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Van de redactietafel
Terwijl de herfst pogingen doet om
zijn intrede te doen, ontvangt u van
ons Onder Ons nummer 3 van dit
jaar. Ik realiseer me dat we volgend
jaar alweer de 85ste jaargang van
ons blad mogen gedenken. Maar
hierbij dan het herfstnummer 2016.
In ons zomernummer maakten we
melding van het feit dat we dit jaar
heel wat kloosterjubilea gedenken.
In dat nummer heeft u kunnen lezen
over de fraters die hun zestigjarig
kloosterfeest vierden. Dit keer zijn
het degenen die hun zeventigjarig
feest gevierd hebben, waarover wij
schrijven. Het zijn de fraters Stanislaus Walta, Servatius van Diemen,
Hilarius de Booy, Willibrordus Hilhorst. Allen ver in de tachtig maar
nog steeds actief, respectievelijk als
koster, technische man, tekenaar
cartoonist en vlinderfrater. Wie zijn
deze mensen en wat beweegt hen
nog steeds na zeventig jaar kloosterleven als Frater van Utrecht? U
leest het allemaal in dit nummer.
In ons vorige nummer heeft u ook
kort kennis kunnen maken met onze
algemeen overste frater Venansius.
Hij zowel als onze algemeen secretaris frater Adolf vieren dit jaar hun
zilveren kloosterfeest. Tijdens hun
verblijf in Nederland in augustus
had ik een zeer openhartig gesprek
met hen. Dit keer geen uitgebreide
terugblik op vijfentwintig jaar kloosterleven, maar een gesprek gericht
op de toekomstverwachting.
Op ons verzoek schreef frater
Adolf bovendien een persoonlijk
relaas over zijn vijfentwintig jaar
frater zijn. Wij ontvingen van hem
een boeiend verhaal. Open, eerlijk
en eenvoudig als hij is, beschrijft hij
zijn beleving als religieus. Actie en

contemplatie zijn twee zaken die
hem in evenwicht houden. Frater
Wilfried van der Poll stond garant
voor de vertaling van dit artikel uit
het Indonesisch.
Voor een collage van het congregatiefeest dat bij gelegenheid van
de jubilea gevierd werd op 23
augustus verwijzen wij u naar
elders in dit blad.
Het jaar van barmhartigheid loopt
ten einde. Ons redactielid mevrouw
Adri Vergeer sluit haar artikelen
over dit onderwerp af met deel IV.
In dit laatste artikel reikt zij de sleutel aan die tot barmhartigheid leidt.
En het antwoord blijkt: zien, bewogen raken en tot daden komen. De
sleutel tot dit alles is, Liefde.
In de rubriek projecten welke door
de fraters van Utrecht gesteund
worden dit keer een kijkje op het
Indonesische eiland Flores. De stichting Rupingh is daar al jarenlang
werkzaam. Rupingh en Roepia, u
heeft het al gezien, het is een combinatie van geld en roeping. Je
geroepen weten om hulp te bieden
is een prachtig ideaal, en daarbij is
geld nu eenmaal een noodzaak.
Rupingh voorzag reeds in de voorziening van schoon drinkwater en

elektriciteit. Dit keer gaat het om de
bouw van een multifunctioneel centrum: een dorpshuis, school en kinderopvang. Boeiend om te lezen
hoe mensen elkaar daarin sterken.
In de afgelopen nummers van
Onder Ons heeft u kunnen lezen
over de nieuwe ontwikkelingen binnen de bestuursvorm van de Fraters
van Utrecht in Nederland. De
omvorming tot Het Religieus Huis
Nederland – Fraters van Utrecht is
inmiddels van start gegaan. In Kort
Nieuws vindt u hieromtrent de laatste berichtgeving.
Lodwar, dat kleine stadje in noordelijk Kenia, is bij de meeste lezers
van Onder Ons niet onbekend
meer. Onze medebroeder frater
Hans Wennekes werkt daar inmiddels vijfentwintig jaar. In het centrum
voor straatkinderen, Nadirkonyen is
dit op 13 augustus op sfeervolle
wijze gevierd. Frater Berno Spekschate en frater Wim Versteeg
waren namens het bestuur en de
Nederlandse fraters bij dit feest
aanwezig. Frater Berno schreef voor
ons een impressie over zijn ervaringen tijdens dit feest in Lodwar. Een
gedenkwaardig gebeuren de moeite waard om samen te vieren.
De gedichten in dit nummer geven
stof tot nadenken. Liefde is een
andere naam voor God.
Daarover gaat het gedicht op blz.
4. Dat God ook spreekt in de natuur
blijkt uit het gedicht op het achterblad: ‘Het bosviooltje’. En zo heeft
u weer voldoende leesstof om van
kaft tot kaft geïnformeerd te zijn.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
frater Ton Oostveen
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Frater Willibrordus Hilhorst
viert zijn 70- jarig kloosterfeest
Er is al veel geschreven en gepubliceerd over en met frater Willibrordus Hilhorst. Dat mag ook wel want hij
viert dit jaar zijn 70-jarig jubileum. In den lande is frater Wilibrordus alom bekend als de natuurman in ‘Vroege
Vogels’. Veel mensen luisteren op zondagmorgen naar Radio 1 waar hij zijn zegje doet over velerlei zaken uit
de natuur. En omdat hij dit doet met zoveel liefde, passie en enthousiasme, luistert men graag naar hem.
Noviciaat
Maar naast ‘dit werk’ is hij toch in
de eerste plaats frater, die dus al 70
jaar zijn leven in dienst van de
gemeenschap stelt. Ik vraag hem
waar hij nog graag eens iets over
wil vertellen: dan begint hij over de
periode van zijn noviciaat in kasteel
de Heemstede, onder Houten. Hij
zegt: “Wij begonnen ons noviciaat
in 1946 toen we pas 18 jaar waren.
Met 15 jonge mensen begonnen wij
ons voor te bereiden op een streng
leven in gemeenschap, met geloften
die ons op het goede pad zetten.
Het is net na de oorlog en de koude
winter van 1946/47 kwam eraan.
Er was weinig te eten en naast de
vele dagelijkse oefeningen moesten
wij het huis schoon houden. Dat
gebeurde allemaal met de hand en
voor het dweilen werden bijvoorbeeld oude zakken gebruikt. Voor
het eten ging men de boer op en
Mgr. Van den Hengel heeft zelfs
een varken laten slachten om ons
aan eten te helpen. Maar als groep
kun je veel hebben en we hebben
dit jaar goed beëindigd.”
Natuur
Het tweede punt waar Willibrordus
nog wel iets over wil zeggen, gaat
over zijn kennis van de natuur. Hij
zegt: “In 1958 woonde ik in Amersfoort. Hier kwam ik in contact met
frater Efrem Stein. Met hem trok ik
de Treek in, een natuurgebied juist
buiten Amersfoort. Efrem was ook

een groot vogelkenner, hij kon
vogels bijna allemaal herkennen
aan de zang. Van hem heb ik veel
geleerd over vogels.
Van een andere frater uit het Amers
foortse, frater Majella, leerde ik de
grote verschillen te zien van allerlei
paddenstoelen en zwammen. Deze
kennis heb ik daarna zelf uitgebreid, ook over vlinders. Het was
en is zeer fascinerend.”
Ander werk
“Hierna werd ik verplaatst naar het
moederhuis in Utrecht. Hier kreeg ik
naast het schoolwerk weer heel wat
anders te doen. Ik werd leider bij
de jeugdvereniging Zwaluwen Voor
uit. Hier behaalde ik het diploma
scheidsrechter en ik heb daar een
poos de jongens begeleid. Maar
dit werd me allemaal teveel en toen
frater Prudentius kwam te overlijden,

mocht ik voor de tuin gaan zorgen.
De taak op de school ging altijd
gewoon door; dit was de eigenlijke
werkzaamheid.
Begin jaren tachtig kreeg ik de kans
om bij de Broeders van Dongen op
Curaçao te komen werken als
onderwijzer. Dit leek me een enorme uitdaging. Maar dit werk, in dat
warme klimaat, met een leven dat
heel veel improvisatie vereiste, kon
ik geen vastigheid krijgen. En na
enige tijd ben ik weer teruggekeerd
naar Nederland. Terug in eigen
land heb ik eens rondgekeken en
ben toen naar Borculo vertrokken,
waar de fraters diverse scholen
verzorgden. Eerst op de Leo Stichting gewerkt maar later in de plaats
Borculo zelf.”
Hier kwam hij door Henk Kamp,
tegenwoordig minister, in de ‘werkgelegenheidscommissie’
terecht
waar hij 10 jaar secretaris van is
geweest. Dit werk deed hij ook nog
een poos na zijn pensionering. Tenslotte verhuisde hij naar Arnhem en
vandaar naar St.-Jozef in De Bilt.
Graag wil hij nog kwijt dat hij
bijzonder content is met de zorg

vanuit het congregatiebestuur, van
De Bilthuysen en speciaal van onze
eigen verpleging. Hij is tevreden
en dankbaar te midden van zijn
huisgenoten en hij hoopt nog een
poosje zo door te kunnen gaan.
Frater Willibrordus, hartelijk dank,
proficiat en alle goeds gewenst.
frater David Mullink
5
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Bij gelegenheid van zijn 25-jarig kloosterjubileum
Frater Adolf vertelt:

Ik ben een dienaar, die altijd van zijn Heer
gehouden heeft!
was een SMP (havo) en later de SPG (kweekschool),
gerund door de Zusters van Steyl. Op die plek heb ik
voor het eerst kennis gemaakt met een frater BHK
(Bunda Hati Kudus = Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart, zo worden de Fraters van Utrecht in Indonesië
genoemd). Hij hield toezicht op de examens van onze
school. Onmiddellijk wilde ik me opgegeven voor het
postulaat van de fraters BHK, maar dit moest ik uitstellen omdat ik niet de zegen van mijn moeder kreeg om
daar naar toe te gaan. Dus, gewapend met een
diploma en een certificaat voor leraar catechese,
bleef ik ‘verder leren’ om een leraar op mijn eiland te
worden. Naast het volgen van een opleiding was ik
ook actief in het Legioen van Maria en enkele jeugdgroepen. Ik hield me bezig met pastorale activiteiten
in de omgeving, zoals de catechese en het leiden van
een klein koor. Het gaat niet om de eer, je ontvangt
innerlijke voldoening, wanneer het ‘oogsten’ getuigt
van het succes van de jongens, die – hoe stuntelig dan
ook – gaan lezen, schrijven en rekenen.

Voordat bekend was dat er een interview zou komen
met de jubilerende fraters Venansius en Adolf, heeft
frater Adolf op ons verzoek zelf een stukje geschreven
rond zijn frater-zijn.
Deels komt de inhoud terug in het interview dat elders
in dit blad afgedrukt staat, maar toch wilden wij u
deze bewogen persoonlijke bijdrage niet onthouden.
(Redactie)

Moeders zegen
Een verrassende wending was er medio 1990 toen
mijn moeder plotseling vroeg naar de bedoelingen
van mijn voornemen naar de fraters te gaan. Ik heb
gezegd dat ze als broers zijn en ik heb de vraag
beschouwd als een zegen die moeder gaf. Onmiddellijk ging ik naar het postulaat van de fraters BHK in
Maumere. Na het doorlopen van een interview met
frater Antonius Fernandez, leider van de postulanten,
werd ik geaccepteerd. Samen met negen vrienden
ging ik me verdiepen in fundamentele religieuze
opvoeding, ethiek en basisvaardigheden die nodig
zijn in het kloosterleven. Een jaar later, op 12 juli 1991
begonnen we alle negen het noviciaat in Malang
samen met vier postulanten uit Kediri. De eerste geloften heb ik op 12 juli 1993 afgelegd.

Het eiland Palu’e
Ik werd als vierde kind van vijf broers en zussen geboren in een eenvoudig gezin, waar ik veel genegenheid
heb ontvangen. Mijn opleidingstraject is heel apart
verlopen. Sinds de lagere school werd ik begeleid Elk moment is een tijd om te leren en daardoor om
door een neef die van huis uit leraar is. Dit mentor- Zijn wil te begrijpen
schap zette hij door tot in de middelbare school. Dit De communiteit in Podor, Larantuka werd mijn eerste
6
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werkveld. Aanvankelijk als procurator, later penningmeester van de scholenstichting Mardi Wiyata. Het
mag duidelijk zijn dat dit niet een beroep was dat ik
had verwacht. Beide taken vergen verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Twee jaar later verhuisde ik naar
Ndao-Ende voor verdere studies en ook volgden er
andere taken als leider van het internaat op de slaapzalen en af en toe leraar. Een heel grote uitdaging,
omdat ik werd geconfronteerd met studenten, docenten en medewerkers. Het gebrek aan ervaring bracht
me vaak in moeilijkheden. Je moet voor ogen blijven
houden dat het leven in de gemeenschap niet ten
koste mag gaan van het werk dat je opgedragen
krijgt. Op momenten dat je dit leert begrijpen, ontstaat
er een gevoel dat het niet altijd om jezelf gaat.
Maar godzijdank heeft men in die jaren oog gehad
voor het belang van een voortgezette vorming. Ook
de fraters junioren hebben daarbij geholpen. Het was
fijn om daarbij de steun van mensen van buiten te
ervaren, van zowel priesters als leken. Met het onderling uitwisselen van ervaringen en moeilijkheden help
je elkaar. De taken die je oorspronkelijk aanvaardde
en uitvoerde omdat het moest, begon je langzamerhand te zien als een dienst van liefde. Ook helpt
daarbij de relatie met leerkrachten in de scholen en
de andere leiders op het internaat. Meer en meer
begon in die jaren er een aandacht te groeien voor
een humanistisch-christelijke benadering. Deze sfeer
maakte het gemakkelijker om je in Ndao thuis te voelen.
Na korte tijd kwam er een nieuwe baan, nu als secretaris van de Scholenstichting Mardi Wiyata in Malang.
“Waarom ik?”, vroeg ik me af. Een vraag die dan bij
je opkomt. Hoewel vol strijd, ben ik begonnen. Ik ben
die tijd direct begonnen met leren over deze baan.
Maar nog altijd leefde het gevoel dat dit niet een
baan was die je verwacht had. Deze taak heeft een
valkuil, je gaat cijfers belangrijker vinden dan de mensen waar het eigenlijk om gaat.
Begin 2002 kwam er een vraag van het Algemeen
Bestuur om algemeen secretaris te worden. Het maakte me boos en in de war omdat ik me bewust was niet
voldoende ervaring voor deze taak te hebben. Bovendien scheelde ik in leeftijd veel met frater Leo Ruitenberg, die op dat moment secretaris was. De vraag
“waarom ik?” kwam telkens terug. Ik vond dat er nog
genoeg Indonesische fraters waren die meer volwassen waren en beter toegerust voor deze taak. Door
deze taak ben ik wel met veel medebroeders in

Nederland in contact gekomen. Dat heb ik als een
warme broederschap ervaren. Zonder een woord te
zeggen hebben ze me duidelijk gemaakt te stoppen
met klagen over mijn beperkingen. Daardoor begon
mijn vertrouwen te stijgen. Op 30 maart 2004 heeft
frater Leo Ruitenberg zijn functie als algemeen secretaris aan mij overgedragen.

Potten van klei
Al met al hebben vooral de leiders in die periode een
groot geloof in mij gehad. Ik werd gevormd door als
assistent samen met hen die de leiding hebben het lief
en leed te ervaren. Ik besefte dat ik vooral eerst
gewoon een dienaar was. Ik kreeg de kans om Zijn
wil te begrijpen. Zoals kleipotten. Geen goud, noch
zilver, maar klei is geduldig en liefdevol gevormd door
de pottenbakker voor de taak en de voortgang van
tijd, zoals Hij wenst. Ik ben zwak, ik ben eenvoudig.
Daarom kan ik mezelf beschikbaar stellen aan Hem.
Hij is blij om deze taak van grote dienstbaarheid aan
mij toe te vertrouwen. Hij werkt in mij, ik ben Zijn
knecht. Dank u voor al de medebroeders, vrienden en
kennissen, die mij hebben geholpen en gesteund in de
tijd die achter mij ligt.
Malang, 13 mei 2016
Fr. Adolf Cawa
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23 augustus 2016
feest jubilarissen

mooi

gezellig

en
lekker
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Kort Nieuws
Op 16 juni werd feestelijk afscheid genomen van
de heer Baan Euser. Hij was de technische man in
huis, inzetbaar voor klussen variërend van herstel
van rolstoelen en het reinigen van dakgoten tot aan
de opbouw van de kerststal en nog veel meer. In
aanwezigheid van bewoners, personeel en vrijwilligers werd hij toegesproken, kreeg hij een vriendenboek en boeketten bloemen.
Ruim een maand later nam pater Felix Tijding
afscheid. Vele jaren was hij voorganger in de kapel
van het St.-Jozefhuis, maar vanwege zijn gezondheid was het afscheid onontkoombaar. Op 22 juli
ging hij, met zijn medebroeder pater Ed van Liempt,
voor het laatst voor. Een gezellig samenzijn met
alle kapelgangers liet zien dat pater Felix zeer
gewaardeerd werd door de bezoekers van de zondagse diensten.
In de vorige nummers van Onder Ons is aandacht
besteed aan de structuurwijziging van de congregatie in Nederland. Op 8 juli werd tijdens een
officiële bijeenkomst in aanwezigheid van bijna
alle fraters en enkele gasten het vermogensrechtelijk reglement ondertekend door overste frater
Wilfried van der Poll en notaris Megens. Daarmee
was het Religieus Huis Nederland – Fraters van
Utrecht een feit. Uiteraard werden er toespraken
gehouden, een brief voorgelezen van algemeen
overste frater Venansius, en woorden van dank
gericht aan frater Berno Spekschate voor zijn inzet
in het pas opgeheven provinciaal bestuur.
Diezelfde dag verhuisde frater Wilfried van der
Poll van de Fazantenlaan Zeist naar de Schorteldoeksesteeg De Bilt. Als overste van het Religieus
Huis lijkt dit een logische stap, maar voor de betrokkene toch een hele overgang.
Op 12 juli kwam het bestuur van het Religieus Huis
Nederland voor het eerst bijeen. Zijn eerste daad
was de benoeming van frater Erik Lundgren tot
econoom en mevr. Marianne Vermeer tot secretaris. Aansluitend vond een gesprek plaats met directeur Harm Hoekstra van De Bilthuysen.

Op 1 augustus bestond Nadirkonyen, het project
voor straatkinderen in Lodwar Kenia, 25 jaar. Ook
aan dit jubileum werd natuurlijk feestelijke aandacht besteed, vanuit Nederland waren de fraters
Berno Spekschate en Wim Versteeg erbij. Een verslag van de feestelijkheden op 13 augustus staat
elders in dit nummer.
Op 11 augustus arriveerden de fraters Venansius,
Damianus en Adolf vanuit Malang in Nederland
voor overleg met het bestuur van het Religieus Huis
en met verschillende commissies. De fraters Damianus en Adolf keerden op 29 augustus terug naar
Indonesië. Een dag later vertrok frater Venansius
met frater Daan Boonman naar Kenia om op 12
september terug te keren naar Nederland, samen
met frater Hans Wennekes, die van een welverdiende vakantie gaat genieten. In Kenia voegden
frater Stanislaus, algemeen econoom, en frater
Vinsensius, plaatsvervangend provinciaal overste
Indonesië, zich bij hen.
Op 31 augustus en 1 september startte de heer
Joost van Hest, erfgoedconsulent van het Museum
Catharijneconvent, met de inventarisering van het
roerend religieus erfgoed in het Fraterhuis St.-Jozef.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen goederen
die wel of niet van kunst- of historisch van belang
zijn, zodat er een goed onderbouwde keuze
gemaakt kan worden: (a) het hoort (blijvend) bij de
congregatie, (b) het heeft historisch-culturele waarde en (c) het kan desgewenst een herbestemming
krijgen of afgestoten worden.
Malang heeft sinds 3 september een nieuwe bisschop: prof.dr. Henricus Pidyarto Gunawan, karmeliet. Voor de fraters van belang want de bisschop
van Malang is de hoogste gezagsdrager van de
congregatie.
Frater Wim Versteeg

9

Onder Ons nr. 3 - 2016

70 jaar kloosterleven

Frater Stanislaus Walta
Wij vieren dit jaar het zeventig
jarig kloosterjubileum van frater
Stanislaus Walta. Het is een respectabel aantal jaren gevuld met
veel lief en leed, maar ook met
allerlei activiteiten zoals liefde
werken, congregatiewerken en
werk dat we deden als gemeenschap. Het is zijn en ons leven
geworden en we zijn er blij en
gelukkig mee. Het gaf doel
en zin aan ons leven.

Jong ingetreden
Je was 18 jaar toen je in 1946
intrad bij de fraters. Opgegroeid
in een zeer degelijk, katholiek
gezin in het mooie Sneek, was je
op de hoogte van de kerkelijke
hiërarchie en wist je dat er vele
orden en congregaties waren, die
in dienst stonden van kerk en maatschappij en die veel goeds deden
voor de mensen. En toen je broer
Jan in 1943 bij de Fraters van
10

Utrecht was ingetreden, was het
enkele jaren later niet vreemd dat
Lodewijk, die toen nog onder die
naam leefde, ook bij de fraters zijn
opleiding en voorbereiding ging
volgen.
Na allerlei fasen in het kloosterleven te hebben doorlopen en in
allerlei huizen van de congregatie
te hebben gewerkt, werd je
vaste woonplaats Borculo.
Hier heb je de meeste
jaren van je leven
mogen slijten en je
bent één geworden
met de Borculose
mensen. De nauwe
connecties met meerdere families in het oosten des lands, zijn een bron
van vreugde geweest in Stanislaus’
leven, maar ook nu nog zijn de
relaties intact gebleven. Regelmatig bezoekt hij daar de mensen en
ook komen zij naar De Bilt toe.
En nu we in 2016 leven, woont hij
met meerdere medebroeders uit
het Borculose al een aantal jaren in
het mooie Fraterhuis St.-Jozef in De
Bilt.
Kosterschap
En ieder die denkt dat hij het nu
rustiger aan gaat doen, heeft het
mis.
Stan, zoals wij hem noemen, heeft
het nog druk met van alles en nog
wat. Toen de vorige koster het niet
meer aankon, werd frater Stanislaus gevraagd die taak op zich te
nemen. Hij zei ja, maar hij kwam
er ook al snel achter dat koster zijn
en kapelverzorger, een hele klus is.
Iedere dag moet alles geregeld en

verzorgd worden voor de avondvieringen. Alle attributen en kerkelijke ornamenten moeten aandacht
krijgen, het moet schoon gehouden
worden, de kaarsen moeten steeds
bijgehouden worden. En dan krijgen we nog de versiering van het
geheel met bloemen en planten.
Hier besteedt Stan heel veel tijd en
zorg aan. Maar hij heeft er dan
ook veel succes mee. Menige
medebroeder en kapelgast kijken
hun ogen uit naar zoveel schoons.
Orchideeën, liefst wit, hebben zijn
voorkeur.
En is er een groter feest van Maria,
dan komt dit beeld vol in de bloemen en kaarsen te staan. Ook
andere kerkelijke feesten krijgen
van hem speciale aandacht. Het is
zijn lust en leven.
Hobby’s
Zijn vrije tijd besteedt Stanislaus
graag aan fietsen, schoonhouden
van de binnenplaats en ‘s avonds
een kaartje leggen of naar een
voetbalwedstrijd kijken. En zo vult
hij zijn dagen op een nuttige en
aangename manier.
Zijn 88ste verjaardag heeft hij in
een redelijke gezondheid mogen
vieren.
Frater Stanislaus, ook al heb je er
geen behoefte aan om grote interviews te geven, we waarderen je
aanwezigheid onder ons, voor al
het werk dat je nog doet en voor je
opgewekt en blijmoedig optreden.
We hopen en bidden dat je er nog
mooie en fijne jaren bij krijgt, tezamen met je medebroeders.
Frater David Mullink
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Jubilerende frater Servatius
Bij zijn inkleding als lid van de congregatie van de Fraters van Utrecht
op 15 augustus 1946 werd Cor
van Diemen frater Servatius. Voor
die kloosternaam koos hij bewust.
Servatius, vaak Servaas of Serva in
de wandelgangen, betekent “dienend” en dat wilde hij zijn.
Als u dit leest is dat dus al ruim 70
jaar geleden en zijn de festiviteiten
rond deze heuglijke gebeurtenis
achter de rug. Toch is dit geen
reden om maar stilzwijgend voorbij
te gaan aan zo’n platina jubileum.
Toen hij als jonge frater zijn onderwijzersdiploma had gehaald, kreeg
Servatius een baan als onderwijzer
in Utrecht en één van de vakken die
hij met extra veel plezier gaf, was
handvaardigheid. Hij is een goede
onderwijzer geweest; daarvan
getuigen de verhalen over hem.
Maar behalve onderwijzer werd
hij ook erkend elektrisch installateur
en bouwdeskundige. En om in de
bar van ‘zijn’ voetbalvereniging
Celeritudo dienstbaar te kunnen
zijn, behaalde hij ook nog zijn
horecapapieren. Hij hield van zijn
voetbalclubje op de Koninginneweg en heeft ook daar tot hoge
leeftijd een bijdrage geleverd. Als
dank daarvoor werd hij benoemd
tot erelid en kreeg hij tweemaal de
prestatiebeker.
Een enorm bezige bij dus zowel
buiten als binnen de congregatie.
Geen klus was hem teveel, te moeilijk of minderwaardig. Zelfs nu hij
ruim 88 is, is hij nog regelmatig in
de spoelkeuken te vinden. Kinderachtig is hij ook niet.
Daar weet Baan Euser, de techni-

sche man van het fraterhuis, over
mee te praten. Toen Baan bij de
fraters kwam werken, heeft frater
Servatius hem wegwijs gemaakt in
het gebouw en op het terrein. Ze
waren altijd samen. Ook toen Baan
al lang ingewerkt was, bleef het
duo onafscheidelijk: zag je de één,
dan zag je de ander.
Baan weet dan ook wel wat over
Servatius te vertellen: “Wij waren
een keer zonneschermen aan het
schoonmaken, Servatius op een
trap en ik vanaf het dak. Plotseling
zie ik hem van de trap vallen. Hij
bleef liggen en verroerde zich niet.
Ik als een speer van de ladder af,
die elders tegen het dak stond, via
de zusterpost hulp opgehaald en
naar de plaats des onheils gerend.
Wij komen aan en wat verbaast
ons … frater Serva stond gewoon
weer op de trap om het zonnescherm verder schoon te maken.
Met de leeftijd van 82 liep hij nog
op het dak om afvoerputjes schoon
te maken.

Op z’n 83ste ging hij zelfs nog
gewoon in z’n eentje kamperen in
Frankrijk. Misschien kwam dat
omdat hij vroeger regelmatig
kampleider is geweest, maar toch!”
“Humor was en is wel aan hem
besteed,” vertelt Baan verder. “Bij
een klus die niet helemaal goed
ging, zei Servatius doodgemoedereerd: “Een blind kind ziet er niets
van.” Als ik even niet oplette bij
een verkeerslicht, dan zei Serva:
“Het licht wordt echt niet groener”
en bij door oranje rijden was het
commentaar: “Just in time.”
Maar ook dit: “Wij liepen een keer
samen (Jut en Jul en Ed en Willem
Bever) zo’n 10 meter achter Els
Bakker, verpleegkundige van het
fraterhuis. Ik floot het flirtfluitje en
dook een nis in. Els draait zich om
en ziet alleen frater Van Diemen
staan. Hij zegt, hij roept, hij gilt: “Ik
was dat niet!” Naderhand hebben
wij er nog smakelijk om gelachen.”
Per saldo:
frater Servatius is iemand die
goed met kinderen omgaat,
hield van kamperen
graag de handen uit de mouwen
steekt,
gek is op voetbal en zijn club
en een geweldig gevoel voor
humor had.
Kortom iemand die op een mooie
en zinvolle wijze zijn 70 frater
jaren heeft ingevuld.
Frater Servatius, Van Harte!
Adri Vergeer
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Jaar van barmhartigheid
Deel IV

Het Jaar van Barmhartigheid nadert alweer zijn einde;
dit wordt dan ook het vierde en laatste deel van de artikelenserie
rond dit thema.
Barmhartigheid, het blijft een beetje
een ongrijpbaar begrip en ik ontkom niet aan het gevoel dat er
meer aandacht aan besteed had
kunnen worden.
In vieringen, in parochies en bij
een aantal georganiseerde evenementen was er wel wat te doen
rond barmhartigheid, maar je moest
er eigenlijk naar op zoek. Deed je
dat niet, dan was er weinig of niets
over te vinden.
Vraag maar eens om je heen. Mensen kijken je soms aan alsof ze
water zien branden. Een gemiste
kans, jammer.
Het had hoopgevend kunnen zijn
meer te horen over al het goede –
waartoe mensen niet alleen in staat
zijn – maar dat ze ook ten uitvoer
brengen. Het was heel aandoenlijk
om een filmpje te zien van een Portugees jongetje dat een Franse
voetbalfan troost na de verloren
halve EK-finale.
Als je echter luistert en kijkt naar
alles wat de media wél brengen,
dan werkt dat eerder deprimerend
dan opbeurend.
Brexit. Europa. Terreur, bommen en
aanslagen.
Van Irak, Turkije, Bangladesh of
Saudi-Arabië wordt het min of meer
voor kennisgeving aangenomen,
ver van ons bed. Maar als het
gebeurt in Parijs of Brussel, Nice,
of München dan gaat ons nieuws
alleen nog maar daar over, dan
hebben we dagen van nationale
12

rouw, verlenging van de noodtoestand, en leven we groots mee.
Racisme is er ook nog! In Amerika
slaan de laatste tijd wat dat betreft
ook regelmatig de stoppen door;
denken we alleen maar even aan
bijvoorbeeld Orlando en Dallas.
Begrijp me goed ik ben fel tegen

racisme, maar a) is geweld geen
oplossing en b) wordt aan de
andere kant wel erg veel ‘racisme’
genoemd tegenwoordig.
Kijk maar eens naar de overtrokken status van Zwarte Piet en het
onheil dat hij zou aanrichten in de
kinderzieltjes.
Bovendien lijkt dat nota bene nu
ook opeens ook te gaan gelden
voor de sprookjesfiguren van de
Efteling.
Zij dienen allemaal uit ons leven
verwijderd te worden, willen we
als rechtschapen mensen elkaar in
de ogen kunnen blijven zien...
Het riekt allemaal meer naar
onverdraagzaamheid dan naar

iets anders.

Maar laten we niet te wrang worden en eerst eens even iets lezen uit
gedichtenbundel ‘De Werken van
Barmhartigheid’ van Hub Crijns.
ER IS ZO VEEL TE ZIEN
En ik zag
hoogmoed in uw kantoren
hebzucht in uw banken en
verzekeringen
nijd in uw politieke partijen en
verenigingen
onkuisheid op de Wallen van de
oude stad
onmatigheid in uw aankopen
gramschap in uw relaties
traagheid in uw reacties op nood.
En ik zag
ijdelheid u omgeven
u in gierigheid uw geld oppotten
jaloezie in uw kopen en handelen
lust op en in uw media
vraatzucht in uw dagelijks eten
woede om wat u niet heeft
gemakzucht in uw leven stromen.
En ik zag
u voedselbanken oprichten
koken en maaltijden uitdelen
kleding en ruilwinkels opzetten
zieken bezoeken
exodushuizen in uw wijk
verwelkomen
vreemdelingen en illegalen
huisvesten
hospices tot leven wekken.
En ik zag
u het dagelijks brood uitdelen
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mensen te drinken geven
u uw mantel delen
ongeneeslijk zieken erbij halen
gevangenen vergeven
met illegalen uw huis delen
het verdriet van de doden delen.
En ik zag
in de wereld om me heen
de wonderen van onze tijd.
Laten we ons daaraan proberen
vast te houden: de wonderen zijn
de wereld nog niet uit!
Ze bestaan, maar ze tot stand
brengen gaat niet zonder barmhartigheid.
Het jaar dat we hierbij stilstaan
duurt tot 20 november a.s., het
feest van Christus Koning.
Dit feest werd in 1925 ingesteld
door paus Pius XI naar aanleiding
van de 1600-jarige viering van het
Concilie van Nicaea. Pius XI wijdde
de encycliek Quas Primas aan dit
feest. Erkenning van Christus
Koning zou volgens hem leiden tot
de vrijheid van volkeren, vrede en
harmonie. Immers in Christus kwamen de drie machten tezamen: de
wetgevende, de uitvoerende en
rechterlijke macht.
Omdat de viering van (hoog)feesten binnen de Katholieke Kerk
bewezen had een positieve uitwerking te hebben op gelovigen had
Pius XI besloten het jaarlijks terugkerend hoogfeest Christus Koning
van het Heelal vast te stellen op de
laatste zondag van oktober, voorafgaand aan Allerheiligen.
Christus, Koning van het Heelal,
dat is nog eens een andere benadering dan het bordje boven het
kruis met het opschrift INRI (Jezus
de Nazarener, koning van de
Joden).

Dat bordje was niks glamour en
glorie.
Daar hing een man, lijdend, in
doodsnood, maar desondanks biddend: “Vader vergeef het hun, want
ze weten niet wat ze doen.”
Dat mag je barmhartig noemen en
daartoe zijn niet velen in staat.
Als wij onrecht zien of als ons iets
ernstigs overkomt, dan willen we
juist de dader gestraft zien, liefst
veel, erg, lang. We zijn beledigd,
gekwetst, we hebben verdriet, zijn
soms kapot van ellende en je eerste
neiging is dan in het wilde weg om
je heen slaan: wraak! En al is dat
nog zo begrijpelijk, het is niet de
juiste weg.
Bij woedeaanvallen of verdriet
gaan we dan ook wel eens de fout
in, doen of zeggen we dingen die
niet kunnen en waar we later zelf
spijt van hebben.
Dan mogen we iets doen waar we
het tot nu toe nog niet over gehad
hebben: barmhartig zijn voor onszelf. Mogen we dat? Kunnen we
dat? Durven we goed naar onszelf
te kijken, te zien wat eraan schort,
de pijn te voelen en er iets aan te
doen?
Ja, we mogen barmhartig zijn, solidair zijn, maar er wordt ook van
ons verwacht dat we de naaste
liefhebben als onszelf, barmhartig
zijn voor onszelf dus.

Dit betekent niet je altijd en overal
verontschuldigen en je eigen fouten
niet willen zien. Maar ook niet het
tegenovergestelde. Je hoeft jezelf
ook niet steeds schuldig te voelen,
jezelf in een kwaad daglicht te stellen en altijd alleen maar het slechte
in jezelf te ontdekken. De kunst is te
accepteren dat je geen held bent
en je niet te laten verlammen.
Barmhartig zijn voor jezelf is je
fouten en zwakheden bekijken, ze
niet verdringen, maar eraan werken. Laat ze los, vergeef jezelf.
Straks, in november, als ook de
heilige deuren weer gesloten zijn,
is het echt gedaan met de extra
aandacht voor barmhartigheid.
Let wel, de éxtra aandacht.
Maar we zijn natuurlijk nog niet
klaar. Echt zien, voelen en doen –
de kernelementen van barmhartigheid – zij blijven, voor ieder van
ons, in onze eigen situatie.
Mensen liefhebben, zien wat er
gebeurt, je laten raken door noden
van mensen, zal tijd vragen, verstand, handen en hart, barmhartigheid dus.
Zolang we ons daarvan bewust
zijn en ermee aan het werk gaan,
kan het alleen maar beter worden.
Adri Vergeer
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Platina frater Hilarius
Op 15 augustus 1946 werd hij met
de kloosternaam Hilarius ingekleed
bij de Fraters van Utrecht, Willy de
Booij, 17 jaar. In datzelfde jaar
rondde hij zijn opleiding
aan de kweekschool
van de fraters af en
werd hij te werk
gesteld, eerst in
Utrecht en een
jaar later in Hilversum.
Hij vond het fijn
onderwijzer te zijn
en bekwaamde zich
dan ook verder in dit vak. Hij
behaalde zijn hoofdakte en de
akte tekenen.
Na Hilversum werd de BLO-school
aan de Tamboersdijk in Utrecht
zijn standplaats. Daar ging hij
wederom verder met studeren en
behaalde het diploma MO-handenarbeid.
Hij had het behoorlijk druk toen,
zowel op school als met jeugdwerk
buiten schooltijden. Maar het werd
nog drukker: hij werd teruggeroepen naar Hilversum om daar handenarbeidlessen te geven, maar
dat niet alleen. Hij werd ook surveillant bij de jongens op het internaat en dat betekende in concreto
dat hij gewoon dag en nacht in
touw was.
En het was nog niet genoeg. Hij
kreeg ook nog lessen handenarbeid
en schrijven in Zeist over te nemen
van fraters die die lessen niet meer
aankonden plus de opdracht de
akte MO-schrijven te halen.
Hij deed het allemaal, voor hem
viel dat onder de gelofte ‘gehoorzaamheid’, maar er zijn nu een14

maal grenzen. En die werden
bereikt. Ze waren bovendien kennelijk behoorlijk serieus overschreden, want er volgde een ziekteperiode van zo’n half jaar en
ook daarna heeft hij nooit
meer helemaal volledig
terug kunnen keren
naar een fulltime functie als onderwijzer.
Maar de ziekte bracht
hem wel iets anders,
namelijk een verandering van zijn kijk op eigenlijk alles in zijn leven, in verleden, heden en toekomst. Niets was
meer vanzelfsprekend. Niets werd
meer voor zoete koek geslikt. Hij is
veel gaan lezen, heeft veel nagedacht, zichzelf veel vragen gesteld
en kwam uiteindelijk tot de volgende
conclusie, die hij een keer verwoordde op één van de vele kaarten die hij tekende:

En toen, op een goede dag, kreeg
hij een kans die hij niet liet lopen.
Hij kon een huisje krijgen in Bakkum-Noord, midden in de duinen.
Hij ging er wonen, alleen. Het was
allesbehalve luxueus, maar hij
werd er gelukkig in zijn eigen
‘hutje aan de zee’.
Hilarius vertrouwde nogal eens zijn
gevoelens toe aan het papier. Zo
ook toen hij 12½ jaar in Bakkum
woonde:

Ja, en nu woont frater Hilarius
alweer de nodige jaartjes in het
Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt. Hier
kon je hem veelvuldig vinden aan
het ziekbed van een medebroeder
of als extra hulp aan tafel in de
meerzorg. Dat is de laatste tijd wat
minder, omdat zijn eigen gezondheid hem een beetje in de steek
laat.
Frater Hilarius, zoekt en gij zult vinden is voor u de afgelopen 70 jaar
als frater heel dichtbij gekomen.
Hartelijk gefeliciteerd!
Adri Vergeer
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
03 – 03 – 2016

De heer William ‘Bill’ Van Helsdingen,
in de leeftijd van 81 jaar, te Main St. Canada.
Broer van frater Harry van Helsdingen.
(nagekomen bericht)

22 – 04 – 2016

Mevrouw Tiny van der Weert – Brouwer te Utrecht.
Zuster van frater Robert Brouwer z.g.

31 – 05 –2016

Broeder Peter van Iersel, broeder van Barmhartigheid van
St.-Joannes de Deo, in de leeftijd van 73 jaar, te Nuenen.
Oud-huisgenoot van de fraters in Utrecht.

12 – 07 – 2016

Mevrouw Wilhelmien Huirne – Wienholts,
in de leeftijd van 80 jaar, te Ruurlo.
Schoonzus van frater Henk Huirne.

12 – 07 – 2016

Mevrouw Tine Kerkhof – Besseler,
in de leeftijd van 86 jaar, te Hengelo Overijssel.
Zuster van frater Fransesco Besseler.

12 – 08 – 2016

Mevrouw Riet Verdonschot – Ruitenberg,
in de leeftijd van 91 jaar, te Wervershoof.
Zuster van frater Leo Ruitenberg.
“GOD HEEFT JEZUS OPGEWEKT UIT DE DOOD.
HIJ ZAL OOK ONS DOEN OPSTAAN DOOR ZIJN KRACHT”
ROMEINEN 8, 11
frater David Mullink
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Mee-leven met Florinesen

Vulkanen domineren het beeld
maar er zijn ook mooie kratermeren, savannegebieden en bergbossen te bewonderen.
De bodem van Flores bestaat voor
het grootste deel uit jong vulkanisch
gesteente. Voor de rest komt er nog
kalk en turfzandig gesteente voor.
De bodem is hierdoor vrij vruchtbaar. Delfstoffen zijn er vrijwel niet
aanwezig. Op kleine schaal kan er
zwavel en salpeter gewonnen
worden. Op Flores heerst een

Eerst algemeen dus
De Stichting Rupingh werkt sinds moessonklimaat met nogal grote
1998 op Flores, een eiland dat lokale afwijkingen. De oostmoesonderdeel is van de Sunda-son kenmerkt zich door droogte en
eilandengroep (Bali, Lombok, Sum- hevige winden. De regentijd is kort
ba, Sumbawa, Flores & Timor), die maar hevig. Het klimaat in de bergen kenmerkt zich door gure winbehoort tot Indonesië.
De naam Flores stamt uit het Maleis, den en koele nachten. De begroeinamelijk “Tandjoeng Boenga”. Dit
is door de Portugezen vertaald in
“Cabo de Flores” en betekent bloemenkaap. De Nederlanders hebben uiteindelijk het eiland de naam
“Flores” gegeven.
Flores is 375 km lang en telt een
kleine twee miljoen inwoners, voor
het overgrote deel katholiek; de
moslims wonen voornamelijk in de
kustgebieden.
Flores is één van de groenste eilanden van Indonesië, het landschap
Komodo
is prachtig en zeer gevarieerd.
vaaraan
Het is inmiddels zo’n beetje traditie
geworden dat de Fraters van
Utrecht financiële ondersteuning
verlenen aan projecten van de
Stichting Rupingh. Dit keer willen
we dan ook wat extra aandacht
schenken aan het werk van deze
stichting in het algemeen en daarnaast specifiek aan het verzoek dat
onlangs door het bestuur van de
fraters werd ingewilligd.

16

ing is matig. Door roofbouw zijn er
in de loop der eeuwen veel bossen
verdwenen waardoor er droge
vlaktes zijn ontstaan. Alleen op de
hoger gelegen gebieden van Flores zijn tegenwoordig nog oerwouden te vinden. Aan de noordkust
komen veel herten en varkens voor.
Rond het eiland bevinden zich op
diverse plaatsen prachtige koraalriffen en aan de kust van West Flores is nog een plek waar je ook de
Komodovaraan in het wild kunt
aantreffen. Een volwassen varaan
is meer dan drie meter lang en
weegt rond de 160 kilo. De varanen zien er niet echt snel uit, maar
ze zijn razendsnel als ze aanvallen.
Aangezien ze alles eten wat ze
kunnen vangen of doden – zelfs de
veel grotere waterbuffel is niet veilig
– kan ook de mens onderdeel van
zijn menukaart zijn. Daarom kun je
maar beter met een professionele
ranger op zoek gaan naar dit
gevaarlijke, maar imposante dier.
Ondanks de rijke vegetatie is het
ook één van de armste eilanden. Er
is nauwelijks (drink)water, elektriciteit en werkgelegenheid. De inwo-
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ners leven voornamelijk van het
werk op koffieplantages en rijstvelden.
De leefomstandigheden zijn armoedig en erbarmelijk, door de aanwezigheid van 14 actieve vulkanen en
een geografisch slechte ligging,
heeft de bevolking vaak te maken
met vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en dientengevolge ook met
slechte oogsten.
De inwoners van Flores hebben
ook veel te lijden van de regering
op Java, die zeer weinig doet voor
het ver weg gelegen eiland.
De Fraters van Utrecht werken op
Flores in de plaatsen Ndao-Ende
(sinds 1948) en Maumere en Larantuka (respectievelijk sinds 1955 en
1958). En op dit eiland werkt dus
ook Rupingh, waarvan de oprichters persoonlijke bekenden van
enkele fraters waren. Het is daarom
dan ook niet zo verwonderlijk dat
er een goede band groeide tussen
de congregatie en de stichting, die
zo nu en dan financiële steun krijgt
voor een project.
Wat is Rupingh? Rupingh is een
woordspeling; het is een samentrekking van de woorden Rupiah
en roeping en de naam van een
stichting, die als doelstelling heeft

het ondersteunen van culturele en
maatschappelijke projecten in
Indonesië, in het bijzonder op het
eiland Flores.
Met behulp van donaties zet de
stichting zich in voor de realisatie
van een drietal categorieën projecten en wel projecten ten behoeve
van watervoorziening, bouw- en
renovatieprojecten voor het onderwijs en bouw- en renovatieprojecten ten bate van gezondheidszorg.
Daarnaast wordt bovendien een
groot aantal kindertehuizen op het
eiland financieel gesteund middels
een adoptieprogramma.
Het verzoek waar het deze keer
concreet over gaat betreft een ontmoetingshuis in Ntaur, een dorp
(dessa) bestaande uit vijf kleinere
dorpen/kampongs. Er wonen
ongeveer 3.000 mensen, er is een
katholieke basisschool, een dokterspost en er zijn drie traditionele
huizen. Er wordt rijst en koffie verbouwd en palmwijn gemaakt.
In voorgaande jaren werd voor dit
dorp door Rupingh de aanleg van
een waterleiding gefinancierd, die
in altijd schoon en veilig drinkwater
voorzag, en kregen de dorpen
elektra door middel van waterkracht. Nu heeft men de hoop

gevestigd op de realisatie van een
ontmoetingshuis dat als multifunctionele ruimte dienst kan doen voor
verschillende doelgroepen tijdens
verschillende dagdelen.
‘s Morgens wil men de ruimte gaan
gebruiken voor leraren en kleuters
van de nabijgelegen basisschool
die te klein geworden is, ‘s middags wil men het gebouw beschikbaar stellen als studieruimte voor
scholieren en ‘s avonds zou het
door volwassenen gebruikt kunnen
worden voor vergaderingen en
andere bijeenkomsten.
De ruimte krijgt een afmeting van 8
bij 12 meter en zal onder professionele begeleiding gebouwd worden volgens hoge kwaliteitsnormen. Muren worden gepleisterd en
geschilderd, op de vloer komen
plavuizen. Het gebouw krijgt degelijke kozijnen en ramen en er komt
een plafond ter isolatie. Ook komen
er nog een keukentje en toiletten.
Controle en voortgang van de
bouw worden gewaarborgd; er is
namelijk een contactpersoon vanuit
de stichting die de projecten regelmatig bezoekt en ook contact
houdt met de mensen in de kampongs.
Als het gebouw er eenmaal staat,
zullen de dorpsbewoners onder
verantwoordelijkheid
van
het
dorpshoofd zelf voor onderhoud
en reparatie gaan zorgen en dit
ook voor eigen kosten.
Men is erg enthousiast en als alles
volgens plan verloopt zal het beslist
een mooi en functioneel gebouw
worden waar de mensen jarenlang
veel plezier aan zullen beleven.
Dat wensen wij hun vanuit Nederland in ieder geval van harte toe.
Adri Vergeer
17
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Dubbel zilver

voor de fraters Venansius en Adolf
Omdat zij in augustus in Nederland verblijven, is er gelegenheid
voor een interview van de redactie
van Onder Ons met frater Venansius en frater Adolf, twee zilveren
jubilarissen uit Indonesië. Tweemaal vijfentwintig jaar Frater van
Utrecht, of zoals men in Indonesië
zegt lid van de fraters BHK (Bunda
Hati Kudus = Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart).
Op dinsdag 16 augustus heb ik
dus – met hulp van onze tolk broeder Bram, Broeder van Oudenbosch – een gesprek met de fraters
Venansius en Adolf.
Ja, u leest het goed, frater Venansius. Wij hebben de enige echte
Venansius! Venansius is onze algemeen overste en Adolf is secretaris
van het Algemeen Bestuur.
Op mijn vraag hoe zij beiden
terugkijken op vijfentwintig jaar
frater zijn, antwoordt Venansius

spontaan: “Het voelt helemaal niet
als vijfentwintig jaar. Ik heb het
idee dat ik nog bijna niks gedaan
heb tot nu toe. Als ik er zo op terugkijk, maakt het me gelukkig. Het is goed om te
leven in de gemeenschap
van de fraters BHK. Je
krijgt je opdrachten, deels
taakgericht. Die voer je
uit, en dan niet alleen
omdat de gehoorzaamheid dit van je vraagt. Ik
heb mijn werk in al die
jaren met veel plezier
gedaan. Ook ben ik blij
dat ik in al die tijd nooit
een taak geweigerd heb.
Je leert je sterke kanten
18

kennen en je zwakke kanten. Het
maakt je sterk te weten dat je er
niet alleen voor staat, want congregatie ben je samen.”
Adolf beaamt dit, ook hij zegt: “Ik
ben een gelukkig mens, het is haast
niet te geloven dat ik al vijfentwintig jaar frater ben. Terugkijkend
zeg ik: het samenleven doet me
goed, ik ben er nog steeds bij. In al
die jaren heb ik een hoop aangeleerd en afgeleerd. De oversten
waren in onze jonge jaren altijd
bereid ons met raad en daad te
helpen. Ik voel me dan ook geaccepteerd. De mensen waren open
en bereid te helpen, in mijn werk
als leraar, maar ook nu in mijn taak
als algemeen secretaris. Het communiteitsleven heeft mij geholpen
en daardoor voelt het niet als vijfentwintig jaar.”
Op mijn vraag hoe zij dit nu ervaren als lid van het Algemeen
Bestuur, zegt Venansius: “Je hebt
als jonge frater je idealen als leraar
en als religieus. Ik deed mijn werk
met veel plezier. Natuurlijk heb ik
nooit gedroomd een keer alge-

meen overste te worden. Toen mij
in 2012 gevraagd werd deze taak
op mij te willen nemen, heb ik
gezegd: Als de fraters mij vragen
dit te doen, dan doe ik dat. Niet
omdat ik er zo blij om ben, maar
om mijn gelofte te beleven en uit
liefde voor de congregatie.”
Adolf voegt hieraan toe: “De vraag
om algemeen secretaris te worden,
overviel mij. Waarom ik? Frater Leo
Ruitenberg heeft mij in de beginperiode goed geholpen. Mijn vertrouwen en zelfvertrouwen zijn
gegroeid in die jaren. Ik ben blij dit
nu te kunnen doen. Dit was in het
begin duidelijk anders.”
Als ik vraag of zij de jeugd niet missen, antwoordt Adolf: “Ik ben met
hart en ziel onderwijzer, zo ben ik
ook als frater begonnen. Diep in
mijn hart ben ik nog steeds onderwijzer, toch heb ik geen spijt dat ik
niet meer direct in het onderwijs
sta. Als religieus wil ik bereid zijn
alles te doen, ook al wilde ik graag
op school staan, want daar was ik
voor opgeleid. Maar je bent geen
frater geworden om te doen wat je
zelf wilt. Nu ben ik dus
indirect betrokken bij het
onderwijs, maar heb er
soms wel heimwee naar.”
Hoe zien jullie de toekomst?, is mijn volgende
vraag. Venansius: “De
Nederlandse fraters zitten
in een eindfase; dat is een
natuurlijk proces. Ook de
fraters in Indonesië moeten zich dit bewust zijn.
Het is een extra uitdaging
voor de Nederlandse fraters en ik hoop dat ze
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toegewijd genoeg zijn om deze
fase verder te ontwikkelen. Het is
een belangrijke taak voor iedere
frater. Eerlijke oprechte toewijding
is een voorwaarde voor het voortbestaan van de congregatie. De
situatie in Kenia geeft op dit moment
onvoldoende duidelijkheid.”
Hij vervolgt: “Indonesië mag groeien en verdiepen. Het aantal is voldoende om door te gaan. We
werken aan kwaliteitsverbetering
en de opleidingen zijn voldoende.
Het is noodzakelijk samen te werken aan een mentaliteit die overeenstemt met de idealen van onze
stichter Mgr. Schaepman.”
Ik vraag hem: “De fraters in Nederland kennen sinds kort het Religieus
Huis Nederland – Fraters van
Utrecht. Wat betekent dat voor het
Algemeen Bestuur en de fraters in
Indonesië? Heeft dit gebeuren ook
gevolgen voor de fraters in Indonesië?”
Venansius legt uit: “Er wordt
gewerkt aan een nieuwe bestuursvorm. Geen dubbele bestuurslaag
meer in Indonesië. Het Algemeen
Bestuur zal tevens het bestuur van
de fraters in Indonesië zijn. Hopelijk wordt hiermee de besluit
vorming minder ingewikkeld en
worden de lijnen korter.”
Ik ga nu over op een heel ander
onderwerp en vraag: “Wat zijn jullie idealen, wat zou je willen bereiken met de fraters BHK (Fraters van
Utrecht)?” Venansius antwoordt:
“Groei en verdieping. Er wordt
momenteel gewerkt aan promotie
op de scholen en dat begint vruchten af te werpen. Maar aantal en
kwaliteit zouden nog beter kunnen.”
Adolf vult aan: “Daarom is goede
begeleiding noodzakelijk, om de
kwaliteit op peil te houden. Goede
vorming is nodig en spiritualiteit is

een wezenlijk aspect. Een professionele opleiding is noodzakelijk
voor iedereen.” Venansius neemt
het over en zegt: “Na vijfentwintig
jaar zie ik dat het doel van de congregatie onvoldoende aandacht
heeft. Je hebt een doel naar buiten:
het apostolaat, je scholen, en je
hebt een doel naar binnen: het
contemplatieve element. Momenteel is het werk het belangrijkste.
Om naast je werk ook een religieus
mens te worden, zou meer persoonlijke vorming nodig zijn.
De moeilijkheid is dat we onvoldoende fraters hebben die toegerust zijn om deze vorming te geven
aan de aspirant-fraters. De meesten
willen op scholen werken. Er is
maar een heel kleine groep bereid
deze pastorale vorming te geven
aan novicen en aspiranten.”
Dit punt brengt ons bij de oproep
van paus Franciscus. Hij daagt de
religieuzen uit om zich in deze tijd
te profileren. Ik vraag: “Wat zouden wij fraters daarin kunnen betekenen? Zien jullie als bestuurders
daar een taak voor onze congregatie?”
Adolf zegt: “Ik zie en ervaar dat er
naar de oproep is geluisterd.”
Venansius vult aan: “Ik zie wel
degelijk mogelijkheden. In mijn
eerste visitatie (bezoek aan de fraterhuizen) heb ik de fraters opgeroepen open te staan voor de
noden en behoeften van kerk en
omgeving. Het is een accent van
ons charisma.
In mijn tweede visitatie heb ik de
fraters gevraagd open te staan
voor de behoeften van de samenleving. Het gaat hier niet om iets
nieuws of iets groots. Ook met
eenvoudige dingen kunnen we iets
betekenen.
Maar willen we dit ook? Willen we
ingaan op de oproep van de Heer?

Willen we ingaan op de oproep
van de paus? Het is ook opgenomen in het jaarprogramma van het
Algemeen Bestuur. Onze kerstbrief
roept op tot vertrouwen en horizonverbreding. Als algemeen overste
moet je die hoop hebben, ook al
wordt een deel niet waar gemaakt.”
Adolf springt bij en zegt: “De
oproep van de paus of de brief van
de superior hebben nog weinig
beweging gebracht. Toch hebben
zij invloed. Er zijn wel initiatieven
genomen. Zo is in de Willibrordus
Communiteit te Malang een taakverdeling gemaakt rond barmhartigheid. We zijn nu betrokken bij
activiteiten in de parochie. Ook
werken we aan de spiritualiteit van
barmhartigheid.”
Ik vraag aan het eind van ons
gesprek wat zij beiden nog zouden
willen zeggen aan de fraters in
Nederland?
Venansius neemt het voortouw en
zegt: “Ik zou de fraters willen toewensen om in het proces van ouder
worden oprecht te blijven, met
daarin een acceptatie van de
beperkingen.”
Adolf vult aan: “Ik heb niet zozeer
een wens, maar wil zeggen wat ik
van jullie geleerd heb. Negen jaar
geleden was iedereen nog energiek. Nu zie ik dat veel fraters
ingeleverd hebben door fysieke
beperkingen. Het doet pijn dit te
zien. Ondanks dat doen jullie allemaal nog steeds wat je kunt. Dat
inspireert mij.”
Venansius sluit af en zegt: “Ik hoop
dat de fraters blijven bidden voor
hun medebroeders in Indonesië.”
Venansius en Adolf hartelijk dank
voor jullie openhartig gesprek.
Frater Ton Oostveen
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Nadirkonyen Centre:
Nurturing the children for a bright future
Onder deze titel werd in 13 augustus jl. gevierd, dat het Nadirkonyen Centre in Lodwar
(Kenia) 25 jaar bestaat. Frater Wim Versteeg en ondergetekende mochten namens de
fraters in Nederland aanwezig zijn.

Wat is Nadirkonyen? In een van
de regelmatig verschijnende Nadirkonyen-Nieuwsbrieven, lezen we:
“Diep in het noordwesten van
Kenia ligt een gebied ter grootte
van Nederland en België, dat
behoort aan de Turkana-stam, met
Lodwar als districtsstad. Als antwoord op de problemen van de
straatkinderen in Lodwar werd in
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1991 een centrum opgericht waar
deze ‘kinderen zonder toekomst’
een plek kregen om te rehabiliteren
en zich te ontwikkelen. Voor de
kinderen betekent dit een nieuw
thuis met mensen die om hen geven
en zich inzetten voor hun toekomst.
Een geboorterecht van ieder kind.
Nadirkonyen is de naam van de
wijk waarin het straatkinderenpro-

ject ligt. Dit betekent in het Ki-Turkana ‘scherp oog’ en verwijst naar de
kunst om in het pikkedonker de zelf
gebrouwen drank over te gieten
vanuit een kop in een fles, zonder
ook maar één druppel te morsen.
In het straatkinderenproject bedoelen we met Nadirkonyen ook scherp
oog, maar dan een ‘scherp oog’
voor het welzijn van het kind.”
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In bovenstaande beschrijving gaat
veel schuil: het hete leefklimaat (half
woestijn), de onvruchtbare grond,
de armoede en de geringe ontwikkelingsmogelijkheden van de bevolking, de wording van een ‘moderne’
stad, de botsing van culturen.
Kinderen zijn al gauw letterlijk
‘kind van de rekening’: wie geen of
weinig geld heeft kan onderwijs
goede voeding niet betalen. Veelal
zwerven ze rond, en worden straatkinderen met alle denkbare nare
gevolgen van dien.
Maar dan is daar in 1991 de bisschop van Lodwar bishop John
Mahon SPS, die frater Hans
Wennekes, werkzaam onder straatkinderen in Kisumu, uitnodigt om in
zijn bisdom een dergelijk project

op te starten.
Hans neemt de
uitdaging aan.
Nu, 25 jaar
later, is er een
mooi en goed
lopend centrum
‘Nadirkonyen’.
Er is een groot
terrein, niet ver
van het centrum
van Lodwar, waarop een overkapt
(schaduw-rijk!)
Rest House als
ontmoetingsplaats, een eetzaal,
keuken,
een slaapzaal
voor de jongens
en een voor de
meisjes, leslokalen en kantoren
zijn verrezen, er
is zelfs een gastenhuis.
Het
centrum zorgt
voor een veilig
thuis en voor
onderwijs op naburige scholen
(door het centrum te bekostigen).
Hans leidt het centrum met een staf
van medewerkers, waaronder
frater Alexius,
die idealisme,
b ev l o g e nh eid
en compassie,
moed en vastberadenheid uitstralen. Kortom:
redenen genoeg
om dit jubileum
te vieren.

huidige bisschop Dominic Kimengich voorgaat. Daarna zijn er sprekers, en stellen groepen medewerkers, leerlingen en oud-leerlingen
zich voor. Iedereen (zelfs de bisschop) wordt gehuld in een rood
feest-T-shirt-met-opdruk. Kinderen
dansen en zingen hun welluidende
liederen. Er wordt veel dank en
waardering uitgesproken, maar er
klinken ook zorgen over de toekomst.

De toekomst is erg ongewis. Het
Centrum moet zichzelf financieel
bedruipen. Het bisdom zegt geen
geld te hebben, en de staat financiert niet of weinig. Grote sponsoren gaan andere keuzes maken.
Fondswerving is dan ook van groot
belang voor het voortbestaan. En
mocht frater Hans (77) terug willen
keren naar Nederland, dan wordt
ook zijn opvolging een probleem.
Er wordt een dringend beroep
gedaan op het Algemeen Bestuur
van de congregatie om ‘arbeiders
naar de wijngaard’ van Lodwar te
sturen.

Het
jubileumfeest wordt ge Maar op deze feestdag overheerst
opend met een vooral dankbaarheid.
eucharistievie Frater Berno Spekschate
ring waarin de
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Kolommetje

HEEL HOLLAND BAKT

Begin september ging het weer van
start: het grote tv-succes ‘Heel Holland Bakt’ met dit keer André van
Duin als presentator – Martine Bijl
is nog herstellende van de gevolgen van een hersenbloeding. De
komende weken mogen de deel
nemende keukenprinsen en keukenprinsessen in een afvalrace gaan
uitmaken wie van hen de beste
thuisbakker van Nederland is.
Afgaand op de vele kookprogramma’s, tv-koks en voedselblogs op
internet is heel Holland niet alleen
aan het bakken, maar ook aan het
braden, stoven, pocheren en
barbe
cueën. De culinaire trends
volgen elkaar in hoog tempo op:
we waren al aan het zeewier, spelt,
cranberries en quinoa (met mangosalade, lekker fris!).
De Plus Supermarkt is sinds kort
dan ook ingehaakt op al die aandacht voor (het bereiden van) eten
en hanteert in reclames de slogan:
‘Goed eten. Daar houden wij van.’
Waarbij ik me steeds afvraag: wie
houdt er niet van goed eten?
Iedereen houdt toch van goed
eten?
Zeker, maar de realiteit is wel dat
in Nederland lang niet iedereen
goed eet. De oorzaak: veel mensen kunnen het eenvoudig niet
betalen. In 2015 leefden 1,4 miljoen mensen (734.000 huishoudens) onder de armoedegrens. Dat
betekent dat ‘goed eten’ in deze
groep lang niet altijd op tafel staat
– ongezond eten is helaas vaak
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goedkoper dan goed eten. En het
betekent ook dat veel kinderen uit
deze gezinnen bijvoorbeeld zonder ontbijt de deur uitgaan. Wat
de prestaties op school niet ten
goede komt.
Gelukkig bestaan er voedsel
banken, honderden zijn er de afgelopen jaren in de Nederlandse
gemeentes gestart. In de uitgiftepunten van deze voedselbanken
steken duizenden vrijwilligers de
handen uit de mouwen om mensen
met een minimuminkomen van
voedselpakketten te voorzien. De
voedselbanken telden in 2015 bijna
90.000 cliënten, waarvan 40 procent jonger was dan 18 jaar. Het
klantenbestand is zeer divers en
varieert van ZZP-ers, langdurig zieken tot mensen met (hypotheek)
schulden.
Overigens zijn er ook nog andere
banken actief voor deze groep
arme Nederlanders: zo bestaan er
kledingbanken en zelfs speelgoedbanken. Bij kledingbanken kunnen
de mensen niet alleen terecht voor
kleding, maar ook voor herstel van
hun eigenwaarde. Want het geeft
zelfvertrouwen om er weer eens
tiptop uit te zien in kleding die je je
anders niet zou kunnen veroorloven. Maar ook het onderlinge contact, het gesprek met de aanwezige
vrijwilligers, het feit dat je met liefde
en zorg wordt omringd: het helpt
allemaal om de menselijke waardigheid weer te herwinnen.
Terug naar de voedselbanken.
Deze konden in 2015 uiteindelijk
minder dan 10 procent van de
allerarmste huishoudens in Nederland helpen. Voedselbanken moe-

ten noodgedwongen strenge criteria hanteren, anders wordt de toeloop zo groot dat niet meer aan
iedere klant een voedselpakket kan
worden gegeven. Dit overigens tot
verdriet van de vrijwilligers, die
graag zoveel mogelijk mensen willen helpen. Ze blijven daarom
actief naar voedsel zoeken voor de
pakketten.
Ik heb wel een idee waar de voedselbanken terecht kunnen. Eind
augustus werd namelijk bekend dat
in Nederland ieder jaar ruim 2
miljard kilo eten wordt weggegooid. Dat is gemiddeld 135 kilo.
Per persoon. Per jaar. 135 kilo!
Hoeveel winkelmandjes zijn dat?
Hoeveel winkelwagentjes kun je
daarmee vullen?
Veel van de verspilling gebeurt in
restaurants en ziekenhuizen, maar
particulieren blijken toch ook heel
veel weg te gooien. Impulsaankopen, te grote verpakkingen en dat
iets ‘over de datum is’ zijn de
belangrijkste oorzaken. Vroeger
moest je je bordje leegeten – waarbij je als extra motivatie werd herinnerd aan de hongerwinter of aan
de hongersnood in Afrika. “Mensen zien tegenwoordig verspilling
echter niet als een groot probleem,”
aldus een deskundige van de universiteit van Wageningen.
Dat is jammer. Maar het meest verdrietige is dat slechts 0,2 tot 0,3
procent van al die voedselverspilling bij de voedselbanken terecht
komt. De rest eindigt in het vuilnis:
Heel Holland Kwakt weg.
Xander
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Financiële verantwoording
GIFTEN TOT SEPTEMBER 2016
Voor Onder Ons			
JUNI			
2 T. v.d. H.
€ 25,15 H.J.H.
€ 12,50
17 J.A. v. K.
€ 50,28 J.J.R.
€ 50,29 A.J.M.
€ 25,G.A.J.H.
€ 50,J.W.J. v. H.
€ 20,30 G.M.F.
€ 30,			
JULI			
26 P.S.
€ 10,			
AUGUSTUS		
11 A.M.J.-S.
€ 20,31 M.J. v. D.
€ 20,-

Voor Frater Hans Wennekes
Kenia			
			
JUNI
22 G.T.M. v. G.H.
€ 100,			
JULI			
4 C.L.B.
€ 50,5 M.J.T.H.
€ 50,20 X.F.H.C.
€ 250,25 G.C.H.M.V.
€ 500,			
AUGUSTUS			
1 P.L.M.v G.
€ 50,3 Stg. M.
€ 25,T.C.D.
€ 25,4 J.A.
€ 50,12 H.J.S.
€ 25,18 K.B.O. DBM
€ 100,-

Hartelijk dank voor uw zeer welkome giften.
Fr. Wim Janssen, adm.
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