esimit

Na dat eerste jaar van opvoeding,
mocht ik me aansluiten bij de anderen op de basisschool. Het ging
goed en ik behoorde steeds tot de
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Kolommetje
HERFST, STILTE
OF STORM?

Nu de herfst zich langzaamaan
laat zien, is het ook voor ons mensen weer een tijd van rust en stilte.
De drukte van de zomeractiviteiten,
bezoekjes en uitjes ligt al weken
achter ons. We gaan geleidelijk de
‘nachtschuit’ in. We kunnen genieten van de lange avonden die ons
samenbrengen en tijd geven voor
elkaar. De uitbundige bloei en
groei van bloemen, bomen, planten en struiken, maakt plaats voor
het afsterven van de bladeren en
het ruimen van het dorre hout. Een
tijd van rust in de natuur. Geldt dat
ook voor ons?
Herfst is een wonderlijk jaargetijde.
Er zijn mensen die moeite hebben
met deze tijd. Als de blaadjes vallen raken ze depressief. Is het de
confrontatie met onze sterfelijkheid
die mensen triest maakt? De herfst
van ons leven kunnen we op verschillende manieren beleven. Kiezen we voor stilte of storm? ‘De
ouderdom heeft ook haar charme,’
leerde ik ooit. Toch hoor ik vaak:
‘Oud worden is mooi, maar oud
zijn is moeilijk en zwaar.’ Hoe
zwaar het ouder worden kan zijn,
weten we maar al te goed door de
kwalen en kwaaltjes die door de
jaren in aantal toenemen. We worden geconfronteerd met een menselijke aftakeling die we niemand
gunnen. Wat is dan de charme van
de ouderdom? Het is de rijkdom
der jaren. De vruchten van een
goed en welbesteed leven. De
kring van familie, vrienden en
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bekenden die ons lief zijn, ligt als
een krans om al die jaren heen.
Dankbaarheid voor wat was,
maakt dat de ongemakken en pijn
dragelijk worden. Niemand wordt
immers oud zonder krasjes, scheuren of schade. Wie geen fouten
maakt, heeft niet geleefd. Als we
echter in dankbaarheid kunnen
terugkijken op een welbesteed
leven, dan mogen de bladeren
geleidelijk aan gaan vallen. Daar
hoeven we geen pijn aan te beleven. ‘Kijk niet naar wat je niet meer
kunt, maar kijk naar wat je nog wel
kunt,’ leerde ik na een ernstige
ziekte. Dan staan we op een rijke
manier in het leven. Als we echter
vast willen houden aan wat ooit
allemaal was, dan kunnen onze
herfstjaren zwaar zijn. Het voordeel van een herfststorm is namelijk, dat de bomen hun bladeren
verliezen zodat het dorre en dode
hout verwaait en de boom overeind blijft in de storm. Een boom
zonder blad loopt minder schade
op. Zo is het ook met ons, als we
bij het ouder worden niet bereid
zijn los te laten, dan gaan we in de
storm van het leven gegarandeerd
tegen de vlakte. ‘Het probleem is
vaak niet het gebrek aan nieuwe
ideeën, maar het loslaten van oude
inzichten’ (Dee Hock). De rijkdom
van de oude dag is dan ook het
rijpen van inzicht en het verkrijgen
van nieuwe inzichten, maar deze
krijgen alleen kans als we onze
oude beelden durven loslaten. Dit
vraagt moed, overgave, bezinning,
stilte.
Juist de herfst en de winter bieden
daartoe gelegenheid. We vinden

weer tijd om te lezen en ons te verdiepen in levensvragen en zingeving. Want ook behoefte aan
bezinning kenmerkt de ouder wordende mens. Ons Godsbesef en
Godsbeeld zijn mogelijk aan vernieuwing toe. De zin van het leven
krijgt zijn antwoord in het besef dat
we deel uitmaken van een groot
geheel. Als alles één is met alles en
bezield is door dezelfde Geestkracht die wij God noemen, dan is
er geen begin en geen eind. Dan is
het leven eindeloos. Vieren we
daarom Allerheiligen en Allerzielen in november? We kunnen leren
van de natuur. De herfst staat ons
als een kleurrijk leraar ten dienst.
Daarom besluit ik deze ‘herfstcolumn’ met een verhaal van wijsheidsleraar Kahlil Gibran, uit de
bundel ‘Spiegels van de ziel: Zei
een grasspriet
Zei een grasspriet tegen een herfstblad: ‘Je maakt zo’n misbaar als je
valt! Je verstoort al mijn winterdromen.’ Zei het blad verontwaardigd;
‘Jij, laaggeboren, laag wonend armzalig wezen zonder zang! Jij leeft
niet in de hogere luchtlagen en weet
niet wat zingen is.’ Toen vleide het
blad zich op de aarde neer en sliep
in. En toen de lente aanbrak werd
het wakker en was een grasspriet. En
toen de herfst aanbrak en boven
haar de herfstbladeren door de lucht
dwarrelden, mompelde ze, vlak voor
ze in haar winterslaap verzonk:
mopperend: ‘Oh, die herfstbladeren!
Ze maken zo’n misbaar! Ze verstoren
al mijn winterdromen.’

Maarten
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Financiële verantwoording
Giften tot SEPTEMBER 2015
Voor Onder Ons:

Voor frater Hans Wennekes

JUNI
26 A.M.D.
V.H.M.S.
29 M.H.Th.V.
T.L.F.
A.K.
A.A.J.O.
30 P.S.L.
G.M.F.

€
€
€
€
€
€
€
€

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

JULI
1
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
31

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,75,100,25,25,20,20,25,25,50,15,50,25,25,-

J.H.MT.H.
G.H.G.
N.S.G.
P.J.M.vB.
S.C.W.T.-G.
M.J.vD.
S.St.M.
J.M.J.M.-P.
A.F.M.vR.
W.J.M.B.
C.C.G.vH.
J.J.R.
G.A.M.L.
G.A.E. vM.-S.

AUGUSTUS
24 M.W.J.vR.

JUNI
30 G.M.T.A. v G.

€ 100,-

AUGUSTUS
28 K.B.O.

€ 700,-

€ 25,-

Dank voor uw welkome giften,
Fr. Wim Janssen adm.
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