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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

 

De lente is met een heerlijk lentezonnetje begonnen! Hopelijk 

is dit een voorteken van een mooie en fijne lente. Op deze 

lentedag is het zover dat deze aflevering – de eerste van de 41ste 

jaargang – bijna klaar is om naar de drukker te gaan. Helaas, 

volgens onze planning te laat. De bedoeling was om ‘m voor 

Pasen bij u in de bus te kunnen hebben, maar helaas begaf de 

computer van onze redactiesecretaris het en het vroeg meer om 

tijd om deze computer te vervangen en alle bestanden weer op 

zijn goede plaats te krijgen. Jammer, maar niets aan te doen. De 

inhoud van dit nummer heeft er niet onder geleden. Wij bieden 

u weer een bijzonder gevarieerd nummer aan. Naast de vaste 

artikelen als Overweging bij de Constituties, een vers van 

Theobaldus, enkele interviews n.a.v. een ambtsjubileum; een 

gemengde kloostergemeenschap en het bijenleven. Verder kunt 

u een artikel lezen over: “roepingen van mannen en vrouwen 

qua aantallen in de loop der jaren; heeft Frits een “wereldreis” 

gemaakt van De Bilt via Den Haag naar Boxmeer; schrijft Paul 

Steverink over de inauguratie in Groningen; nemen we u mee 

vanuit het archief naar 1874 en 1939. U mist echter deze keer 

“De pen doorgeven”, maar volgende keer is die pen zeker weer 

bij iemand terecht gekomen! Kortom, de moeite waard om in 

een lekker voorjaarszonnetje te gaan zitten lezen ! Veel 

leesplezier. 
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Reacties van lezers 
 

Beste Wilfried, 

Met veel interesse heb ik “Inko special” van december 2017 

achterelkaar uitgelezen, over het werk van jullie congregatie in 

Kenia en het einde van de inzet in dat land van de Nederlandse 

Fraters van jullie congregatie 
 

Het is zeer interessant en indrukwekkend wat jullie in Kenia 

gerealiseerd hebben. Al deze missionarissen van harte gefelici-

teerd voor hun inzet in onderwijs en opvoeding, en jullie allemaal 

ook voor deze mooie afronding in oktober 2017. 
 

Ik kan goed inschatten wat dit werk op gebied van onderwijs en 

vorming inhoudt in een Afrikaans land. Zelf was ik 40 jaar werk-

zaam in Kameroen, waar onze broeders ook in 1958 begonnen 

zijn in een op onderwijsgebied zeer achtergestelde streek van vier 

keer Nederland, gelegen 600 km uit de kust in de oerwoudzone, 

rond 2 à 3 graden noorderbreedte. 

Mijn terugkeer werd 15 jaar geleden gevraagd door de oversten 

om de groep broeders in Nederland te versterken. Al acht jaar 

ben ik de verantwoordelijke van onze Sector Nederland, van de 

Broeders van de Christelijke Scholen. 

 

Met hartelijke groet, 

Broeder Ambrosius Dobbelaar. 

============= 

 

Beste Frater Wilfried, 

Bij deze wil ik U heel hartelijk danken voor de “Inko special” die ik 

van U heb mogen ontvangen. Het roept heel prettige herinneringen op. 

Ontvang ook mijn beste wensen voor 2018. 
 

Fons Borgman 

Oosterbeek 
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“Het komt vooral aan op een geest van gebed, die past bij ons 

apostolisch leven; een geest van gebed die er op gericht is om in 

elke activiteit, in elke ontmoeting, in heel het leven God te vinden, 

met Hem te zijn en Hem te dienen”.   Constitities, art.62. 

 

Onze levenstocht gekleurd door een lach en een traan! 
 

Een groot deel van onze levenstocht is gekleurd door een lach 

en een traan. Een levensgang waarvoor velen jou dankbaar zijn, 

en velen vreugde heeft gegeven. In jouw religieuze zoektocht naar 

die klassieke vraag vroeger door de oude monniken gesteld, als 

iemand het aandurfde aan te bellen met de vraag opgenomen te 

worden in de broederschap: “als je werkelijk God zoekt, wees 

welkom! Als je het aandurft je leven op Zijn Kaart te zetten”. Als 

je jezelf wilt vinden zoals Hij je gezaaid heeft! Ieder van ons met 

zijn gevoelens, met zijn gedachten, zeer gevarieerd. Wat kan je 

doen? Het geeft aan hoe ieder een eigen levensweg gaat. Dat 

betekent elkanders levenskeuze proberen te respecteren en mogelijk 

zelfs van te genieten! 

 

Een hele toer elkaar duidelijk te maken en uit te leggen hoe wij 

heen en weer geslingerd worden tussen overtuigd zijn en weifelen, 

tussen zoeken en luisteren, tussen zien en niet meer zien, tussen 

zwerven en thuiskomen. Laat staan dat ook voor ons zelf ons ant-

woord niet helemaal duidelijk is, vaak onvolledig, erg algemeen 

of soms te eenvoudig. 

 

Ieder mag in zijn levensopdracht deze turbulente geschiedenis 

vanuit zijn perspectief mee managen, zeker in de voorbije jaren 

is het een uitdaging een weg te bepalen naar de toekomst. In de 
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nadagen van het religieuze leven. Samenstelling en aantal nemen 

zienderogen af, onze krachten verminderen in een snel tempo. En 

als je niet oppast verflauwt het vroegere ideaal. Neerslachtigheid 

kan ons overvallen, burnt-out en depressie liggen soms op de loer. 

Meer dan ooit is authentiek leven een zoektocht.  

 

Wat kom je doen? Deze uitdagende vraag houdt niet in dat je in 

zorg of zelfs verbittering je levensdagen uitzit, ook niet ingeslapen 

in zelfgenoegzaamheid in een goed verzorgd leven. 

 

Openstaan naar elkaar, naar de dichtbije en verre wereld om ons 

heen. Weldadig te merken hoe wij in onze contacten op groeiende 

wijze er van overtuigd raken dat moslims, joden, en christenen, 

en zij die zoekend in het leven staan, een competente stem kunnen 

vormen tegen het fundamentalisme en het alleen maar onbekommerd 

leven bij de dag. Het betekent een samen optrekken met geestes-

verwante humanisten en atheïsten. Hoe ouder je wordt steeds 

wordt duidelijker dat het belangrijkste verschil ligt niet tussen 

gelovigen en ongelovigen, maar tussen zoekers en bezitters van 

de waarheid. Steeds meer raak ik er van overtuigd in elke mens 

schuilt een atheïst, maar ook in elke mens een gelovige. 

 

Uiteindelijk is het belangrijker dat God in ons gelooft. God verwacht 

iets anders en diepers dan onze overtuiging dat Hij/Zij “bestaat”. 

Onze levensopdracht: religieus-zijn betekent banale Godsbeelden 

overwinnen. God is geen ding te vinden tussen andere dingen. 

De evolutie-leer heeft ons de ervaring aan het licht gebracht 

van de blijvende wonden in onze leefgeschiedenis: de Goelag 

Archipel, Poll Pot en Auschwitz en nog vele andere afschuwelijke 

ervaringen. Zij hebben ons geleerd dat God niet direct achter de 

coulissen van de geschiedenis valt aan te wijzen. Onze opdracht 

de Eeuwige, “Zijn Naam zij gezegend” dieper te zoeken dan we 

vroeger deden. God is een oproep, een uitdagend woord. Een geheim, 

een Mysterie een stem die een appèl op ons doet de wonden in 

de geschiedenis, - Christus’ wonden in onze tijd - , niet over het 
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hoofd te zien. In de groei van de jaren is de ervaring van Gods 

zwijgen en verborgenheid uitgangspunt van mijn geloof, of zoals 

de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis zegt: “Het duister 

is mij licht genoeg”. 

 

God komen wij op het spoor in de vredestichters, in mensen die 

solidair zijn met de lijdenden. Aan ons religieuzen, ook aan ieder 

van ons, is het geestkracht te ontwikkelen, overeind te blijven, 

ook indien de structuren en de instellingen om ons heen afbrokkelen 

en wegvallen. Aangesproken worden door het vuur van die eerste 

Pinksterdag, waar door die eerste leerlingen - ons voorbeeld en 

onze iconen - de barricade rond hun schuilplaats weg braken, 

begeesterd en vrijmoedig naar buiten traden. Uitdagend gloedvol 

en krachtig er voor uitkwamen, dat men het levenslicht van 

Jezus van Nazareth wel kon doven, maar niet het Vuur dat Hij 

op aarde bracht. Niet de Stem van vrede en gerechtigheid, van 

zuster- en broederschap, zo onweerstaanbaar in Hem tot klinken. 

Zijn passie voor gerechtigheid en zijn compassie met de verdrukten 

en de minsten onder ons hebben Hem het leven gekost, maar 

niet de toekomst. “Die gezaaid werd in goede aarde, is hij die 

het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt”. 

 

Tegen die achtergrond speelt ons leven zich af. Te midden van 

mensen in christelijke verbondenheid, die in de kerk gestalte krijgt, 

en niet bedoeld als veilige beslotenheid van geloofsgenoten 

onder elkaar. Slechts zinvol, wanneer ze gericht staat op allen”. 

Nabij aan alle mensen! Zo mondt christelijke broederschap, 

waar toe wij ons reeds vele jaren toe verbonden hebben uit in  

broederschap van alle mensen, “solidair met de vreugde en de 

hoop, het verdriet en het lijden van mensen”. (Constitutie Lumen 

Gentium, 2)  

Mens voor mensen, wereldwijd! 

 

Voorhout kerstmis 2017 

Drs. Alfons Kroese o.c.d. 
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“VRIENDIN, GA HOGEROP“ 
 

 

Vele vrouwen volgden Christus. 

Niet vanwege roem of macht. 

Zorgen wilden zij, Hem dienen 

Zo lezen wij: Lucas 8. 

 

Vrouwen bleven Trouw aan Christus. 

Toen Hij mensen nodig had. 

Petrus en zijn bentgenoten 

kozen voor het hazenpad. 

 

Mannen in het Evangelie, 

gaan niet ver. Tot Golgotha! 

Vrouwen trekken met Hem verder. 

Tot de laatste stadia. 

 

En wie was die onbekende, 

die den Heer gezalfd heeft? 

Zij was Vrouw, die kwistig toonde, 

hoe zij om zijn vriendschap geeft  

 

Magdalena, Kroongetuige!   

Dat de Heer verrezen is. 

Eerst onthutst. Daarna vol Vreugde.   

Vreugde na ontsteltenis 

 .................. 

 

Zal de Vrouw ooit weer getuigen? 

Blijft zij zwijgend achterop? 

Christus zelf leert ons te zeggen. 

“Kom Vriendin, ga hogerop.” 
 

Theobaldus Geraets 
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EEN STUKJE HISTORIE 

 

Bij het vorig jaar opruimen van de nalatenschap van frater 

Servatius van Diemen bevond zich onderstaande tekst met de 

bijbehorende plattegrond. Een getypt verhaal in een toenmalige 

stijl. Helaas staat er geen naam of datum bij van wie en van 

wanneer deze tekst is. Wel is het de moeite waard om te lezen, 

te meer daar wij dit jaar de 145ste stichtingsdag herdenken.  

De tekst is letterlijk overgenomen. 

De redactie. 

 

BOUWPLAN VAN DE STICHTER 
 

 In de eerste maanden van 1874 was het tweetal Novicen 

vermeerderd met een postulant uit Groningen. Theod. de Wolf 

en een tweede uit Leeuwarden met name Willem Veldman. Ze 

traden na een achtdaagsche voorbereiding in het noviciaat onder 

den naam van Fr. Maria Joseph en Fr. M. Aloysius, respectievelijk 

op den leeftijd van 35 en 19 jaar. De eerste beoefende het timmer-

mansvak, maar was niet zonder ernstige lichaamsgebreken; de 

tweede was een stoere Fries, tot velerlei arbeid bekwaam. Het 

aantal kweekelingen was aangegroeid tot een twaalftal. 

 Deze aanwinst van Fraters en kweekelingen deden Mgr. 

Schaepman besluiten onverwijld een begin te maken met de 

uitvoering van zijn reeds vroeger gevormd plan, om als het God 

zou behagen zijn Stichtingswerk te zegenen, aan Fraters, 

kweekelingen en schoolkinderen een meer geschikt verblijf te 

verschaffen in de aan het bisdom behoorende percelen aan de 

Nieuwe Gracht en de Heerenstraat. 

 Hier stond, verscholen achter een oude pastorie en enkele 

particulieren woningen, een in onbruik geraakte Schuilkerk, 

toegewijd aan den H. Martinus, Bisschop van Tours, welke kerk 

tot in de tweede helft der 19e eeuw in Utrecht bekend stond als 

de Succursale van de St. Willibrorduskerk aan de Heerenstraat. 
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 Deze oude schuilkerk uit de "dagen der verdrukking" liet 

Mgr. Schaepman tot aan haar fundamenten afbreken, om hierop 

een nieuw gebouw op te trekken van twee verdiepingen, bestemd 

tot huisvesting van een 30-tal fraters en kweekelingen en een 

70-tal externe leerlingen. 

 Het bouwplan en het bestek, naar de inzichten van Monseigneur 

ontworpen en opgemaakt, waren spoedig gereed, en de bouw, 

in Augustus 1874 begonnen, was reeds in December van hetzelfde 

jaar onder de kap. Tegen Paschen van het volgende jaar zou, naar 

den wensch van Monseigneur, het gebouw voltooid moeten zijn. 

 De Fraters dankten den zorgzamen Stichter, die geen kosten 

of moeiten te groot achtte, om in de behoeften der Congregatie 

te voorzien. 

 Den eersten Mei 1875 was de bouw voltooid, en de eerste 

oplevering liet zoo weinig te wenschen over, dat men onverwijld 

met de verhuizing kon beginnen. Tijdens de Paaschvakantie der 

kweekelingen en schoolkinderen die iets langer duurde dan 

gewoonlijk, werden de meubelen en geheel de inboedel van 

Huis en school van de Ganzenmarkt overgebracht naar het nieuwe 

St. Gregoriushuis, dat voorloopig zijn ingang kreeg aan de 

Nieuwe Gracht, waar naast het Aartsbisschoppelijk Museum 

een nederige dienstdeur toegang verleende tot Huis en school 

via een oude donkere gang van meer dan dertig meter lengte. 

 De inrichting van het nieuwe huis, dat evenals de voormalige 

kerk een afmeting had van 10 bij 30 meter, was zeer eenvoudig. 

Vier opgaande binnenmuren verdeelden het gebouw boven en 

beneden, over de lengte, in vijf lokaliteiten van ongeveer tien 

bij 5 ½ meter, die aan de westzijde toegankelijk waren in een 

noord-zuid loopende kloostergang en aan de oostzijde uitzicht 

gaven op een kleinen tuinen en een kleine speelplaats. Vier beneden-

lokalen waren, met uitsparing van twee trappenruimten, bestemd 

tot refter en recreatielokalen voor Fraters en kweekelingen, met 

keuken en een kelder in het midden. Het vijfde lokaal, dat een 

afmeting had van ongeveer 6 bij 14 meter, stond ter beschikking 
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van de St. Gregoriusschool, die nu ten minste twee behoorlijke 

klaslokalen verkreeg. 

Een paar trappen leidden naar de bovenverdieping, bestemd voor 

studeervertrekken van Fraters en kweekelingen, voor ziekenkamer, 

een kamer voor den Overste en een kleine bibliotheek. Het vijfde 

lokaal boven de St. Gregoriusschool, was ingericht als kapel; 

een gedeelte van het vierde lokaal was bestemd tot sacristie en 

tot repetitiekamer voor den kerkzang. 

 De tweede verdieping bevond zich onder de hooge met 

leien gedekte kap, rustend op een ruim anderhalve meter hooge 

borstwering. Hier bevonden zich de slaapzalen van de Fraters 

en kweekelingen. 

 Het huis was voorzien van gaslicht, evenwel in de meest 

primitieven vorm. Van leidingwater kon nog geen sprake zijn. 

Men vergenoegde zich met bronwater dat door middel van een 

perspomp met veel moeite werd opgevoerd naar het groote 

reservoir in de slaapzaal. 

 Het was duidelijk: eenvoud en economie betwistten elkander 

overal den voorrang. 

 Dat het nieuwe Huis in menig opzicht minder doelmatig 

was ingericht, behoeft geen verwondering of bevreemding te 

wekken, als men bedenkt, dat Monseigneur hier, bij gemis van 

de noodige fondsen of andere toereikende middelen, genoodzaakt 

was, alle niet-noodzakelijke kosten te vermijden. Zóó moesten 

de funderingen der oude kerk tot grondslag dienen van den 

nieuwen bouw, hetgeen onvermijdelijk aanleiding gaf tot een 

minder doelmatige inrichting van het Huis. 

 Ondanks alles was de vestiging van het St Gregoriushuis aan 

de Nieuwe Gracht en de Heerenstraat voor de kleine Congregatie 

van groot belang. De Stichter had blijkbaar dit terrein gekozen in 

het vertrouwen dat men hier, als het God zou behagen de Congregatie 

te zegenen, in de naaste omgeving geschikte gelegenheid zou hebben, 

het St. Gregoriushuis aanzienlijk uit te breiden, als Moederhuis 

der Congregatie. 
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 Aan de Heerenstraat was het St. Gregoriushuis nog niet 

toegankelijk, maar dit zou, volgens het plan van Monseigneur 

veranderen, zodra de verhuurtermijn van de daar gelegen oude 

kosterswoning zou verstreken zijn. Ook het hiernaast gelegen 

perceel zou, als bezit van het bisdom ter beschikking van het 

St. Gregoriushuis kunnen komen. 

 In de voormalige pastorie aan de Nieuwe Gracht zou echter 

nog vele jaren gehuisvest blijven het vermaarde Aartsbisschoppelijk 

Museum voor kerkelijke kunst. Daar evenwel deze weinig geschikte 

huisvesting moeilijk duurzaam kon zijn, vertrouwde de Stichter, 

dat bij eventuele verplaatsing van het Museum, dit perceel aan 

het St. Gregoriushuis zou worden toegewezen. 

 

 De edele Stichter heeft zijn kinderen geheel onkundig 

gelaten van de offers, die hij voor zijn Congregatie in deze 

jaren gebracht heeft. Dat ze meer dan groot moeten geweest 

zijn, wordt ons duidelijk, wanneer wij ons den hachelijke 

toestand van het katholiek onderwijs in het geheugen roepen, 

waarin Mgr. Schaepman zijn plan tot uitvoer bracht. In deze 

jaren kon men zeggen, dat het katholiek onderwijs van alle 

rechten was beroofd, met uitzondering van het bestaansrecht, 

dat echter in de Volksvertegenwoordiging meermalen door 

liberale Hogemannen bedreigd werd. 

Dit alles had Mgr. Schaepman niet weerhouden, zijn vrome 

onderneming door te zetten. De Stichter vertrouwde op den 

ijver en de toewijding van zijn kinderen en bovenal op de hulp 

van Gods Voorzienigheid, die het menschelijk streven op een 

bijzondere wijze pleegt te ondersteunen, als het gericht is op de 

eer van God en de hooge belangen der Hem zoo dierbare jeugd. 

 

0o0o0 
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“DE TWAALF VERGEZELDEN HEM,  

EN OOK ENKELE VROUWEN…” 
 

Tellen en meetellen in het evangelie van Lucas  

en in het religieuze leven 
(Uit het Bulletin van de KNR) 

 
Hoofdstuk 8 van het evangelie van Lucas begint met een bijzondere 

passage. Kort en bondig, in drie verzen slechts, wordt daar de kring 

geschetst van de leerlingen die met Jezus mee trokken: 

“In de tijd die daarop volgde trok Hij door steden en dorpen om 

de goede boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen. 

De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen, die van 

boze geesten en ziekten genezen waren – Maria van Magdala, 

uit wie zeven demonen waren weggegaan, Johanna, de vrouw 

van Chusas, een hoge beambte van Herodes, en Susanna – en 

nog vele andere vrouwen, die hen uit eigen middelen onderhielden.”  

(Lc. 8,1-3) 

 

De eerste zin laat zien dat het gaat om een soort missie-activiteit. 

Jezus trok rond om de goede boodschap van het koninkrijk van 

God te verkondigen. Daarna wordt verteld wie meetrokken. 

Allereerst “de twaalf”, die na de eerste hoofdstukken hier geen 

toelichting meer behoeven. De mannen in dit verhaal worden 

geteld. Het zijn er twaalf. Een aantal dat symbolisch de twaalf 

stammen van Israël weerspiegelt. Maar dan volgt een belangrijke 

toevoeging. Lucas vertelt dat er ook vrouwen bij waren. Ook zij 

vergezelden Hem op deze missiereis, en waarschijnlijk voortdurend. 

Deze vrouwen worden niet geteld. In eerste instantie voelt dat 

scheef. Waarom wordt over hen vaag gedaan, terwijl wij van de 

mannen het aantal en alle namen weten? Betekent dat dat vrouwen 

voor Lucas ‘niet in tel’ zijn, er minder toe doen? Nee. Als we 

verder kijken, zien we dat juist eerder het omgekeerde aan de 

hand is. Zij hebben een heel speciale plaats in dit evangelie. Zij 
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horen inderdaad niet tot ”de twaalf”, die als leerlingen steeds 

voorop lijken te staan en die later het gezag zullen uitoefenen 

als Hij er niet meer is. Maar toch vormen juist deze vrouwelijke 

leerlingen voor Lucas de ruggengraat van de beweging rond 

Jezus. Hun plaats wordt niet in kwantitatieve zin bepaald, maar 

kwalitatief. 

Van enkelen” van hen wordt verteld dat ze door Jezus genezen 

waren. Door Zijn toedoen was aan hen iets gebeurd dat zo 

fundamenteel was, dat het volgen van Hem hun levensroeping 

werd. Zij worden ook met name genoemd: Maria van Magdala, 

Johanna en Susanna. Daarnaast waren er “nog vele anderen 

vrouwen”, “die hen uit eigen middelen onderhielden”, zo stelt 

de tekst. Van hen worden geen namen genoemd. Het waren een 

soort ‘donateurs’, maar dan van een soort die niet veilig aan de 

kant blijven en een bedrag gireren. Zij engageerden zich persoonlijk 

en ook zij trokken met Hem mee. Zij zijn er ook nog wanneer 

Hij gekruisigd wordt en daarna zijn ze er in hoofdstuk 24 opnieuw, 

als eerste getuigen van Zijn opstanding. 

“De vrouwen die met Hem vanuit Galilea waren meegetrokken, 

waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin 

werd neergelegd. Toen gingen zij naar huis en maakten kruiden 

en balsem klaar. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in 

acht, maar op de eerste dag van de week gingen ze ‘s morgens 

heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. 

Ze vonden de steen weggerold van het graf.[…] Ze keerden van 

het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de elf en aan 

alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria 

van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden 

het dus aan de apostelen.             (Lucas 23,55-24,10) 

 

Het is waarschijnlijk ook niet voor niets dat Lucas meteen na 

de eerste passage over de vrouwen rond Jezus, de gelijkenis 

van de zaaier vertelt: 

“Een zaaier ging het land in om zijn zaad te zaaien. Bij het 

zaaien viel er een deel op het pad; het werd vertrapt en de vogels 
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van de hemel aten het op. Een ander deel viel op rotsige bodem; 

het kwam wel op, maar het verdorde door gebrek aan vocht. Weer 

een ander deel viel tussen de distels groeiden op en verstikten 

het. En weer een ander deel viel in goede aarde; het kwam op en 

droeg honderdvoudig vrucht. En Hij besloot met de uitroep: ‘Wie 

oren heeft om te horen, moet horen.’” (Lucas 8,508) 

Het zijn in het bijzonder deze meetrekkende vrouwen bij wie het 

zaad uit deze gelijkenis in goede aarde valt en vrucht draagt. Aan 

hen hebben wij  het opstandingsgeloof te danken. 

 

De huidige meetrekkers geteld 

Aan deze verhalen uit het evangelie van Lucas moest ik denken 

bij de bestudering van de cijfers van onze jaarlijkse peilingen van 

het aantal religieuzen. Veel van wat onze statistieken laten zien 

is natuurlijk overbekend. Over het geheel genomen neemt het 

aantal religieuzen aanzienlijk af en stijgt de gemiddelde leeftijd.  

In vergelijking met 1967 daalde hun aantal met 88%. 

Uitgesplitst over de verschillende typen religieuzen zien we dan 

de volgende aantallen en percentages: 

 

 

 1967 2015 Afname 
 

Actieve vrouwelijke religieuzen 25587 3095 88% 
 

Broeders en fraters 6265 301 95% 
 

Priester religieuzen (zonder de monniken) 9003 1248 86% 
 

Monniken 569 105 82% 
 

Contemplatieve vrouwelijke religieuzen 1360 347 74% 
 

Totaal 42784 5096 88% 

 

Deze cijfers zijn schokkend, maar toch geven ze dan nog een veel 

te rooskleurig beeld van de actuele situatie. De roepingencrisis 

van de laatste decennia heeft veel harder toegeslagen dan de 

procentuele afname in deze tabel laat zien. Van de 5096 religieuzen 
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die er op dit moment in Nederland zijn, zijn er namelijk slechts 

563 jonger dan 70 jaar, dat wil zeggen 11%. De groep die 50 jaar 

of jonger is, is nog veel kleiner, namelijk 177. Dat is ongeveer 

3% van het totaal. 

Dit zijn geen getallen om vrolijk van te worden. Toch is dit de 

realiteit die we onder ogen moeten zien wanneer we naar de toekomst 

kijken. Het is die beperkte groep van de jongste generaties die 

het religieuze leven van de toekomst zal moeten dragen. 

 

Toename van het aantal kandidaten 

Tegelijk zien we in de uitkomsten van de laatste peilingen ook 

redenen tot hoop. De laatste jaren is er namelijk géén afname van 

het aantal novicen en intredingen, maar juist een voorzichtige 

toename.  

Al langere tijd begonnen per jaar in Nederland gemiddeld ongeveer 

25 mensen aan een noviciaatsperiode. Daarvan zette ongeveer 60% 

ook de vervolgstap en deed na enkele jaren ingroei en vorming 

zijn of haar intrede (eerste geloften). Over de jaren 2004 t/m 2009 

deden ongeveer 90 personen hun eerste geloften. Per jaar 

gemiddeld 15. Daarvan was 60% vrouw. 

Van 2010 tot 2013 was dit aantal een tijd lang ongeveer een derde 

lager. Mogelijk speelde daarbij de crisis rond seksueel misbruik 

mee, die in 2010 losbarstte. 

De laatste twee jaren (2014-2015) valt echter op dat die dip van 

de periode van 2010 tot 2013 voorbij is. Het aantal kandidaten 

is toegenomen naar een niveau dat hoger ligt dan in de jaren 

2004 tot 2009. We waren in die tijd vertrouwd met in totaal 

ongeveer 25 novicen per jaar. De peilingbrieven van 2015 laten 

echter zien dat dat er in 2014 plotseling 40 waren, een stijging 

die zich al in 2013 begon af te tekenen. Of daardoor ook het 

aantal eerste geloften in dezelfde mate zal stijgen zullen we pas 

later echt kunnen waarnemen. Wel werd al zichtbaar dat het aantal 

tijdelijke professies in 2014 weer terug was op het niveau van 

de jaren 2004 tot 2009, namelijk 15. 
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Exacte cijfers over het jaar 2015 zijn er nog niet. Door de 

systematiek van onze peilingen en door de verwerkingstijd 

lopen de statistieken altijd een jaar achter. Maar uit wat we 

horen van de verschillende ordes en congregaties, leid ik af dat 

deze trend zich na 2014 heeft voortgezet. 

Deze kentering is verrassend, vooral omdat ze haaks staat op de 

ons omringende, steeds meer onkerkelijke cultuur. Jongeren 

groeien vrijwel niet meer op in gezinnen die hen een religieuze 

bedding bieden. Ook op scholen en in de samenleving ontbreekt 

bijna iedere verwijzing daarnaar. Zetten ze later de stap naar 

religieus leven, dan wijken ze meestal sterk af van hun eigen 

achtergrond, of dat nu de thuisbasis is of de overheersende 

jongerencultuur. Het is ook juist vanwege die groter wordende 

kloof, omdat wij zien dat het voor jonge mensen moeilijker 

wordt om in die voor hen vreemde wereld van het religieuze 

leven hun plek te vinden, dat wij in 2010 gestart zijn met het 

Huis van de Roeping. Geboeid kijken we daarom nu naar hoe 

deze nieuwe trend zich gaat ontwikkelen. 

 

En ook enkele vrouwen 

Bij deze omslag moeten we ook een belangrijke kanttekening 

maken. Opvallend is namelijk dat het aantal mannelijke novicen 

veel hoger is dan het aantal vrouwelijke: in 2014 25 mannen 

tegenover 15 vrouwen. 

Dat roept vragen op. In het verleden was juist twee derde van de 

religieuzen vrouw. Klopt dat echt dat deze gesignaleerde kentering 

zich niet of veel minder voordoet bij de vrouwen? Wat is er dan 

aan de hand? Is religieus leven voor hen niet meer zo aantrekkelijk? 

Waarschijnlijk speelt hier iets anders. Van degenen die aankloppen 

bij het Huis van de Roeping, is namelijk wel degelijk al jarenlang 

ongeveer twee derde vrouw. Er is onder vrouwen zeker ook nu 

belangstelling voor een leven als religieuze. Het zijn vooral andere 

factoren die maken dat zij er op dit moment minder in slagen hun 

roeping op dit pad te volgen. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld 

dat er slechts een klein aantal religieuze instituten van actieve 



 19 

religieuzen is, waar je in Nederland nog kunt intreden. Ook speelt 

waarschijnlijk mee dat er – meer dan bij de mannen – een grote 

cultuurkloof bestaat tussen de meeste kloostergemeenschappen 

en de huidige generatie zoekenden. Jonge vrouwen zijn graag 

bereid mee te trekken met de Heer op diens tocht, en Hem in hun 

leven centraal te stellen. Maar ze doen dat liefst wel op een 

manier die past bij deze nieuwe tijd. Iedere generatie religieuzen 

staat voor de uitdaging om in de beleving van het charisma te 

beantwoorden aan de vragen en noden van hier en nu. Krijgen 

ook de huidige jongeren daarom bij ons voldoende ruimte, zelfs 

als ze daarin pijnlijk anders zijn dan de jaren 60- en 70-generatie? 

Meetrekkers zijn geen meelopers. 

In het jaarplan van 2017 heeft de commissie Toekomst Religieus 

Leven zich daarom als speciaal doel gesteld deze barrières voor 

vrouwen in kaart te brengen en wegen te zoeken om daarop te 

reageren. 

 

In het juli-nummer van 2009 van het KNR-bulletin, stond een 

interview met Wil van de Ven met Tjeu Timmersmans o.carm. 

Beiden moesten we dit jaar (2016) verliezen . Het eindigt met 

de volgende woorden van Tjeu die wij in dit kader graag ter 

harte nemen: 

“Mensen zijn iconen, in wie iets aan het licht komt. Soms mag 

je dat zien, dan hebben ze een boodschap voor mij, soms mag je 

er toe bijdragen dat ze aan het licht komen. Tegelijkertijd mag 

je niet je ogen sluiten wanneer er structuren zijn, die verhinderen 

dat mensen aan het licht komen. Je moet de dingen durven 

benoemen. Mensen begrijpen heel goed dat je niet alles op kunt 

lossen, maar ze voelen zich in de steek gelaten, wanneer je hun 

problemen ontkent.” 

 

 

Pierre Humblet 
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WAT HEB IK NU WEER MEEGEMAAKT? 
 
 
WANNEER IK NAAR MIJN FAMILIE GA, REIS IK, ALS IK ALLEEN  
 

BEN, MET DE VALYS. DIE BRENGT MIJ NAAR DE PLAATS VAN  
 
BESTEMMING TOT AAN DE DEUR. 

ZO OOK AFGELOPEN DONDERDAG. IK HAD DE VALLYS OM  

10 UUR BESTELD. IK WERD OM KWART VOOR TIEN AL DOOR DE  

PORTIER GEBELD DAT DE TAXI ER AL WAS. IK ZAT NOG VOLOP TE  
 

PUZZELEN, DUS NU ‘HAASJE REP JE’ NAAR DE VOORDEUR EN JA  

HOOR, DE CHAUFFEUR STOND AL TE WACHTEN. HIJ VRAAGT  
 

AAN MIJ WAAR WILT U ZITTEN? IK ANTWOORDDE GRAAG VOORIN.  
 

DUS IK GA MET DE HULP VAN DE CHAUFFEUR VOORIN ZITTEN. 

ONDERWIJL MERKT DE CHAUFFEUR OP DAT WE EERST NAAR  

DEN HAAG GAAN! IK ZEI ALS REACTIE HIEROP: “DAT WORDT  

DUS SIGHT-SEEING”. IK VRAAG VERDER NIET NAAR HET WAAROM,  
 

IK VERONDERSTELDE DAT WE DAAR EEN KLANT GINGEN OPHALEN. 

MAAR NU KOMT HET: WE STOPPEN IN DE CEES LASEURLAAN IN  
 

DEN HAAG VOOR EEN GROOT BEJAARDENOORD, DE CLINGENDAAL. 

DE CHAUFFEUR STAPT UIT EN GAAT DE ZIJDEUR VAN ONS BUSJE 
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OPENEN. EN JAWEL HOOR, ER STAPT EEN OUD VROUWTJE UIT DE 

BUS. IK HELEMAAL VERBAASD DAT ER DE HELE RIT IEMAND 

ACHTER MIJ IN DE BUS HAD GEZETEN. IK HAD HAAR OOK HELEMAAL  
 

NIET GEGROET EN DE CHAUFFEUR HAD OOK HELEMAAL NIET  
 

VERTELD DAT ER AL IEMAND IN DE BUS ZAT. 

EN ZIJ OP HAAR BEURT HAD OOK NIETS GEZEGD, ZE HAD ZICH  

DE HELE RIT STILGEHOUDEN. ALS IK HIEROVER NADENK DAN  
 

ZIT IK MEZELF TE VERWIJTEN DAT IK NIET DE VRAAG HEB  
 

GESTELD’WAAROM NAAR DEN HAAG?’ 

JA EN TOEN MOESTEN WE NOG 164 KILOMETER NAAR BOXMEER.  
 

IK HAD WEL HET IDEE DAT IK ONDERHAND HALF NEDERLAND  
 

HAD GEZIEN. 

ZO MAAK JE NOG WEL EENS IETS MEE, VIND JE OOK NIET? 

 

FRITS 
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~ DE REGENBUI ~ 
 

 

Wij hebben als katholieken een vrij helder beeld van wat ons na 

dit aardse leven te wachten staat. Het kan hemel, hel of vagevuur 

zijn. En dat geloven (accepteren) wij. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de R.K. Kerk daar een 

uitgesproken opvatting (geloof) op na houdt. 

De hemel is de beloning voor ieder mens die goed heeft geleefd. 

Niet goed geleefd, dan wacht ons vagevuur of hel. 

En het heeft nogal wat voeten in de aarde voor een overledene 

de status van heilige krijgt.  

Allemaal heel goed bedoeld, maar ….. het zijn menselijke bedenksels. 

Ik vergelijk het leven wel eens met een regenbui. Ieder mens is 

een druppel, groot of klein, jong of oud. En al die druppels vallen 

ongeremd naar beneden. En eenmaal, bij het sterven, valt de 

druppel in een onmetelijke oceaan. 

“Waar is die druppel nou?“ “Die is oceaan geworden.” En of die 

druppel nou christen of heiden was, boedhist of marxist, er is geen 

houden aan. In de hemel kom je geen druppels meer tegen.  

In de hemel zijn geen aparte personen, geen heiligen: daar is 

alleen maar pure liefde. 

En ja, daar gaat dan het feest van Alle-heiligen! Geen Jozef meer 

of Maria, geen Antonius of Cecilea, zelfs de brave Jezus niet. 

Daar is alleen maar pure liefde. Voor ons aardse mensen een 

onvoorstelbaar, onbevattelijk gegeven. 

 

Hilarius 
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KEES VAN ROODEN  

DIAMANTEN AMBTSJUBILEUM 

 

 
 

Een diamanten kloosterjubileum is niet ongebruikelijk in onze 

tijd, maar een diamanten ambtsjubileum daarentegen is een grote 

uitzondering. Niet alleen in het maatschappelijk leven, maar zeker 

in het kloosterleven. Vroeger keek men vooral ook of leden van 

de Congregatie niet te lang op één post of in één functie zaten, 

juist om “vastroesten” te voorkomen en ook om te voorkomen 

dat men zich zo hechtte aan bepaalde functies of werkplekken, 

dat men onverplaatsbaar werd. In 2017 was er een grote uitzondering 

in de persoon van frater Arnoud, Kees van Rooden. In augustus 

van dit jaar was hij 60 jaar werkzaam op de financiële afdeling 

van het Algemeen Economaat. Kees zal zeker vervangbaar zijn 

geweest, maar het is er nooit van gekomen. Eens heeft hij aan 

de Algemeen Overste voorgesteld om hem eens ander werk te 

laten doen, maar het bestuur heeft die suggestie niet overgenomen. 

Hij zal ook geen andere functie geweigerd hebben, maar hij heeft 

zijn werk altijd goed gedaan. Voor een Algemeen Econoom, die 

voor zes jaar benoemd wordt, is het handig als er een vaste kracht 

aanwezig is die van de ene periode geruisloos in de volgende 
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overgaat. Een aardige medebroeder zei hem bij een wisseling van 

Algemeen Econoom: “Alleen de kardinalen blijven weer zitten“! 

 

Nu staat hij op het punt om echt helemaal te stoppen als een 

officieel benoemde kracht. Uiteraard blijft hij beschikbaar voor 

raad en daad, maar formeel wil Kees het bureauwerk beëindigen 

en heeft daartoe ontslag gevraagd bij het Algemeen Bestuur.  

In april 2018 hoopt hij 80 te worden! 
 

       
Xaverius   Ignatio       Aufridus       Henk  

 v.d.Waals   Streng       Mossink       van Vliet 

1942 - 1963  1963 - 1974     1974 - 1991       1991 - 2004  

 

In 2004 verhuisde het Algemeen Bestuur naar Malang in Indonesië 

en werd de functie van Algemeen Econoom overgenomen door 

een Indonesische medebroeder. Eerst Frater Ferdinandus, later 

opgevolgd door frater Stanislaus, die het momenteel nog is. 
 

      
Ferdinandus Sola          Stanislaus Eli Naben 

2004 – 2009          2009 - heden  
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Kees werd in 2004 beheerder van ‘het Betaalkantoor van het 

Algemeen Bestuur’ in Nederland, welke functie hij binnenkort 

eveneens zal neerleggen. Over het contact met de Indonesische 

Algemeen Econoom, zegt Kees: “Dit is uiteraard hoofdzakelijk 

e-mailcontact, maar is altijd goed en vlot verlopen en we hebben 

er nooit problemen mee gehad. Alles werd zeer correct behandeld 

en toegestuurd”. 

 

Toen in 1994 er een Algemeen Bestuur kwam en er drie Provincies 

met een Provinciaal Bestuur met een Provinciaal Econoom kwamen, 

heeft Kees eerst niet alleen voor het Algemeen Bestuur gewerkt, 

maar ook voor het Provinciaal Bestuur Nederland. Ook nadat er 

een eigen Provinciaal Financieel Medewerker werd aan gesteld, 

bleef Kees bij die financiën betrokken.  

 

       
Wim Heister           Erik Lundgren 

1994 – 2006           2006 - heden 

 

Hoe kijkt Kees zelf terug op deze reeks van jaren? “Het klinkt 

misschien raar, maar het is allemaal heel geleidelijk gegaan en 

zonder al te rare situaties. Ook de wisseling van de wacht heeft 

mij nooit voor problemen gesteld. Het waren alle vier geschikte 

kerels, met kennis van zaken. Sommigen iets meer van nature, 

anderen meer door zich goed in de materie te verdiepen. Ik heb 

met allen een goede werkverhouding gehad en kon wel merken 
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dat ik steeds meer ervaring opgebouwd heb en daardoor heel 

gemakkelijk veel dingen zelfstandig kreeg te doen. Het zijn voor 

mij goede jaren geweest en heb me er altijd wél bij bevonden. 

Juist de grote mate van zelfstandigheid in deze ondersteunende 

functie was heel fijn. Wat ook positief is gebleken, is de aanwezigheid 

en verse inbreng van collega Anneke Wateler. Samen konden 

wij veel uitwisselen en elkaar helpen, zelfs deeltaken van elkaar 

overnemen. Daarom heb ik, zoals ik al zei, alle vertrouwen in 

haar“. 

 

Eind december 2017 heeft Kees van het Algemeen Bestuur 

toestemming gekregen om zijn functie neer te leggen. In zijn 

plaats heeft het Algemeen Bestuur - tot grote tevredenheid van 

Kees - zijn collega mevr. Anneke Wateler benoemd. Anneke is 

al jaren het vertrouwde gezicht op de financiële afdeling en zal 

de paar jaar tot haar pensioen dus de rechterhand zijn van de 

Algemeen Econoom voor het Betaalkantoor en voor de Econoom 

van het Religieus Huis Nederland.  

 

Een tevreden Kees zal dus echt afscheid van het kantoorleven 

nemen, maar zeker niet achter de geraniums gaan zitten. Weer 

eens wat meer tijd besteden aan lezen is één van zijn wensen, 

dat wel! 

 

Kees, je medebroeders zijn je zeer dankbaar voor je inzet voor 

de Congregatie in deze ruim zestig jaar. Jouw diamant mag blijven 

schitteren. De redactie wenst je nog veel gezonde en gelukkige 

jaren toe. 

 

De Bilt, 11-01-2018 

Leo Ruitenberg 
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INAUGURATIE  

NIEUWE MOESHOES STUDENTEN 
IN HET VOORMALIG TEREBINT KLOOSTER IN GRONINGEN 

 

 

 

VOORGESCHIEDENIS 

In 2006 verlaat frater Theo te Bogt het Terebint klooster in 

Groningen nadat hij het voortbestaan van het Centrum voor 

bezinning de Poort heeft veiliggesteld. Voor het beheer van het 

gebouw richt Theo de Jan Schuurmans Stichting op. 

Jan Schuurmans is de Abt, die een erfenis nalaat aan de Poort. 

Voor het inkomen, dat eerder door de fraters wordt opgebracht 

ontdekt Theo de Stichting Ruimzicht die voor acht studenten  

kamers huurt die in een Convivium, een leefgemeenschap, gaan  

wonen in hun Moeshoes, het huis aan de Moesstraat.  

De huurinkomsten van de Poort, de studenten en van mijzelf 

stelt de Jan Schuurmans Stichting instaat het bijna 100 jaar 

oude klooster goed te onderhouden en te vernieuwen. 

 

INAUGURATIE 

Een student mag drie jaar in het Moeshoes verblijven. Het is zo  

georganiseerd dat als twee studenten vertrekken er weer twee  

nieuwe studenten gekozen worden door de zes achtergeblevenen  

na goedkeuring van het Ruimzicht bestuur. Verleden jaar waren  

er meer dan twintig sollicitanten, zo geliefd is het Moeshoes. 

Elke keer als nieuwe studenten wat gewend zijn aan het leven 

in het Convivium volgt er een groot inwijdingsfeest en daar 

neem ik aan deel door een kapelviering te verzorgen waarvoor 

ik gevraagd word.  

Hoe ik mijn bijdragen vind en test, volgt hierbij: 
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BEVINDINGEN  

van Huub Oosterhuis in REVO van 8 november 2016 treft me diep. 

Ik neem de tekst in 5voud mee naar de bestuursvergadering van  

‘n Herberg, voortzetting van de 8mei beweging en de Mariënburg. 

We lezen de tekst samen en die bezielt ons. Een redactielid van  

het Groene Blad, alternatief Gronings bisdomsblad, is er ook en 

hij zet Bevindingen op A4 formaat groot op de achterkant van 

het Blad. 

 

Bij het eten van een pizza lees ik het voor aan studente Tosca 

die quasi boos wordt als ik vraag of Bevindingen in het vieringen-

boekje geplaatst kan worden. Hoe durf ik daar zelfs maar aan te 

twijfelen! 

 

 
 Rechts (met blond haar is) pastor Florida de Kok van Ruimzicht. Zij neemt 

de Belofte af van de studenten 

 In het midden Paul Steverink  

 Onder de voeten van Jezus wordt een studente geboeid door “Beelden van 

Verlossing” van Eugen Drewermann. Zij ging theologie studeren.  
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DESIDERATA 

kent een lange geschiedenis. Als de hoogste klas van de middel-

bareschool in Rapogi in Kenia de laatste dag vertrekt laat ik 

hen naar Desiderata in het Engels luisteren, de taal waarin het 

ontstaan is, met achtergrond muziek van Beethoven. Tekst en 

muziek zet ik op een bandje.  

Ik deel enkele bandjes uit, de hele klas smeekt er om. Jaren 

later hoor ik in de slums van Mathare Valley in Nairobi mijn 

stem Desiderata zeggen met Beethovens pianomuziek op de 

achtergrond.  

 

Tijdens de internationale conferentie van het justitie-pastoraat in 

Dublin, krijg ik met veel hulp Desiderata in het Engels, Frans, 

Duits en Spaans op papier en Dublin zorgt voor de juiste 

pianomuziek. De president van het pastoraat, de Oostenrijker, 

Christian Kuhn, leest de tekst in 4 talen beurtelings voor. Pastor 

Gerard de Wit is erbij en is mijn getuige. 

 

Aan de Moeshoes studenten geef ik de Desiderata en zij kiezen  

het vers dat het beste bij ieder past.  

Hun namen en studie staan vermeld; 

 

TAFELGEBED 

wordt door alle aanwezigen in de volle kapel meegebeden en 

dit maakt diepe indruk. 

 

VOOR GELIEFDEN 

vinden velen het mooiste verrijzenis gedicht. Het gedicht is 

ontstaan nadat Yvon van Emmerik enkele bezinningsdagen 

heeft doorgebracht bij Huub Schumacher.  

Alle kapelaanwezigen nemen de boekjes mee. Is nog nooit 

gebeurd! 
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Bevindingen   Huub Oosterhuis 

REVO 8 november 2016  

 

Dichters en denkers zeggen mij: het zuiverste, het warmste van 

ieder mens, dat wat het meest onvervreemdbaar van jou is 
- jezelfste, je aller-jijste -, dat blijft bewaard en komt ten goede 

aan heel de aarde. Iedere uiting van menselijkheid zal ooit 

worden gehoord, Ieder trilling van liefde wordt opgevangen en 

weerkaatst, en plant zich voort. Wat jij ooit, in het verborgene, 

hebt gedaan aan de minste der levenden, dat heb je gedaan aan 

álle leven, aan dat langzaam- volwassen en volwaardig wordende 

lichaam van de mensheid, -wij-allen. Wat je voor bloemen en 

planten gedaan hebt, voor je vogeltjes, je katten, voor je kinderen, 

voor stervende mensen, en zelfs je liefde voor stenen: dat komt 

terecht, dat blijft bewaard, dat heb je uitgezaaid, blindelings 

misschien, In de ziel en het geheugen van de mensheid,-wij-allen 

 

DESIDERATA 
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Anne (arts): 
 

Deze 'desiderata' of verlangens zijn een wonderlijke gids voor 

de wijze van leven. Gewoonlijk wordt aangenomen dat deze 

verzen geschreven zijn in 1692 en gevonden werden in de Oude 

Sint Paulus Kerk in Baltimore. De werkelijke auteur is echter 

de Duits-Amerikaanse dichter Max Ehrmann, en hij verkreeg 

de auteursrechten van deze verzen in 1927. Op internet vind ze 

in het Engels, Duits, Frans, Spaans, in feite in alle wereldtalen. 

 

Geschikt als achtergrondmuziek bij het uitspreken van de 

'desiderata' is het Pianoconcert van Beethoven Nr.5 Es-dur opus 73 

'Adagio un poco mosso'.  

 

Diederik (tandarts): 
 

GA RUSTIG JE WEG IN HET LAWAAI EN DE HAAST 

en vergeet niet hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. Sta zoveel 

mogelijk met iedereen op goede voet, maar blijf jezelf. Spreek 

rustig, duidelijk en waarachtig en luister naar anderen; ook naar 

hen die dom en onwetend zijn; ook zij hebben hun verhaal. 

 

Dymph (arts): 
 

MIJD LUIDRUCHTIGE MENSEN 

zij zijn een kwelling voor de geest. Als je je met anderen vergelijkt 

kun je verwaand worden, of verbitterd, want er zullen altijd 

mensen zijn die minder of groter zijn dan jij. Geniet zowel van 

hetgeen je bereikt hebt als van je plannen. 

 

Jaïr (business studie): 
 

HOUD BELANGSTELLING VOOR JE EIGEN WERK, 

hoe bescheiden dat ook is, want onder de wisselvalligheden van 

de tijd is dat een werkelijk bezit. Wees voorzichtig in zaken, want 

de wereld is vol bedrog. Maar laat je niet blind maken voor de 
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deugdzaamheid die er is; veel mensen streven hoge idealen na 

en het leven is overal vol heldenmoed. 

 

Jeroen (arts): 
 

WEES JEZELF, VEINS VOORAL GEEN GENEGENHEID 

maar wees ook niet cynisch over liefde, want bij alle dorheid en 

ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. 

 

Niels  (bedrijfskunde) De vrolijkste! 
 

AANVAARD BLIJMOEDIG DE WIJSHEID DER JAREN 

en doe gracieus afstand van de dingen van de jeugd. Voed de 

geestkracht die je bij plotselinge tegenslag kan beschermen, 

maar maak jezelf niet bang met spookbeelden. Veel angsten 

komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid, houd je aan een 

gezonde discipline, maar wees daarbij mild voor jezelf. 

 

Tosca (filosofie): 
 

JE BENT EEN KIND VAN DE SCHEPPING 

niet minder dan de bomen en de sterren; je hebt het recht er te 

zijn. En of het nu duidelijk voor je is of niet, de schepping 

ontvouwt zich ongetwijfeld zoals het behoort. 

 

Vivien (robotkunde !!): 
 

LEEF DAAROM IN VREDE MET DE SCHEPPER 

welk Godsbeeld je ook hebt, en wat voor werk je ook doet en 

waar je ook naar streeft, bewaar in de luidruchtige maalstroom 

van het leven de vrede met je ziel. Ondanks alle schijn, gezwoeg 

en teleurstellingen is de wereld toch mooi. Wees voorzichtig. 

Streef ernaar gelukkig te zijn. 
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TAFELGEBED 

Christelijke kerken vieren Avondmaal of Eucharistie, 

en zingen daarbij een Tafellied. Iedereen genodigd. 

 

Refrein 

De droom van God een plaats van vrede 

waar liefde tussen mensen woont. 

 

Gezegend de vreemde snuiter, 

het buitenbeentje, de eenzame die niet 

gezien wordt, de angstige vluchteling, 

brillenjood, hazenlip, stotteraar. 

 

Gezegend de achterblijver, de opgejaagde, 

de mens voor de troepen uit, de mening loze, 

betweter, schreeuwlelijk, leeghoofd. 

 

Refrein 

 

Aan één tafel zul je zitten, 

eten wat het werk heeft opgeleverd, 

delen het brood, water schenken 

in de beker van je naaste. 

 

Genieten zul je van de stralende 

gezichten om je heen, trots zijn 

op ieders bijdrage aan dit geheel. 

Zorgzaam de mannen, krachtig 

de vrouwen, en kinderen reikend 

naar de wijsheid van de ouden. 

 

Gezegend de mens die zich verheugt 

in het visioen, droomplaats van vrede 

 

Refrein 
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VOOR GELIEFDEN 

(een gedicht van Yvon van Emmerik) 

 

Als een rups al mag vlinderen, 

de boom nieuwe knoppen krijgt, 

als een graankorrel brood wordt 

en de druif klare wijn, 

wat zal er dan wel 

voor de mensen, de mensen 

wat zal er dan wel 

voor hen weggelegd zijn! 

 

Als een knop al mag bloesemen, 

de bloesem weer vruchten draagt, 

als de nacht opnieuw dag wordt 

en in zonlicht verdwijnt, 

wat zal er dan wel 

voor de mensen de mensen 

wat zal er dan wel 

voor hen weggelegd zijn 

 

 

 

Liedje 1 

En Moeshoes 1,2,3 gaat nooit verlo-ho-ren 

En Moeshoes 1,2,3 blijft steeds bestaan 

En om het hoekje van de laan  

Zie je met reuze letters staan 

Moeshoes 1,2,3 staat boven aan 

 

Liedje 2 

Lang zullen we leven, 3x 

in de gloria 3x 

 

Paul Steverink 
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EEN SPONTAAN GEGROEIDE GEMENGDE 

KLOOSTERGEMEENSCHAP 
 

 

Sinds 2016 wonen er 7 Medische Missiezusters in onze frater-

gemeenschap. Een gebeuren dat in feite geruisloos verlopen is. 

De redactie van INKO wilde van henzelf wel eens horen hoe 

het hen bevalt. Drie van hen t.w. Andrea Kempen, Mien Leistra 

en Martina Vijverberg kwamen op 31 januari 2018 samen om 

met mij te praten over hun bevindingen. Het was een boeiend 

en gezellig gesprek. 

Leo Ruitenberg. 

 

 

 
De zusters Andrea, Martina, Mien (en Lidwien):  

zij hebben hun kaarten open op tafel gelegd. 
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Een communiteit van Medische Missiezusters woonde aan de 

Nieuwegracht in Utrecht naast de panden die wij aan diezelfde 

gracht hadden. Hun diepe tuin grensde aan twee kanten aan die 

van ons en door hun kleine kapel, gingen zij vaak naar onze 

kapel of later ook wel naar de keuken. In de 80-90er jaren 

maakte Andrea al deel uit van de Liturgiecommissie van het 

St.-Gregoriushuis en trad ook al op als lectrice in diverse diensten. 

Er was dus altijd goed contact tussen de twee communiteiten. 

Maar nu samenwonend, dat is iets anders en dat hadden we in 

de vorige eeuw ook nooit gedacht. Nu wonen er al zeven 

zusters MMZ in het Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt. 

 

“Hoe is dat zo gekomen?” was de openingsvraag. Andrea beschrijft 

dan de woon- en leefsituatie in Nederland van hun congregatie 

als volgt: “In de afgelopen decennia kwamen steeds zusters 

terug uit een missiegebied en hadden huisvesting nodig. Velen 

wilden niet terug naar Imstenrade in Limburg, onze bakermat. 

De reden was, dat we daar zeer geïsoleerd woonden. Achter het 

huis een bos, links een kerkhof, rechts twee boerderijen en tegenover 

ons werd een industrieterrein ontwikkeld. Je was aangewezen 

op openbaar vervoer dat er niet was! De zusters wilden onder de 

mensen zijn. De gebouwen werden te groot en ook het onderhoud 

van het park werd onbetaalbaar. Daarom is het later verkocht. 

 

In 1947 zijn de eerste zusters naar Utrecht gegaan om daar te 

studeren en praktijk op te doen. We kregen huisvesting aangeboden 

op Nieuwegracht 14, het huis van de Maltezer Ridders. Het was 

een ideale plek voor de komende en gaande zusters. Eind jaren 80 

moesten we naar meer woonmogelijkheden zoeken. De KNR 

raadde ons aan bij de Klooster Bejaardenoorden zoeken. Dit 

was echter geen optie, want nergens was er plaats, want iedere 

congregatie kreeg zelf leden terug uit de missiegebieden. 

Omdat het bij de kloosters niet lukte, zijn we gaan praten bij de 

Katholieke Woningbouwverenigingen en zo kwamen we terecht 

bij het Titus Brandsmahuis op Overvecht in Utrecht, waar twaalf 
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zusters op de elfde verdieping konden komen wonen. Het nadeel 

was, dat als een zuster ziek werd, was er geen interne zorgverlening 

en moest men een nieuw onderkomen zoeken. Hierdoor kwamen 

we bijvoorbeeld in Driebergen bij Beukenstein terecht en zo 

verging het o.m. in Delft en Wassenaar. In Maastricht werd op de 

Koepelhof een etage voor ons opgebouwd en wel voor 16 zusters, 

die graag in hun geboortegebied hun thuisbasis wilden hebben. 

Maar het proces van ouder worden en zorgbehoevender ging 

door en daardoor ook het individueel zoeken naar een nieuwe 

plek met verzorging”.  

 

Andrea heeft jarenlang deel uitgemaakt van de huisvestingscom-

missie en zelf ook veel medezusters geholpen bij de verhuizingen. 

Haar eigen weg verliep van Imstenrade naar de Nieuwegracht, 

naar het Jansveld, naar Overvecht en nu dus hier in De Bilt. Via 

hun beleidsmedewerkster, die bij de KNR gewerkt heeft o.a. bij 

de AKOR, de commissie die zich met de ouderenzorg bezig 

hield, kwam het fraterhuis in De Bilt ter sprake. Andrea vertelt: 

“Ik ben er eens oude bekenden van de fraters gaan opzoeken en 

wat ik zag was wel aantrekkelijk, maar omdat ik pas anderhalf 

jaar op Overvecht woonde, zag ik weer een verhuizing nog niet 

zitten en bovendien wilde ik ook niet op mijn eentje naar De 

Bilt verhuizen”. 

 

Mien, die vanwege haar gezondheid onverwachts niet terug mocht 

naar Kenia, heeft een moeilijke gewenningsperiode doorgemaakt, 

juist omdat haar terugkeer naar Nederland onvoorbereid verliep. 

“Na een gewenningsperiode in Nederland en Duitsland, kwam 

ik in een groepje terecht, dat begeleiding gaf aan mensen met 

problemen. En op een gegeven moment kwam weer de vraag om 

te verhuizen naar De Bilt en toen hebben Andrea en ik samen 

“ja” gezegd om daarmee ook iets te kunnen blijven betekenen 

voor medezusters die wat extra aandacht nodig hadden en ons 

ter zijner tijd naar De Bilt zouden volgen. Sinds januari 2016 

wonen wij nu hier. Wij voelen ons door elkaar ook gesteund. 
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Natuurlijk gaat onze aandacht ook naar de andere bewoners als 

er hulp nodig is. Helpen en omzien naar de ander behoort tot 

onze spiritualiteit.”  

 

De derde gesprekspartner is Martina, sinds februari 2017 in het 

fraterhuis wonend. Martina kwam in 1996 terug uit Congo en het 

was voor haar ineens: “Wonen overal, nergens thuis…” Haar 

bed stond in Mook, 5 jaar in Engeland, Mook, Jansveld Utrecht, 

Overvecht in Utrecht en nu alweer een jaar hier in De Bilt. 

Martina zegt daar over: “Na vier jaar alleen wonen, nu in een 

grote gemeenschap dat is weer wennen. Moeilijkste in het begin 

was, dat je elk ogenblik anderen tegenkomt. Ook had ik het 

gevoel dat ik iets moest doen, maar wat? Je hoeft feitelijk niet te 

zoeken, want het gebeurt naast je. Bijvoorbeeld aan de koffietafel 

hoor je iemand vertellen over wat men net van de dokter te horen 

heeft gekregen en erop reageren is niet altijd eenvoudig, maar 

je kunt het ook niet zonder meer negeren. Nee, je hebt genoeg 

momenten dat je iemand even kunt helpen, bijvoorbeeld ook 

met te waarschuwen dat het buiten glad is en dat iemand daarom 

zijn rollator moet meenemen. Ook de “krantentafel” is een mooi 

plekje om attent te blijven op de vragen c.q. behoeften van de ander.”  

Wat ik erg moeilijk vond, was het feit van de vele overledenen 

in deze gemeenschap vorig jaar. Dat was niet niks om op te pakken 

en verder te gaan!” 

Op mijn vraag of zij al wat gewend is om in een mannengemeen-

schap te leven, is haar directe en simpele antwoord: “Ik had één 

zusje en zeven broers, dus ik ben van jongs af aan wel wat manvolk 

gewend! Het eerste jaar zit er bijna voor me op en ik heb mijn 

plekje wel gevonden”. Meteen zegt ze er achteraan: “En jij?” 

Vorig jaar ben ik namelijk twee weken vóór Martina in het 

fraterhuis komen wonen, maar mijn antwoord wijkt niet veel af 

van haar antwoord en we zijn met hun verhaal verder gegaan.  

 

Mien heeft een andere ervaring. Doordat zij onverwachts in 

Nederland “moest” blijven was het zeker in het begin, maar nu 
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ook nog wel, dat zij de medezusters waarmee zij in Kenia en 

Uganda gewerkt heeft, nooit meer tegenkomt. Je verhaal van 

“ginds” is ineens afgesneden en alles hier in Nederland was 

vreemd. “Maar” zegt Mien “de rode draad in mijn leven is 

gebleven. Ik heb jaren voor mijn moeder met Alzheimer gezorgd 

en werkte in de wijkverpleging. Na de dood van moeder heb ik 

eerst mijn eigen levensweg opgepakt en heeft mijn persoonlijke 

relatie met God zich verdiept en op een gegeven moment ben ik 

dus bij MMZ terecht gekomen. Het is zorg dragen voor elkaar 

en tegelijkertijd ook een loslaten en nieuwe relaties aangaan uit 

de situatie van dat moment. Met die “kerels” heb ik geen 

problemen. Ik zat al met mijn broer in de baarmoeder van ons 

moeder!”  

 

In het leven van Andrea was het gemeenschap zijn, wisselend 

van samenstelling door het komen en gaan, definitief of tijdelijk, 

van medezusters. “In iedere situatie was ik de helpende factor, 

maar dat is bij het verlaten van Utrecht veranderd. Wat nu? Heb 

ik me afgevraagd, maar op zijn Hollands gezegd, werd het bij 

mij: “God zegene de greep!” Het is weldadig om hier te zijn en 

nog veel te kunnen doen. Je ervaart ook grote dankbaarheid bij 

de ander en vooral als dit uitgedrukt wordt in “God is altijd bij 

me”. Het is ook fijn om je hier steeds weer te kunnen aansluiten 

bij de gebedsmomenten en vieringen. Ik voel me hier echt thuis! 

Op zijn tijd wat gekkigheid uithalen (als Zwarte Piet bijvoorbeeld) 

is fijn. Het gaat spontaan en op een natuurlijke wijze. Kort gezegd: 

je voelt hier veiligheid, vrijheid en een vanzelfsprekendheid. En 

als je een handje toesteekt bij huishoudelijke bezigheden, krijg 

je van de huishoudelijke medewerkenden complimentjes als ‘je 

bent één van ons’!”  

 

Van mijn kant breng ik in, dat wij in de Huisvestingscommissie 

altijd geroepen hebben, dat we zo lang mogelijk “klooster” willen 

blijven en dit zich dient te uiten in een leven in gemeenschap, met 

vooral vaste gebedstijden en vieringen. Door de aanwezigheid 



 40 

van deze groep zusters is dit langer garant te stellen. Samen kunnen 

wij deze gedachte van “zolang mogelijk klooster blijven” op 

een natuurlijke manier gestalte blijven geven. Ik geef hen een 

complimentje omdat ze juist ook zo trouw zijn in hun aanwezigheid 

in de kapel. Zij gaven aan heel gelukkig te zijn met hetgeen hier 

op het gebied van vieringen gebeurt.  

 

Dan wordt er gezegd: “Soms is de strikte dagorde wel eens lastig, 

maar ook goed, want door die vaste tijden vliegen de dagen 

voorbij. Dat wordt ook door anderen, die niet zo gemakkelijk 

activiteiten binnen of buiten kunnen hebben, bevestigd. Voor 

elkaar zorgen, maar niet betuttelen is voor iedereen goed. Er 

hangt een warme sfeer in de gemeenschap en het is een echt 

“thuis” is de algemene opinie van het aanwezige trio, wat ook 

ervaren wordt als je weg geweest bent al is het maar naar een 

koorrepetitie in Utrecht. Maar”, zegt Mien, na 22.00 uur begint 

mijn vrije tijd!” 

 

Martina:” Religieus zijn en in een gemeenschap zijn is voor 

mij: in alle vrijheid en liefde samen zijn tot ons doel bereikt is!” 

Een mooiere uitsmijter kan ik me niet bedenken. Dank jullie 

wel! Nog veel goede jaren samen!  

 

De Bilt, 11-02-2017 

Leo Ruitenberg 
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GRASDUINEN IN HET ARCHIEF 

Als je in het archief iets gaat opzoeken, moet je feitelijk op een 

dubbele werktijd rekenen, want onwillekeurig begin je te lezen 

en soms blijf je lezen. Het is ook vaak heel bijzonder om te lezen 

hoe nieuwe huizen begonnen zijn of hoe nieuwe “liefdewerken” 

zijn opgestart. In het jaar dat onze congregatie 145 jaar wordt, 

heeft de redactie in elk nummer van deze jaargang dus enige 

“archief-lectuur” voor u in petto.  

Veel leesgenoegen. 

De redactie. 

 

KEDIRI 
 

 

Kediri, 5 augustus 1939. 

 

 Zeereerwaarde Frater Superior, 

Ziezo, eindelijk ben ik in de gelegenheid U ons wedervaren 

te vertellen. 

 

Maandag 24 Juli. 

4 uur opstaan. Scheren, want we moeten toch ene goede indruk 

vestigen. Je kunt nooit weten waar het goed voor is. Ik zag er wel 

een beetje tegen op, om onze koffers mee te slepen een half uur 

ver naar het station. Maar er zat niets anders op. We hadden ze 

nodig, en dogkarren en demmo’s  (kleine auto’s) rijden er nog 

niet om half 5. Wij (Adolfus en ik) moedig op stap. Met de 

grootste behoedzaamheid hadden we ons toilet gemaakt en het 

huis op Tjelaket verlaten, om toch maar ten koste van alles geen 

ruzie te krijgen met een van onze rustende, slapende of snorkende 

medebroeders. Toen we buiten kwamen, zagen we, dat de zegen 

van boven met ons was, want er viel een vuil, kil motregentje. 

Welgemoed stapten we met onze koffers naar het station. Maar 

nog voor we 5 minuten gelopen hadden kwam er zowaar een 
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demmo ons tegemoet. Wij er in. Wat een bof zeg. We hadden 

nog geen twee minuten gereden en er stonden weer een paar 

liefhebbers met uitgestoken handen. Maar geen kans meer. Wat 

een geluk toch dat we vroeg op pad waren gegaan. Op ’t station 

was ’t al druk. Ik geloof dat het pas ontsloten was, want ’t loket 

was nog niet eens open. Ik stond versteld toen ik die drukte zag 

in dat vroege morgenuur. Het loket ging open en wij kochten 

2 kaartjes 3e klas. De trein stond al klaar. Ingestapt! Een mooi 

plekje, nee het ‘mooiste’ plekje uitgezocht, en maar net gedaan 

of we daar een halve eeuw zouden doorbrengen. Maar jawel hoor. 

We zaten er nog geen 3 minuten of daar werd aan ons verstand 

gebracht, dat we op verboden terrein waren. Die wagons waren 

bestemd voor de militairen. Waar moesten die naar toe? Wel, naar 

KEDIRI! Waarom? Ten eerste, om “Ü”, Eerw. Heren uitgeleide 

te doen, en ten tweede om in Kediri schietoefeningen te houden. 

Wie beschrijft mijn verbazing. Broeders, U gelooft me, als ik U 

verzeker, dat mijn hart in mijn boezem hoorbaar klopte, om de 

ontzaggelijke eer ons hier bewezen. Een heel regiment soldaten 

met kapitein en 3 luitenants deed ons uitgeleide. Nee Dorus, dat 

had je niet kunnen denken, toen je nog in de wieg lag, dat je zo 

iets te beurt zou vallen in je later leven. Maar niettegenstaande die 

hoge onderscheiding begrepen we toch al te goed, dat we plaats 

moesten maken voor onze dappere landsverdedigers. Al spoedig 

hadden we een nieuw plaatsje gevonden. lang niet zo mooi als 

’t eerste. We zoeken verder en bemerken dat de tweede helft van 

onze wagon IIe klas is. Met een onnozel gezicht vragen we aan 

de schoonmaker of we ons in de derde klas bevinden. Ja Toean, 

derde klas. Maar buitenop staat II. Ja, dat is wel zo, maar dit wordt 

bij de 3de klas gerekend. Wij schik, en we danken de goeie soldaten, 

aan wie wij de verbetering te danken hebben. We besluiten maar 

om met ons morgengebed en de meditatie te beginnen. We hadden 

nog maar amper het kruis gemaakt, of daar stapt Fr. Vicarius 

binnen. Dat was een verrassing. Zondagavond was Fr. Vicarius 

op de H.I.S., zodat we nog geen afscheid genomen hadden, daarom 
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kwam Fr. Vicarius nu. Even gepraat, een warme handdruk en 

we beginnen opnieuw met ons goede voornemen.  

De tijd vliegt voorbij. Immers, beminde gelovigen, als men in 

het geestelijke verdiept is, schijnen duizend jaren slechts één 

dag te zijn. De trein vertrekt. Daar komt de conducteur, vergezeld 

van zijn lantaarndrager (’s morgens zijn de treinen nl. niet verlicht. 

Hier en daar slechts een kaarslantaarntje). Hij knipt ons kaartje 

en geeft ons, met een lachje te verstaan, dat we in de 2de klas 

zitten. Ja maar, die andere Toean heeft ons verzekerd, dat dit bij 

de 3de klas hoorde… 

Mijne “dierbaren”, U gelooft me, als ik U verzeker, dat wij als 

fatsoenlijke staatsburgers, zonder ook maar één woord tegen te 

spreken, onze biezen pakten en een stand lager gingen wonen. 

Wat is toch het leven wisselvallig. 

De reis was begonnen. En wat een reis? Beminde medebroeders, 

ik geloof, dat dit de gewichtigste reis van heel mijn leven zal zijn. 

Malang beginpunt, Kediri eindpunt, na 4 minuten Kotalama als 

eerste halte, en in totaal (mijn dierbare medebroeders, als ik niet 

een man was van ongerepte betrouwbaarheid, zoudt u me niet 

geloven) ik herhaal, in totaal 26 haltes. En als ik U er dan bij vertel, 

dat bijna iedere halte gerangeerd moest worden, dan kunt U 

zich indenken, dat onze “eigenaardigheid” het als een weldaad 

beschouwde niet langer plat gedrukt te worden op de harde banken. 

 

In Kediri stond Pastoor v. Megen, de hoofdpastoor, op het perron. 

Hartelijk, zeer hartelijk was de ontvangst.  

Eerst geïnformeerd of de verhuisboedel was aangekomen. Neen, 

hoor! Maar mijnheer!!! In Probelinggo werd ons door de hoogste 

spoorwegautoriteit verzekerd, dat de wagons Zondag reeds ter 

plaatse zouden zijn. ’t Spijt me, “Heren” maar ze zijn er nog niet. 

Wanneer kunnen ze komen? Om 12 uur of 5 uur. We zullen U 

wel even bellen.   

Wij de stad in. Postkantoor ons adres opgeven. Aansluiting 

vragen (elektriciteit), Waterleiding insgelijks. Toen naar ons 

nieuwe Huis. Wat een……….? Op het voorerf konden we wel, 
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een koe laten grazen. En het Huis zelf. Het was een eldorado 

voor spinnen en vleermuizen. Men begon juist met het opknappen. 

“O schone Postweg”. Maar kom, alle begin is moeilijk en daarom 

had ik me tot devies gekozen: “t Komt voor mekaar…” Naar de 

pastorie. Alle pastoors waren thuis. Allerhartelijkst werden we 

ontvangen. En blij als die mensen waren. Ik weet niet hoe ik het 

best preciseer: “Dankbare blijheid” of “blijde dankbaarheid”. 

Een poosje gepraat en toen naar het station om de nakomers, 

Fr. Borgias, Fr. Dorotheus en de twee postulanten Samuel en 

Christoforus, af te halen. De trein was juist aan. Naar de pastorie. 

Daar gegeten. Net een kloostercommuniteit. De middagrusttijd 

brachten we door in ’t paviljoen van de pastorie, terwijl de 

pastoors hun dutje deden. 

Om 5 uur het station opgebeld. Nog niets aangekomen. Wat nu? 

Moesten we dan maar op de stenen slapen of aan de politie 

onderdak vragen? Pastoor v. Megen wist raad. Midden in de 

Chinese buurt hebben de pastoors een H.C.S. waaraan vroeger 

een internaatje verbonden was. Daar naar toe. Wie beschrijft 

onze………… Geen licht, geen water. Een badkamer met een 

half-gevulde mandibak in maanden niet meer gebruikt. En 

spinnewebben……… vrachtwagens vol. Nou Pastoor, ik ben 

niet erg kieskeurig uitgevallen en we zijn nu een keer in de missie, 

maar ik slaap toch maar liever bij U in een stoel of onder de tafel. 

Wat gedaan? Een paar matrassen meegenomen in het paviljoen 

van de pastoors op de grond tegen elkaar aangeschoven voor 

nachtverblijf. Om de pastoors geen overlast aan te doen, had ik 

voorgesteld, dat wij in een Chinees hotelletje zouden gaan eten. 

Nasi goreng speciaal.(Nasi = rijst, goreng=bakken). Neen, dierbare 

gelovigen, wat moeten die Chinezen toch smulpapen zijn, dat ze 

Gods gaven zo heerlijk weten te bereiden. Hè, ik krijg honger 

alleen bij de gedachte aan zo’n schotel. Toen wat gewandeld 

door Kediri. Een heerlijke avond. Heerlijk koel. Een fris windje. 

Als het hier alle dagen zo is, dan wil ik nergens anders meer 

wonen. 
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Goed 9 uur waren we op de pastorie. Even gepraat en toen naar 

de matras. De kussens waren zonde sloop en om het onsmakelijke 

te maskeren wikkelden wij er onze handdoeken maar omheen. 

Toen begon een nieuw toneel. Broederlijk hebben we de nacht 

door gebracht zonder veel te kunnen slapen. Als ’t voor de helft 

malaria muskieten zijn geweest die ons gestoken hebben, dan hangt 

ons nog wat boven het hoofd. ’s Morgens half 5 op. De pastoors 

staan altijd om half 5 op. Naar de kerk. Een pracht kerk. Werk 

van Mgr. de Backere. Half 6 eerste H. Mis. Ook nog een H. Mis 

aan het zijaltaar. Om 6 uur de parochie Mis. Gedurende ons 

verblijf in Kediri hebben we het voorrecht genoten, dagelijks 3 of 

4 H. Missen bij te wonen. Na de H. Mis eerst ontbijten. Natuurlijk 

op hetzelfde adres van gisterenavond. ’t Is zo waar, wat de dichter 

zingt: “Een kruis met rozen is het mensenlot”. Naar het station.  

Nog niets aangekomen. Naar ons toekomstig Huis. De plaatsen 

bepaald, waar aanstonds de meubels moeten gezet worden. 

’t Is ondertussen al 12 uur geworden en nog is er niets gekomen. 

Wij spreken af in twee groepen te gaan eten, als dan de verhuis-

boedel mocht komen, zijn er mensen bij de hand. Fr. Borgias, 

Fr. Dorotheus en ik gaan weer naar de Chinees. “Beminde 

broeders, wat heeft die Chinees ons toch weer getracteerd, en 

goedkoop hoor.”  

Toen we thuis kwamen waren er al een paar auto’s gelost. We 

namen dus het werk over en de anderen gingen eten. De hele dag 

hebben we doorgewerkt. Het is ons echter niet gelukt om alle 

ledikanten op te bouwen. Dus maar weer op de grond geslapen. 

Neen, dierbare medebroeders, zo’n nacht hebt U nog nooit 

meegemaakt, en ik hoop dat U ze nooit mee zult maken, want 

we zijn letterlijk opgegeten door de muskieten. Van slapen is 

niets gekomen natuurlijk. We dankten den hemel dat het half 5 

was. Nu konden we tenminste opstaan.  

Naar de kerk. Een vol half uur lopen. Om half zes begon de 

eerste H. Mis. Nog een H. Mis aan het zijaltaar. En om 6 uur de 

Parochiemis. In de kerk waren wij zessen en 5 of 6 leden van 
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het godvruchtig geslacht + nog 1 Javaan. Wel zielig zo weinig 

mensen in zo’n mooie grote kerk. 

Naar huis, ontbeten en weer aan de slag. Hartelijke belangstelling 

en echt hartelijk medeleven van alle pastoors. Eerst de bedden 

in orde. De Pastoors kochten klamboegoed en zorgden voor een 

goede naaister. We spelden onze ledikanten dicht met lakens en 

gordijnen. Liever een beetje warm en bedompt, dan muskieten. 

Sommige van ons zitten nog vol met rooie littekens. Ik heb maar 

besloten, dat we allemaal een kininekuur doormaken, voorkomen 

is beter dan genezen. 

 

Donderdag 28 juli. Pastoor Bastiaanse, de missie Superior v.d. 

Lazaristen op bezoek. De eerste leerlingen melden zich aan. 

 

Vrijdagg 29 Juli. Fr. Vicarius komt. 

Z O N D A G 30 J U L I .Het Huis ingezegend. 

 

Maandag 31 Juli. Fr. Vicarius vertrekt. Mgr. Verhoekx, de 

Apostolische Prefect v.d. Prefectuur Soerabia op bezoek. 

 

Dinsdag 1 Augustus. De school begint met…. 5 leerlingen voor 

de 3de klas, 1e en 2e klas geen leerlingen. Ik ben ervan overtuigd, 

dat we leerlingen genoeg zullen krijgen. Omdat alles zo vlug in 

het werk is gegaan is het terrein nog niet genoeg voorbereid. De 

mensen weten het nog niet. De Pastoors zijn een reclame actie 

begonnen door middel van advertenties en bioscoop.  

Tot zover voor vandaag. 

Ontvang allen onze hartelijke groeten. 

 

t.t. in J.H.H. 

w.g. Frater M. Theodorus. 
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BIJ      ZONDERE BEESTJES,  

EN DAT ZIJN HET! 
 

Achter op het terrein van Fraterhuis St.-Jozef, tegenover 

het bestuurshuis, staan zo'n tien bijenkasten. De imker is 

Jan Bos en hij heeft deze plek – na overleg met de fraters - 

twaalf jaar geleden overgenomen van Arend Verwoerd, die 

ging verhuizen. Toen Jan een keertje in het bestuurshuis 

koffie kwam drinken, zat hij heel enthousiast te vertellen 

over zijn hobby's. Een daarvan is het houden van bijen. Het 

was zo'n leuk gesprek dat wij hem vroegen of we hem 

mochten interviewen voor Inko. En dat mocht!  

 

 
 

Jan is al bijna veertig jaar bezig met bijen. Hoe is hij daar zo 

toe gekomen, vraag ik hem. Hij vertelt dat hij met een vriend 

samen begonnen is met elk een eigen volkje in een volkstuin en 
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hij heeft toen gelijk een beginnerscursus gevolgd. Daarna nog 

een aantal vervolgcursussen. En zo wordt één volk vijfentwintig. 

Ja, momenteel heeft hij er vijfentwintig, maar hij heeft er zelfs nog 

meer gehad, tot wel vijfendertig. De kasten staan op meerdere 

plekken, onder andere op het terrein van zijn voormalige werk-

gever, het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

Daar is hij in 1968 begonnen bij het toenmalige RIV in Utrecht 

en ging later naar Bilthoven waar hij met dieren ging werken. 

Hij werkte op de afdeling waar vaccins getest werden op proef-

dieren. Na vijfenveertig jaar kreeg hij een aanbod om eerder te 

stoppen met werken en daar heeft hij gebruik van gemaakt. 

Inmiddels is hij al een paar jaar met pensioen. 

 

Jan is ook ongediertebestrijder. Hij werd wel eens bij een bijen-

nest geroepen, maar dat bleek dan om wespen te gaan. 

In Wageningen heeft hij een cursus dierenplaagbestrijding 

gevolgd. Het gaat daarbij om vlooien, houtwormen, muizen, 

vleermuizen. Hij moet hier verplichte nascholingscursussen 

voor volgen. Als hij dat niet doet, verliest hij zijn licentie en dat 

houdt in dat hij geen bestrijdingsmiddelen meer kan bestellen. 

 

Terug naar de bijen. Frater Willibrordus zei weleens tegen Jan 

dat hij nooit zwermen hier zag. Dat klopt, want Jan houdt het in 

de gaten en maakt zelf z'n zwermen en die verplaatst hij dan. 

Bij het bestuurshuis heeft Jan een paar jaar geleden een bijen-

zwerm weggehaald die onder de dakrand zat. Gekke plekken 

waar hij bijen heeft gevonden zijn bijvoorbeeld in een  schoor-

steen en heel hoog in een boom.  

 

Raszuivere koninginnen 

Wordt hij niet geprikt door zijn eigen bijen? Hij zegt dat dit niet 

het geval is. De soort die Jan heeft is de Carnica. Hij koopt elk 

jaar een of twee jonge koninginnen van een ander volk, want die 

zijn raszuiver. Hij heeft zo in meerdere volken een raszuivere 

koningin. Hij kan daar zonder kap de kast in. De bijen zitten 
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rustig op de ramen en prikken niet. Dat heeft te maken met de 

erfelijkheid van die raszuivere koningin. Het volk haalt goed en 

veel stuifmeel. Hij krijgt wel eens een prikje. De bijen kennen 

hem niet maar ze voelen wel de rust. Als je zenuwachtig bent 

word je gestoken. Beginnende imkers worden gepakt.  

 

Zuivere honing 

Een zwerm kan bestaan uit twaalf- tot twintigduizend bijen. Op 

een raam zitten er een paar duizend. Met zo'n 22 ramen in de 

kast plus 22 ramen in de honingkamers die er bovenop staan 

heb je zo 44 ramen! In grote kasten zitten 's zomers tot wel 

zestigduizend (60.000!) bijen. Dan zijn er bijvoorbeeld twintig-

duizend huisbijen, de rest zijn vliegbijen.  

 

In het voorjaar brengt Jan kasten bij een fruitteler die een paar 

voetbalvelden met rode bessen heeft. Daar staan ook pruimen- 

en kersenbomen in bloei en paardenbloemen. Daar is genoeg te 

halen. Als het uitgebloeid is haalt hij de kasten weer op. 

Dezelfde fruitteler heeft ook hele grote kassen met bramen en 

frambozen. Daar zet hij ook wel eens een volk in totdat er na 

vier of vijf weken geplukt gaat worden. Want de plukkers 

hebben liever geen bijen in de kas. 

 

Kasten haalt hij altijd 's avonds op, dan zitten de bijen binnen. 

Bij een groot volk lopen er wel bijen op de vliegplank. Hij sproeit 

dan even met een plantenspuit. De bijen denken dat het regent 

en ze gaan naar binnen. Dan kan hij de kast dichtdoen en achter 

op de aanhanger zetten. Soms wel eens in de auto. Losvliegende 

bijen blijven dan tegen de achterruit zitten.  

 

Tot de dood erop volgt 

Het gebeurt wel eens dat er een hoornaar of een wesp de kast 

binnenvliegt. Een hoornaar kan bijen pakken. Maar als de bijen 

de hoornaar in de gaten krijgen gaan ze er omheen zitten en 

verwarmen ze hem. Dat scheelt dan 1,5 graad, waar de bijen 
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wel tegen kunnen en de hoornaar niet. Die gaat dan dood en 

dan gooien ze hem er uit. 

 

Wat voor honing? 

Jan vertelt dat hij probeert om de bijen zoveel mogelijk te laten 

halen. Op het terrein van het fraterhuis staan bijvoorbeeld een 

hele grote esdoorn, paardenbloemen, acacia's. Voor de acacia's 

moet het wel windstil zijn, anders kunnen de bijen niet bij de 

trossen komen. Hij heeft wel acaciahoning geoogst.  

Hoe weet Jan wat voor honing het is? Onder een microscoop 

kijkt hij naar de stuifmeel, de pollen die in de honing zitten. 

Elke boom, c.q. stuifmeel heeft zijn eigen vorm. Als er meer 

dan 50% van een bepaalde stuifmeel inzit, bijvoorbeeld van een 

acacia, dan mag hij het acaciahoning noemen. Als het een 

gemengde samenstelling is wordt het bloemenhoning genoemd. 

Zuivere honing kan hij wel een paar jaar bewaren. 

 

Honing uit een kraantje 

Op mijn vraag of je voor imker opleidingen moet volgen zegt 

Jan dat dit inderdaad het geval is als je het een beetje goed wil 

doen. Sommige mensen denken er licht over. Dan gaan bijen-

volken dood en soms heb je mensen die denken dat er onder de 

kast een kraantje zit waar de honing uit komt.  

Jan is lid van de Bijenvereniging Utrecht en gastlid van de 

afdeling Bunnik/Houten. Vroeger was hij lid van de afdeling 

Bilthoven, toen waren er 35 leden, nu nog maar 4. Daarom is 

hij overgestapt naar Utrecht. Een hele actieve vereniging met 

wel 60 leden. Ze nodigen sprekers uit die iets komen vertellen. 

Zo hoor je steeds nieuwe dingen. Je kunt met bijen ook veel 

proberen. Uit eigen ervaring leer je het beste.  

 

Jan houdt alles bij van de bijen. Als er onweer in de lucht zit, 

hebben wij dat niet in de gaten, maar de bijen wel. Ze zijn dan 

anders dan anders en kunnen wat agressiever reageren. 's Avonds 

realiseert Jan zich dan dat dit door het onweer kwam! Ook als 



 51 

er een bui aankomt ziet hij dat het vijf minuten voor die tijd 

heel druk wordt op de vliegplank. Het begint dan ook te waaien 

en dan komen de bijen als een speer aangevlogen. Ze kunnen er 

dan bijna niet door. Dan weet Jan dat er een bui aankomt. 

 

 
 

 

Ik bedank Jan heel hartelijk voor zijn interessante verhaal. Wat 

valt er veel te vertellen over zo'n klein diertje!  

 

 

Marianne Vermeer 

secretaris Bestuur Religieus Huis Nederland 
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