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Van de redactietafel

Wij zijn blij u ons kerstnummer van 
deze jaargang te mogen aanbie-
den, tevens het laatste nummer van 
dit jubileumjaar. Tachtig jaar Onder 
Ons – we hopen nog een aantal 
jaren door te kunnen gaan. Enkele 
jaren geleden werd er in de redac-
tieraad gezegd, ‘we gaan in ieder 
geval door t/m de tachtigste jaar-
gang en dan zien we of we verder 
gaan.’ Welnu, de tachtig hebben 
we gehaald, we gaan door en 
hebben onszelf geen limiet gesteld. 
De ene keer is er voldoende kopij 
voor een dik nummer van 32 pagi-
na’s, een andere keer kunnen we 
24 pagina’s aanbieden. Langs 
deze weg onze dank voor de posi-
tieve reacties die wij mochten ont-
vangen. Wij hopen u nog geruime 
tijd op de hoogte te houden van 
het reilen en zeilen van onze con-
gregatie.
Onder Ons is een familieblad, oor-
spronkelijk bedoeld voor de familie 
van onze fraters. Inmiddels zijn wij 
uitgegroeid tot een blad voor fami-
lie, vrienden, bekenden, oud-colle-
ga’s, pastores, oud-leerlingen, per-
soneel, kapelgasten. Kortom onze 
doelgroep is uitgebreid en daar 
zijn wij blij mee. Nieuwkomers 
 vragen dikwijls hoe het zit met de 
betaling. U bent vrij te geven wat u 
wilt. U kunt daarvoor gebruik 
maken van het adres en gironum-
mer t.n.v. ‘Administratie Onder Ons’, 
zoals aangegeven op bladzijde 
twee. De financiële verantwoording 
wordt driemaandelijks weergege-
ven op de voorlaatste pagina. 
Mede dankzij uw bijdrage blijft het 
mogelijk om Onder Ons uit te 
geven.
Wat valt er deze keer te lezen? Het 

kapittel is inmiddels afgesloten, 
daarover vindt u het vierde verslag. 
De besturen zijn gekozen, het beleid 
voor de komende zes jaar is uitge-
stippeld en de foto’s vertellen de 
rest. Het Fraterhuis Sint-Jozef biedt 
sinds enkele jaren ook onderdak 
aan enkele niet-fraters. Het zijn pas-
tores of oud-pastores uit ons bisdom 
of paters die min of meer zorgbe-
hoeftig zijn. Onze huidige medebe-
woners pastor Gerard de Wit en 
emeritus pastor Theo de Groot ver-
tellen hoe het bevalt in ons frater-
huis. Kompaan heeft het deze keer 
voor het zeggen in zijn kolom, hij 
vertelt over de Straatkrant. Voor de 
meesten van u geen onbekend 
gegeven. Verder zijn er de vaste 
rubrieken. Mocht u willen weten wie 
er het komende jaar een bijzondere 
verjaardag of een jubileum te vieren 
heeft, wij hebben alle gegevens 
voor u op een rijtje gezet.
In ons kerstnummer plaatsen wij al 
enkele jaren een kerstverhaal. Dit 
jaar kregen wij een waar gebeurd 
kerstverhaal aangeboden. Het 
speelt in deze tijd is getiteld: ‘Kerst-
mis wat is dat?’ Een mooi verhaal 
en de moeite waard om te lezen. 
Frater Paul Steverink, zoals altijd 
actief, stuurde ons het relaas van 

de drie monniken. Het artikel vertelt 
over veertien Belgen van de stich-
ting Wervel, die in Groningen op 
bezoek kwamen. Aan Paul was 
gevraagd voor deze mensen 
onderdak te regelen, of om in kerst-
termen te spreken ‘een herberg te 
zoeken’ en gastheer te zijn. Een 
interessant verslag dat je ook nog 
eens aan het denken zet. Aange-
zien het oorspronkelijke artikel 
door een Vlaming geschreven is, 
moet u soms misschien even wen-
nen aan de Vlaamse manier van 
zeggen, maar het is daardoor wel 
authentiek. In de rubriek Kort 
Nieuws wordt u bijgepraat over 
gebeurtenissen van de afgelopen 
tijd. De gedichten staan geheel in 
het teken van Kerstmis: ‘Het lied 
van de ezel’ als openingstekst en 
‘De waanzin gestopt’ op de achter-
pagina. Deze editie bevat geen 
bericht uit Kenia. Frater Hans Wen-
nekes is druk geweest met het 
kapittel in Nederland en in Indone-
sië. Wij hebben hem dit keer dus 
niet om een bijdrage willen vragen. 
In ons lentenummer van het komen-
de jaar hoort u zeker weer van 
hem. Als afsluiting van ons jubile-
umjaar hebben we gekozen voor 
een collage van omslagen van 
Onder Ons door de jaren heen. 
Interessant om te zien hoe elke tijd 
zijn eigen kleur en stijl heeft.
Veel leesplezier toegewenst en 
onze hartelijke dank voor uw 
belangstelling en waardering in dit 
afgelopen jaar. De redactie wenst 
u allen een Zalig Kerstmis en een 
gezond en gelukkig 2013. Tot vol-
gend jaar!

frater Ton Oostveen
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Kerstmis wat is dat?

Dit is niet zo maar een verhaal, 
maar een verhaal grotendeels 
gebaseerd op feitelijke gebeurte-
nissen. Ik werk op een internaat, in 
de volksmond zegt men een inter-
naat voor zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen. Tegenwoordig heeft men 
hier allemaal andere namen voor.
Veel mensen zijn niet zo dol op ons 
soort kinderen, kinderen die soms 
met de vinger worden nagewezen. 
Die soms bij voorbaat veroordeeld 
zijn omdat ze incestervaringen 
achter de rug hebben, maar ook 
ouders die zwaar verslaafd zijn 
aan de coke, heroïne, XTC, alcohol 
etc.
Jongeren met grote monden, waar 
ik al 35 jaar mee werk. Jongeren 
die uiterlijk in God noch gebod 
geloven, maar die in het diepst van 
hun ziel snakken naar een stuk 
geborgenheid, liefde en geluk.
Mijn ervaring met dit soort jonge-
ren is, dat ze heel diep in hun hart 
allemaal een geloofsgevoel heb-
ben. Het zijn de buitenwacht, een 
vreemde of een vriend, die ook in 
deze moderne tijd wonderen 
 kunnen verrichten en weer uitzicht 
bieden op een stuk menswaardig 
bestaan, die ook aan dit soort kin-
deren het gevoel kunnen geven dat 
er een God bestaat die soms in het 
diepste van ellende uitkomst kan 
bieden.

Lubbert Baarssen

Het zijn de donkere dagen van de 
maand december. Een maand van 
grote en kleine cadeaus tijdens Sint 
Nicolaas en de herdenking van de 
geboorte van het Kind. De mensen 
hebben zich verheugd op pakjes-

avond en nu, ruim 14 dagen later, 
staat in menig gezin de kerstboom 
klaar, opgetuigd met lichtjes, bal-
len en een piek.

Buiten is het koud. Het heeft die 
middag gesneeuwd. Het is vrijdag-
middag en de jongeren van het 
internaat voor moeilijk opvoedbare 
kinderen komen opgewekt uit 
school. Eindelijk vakantie, kerstva-
kantie, weer lekker naar huis, geen 
gezeur meer van de groepsleiding 
van het internaat die je constant 
achter je vodden aanzit.
De jongens komen met veel lawaai 
de groep binnen waarin ze wonen 
en rennen direct naar boven om 
hun weekendtassen of koffers te 
pakken. Ze hebben zich tussen de 
middag na het eten gauw omge-
kleed omdat ze na schooltijd direct 
naar de bus kunnen gaan want om 
16 uur vertrekt de trein naar een 
grote stad. Van daaruit stappen ze 
over in de diverse treinen die naar 

alle windstreken van Nederland 
rijden.
Veel jongens gunnen zich geen tijd 
om een kop thee of koffie te drinken. 
Ze vragen naar hun treinkaartjes 
en het zakgeld, wensen de groeps-
leider een fijne kerstvakantie toe en 
weg zijn ze. Ze rennen naar de 
bus. Zo snel mogelijk van het inter-
naat weg, lekker naar huis, naar 
de familie en vrienden.

Groepsleider Walter die dat week-
end werkt, is druk aan het stofzui-
gen en ruimt alles op. Hij gunt de 
kinderen dat ze zo snel mogelijk 
thuis kunnen zijn. Twee uur later 
komt Jelle de groep binnen en 
vraagt: “Is iedereen al weg?” Ja, 
zegt Walter en hij vertelt dat Jelle 
de groeten van de jongens krijgt en 
dat ze hem ook een fijne kerst-
vakantie op het internaat toewen-
sen. Hij blijft als enige jongen van 
de groep de kerstvakantie op het 
internaat. Zijn ouders zijn al jaren 
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geleden gescheiden en bekomme-
ren niet meer om hem. Terugval op 
andere familieleden is er niet. Men 
is niet zo nauw op elkaar betrok-
ken en Jelle is niet zo gemakkelijk, 
zegt men, en hij gebruikt ook regel-
matig soft drugs. 
“Wat interesseert mij nu die kerst-
vakantie,” zegt Jelle, “en in sprook-
jes van lang geleden over de 
geboorte van een of ander kind 
gelooft toch geen zinnig mens.”

De nacht daarvoor heeft het 
geijzeld en nu vriest het al de hele 
dag. Die avond vraagt Jelle aan 
Walter of hij even alleen een rondje 
buiten mag lopen, even over het 
weggetje tussen het groepshuis en 
het bos. Ik wil even een glijbaan 
maken. Zonder op te kijken zegt 
Walter dat hij dit wel mag doen. 
Walter was druk bezig om zijn 
kerstkaarten te schrijven want hij 
had toch niets te doen en ook 
kwam hij niet op het idee om samen 
met Jelle iets te gaan ondernemen. 
Een uur later komt Jelle binnen en 
omdat Walter nog steeds aan het 

schrijven was, zegt hij dat hij maar 
naar zijn kamer gaat, dat hij moe 
is en vroeg wil gaan slapen.
De dag daarna gaat hij samen met 
Walter naar de kerstmarkt. Veel 
mensen zijn in een goede stem-
ming. Die avond zal het kerstavond 
zijn. Mensen halen extra bood-
schappen in huis. Bij één kraam 
kon je voor 50 cent grabbelen en 
je kreeg daarbij een gasballon met 
een kaartje eraan. Jelle zet zijn 
naam op het kaartje en laat de bal-
lon de lucht ingaan. Hij kijkt de 
ballon na totdat hij hem niet meer 
kan zien.

Maanden later krijgt hij voor het 
eerst sinds vele jaren een brief. Het 
is een brief van een rietsnijder uit 
de buurt van Giethoorn. De man 
schrijft dat hij zijn kaartje bij het 
riet snijden heeft gevonden en ver-
telt in die brief over zijn werk en 
ook dat hij 6 kinderen heeft. 
Jelle schrijft een kort briefje terug, 
waar hij woont en hoe hij aan de 
gasballon was gekomen. Hij 
bedankt de man voor de brief. 

Veertien dagen later krijgt hij weer 
een brief uit Giethoorn en de man 
schrijft dat hij met zijn vrouw heeft 
overlegd dat Jelle wel eens een 
dagje mag komen wanneer hij zin 
heeft. 
Jelle vindt dit raar. Wat willen die 
‘vreemde’ mensen van hem? Hij 
schrijft terug dat hij niet zou komen. 
Een week later krijgt hij een brief 
van een van de kinderen uit het 
gezin van de rietsnijder. De jongen 
die Pieter heet, schrijft dat hij net 
als Jelle in een mooie omgeving 
woont. Ook hij nodigt Jelle uit om 
een dagje op bezoek te komen.

Na lang aarzelen en in overleg 
met zijn groepsleiding besluit Jelle 
met Walter naar Giethoorn te 
gaan. Ze zouden een paar uurtjes 
in de buurt van Giethoorn gaan 
kijken. Toen Jelle en Walter daar 
aankwamen, werden ze hartelijk 
door de familie ontvangen. De kin-
deren zijn ook thuis en Pieter vraagt 
hem of hij meegaat om te varen 
met een roeibootje met een motor 
eraan.
Jelle geniet die middag en de tijd 
vliegt om. Toen ze aan het eind 
van de middag afscheid namen, 
bedankte Jelle de rietsnijder en zijn 
vrouw en de kinderen voor de leuke 
middag. Onderweg vertelt Jelle 
wat hij allemaal heeft beleefd en 
dat hij ook zelf met de boot mocht 
sturen. Walter vindt het geweldig 
dat Jelle zich die dag zo goed ver-
maakt heeft. 
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Een paar dagen later krijgt hij een 
brief van Pieter die vraagt of Jelle 
over 14 dagen eens een nacht 
daar wil logeren, dan konden ze 
voetballen en varen met de boot. 
Jelle vindt dit geweldig, maar hij is 
ook bang om naar een gezin te 
gaan waar ze zo leuk met elkaar 
omgaan, ondanks dat ook de riet-
snijder het financieel niet breed 
heeft. Na slapeloze nachten heeft 
Jelle in overleg met de groeps-
leiding geschreven dat hij mis-
schien zal komen. Hij heeft angst 
om zich te binden; misschien zou 
hij die mensen wel teleurstellen, dat 
deed hij toch bij iedereen?
Het logeren wordt een geweldig 
succes. Jelle vraagt aan Pieter of 
hij, wanneer het van de groepslei-
ding mag, ook eens een dag op 
het internaat wil komen. Dit lijkt 
Pieter wel leuk. Het bezoek aan de 
groep van Jelle is voor Pieter een 
geslaagde dag. Thuis vertelt Pieter 
dat Jelle tegen de jongens uit zijn 
groep had gezegd dat het gezin 
van de rietsnijder lieve mensen 
waren en dat hij zich daar heel 
goed kon vermaken. Het is wel 
vreemd dat de mensen daar voor 
en na het eten bidden. Jelle keek 
naar de mensen hoe zij bidden. 
Vanaf een maand later gaat Jelle 
na overleg met de groepsleiding 
en de adjunct-directeur elke 14 
dagen naar Giethoorn op week-
end.

De maanden vliegen voorbij. Het 
wordt weer winter. De kerstvakan-
tie staat weer voor de deur. Jelle 
mag de hele kerstvakantie naar 
Giet  hoorn. Eindelijk niet meer 
alleen op de groep met een groeps-
leiding die eigenlijk ook liever thuis 
is bij zijn vrouw en kinderen.
Op kerstavond gaat het gezin van 
de rietsnijder naar de kerk. Jelle 

gaat mee. Er worden veel kerst-
liederen gezongen en er wordt 
gepreekt over de geboorte van het 
Kerstkind. Jelle was blij dat de kerk 
was afgelopen. Het was leuk, maar 
waarom werd er gepreekt over je 
‘naaste’ liefhebben? Na het avond-
eten vraagt Jelle aan de rietsnijder 
of hij mee naar buiten gaat om een 
eindje met hem te wandelen. Tij-
dens de wandeling vraagt Jelle 
hem wat je ‘naaste’ betekent. De 
man legt hem geduldig uit wat dit 
woord betekent.

Toen ze ‘s avonds, na het spelletje 
‘mens erger je niet’, allemaal om 
de tafel zaten, kreeg Jelle van de 
rietsnijder en zijn vrouw een brief. 
Zij vroegen Jelle of hij de brief wil-
de open maken. Jelle leest in de 
brief dat het gezin van de rietsnij-
der in overleg met het internaat en 
de Raad voor de Kinderbescher-
ming heeft besloten dat Jelle vanaf 
het einde van het schooljaar voor-
goed in dat gezin kan blijven 
wonen als hij dat aandurft en dat 
het gezin een pleeggezin voor hem 

wil zijn. Met tranen in zijn ogen 
vertelt Jelle dat hij graag aan het 
einde van het schooljaar definitief 
bij dit gezin wil wonen.

Als ze allemaal naar bed gaan, 
kan Jelle moeilijk in slaap komen. 
Hij is blij dat hij nu ook een soort 
gezin heeft waar hij altijd welkom 
is en waar ze hem met liefde heb-
ben opgenomen. Ook denkt hij 
terug aan wat in de kerk gezegd 
werd over de geboorte van het 
kind Jezus. Heeft het kind Jezus 
dan toch werkelijk bestaan? Jelle 
denkt dat het toch wel mogelijk kan 
zijn, want volgens hem is het gezin 
van de rietsnijder zijn ‘naaste’. 
Jelle is moe, ontzettend moe van 
het denken over het leuke gezin dat 
alles voor hem wil doen en waar 
hij zich gelukkig voelt. Hij valt pas 
diep in de vroege ochtend in slaap 
en wordt wakker omdat hij de kerst-
klokken hoort luiden. Het lijkt wel 
of de klokken hem blij toeroepen 
om samen met zijn nieuwe gezin 
naar de kerk te gaan. Is dit het 
begin van een nieuw leven?
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Deze titel klopt niet helemaal. Of 
helemaal niet. En toch is ze goed. 
Want de redactie heeft aan ons, 
Theo de Groot en Gerard de Wit, 
gevraagd of wij een bijdrage wil-
den leveren aan het kerstnummer 
van Onder Ons. En of we daarin 
iets willen vertellen over wat wij, 
als nieuwelingen in het fraterhuis, 
in deze gemeenschap ervaren heb-
ben en hopen te ervaren. En of we 
misschien ook iets door konden 
geven van de twee paters, Harry 
Schelbergen S.J. en Joop Kluwen 
S.M., die al eerder een plek gevon-
den hadden in deze gemeenschap 
maar onlangs gestorven zijn. Dat 
was nogal een uitdaging. 

Nieuwe bewoners

Van Joop Kluwen hebben we een 
toespraak mogen inzien die hij 
begin 2012 heeft gehouden voor 
zijn confraters, zijn familie en vrien-
den. Op dat moment was hij al een 
jaar terug uit de Salomonseilanden. 
Hij geeft daarin echter niet alleen 
een uitgebreid verslag over zijn 
lange tijd als missionaris en over 
de ontwikkelingen die hij daar 
heeft meegemaakt, maar gaat ook 
in op zijn persoonlijke situatie. En 
wat hij daarover zegt, is, naar onze 
overtuiging, haast letterlijk ook van 
toepassing op zijn en ons verblijf 
hier in het Fraterhuis Sint-Jozef. Hij 
zegt:

“U hebt gekozen om een thuisfront 
voor onze missionarissen te zijn. 
Niet alleen een thuisfront voor 
materiële hulp, maar ook een thuis, 
en een bed, liefde en gezelligheid, 
voor ons als wij voor rust naar 
Nederland komen.
Ook wij zien de zon steeds dieper 
in de zee zakken, en ouderdom 
komt met gebreken. Voor medische 
redenen ben ik al bijna een vol 
jaar in Nederland. Ik weet wel dat 
wij altijd bij onze confraters waar 
ook welkom zijn, maar die commu-
niteiten zijn niet ingesteld om 
iemand die zomaar uit de lucht 
komt vallen, totaal wereldvreemd, 
als iemand die 50 jaar achterloopt, 

Zittend: de pastores Gerard de Wit en Theo de Groot. In de fotolijsten: de overleden paters Joop Kluwen en Harry Schelbergen
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op en neer naar dokters te bren-
gen, soms twee keer per week en 
uren lang trouw in wachtkamers te 
wachten als afspraken uitlopen, u 
weet maar al te goed hoe dat gaat. 
Toen ik thuiskwam vond ik twee 
mensen die het allemaal wel aan-
durfden en aan konden, zij stonden 
paraat, organiseerden dokters, 
afspraken: - waar, welke, wanneer, 
kan het niet een beetje vroeger, 
hoe komen we daar, wat moeten 
we meer doen, kleren kopen, je 
kunt toch niet in die schoenen blij-
ven rondlopen -. Zij zetten al hun 
eigen zorgen opzij… om ons te 
helpen.”

Joop heeft de zorgzame aandacht 
en liefdevolle hulp waarover hij 
spreekt opnieuw en rijkelijk ervaren 
in de maanden die hij hier in het 
fraterhuis heeft doorgebracht. En 
wij denken dat Harry Schelbergen 
hetzelfde had kunnen schrijven en 
het zeker ook vele malen verwoord 
zal hebben in de ruim drie jaar dat 
hij in het fraterhuis woonde. Hij 
voelde zich hier vertrouwd, thuis, 
met iedereen verbonden, ook toen 
zijn krachten langzaam verminder-
den en hij zich steeds meer moest 
toevertrouwen aan de handen van 
anderen. Joop en Harry, zij heb-
ben dankbaar kunnen leven en 
delen in de gemeenschap van 
“onze” fraters in “ons” fraterhuis en 
wij delen nu hun ervaringen.

Wij, dat is pastoor Theo de Groot 
die in juni 2011 in het fraterhuis is 
komen wonen. Hij kwam met een 
serieuze “indicatie”: zijn gezond-
heid liet niet toe om nog zonder 
een toeziend oog en een helpende 
hand te wonen. Wij, dat is ook 
pastor Gerard de Wit die in janu-
ari 2012 vanuit Maartensdijk naar 
het fraterhuis kwam, met als eerste 

reden een gepast aantal kwalen, 
die naar de toekomst toe ook voor 
hem “zorg op maat” belangrijk 
maakten, maar als niet minder 
belangrijke reden: dan zou hij niet 
vereenzamen in het appartemen-
tencomplex waar hij intussen 
woonde. Ondanks dat is Gerard 
nog wel een druk baasje, die vaak 
op en neer gaat - of gehaald wordt 
- naar de Sint Maartenkerk in zijn 
vertrouwde Maartensdijk, waar hij 
al sinds 1994 als “priester-assistent” 
de gemeenschap bijstaat in geloof 
en leven.

Over zijn nieuwe plek te midden 
van de fraters schreef Gerard al 
gauw aan zijn familie: 
“Wat een open sfeer. Betrokken 
mensen, elk met een eigen geschie-
denis, levenservaring en bijzonder-
heden, maar trouw met elkaar ver-
bonden. Ik ben in hun kring binnen-
gestapt en heb er geen moment 
spijt van”. 

Is dat ook zo gebleven? Geldt dat 
ook voor Theo?
Qua leeftijd pas je redelijk goed. 
Qua gezondheid (of qua belem-

meringen daarbij) eveneens. Ouder 
worden is een gave, maar ook een 
hele opgave! We passen er goed 
bij. Maar langzaam aan begint 
wel voelbaar te worden dat deze 
stap ook onvermoede consequen-
ties heeft: want je woont er niet 
alleen, maar je wordt ook steeds 
meer deel van de groep, en dat 
verbindt, maar bindt ook. 

Je neemt immers deel aan vierin-
gen, aan gebedsdiensten, en je 
beleeft zodoende religieuze hou-
ding en betrokkenheid. Je neemt 
ook deel aan het dagelijks leven, 
dat zich in een haast vaste regel-
maat over de gehele dag en week 
spreidt. Je merkt hoe het ritme van 
de klok de tijden van samenzijn en 
alleen zijn bepaalt, van eten en 
drinken, van avond en nachtrust. Er 
komen ook speciale dagen. Ver-
jaardagen - 35 maar liefst - krijgen 
een extra accent, de vakantie weken 
brengen speciale activiteiten mee. 
Het communiteitsleven heeft zijn 
vergaderdagen en bezinningsmo-
menten die tegenwoordig ook vorm 
krijgen in zoiets als een officieel 
bewonersoverleg. 
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Zo raak je betrokken bij de kleine 
en grote genoegens maar tegelijk 
herken je ook de zorgen. Je geniet 
van de faciliteiten, maar bedenkt 
dat die in de toekomst wellicht 
anders zullen zijn. Kortom: je bent 
deel geworden van een nieuw 
geheel. 

Kennen we iedereen? Er wonen 35 
mensen, maar eigenlijk hebben ze 
bijna 70 namen - een kloosternaam 
plus een “eigen” naam, en daar 
hebben we het allebei nog steeds 
moeilijk mee. Eigenlijk zouden we 
een oefenplankje nodig hebben 
met foto’s en namen. Om nog maar 
te zwijgen van alle waarden die 
achter deze namen en mensen 
schuilgaan. Onze communiteit her-
bergt een veelheid van deskundig-
heden rond opvoeding en onder-
wijs, rond godsdienst en devotie, 
techniek en kunst. Vaak wil je mee 
discussiëren als het gaat over kerk 
of liturgie, en dan ontdek je ook 
daar een grote variatie van visie, 
hoewel de hete hangijzers rond 
liturgie en ambt meestal wat op de 
achtergrond blijven.

Dat spijt ons soms, want in zijn toe-
spraak sprak ook Joop Kluwen 
over de kerk “buiten”, op veel 
plaatsen in ons land en daarbuiten, 
en wat hij daar zei houdt ook ons 
hier nog steeds bezig, dichtbij of 
op afstand:

“Velen van u zijn bezig met werk in 
uw parochies, vol liefde voor de 
kerk van gisteren, betrokken om de 
kerk van vandaag… En zorg om 
de kerk van morgen leven te geven. 
Deze kerk van morgen zal er 
anders uitzien, anders dan de kerk 
van het rijke roomse leven, anders 
dan wij verwachtten of zelfs kun-
nen hopen of dromen… maar toch 
vol leven”.

Samen met de fraters hopen wij 
straks het kerstfeest te vieren en een 
nieuw jaar binnen te gaan. Wij 
sluiten ons graag aan bij de woor-
den waarmee Joop Kluwen inder-
tijd zijn voordracht eindigde:

“Samen ploegen wij nederig 
door,… en houden vast aan een 
belofte… De gouden draad, die 

Theo de Groot en Gerard de Wit.

Kerstmis een feest,
geloven 
dat je dankbaar mag zijn
omdat er een God is 
voor de mens.
Kerstmis een vraag:
beseffen dat bij mensen
vrede en liefde, 
trouw en goedheid
nooit voorgoed 
gewonnen worden.
Kerstmis een belofte:
als je wilt blijven geloven
dan moet je blijven werken
aan een wereld voor God 
en voor mensen.
Kerstmis een begin:
vanuit de genade 
en de inspiratie
van hem die kwam
om van kribbe tot kruis
tot vrede en verzoening te zijn.

Kerstgroet 1974 
van Gerard de Wit

door het evangelie loopt… over lij-
den en over dood… naar, - een 
onvoorstelbare - niet te geloven… 
een glorievolle verrijzenis.”

Dat is een goede leidraad voor de 
komende feestdagen en voor een 
heel nieuw jaar.
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Sinds Kerstmis 1995 heeft onze 
kerstboom alleen engelen en licht-
jes als decoratie. Engelen horen 
bij Kerst, maar wij wilden er dan 
van iedere soort drie hebben 
 hangen. 

Waarom drie? Als een engeltje 
alleen in een boom hangt en maar 
twee centimeter groot is, is ie niet 
terug te vinden. Hang je er drie 
van hetzelfde soort bij elkaar, dan 
zijn ze goed te zien. Dit getal is 
dus om praktische redenen verder 
gehanteerd. Eén- en tweelingen 
mogen dus in een guirlande of zo 
hangen, maar niet in de boom. 
De engeltjes zijn gevarieerd van 
grootte, van materiaal en van 
plaats c.q. land van herkomst. Zelf 
hebben we er een aantal gekocht, 
maar familieleden en vrienden 
brengen ze ook voor ons mee uit 
allerlei landen en werelddelen. 
Het totale aantal loopt tegen de 
400! Van Pasen tot begin novem-
ber zijn ze dit jaar uit logeren 
geweest in het Heiligenbeelden-
museum in Kranenburg, waar een 
engelenexpositie was georga-
niseerd. Voor die gelegenheid 
was  er een speciale boom van 
buizen gecreëerd. Deze tentoon-
stelling heeft ruim 4000 bezoe-
kers getrokken . 

Het logeren van de kerst engelen 
krijgt nog een vervolg: de komende 
kersttijd zal de engelenboom een 
plaatsje krijgen in de hal van het 
Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt. Op 
de Fazantenlaan zal het dus “kaal” 
zijn met Kerst!

Kerstengelen
De fraters Wilfried van der Poll en Leo Ruitenberg, die wonen op de Fazantenlaan te Zeist, hebben een 
 bijzondere hobby, kersthobby moeten we wellicht zeggen. Zij verzamelen namelijk engeltjes voor in de 
kerstboom. De redactie is blij dat zij ingingen op het verzoek hier in dit nummer iets meer erover te vertellen.
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Kapittelen 4

Ook in dit laatste nummer van 
Onder Ons dit jaar weer aandacht 
voor het kapittel, dat nu helemaal 
afgerond is. De laatste keer werd u 
verteld over de voorbereiding op 
het Algemeen Kapittel in Indonesië, 
dat inmiddels achter de rug is en 
dat op 22 september een nieuw 
Algemeen Bestuur koos. De foto 
van dit nieuwe bestuur kwam nog 
net op tijd om afgedrukt te kunnen 
worden in de vorige Onder Ons, 
dus die heeft u al kunnen zien.

Op 9 oktober jl. gaven de fraters 
die naar Indonesië gingen aan de 
Nederlandse fraters tijdens een 
daartoe georganiseerde bijeen-
komst al mondeling een indruk van 
wat er in Malang allemaal bespro-
ken en besloten werd. Maar het 
formele verslag kwam toe aan het 
PKN 2012, het Provinciaal Kapittel 
Nederland.

Het tweede zakelijke deel van dit 
PKN vond van 25-27 oktober jl., 
net als in april, plaats in De 
Zwanen hof te Zenderen. Ook de 
aanwezige kapitularissen, toehoor-
ders, gespreksleider, notulanten en 
kapittelsecretaris waren dezelfden 
als in april.
En dit waren de onderwerpen die 
er aan de orde kwamen: het Alge-
meen Kapittel dus, de financiën 
van de Provincie Nederland en de 
goedkeuring van het beleid van het 
provinciaal bestuur gedurende 
de afgelopen bestuursperiode, de 
actuele stand van zaken rond de 
klachten van seksueel misbruik en 
de afwikkeling daarvan, bestuur-
baarheid, huisvesting en een oriën-
tatie ten aanzien van de taken en 

de personen voor het nieuw te 
 kiezen provinciaal bestuur. Genoeg 
op de agenda dus. Laten we het 
maar in volgorde beschrijven.

Het Algemeen Kapittel heeft altijd 
als bijkomstige moeilijkheidsgraad 
dat het tweetalig moet zijn. De 
meeste Indonesische fraters praten 
namelijk weinig of geen Neder-
lands of Engels en de Nederlandse 
fraters praten op een enkeling na 
geen Indonesisch. Vandaar.
Maar met behulp van twee tolken 
was de taal geen probleem meer. 
Ook bleek er veel begrip te zijn 
voor elkaars cultuur en situatie en 
werden discussies gevoerd en 
besluiten genomen, waar we de 
komende zes jaar met z’n allen 
mee verder kunnen.

De financiën van de Provincie 
Nederland kregen de aandacht 
die zij verdienden. Want hoe je het 
ook wendt of keert, geld hebben 
we allemaal nodig. De financiële 
commissie die een en ander nader 
onder de loep nam, kwam echter 
tot de conclusie dat op het financi-
eel beheer en beleid van het pro-
vinciaal bestuur gedurende de 
afgelopen bestuursperiode niets 
aan te merken viel en dit werd dan 
ook door het kapittel goedgekeurd. 

Seksueel misbruik blijft een moeilijk 
onderwerp, vooral emotioneel. 
Geluk kig zijn er de laatste tijd 
nagenoeg geen nieuwe klachten 
binnengekomen en kan alle aan-
dacht nu uitgaan naar afwikkeling 
van zaken. Veelal is dat gebeurd 
op een manier die respect opriep 
richting congregatie. Slachtoffers 

lieten weten dankbaar te zijn voor 
het medeleven, het begrip en de 
aanpak van hun zaak. 
Het kapittel beseft dat het misbruik 
een smet werpt op het blazoen van 
de congregatie, maar sluit zich 
tegelijkertijd aan bij de dankbaar-
heid van slachtoffers en het respect 
dat zij hebben voor provinciaal 
overste frater Wilfried voor zijn 
betrokkenheid. Zaken lopen nog 
steeds en dat zal ook nog wel even 
voortduren, maar zoals het er nu 
naar uitziet, kunnen ze zodanig 
afgerond worden, dat ieder er uit-
eindelijk vrede mee heeft.

De punten Bestuurbaarheid en 
Huisvesting kregen veel aandacht. 
Als je eerlijk naar de toekomst kijkt, 
is dat ook nodig. De punten waren 
ieder voorbereid door een werk-
groep, die diverse mogelijkheden 
bestudeerd had. 
Bestuurbaarheid is een heikel onder-
werp. In de vorige Onder  Ons 
 lieten we u toevallig weten, dat op 
4 oktober jl. de gemiddelde leeftijd 
van de frater precies 80 jaar was. 
De jongste frater is bijna 65, de 
oudste 95. Het is derhalve 
on ontkoombaar dat het op termijn 
onmogelijk wordt dat eigen fraters 
de eigen Nederlandse provincie 
besturen.
Het kapittel heeft dan ook het nieu-
we provinciaal bestuur gevraagd 
een werkgroep te benoemen die de 
opdracht krijgt de mogelijkheden 
rond de toekomstige bestuurbaar-
heid nader te bestuderen en con-
crete opties uit te werken.

Huisvesting was het tweede punt 
dat voor het kapittel nader bestu-
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deerd werd. Door de toenemende 
leeftijd van de fraters zal er op ter-
mijn leegstand te verwachten zijn in 
het fraterhuis te De Bilt. Leegstand 
betekent dat – naast het feit dat het 
ongezellig zal zijn in een half leeg 
huis te wonen – ook de kosten 
onevenredig hoog zullen worden 
qua gebouw en verzorging.
De werkgroep die dit punt voorbe-
reidde en nu tijdens het kapittel een 
toelichting gaf op zijn bevindingen, 
noemde als opties om dit gegeven 
tegemoet te treden de verkoop van 
grond en gebouwen te De Bilt, met 
zo nodig aanvullend een samen-
werking met soortgelijke (zorg) 
instellingen.
Ook wat dit onderwerp betreft 
besloot het kapittel het nieuwe pro-
vinciaal bestuur te vragen een 
werkgroep te benoemen met de 
opdracht de bestudering van de 
toekomstige huisvestingsproblema-
tiek verder ter hand te nemen en 
opties ter oplossing daarvan nader 
uit te werken.

Na al deze serieuze zaken bespro-
ken te hebben, werden de notulen 

doorgenomen en de besluitenlijst 
door alle kapitularissen onderte-
kend. In zijn slotwoord zei provinci-
aal overste fr. Wilfried van der Poll 
dat er werd vergaderd op een wijze 
die aansloot bij de vraag die Jezus 
aan zijn leerlingen stelde: “Wat 
wilt u dat ik voor u doe?” Er werd 
naar elkaar geluisterd, men heeft 
kunnen zeggen wat men wilde 
zeggen. Bovendien heeft het kapit-
tel zich voldoende kunnen voorbe-
reiden op het kieskapittel.
Met dank aan de notulisten Clau-
dia en Margriet (zie foto), aan de 
gespreksleider, de heren inleiders 
bij de onderwerpen bestuurbaar-
heid en huisvesting en de kapittel-

secretaris, wenst hij iedereen een 
goede thuisreis.

Het mag echter niet onvermeld blij-
ven dat ook de mensen van De 
Zwanenhof oprechte dank verdie-
nen voor hun service. Want naast 
alle serieuze zaken was het er ook 
gezellig en werd er genoten van 
de uitstekende accommodatie, 
maaltijden, hapjes, drankjes en 
van de wandelingen in de prachti-
ge tuin of omgeving.
Zo kwam er een einde aan de 
kapitteldagen en een prima ver-
zorgd verblijf in De Zwanenhof. Er 
kan teruggekeken worden op een 
goed kapittel, dat een gedegen 
uitgangspunt vormt voor de komen-
de zes jaar.

Wat nog niet vermeld werd overi-
gens, was dat een oriëntatie ten 
aanzien van de taken en de perso-
nen voor het nieuw te kiezen pro-
vinciaal bestuur in Zenderen ook 
tot de agendapunten behoorde. 
Deze leidde tot een nieuw Provinci-
aal Bestuur Nederland voor de 
periode 2012 – 2018. 

Notulanten

Tuinzwaan
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Tijdens het kieskapittel in De Bilt op 
31 oktober jl. kozen de 12 kapitu-
larissen onder voorzitterschap van 
de in september in Malang nieuw 
gekozen algemeen overste frater 
Venansius en onder grote belang-
stelling van medebroeders tot 
nieuw Provinciaal Bestuur Neder-
land de fraters Wilfried van der 
Poll, Wim Heister en Berno Spek-
schate. Zij namen resp. de taken 
van provinciaal overste, plaatsver-
vangend provinciaal overste en lid 
van het provinciaal bestuur op 
zich. 

Zij vormden ook al het provinciaal 
bestuur van de afgelopen bestuurs-
periode en zetten hun werk dus 
voort. Zij gaan nu aan de slag met 
de besluiten van dit kapittel en zul-
len ten bate van de fraters individu-
eel, de Provincie Nederland en de 
congregatie als geheel de plannen 
voor de toekomst ter hand nemen. 
In hun eerste vergadering in nieuwe 
samenstelling zijn zij begonnen 
met het benoemen van een provin-
ciaal econoom en een secretaris 
voor de komende zes jaar, want 
die twee functionarissen waren 

tegelijk met het oude bestuur aftre-
dend. Ook dit bleven dezelfde 
personen: frater Erik Lundgren, 
econoom, en Adri Vergeer, secre-
taris. De laatste echter maar voor 
vier maanden, want dan gaat zij 
met pensioen; over opvolging 
wordt nog nagedacht.

We wensen het nieuwe bestuur in 
ieder geval veel wijsheid en suc-
ces.

Adri Vergeer

Op de foto, genomen in de kapittelzaal onder het schilderij van 
frater Stanislaus Glaudemans (algemeen overste van 1914-1942), 
v.l.n.r. de fraters Wim Heister
Wilfried van der Poll
Venansius (algemeen overste)
en Berno Spekschate
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Straatkrant
Wie was de eerste dakloze? Mis-
schien wel de schrijver van de eerste 
Nederlandse tekst, die ergens in de 
twaalfde eeuw neergeganzeveerd 
moet zijn. Taal- en schriftkundigen 
hebben zich erover gebogen en con-
cludeerden dat de nauwelijks leesbare 
en deels onbegrijpelijke woorden in 
hedendaags Nederlands zouden lui-
den: “Alle vogels zijn met nestelen 
begonnen, behalve ik en jij.” Harte-
kreet van een eenzame man of vrouw 
die maar geen onderdak kon vinden 
voor zichzelf en zijn of haar geliefde. 
Men zou eruit kunnen opmaken dat 
iedereen dakloos kan worden, ook 
iemand die de kunst verstaat zijn 
gedachten schriftelijk en ook nog met 
gevoel voor poëzie uit te drukken. Nu, 
eeuwen later, heeft de spraakmaken-
de gemeente de dakloze een ongun-
stig imago opgeplakt. Er ontstond een 
vertekend beeld: een dakloze is wer-
keloos en brodeloos, toont haveloos 
en is bij tijd en wijle laveloos. De eer-
ste twee kenmerken kloppen aardig, 
de daarop volgende zijn op zijn minst 
generaliserend en voor niet weinigen 
beledigend. Daar moest iets aan 
gedaan worden, vonden hulpverleners 
en ze werkten een plan uit om hun 
doelgroep werk en een bescheiden 
inkomen te bezorgen. De Straatkrant 
werd gelanceerd en het was een schot 
in de roos. Het begin van het realise-
ren der doelstelling die de initiatief-
nemers voor ogen stond: ‘Mensen 
 tussen wal en schip helpen zichzelf te 
helpen.’ En dat doen ze, de verkopers. 
Ze helpen zichzelf materieel, want de 

Kolommetje

afspraak is dat ze een deel van de 
opbrengst mogen houden. Maar een 
nog groter winstpunt is dat de beeld-
vorming rond daklozen wordt bijge-
steld. Er wordt contact gelegd met 
voorbijgangers en verbaal begaafde 
verkopers weten zelfs publiek rond 
zich te verzamelen. Het komt de han-
del ten goede, maar versterkt ook het 
gevoel van saamhorigheid, daarmee 
de zwartkijkers afstraffend die blijven 
beweren dat iedereen tegenwoordig 
alleen aan zichzelf en het begeerde 
overgewicht van zijn portemonnee 
denkt.
Natuurlijk zijn er wel eens problemen. 
Maar wat er afgelopen zomer met de 
Utrechtse krant ‘Straatnieuws’ gebeur-
de was niet zo maar een oplosbaar 
probleem, het was een regelrechte 
ramp. Allerlei oorzaken – vooral 
natuurlijk financiële – noodzaakten 
uitgever en redactie om bekend te 
maken dat na nummer 9 van jaargang 
19 het blad niet meer zou verschijnen. 
De verslagenheid was groot en het 
laatste nummer bevatte dan ook veel 
betuigingen van spijt en meegevoel, 
maar ook van aanmoediging om alle 
kansen voor een nieuwe start aan te 
grijpen. Recht uit het hart kwamen de 
uitspraken van verkopers. Zo zei de 
Nigeriaan Kevin: “Ik weet niet hoe het 
verder moet. Dit is de enige eerlijke 
manier om de kost te verdienen.” En 
een Poolse verkoper bekende heel 
eerlijk: “Zonder krant wordt het erg 
moeilijk. Ik ben bang om te gaan ste-
len, maar misschien heb ik geen keus.” 
Maar zie, er geschiedde een wonder. 
Dienden zich nieuwe sponsoren aan? 
Drukte de drukker behalve het krantje 
ook het eindbedrag op de rekening, 

nog meer dan voorheen? Hoe dan 
ook, er werden wegen gevonden om 
het blad te laten voortbestaan en de 
verkopers konden hun stek weer bezet-
ten. Herkenbaar aan een felrood, 
lichtgevend hesje met het opschrift: ‘Ik 
ben aan het werk. Officiële verkoper.’ 
Dit om infiltranten te weren, die waar-
deloze drukwerkjes proberen aan de 
man te brengen. Modeontwerper 
Peter Lusink zorgde voor deze outfit, 
die in Amsterdam, Utrecht en andere 
steden de drager ervan het stempel 
van betrouwbaarheid geeft. Maar 
misschien nog meer dan met zijn uiter-
lijke verschijning maakt de verkoper 
indruk met het product dat hij te bie-
den heeft. Het nieuwe Straatnieuws 
profileert zich als een volwaardig tijd-
schrift, kleurig uitgegeven, vakkundig 
geredigeerd en gedrukt en vooral: 
zeer lezenswaardig. En daarom is het 
goed nog even terug te gaan naar 
onze dakloze scribent uit de Middel-
eeuwen. Aan zijn weemoedige klacht 
voegt hij nog een klein zinnetje toe: 
“uan unbidan ue nu.” Vrij vertaald: 
“Waar wachten we nog op?” Dat zou 
ik dan ook alle lezers van Onder Ons 
willen toeroepen: Aarzel niet een num-
mer van Straatnieuws te kopen. Of 
een andere straatkrant natuurlijk, want 
de naam verschilt per regio. Als de 
verkoper zich maar kan legitimeren 
via hesje of badge. De prijs – zo’n 
twee euro – is bepaald niet te hoog 
voor een blad met zo’n instructieve, 
recreatieve, charitatieve en (denk aan 
de nestbouwende vogels) constructie-
ve inhoud.

Kompaan
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Aan het slot van ons 
 jubileumjaar een terugblik 

op 80 jaar kaften’

1969-1978

1964-1968
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1983-1985

1986-2007

1980-1982
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Kort Nieuws

 Van 25 t/m 27 oktober kwamen de kapitularissen 
in Zenderen bijeen. Een belangrijke bijeenkomst 
want op de agenda stonden onderwerpen die van 
belang waren voor de nabije en de verre toekomst 
van de congregatie in Nederland. Resultaten van 
het werk van eerder benoemde commissies werden 
besproken, plannen geconcretiseerd en afspraken 
gemaakt. Met een tevreden gevoel gingen de deel-
nemers van het kapittel op 27 oktober naar huis 
om op 31 oktober weer bijeen te komen voor het 
kiezen van een nieuw bestuur. Zoals u elders kunt 
lezen in dit blad werd het volledige oude bestuur 
herkozen.

 Eén van de eerste daden van het nieuwe bestuur 
was de herbenoeming van de secretaris en eco-
noom resp., mevr. Adri Vergeer en frater Erik Lund-
gren.

 Op 14 oktober trad de Surinaamse band Wina op. 
Het bijzondere was dat mevr. Alma Soekhai, een 
van onze medewerksters, als zangeres optrad.

 Na uitstel vanwege slecht weer werd op een 
 zonnige oktoberdag een bezoek gebracht aan een 
zandsculpturen tentoonstelling te Garderen. Ditmaal 
was het koninklijk huis het onderwerp. De fraters 
waren zeer onder de indruk van hetgeen te zien 
was. Naast de sculpturen waren er ook schilder-
stukken te bewonderen op grote appels. Kortom, 
een geslaagde middag.

 Frater Augustinus heeft een darmoperatie onder-
gaan met een goede afloop. Vijf dagen na de 
operatie was hij al thuis. Hij loopt weer door het 
huis en wij hopen, met hem, op een spoedig alge-
heel herstel. 

“WIE IN MIJ GELOOFT ZAL LEVEN,
OOK AL IS HIJ GESTORVEN”
(JOH. 11, 25B)

GOD ONZE VADER HEEFT VRIJ PLOTSELING TOT ZICH GEROEPEN

† BROEDER AAD VAN BENTEM

 Adrianus Johannes
 * 14 december 1939 † 24 september 2012

 Broeder Aad was 55 jaar lid van de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen.

Onder Ons nr. 4 - 2012

18



Onder Ons nr. 1 - 2012

Drie monniken
en hoe 14 Belgen een herberg in Groningen vinden

De Belgische monnik Luc Vankrun-
kelsven, Norbertijn, werd vanaf 
1990 elk jaar gastvrij ontvangen 
door de toenmalige Terebint 
Gemeenschap. Ofschoon die 
gemeenschap sinds 2007 uit één 
persoon bestaat, gaat de gastvrij-
heid door. Het doel van het bezoek 
van Luc is steeds priester-dichter Her-
man Verbeek ontmoeten en Herman 
op zijn beurt blijft onderdak vragen.

De eerste monnik
Herman stond 22 jaar geleden, toen 
als Europarlementariër voor land-
bouw in Brussel, aan de wieg van 
het Belgische Wervel dat in de abdij 
van Averbode werd opgericht tij-
dens een bezinningsweekend voor 
boeren en boerinnen en geïnteres-
seerden in landbouw rond zijn boek 
‘In boeren handen’ Daar ontstond in 
1990 het idee om een werkgroep 
op te richten rond rechtvaardige en 
verantwoorde landbouw: Wervel.  
De Wervelreis van 2012 was dan 
ook een eerbetoon aan Herman, de 
grondlegger ervan.
Elk jaar organiseert Wervel een 
Wervelreis. Voor het eerst in haar 
geschiedenis opteerde Wervel in 
2012 niet voor een georganiseerde 

groepsreis per bus, maar werd elke 
deelnemer uitgenodigd op eigen 
krachten ter bestemming in Gronin-
gen zien te komen. In zijn verslag 
van de Wervelreis schrijft de Belg 
Johan de Schacht hierover.
 
De tweede monnik
Vrijdagavond even na zeven waren 
we zo goed als compleet in de 
 Centrumzaal voor spiritualiteit. Daar 
wachtte ons de tweede monnik op, 
Luc Vankrunkelsven, één van de 
boegbeelden van Wervel. Na de 
welkomstdrink trokken we naar de 
tegenovergelegen pizzeria. We 
namen een avondmaal op z’n Wer-
vels: er werden vier verschillende 
soorten pizza’s en pasta’s besteld, 
elk stuk werd in vieren verdeeld en 
vervolgens uitgewisseld. Een origi-
nele manier om elkaar te leren ken-
nen, de sfeer gemoedelijk te maken 
en tegelijk om heel wat verschillende 
menu’s op één schotel te kunnen 
proeven.

De derde monnik
Gelukkig was daar in Groningen 
een derde monnik, Paul Steverink, 
de laatste van de Terebint Gemeen-
schap ter plekke. Die gemeenschap 

heeft het kleine bezinnings- en spiri-
tueel centrum ‘de Poort’ als erfenis 
achtergelaten. De terebintboom werd 
in 1980 als naam gekozen om de 
gastvrijheid van de gemeenschap te 
onderstrepen. Abraham ontving zijn 
gasten onder de terebint. In navol-
ging van Abraham ontving Paul ons 
met een warme vaderlijke gastvrij-
heid. Hij keek ter plekke uit naar een 
voordelig treinticket, overnachtingen 
en fietsenverhuur. Een inspanning 
die onze reis heel wat eenvoudiger 
maakte. Paul heeft ons trouwens 
gedurende ons verblijf in Groningen 
voortdurend in de watten gelegd.

De schrijver vertelt:
Groningen is een kleine stad in 
het noorden van Nederland, met 
veel mooie lanen bevolkt door kas-
tanje- en lindebomen. Zoveel groen 
in de stad, waar men in het lommer 
tot rust komt of op de vele terrassen 
eronder iets kan drinken! De brede 
voetpaden, de menselijke schaal 
van de gebouwen en de vele voor-
zieningen voor fietsers, die overal 
voorrang hebben, geven aan hoe 
belangrijk men er het sociaal leven 
vindt. Een voorbeeld voor vele 
Vlaamse steden.
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Zaterdagmorgen na de komst 
van de twee andere deelnemers, 
Patrick en Belinda, zijn we met z’n 
veertienen voltallig. Paul verwelkomt 
ons met een doordenker: in zijn 
centrum is de gastvrijheid heel 
belangrijk, het is de kern van de 
samenleving. Dit werd van oudsher 
gesymboliseerd door dag en nacht 
de voordeur open te laten. Maar dit 
is nu niet meer mogelijk door vanda-
lisme en diefstal, nu moet je bellen. 
Het zegt veel over onze tijd.

Muzikale bezinning. Vervolgens 
begint de eigenlijke bezinning, 
‘geleid’ door theoloog, dichter, oud-
Europarlementariër en monnik Her-
man Verbeek, de eerste monnik. 
Voor ons zit een broze en kwetsbare 
man, getekend, of is het gelouterd, 
door strijd en inzet voor een leef-
bare wereld, een menswaardige 
landbouw. Met zijn liedboek brengt 
hij ons als groep bijeen, emotioneert 
bij momenten. Zeer mooie liederen 
die opvallend treffend verwoorden 
wat ik als vader van een jonge 
boer(in) voel. Voor mij mag dit de 
hele dag doorgaan.

Uit de vele gedachten die Her-
man ons bracht, hier enkelen die mij 
bijzonder troffen:
-  Wie de boer en de boerin niet 

waardeert (erkent) kan nooit de 
voedselketen begrijpen.

-  Ik geloof niet dat de mens de 
kroon is van de Schepping. Alles 
in de natuur weet veel beter hoe 
het kan samenleven dan de mens. 
De mens is een vreemdeling.

-  In de evolutie kan een soort alleen 
overleven als ze zich inpast in de 
natuur.

-  Genetisch Gemodificeerde Orga-
nis men – GGO’s – zetten alles op 
z’n kop. De mens degenereert 
natuur tot een product en pro-

bleem.
-  Oud worden is niet om te verdrin-

gen, wel om te verwelkomen.
-  Mystiek moet opnieuw gedemo-

cratiseerd worden: terug aan de 
mens gegeven worden.

De lunch, na de bezinning, wordt 
gemaakt door Gérard Rodley Sinon, 
een politiek vluchteling. Het siert de 
gastvrijheid van De Terebint. Wij 
krijgen een schotel met veel groen-
ten en wat exotische vruchten. Heel 
lekker en de voedselkilometers 
nemen we er weer met veel mede-
dogen bij. 

Naar Noordwolde. Na de mid-
dag rijden we met de huurfietsen 
richting Noordwolde. Het landschap 
is zeer open, echt gepland, gewon-
nen op de zee. Grote aaneengeslo-
ten stukken weides en akkerland 
doorsneden door vele grachten, 
spaarzame kleine landschapsele-
menten. Her en der grote landbouw-
bedrijven, overwegend melkvee-

bedrijven, de kleine familiale 
 boerenhoven zijn verdwenen, klein-
schaligheid is hier vreemd, biodiver-
siteit ver te zoeken. De immense 
vlakte en openheid staan in schril 
contrast met de intieme gezellige 
stad. Dit is het andere gezicht van 
Nederland. De tegenstelling tussen 
de stad met zijn consument en het 
platteland met de boer als manager 
treft mij. Vreemd en vervreemdend.

In Noordwolde  bezoeken we dok-
ter Hein Rumpt en vrouwe 
Anneke Boonstra, maatschap-
pelijk werkster. Ze huizen midden in 
het platteland in wat eens een typi-
sche kop-hals-romp hoeve was. Hier 
mag alles groeien, onkruid bestaat 
niet, alle leven is heilig. De tegenstel-
ling met de onkruidvrij gespoten 
akkers en weiden kan niet groter. De 

dokter en zijn vrouw proberen wat 
cultuur en sociaal leven in en naar 
het platteland te brengen. Met een 
theatertje in de schuur en een klein 
praatcafé in wat eens de koeienstal 
was, willen ze mensen uit de omge-
ving samenbrengen. Zielsverbanden 
smeden. Omwille van de strenge 
brandveiligheidsvoorschriften kan 
dat momenteel enkel in een besloten 
kring. De waarde van dit initiatief in 
deze agrarische vlakte ligt niet in de 
productie maar in de verwevenheid 
die het brengt. Samenbrengen van 
stad en platteland, boer en stads-
burger/consument. Een stuk stad in 
het platteland, complementair, geen 
oppositie. Een mooi initiatief maar 
toch een element van de vervreem-
ding. Om over na te denken.

Op weg naar Zuidwolde komen 
we langs een wegstalletje waar 
yoghurt te koop is. Alles verkocht. 
We zeggen aan de boerin, die net 
de was uithangt, dat we helemaal uit 
België gekomen zijn voor de yoghurt. 
Spijtig niets meer in huis. Maar ver-
eerd met het bezoek wil ze ons 
graag een rondleiding geven in het 
bedrijf. Een melkveebedrijf van 150 
melkkoeien beheerd door drie gene-
raties. De koeien worden de dag 
rond volautomatisch gemolken door 
twee melkrobots. We zien hoe laser-
stralen feilloos de uiers zoeken. In 
een klein lokaaltje boven het melk-
huis staat de pc die alles perfect 
registreert. Haar man voert ondertus-
sen de koeien met een zware voer-

kop-hals-romp hoeve
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meng-wagen. Pulp van maïs en soja. 
Tot nu toe nog betaalbaar. Maar 
hoe lang nog? Ook hier is het soja-
verhaal pertinent aanwezig. Maar 
de vrouw is zo lief dat we uit respect 
geen ‘lastige’ vragen stellen. Wat 
moet je trouwens met die groeiende 
vraag naar soja, de ontbossing, de 
vele, vele kleine boeren die van hun 
voorouderlijke akkers worden verdre-
ven voor mega sojavelden beheerd 
door enkele industriëlen? Wie ligt er 
wakker van wat nu in Paraguay 
gaande is? Wat moeten die lieve 
mensen met die groeiende afhanke-
lijkheid van veevoer uit verre landen, 
van de informatisering van het boe-
renbedrijf, van de subsidies en pre-
mies en vooral van de banken? 
Ondertussen is opa met een riek stil-
letjes wat voer in de goot aan het 
krabben. Een rijzige, rustige grijs-
aard, de enige menselijke activiteit 
tussen al die koeien. Onze laatste 
halte is een klein klaslokaaltje naast 
de stal. Klasbezoeken zorgen voor 
wat afwisseling en het brengt ook 
wat op. Wanneer onze groep naar 
buiten gaat bekijk ik vlug de twee 
educatieve panelen aan de muur. 
‘Van koe tot melk’ en ‘De melkver-
werking en haar producten’”. Ner-
gens ook maar één mens te bespeu-
ren. De mens is uit het landbouwbe-
drijf aan het verdwijnen. Ik vraag 
haar naar de toekomst. Ze hebben 
drie kinderen, de oudste wil wel 
overnemen maar het bedrijf is onder-
tussen zo groot (en moet nog groeien 
om te overleven) dat het moeilijk zal 
zijn. Steeds meer bedrijven worden 
‘overgenomen’ door agro-industriële 
bedrijven, grootgrondbezitters of 
investeerders. Ze wil/kan er nu niet 
aan denken, verdringt het zoals wij 
het hele verhaal van de moedwillige 
afbraak van de boerenlandbouw 
verdringen bij het winkelen, de 
groothandel het verdringt bij de 

prijsbepaling, de landbouwuniversi-
teiten het verdringen bij hun puur 
materialistische steriele onderzoe-
ken, de landbouworganisaties het 
verdringen om hun leden niet te ver-
ontrusten, de overheid het verdringt 
omwille van de groeicijfers. De col-
lectieve verdringing van een groei-
ende landbouwproblematiek. Hoe-
lang kunnen we de komende gene-
raties deze hypocrisie nog 
voorhouden? Een toevallig bezoek 
maar o zo ingrijpend. Met deze en 
nog andere ‘wervelende’ gedachten 
fiets ik de groep achterna.

Ondertussen is het valavond. We 
houden even stil in het dorp Zuid-
wolde voor een ‘patat’ bij Moeke 
Vaatstra, een aanrader van Paul. De 
‘patat’ is heerlijk maar, zonder chau-
vinisme, in sommige Gentse frituren 
toch beter hoor Paul. We nodigen je 
uit. 

‘s Avonds verpozen we op het ter-
ras van ‘De minnaar van de Rozen-
straat’. De bazin gaat er prat op 
enkele echte Belgische streekbieren 
in huis te hebben. Alles zit vol, met 
wat gesjouw met stoelen uit het café 
kunnen we ons in het rond zetten 
onder een linde, één van de vele in 
Groningen. We maken een balans 
op van de dag. De ingrijpende 
bezinning, de drie bezoeken in de 

namiddag. Hoe onze landbouw-
problematiek identiek is aan die in 
Zuid-Amerika, alleen, hier ligt het 
gewelddadige in het onderhuidse 
van het vrije marktmechanisme. De 
confrontatie met de gespletenheid 
waarin we leven, een leven zonder 
verbanden. 
De noodzaak om een andere weg 
te zoeken voor wie na ons komt. 
Herwaardering van het boerenbe-
drijf, erkenning van de waarde van 
agro-ecologie. De drie monniken en 
deze Werveltrip hebben ons heel 
wat stof tot nadenken gegeven. Het 
is een prachtige avond en het wordt 
laat. 

Op zondag is er een oecumeni-
sche dienst in de Pepergasthuis-
kerk voorzien. Ik ben er niet bij. 
‘s Morgens vroeg spoor ik naar huis, 
naar de Westhoek waar het hooi, 
de groenten en de koeien wachten. 
In Rotterdam gaan de hemelsluizen 
wagenwijd open. Stilletjes bid ik dat 
Watou ervan gespaard blijft. In Dor-
drecht staan enkele weiden blank en 
het blijft maar duren. In Menen staan 
hele vlaktes onder water. Wat is hier 
gebeurd? In Poperinge komt doch-
ter/boer Fien mij ophalen. Haar 
waterachtige glimlach spreekt boek-
delen. Op de vraag hoe is het hier, 
antwoordt ze “52 liter water/m² op 
een halve dag”. 
De rest van de rit is het stil.

Verslaggever Johan de Schacht

Op zondag 11 november worden we 
tijdens de oecumenische viering in de 
Pepergasthuiskerk opgeschrikt door het 
bericht dat Herman Verbeek ernstig ziek 
is. Zouden wij dan het laatste publieke 
optreden van Herman Verbeek meege-
maakt hebben?

Fr. Paul Steverink
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Bijzondere verjaardagen in 2013

Kloosterjubilea in 2013

95 jaar
Leo Heggeman De Bilt I 15.06.1918

90 jaar
Arnold Boerssen De Bilt I 17.12.1923

85 jaar
Willibrordus Hilhorst De Bilt I 20.02.1928
Servatius van Diemen De Bilt I 27.03.1928
Stanislaus Walta De Bilt I 30.05.1928
Francesco Besseler De Bilt I 23.11.1928

75 jaar
Kees van Rooden De Bilt I 11.04.1938
David Mullink De Bilt I 10.07.1938
Wim Versteeg De Bilt I 24.09.1938
Sarto Ndoki Ndao-Ende 31.12.1938

70 jaar
Ton Oostveen De Bilt I 19.09.1943

65 jaar
Wilfried van der Poll Zeist 18.07.1948

50 jaar
Valentino Sacheira Surabaya I 04.06.1963
Venansius Edi Budi Santosa Malang IV 27.05.1963
Melkhior Seda Blolong Malang III 17.11.1963
Nikolaus Nong Kupang 21.11.1963
Pius Nggajo Malang III 18.12.1963

75 jaar frater
Leo Heggelman De Bilt I 22.08.1938

70 jaar frater
Harry van Helsdingen De Bilt I 12.08.1943

60 jaar frater
Gerard Kroes De Bilt I 23.04.1953
Antonius Kinoe Fernandes Kupang 04.07.1953
Jan Smit De Bilt I 31.07.1953
Kees Perdon  De Bilt I 31.07.1953

50 jaar frater
Johan Brummelhuis  De Bilt I 13.08.1963

40 jaar frater
Simon Lele Ruing Malang IV 10.01.1973

Onder Ons nr. 4 - 2012

22



Financiële verantwoording

Giften tot 6 november 2012

OKTOBER
M.A. v.d. O. e.e. te B. €  100,- Kenia
M.G.A.B.S. te B. €  25,-
B.J.A.W. te D. €  20,-
G.M.S.-B. te W. €  25,-
C.L.B. te Z. €  50,-
P.A.D. e.e. te N. €  10,-
Idem €  10,- Kenia

NOVEMBER
M.W. te T.    €  20,-
A.A.J. O. te S.   €  45,-

Hartelijk dank voor uw zeer welkome giften.
De giften voor de missie zijn al verwerkt voor de juiste bestemming.

In verband met de komende kerstdrukte voor de drukkerij is dit overzicht eerder afgesloten.

Fr. Wim Janssen  adm.

De redactie van Onder Ons wenst u

Zalig Kerstmis en een gelukkig 2013
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