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Herfst 2017. Het klinkt als een 
roman en zo voelt het ook. Op het 
moment dat u dit nummer van 
Onder Ons op de mat krijgt, is de 
zomer bijna aan zijn eindje en 
gaan we weer de tijd in van wind, 
regen, storm en dorre bladeren. 
Veel mensen ervaren de herfst als 
een naargeestige tijd. Persoonlijk 
vind ik de herfst een van de mooiste 
seizoenen. Maar genoeg gemij-
merd.

Wat kunt u zoal verwachten in dit 
herfstnummer? Naast de vaste 
rubrieken moeten wij helaas weer 
twee overlijdens van medebroe-
ders melden. U kunt het In Memo-
riam lezen van frater Ton Augustin 
en van frater Arnold Boerssen. Bei-
den bereikten een hoge leeftijd, 
maar elk overlijden blijft hoe dan 
ook een gemis. En het overlijden 
van een vijftal medebroeders bin-
nen een half jaar is een behoorlijke 
aanslag op onze communiteit.
In het kader van de kloosterjubilea 
dit jaar, geven we in dit nummer 
het woord aan frater Ben Dood-
korte en frater Francesco Besseler: 
respectievelijk 75 en 70 jaar Frater 
van Utrecht. Frater Ben laat ons in 
zijn verhaal een kijkje nemen in 
hoe hij zijn roeping als kloosterling 
en zijn geloofsbeleving ziet. 
Mevrouw Adri Vergeer tekende het 
een en ander op en wie Ben kent 
zal begrijpen dat dit geen half 
werk geworden is. 
Frater Francesco kijkt terug op een 
welbesteed leven. De laatste jaren 
wordt hij geplaagd door geheu-
genverlies en desoriëntatie. Maar 
een terugblik op 70 jaar frater-zijn 
ging hem nog goed af. 

Verrassend is een bijdrage van 
frater Adolf, onze algemeen secre-
taris uit Indonesië. Op ons verzoek 
om wat foto’s over de jubilarissen 
aldaar te sturen, schreef hij een 
zeer lezenswaardig artikel over 
zijn jubilerende medebroeders en 
hun jubileumviering. Met daarbij 
uiteraard een aantal fraaie foto’s. 
Wij zijn blij met zijn bijdrage en 
gezien zijn antwoord kunnen we in 
de toekomst vaker een artikel van 
hem verwachten. Het vertaalwerk 
werd verzorgd door mevrouw Adri 
Vergeer.

Een verhaal van een geheel andere 
strekking ontvingen wij van frater 
Paul Steverink. Paul woont al jaren 
in Groningen in De Terebint. Als 
medebewoners heeft hij, ook al 
jaren, een aantal vluchtelingen. 
Ontroerend en haast niet voor te 
stellen is het relaas van de jonge 
student uit Kameroen, Eric. Paul 
heeft zijn nek uitgestoken en dit 
verhaal wereldkundig gemaakt. 
Wij vinden het dan ook volkomen 
terecht om dit verhaal een plek te 
geven in Onder Ons.

Het kolommetje handelt dit keer 
over een onderwerp dat, zeker 
onder de jongere generatie, mis-
schien enige verwondering zal 
wekken: ‘Etiquette’. Ja u leest het 
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goed, onze alledaagse gedrags- 
en fatsoensnormen. Kent u ze nog? 
Gelukkig zijn ze nog niet geheel 
verdwenen, merk ik in het dagelijks 
gebeuren. Fleur vertelt ons er in 
haar kolommetje meer over.
In dit nummer vind u ook de laatste 
bijdrage over 500 jaar Reformatie. 
En daarmee sluiten we een jaar af 
dat hopelijk toch een vervolg zal 
krijgen binnen de oecumene.
Op 19 september keert frater Hans 
Wennekes voorgoed terug naar 
Nederland. Hans viert dit jaar 
samen met frater Wim Versteeg 
zijn 60-jarig kloosterfeest. In het 
kerstnummer komen beiden aan 
het woord. Wij hopen overigens 
dat de bijdragen van de nieuwsga-
ring uit Lodwar voor Onder Ons 
een vervolg krijgen. Zo ook de 
geldelijke bijdragen voor het werk 
daar.

Zoals gebruikelijk vindt u ook twee 
gedichten in ons blad. Op de ach-
terpagina een gedicht over het 
oogstdankfeest, een jaarlijks terug-
kerend gebeuren dat ook in deze 
tijd van industrialisering nog steeds 
geldt. Met de maand november in 
het vooruitzicht hebben wij geko-
zen voor ‘Een lied voor Allerzielen’ 
op de gebruikelijke pagina 4. Bent 
u geïnteresseerd in de melodie die 
bij dit lied hoort, neemt u dan con-
tact op met ondergetekende.
Veel leesplezier en een kleurrijke 
herfsttijd toegewenst.

frater Ton Oostveen



Albasten jubileum voor frater Ben Doodkorte

Met als kloosternaam Ludgerus trad 
op 8 september 1942 de toen 
18-jarige Ben Doodkorte in bij de 
Congregatie van de Fraters van 
Utrecht. Hij had gekozen voor een 
actieve congregatie. Nu, 75 jaar 
later, vraagt hij zich af of dat 
actieve wel zo’n goede vorm van 
religieus-zijn is, of dat eigenlijk wel 
kán. Zou beschouwend, contem-
platief niet beter geweest zijn? 
Kernvraag voor hem is namelijk 
hoe je evenveel aandacht kunt 
geven aan zowel God als aan je 
werk en dat liefst ook nog tegelij-
kertijd.

Frater Ben is een heel consciëntieus 
mens en daarbij iemand die zich 
volledig geeft aan zijn werk. Zo is 
hij zijn hele leven geweest en heeft 
hij onnoemelijk veel werk verzet 
voor scholen en jongeren, voor 
verenigingen en stichtingen, in 
besturen, commissies en werkgroe-
pen, te veel om op te noemen. 
Maar door dit alles heen blijft voor 
hem de vraag of het wel genoeg is, 
of het goed genoeg is, of het recht 
doet aan zijn religieus-zijn, en 
daarin aan God.

Bij zijn speurtocht naar antwoor-
den baseert hij zich op een paar 
dingen. Hij put allereerst uit de 
Constituties van de congregatie, uit 
artikel 62 dat luidt: 
“Het levend houden van onze ver-
bondenheid met Jezus en de Vader, 
vraagt ook persoonlijke bezinning 
en gebed. In ons dagelijks leven 
moeten wij daar ruim aandacht en 
tijd aan besteden. Daarbij zal een-
ieder de vormen en middelen kie-

zen, die voor hem het 
meest vruchtbaar 
zijn. Het komt vooral 
aan op een geest van 
gebed, die past bij 
ons apostolisch leven; 
een geest van gebed die 
erop gericht is om in elke activiteit, 
in elke ontmoeting, in heel het 
leven, God te vinden, met Hem te 
zijn en Hem te dienen. Leer en 
leven van Jezus nodigen ons daar-
toe uit.”

Voor frater Ben betekent dit dat het 
werk geïntegreerd moet worden in 
de beschouwing, wil die contem-
platie levenskwaliteit krijgen. Dat 
klinkt best ingewikkeld en op het 
eerste gezicht lijkt het ook ondoen-
lijk, op zoiets als een wedden op 
twee paarden waarbij je geen van 
beide los mag laten. Bid en werk, 
ora et labora, samen, tegelijk. 

Het werk van Meister Eckhart, een 
middeleeuwse Dominicaanse mys-
ticus, filosoof en prediker, biedt 
hem een volgende richtingwijzer. 
Eckharts mystiek komt namelijk tot 
een nuchtere uitkomst: gewoon 
aan de slag gaan. Dat heeft hij 
 uit gewerkt aan de hand van het 
Bijbel verhaal over Maria en 
 Martha in Lucas 10,38-42. Maria 
die toehoort, Martha die werkt. 
Maria bindt zich aan de gast, die 
haar veel te zeggen heeft. Martha 
ziet het werk, bindt zich daaraan, 
klaagt daarover, en ziet onvol-
doende dat er méér is.

Bid en werk, ora et labora. We 
kunnen het proberen, er voor gaan, 

waarbij we er als gelo-
vig mens gelukkig ook 
op kunnen vertrouwen 
er niet helemaal alleen 

voor te staan. 
Wij zoeken God, maar 

God zoekt ons. Wij willen 
Gods werk doen, maar God werkt 
in ons. Wij zijn Zijn handen en 
voeten en God helpt ons daarbij 
als we er open voor willen staan.

Mijn leven, zegt frater Ben, komt 
neer op wat Eckhart noemt: “In het 
werk, in het leven, bij God probe-
ren te zijn, en mij niet te laten over-
heersen door het werk.”

Martha en Maria; ze zitten in feite 
bij ons ingebakken, allebei. Martha 
het meest, zeker als we jong zijn. 
Maar haar zus Maria moeten we 
ook laten meedoen. Dat bevrijdt, 
dat geeft lucht en het geeft ruimte. 
Aan jezelf én aan degene waar je 
voor zorgt, die naast je gulle gaven 
en goede bedoelingen jouw aan-
dacht nodig heeft.
Voor frater Ben neemt dat echter 
niet weg dat hij ermee bezig blijft, 
zijn werk te plaatsen in zijn relatie 
tot God. Hij kán niet anders. En ik 
heb nog een heel karwei te doen, 
voegt hij eraan toe.

Beste frater Ben, gefeliciteerd met 
75 jaar trouw aan uw kloosterge-
loften. Dank voor uw inzet voor de 
gemeenschap en velen daarbuiten 
en nog vele jaren gewenst in goede 
gezondheid en samen met uw 
medebroeders. Vrede op uw tocht.

Adri Vergeer
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Frater Ton Augustin werd geboren 
in Arnhem en was de enige jongen 
binnen het gezin Augustin. Hij was 
de op één na oudste, na hem kwa-
men nog drie meisjes. Zijn lagere 
school volgde hij bij de fraters in 
Arnhem. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat hij Frater van Utrecht 
wil worden, als hij kiest voor het 
religieuze leven. Op twaalfjarige 
leeftijd gaat Ton naar het Juvenaat. 
Na het behalen van zijn ulo 
A-diploma gaat hij naar de kweek-
school omdat hij onderwijzer wil 
worden. Deze kweekschool is 
inmiddels bezet door de ‘Kriegs-
marine’ en de fraters en juvenisten 
worden verdeeld over diverse land-
huizen of kasteeltjes in de omge-
ving. Ingetreden in het laatste oor-
logsjaar, 1944, krijgt Ton samen 
met zijn groepsgenoten al spoedig 
een zware vuurproef te doorstaan. 
In het tijdelijk onderkomen van het 
noviciaat, het afgelegen kasteeltje 
‘De Heemstede’ bij Houten, maakt 
hij op pijnlijke wijze kennis met alle 
ellende van de Hongerwinter. 
Maar na de bevrijding komt de ver-
rassing van zijn leven. Zijn jaar-
groep krijgt bij koninklijk besluit, 
zonder examen, de onderwijsakte 
toegestuurd. Dat dit geen onver-

In Memoriam 

frater Ton Augustin

diend presentje was, blijkt uit het 
feit dat hij enkele jaren later zijn 
hoofdakte behaalt. In 1945 krijgt 
Ton zijn eerste benoeming als 
onderwijzer. Er zouden nog vele 
benoemingen volgen in zowel 
Utrecht, Zeist als Arnhem.

Ton werkt vanaf 1945 op verschil-
lende fraterscholen als onderwijzer 
of hoofd van de school. In 1969 is 
hij oprichter en hoofd van de 
Johannesschool in Overvecht-
Noord. Hij krijgt in 1979 eervol 
ontslag uit het onderwijs om in 
Groningen deel te nemen aan 
HUMO-groep ‘De Terebint’, een 
religieuze leefgroep met een 
samenstelling van leden uit verschil-
lende congregaties. Als logopedist, 
een bevoegdheid die hij jaren 

daarvoor gehaald heeft, komt hij te 
werken bij het Advies en Begelei-
dingscentrum Groningen. Daar-
naast werkt hij als logopedist op de 
protestants-christelijke lomschool 
Fiducia. Hij zegt hierover: “Het 
werken in een oecumenische set-
ting is mij uitstekend bevallen.” Als 
anekdote vermeldt hij in een artikel 
bij zijn gouden feest: “Zowel direc-
teur als leerkrachten gingen bij 
toerbeurt voor tijdens de weekope-
ning. Ook ik kwam aan de beurt 
en had mijn gebed waarmee de 
Bijbellezing werd afgesloten, netjes 
opgeschreven. Later kreeg ik te 
horen: ‘Dat was helemaal fout.’ Dat 
hoorde niet, vond men. Bidden 
moest spontaan gebeuren en niet 
van een papiertje.” 

Na zeven jaar ontstaat er een 
tweedeling in de voortgang van 
‘De Terebint’. Ton staat nu voor een 
moeilijke keuze, meegaan in de 
nieuwe groep ‘De Vlaspit’ of zich 
helemaal terugtrekken. Hij kiest 
voor het laatste. Ton keert terug 
naar ons moederhuis in Utrecht. 
Deze beslissing is bijzonder zwaar 
voor hem geweest.

In 1986 ondergaat hij een hartope-
ratie en wordt afgekeurd voor het 
onderwijs. Maar stilzitten is er niet 
bij. Al spoedig volgt er een nieuwe 
uitdaging, Hoofdredacteur van ons 
tijdschrift ‘Onder Ons’. Een taak 
die hem op het lijf geschreven blijkt. 
Zeker met de middelen van toen 
verzet hij een knap stuk werk en 
staat hij garant voor een groot deel 
van de inhoud. In een van zijn vele 
geschriften beschrijft hij zichzelf als 
perfectionist. Maar in zijn bewo-
genheid om mens en milieu herken-
nen we ook de idealist. Tot verwon-
dering van velen meldt hij zich als 
vrijwilliger bij de dagopvang voor 
dak- en thuislozen, in het Catharij-
nehuis. Soms grijpt het hem aan en 
valt het hem zwaar. Maar in een 
stinkende zwerver je medemens 
zien houdt hij als ideaal voor ogen. 
In al die jaren blijft hij zich verdie-
pen in geloofszaken en schrijft hij 
vanuit zijn studie mystiek een aan-
tal lezenswaardige werken. ‘God 
is Liefde’ is een lijvige verhande-
ling, waarin niet alleen zijn kennis, 
maar ook zijn diepgang naar 
voren komt. Ton is een schrijver en 
denker. Als vrijwilliger bij de Boek-
makerij en Uitgever Dabar kon hij 
zijn kennis en ervaring kwijt. Ook 
is hij enige tijd redactielid van het 
Bisdomblad ‘Op Tocht’. Daarnaast 
zijn fotografie en het maken van 
bloemcollages geliefde hobby’s 
van hem. Er zijn heel wat fraters 

die zo’n collage van hem hebben 
mogen ontvangen.

Na de opheffing van het Gregori-
ushuis in 2005 verhuist Ton naar 
het Fraterhuis Sint-Jozef in De Bilt. 
Dan verandert zijn leven drastisch. 
Hij wordt ziek en de artsen kunnen 
geen goede diagnose stellen. Hij 
verblijft drie weken ter observatie 
in het ziekenhuis. Begin juli komt hij 
weer thuis zonder een duidelijke 
indicatie. Wel is merkbaar dat hij 
veranderd is. Hij is onzeker en ang-
stig en moet zich voortbewegen 
met een rollator. Naast wat inwen-
dige ongemakken breekt Ton tot 
overmaat van ramp ook nog zijn 
heup. In december 2009 begint de 
revalidatie. 
Met behulp van verpleging en 
fysiotherapeut komt hij weer over-
eind, breken er toch betere tijden 
aan en pakt hij de draad weer op. 
Hij verzorgt gebedsdiensten, schrijft 
meditatieve teksten en heeft zijn 
inbreng binnen het driemaandelijks 
bewonersoverleg. Hieruit blijkt dat 
hij mee wil denken om het gemeen-
schappelijk leven te optimaliseren. 
Ook geeft hij in die jaren lessen 
Nederlands aan vluchtelingen. De 
contacten met een Armeense vluch-
teling heeft hij tot aan zijn dood 
aangehouden. De contacten met 
de familie gaan zeker de laatste 
jaren veelal schriftelijk. Zijn brieven 
eindigen steevast met de onderte-
kening: In verbondenheid.

Zijn laatste levensjaren zijn zwaar 
voor hem. Het lijkt alsof angst zijn 
leven beheerst. Het communiceren 
is moeilijk omdat de kracht hem 
ontbreekt waardoor zijn stem 
steeds zwakker wordt en hij zich 
moeilijk verstaanbaar kan maken. 
Het lopen met de rollator en de 
lange afstanden in onze gangen 

worden een opgave voor hem. De 
rolstoel is zijn laatste redmiddel.

Elke verandering, in welke vorm 
dan ook, brengt bij Ton spanning 
teweeg. Zeker als hij besluit van 
kamer te wisselen om dichter bij de 
zorg te zijn. Hij heeft zijn nieuwe 
kamer gezien, er enkele dagen 
gewoond en ook nog kunnen zeg-
gen dat hij hem mooi vond. Maar 
er echt van mogen genieten is hem 
helaas niet meer gegeven.
Enkele dagen voor zijn overlijden 
vertelt hij dat hij elke dag bidt om 
dood te mogen gaan. Op 30 juni, 
‘s middags om kwart over twee, 
heeft de Heer zijn gebed verhoord.

In Ton verliezen wij een oprechte 
medebroeder, eenvoudig van hart, 
een man van gebed met een groot 
godsvertrouwen. Ton was ernstig 
en serieus, karaktereigenschappen 
die het leven niet altijd makkelijk 
maken. Hij heeft zijn leven als reli-
gieus intens beleefd en daardoor 
vele anderen geïnspireerd. Ton, 
bedankt voor wie je voor ons 
medebroeders, voor je familie en 
voor de vele mensen die jouw 
levenspad kruisten, geweest bent. 
Wij vertrouwen erop dat je bent 
opgenomen in het Eeuwig Licht, 
één met God die Liefde is.

frater Ton Oostveen

In dit In Memoriam willen wij stilstaan bij het leven 
van frater Ton Augustin en hem de eer betonen die 
hem toekomt. Zijn overlijden kwam niet geheel onver-
wacht. De laatste jaren werd Ton steeds zwakker van 
gezondheid. Enkele dagen voor zijn overlijden ontving 
hij de ziekenzalving. Op 30 juni 2017 mocht hij zich 
weer verenigen met zijn Schepper. Een deel van de 
necrologie die uitgesproken is tijdens de uitvaart en 
enkele delen uit het bidprentje komen terug in dit arti-
kel. Redactie.
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Eric Njei Akum vlucht naar 
 Nederland
In 2001 vraagt studentenleidster 
Mirjam van het studentenhuis 
Moesstraat 18 in Groningen aan 
frater Theo te Bogt of 
er in het klooster voor 
twee weken plek is 
voor een vluchteling. 
Moesstraat 18 grenst 
aan Moesstraat 20 
waar de Terebint-
Gemeenschap woont. 
De vluchteling komt uit 
Engelssprekend Kame-
roen. Het voor twee weken 
gevraagde verblijf wordt vijf jaar! 

Uit de verhalen van de vluchteling 
blijkt dat hij gemarteld en getrau-
matiseerd is. Aan mij vertelt hij zijn 
hele vluchtverhaal waarin ik intens 
geïnteresseerd raak.

Eric vertelt: 
Bij de koloniale Conferentie van 
Berlijn 1884-‘85, die bijgewoond 
wordt door 15 Europese landen en 
de VS, wordt Afrika verdeeld. 
Duitsland krijgt vanaf 1884 Kame-
roen. Tijdens de Eerste Wereldoor-
log veroveren Engelse en Franse 

troepen Kameroen en wordt in 
1919 Kameroen verdeeld in Frans 
Cameroun en Brits Cameroon. Bei-
de landen worden mandaatgebie-
den van de Volkenbond. Groot-

Brittannië krijgt de 
opdracht, het mandaat, 
om Brits Cameroon voor 
te bereiden op onafhan-
kelijkheid, terwijl Frank-
rijk het mandaat krijgt 
om Frans Cameroun 
voor te bereiden op 
onafhankelijkheid. In 
1946 wordt de Volken-

bond vervangen door de UNO: de 
Verenigde Naties Organisatie.

Onafhankelijkheid
Op 1 januari 1960 wordt Frans 
Cameroun onafhankelijk van Frank-
rijk. Brits Cameroon wil onafhanke-
lijk worden van Groot-Brittannië 
maar wordt gedwongen te kiezen 
tussen deel van Nigeria of deel 
van Frans Cameroun te worden. 
Het kiest op 11 februari 1961 deel 
te worden van Frans Cameroun. De 
verhouding Engels- en Fransspre-
kenden is 20% – 80%.
En nu komt het voornaamste uit de 
geschiedenis:

Resolutie 1608 van de Verenigde 
Naties van 21 april 1961 bepaalt 
dat een conferentie van de twee 
staten, Brits Cameroon en Frans 
Cameroun, wordt georganiseerd 
om een federatie uit te werken 
waarvan de twee staten gelijke 
status hebben. De uitkomst van de 
overeenkomst tussen de twee staten 
zal ter beoordeling voorgelegd 
worden aan de Verenigde Naties.
Deze conferentie en de overeen-
komst tussen de twee staten heeft 
echter nooit plaatsgevonden! In 
plaats daarvan ziet Frans Cama-
roun kans Engels Cameroon te 
annexeren, te bezetten en te margi-
naliseren, te vernietigen. 
Want dit gebeurt er zonder reke-
ning te houden met VN Resolutie 
1608: Op 1 oktober 1961 vormen 
Brits Cameroon en Frans Cameroun 
een federatie en wordt de naam 
van de federatie: The Federal Repu-
blic of Cameroon. In mei 1972 
wordt een illegaal referendum 
gehouden, waarna wordt besloten 
de naam te veranderen in United 
Republic of Cameroon en in 1984 
vaardigt president Paul Biya van 
Franssprekend Cameroun een 
decreet uit dat de naam van het 

land wordt veranderd in La Répu-
blique du Cameroun. 

De grote vernedering van 
 Engelssprekend Cameroon
Daarmee verliest Brits Cameroon 
haar autonomie, haar federale sta-
tus, haar United-status, kortom haar 
oorspronkelijke autonome identiteit. 
Groot-Brittannië doet niks, de Ver-
enigde Naties slapen, beide laten 
Brits Cameroon in de steek, laten 
Brits Cameroon als een baksteen 
vallen.
De economische en financiële insti-
tuties van Brits Cameroon verhuizen 
naar Frans Cameroun. Het meer-
partijenstelsel dat Brits Cameroon in 
het verleden in praktijk bracht, wordt 
vernietigd en vervangen door het 
éénpartijstelsel. De gekozen minis-
ter-president van Brits Cameroon 
wordt ontslagen en de Engelsspre-
kenden die protesteren wordt de 
mond gesnoerd, zij worden ver-
kracht, afgrijselijk gemarteld, gevan-
gen genomen, vermoord.
Dit heeft vluchteling Eric Akum voor 
een deel meegemaakt en hij vertelt, 
dat als hij op het punt staat ver-
moord te worden in Cameroon, hij 
mensen ontmoet die hem helpen 
vluchten. In totaal zijn 400 Engels-
sprekende vluchtelingen uit Brits 
Cameroon naar Nederland 
gevlucht. Ze besluiten zich te ver-
enigen als Nederlandse tak van de 
in Brits Cameroon bestaande Sou-
thern Cameroons National Council, 
de SCNC, die de bevrijding van 
Engelssprekend Cameroon als doel 
heeft. 

2003-Inauguratie SCNC-Nederland 
in Rotterdam 
In oktober 2003 komen Engels-
sprekende vluchtelingen uit Brits 
Cameroon samen in Rotterdam. 
Eric Akum, als medecoördinator 

van deze bijeenkomst, vraagt mij in 
Rotterdam aanwezig te zijn bij de 
inauguratie van de Nederlandse 
tak van de SCNC. Ik ben de enige 
Nederlander in een zaal tjokvol 
vluchtelingen uit Engelssprekend 
Cameroon. 

Mijn aanwezigheid wordt door 
hen bijzonder gewaardeerd en ik 
word gevraagd hen toe te spreken. 
Een ingeving helpt mij om te reflec-
teren over een Bijbeltekst die actu-
ele zeggingskracht heeft voor de 
vluchtelingen en hen moed kan 
geven. De Lofzang van Maria, het 
Magnificat, zie ik als het meest 
revolutionaire lied in het Nieuwe 
Testament dat komt uit de mond 
van de meest revolutionaire vrouw. 
Het gaat om drie teksten die de 
Joodse Miriam (= de katholieke 
Maria) zingt bij gelegenheid van 
haar bezoek aan haar nicht Elisa-
beth. Dit lied zingt over het verle-
den en geeft tegelijk “Hoop voor 
de Hopelozen” als uitzicht op de 
toekomst. Het is het meest revolutio-
naire lied van de hele Bijbel, omdat 
Maria zingt over: 
-  dictators worden van hun troon 

gestoten, de onderdrukte wordt 
gezien (politieke revolutie),

-  wie rijk is gaat weg met lege 

handen, wie honger lijdt krijgt 
volop eten (economische revolu-
tie), 

-  wie verwaand is wordt ver-
jaagd, de nederige wordt door 
allen altijd geprezen (sociale 
revolutie). 

Er volgt langdurig applaus, ze ken-
nen hun Bijbel, en ik word ter plekke 
als patroon gevraagd. 

Engelssprekende bevolking wil 
onafhankelijkheid 
In juni 2016 komt de bevolking van 
Brits Cameroon in opstand. De 
Franstalige president Paul Biya die 
al 35 jaar aan de macht is, pro-
beert Engelstalig Cameroon te ver-
fransen. Advocaten gaan staken 
omdat Franssprekende advocaten 
worden ingezet om de Engelsspre-
kende bevolking te vertegenwoordi-
gen. Mensen hebben het gevoel 
dat ze geen enkele zaak meer kun-
nen winnen. Daarna worden Frans-
talige docenten op Engelstalige 
scholen geplaatst. De mensen zijn 
woedend. Docenten staken, de 
scholen zijn al maandenlang dicht. 
Steden zijn spooksteden geworden. 

Filmpjes tonen hoe mensen worden 
doodgeknuppeld en doodgescho-
ten. Meisjes van scholen schreeu-

The force of argument 
Not the argument of force

DE KRACHT VAN HET ARGUMENT - NIET HET ARGUMENT VOOR GEWELD 

Een van de fraters, Paul Steverink, woont al heel wat jaren in Groningen, van waaruit hij zich inzet  voor 
velerlei zaken variërend van oecumenische vieringen tot hiv/aidsbestrijding in landen in Afrika. Vanaf 2001 is 
hij, eerst met de Terebint Gemeenschap en na 2006 alleen, betrokken geweest bij de bevrijdingsgeschiedenis 
van Engelssprekend Kameroen, een betrokkenheid die voortvloeide uit de verwelkoming van een gemartelde 
getraumatiseerde vluchteling, die na vijf jaar, toch een verblijfsvergunning kreeg en nu in Groningen woont. 
Maar ‘de kwestie Kameroen’ loopt nog steeds!
We kregen van frater Paul een indrukwekkend verhaal over de geschiedenis en het volk van Kameroen en we 
denken dat dit u als lezers van Onder Ons ook zal interesseren.
(Eigenlijk was het langer, maar we hebben het wat ingekort. Redactie.)

Rotterdam 2003, inauguratie SCNC Nederland. Staand Lucas Ayola, 
jongerenvertegenwoordiger; naast hem fr. Paul Steverink.
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wen: “No violence, no violence” en 
laten daarmee zien en horen dat 
zij zich nog steeds houden aan: 
“The force of argument, not the 
argument of force”. Heilige helden 
zijn zij!
Dit is allemaal te zien op YouTube 
filmpjes. Om genocide-achtige 
beelden te verbergen wordt in heel 
Engelstalig Cameroon door de 
regering van president Paul Biya 
het internet compleet afgesloten. 
Maar kerken hebben satellieten en 
mensen reizen ook naar het Frans-
talig gebied waar wel internet is en 
zo komt toch de moordende bruta-
liteit van de Franstalige politie en 
soldaten van Biya aan het licht.
Met gevaar voor eigen leven heb-
ben Camerooners de martelingen 
van Engelstaligen door Franstalige 
politie en soldaten op hun mobiel-
tjes gezet en via internet naar 
Europa en de Verenigde Staten 
gestuurd opdat de wereld weet dat 
een heel volk wordt gemarteld.

En dan komt er hoop! Op 22 
december 2016 presenteren vijf 
Engelstalige Katholieke Bisschop-
pen van de Kerkelijke Provincie 

Bamenda, Cameroon, een Memo-
randum gericht tot het staatshoofd 
president Paul Biya. In 12 pagina’s 
beschrijven zij het onrecht aange-
daan aan Engelssprekend Came-
roon vanaf 1960 en de daarop 
volgende marginalisatie van 
Engels sprekend Cameroon. Zij 
nemen het op voor hun volk en ris-
keren de woede van de president. 
Zij hebben hierover paus Francis-
cus geraadpleegd. Hij steunt hun 
Memorandum. De bisschoppen 
eindigen hun Memorandum als 
volgt: “Moge Maria, de Koningin 
van de Vrede en Patrones van 
Cameroon onze voorspreekster zijn 
en van ons land.” 

Eindelijk steun van de Verenigde 
Naties
De speciale vertegenwoordiger van 
de VN voor Centraal-Afrika bezoekt 
officials van La République en 
Engelssprekende leiders in de 
gevangenis in Yaoundé, de hoofd-
stad van Franstalig Cameroun, die 
de doodstraf kunnen krijgen. Hij 
zegt dat alleen dialoog de crisis kan 
oplossen, dat internet hersteld moet 
worden, hetgeen is gebeurd, dat de 

gevangen leiders onmiddellijk vrij-
gelaten moeten worden, en dat de 
Franstalige militairen die ongewa-
pende onschuldige Engelstalige 
Camerooners hebben gemarteld, 
verkracht, ontvoerd, en vermoord, 
Engels Cameroon moeten verlaten. 
Behalve het herstel van internet is er 
verder nog niets gebeurd.

Vervolgens hebben in maart 2017 
alle groepen van vluchtelingen uit 
Engelstalig Cameroon zich in Zuid-
Afrika aaneengesloten voor de res-
tauratie van de onafhankelijkheid 
van Cameroon. Het plan is om in 
oktober 2017 Engelstalig Cameroon 
naar onafhankelijkheid te leiden.

La République echter wil de bis-
schoppen en de pastors – “The 
Men of God” – aanklagen voor de 
rechter omdat zij solidair zijn met 
de strijd van de mensen van Engels-
talig Cameroon. Maar zover is het 
nog niet gekomen en als ooit de 
rechtszaak tegen de bisschoppen 
en de pastors zal plaatsvinden, zul-
len de Camerooners op welke dag 
en welke tijd dan ook voor hen 
opkomen. “Eén voor Allen. Allen 
voor Eén” is hun nieuwe motto.

Vluchtelingen wereldwijd uit 
Engelstalig Cameroon 
Blijft de vraag hoe het mogelijk is 
dat tussen 800.000 en 1.000.000 
mensen uit Engelstalig Cameroon 
gevlucht zijn naar Europa, Noord- 
en Zuid-Amerika, Afrika, Canada, 
Rusland, Australië en China en dat 
geen enkele krant daar melding 
van maakt!?

Frater Paul Steverink

SNC Nederland in ballingschap in de tuin 
van de Terebint Gemeenschap / De Poort in 
mei 2005. Eerste rij links: Eric Njei Akum.

Frater Francesco Besseler heeft dit 
jaar op 16 augustus zijn 70 jaar 
kloosterleven volgemaakt. Dit is 
een mijlpaal waar we best even bij 
stil mogen staan. Hoe begon het 
allemaal?

Houten
Zijn inkleding bij de Fraters van 
Utrecht vond plaats in ons toenma-
lige noviciaat in Houten in het jaar 
1947. Het was goed en wel na de 
oorlog en heel het land moest 
opnieuw opgebouwd worden. Ook 
ons opleidingshuis Sint-Jozef moest 
gerestaureerd worden. Na het novi-
ciaat van één jaar verhuisde hij 
voor zijn verdere studie van onder-
wijzer naar de St.-Jozefkweekschool 
in Zeist. Francesco doorliep de 
opleiding zonder problemen.

Voor de klas
Al in 1950 kwam hij voor de klas te 
staan. Dit was op de Frater 
Andreasschool te Zeist. Meerdere 
scholen volgden. Eerst tien jaar in 
Borculo, daarna elf jaar in Emmen, 
het diaspora waaraan de fraters in 
de zestiger jaren hun krachten gin-
gen wijden. Vervolgens kwam zijn 
lange periode (23 jaar) in Borculo 
tot 2003, waar hij allerlei werk-
zaamheden verrichtte in het onder-
wijs, maar ook op technisch 
gebied. Francesco was technisch 
zeer begaafd, hij zorgde voor film 
en fotografie, was een van de eer-
ste fraters met computerdiploma’s 
en bleef intussen zijn taak als 
onderwijzer trouw.
Hij was altijd een zeer druk baasje, 
voor wie nooit iets te veel was en 
die altijd klaar stond voor mensen 

die bij hem kwamen voor hulp. 
Maar ook voor hem kwam de tijd 
om met pensioen te gaan. En zo 
beëindigt hij in 1988 zijn onder-
wijsperiode. Hij bleef echter actief 
op allerlei fronten tot zelfs type-
werk en tekstverwerking op Sint-
Pieter in Utrecht. Ook is hij nog 
tweemaal lid van een huisbestuur 
geweest.

Arnhem
De communiteiten van de fraters in 
Nederland werden kleiner en om 
daarop in te spelen werd begin 
jaren 2000 besloten in 
De Bilt ons huis te ver-
groten en geschikt te 
maken als moeder-
huis met daarbij 
echte verzorging. 
Enkele Fraters uit 
Borculo, onder wie 
frater Francesco, 
verhuisden naar het 
St.-Eusebiushuis in Arn-
hem als doorgang naar De 
Bilt. Intussen bleven de fraters aller-
lei werkzaamheden verrichten die 
nodig waren in een gemeenschap. 
Zo was het filmen en met video’s 
werken voor Francesco een prach-
tig werkterrein. Hij deed het graag, 
kon het goed en kon zo op een 
positieve manier een bijdrage leve-
ren aan het gemeenschapsleven in 
onze communiteit. 
Toen de nieuwbouw in De Bilt vol-
tooid en een prachtig geheel 
geworden was, verhuisden de fra-
ters van het moederhuis te Utrecht 
in 2005 daarheen. De fraters uit 
Arnhem zouden in 2009 naar De 
Bilt komen.

Ongelukkige val
Maar in 2008 valt Francesco heel 
ongelukkig door een glazen deur 
in huis en loopt ernstige beschadi-
gingen op aan lichaam en geest. 
Het gooit zijn hele leven onderste-
boven. Van de een op de andere 
dag wordt hij teruggeworpen op 
de hulp van anderen. Al gauw 
verhuist hij dan ook vroegtijdig van 
Arnhem naar De Bilt waar hij vol-
ledige verzorging kan krijgen.
Ondanks de handicaps die hij 
opliep, voelt hij zich thuis in de 

gemeenschap. Hij heeft zijn 
eigen plekje gevonden en 

ondanks zijn afwezig-
heid soms en zijn 
gezegde: “Ik ben 
de kluts kwijt…” – 
en af en toe: “Ik 
ben mijn autosleu-
tels kwijt..” – draait 

hij goed mee.
‘s Avonds is hij de 

toeverlaat van onze 
puzzelaar frater Siardus, 

die hem woorden vraagt die alleen 
Francesco kan weten. Zijn woor-
denschat is nog steeds verbluffend.

Feest van dank
En zo vierden we op 8 september 
het feit dat frater Francesco al zo 
lang werkzaam is in ons midden 
en dat hij veel heeft gedaan voor 
de kerk en voor de jeugd. Fran-
cesco, dank voor alles, voor je 
aanwezigheid in ons midden en 
voor je dienstbaar zijn aan ande-
ren. Het ga je goed.

Frater David Mullink

PLATINA JUBILEUM 
FRATER FRANCESCO BESSELER
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In oktober vorig jaar werd tijdens 
een officiële interkerkelijke bijeen-
komst in Zweden begonnen met de 
herdenking van 500 jaar Reforma-
tie. In eerdere afleveringen van 
Onder Ons hebben we de herden-
king van 500 jaar Luther belicht 
vanuit verschillende invalshoeken 
met als hoofdthema’s verandering, 
geloof en hoop. In deze vierde en 
laatste aflevering willen ook wij het 
onderwerp reformatie afsluiten, dit 
keer met het thema liefde.

De essentie van herdenken is terug-
kijken. Dat werd gedaan en daar-
bij moesten we tot de trieste slotsom 
komen, dat het niet allemaal rozen-
geur en maneschijn was en er vaak 
bepaald geen sprake was van lief-
de. Van de Boerenoorlog in Duits-
land van 1524 tot en met de strijd 
tussen protestanten en katholieken 
in Noord-Ierland, een strijd die 
eigenlijk tot op de dag van van-
daag nog doorsuddert. Het geloof 
en alle pogingen onze geloofsbele-
ving te verbeteren leidden niet tot 
een hemel op aarde. Wat is dat 
toch met ons mensen? Waarom 
gaan we zo vaak op onze strepen 
staan?
Ik heb eens geprobeerd alle chris-
telijke genootschappen, gemeen-
schappen, groeperingen en groep-
jes en hun ‘subs’ te tellen. Dat gaat 
niet lukken. Grofweg kwam ik al uit 
rond de honderd! Een deel daar-
van is van ver voor de Reformatie. 
Al in het begin van onze jaartelling 
waren er schisma’s en dat is sinds-
dien steeds doorgegaan, vooral 
toen het protestantisme eenmaal 

op gang gekomen was. Het ging in 
het groot en in het klein, op allerlei 
fronten. 

Een anekdote hierbij is misschien 
wel even leuk. Ik herinner me 
namelijk dat ik als kind elke zon-
dagmiddag op bezoek ging bij 
mijn opa en oma in Amsterdam-
Zuid. Zij woonden in een smalle 
straat op twee hoog. Ik heb daar 
heel wat uurtjes voor het raam 
gezeten en vond dat toen best 
spannend. Waarom? 
Recht aan de overkant 
woonde Lou de Paling-
boer. Lou was marktkoop-
man op de Dappermarkt, 
maar dat was natuurlijk 
niet zo spectaculair. Het 
bijzondere aan hem was 
dat hij vanachter zijn 
kraam preekte hij dat hij 
‘het opstandingslichaam 
van Jezus Christus’ was. 
De Lou-mensen waren, in volgorde 
van belang, verdeeld in metgezel-
linnen, engelen, zonen en dochters. 
U begrijpt dat het voor een goed 
katholiek meisje van een jaar of elf 
toch wel heel spannend was als je 
van zoiets engs (én zondigs) mis-
schien een glimp zou kunnen 
opvangen. Een enkele keer zag je 
iemand naar binnen gaan of naar 
buiten komen, maar meestal zag je 
niets want de gordijnen waren 
altijd dicht. (Lou is later trouwens 
gewoon overleden en daarna is er 
nooit meer iets van hem gehoord).
Teleurstellend hoor! Maar nu dwaal 
ik wel erg ver af van de Reforma-
tie…

Goed, we hadden het erover dat 
er zo vreselijk veel verschillende 
manieren blijken te bestaan om 
christen te zijn. Maar wat ik daarin 
het meest intrigerend vind, is dat 
mensen denken dat je iets op die 
manier oplost. Ze lopen weg, laten 
de boel de boel en beginnen voor 
zichzelf. De ene splintergroep na 
de andere, vaak met haat- en nijd-
gevoelens ten opzichte van elkaar. 
En dan te bedenken dat Jezus bad: 
“Laten ze allen één zijn.”

En hoe zit het met het gebod je 
naaste lief te hebben?

Luther zegt dat Gods Liefde niet 
ontstaat omdat iets Zijn liefde 
waard is, maar Hij iets de liefde 
waard maakt. God heeft zonda-
ren, slechte, dwaze en zwakke 
mensen lief om hen rechtvaardig, 
goed, wijs en sterk te maken. 
Genade dus.
De apostel Paulus zegt dit over de 
liefde: Geloof, hoop en liefde, het 
zijn de grote drie; maar de liefde is 
de grootste. 
De liefde is lankmoedig en goeder-
tieren; de liefde is niet afgunstig, zij 
praalt niet, zij beeldt zich niets in. 

Zij geeft niet om de schone schijn, 
zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich 
niet kwaad maken en rekent het 
kwade niet aan. Zij verheugt zich 
niet over onrecht, maar vindt haar 
vreugde in de waarheid. Alles ver-
draagt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles duldt zij. De liefde 
vergaat nimmer. 

Liefde, wie wil haar níet? Wie kan 
er zonder? 
Je kunt liefde geven en je kunt haar 
krijgen, maar nooit opeisen. 
Je kunt haar uiten en ervaren op 
talloze manieren. 
Maar zij kan niet zonder onbaat-
zuchtigheid. Alleen als zij onbaat-
zuchtig is en puur het geluk van de 
ander voor ogen heeft, is zij mooi 
en goed, altijd. Dan kán zij niet 
verkeerd zijn.

Liefde! Voor ons mensen, ook als 
christenen onderling, blijkt liefheb-
ben vaak een enorme opgave, 
vooral als we geen gelijk krijgen. 
We zitten flink vast aan onze eigen 
inzichten, regels en voorschriften. 
Toenadering zoeken is ingewikkeld 
en naar buiten toe iets verbindends 
uitdragen blijkt meestal nog moeilij-
ker. 
Toch wordt er serieus aan gewerkt, 
door mensen privé, in parochies, 
gemeenten, in verenigingen enz., 
en onder andere ook door de 
Katholieke Vereniging voor Oecu-
mene, Athanasius en Willibrord. 
Deze vereniging houdt zich inten-
sief bezig met de vraag wat de 
Reformatie vandaag nog betekent 
en zij werkt al een aantal jaar met 
activiteiten en publicaties toe naar 
de herdenking van 500 jaar Refor-
matie. Ze doet dat met het oog op 
de toekomst van de kerk in ons 
land en vanuit de overtuiging dat 
het herstel van de eenheid de 

Reformatie van vandaag is. 500 
Jaar geleden bracht de Reformatie 
van Maarten Luther kerk en wereld 
in rep en roer. Een nieuw zicht op 
het evangelie, op de relatie met 
God, op kerk en sacrament. Eeu-
wenlang was de scheiding tussen 
de katholieke en protestantse 
wereld ook in ons land een bepa-
lende factor. Door allerlei oorzaken 
is dat vandaag veranderd. Dankzij 
de volgehouden oecumenische 
dialogen zijn scheidslijnen van 
toen deels overwonnen. 

In de week van 29 oktober tot 5 
november a.s. zullen er veel vierin-
gen zijn ter herdenking van het 
begin van de Reformatie. De Pro-
testantse Kerk in Nederland houdt 
op 31 oktober, de Gedenkdag der 
Kerkhervorming, een dienst in de 
Dom van Utrecht ter afsluiting van 
het Lutherjaar. In deze dienst zal in 
het besef van de verbondenheid in 
Christus, en met het oog op de mis-
sionaire opdracht, een brug gesla-
gen worden naar de andere kerken 
in ons land.

Ik hoop dat ze dan het nieuwe Lu-
therlied ‘Wij leven van genade’ 
gaan zingen, waarvan ik inmiddels 
de tekst van Andries Govaart ken, 
maar de melodie van Jac Horde 
nog niet. 
Het lied is een troostlied. Het werd 
speciaal bij gelegenheid van het 
Lutherjaar 2017 op verzoek van de 
Evangelisch-Lutherse Synode ge-
schre ven als waardig opvolger van 
het oude Lutherlied ‘Een vaste 
burcht is onze God’, dat een strijd-
lied was:

Wij leven van genade, God,
door u alleen gegeven,
niet door mijn ijver in mijn trots
of mijn lichtzinnig streven.
Ontheemden zijn wij 
in zwaar weer,
wij kunnen ons niet redden, Heer.
Als u wilt, spaar ons leven.

Een druppel dauw, 
een roos ontluikt,
u bent er en nog kleiner.
En u gaat boven alles uit,
zo groot, voorbij de einder.
Vermomd en onnaspeurbaar, 
God,
bent u verborgen voor ons tot
wij u in Christus’ kruis zien.

Spreek tot ons 
door uw levend Woord
en richt ons met uw teken.
Geef troost in twijfel, 
schenk geloof,
genees onze gebreken.
Dan breekt een nieuwe vrijheid 
baan,
wij binden ons met Christus’ naam
en mogen in hem leven.

Moge het zo zijn, 
voor iedereen.

Adri Vergeer

500 Jaar Reformatie

Over verandering, geloof, hoop en liefde
deel IV
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Kort Nieuws

 Pensioenorganisatie PGGM nodigde op 2 juni de 
buren uit voor een samenzijn. Meerdere fraters 
maakten gebruik van deze uitnodiging. Het was 
een gezellig met soms een (her)kennismaking met 
buurtgenoten.

 Op 16 juni kwam Bert v.d. Tol, museumconservator 
van streekmuseum ‘Vredegoed’ in Tienhoven op 
bezoek. Hij vertelde boeiend over de ontwikkeling 
van het landschap ten noorden van Utrecht: de 
streek rondom Maarssen, Tienhoven, Maarsseveen 
en Loosdrecht. Overzichtsfoto’s verduidelijkten zijn 
verhaal. Op 4 oktober wordt het museum bezocht.

 Op zondag 18 juni vierde 
kardinaal Simonis zijn 
60-jarig priesterfeest in 
de kathedraal te Utrecht 
met een eucharistievie-
ring. Enkele leden en oud-
leden van ons bestuur 
gaven acte de présence.

 De gekozen bewonerscommissie (zuster Mien Leis-
tra en de fraters Leo Ruitenberg en Johan Brum-
melhuis) werd op 20 juni officieel geïnstalleerd.

 Frater Ton Oostveen kwam op 10 juli bij de start 
van een fietstocht ten val. Schaafwonden en een 
gekneusde rechterknie waren het gevolg. Inmiddels 
kan Ton zich weer goed bewegen.

 Twee dagen later kwam frater Servatius ten val. In 
het ziekenhuis werd geconstateerd dat zijn elle-
boog gebroken was. Na enkele dagen kon hij het 
ziekenhuis verlaten.

 Op 12 augustus vertrok mevrouw Ria van der Poel 
naar Lodwar om frater Hans Wennekes te assiste-
ren bij zijn terugkeer naar Nederland. Samen 
 vlogen zij op 19 september terug.

 De vakantie van de fraters Wilfried van der Poll en 
Leo Ruitenberg werd hinderlijk onderbroken door 

een nare huiduitslag. Thuisgekomen was het onge-
mak na korte tijd gelukkig hersteld. Als compensa-
tie werd een weekendje uit gepland.

 Op 25 augustus kregen de fraters een rondleiding 
door het PGGM-gebouw: dit gebouw was in een 
ver verleden eigendom van de fraters. De reacties 
tijdens de rondleiding waren verschillend. Sommige 
fraters herkenden nog veel van de ruimtes en wis-
ten te vertellen in welk lokaal hun klas was of hun 
refter. Anderen herkenden niets meer en voelden 
zich ongemakkelijk met de gedachte hier eens 
gewoond te hebben en niets daarvan te herken-
nen.

 Op 29 augustus organiseerde de activiteiten-
commissie een Griekse middag. Na een boeiende 
film over Griekenland waren er hapjes en drankjes 
in Griekse stijl terwijl frater Ton Oostveen op zijn 
citer de Sirtaki (Dans van Zorba) ten gehore bracht.

 Op 4 september arriveerden de fraters Venansius 
(algemeen overste) en frater Damianus (lid van het 
Algemeen Bestuur) in Nederland voor een visitatie. 
Van 10-19 september verbleven zij in Kenia om de 
activiteiten rondom Hans’ vertrek bij te wonen. 
Samen met Hans en mevrouw Ria van der Poel 
komen zij op 19 september naar Nederland, waar 
zij tot 2 oktober vertoeven in het Fraterhuis St.-Jozef 
in De Bilt.

 Het Tuighuis (achter het bestuurshuis) wordt gebruikt 
door de SDSP (Stichting Duurzame Samenleving 
Papua-Barat) en de Teken- en Schildervereniging 
De Toets. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat 
Het Tuighuis is opgeknapt. Het geheel ziet er 
weer goed verzorgd uit. 

 Vrijdag 8 september vierde frater Ben Doodkorte 
zijn 75-jarig kloosterfeest en frater Fransesco Bes-
seler zijn 70-jarig kloosterfeest met de communi-
teit en enkele genodigden. Het was een eenvoudig 
maar sfeervol feest.

frater Wim Versteeg

ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

26 – 05 – 2017 Mevrouw Agnes Maria Mensink-Steverink,
 in de leeftijd van 80 jaar, te Enschede.
 Agnes is de zus van frater Paul Steverink.

23 – 06 – 2017   De heer Arnoldus Wilhelmus Theresius Maria (Nol) Wentholt,
 in de leeftijd van 89 jaar, te Enschede.
 Hij was de broer van frater Irenaeus Wentholt z.g.

30 – 06 – 2017   Frater Ton Augustin, in de leeftijd van 91 jaar. 
 Hij overleed in het fraterhuis te De Bilt.

15 – 07 – 2017   Frater Arnold, Joseph Franciscus Boerssen  
in de leeftijd van 93 jaar. 

 Hij overleed in het fraterhuis te De Bilt.

21 – 07 – 2017   De heer Cornelis Bastiaan (Kees) Traas, 
 in de leeftijd van 83 jaar, te Heinkenszand. 
 Hij was een goede bekende van de fraters.

25 – 07 – 2017   Gerhardus Hendrikus Johannes (Gerrit) Brummelhuis, 
 in de leeftijd van 76 jaar, te Deventer.
 Hij was de broer van frater Johan Brummelhuis.

04 – 09 – 2017 Mevrouw Kitty Zwaniken-van Diemen,
 op hoge leeftijd, te Laren.
 Zij was de schoonzus van frater Servatius van Diemen.
 
04 – 09 – 2017 Pater Joop van Dongen van de Heilige Harten Congregatie sscc.
 Zoon van Anna van Dongen-Heggelman,
 in Indonesië op hoge leeftijd.
 Anna is de zus van frater Leo Heggelman

“MAAR VROEG OF LAAT VERSCHIJNT HET LAND
DAT ELK VERSTAND TE BOVEN GAAT,
WAAR IK VOLMAAKT OPNIEUW ONTMOET,
WIE IK VOORGOED WAS KWIJTGERAAKT...”

Agnes Maria Mensink-Steverink

 Fr. David Mullink
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Frater Arnold stierf op 15 juli te De 
Bilt. In dit In Memoriam willen wij 
stilstaan bij zijn leven en hem de 
eer geven die hij verdient. Zijn 
overlijden was een verlossing voor 
hem. De laatste jaren was hij de 
gevangene van zijn lichaam en dit 
viel hem zwaar. Enkele dagen voor 
zijn overlijden ontving hij de zieken-
zalving. Tekstgedeelten uit de 
necro logie bij de uitvaart, uit zijn 
bidprentje en de overweging tij-
dens de avondwake komen in dit 
artikel terug. Redactie.

Met het overlijden van frater Arnold 
verliezen wij een religieus bewo-
gen mens met hart voor het onder-
wijs. Joop, zoals hij in zijn familie 
heet, is vanaf zijn jonge jaren 
bekend met de Fraters van Utrecht. 
Geboren in Leusden, volgt hij de 
lagere school bij de fraters in 
Amersfoort. Zijn ouders hebben 
een dorpscafé annex boerderij. 
Wanneer hij in de namiddag uit 
school komt, is zijn eerste taak de 
zorg voor het vee. Daarna is er tijd 
voor het huiswerk. Joop kan goed 
leren. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat hij onderwijzer wil wor-

den. Zijn keuze frater te worden zit 
er al vroeg in. Zo komt hij op 
twaalfjarige leeftijd op het Juve-
naat in Zeist. Daar volgt hij de 
voortgezette opleiding en de kweek-
school en behaalt zijn onderwijs-
bevoegdheden. In 1942, tijdens de 
oorlog, wordt hij lid van de congre-
gatie en krijgt de naam frater 
Arnold.
De Tweede Wereldoorlog maakte 
het niet altijd gemakkelijk om 
onderwijs te volgen, ook het novici-
aat was in deze oorlogsjaren op 
andere plaatsen dan gebruikelijk. 
Toen de vraag kwam of hij profes-
sie wilde doen, heeft Arnold niet 
getwijfeld. Nooit heeft hij gevoe-
lens van twijfel gehad zegt hij later 
in interview voor Onder Ons, ook 
niet toen in de jaren 1960 en later 
veel leeftijdgenoten het klooster 
vaarwel zegden.

Wie het leven van frater Arnold 
overdenkt, ontkomt er niet aan om 
iets te zeggen over onderwijzen en 
lesgeven. Bovenaan de rouwcircu-
laire lezen we een tekst uit artikel 
66 van onze constituties, het spiritu-
ele deel. “Onze taak is vooral 
 jonge mensen te helpen in hun 
groei naar volwassenheid, met 
evenwichtige aandacht voor hun 
levensbeschouwing.” 
Ruim 52 jaar heeft frater Arnold 
deze opdracht vervuld door voor 
de klas te staan en onderwijs te 
geven. Meer dan vijf decennia je 
kennis en krachten geven aan de 
schooljeugd is niet in enkele woor-
den samen te vatten. 
Je kunt de indrukwekkende lijst van 
scholen en plaatsen noemen waar 

frater Arnold gestaan heeft. Begin-
nend in 1941 toen hij als 18-jarige 
kwekeling begon. Daarna komen 
diverse fraterscholen in Utrecht, 
Hilversum, Zeist, Amersfoort en 
Borculo. Frater Arnold is niet alleen 
onderwijzer geweest maar ook 
opvoeder. Dat kwam hem goed 
van pas als Prefect van het juve-
naat. Tien jaar, van 1960 tot 1970, 
is hij dat geweest. Maar ook in die 
jaren bleef hij het onderwijs trouw 
als hoofd van de ulo, aan het juve-
naat verbonden. Was hij stipt en 
had hij zijn werk altijd tot in de 
puntjes verzorgd, ook van zijn leer-
lingen eiste hij dit. Arnold blijkt 
geen man van vijfjes en zesjes. Het 
is zijn streven om elke leerling de 
kans te geven en er uit te halen wat 
er in zit. Hij drijft zijn leerlingen op 
tot hoge prestaties en stelt er een 
eer in te zien dat al zijn examen-
kandidaten slagen.

In 1970 is zijn periode in Zeist 
afgesloten en gaat Arnold naar 
Utrecht, waar hij achttien jaren 
directeur is van de Aloysius Basis-
school. Daar beleeft hij zijn glorie-
tijd als onderwijzer. Hij is streng, 
maar de kinderen leerden hem ook 
op een heel andere manier kennen. 
Want Arnold is creatief en zijn tijd 
ver vooruit. Playbackshows en musi-
cals zijn z’n lust en z’n leven. Hierin 
leeft hij zich volledig uit, want niets 
is hem te veel. Meer dan 20 jaar 
ziet hij kans om steeds weer 
opnieuw een uitvoering van hoge 
kwaliteit neer te zetten. 
In bejaardenhuizen, ziekenhuizen 
en bij feesten van de fraters is hij 
met zijn kinderen een graag gezie-

In Memoriam 

Frater Arnold Boerssen

ne gast. De jaren dat hij in Utrecht 
overste is van het Gregoriushuis en 
ook nog op school staat, ervaart 
hij als buitengewoon zwaar. In 
1988 gaat hij met pensioen, maar 
blijft de school trouw als remedial 
teacher. In 1994 neemt hij afscheid 
met een geweldig feest.

Arnold was ook reislustig en ging 
elk jaar op vakantie. Dé reis van 
zijn leven was het bezoek aan de 
medebroeders in Indonesië. Hij 
was uitgekozen om daar met enke-
le fraters heen te gaan, voor het 
80-jarig jubileum van onze missie 
aldaar. Zelf zegt hij daarover:
“Indonesië was de reis van mijn 
leven. Het is niet uit te leggen, dat 
ik dat heb mogen meemaken. We 
zijn toen in alle huizen geweest, 
we hebben alle scholen gezien. Ik 
heb met onze Indonesische mede-
broeders gepraat, vaak met een 
tolk omdat slechts enkelen Neder-
lands verstaan en spreken. Ik heb 
ontdekt dat de meeste jonge fraters 
op scholen hebben gezeten waar 
fraters les geven. Net als ik zijn zij 
op die manier bekend geworden 
met het frater-zijn. Daar begint het 
vaak mee. Ik heb echt elke dag in 
Indonesië genoten. Heel vaak 
vroeg de frater aan zijn leerlingen 

als hij naar mij wees: en weten jul-
lie misschien hoeveel jaar deze 
Nederlandse frater is? Dan keken 
de kinderen naar mij en als de fra-
ter mijn leeftijd zei, vielen hun mon-
den open van verbazing. Als dan 
ook nog werd verteld dat ik in 
Nederland altijd voor de klas had 
gestaan en musicals organiseerde, 
dan begonnen ze met z’n allen 
heel hard te klappen!”

Een geheel ander aspect van 
Arnold is zijn liefde voor de sport. 
Al in 1948 speelt hij tennis op de 
buitencour van het fraterhuis in 
Zeist. Sportief als hij was mocht hij 
ook graag fietsen. Ook toen hij al 
op leeftijd was, bleef zijn dagelijkse 
fietstocht een vast onderdeel van 
zijn dagprogramma. Een valpartij, 
waardoor hij in een sloot terecht-
kwam, maakt een einde aan zijn 
fietstochten. Gelukkig had hij zijn 
autootje nog. En dat gebruikte hij 
niet enkel voor zijn eigen plezier. 
Jaren verzorgde hij de loonbrieven 
vanuit Beukenstein en haalde hij 
het gebak voor verjaardagen en 
feesten. Zelfs zo dat de winkeliers 
bij wie hij al die jaren kwam, 
belangstellend naar hem bleven 
vragen toen hij hiermee moest stop-
pen. 

Toen hij ook met het tennissen 
stopte, zagen we hem zienderogen 
achteruit gaan. Op zijn kamer kon 
hij gelukkig nog wel genieten van 
de vele tapes en videobanden met 
muziek. Maar hij trok zich vaker 
terug en liet zich niet meer in de 
avondrecreatie zien. Lijdzaam 
moesten wij toezien hoe hij meer 
en meer inleverde. Blij was hij met 
het regelmatig bezoek van zijn zus 
Rietje of van een medebroeder of 
medebewoner. Hulpeloos voelde 
hij zich in met name de laatste 
maanden. Dit uitte zich door zijn 
roepen om hulp, zodra hij voetstap-
pen op de gang hoorde, of door 
zijn kloppen en tikken om aandacht 
te krijgen. Aandoenlijk was het hoe 
hij tijdens een bezoekje aan de 
huiskamer door de verzorging met 
alles wat hij wilde geholpen moest 
worden. Hij reageerde met een 
zucht van wanhoop en vroeg: 
“Waarom moet dit allemaal?” Lang 
heeft hij moeten strijden, maar het 
bleek een ongelijke strijd. Menig 
keer hebben we bij hem gestaan, 
hem gerustgesteld en zijn hand 
vastgehouden, waarop hij je aan-
keek en zei: “Jij kunt me ook niet 
helpen hè?” Nee, dat konden wij 
inderdaad niet. Het enige wat we 
konden was hem nabij zijn. 

Frater Arnold heeft in zijn roeping 
om frater te worden altijd steun 
gevonden in zijn geloof. Het geloof 
was voor hem vanzelfsprekend. 
Arnold zegt zelf: ”God is voor mij 
Liefde. Alles wat ik ben, wat ik kan 
en doe, komt van God en daar ben 
ik Hem dankbaar voor. God is er 
voor mij, elke dag. Ik zou Hem niet 
kunnen missen”. 
Arnold ook wij zijn je dankbaar 
voor jouw leven met ons. Moge je 
één zijn met God die Liefde is.

frater Ton Oostveen
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Frater Adolf Cawa, secretaris van 
het Algemeen Bestuur, heeft – toen 
wij om enkele foto’s vroegen – zich 
spontaan bereid verklaard om ook 
wat te schrijven over de 25-jarige 
kloosterjubilea van zijn medebroe-
ders. De redactie van Onder Ons 
was hier natuurlijk erg blij mee en 
laat u dan ook met veel dank aan 
frater Adolf graag zijn verhaal 
lezen. (Redactie)

Ons ‘antieke’ huis in Malang, waar 
de Nederlandse Fraters van Utrecht 
bijna 90 jaar geleden hun werk 
begonnen, was nagenoeg hele-
maal gevuld met fraters, vaders, 
moeders, leraren, monniken en 
zusters. De kapel kon ze allemaal 
niet herbergen, maar gang en hal 
werden erbij getrokken en zo werd 
het geheel omgevormd tot een 
comfortabele plek voor de viering 
van de eucharistie. 
Op 13 augustus 2017 viert de Kerk 
in Indonesië het feest van de 
Tenhemel opneming van de Heilige 
Maagd Maria. De Congregatie 
van de Fraters van Onze Lieve 

Vrouw van het Heilig Hart brengt 
haar dank op dit feest. 
Vandaag is de congregatie zelf 
144 jaar oud en vier leden vieren 
hun zilveren kloosterfeest. Het zijn 
de fraters Innocentius, Gonsalis, 
Heribertus en Yohanes Berchmans.

Ondanks zijn drukke werkzaam-
heden als pastoor in het Bisdom 
Malang, is Bisschop Mgr. Henricus 
Pidyarto Gunawan aanwezig. Hij 
is blij, zegt hij, om deze viering bij 
te wonen en te leiden. Samen met 
de concelebranten Catur (een oud-
leerling van de SMP St.-Yosef 
Malang), Aang, Rustam Efendi en 
Agus Murtika SVD ging hij voor in 
de eucharistieviering.
In zijn preek benadrukt Mgr. Pidyarto 

de betekenis van deze viering, 
waarbij hij verwijst naar het Boek 
Openbaring en de daarin beschre-
vene visie van Johannes op de 
nobele vrouw. 
“Dit beeld van de kerk leidt tot de 
edele figuur van een vrouw, de 
Maagd Maria, de moeder van 
Jezus de Verlosser, die met ziel en 
lichaam een glorieuze troon in de 
hemel werd toebedeeld. Hoewel zij 
stierf, net als haar zoon, is Maria na 
haar sterven onmiddellijk opgewekt 
uit de dood, ten hemel opgenomen 
met lichaam en ziel en verenigd met 
haar Zoon, de eerstgeborene uit de 
doden. Zijn moeder Maria was de 
eerste persoon die zo’n speciaal 
geschenk kreeg: naar Jezus gaan in 
de hemelse glorie. Dit is een cadeau 

voor Maria omdat haar hart altijd 
open was voor God en gehoor-
zaam aan Gods wil. Maria heeft 
haar Zoon tijdens diens reis en 
vooral Zijn werk trouw gevolgd, tot 
aan de voet van het kruis. Het werd 
de basis van het geloof van de kerk 
dat de Gezegende Moeder in de 
hemel woont. En als volgelingen 
van Christus zullen ook wij, als we 
goed leven, worden opgewekt tot 
glorieus leven met Jezus.”
Mgr. Pidyarto vervolgde: “In deze 
viering verheerlijken wij God niet 
alleen om de genade die Maria 
heeft ontvangen. Maar dit evene-
ment herinnert ons aan ons ware 
doel in het leven: de opstanding 
van het lichaam. Deze vier broe-
ders die hun geloften gestand 
deden en dit vieren, zijn inderdaad 
een getuigenis van het toekomstige 
leven. Moge het getuigenis van de 
broeders eraan herinneren dat zij 
in dienstbaarheid aan deze wereld 
leven. Het echte leven is in de 
hemel die Maria heeft genoten.” 
Met deze woorden beëindigde de 
bisschop zijn preek.

Als vertegenwoordiger van de fees-
telingen bedankte frater Innocentius 
hierna allereerst de God die trouw 
was en hen begeleidde tijdens hun 
levensreis. “Ook onze respectieve-
lijke ouders, vrienden, kennissen en 
iedereen die ooit ons leven deelde, 
danken wij overvloedig omdat u al 
onze kracht bent,” zei frater Inno in 
zijn korte toespraak.
Frater Dominikus, de provinciaal 
overste van Indonesië, heeft in zijn 

toespraak zijn waardering uitge-
sproken voor de bisschop die 
graag de tijd neemt voor de con-
gregatie, met name om deze dank-
zegging te leiden. Voor de feeste-
lingen onderstreept frater Domini-
kus het belang van het bewustzijn 
om de loyaliteit te bevorderen, 
zoals al 25 jaar is gebleken. 
Frater Dominikus verwacht gebed 
en steun voor alle fraters, maar 
vooral voor de vier broeders die 
feestvieren en die momenteel zwa-
re plichten vervullen. Frater Heri-
bertus is provinciaal econoom. De 
andere drie fraters zijn school-
hoofd: frater Yohanes Berchmans, 
hoofd SDK Xaverius Palembang, 
frater Gonsalis hoofd SDK Xaverius 
Surabaya en frater Innocentius, 
hoofd van SMPK St. Gabriel 
Nunukan.
Voordat de mis met feestelijke 
zegen wordt beëindigd, feliciteert 
Mgr. Pidyarto de congregatie met 
de 144e verjaardag. Volgens hem 
is 144 een symbolisch getal, dat 
het resultaat is van een vermenig-
vuldiging van speciale cijfers, 
12x12. In de Schriften is dit een 
symbool van perfectie. Daarom 
hoopt hij dat de gemeenschap van 
de Fraters BHK zal blijven groeien 
en het charisma van de stichter zal 
blijven bewaken, dat op betrouw-
bare wijze nagestreefd moet wor-
den door de congregatie als geheel 
en haar volgelingen individueel. 
De kerk heeft het getuigenis van 
monniken nodig. Moge deze 
gemeenschap tonen wat de Kerk 
vandaag de dag betekent met als 
voorbeeld deze vier fraters die zich 
onvoorwaardelijk inspannen om 
hun persoonlijk leven af te stemmen 
op de idealen en het charisma van 
de congregatie.

Frater Adolf Cawa

144e Verjaardag van de Congregatie van de Fraters BHK 

en 4 ZILVEREN FEESTEN

Fr. Innocentius tijdens zijn 
 toespraak

Fr. Heribertus, fr. Gonsalis en fr. Yohanes Berchmans

Jubilarissen, bisschop en conselebranten: voor vlnr: fr. Innocentius, 
fr. Gonsalis, fr. Heribertus, fr. Yohanes Bergmans; achter vlnr: RD Catur, 
RD Efendi, Mgr. henrius, RP Agus Murtika SVD, RD Aang

Mgr. Mgr. Henricus Pidyarto 
 Ginawan, bisschop van Malang
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Frater Hans Wennekes nam 
afscheid van Kenia. Vanaf 19 sep-
tember is hij definitief terug in 
Nederland, al ligt een stukje hart 
van hem nog steeds in Lodwar en 
zal hij van De Bilt uit zich voor 
zover mogelijk blijven inzetten voor 
‘zijn’ centrum. In de volgende 
Onder Ons komt Hans zelf aan het 
woord. Bij gelegenheid van zijn 
afscheid echter werden door ande-
ren teksten aan het papier toever-
trouwd, die boekdelen spreken. 
Eerst twee stafleden:

Broeder Hans, de grootste 
in het centrum
Broeder Hans is al 26 jaar in Tur-
kana om de straatkinderen en uit-
gebuite kinderen van de Turka-
nagemeenschap te helpen, in het 
bijzonder in Lodwar. Als oprichter 
van het programma in 1991 heeft 
broeder Hans een licht van hoop 
ontstoken in het leven van de meest 
kwetsbare kinderen, die dag en 
nacht door de straten van Lodwar 
zwierven. Zijn eindeloze inspan-

ningen, zorg, passie en liefde voor 
deze kinderen heeft vruchten afge-
worpen voor de vorming, de zelf-
sturing en zelfbeschikking van jon-
geren die in Kenia en zelfs elders 
in de wereld werken en daar op 
allerlei terreinen gespecialiseerde 
professionals geworden zijn. Broe-
der Hans bracht sociale, spirituele 
en economische ontwikkeling voor 
deze straatkinderen in Lodwar. En 
dit heeft de leefomstandigheden 
van hun families ook verbeterd.
Nadirkonyen heeft het gedrag van 
de kinderen een metamorfose doen 
ondergaan. Ik bijvoorbeeld, Andrew 
Ekal, ben een inventief persoon 
geworden enkel en alleen door de 
hulp van broeder Hans gedurende 
17 jaar. Hij was een steunpilaar 
voor mij en is dat nog steeds. Ik 
kan altijd op hem terugvallen als 
dat nodig is. Ik vraag me wel eens 
af wat er van me geworden zou 
zijn als ik niet in Nadirkonyen 
terecht gekomen was.

Het is een grote tegenslag dat 
broeder Hans ons verlaat, te meer 
daar dit toch enige speculatie op 
gang brengt over de voortgang 
van het programma. Vele jaren liep 
het programma succesvol, vooral 
door toedoen van broeder Hans. 
Nu is het de grote vraag of het ook 
zonder hem kan. Ik ben er zeker 
van dat er op termijn dingen dras-
tisch zullen veranderen als gevolg 
van financiële beperkingen, want 
de aanwezigheid van broeder 
Hans was van essentieel belang 
voor de financiële status van het 
centrum en zijn afwezigheid zal 
beslist negatief uitwerken, ook al 

zeer gewaardeerd in Kenia, want 
hij heeft levensvatbaarheid ver-
groot en verantwoordelijke volwas-
senen voortgebracht, die een 
 positieve bijdrage leveren aan het 
succes van onze eens gemarginali-
seerde gemeenschap, die nu enorm 
trots is op het werk van broeder 
Hans, waar iedereen in de regio 
wel bij vaart.
Broeder Hans was de motor van 
het programma, dat hij met grote 
expertise leidde en zijn afwezig-
heid zal dan ook beslist gevoeld 
gaan worden. Wij zullen hem erg 
missen want hij was een vader, 
sponsor en vriend in ons leven. Hij 
zette zich volledig in voor hulp aan 
onze kinderen en door hem hebben 
zij toegang gekregen tot opvoe-
ding en onderwijs, tot zelfs op 
 universitair niveau.
We maken ons zorgen over wat er 
allemaal zal gebeuren na het ver-
trek van broeder Hans want er 
staan ons grote veranderingen te 
wachten, maar we bidden de Heer 
om kracht voor degenen die het 
programma om straatkinderen en 
misbruikte kinderen te redden gaan 
voortzetten.
We bidden ook dat God broeder 
Hans mag belonen voor al het 
werk dat hij in Kenia verzette, dat 
Hij hem een goede gezondheid zal 
geven en goede herinneringen. 
We koesteren het werk dat hij deed 
in Kenia en bidden dat hij nog lang 
en vredig mag leven terwijl hij 
doorgaat met het zoeken naar 
financiën voor Nadirkonyen vanuit 
Nederland.

Heel veel dank,
Lokochim Aaron Lokoel, 
 oud-leerling, nu onderwijzer in het 
centrum.

BERICHT UIT LODWAR

(vertaling uit het Engels door Adri Vergeer)

omdat hij niet van dichtbij toezicht 
kan houden op de prestaties van 
het programma en deze kan evalu-
eren. Ik ben zo bang dat het alle-
maal achteruit zal gaan, want 
steeds als broeder Hans niet in het 
centrum is, gaat alles langzamer, 
minder goed. 

O wat zou ik graag willen dat 
broeder Hans nog wat langer hier 
bij ons kon blijven. 
Maar moge de almachtige God 
hem zegenen.
Met dank,
Andrew Ekal, oud-leerling, nu 
 sociaal werker in Nadirkonyen

Broeder Hans, licht voor de 
verdrukten en uitgebuiten
Het vertrek van broeder Hans 
wordt niet alleen gevoeld door de 
kinderen en de staf, maar door de 
hele gemeenschap hier. Broeder 
Hans was een begripvol en eerlijk 
manager, die degenen die na zijn 
vertrek het programma moeten 
doorzetten, een moeilijk te evena-
ren erfenis nalaat. Zijn werk wordt 

Beste broeder, Ik hoop dat het goed 
met u gaat. Het kwam hard aan om 
te moeten horen dat u terug gaat 
naar Nederland. Dat doet me pijn en 
ik weet dat het u ook pijn doet. Ik 
zou graag willen, broeder, dat u deze 
brief meeneemt naar uw familie en 
vrienden in Nederland. 
We hebben er verdriet van dat u ons 
verlaat, maar we geloven en vertrou-
wen op de almachtige God en dat het 
centrum door zal gaan, ook na uw 
vertrek. Ik weet ook dat u hulp voor 
ons zult blijven zoeken in uw land.
Broeder, we zijn u zo dankbaar voor 
wat u voor ons deed. We zullen u zo 
missen. Altijd als er problemen 
waren konden we bij u terecht en u 
hielp ons dan ze op te lossen. Ieder-
een is vol lof over u. 
Broeder, we hebben u gebeden te 
 blijven, maar als dat niet kan en u 
moet gaan, is dat oké, geen pro-
bleem, maar wat zullen we u missen! 
U was fantastisch voor ons, hard-
werkend, verstandig, vredelievend, 
behulpzaam, maar broeder, als u 
echt vertrekt, kom ons dan een paar 
keer per jaar opzoeken. Ik weet dat u 
niet alleen maar gaat om te rusten, 

maar ook om voor ons iets te zoe-
ken. Alstublieft broeder, breng spe-
ciaal mijn groeten ook over aan 
Iris. Zeg haar dat ik haar, en het 
plezier dat we samen hadden toen ze 
hier was, erg mis en vraag haar nog 
eens terug te komen.
Broeder, we zullen u missen, maar 
we weten dat u ons zult komen 
bezoeken, dat u broeder Alexius zult 
bellen om ons de groeten te doen en 
te horen hoe we het maken. Wij 
danken u dat u ons weghaalde van 
waar wij waren en ons een plek gaf 
waar we weer blij kunnen zijn. Moge 
de almachtige God u beschermen en u 
genadig zijn en moge Hij broeder 
Alexius helpen met het programma 
door te gaan. 

Dankuwel. Ik wens u een rustige, 
aangename, voorspoedige en veilige 
reis. 
We houden allemaal erg veel van u. 
Vaarwel. Denk vaak terug aan de 
goede en plezierige tijd die we samen 
hadden. 
Als God het wil, zullen we elkaar 
weerzien.

Heel spontaan gaf Mary Lokusi haar brief aan frater Hans. Ze schreef:
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Financiële verantwoording

GIFTEN TOT SEPTEMBER 2017

Voor Onder Ons   

JUNI   
5 E.W.M.S. € 25,-
9 C.T.J.S. € 25,-
 M.H.Th.V. € 25,-
19 P.C.v.P. € 25,-
29 H.G.J.K. € 20,-
30 G.M.F. € 30,-
   
JULI 
3 F.M.F. € 20,-
 G.R.P. € 40,-
4 A.M.J.N.-S. € 15,-
 E.W.M.S. € 25,-
5 J.H.M.T.-H. € 29,75
7 G.J.J.v.E. € 30,-
8 A.L. € 30,-
11 P.H.D.-K € 50,51
12 J.J.R. € 50,-
 W.J.L.B. € 100,-
21 A.W.M. € 20,-
   
AUGUSTUS   
4 E.W.M.S. € 25,-
28 A.H.M.H. € 50,-
 A.K. € 15,-
31 P.S.L. € 15,-
   
   

Voor Frater Hans Wennekes, Kenia   

JUNI   
23 M.T.A.G.-H. € 100,-
29  G.C.T.Z. € 50,-
   
JULI 
12 D.vB.-W. € 20,-
   
AUGUSTUS
14 M.C.A.O. vd P. € 3.000,-

ETIQUETTE
De etiquette is weg. Als ik zie hoe 
mensen zich gedragen, wat ze uit-
kramen, wat er op tv te ‘bewonde-
ren’ is, wat cabaretiers allemaal 
durven zeggen en daarbij denken 
dat ze nog leuk zijn ook, wat er in 
kranten en tijdschriften geschreven 
wordt, dan schaam ik me vaak om 
dat zelfs maar te moeten zien en/
of horen. Zelfs politici en presiden-
ten hebben moeite met etiquette.

WAT WAS DAT OOK AL WEER?
Etiquette is een geheel van beleefd-
heidsregels en omgangsvormen. 
De kern ervan is rekening houden 
met de gevoelens van anderen en 
met de gebruiken in een samenle-
ving, en dat in alle situaties waarin 
mensen met elkaar omgaan.
Het woord etiquette komt uit het 
Frans, waar aan het hof de bezoe-
kers de hofregels kregen op een 
kaartje (een etiquette), om fouten te 
voorkomen. Via deze kaartjes met 
gedragsregels werd etiquette het 
woord voor gedragsregels. De eti-
quette heeft betrekking op begroe-
ting, op conversatie, hoffelijkheid 
en behulpzaamheid, op het maken 
van uitnodigingen en het gedrag 
op feesten, op tafelmanieren, op 
kleding en op communicatie in al 
haar vormen, zowel mondeling als 
schriftelijk.

Je steekt dus niet je middelvinger 
op als iemand met de auto niet snel 
genoeg optrekt als het stoplicht op 

Kolommetje

groen springt. Je laat dus niet de 
deur vlak voor iemands neus dicht-
vallen. Je gaat niet in korte broek 
en verfomfaaid T-shirt naar een 
receptie of begrafenis.
Weten we nog uit de goede oude 
tijd dat een heer het middelste 
knoopje van zijn colbert dichtdoet 
en daarna een dame met een klein 
buiginkje ten dans vraagt? Weten 
we nog hoe we tafel moeten dek-
ken en het bestek moeten hanteren? 
Netjes zonder te knoeien aan tafel 
eten en daarbij gezellig kletsen is 
toch leuker dan een stuk lauwe 
pizza uit het vuistje eten op de 
bank voor de televisie?

Sommige regels zijn misschien wat 
verouderd, andere zijn cultuurge-
bonden. Wat in Nederland heel 
beleefd kan zijn, wordt mogelijk 
elders als belediging gezien. Zo 
worden Nederlanders in niet-wes-
terse culturen nog wel eens als bot 
ervaren omdat ze gewend zijn dat 
ze min of meer altijd hun mening 
mogen geven. En in de Japanse 
theeceremonie bijvoorbeeld, die 
werd uitgedacht om vriend en vij-
and op een prettige manier samen 
te brengen, moeten alle protocollen 
heel precies uitgevoerd worden, 
omdat een kleine fout al als beledi-
ging opgevat zal worden. 
Wat mij in de wirwar van dit alles 
echter van essentieel belang lijkt, is 
de kern van de etiquette, namelijk 
het altijd en overal rekening willen 
houden met de gevoelens van 
anderen en de gebruiken in een 
samenleving.
Guttegut, dat zou al heel wat ver-
betering opleveren als we dat 

alleen maar zouden proberen. Dan 
zou het niet meer nodig zijn iemand 
tot in het diepst van zijn ziel te bele-
digen en dit te verkopen als vrijheid 
van meningsuiting. Regeringslei-
ders hoeven dan niet meer met 
kernoorlogen en hel en verdoeme-
nis te dreigen ter ondersteuning 
van hun eigen ego.

Het zou toch geen kwaad kunnen 
als een man zijn hoed een stukje 
afneemt en een knikje maakt als hij 
een vrouw tegenkomt of als hij heel 
galant een dame in haar mantel 
helpt? Ik kende vroeger iemand die 
dat deed. Geweldig.
Nostalgisch hè? Vast wel, maar 
soms heb ik wat heimwee naar die 
tijd van toen. Naar iets minder 
ieder voor zich en God voor ons 
allen. Iets meer voor elkaar lijkt me 
een hele vooruitgang, inspirerend 
en stimulerend tot navolging, ook 
en misschien juist voor de jeugd, 
die in mijn ogen wat etiquette 
betreft volledig onnozel is. We zul-
len ons er met zijn allen volgens mij 
een stuk beter bij voelen. Ik moet 
me er alleen nog eens op beraden 
hoe dat nu met genderneutraal 
moet. 
Van de andere kant is dat misschien 
niet eens nodig. Als je elkaar niet 
in hokjes duwt, maar als mens ziet 
en met respect behandelt, wat is 
dan het probleem? Onze kennis 
van de etiquette oppoetsen? 

Fleur

Hartelijk dank voor uw welkome giften.

Fr. Wim Janssen, adm.
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