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Een nieuwe lente een nieuw geluid. 
Terwijl ik dit schrijf ligt er sneeuw 
en zal er in Haaksbergen op 
natuur ijs een marathon geschaatst 
worden. Wanneer u dit nummer 
van Onder Ons ontvangt, zijn we 
al bijna een maand verder. De 
mogelijkheid van nieuw en fris 
leven in de natuur lijkt me op dat 
moment niet onmogelijk. Waarom 
deze mijmering? 

In een ouder wordende gemeen-
schap waarin leven en dood heel 
dicht bij elkaar bestaan, wordt de 
kring van leven kleiner. Toch is het 
wonderlijk hoe onze kloosterge-
meenschap vitaal blijft. We kijken 
niet naar wat we niet meer kunnen. 
Nee, we kijken naar wat we nog 
wel kunnen. Mensen blijven actief, 
ook al scoren we hoge leeftijden: 
80, 90, 95. Elke lente is weer een 
uitdaging om door te gaan. En dat 
doen we dus.

Naast ons gebruikelijke nieuws uit 
de fraterwereld in Nederland heb-
ben we dit keer twee artikelen uit 
het buitenland. Frater Adolf stuurde 
ons een mooi artikel over frater 
Bartolomeus die zijn vijftigjarig 
kloosterfeest vierde. Interessant te 
lezen hoe een fraterleven in Indo-
nesië eruitziet. Blij zijn we dat wij 
in frater Adolf nu een vaste lijn 
naar de fraters in Indonesië heb-
ben. Frater Alexius, de opvolger 
van frater Hans Wennekes in 
Lodwar (Kenia), gaat ons van nu af 
aan op de hoogte houden van het 
reilen en zeilen in Nadirkonyen. 
Wij hopen hiermee de goede con-
tacten op peil te houden.

Vrijdag 2 februari was het 90 jaar 
geleden dat de fraters met hun 
werk in Indonesië van start gingen. 
Dit werd herdacht met een eenvou-
dige viering en een uitstekende 
rijsttafel. Frater David Mullink 
schreef naar aanleiding van dit 
moment van gedenken een zeer 
informatief artikel over die eerste 
jaren en de groei van ons werk in 
Indonesië.
In het decembernummer van 2017 
maakten wij reeds melding van het 
overlijden van frater Leo Heggel-
man, onze nestor, 99 jaar oud. In 
deze Onder Ons vindt u een In 
Memoriam om zijn leven in het licht 
te zetten. Ons redactielid frater 
Ben Hagemans, 90 jaar oud, heeft 
aangegeven te willen stoppen als 
redactielid. Ondergetekende had 
een gesprek met hem. Ben is een 
boeiende man die wij binnen onze 
redactie zeker zullen missen. Frater 
Hans Wennekes hebben wij bereid 
gevonden het stokje van Ben over 
te nemen. Hij is inmiddels officieel 
benoemd door ons bestuur. 
Administratiewerk gebeurt al jaren. 
Vaak onzichtbaar maar wel heel 
belangrijk. Mevrouw Anneke Wate-
ler staat al zéér lang garant voor 
de financiële administratie van de 
fraters. Onlangs werd zij 65, maar 
wil nog graag even doorgaan met 
haar werk. Een reden voor ons om 
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haar eens in het zonnetje te zetten. 
Mevrouw Adri Vergeer had een 
gesprek met haar.
Zuster Caecilia van de Medische 
Missiezusters woont sinds januari 
bij ons. Frater David had een 
gesprek met haar. Wanneer je 95 
bent valt er heel wat te vertellen. 
Zeker als je dan ook nog in de mis-
sie van Indonesië gewerkt hebt. 
Een bijzondere kennismaking.
Een artikel over het project ‘Vraag 
en aanbod’ dat door onze congre-
gatie gesteund wordt, heeft lang 
moeten wachten om geplaatst te 
kunnen worden. Steeds waren er 
overlijdensartikelen die voorrang 
kregen. Maar nu is het er dan toch 
van gekomen. Interessant te lezen 
wat er met onze ‘oude spullen’ 
gedaan kan worden.

De gebruikelijke gedichten staan 
geheel in de tijd van het jaar. ‘De 
dood voorbij’ is een paasgedicht. 
Een getuigenis van het Leven dat 
wij werkelijk zijn. Het gedicht ‘De 
Natuur’ op de achterpagina vertelt 
ons hoe de natuur onze leermees-
ter is. En daarmee zijn we terug bij 
het begin van dit artikel: ‘Elke lente 
is weer een nieuwe uitdaging. En 
dat doen we dus.’ Veel leesplezier 
toegewenst en mede namens de 
overige redactieleden een Zalig 
Pasen.

frater Ton Oostveen



Kort Nieuws

 Op 20 november verliet frater Hans Wennekes 
Huize Lemania om zijn intrek te nemen in het St.-
Jozefhuis in De Bilt.

 De burgemeester van De Bilt, de 
heer Sjoerd Potter, bracht op 
24 november een bezoek aan 
de bewoners van het St.-Jozef-
huis. Het werd een wederzijds 
prettige kennismaking waarbij 
de burgemeester zich door ver-
schillende bewoners liet informeren 
over de gang van zaken in de inmid-
dels gemengde gemeenschap.

 De fraters Wilfried van der Poll en Leo Ruitenberg 
kwamen op 26 november terug uit Indonesië. Met 
tevredenheid konden zij terugzien op een vrucht-
bare tijd waarbij zij, samen met enkele Indonesi-
sche medebroeders, de laatste hand legden aan 
de vernieuwde constituties.

 Het is inmiddels een traditie dat op Tweede Kerst-
dag een gezellige middag wordt georganiseerd 
waarin onder andere het koortje, bestaande uit vijf 
of zes fraters, enkele kerstliederen ten gehore 
brengt. Welnu, tot groot genoegen van de aanwe-
zigen heeft het koor zich uitgebreid met een drietal 
zusters. Zo kunnen we spreken van een gemengd 
koor(tje) dat een goed debuut maakte.

 Een tweede verrassing was een muzikaal optreden 
van de zusters Caecilia en Lidwien. Laatstgenoem-
de speelde op de blokfluit en werd begeleid op de 
piano door de 95-jarige (jawel, u leest het goed) 
de 95-jarige zuster Caecilia.

 Onze trouwe organist de heer Aad van Mil vierde 
op 6 januari het feit dat hij 75 jaar organist was. 
Een gegeven dat je niet ongemerkt voorbij kunt 
laten gaan. Na een stemmige eucharistieviering 
volgde een gezellig feest met toespraken, liederen 
en een smakelijk buffet.

 Op 18 januari raasde er een storm over ons land. 
Naast omgewaaide bomen en afvallende takken 
ontkwam ook het bestuurshuis niet aan de storm. 

Een van de lichtkoepels op het dak van het 
bestuurshuis was zwaar beschadigd en een 
ander werd letterlijk weggeblazen.
Door een zeer attente medewerker van de 
PGGM werden wij daarop geattendeerd. Er 
was al behoorlijk wat regen binnengekomen. 
Inmiddels zijn er noodvoorzieningen getroffen 

en worden de koepels spoedig vervangen.

 Op 28 januari nam pater Ed van Liemt afscheid 
van de fraters en overige kapelgasten. Bijna acht 
jaar lang is hij tweemaal in de week de voorgan-
ger geweest in de eucharistievieringen in het St.-
Jozefhuis. Na de laatste viering sprak de overste 
een dankwoord en overhandigde hem een enve-
loppe met inhoud. Ook de redactie van Onder 
Ons wenst pater Ed alle goeds in zijn nieuwe 
woonplek in Wijchen.

 Op 5 februari nam mevrouw Ria Jenster haar intrek 
in Huize St.-Jozef. Wij wensen haar een goede tijd.

frater Wim Versteeg
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Meer dan 25 jaar is frater Ben 
Hagemans redacteur geweest van 
ons kwartaalblad Onder Ons. We 
hebben hem in al die jaren leren 
kennen als een zeer gewaardeerd 
redactielid. Ben gaf blijk van een 
groot taalgevoel. In de vele In 
Memoriams, die hij voor zijn overle-
den medebroeders geschreven 
heeft, getuigde hij van een grote 
mensenkennis. Ook in de overige 
artikelen, die hij in de loop van de 
jaren schreef, leverde hij kwaliteit. In 
die zin zullen we hem missen. Ech-
ter niet alleen om zijn kwaliteit als 
schrijver, want Ben is een beminne-
lijk mens. Het gemis van zijn posi-
tieve inbreng schept een leegte.

In de jaren dat hij nog volop zijn 
bijdragen leverde, was Ben niet 
alleen een bekwaam schrijver, hij 
bleek ook een helder denker. Kri-
tisch als het over teksten ging en 
daarnaast een man die altijd waar-
derend sprak over de bijdragen 
van zijn mederedactieleden. Ook 
bleek hij een doorzetter. Zo herin-
ner ik mij dat hij, toen ons blad 80 
jaar bestond, zei: “We zullen wel 
zien hoe lang we nog door kunnen 
gaan, maar de 85 halen we wel”. 
Ben heeft gelijk gehad, inmiddels 
zitten we in de 86ste jaargang. 

De laatste jaren stond hij wat schrij-
ven betreft een beetje in de luwte 
en leverde hij geen artikelen meer. 
Mag het ook, als je inmiddels 90 
jaar bent. Toch was hij altijd trouw 
aanwezig bij onze redactieverga-
deringen, al werd het volgen van 
wat er besproken werd steeds 
moeilijker voor hem. Deels kwam 

dit door zijn gehoorstoornis, daar-
naast bemerkte hij steeds vaker dat 
zijn geheugen hem in de steek liet. 
Dit te moeten ervaren en accepte-
ren heeft hem veel pijn gedaan. 
Toch hebben we hem er nooit over 
horen klagen. Wel merkte hij een 
keer laconiek op: “Mijn geheugen 
is op vakantie en ik denk dat ie niet 
meer terugkomt.” Zo met je beper-
kingen om kunnen gaan, dwingt 
respect af. En dat is wat we in hem 
waarderen.

In die jaren maakte Ben diverse 
hoofdredacteuren mee. Zo herinnert 
hij zich frater Pontianus Schobre, 
frater Ton Augustin en de heer Ton 
van Zanten. Toen deze laatste plot-
seling overleed, ving Ben samen 
met ondergetekende de klappen 
op wat betreft de samenstelling van 
een volgend nummer van Onder 
Ons. We reisden naar Soest om bij 
de drukkerij de ‘flopjes’ aan te leve-

ren en fotokopieën te laten maken 
van het fotomateriaal. Hoofdredac-
teur wilde hij niet worden, wel 
sprong hij bij waar hij kon. En dat 
heeft hij steeds gedaan.
Ben was getuige van de nodige 
verschuivingen. Zo werden in de 
beginjaren, toen het hebben van 
een typemachine niet vanzelfspre-
kend was, de teksten handgeschre-
ven aangeleverd. Na de typema-
chine was de overgang naar de 
computer de volgende stap. De 
stukken inleveren ging voorheen 
nog per post. Later bleek de e-mail 
een enorme tijdsbesparing. De com-
puter was een wonder dat zelfs het 
aantal woorden van het artikel voor 
je kon tellen. De geplande hoeveel-
heid woorden per artikel niet over-
schrijden was voor Ben soms een 
strijd. Als dan het artikel ingekort 
moest worden, bleek het wel eens 
moeilijk om je ‘lieblingen’ te schrap-
pen. Maar hij maakte zelden 
bezwaar als de eindredactie er dan 
toch de ‘stofkam’ doorheen haalde.

Zijn taalgevoel heeft hij te danken 
aan zijn studie Nederlands MO. 
Hij heeft de studie niet afgemaakt, 
vertelt hij. Dat wil zeggen: hij deed 
geen examen, maar de vruchten 
van die studie heeft hij wel degelijk 
geplukt. En daar heeft Onder Ons 
dankbaar gebruik van gemaakt.

Wie is Ben nog meer?
Als jong frater begint Ben in het 
onderwijs. Hij geeft les op lagere 
scholen en in het voortgezet onder-
wijs en is actief in het jeugdwerk. 
Rond zijn 40ste geeft hij de voor-
keur aan de hulpverlening en volgt 

de opleiding Maatschappelijk 
Werk. Vanuit Nieuwe Pekela, waar 
de fraters toen woonden, begint hij 
in Winschoten bij een stichting voor 
maatschappelijke dienstverlening. 
Hij werkt vooral met gezinnen waar 
problemen waren. Zijn taak is te 
bemiddelen bij echtelijke ruzies of 
als gezinnen zijn vastgelopen. Hij 
zegt er uitdrukkelijk bij: “Niet met 
de bedoeling: ‘Ik kom hier de 
zaken even op poten zetten’.” Nee, 
daar was Ben de man niet naar. 
Hij werd vooral gewaardeerd om 
zijn menselijke benadering en 
gevoel voor de situatie. Ook neemt 
hij in die jaren deel aan het inter-
religieuze project ‘De Terebint’. Een 
groep religieuzen uit diverse con-
gregaties die in de stad Groningen 
samen zoeken naar eigentijds 
kloosterleven. Vanuit de Vlaspit, 
een groepering die later vanuit 
dezelfde idealen een eigen koers 
voer, verhuist Ben naar Didam 

waar hij opnieuw in het maatschap-
pelijk werk terecht komt. Ook vluch-
telingen kruisen nu zijn pad. Waar 
hij ook komt, speelt zijn passie voor 
toneel een belangrijke rol. Een vast 
onderdeel daarin is Sinterklaas. Hij 
is weliswaar klein van gestalte, 
maar wel een Sint met een sonore 
sinterklaasstem.

Zijn studie Nederlands heeft hem 
geen windeieren gelegd. Hij schrijft 
teksten voor feesten en jubilea en is 
in de loop der jaren een graag 
geziene gast als woordkunstenaar. 

Een volledige baan in de toneelwe-
reld heeft hij wel geambieerd, maar 
dat accordeerde niet met zijn keuze 
voor het religieuze leven. Eenmaal 
met pensioen kan hij zijn passie vol-
ledig uitleven.

Rond zijn zeventigste maakt hij 
opnieuw een keuze. Ben sluit zich 
aan bij het diaconaal project van 
enkele fraters in Zutphen. Vanuit het 
Florenshuis, een rijtjeshuis in een 
volksbuurt, kiest ‘Het Brede Dak’ 
zoals de fraters hun project noemen, 
voor hulp aan mensen die maat-
schappelijk of relationeel vast-
gelopen zijn. Dak- en thuislozen, 
alcoholverslaafden, drugsverslaaf-
den, mensen uit de psychiatrie of 
mensen die steun nodig hebben. 
Met zijn ruime ervaring vanuit het 
maatschappelijk werk voelt Ben zich 
het best thuis bij de groep mensen 
die in de knoop zitten met zichzelf 
en een luisterend oor nodig hebben. 
Daarnaast sluit hij zich aan bij Thea-
ter ‘Het Hof’ in Arnhem. Een klein 
theater waar enkele keren per jaar 
een productie ten tonele gevoerd 
wordt. Op het moment dat hij een 
rol krijgt in een passiespel als de 
apostel Judas Taddeüs laat hij zijn 
baard staan. Dit was als tijdelijk 
bedoeld, maar de baard is er na 
vijftien jaar nog steeds.

Wanneer het Eusebiushuis in Arn-
hem met leegstand kampt, verhuist 
de groep Zutphen naar Arnhem. 
Het werk in Zutphen wordt overge-
dragen aan vrijwilligers en hulpor-
ganisaties en zo begint voor Ben 
een nieuwe fase. Inmiddels is hij al 
enkele jaren redactielid van Onder 
Ons en kan hij zijn schrijverskwali-
teiten meer en meer kwijt. In die-
zelfde periode schrijft hij zich 
regelmatig in voor deelname aan 
commercials. Kleine rollen in veelal 

plaatselijke reclamespots. Onver-
moeibaar als hij is, zegt hij ook ja 
wanneer hij gekozen wordt in het 
driemanschap voor het huisbestuur. 
Wanneer de communiteit Arnhem 
verhuist naar het Fraterhuis Sint-
Jozef in De Bilt komt er voor Ben 
een tijd waarin hij weinig meer om 
handen heeft. Daarom neemt hij 
contact op met de stichting ‘500 
jaar Vrede van Utrecht’ die dit 
groots wil vieren met het toneelstuk 
‘De Kaukasische Krijtkring’. Ben 
heeft in dit stuk de rol van verteller. 
Hij zegt hierover: “Als verteller pre-
senteer je literatuur. Daarin typeer 
je wel de persoon in het verhaal, 
maar kruip je niet in de huid, want 
je blijft de verteller.” Het werd een 
schitterende productie en voor Ben 
een waardige afsluiting van zijn 
toneelcarrière. En terwijl ik dit zo 
schrijf, bedenk ik me dat er opnieuw 
een eind komt aan een rol: die van 
redactielid.
Aan het eind van ons gesprek voor 
dit artikel zeg ik hem toe er een 
mooie ‘heiligverklaring’ van te 
maken. “Dat is goed,” is zijn reac-
tie. “Dat werd tijd. Maak het maar 
niet te lang, en doe er maar wat 
foto’s bij.” 
Ben, bedankt voor je inzet en nog 
een aantal mooie jaren toege-
wenst.

frater Ton Oostveen

Frater Ben Hagemans
stopt als redactielid van Onder Ons
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In de serie ‘Nieuwe Bewoners’ van 
het Fraterhuis Sint-Jozef, komen we 
in de tweede ronde de naam van 
zuster Caecilia Bottelier tegen. Zij 
is de oudste van de zusters die bij 
ons zijn komen wonen.

Woonachtig in Halfweg, Den 
Haag en Haarlem
Zuster Caecilia Bottelier werd 
geboren als Margreta Maria Botte-
lier in Halfweg, Noord-Holland op 
20 mei 1922 als twaalfde kind in 
het gezin. Het was een heel hechte 
familie die veel met elkaar optrok. 
Het was niet altijd even makkelijk 
voor het gezin: haar moeder stierf 
al toen Greet net 4 maanden oud 
was. Zij heeft haar moeder dus niet 
gekend. Haar vader was een goe-
de, lieve man die een nauwe band 
had met de kinderen. Ze leerden 
veel van hem. Maar de dood van 
moeder was voor hem ook een 

groot verdriet, hij was pas 
44 jaar. Hij kon de kinde-
ren de eerste tijd niet 
allemaal zelf verzorgen. 
Daarom kwam er een 
huishoudster na moeders 
overlijden. Greet kwam te 
wonen bij haar tante in 
Den Haag.
Na 3 jaar hier gewoond 
te hebben, trouwde haar 
vader opnieuw en kon zij 
terugkeren naar Halfweg. 
Vader en kinderen Botte-
lier werden weer ver-
enigd. Hier was haar 
vader hoofd van de 
school. Ze hadden een 
huishoudster, maar die 
was nogal streng en hele-

maal niet aardig voor hen. Zij trok 
veel op met haar jongere broertje, 
maar die was niet zo gezond. Hij 
overleed toen hij pas 8 jaar was 
aan tuberculose. Ook met haar 
zusjes, die op kostschool waren, 
had ze een goede band. Vooral 
met ene zus, die nu bijna 100 jaar 
is. Greet huilde als zij weer terug 
moest naar de kostschool. Ook een 
andere zus leeft nog, die is intussen 
102 jaar oud. Met hun drieën zijn 
ze nu nog over.
Intussen kon ze naar de lagere 
school en zo doorliep ze de vijf 
lagere klassen van de school in 
Halfweg. Aangezien er geen ver-
volgonderwijs was in die plaats 
ging zij voor de zesde klas en de 
mulo naar de r.-k. meisjesschool in 
Haarlem. In de zesde klas kreeg ze 
Frans, Duits en Engels en dat kon 
goed gebruikt worden voor het 
vervolgonderwijs.

Vervolgonderwijs
Na het behalen van het mulodiplo-
ma maakte zij kenbaar aan haar 
ouders dat ze de verpleging in wil-
de gaan. Ze wilde graag helpen, 
zieken ondersteunen en gewoon 
onder de mensen zijn. Aangezien 
de studie voor verpleging pas met 
20 jaar kon aanvangen, moest ze 
nog twee jaar wachten. In die tijd 
deed ze daarom maar de huis-
houdschool. In 1942 begon ze aan 
haar studie voor verpleegkunde en 
daarna de kraamverzorging.
Intussen had ze eens goed nage-
dacht over wat ze wilde gaan 
doen. Zij wilde graag het klooster 
in en iets betekenen voor de armen 
en zwakken. Een ouder zusje was 
al ingetreden bij de Zusters van 
Liefde, waar ze bij op school zat 
en ook een broer was al in religi-
euze sferen gekomen door Broeder 
van Oudenbosch te worden. Zelf 
voelde ze niet zoveel voor de Zus-
ters van Liefde. Ze wilde echt voor 
de kleine eenvoudige mens wat 
betekenen. Ook de missie trok haar 
heel erg. Ze koos uiteindelijk voor 
de Medische Missiezusters. Mis-
schien werd ze wel uitgezonden 
naar de missie…

Kloosterleven en missie
En zo trad Greet Bottelier in 1946 
in bij de Medische Missiezusters. 
Zij volgde hier de kloosterlijke 
opleiding van postulaat, noviciaat 
en aspirantentijd en werd vanaf die 
tijd Zuster Caecilia. In haar oplei-
dingsjaren kreeg zij al een taak, bij 
de verpleging in Utrecht.
Maar nog voordat zij zich voor het 
leven verbond aan de congregatie, 

werd zij uitgekozen voor de missie 
in Indonesië. Dit was in het jaar 
1951. Haar eerste standplaats werd 
Makassar op Celebes, het tegen-
woordige Sulawesi. Hier werkte ze 
drie jaar tot 1954.
Haar tweede standplaats werd 
Lawang op Java. De zusters begon-
nen met een noviciaat voor jonge 
Indonesische vrouwen, die welkom 
waren voor hun werk onder de 
mensen in de dorpen. Na acht jaar 
verhuisden ze naar Solo, oftewel 
Soerakarta op Java. Het was intus-
sen 1962 geworden 
De studie van de jonge religieuzen 
en hun werk onder de mensen 
kwamen nu dichter bij elkaar te lig-
gen. Hier werkte zuster Caecilia 
als assistent-novicemeester en kon 
ze tegelijkertijd werken onder de 
gewone mensen in de dorpen. 
Vooral de jonge, aanstormende 
vrouwen, die begeleiding nodig 
hadden, werden door haar opge-
vangen. Hiervoor was het nodig 
dat ze de taal, het ‘Bahasa Indone-
sia’, goed onder de knie moest 
krijgen. Dat lukte haar en ze spreekt 
die taal vloeiend.

Langzaamaan ging ze ook steeds 
meer werk verrichten in de pasto-
rale zorg, wat eigenlijk in het ver-
lengde ligt van de verpleegzorg. 
Ze was verbonden aan de paro-
chie. Na verloop van tijd werd ze 
officieel gewijd tot diaken. Dit was 
naast het werk, dat ze als verpleeg-
ster al deed onder de mensen in de 
dorpen. Er zijn voor de mensen, 
dat was haar ideaal. En zo volg-
den de jaren elkaar op totdat zij de 
tijd rijp achtte om naar Nederland 
terug te keren. 

Terug in Nederland
In 1992 keerde zij terug naar 
Nederland, na ruim 40 jaar mis-
siewerk verricht te hebben in Indo-
nesië. Ze was pas 70 jaar en ze 
kon hier ook nog best aan de slag. 
Ze stortte zich weer in het werk en 
kreeg een taak in Amsterdam. Het 
was eigenlijk hetzelfde werk dat ze 
in de missie al had gedaan: verple-
ging en ziekenzorg en de pastorale 
zorg van mensen. Ze was weer 
onder de mensen waar ze graag 
voor zorgde. Ze had een speciale 
hobby. Al vroeg, toen ze nog maar 

een kind was, begon ze met piano-
spelen. Ze heeft deze vorm van 
muziek maken altijd bijgehouden 
en zelfs nu nog beoefent zij deze 
kunst.
In 2017 kwam er een plaats vrij in 
het Fraterhuis Sint-Jozef, waar reeds 
meerdere zusters zich gevestigd 
hadden, en op 7 november 2017 
verhuisde ze naar De Bilt. Ze was 
nu 95 jaar. Doordat ze in de afge-
lopen jaren twee keer een been 
gebroken had, werd het lopen voor 
haar steeds moeilijker. Zij was blij 
dat ze in een mooi appartement 
kon komen wonen, waar ze zelfs 
haar hobby kon uitoefenen en de 
zorg haar leven op de rails hield. 
Bij de zang- en ontspanningsmid-
dagen wordt zij gevraagd wat van 
haar muzikale stukken ten gehore 
te brengen. Ja, ze heeft indertijd 
bewust gekozen voor de naam 
Caecilia, omdat dit de patrones is 
van de kerkmuziek.

Zuster Caecilia is nog steeds helder 
van geest en goed te pas. Heel 
belangrijke gaven van haar zijn de 
opgewektheid en tevredenheid, die 
ze ook uitstraalt. Het is fijn om met 
haar in gesprek te komen.

Religieuze gemeenschap
De gemeenschap van het fraterhuis 
omvat nu ongeveer 35 personen 
en bestaat uit fraters, zusters, een 
priester en enkele leken – vrouwen 
en mannen.
Caecilia geniet van het leven, wat 
ze ook laat blijken in haar betove-
rende lach… ”Zo wil ik wel oud 
worden,” aldus de bijna 96-jarige.

Caecilia, dank je wel voor ons inte-
ressante gesprek en samenzijn. Het 
ga je goed. 

Frater David Mullink.

Zuster  Caecilia  Bottelier
Lid van de Congregatie van medische missiezusters
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zet zich ervoor in toekomst te bie-
den aan mensen hier in Nederland 
én aan mensen in Afrika. De stich-
ting bestaat al ruim 30 jaar en 
wordt ook door de Fraters van 
Utrecht jaarlijks financieel onder-
steund. We willen er dan ook 
graag wat meer over vertellen.

Toen de werkloosheid in de jaren 
tachtig in Nederland een groot 
probleem was, ook en misschien 
wel juist voor jongeren, zijn ver-
schillende religieuze congregaties 
gaan zoeken naar een manier om 
hier iets aan te doen. Zo werd het 
idee geboren om te beginnen met 
een werkplaats. Daar zouden jon-
geren productie- en vervoersmid-
delen kunnen opknappen voor 
minder bedeelden in ontwikkelings-
landen. Na een aantal jaren van 
voorbereiding kreeg deze wens 
gestalte in de oprichting van de 

Stichting Vraag & Aanbod Interna-
tionaal, die zich vestigde in een 
gebouw van de Fraters van Tilburg 
aan de Gasthuisring te Tilburg. 
In de eerste jaren van het bestaan 

Mee-Leven Met ...............

Nederlanders en Afrikanen

hebben met name de religieuze 
organisaties de kosten gedragen 
voor het grootste gedeelte van de 
projecten; er waren jaren bij dat zij 
tezamen tonnen hebben opgehoest 
ten behoeve van Vraag & Aanbod! 

Het bestuur van de nieuwe stichting 
bestond uit zowel religieuzen als 
niet-religieuzen, goed geschoold 
en met een gezonde dosis idealis-
me, die allen onbezoldigd hun 
werk deden. De doelstelling was – 
en is trouwens nog steeds – om in 
Nederland jonge en langdurig 
werklozen te begeleiden naar werk 

of verdere scholing. In diverse 
werkplaatsen, verspreid over het 
land, krijgen zij professionele 
begeleiding die hen in staat stelt (al 
dan niet opnieuw) te integreren op 
de arbeidsmarkt. Met het opknap-
pen van apparaten, gebruiksvoor-
werpen en gereedschap ontdekken 
zij hun capaciteiten en leren 
omgaan met een arbeidsproces. 
Vraag & Aanbod Internationaal 
draagt zorg voor toelevering van 
uit inzamelingen verkregen goede-
ren en geeft opdracht tot reparatie 
aan de werkplaatsen, die het tech-
nisch aspect verder voor hun reke-
ning nemen. 

Als de reparaties voltooid zijn, 
maar alleen pas wanneer de spul-
len weer van goede kwaliteit zijn, 
zorgt Vraag en Aanbod voor de 
benodigde logistiek en voor de 
verzending van de goederen naar 
met name Afrika.

De eerste grote opdracht voor 
Vraag & Aanbod luidde destijds: 
fietsen maken voor MIVA (Missie 
Verkeersmiddelen Actie). En van het 
een kwam het ander, want toen de 
missionarissen in Afrika hier een-
maal lucht van kregen, kwamen er 
steeds meer aanvragen binnen, uit 
alle Afrikaanse windstreken.
Overtollige, maar nog bruikbare 
goederen werden ingezet: naai-
machines, breimachines, computers 
met beeldscherm, handgereed-
schap voor timmerman, metselaar, 
elektricien, loodgieter, schoenma-
ker, fietshersteller, automonteur en 
metaalbewerker, maar ook tuin- en 
landbouwgereedschap (spade, 
hark, cultivator, snoeischaar, enz.), 
semiprofessioneel elektrisch hand-
gereedschap en elektrische appa-
ratuur zoals generators en compres-
sors, elektrisch draagbaar lasge-
reedschap, waterpompen, zaag-, 
vlak- en freesbankjes, rolstoelen, 
krukken, rollators, stevige fietsen en 
typemachines.

Al deze inbreng werd tezamen met 
de financiële steun die de stichting 
vanaf het eerste begin tot op de 
dag van vandaag geboden werd, 
aangewend voor het inzamelen en 
verzenden van containers vol goe-
deren met als bestemming onder 
andere Albanië, Burkina Faso, 

Kameroen, Congo, Ghana, Kenia, 
Madagaskar, Solomon Eilanden, 
Tanzania, Togo, Oeganda en Zam-
bia.
De projecten aldaar hebben veel 
verschillende doelgroepen en doe-
len. Ze richten zich op (werkloze) 
vrouwen, mannen en jongeren, ze 
willen scholing bieden om betere 
kansen te creëren op de arbeids-
markt. 
Vrouwen bekwamen zich met 
behulp van de naaimachines in het 
vervaardigen van kleding. Mannen 
en jongeren worden opgeleid bij-
voorbeeld op het gebied van hout-
bewerking en kleermaken, op het 
gebied van timmeren, metselen, 
loodgieten en elektrotechniek zoals 
nodig voor het bouwen van huizen 
in zowel stedelijke gebieden als op 
het platteland, op het gebied van 
lassen en van computervaardig-
heden.  

We noemden ze eerder al even: 
de vrijwilligers. Vanaf de oprichting 
in 1985 werkt Vraag & Aanbod 
Internationaal met een groot aantal 
van hen. Zij verrichten activiteiten 
in het magazijn, als chauffeur of 
als administratieve kracht. Andere 
vrijwilligers en beroepskrachten 
werken in de zelfstandige werk-
plaatsen. 
Daarnaast kan Vraag & Aanbod 
regelmatig een beroep doen op 
allerlei (kerkelijke) groeperingen. 
Zij organiseren inzamelacties in 
hun parochie, bisdom of gemeente. 
Ook scholen en bedrijven houden 
regelmatig acties. Particulieren bie-
den goederen aan en stellen ruimte 
beschikbaar voor tijdelijke opslag. 
Ook sommige kringloopwinkels en 
organisaties leveren zo nu en dan 
een verrassende bijdrage. 
Het aantal werkplaatsen – waaron-
der leerwerkplaatsen verbonden 

aan scholen voor speciaal onder-
wijs en vormingscentra – is momen-
teel zeven. Dat is minder dan het 
ooit was, maar dat kan mede door 
efficiënter werken. 
Tegenwoordig gaat het ook niet 
meer alleen om jeugd, maar zijn 
veel allochtonen als deelnemers in 
de werkplaatsen, hetgeen automa-
tisch een andere problematiek met 
zich meebrengt. Vrijwilligers en 
deelnemers van werkplaatsen vin-
den echter nog steeds een betaalde 
baan via of mede dankzij Vraag & 
Aanbod.

Vraag en Aanbod Internationaal 
heeft in haar ruim dertigjarige 
geschiedenis bewezen te voorzien 
in de behoefte aan ondersteuning, 
zowel bij hen die dringend behoef-
te hebben aan allerlei dingen als 
bij degenen die hulp nodig hebben 
bij de begeleiding naar een regu-
liere baan. Door de aandacht te 
richten zowel op Afrika als op 
Nederland, is al die jaren solidari-
teit betracht met kansarme mensen 
en is een bijdrage geleverd aan 
het algemeen welzijn van mensen, 
zowel hier als daar. 
Niet door zomaar geld te geven, 
maar door samen te werken aan 

projecten en hierin vooral de zelf-
ontwikkeling te ondersteunen en te 
faciliteren, zodanig dat mensen 
zelf beschikken over de kennis, de 
vaardigheden en de middelen, en 
die op duurzame wijze weten in te 
zetten. 

De religieuzen hebben destijds let-
terlijk kosten noch moeiten 
gespaard om iets op poten te zet-
ten wat zinvol en inspirerend was 
voor velen, en het is gelukt; het 
werd een grote organisatie die nog 
steeds springlevend is en met haar 
tijd mee gaat.
Sinds 2011 zijn opslag en kantoor 
tezamen gevestigd in een nieuw 
pand in Alphen (Noord-Brabant), 
wat lijnen korter maakt en effectivi-
teit bevordert. Verder wordt druk 
gewerkt aan het aanboren van 
nieuwe fondsen om de continuïteit 
van het werk te kunnen blijven 
waarborgen, nu de rol van de reli-
gieuzen minder wordt.
Maar hoe dan ook, ze zijn er nog 
steeds: het doel en het enthousias-
me om door te gaan en de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet te zien!

Na al deze informatie rest ons 
alleen nog de Stichting Vraag & 
Aanbod Internationaal toe te wen-
sen dat zij haar werk ten bate van 
zovelen dichtbij en veraf nog lang 
met succes zal kunnen verrichten. 
Succes!

Adri Vergeer
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Op 30 oktober 2017 overleed 
 frater Leo (Placidus) Heggelman. 
Zijn overlijden kwam niet geheel 
onverwacht. Hij is 99 jaar gewor-
den en Leo heeft uitgezien naar de 
dood. In dit In Memoriam willen 
wij terugblikken op zijn leven en 
hem de eer gegeven die hem toe-
komt. (redactie)

Bijna 100 jaar was hij en daarmee 
de nestor van onze congregatie. In 
zijn arbeidzaam leven was Leo een 
man die zich geheel en al gegeven 
heeft aan de hem toevertrouwde 
jongeren. Jarenlang is hij actief 
geweest in het bijzonder lager 
onderwijs. 
Overste frater Wilfried van der Poll 
put in zijn necrologie tijdens de uit-
vaartdienst uit de diverse geschriften 
en aantekeningen van Leo. Dank-
baar maak ik in dit In Memoriam 
gebruik van deze teksten. 

Het geheel is opgebouwd uit drie 
pijlers.
De eerste pijler is het gezin waarin 
Leo geboren werd. In een van de 
vele verhalen vertelt Leo dat vader 
en moeder in 1907 in de sacristie 
zijn getrouwd en dat hij als zesde 
in de rij geboren werd. Vier meisjes 
en een jongen waren er vóór hem 
en daarna nog zes kinderen. Leo 
was dus de middelste in het gezin 
Heggelman.
Zijn broer Wout was vier jaar 
ouder dan Leo en hij zegt daarvan 
dat Wout enerzijds een voorbeeld 
voor hem was: van hem leerde hij 
het Confiteor en het juiste antwoord 
wanneer de priester de misdienaar 
uitnodigt om met hem het laatste 

gebed van de offerande te bidden: 
Na “Orate fratres” ... en meer, 
volgde dan: “Suscipiat Dominus 
sacrificium de manibus tuis” enz. 
Zo werd Leo een goed misdienaar, 
maar anderzijds wilde Leo zeker 
geen tweede Wout worden. Leo 
was Leo en geen kopie van een 
ander. Omdat de familie Heggel-
man in Rotterdam–West woonde 
was Wout voor Sparta. Maar 
omdat dit de club van Wout was, 
was Leo dus voor Feijenoord. Zo 
gaat dat in een groot gezin.
De tweede pijler is de Kerk. Van 
jongs af heeft de Kerk een grote rol 
gespeeld in het leven van Leo. Een 
foto van de Laurentius-Elisabethka-
thedraal in Rotterdam moest dan 
ook tijdens zijn uitvaart bij zijn foto 
geplaatst worden. Leo wilde fran-
ciscaan worden maar het school-
hoofd had tegen moeder gezegd 
dat dit te hoog gegrepen zou zijn. 
Een hele teleurstelling, maar Leo 
gaat niet bij de pakken neerzitten 
en vertelt zijn biechtvader dat hij 
toch het klooster in wil. “Ik zal dan 
wel kok of tuinman worden als een 
studie er niet inzit,” zegt hij tegen 
zijn biechtvader. Deze geeft hem 
de raad het eens te gaan proberen 
bij de Fraters van Utrecht.
In 1932 komt frater Stanislaus 

Glaudemans op bezoek bij de 
ouders van Leo in Rotterdam. Dat 
was nog in de jaren dat algemeen 
oversten er zelf op uit trokken om 
nieuwe kandidaten voor de con-
gregatie te werven. De algemeen 
overste moet gezegd hebben “Tuin-
man of kok lijkt me niet zo’n goed 
idee, in het veld of in de bakkerij 
leren wij jou niet goed kennen, ga 
eerst maar eens wat jaartjes in de 
schoolbanken zitten.” Daar heeft 
Leo geen spijt van gehad.
De derde pijler, een foto van de 
wandschildering van Charles Eyck, 
die eveneens tijdens de uitvaart bij 
zijn foto stond, beklemtoont de 
keuze en de vorming voor het 
 religieuze leven. Zo begon Leo in 
1932 zijn opleiding in de nog 
maar pas geopende St.-Jozef-
kweekschool in Zeist, waar het 
juvenaat was gevestigd. Het 
gebouw waarin nu onze buur de 
PGGM gehuisvest is. De studie ver-
liep goed en in 1938 werd de 
onderwijsakte behaald en begon 
het noviciaat. In 1944 was de eeu-
wige professie en twee jaar daarna 
behaalde hij de hoofdakte.
Vanaf 1938 kreeg Leo de naam 
frater Maria Placidus. Zelf zegt hij 
over die naam: “Placidus betekent 
de rustige, de kalme, een man van 
stilte.” In de laatste jaren, toen die 
naam steeds minder gebruikt werd, 
hebben we hem ook zo gekend: 
stil, verzonken in gebed en met een 
evenwichtige rust die afstraalde op 
de mensen om hem heen. Of dat 
altijd zo geweest is, durf ik niet te 
zeggen, daarvoor heb ik Leo 
onvoldoende tijdens zijn arbeidza-
me leven gekend.

De drie pijlers in het leven van Leo 
Heggelman – het gezin, de kerk in 
zijn jeugd en de keuze voor het 
religieuze leven – gaven hem vol-
doende steun om zijn verdere 
werkzame leven een aanvang te 
laten nemen. Na enkele jaren les-
geven in het ‘gewoon’ lager onder-
wijs werd hem gevraagd een taak 
op te pakken in het buitengewoon 
lager onderwijs, nu speciaal onder-
wijs geheten. Van de toenmalige 
aartsbisschop van Utrecht mocht 
de congregatie in 1928 wel een 
missie in Indonesië beginnen, maar 
dan ook buitengewoon lager 
onderwijs in Utrecht.
Leo heeft op diverse BLO-scholen 
gewerkt: van 1946 tot 1964 achter-
eenvolgens in Arnhem, Didam en 
Emmen, in deze laatstgenoemde 
heeft hij de school opgericht. Van 
1964 tot 1997 opnieuw in Arnhem, 
daarna Nieuw-Schoonebeek en 
tenslotte Didam. De overgang naar 

het buitengewoon onderwijs viel 
niet mee, maar Leo beschouwde 
het als een opdracht dus deed je 
dat gewoon en maakte je er het 
beste van.
Zelf duidde Leo dit type onderwijs 
aan als: “Dit is onderwijs aan kin-
deren die niet dezelfde start kunnen 

maken als anderen, maar door 
onze speciale aandacht kunnen 
velen toch hun idealen waar 
maken.” Zijn collega op een van 
de scholen, de heer Maas, schreef 
bij zijn 50-jarig kloosterfeest: “Leo 
is iemand die zijn eens gedane 
keuze altijd trouw blijft. Met een 
groot plichtsbesef houdt hij daar-
aan vast.” Hij noemde Leo “Een 
vriend die alles van je weet, maar 
toch van je houdt.” 
Terugkijkend op zijn leven zegt Leo 
zelf: “Het zijn jaren geweest met 
ups en downs. Maar het belangrijk-
ste is toch mijn keuze voor het reli-
gieus leven geweest. Ik heb gepro-
beerd een goed mens, een goed 
religieus te zijn. Gedaan wat 
gedaan moest worden, zij het niet 
altijd met animo maar wel steeds 
met energie.”
Toen hij in zijn laatste jaren steeds 
minder dienstbaar voor anderen 
kon zijn, kwamen we hem meer en 

meer in de kapel 
tegen. Zijn motto 
was: ‘Bidden 
kun je altijd, nu 
ik gepensio-
neerd ben heb 
ik tijd genoeg 
om te bidden, 
en dat doe ik 
graag en veel.’ 
Toch was het 
religieus leven 
niet alleen bid-
den voor hem, 
hoe belangrijk 
hij dat ook vond. 

Als frater hechtte hij veel waarde 
aan het gemeenschapsleven. Hij 
was zich ervan bewust dat je religi-
eus-zijn samen moet doen. Hij vond 
het dan ook jammer dat er door 
het wegvallen van de werkzaam-
heden op de scholen, steeds min-
der onderlinge gespreksstof was 

voor de medebroeders.
In een reactie die Leo geeft op vra-
gen, die tijdens een retraite in 
2003 aan de communiteit werden 
voorgelegd, zegt hij over de com-
municatie met elkaar: “Wij durven 
ons niet naar elkaar kwetsbaar op 
te stellen. Vooral als het over 
geloofszaken gaat, is er een zekere 
schroom om anderen bij jou naar 
binnen te laten kijken.”
Leo heeft in Didam en Emmen in 
een kleine gemeenschap geleefd. 
Zelf zegt hij daarover: “In zo’n 
kleine groep kun je elkaar moeilij-
ker ontlopen, waardoor je elkaar 
beter leert kennen. Dat alles heeft 
invloed op hoe je met elkaar 
omgaat.”
Dat het gemeenschapsleven hem 
zeer ter harte gaat blijkt uit het 
volgende citaat uit zijn aantekenin-
gen: “De neiging om liberaal of 
onverschillig naast elkaar te leven 
moet worden ontmoedigd en 
bestreden. Wij moeten aandacht 
hebben voor elkaar, samen feesten 
als er iets te vieren is en met elkaar 
meelijden en rouwen als daar aan-
leiding voor is.”
Boven aan de rouwkaart staat de 
slotzin van het Te Deum Laudamus. 
Daarom zal de Heer toen Hij Leo 
ontving zeker tegen hem gezegd 
hebben: 
“Op Mijn barmhartigheid heb jij 
vertrouwd. Kom binnen, in eeuwig-
heid zal Ik jou niet beschamen.”
Wij zullen frater Leo Heggelman 
blijven gedenken als een ijverige 
en gelovige medebroeder, die zijn 
vaardigheden altijd ingezet heeft 
ten dienste van de “minsten der 
Mijnen”.
Leo, bedankt voor wat je betekende 
onder ons.
Adieu, tot ziens bij God.

frater Ton Oostveen

In Memoriam 

Frater Leo Heggelman
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Zijn handen kan hij niet stilhouden 
en hij is constant in beweging, al is 
hij 75 jaar. “Ik ben altijd met mijn 
handen bezig geweest; ik was 
vaak aan het tuinieren of ik maakte 
een rozenkrans,” zegt frater Bart 
terwijl hij een sigaret opsteekt. In 
de tuin van zijn huis staan honder-
den potten met bloemen in een rij. 
Achter het raam van zijn kamer 
hangen honderden rozenkransen, 
klaar om uit te delen. Enkele hon-
den en kippen bewaken ze trouw. 
“Vroeger, toen ik nog sterk was, 
was de veranda van het huis gevuld 
met verschillende soorten sierplan-
ten die ik zelf had geplant en ver-
zorgd,” vertelt hij. Maar nu zijn 
leeftijd gaat meespreken en zijn 
energie afneemt, wordt de verzor-
ging van al deze ‘schatten’ steeds 
moeilijker.

Frater Bartolomeus werd op 3 sep-
tember 1941 geboren in Eban op 
het eiland Timor. Hij is de oudste 
zoon van zijn vader Peter Eli Tefa 
en moeder Sesicia Eli Nali, die 
hem bij zijn doop de naam Korne-
lis gaven. Later kreeg hij nog twee 
broers. Hij voltooide de lagere 
school in zijn dorp en – om priester 
te worden – werd hij in 1956 naar 
het seminarie in Lalia in Atambua-
Timor gestuurd. 
Maar hij verliet het seminarie, stu-
deerde verder in Kefamenanu en 
studeerde in 1964 af als leraar. Hij 
had een baan en een salaris, maar 
dit betekende nog niet het einde 
van zijn zoektocht. Hij wilde zijn 
leven wijden aan God en daarom 
ging hij in 1967 in Podor-Larantuka 
naar het postulaat van de Fraters 
van Utrecht, de Fraters Bunda Hati 

Kudus oftewel BHK. Zijn postulaat 
duurde niet lang, zes maanden 
maar, en op 21 december werd hij 
toegelaten tot het noviciaat in 
Kediri. Het onderricht op het novici-
aat verliep voorspoedig, maar fra-
ter Bartolomeus bleef proberen dit 
te combineren met zijn werk als 
seminarieleerkracht.
Op 9 december 1969 legde hij 
zijn eerste geloften af in Malang. 
Hij was en bleef leraar, een beroep 
dat een deel van hem geworden 
was en dat uit zal groeien tot een 
van zijn belangrijkste vaardighe-
den als frater. Hij werd leraar in 
Malang en op Waibulan III in 
Larantuka, beide behorend tot het 
bisdom.
Later werd hij verplaatst naar Mau-
mere, waar hij een taak kreeg als 
leraar economie aan de middelbare 

school. Het was hier in Maumere 
dat frater Bartolomeus op 25 juni 
1978 zijn altijddurende geloften 
aflegde. Wie had gedacht dat het 
werk dat hij hier deed zijn laatste 
formele opdracht op een school zou 
zijn! In 1980 werd hij overgeplaatst 
naar Surabaya, waar hem een 
nieuwe opdracht wachtte als eco-
noom voor scholen en vicariaat. 
Omwille van zijn gelofte van 
gehoorzaamheid verliet hij het 
beroep dat hij uitoefende. Maar dat 
niet alleen. Zijn status als ambtenaar 
werd met tegenzin opgegeven. 
“Wat wil je eigenlijk zijn, ambte-
naar of frater?” herinnert hij zich. 
Het was de uitdagende vraag van 
frater Timoteus, vicarius in die tijd. 

Onder begeleiding van frater Calix-
tus van Hees, wist hij langzaam 
maar zeker te zorgen voor een vei-
lig financieel beheer. In het verle-
den werd, heel begrijpelijk, het 
financiële beleid van de scholen-
stichting en de congregatie alleen 
door Nederlanders uitgevoerd, 
heel professioneel overigens. Ande-
re taken dan de financiële werden 
in de loop der tijd door de Neder-
landers die met pensioen gingen al 
volledig gedelegeerd aan Indonesi-
ers. Op financieel gebied kwam er 
aanvankelijk de districtseconoom, 
die vervolgens provinciaal eco-
noom werd toen de status van het 
vicariaat, het district Indonesië, 
werd opgewaardeerd naar provin-
cie ten gevolge van de structuurver-
anderingen in de congregatie.
Veel doorbraken volgden. Onder 
leiding van frater Bartolomeus 
werd het noviciaat uitgerust met 
nieuwe leermiddelen ter verbete-
ring van de kennis van vreemde 
talen en de beheersing van IT-
vaardigheden en er kwamen taal- 
en computerlokalen. De novicen 

kregen handvaardigheidslessen, 
zoals het maken van bloempotten. 
Ook verantwoordingsprocedures 
werden verbeterd om het werk van 
de procurators te vergemakkelijken, 
zowel wat betreft het beheer van 
de financiën van de communiteiten 
als van de provincie en ten aanzien 
van de verslaglegging aan het 
bestuur. 

Als penningmeester van de scho-
lenstichting Yayasan Mardi Wiyata 
pakte hij het financieel manage-
mentsysteem aan en zorgde hij 
voor het aanbieden van leermid-
delen aan de fraterscholen. De 
computerlokalen werden toegerust 
in samenwerking met een compu-
terbedrijf in Jakarta.
En niet alleen op Java gebeurde 
dit; de scholen op de Kleine Soen-
da-eilanden werden voorzien van 
dezelfde faciliteiten.
De ervaring die hij had opgedaan 
tijdens de ontwikkelingsopleiding in 
het dorp Bogor toen hij nog jong 
was, heeft hem in zijn latere leven 
op veel manieren geholpen. Zo 
opende hij de timmerwerkplaats 
‘Natanael’. Met eenvoudige midde-
len wordt hier gewerkt door verschil-
lend geschoolde arbeidskrachten. 
Teakhout van voormalige schoolge-
bouwen wordt gerecycled en er 
worden meubels van de beste kwa-
liteit van gemaakt. Het prachtige 
meubilair dat het provinciale kan-
toor en het kantoor van de scholen-
stichting vult, is het werk van deze 
werkplaats. Bovendien is een aantal 
gekwalificeerde medewerkers hier-
door ook getraind om als thuiswer-
ker soortgelijk werk te doen.

Eind 1991 kreeg frater Bartolomeus 
als provinciaal econoom de kans 
om Nederland te bezoeken. Daar 
leert hij veel van de financiële 

managementervaring die de con-
gregatie heeft, rechtstreeks van 
frater Kees van Rooden, de 
accountmanager van het algemeen 
bestuur. Deze ontmoetingservaring 
maakte hem niet alleen trots, maar 
ook meer verantwoordelijk voor 
het beheer van de activa van de 
congregatie.

Als provinciaal econoom heeft fra-
ter Bartolomeus ook een rol 
gespeeld bij de opening van een 
nieuwe communiteit. Hij heeft niet 
alleen de fraterpioniers voorbereid, 
maar ook rechtstreeks geassisteerd. 
Bijvoorbeeld bij de nieuwe landon-
derzoeken en onderhandelingen in 
Oesapa Kupang, het bouwrijp 
maken van de grond in Karang-
widoro voor het noviciaat en het 
provincialaat. Hij zorgde ook voor 
de certificering van die gronden tot 
deze helemaal rond was, zelfs toen 
hij zijn functie als provinciaal eco-
noom al had beëindigd. En bij de 
voorbereiding van de opening van 
de communiteit Zuidwest-Sumba 
gemeenschap, aarzelde hij niet om 
samen met de jonge fraters het 
oude huis c.q. het ex-seminarie 
Sinar Buana te renoveren.

“Denk niet, dat alles vlot verliep. Er 
waren veel uitdagingen waar we 
mee geconfronteerd werden en die 
het hoofd moesten worden gebo-
den. Daarom is gebed altijd een 
krachtig wapen voor elke intentie 
en eerste stap. Vooral als het wordt 
gevoed door de overtuiging dat de 
genomen stappen correct zijn, is 
onze moeite meestal niet tever-
geefs,” zegt hij toen hem gevraagd 
werd naar het geheim van zijn 
loyaliteit. Hij voelt zich heel geluk-
kig omdat zijn hele reis het bewijs 
is dat God getrouw is en hem ver-
gezelt.

Frater  Bartolomeus Eli Tefa
vierde gouden feest als frater BHK op de leeftijd van 75 jaar

Zoals beloofd in de vorige Onder Ons, bieden wij u onderstaand de tekst aan die frater Adolf Cawa, 
 algemeen secretaris, op verzoek van de redactie schreef op basis van een interview met frater Bartolomeus 

in november vorig jaar.  Frater Adolf, dank u wel! Redactie.
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Sommige mensen vallen behoorlijk 
op bij de functies die ze bekleden 
of de beroepen die ze uitoefenen. 
Vaak kunnen ze daar gewoon niet 
omheen en is het inherent aan hun 
bezigheden. Maar dat geldt niet 
voor mensen die op een boekhou-
ding/administratie werken. Zij zijn 
veelal onzichtbaar. Dat betekent 
niet dat hun werk niet belangrijk is. 
Dat is het wel, zo belangrijk zelfs 
dat we niet zonder zouden kunnen.
Om zo’n ‘achtergrond-iemand’ toch 
eens voor het voetlicht te halen, 
laten we in deze Onder Ons het 
licht wat schijnen op Anneke Wate-
ler. Aanleiding was het feit dat 
Anneke in januari 65 jaar is gewor-
den. In de goeie ouwe tijd bete-
kende dit dat je met pensioen ging 
en van de AOW kon genieten, 
maar dat is niet meer. An moet nog 
even door! 
De tweede aanleiding was het feit 
dat ze per 1 februari jl. 21 jaar in 
dienst was bij de fraters en de 
 aardige gedachte kwam bovendrij-
ven dat haar werk dus volwassen 
moet zijn geworden.
Het leek de redactie dan ook een 
goed idee om Anneke eens aan 
een interviewtje te onderwerpen 
ten behoeve van een artikel.

Anneke werd geboren in Utrecht 
en groeide daar op. Ze ging er 
naar de lagere school, volgde er 
de mavo en behaalde er haar mid-
denstandsdiploma en Praktijkdiplo-
ma Boekhouden, en later zou ze 
dat alles nog aanvullen met een 
diploma Moderne Bedrijfsadminis-
tratie.
Haar carrière begon ze beschei-

den, onder aan de ladder zo 
gezegd. Dat was bij een verzeke-
ringsmaatschappij waar ze etiket-
ten mocht maken voor autoverzeke-
ringen, werk dat na enige tijd werd 
uitgebreid met typewerk van brie-
ven en dergelijke. Maar na een 
jaartje had ze dat toch wel gezien 
en ging ze naar een debiteurenad-
ministratie, die gevolgd werd door 
een boekhouding bij een drukkerij 
en die weer door een accountants-
kantoor. Daar maakte ze kennis 
met het wel en wee van de salari-
sadministratie voor het midden- en 
kleinbedrijf, met jaarrekeningen 
enzovoort.
Maar... An werd mama en koos 

ervoor een aantal jaren thuis te 
blijven. Toen haar zoontje echter 
naar de kleuterschool ging, combi-
neerde An dat met werk in de 
thuiszorg en toen hij zeven jaar 
was en op de basisschool zat, ging 
zij zogezegd ‘weer helemaal bui-
ten de deur werken’. Dit keer was 
het bij de Gemeente Utrecht. 
Anneke kreeg daar het beheer 
over de kantoorbenodigdheden en 
werd vooral verantwoordelijk voor 
de verstrekking van de pennen. Dit 
hield in dat alle ambtenaren die 
een pen nodig hadden, deze bij 
haar moesten aanvragen. Al die 
aanvraagformulieren gingen ver-
volgens naar het gemeentehuis; de 

bode kwam ze ophalen. Na een 
week was alles afgewikkeld en 
konden de bestelde pennen uitge-
deeld worden. 
An vond deze functie zó uitdagend 
dat ze na verloop van tijd toch 
maar besloot naar iets anders uit te 
kijken en dit keer werd het een 
beleggingsbank. Er werd daar 
gewerkt voor de kleine spaarder, 
maar toen voor die groep de wet-
telijke regel veranderde ten aan-
zien van de premies en dit veel 
werk overbodig dreigde te maken, 
kregen de personeelsleden die 
zorg droegen voor de premiebere-
keningen het advies naar iets 
anders te gaan uitkijken. Zo ook 
Anneke. Weer was het iets anders 
zoeken en dat vond ze: dit keer bij 
een restaurant. Op de boekhou-
ding daar werd ze zo’n beetje 
manusje-van-alles en ze vond het 
nog leuk ook. Zes jaar deed ze dat 
tot het restaurant een andere eige-
naar kreeg en geen enkel perso-
neelslid meer iets goed kon doen. 
De lol ging er toen snel af.
We schrijven dan begin 1997. Het 
is de tijd de Fraters van Utrecht op 
zoek zijn naar iemand voor de 
boekhouding, waar frater Kees van 
Rooden al vele jaren alleen de 
financiële zaken afwikkelde voor 
besturen en fraters. Men achtte het 
moment rijp om uit te kijken naar 
iemand die hem kan helpen bij het 
vele werk en die zich tegelijkertijd 
het reilen en zeilen van de congre-
gatie eigen kan maken om zo wel-
licht, later, zaken zelfstandig uit te 
voeren.
Er waren meer dan 70 sollicitanten 
en daaruit werd Anneke gekozen. 
Waarom? Het zal altijd een myste-
rie blijven. Het klikte waarschijnlijk 
gewoon op de een of andere 
manier. (En dat is zo gebleven trou-
wens, maar dat even tussendoor).

Anneke was na de secretaris de 
tweede vrouw die kwam werken 
op het kantoor van het Provinciaal 
Bestuur Nederland, maar de eerste 
op de boekhouding. En het is zelfs 
uitzonderlijker: ze is sowieso de 
enige vrouw die werkt op de frater-
boekhouding, wereldwijd, nog 
steeds!
Ze heeft sinds ze begon bij de 
 fraters de boekhoudkundige en 
administratieve ladder met verve 
beklommen. Steeds meer werk 

heeft ze zich eigen gemaakt en 
daarbij heeft ze het volste vertrou-
wen gewonnen van iedereen waar 
ze mee te maken kreeg. En of het 
nu gaat over het boeken en betalen 
van rekeningen, salarisadministra-
tie of gelden van/voor de fraters 
individueel, over contacten met 
banken en verzekeringen of het 
opstellen van de jaarrekening en 
verantwoording afleggen aan de 
accountant: er is geen onderdeel 
meer te vinden in de boekhouding 
of administratie of het behoort tot 
de verantwoordelijkheden van 
Anneke. En dan hebben we het 
alleen nog maar over het Neder-
landse gebeuren. Want ook de 

zaken als beleggingen en betaal-
kantoor van het Algemeen bestuur 
behartigt ze tegenwoordig.
Een waardige loopbaan dus, die in 
21 jaar inderdaad echt volwassen 
is geworden!

En is haar leven dan alleen maar 
werk?
Nee hoor. Ze houdt van doe-din-
gen, vooral buiten, sneeuw en zon, 
wandelen en fietsen. Ook verre 
vakanties vindt ze mooi op zijn tijd. 
Ze vertelde dat ze ooit naar Tanza-
nia is geweest en dat ze dat niet 
alleen ervaren heeft als een indruk-
wekkend vakantiedoel, maar dat 
het haar ook een beter beeld heeft 
gegeven van Afrika, van de kinde-
ren daar en hun noden en dat ze 
daardoor nu beter kan begrijpen 
waarom het werk van de fraters in 
bijvoorbeeld Kenia zo belangrijk 
is.
Verder houdt ze van boeken, al 
geeft ze toe daar niet zo erg veel 
tijd voor te hebben. Ze houdt van 
lekker uit eten met manlief, ergens 
in een restaurant, naar het theater 
of een filmpje af en toe en ze kan 
met volle teugen genieten van haar 
twee kleindochters van 8 en 2½. 
Vervelen is er echt niet bij. 

Werk en vrije tijd. Ze heeft het met 
beide helemaal naar haar zin. Dat 
het pensioen nog even op zich laat 
wachten, vindt ze eigenlijk hele-
maal niet zo erg. Ze vindt het werk 
mooi en ze is blij met het vertrou-
wen dat ze krijgt, zegt ze.
Tegen ons interview zag ze best 
op, maar als ik het goed heb inge-
schat is het haar meegevallen!
An, bedankt en ga zo door. Het 
wordt gewaardeerd. 

Adri Vergeer

boekhoudkundige steun en toeverlaat
65 en niet met pensioen

Anneke Wateler
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Dit jaar herdenken we het feit dat 
de Fraters van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart 90 jaar gele-
den startten met hun missiewerk in 
Indonesië. In 1928 vertrokken de 
eerste Nederlandse fraters naar 
Indonesië, ver weg van het kleine 
Nederland, om te gaan werken 
onder de bevolking van dit land, 
dat al jaren een kolonie was van 
Nederland.

Uitbreiding van het Godsrijk…
Vanuit meerdere missielanden kwa-
men tussen 1919 en 1947 verzoe-
ken binnen bij onze congregatie 
van diverse apostolische prefecten 
en vicarissen voor het missiewerk in 
hun gebied. Zij allen hadden een 
groot tekort aan “arbeiders in Gods 
wijngaard.” De vragen kwamen 
binnen vanuit Azië, waaronder 
meerdere verzoeken uit Indonesië.
Bij het ingaan op een verzoek 
moesten alle kanten van zo’n 
onderneming goed bekeken en 
doorgepraat worden. Hierbij valt 
te denken aan: welk land komt in 
aanmerking – wat is de taak: cate-
chese, jeugdbegeleiding, onder-
wijs – wat is de taal – hoe is de 
financiële situatie – worden de 
missionarissen wel of niet betaald 
– moeten ze voor zichzelf zorgen 
– moeten er meerdere missionaris-
sen tegelijk komen – hoe is het 
 klimaat in dat gebied? En nog vele 
andere zaken.
Ook moest gekeken worden welk 
werk in Nederland het met minder 
fraters kon doen, welke scholen we 
niet meer gingen bemannen en of 
de bisschop, onze hoogste kerkelij-
ke gezagsdrager, ermee akkoord 
kon gaan. 

90 Jaar actief in Indonesië

Ik heb begrepen dat de bisschop 
van Utrecht als voorwaarde stelde, 
dat de fraters tevens met het buiten-
gewoon lager onderwijs in zijn 
diocees zouden beginnen. Aan dit 
punt is voldaan.

De eerste fraters naar Indonesië
En zo gingen de eerste fraters op 
stap naar een land, ver weg maar 
wel met een missie. Onderwijs en 
jongeren begeleiden naar de vol-
wassenheid in een christelijke set-
ting. Maar ze hadden er zin in en 
het hele thuisfront stond achter hun 
onderneming. In februari 1928 
vertrokken de eerste twee fraters, 
te weten frater Maria Gregorius 
Goedhart en frater Maria Wilfridus 
Welling, naar Malang op Java. Zij 
waren de kwartiermakers in dit mis-
siegebied. Later dat jaar volgden 
nog eens zeven fraters naar 
Malang. Zo vormden zij een com-
muniteit die de eerste vestiging in 
Indonesië compleet maakte. 

Organisatie en start
Hoe het er in de begintijd uitzag 
weten we niet, maar het zal niet 
altijd even gemakkelijk geweest 
zijn. Men moest aan het klimaat 
wennen, de financiële kant voor het 
goed opzetten van zo’n school 
moest goed bekeken worden en 
ook de samenwerking met de lokale 
autoriteiten was van groot belang. 
Het aantal leerlingen was geen 
punt. Er waren altijd méér kinderen 
die graag op de school kwamen 
dan minder. De Nederlandse taal 
was een groot pluspunt voor de 
fraters die daar aan het werk gin-
gen. Ook was het zo dat, aange-
zien Indonesië een Nederlandse 
kolonie was, de diploma’s en 
bevoegdheden makkelijker erkend 
werden.
En zo begon het missiewerk van de 
fraters in Indonesië gestalte te krij-
gen. Men startte met de lagere 
scholen en internaten, later ook 
met het voortgezet onderwijs.

De startplek Malang is een grote 
plaats, gelegen in Oost-Java. De 
temperaturen vallen in doorsnee 
nogal mee, omdat Malang vrij 
hoog ligt en daardoor koeler is. 
Maar in de droge tijd komt de tem-
peratuur al snel boven de dertig 
graden. Dat verschilde dus nogal 
met het klimaat in Nederland.

Opleiding van jongeren voor de 
congregatie
Al voor de oorlog wilde men star-
ten met het aantrekken van jonge 
mannen ter plaatse, die ook voor 
het kloosterleven wilden kiezen. En 
zo groeide ons missiegebied 
gestaag en konden 
ook de jonge Indo-
nesische fraters 
ingezet worden 
voor de jeugd. Na 
Malang ging men 
ook fraterhuizen 
opzetten in Palem-
bang, Kediri, Sura-
baya, Ende, Mau-
mere en andere 
plaatsen. En zoals 
je al aan de plaats-
namen kunt zien, 
ging men ook naar andere eilanden 
om daar de scholing te verzorgen. 
Met name op Flores werd er veel 
werk gemaakt van onderwijs.
Hier speelt natuurlijk wel mee dat 
Malang, maar ook Maumere, 
Ndao-Ende en Larantuka op Flores 
een katholieke basis hadden.

De Tweede Wereldoorlog
Voor de Tweede Wereldoorlog 
werkten de fraters op Java in 
Malang, Kediri, Surabaya en in 
Probolinggo, gelegen in het Noor-
den van Oost-Java. In deze laatste 
plaats begon in 1942 de Japanse 
bezetting. De fraters werden eerst in 
Malang en later in het Tjimahi-kamp 

geïnterneerd. Dit is een zeer moei-
lijke tijd geweest. Men wilde er later 
bijna niet over praten. In 1945 capi-
tuleerden de Japanners en in 1946 
werd het kamp ontmanteld. De fra-
ters hebben daarna de draad weer 
opgepakt en breidden hun werk-
zaamheden uit. 

Studies en taken
Door de studies van de jonge Indo-
nesische fraters kwamen er steeds 
meer gediplomeerden bij, die inge-
zet konden worden in allerlei func-
ties. Vaak werden ze eerst ingezet 
voor een huishoudelijke taak om 
daarna een studie te volgen of op 

school of internaat te werken. Later 
zien we hen ook als overste, raads-
frater, econoom of novicemeester. 
Belangrijk was juist dat fraters ook 
op de scholen konden gaan werken 
en daardoor geld konden verdienen 
voor de gemeenschap. Dit was zeer 
noodzakelijk, omdat ervan uit 
gegaan werd dat de congregatie in 
Indonesië in de toekomst zichzelf 
moest kunnen bedruipen.

Congregatie in Indonesië en 
Nederland
En zo groeide de congregatie in 
Indonesië en werd het een volledig 
zelfstandige afdeling binnen onze 
congregatie, maar wel samen met 

de Nederlandse fraters onder één 
Algemeen Bestuur. De Nederland-
se afdeling van de fraters begon 
kleiner te worden en Indonesië 
groter. Dat resulteerde in het gege-
ven dat bij de algemene kapittels 
sinds 1982 ook Indonesische  fraters 
in het Algemeen Kapittel aanwezig 
waren en sinds 1994 de eerste 
Indonesische frater in het Alge-
meen Bestuur gekozen werd. Nu, 
in 2018, hebben we een Algemeen 
Bestuur dat volledig bestaat uit 
Indonesische fraters. Wij vallen nu 
onder de bisschop van Malang. 
Hij is onze hoogste kerkelijke auto-
riteit.

Wij zijn blij dat we als Religieus 
Huis in Nederland door kunnen 
gaan met onze religieuze presentie 
en dat we ons niet meer bezorgd 
hoeven te maken over ‘Hoe het 
verder moet gaan’. De activiteiten 
van onze Indonesische medebroe-
ders stemmen ons gerust en tevre-
den.
Wij hopen dat de Indonesische 
fraters kunnen door gaan op die 
ingeslagen weg. Wij wensen hun 
een mooi, goed en heilzaam leven 
toe.

Frater David Mullink
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

18 – 11 – 2017 De heer Bernardus Gerhardus Jozef Beune (Ben), 
 in de leeftijd van 95 jaar, te Zeist.
 hij was jaren directeur van de Sint-Gregoriusdrukkerij van de fraters in Zeist.

03 – 01 – 2018 Zuster Lydwien Nieuwenhuis van de Medische Missiezuster, 
 in de leeftijd van 84 jaar, te Tilburg.
 Medezuster van onze huisgenoten.

16 – 01 – 2018 Pater Antonius Johannes Smit, Salesiaan van Don Bosco, 
 in de leeftijd van 89 jaar, te Wijchen. 
 Hij was jarenlang de pastor bij de fraters in Zeist/De Bilt.

23 – 01 – 2018   De heer Henny Verhoef, in de leeftijd van 86 jaar, te Borculo. 
 Hij was jarenlang met de fraters verbonden als directeur van 
 het internaat van de fraters in Borculo.

13 – 02 – 2018 Mevrouw Nel Majoor–Versteeg, in de leeftijd van 84 jaar, te Soesterberg.
 Zij was de zus van frater Wim Versteeg.

23 – 02 – 2018 De heer Bart Doesburg Smits, in de leeftijd van 74 jaar, te Oud–Beijerland. 
 Hij was oud-medebroeder van de fraters.

27 – 02 – 2018  Mevrouw An Nijman, in de leeftijd van 98 jaar, te Zeist.
 Zij woonde de laatste drie maanden in het Fraterhuis Sint-Jozef te De Bilt.
 

DUREN ZAL DE LIEFDE VAN GOD
VOOR ALLEN
DIE ZIJN VERBOND BEWAREN,
ZIJN WOORD BEHARTIGEN
EN HET VOLBRENGEN. 

 
 Fr. David Mullink

Het waargebeurde verhaal van 
een kindhuwelijk
Kindhuwelijken zijn een schending 
van mensenrechten en moeten wor-
den gestopt. Geen enkel meisje 
mag gedwongen worden om te 
trouwen, maar moet in plaats daar-
van toegang krijgen tot kwaliteits-
onderwijs en keuzes kunnen maken 
voor haar toekomst. 

Volgens het UNICEF-rapport ‘State 
of the World’s Children 2017’(Toe-
stand van de Kinderen in de 
Wereld 2017) is naar schatting 23 
procent van de meisjes vóór haar 
18de verjaardag getrouwd in 
Kenia. De kindhuwelijkcijfers varië-
ren van regio tot regio. Ze zijn in 
het noordoosten en oosten het 
hoogst en lager in het centrale deel 
van Kenia of Nairobi.
Een nieuwe huwelijkswet in het 
land verbiedt een huwelijk 
voor personen jonger dan 
18 jaar en legt strenge 
straffen op aan iedereen 
die zich verlooft met een 
minderjarige. Ondanks 
deze wetten tegen kind-
huwelijken blijft de praktijk 
wijdverbreid in Kenia.
Sinds 2008 verdedigt 
Nadirkonyen de rechten van kinde-
ren; kinderen worden beschermd 
tegen uitbuiting, zoals het redden 
van meisjes van een vroeg huwelijk, 
hen bescherming bieden en hen 
toegang geven tot onderwijs. Hier-
onder legt een tienermeisje uit hoe 
het programma haar voor een 
vroeg huwelijk behoedt en haar de 
kans biedt tot scholing van een 
hoog niveau.

Bericht uit Lodwar
(Met dank aan frater Alexius Luna, die als opvolger van frater Hans Wennekes ons op de hoogte wil gaan 

houden van het wel en wee van de kinderen in Nadirkonyen.)

“Mijn naam is Macrine Achor, ik 
ben 17 jaar. Ik werd gered door 
het centrum toen ik elf jaar was. 
Ons gezin woont in de stad Kaku-
ma, in de wijk Lapur. We waren 
gezegend met vijf kinderen. Ik was 
de eerste die in onze familie werd 
geboren. Toen ik nog jong was, 
wist ik niet of ik op een dag naar 
school zou gaan, omdat ik thuis 
bleef om voor de dieren te zorgen. 
Mijn ouders zijn ongeletterd en 
weten niet hoe belangrijk onder-
wijs is: we blijven in het reservaat 
waar mensen geen idee hebben 
waar het bij onderwijs om gaat en 
ouders hun kinderen niet naar 
school brengen.
Op een dag kwam er een man bij 
mijn ouders op bezoek, net toen ik 
met mijn dieren naar de wei ging 
om hen te laten grazen. Hij kwam 
regelmatig naar ons huis en ik had 

dus geen idee dat de 
man dit keer kwam 
om te onderhandelen 
over mijn bruidsschat. 
Toen ik ‘s avonds 
terugkeerde van het 
veld, dwongen mijn 
ouders me om te trou-
wen met die man, die 
35 jaar oud was.

Ik werd naar zijn huis gebracht, 
een ‘manyatta’, een afgescheiden 
stukje grond waar een familie 
gezamenlijk woont. Ik bleef er bijna 
een maand. Als vrouw van die 
man, voelde ik dat het leven moei-
lijker werd omdat ik nog veel te 
jong was om iemands vrouw zijn. 
Mijn ouders dwongen me daartoe, 
alleen maar omdat ze mijn bruids-
schat wilden. 

De buren meldden de zaak aan de 
politie en de man werd naar het 
politiebureau gebracht. De zaak 
werd ook gemeld aan het Centrum 
Nadirkonyen. Dat werd het toe-
vluchtsoord waar ik weer kind kon 
zijn en kon deelnemen aan een 
programma dat me daarbij zou 
helpen. Ik kwam terecht op de 
lagere school van Camboni, een 
internaat voor de klassen één t/m 
drie. Later werd ik overgeplaatst 
naar een basisschool in Lodwar 
voor jongens en meisjes, waar ik 
nu in de zevende klas zit.

Ik vind het geweldig in het pro-
gramma, alles werd me er gegeven 
wat ik wilde: van een schooluniform 
tot een tas, boeken, lakens, hand-
doeken en een plastic wasbak. Ik 
hoop dat God me de kracht zal 
blijven geven om mijn opleiding 
voort te zetten, zodat ik in de toe-
komst nuttig zal worden voor de 
maatschappij. Ik heb veel waarde-
ring voor de goede zorgen en ik 
zal de mensen die me gered heb-
ben niet teleurstellen. Ik dank broe-
der Hans Wennekes en de mede-
werkers die me nog steeds helpen 
door me te les te geven, te begelei-
den en te adviseren en zo sterker te 
worden dan ik vroeger was. Als ik 
het middelbaar niveau heb 
gehaald, wil ik ons land dienen 
door een graad in de geneeskunde 
te halen om neurochirurg te wor-
den.”

Brother Alexius
and Pauline Ekaal
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Financiële verantwoording

GIFTEN TOT MAART 2018

Voor Onder Ons   

NOVEMBER  2017   
1 H.A.vd L. € 10,-
3 Th.J.S. € 25,-
10 J.W.M. € 10,-
13 T.vd H. € 25,-
15 A.M.B. € 30,-
24 M.C.V. € 25,-
   
DECEMBER   
4 A.K. € 15,-
 E.W.M.S. € 25,-
7 H.A.K. € 35,-
14 P.A.D. € 10,-
 P.A.D. € 10,-
15 G.H.L.S. € 25,-
18 A.A.vW. € 50,-
 A.F.M.v R. € 25,-
 P.W.A.M.vD. € 100.-
19 G.C.H.M.V. € 50,-
20 P.J.M. vB. € 25,-
21 A.K. € 15,-
 G.A.M.L. € 25,-
 W.J.A.v W. € 50,-
22 P.J.G. € 20,-
 F.J.W. € 75,-
27 A.M.D. € 25,-
 H.A.J.V. € 25,-
   

JANUARI  2018   
2 C.W.v E. € 30,-
 G.M.F € 30,-
3 H.A.vd L. € 10,-
4 E.W.M.S. € 25,-
8 S.C.W.TG € 10,-
 J.J.vD. € 50,-
9 A.C.v M. € 35,-
10 A.H.S.V. € 20,-
12 O.Z.P. € 50,-
24 A.R.J.E. € 15,-
 J.A.F.S. € 15,-
 W.C.M. € 50,-
   
FEBRUARI   
7 M.J.T.H. € 50,-
14 H.J.M.V.S. € 25,-
22 A.K.    € 15,-
   

“EN DAT ALLEMAAL VAN MIJN 
BELASTINGCENTEN!” 
Die verzuchting ontsnapt ons alle-
maal wel eens, als we ons ergeren 
aan één of andere verspilling of (in 
onze ogen) verkeerde besteding 
van ons zuurverdiende geld. Beta-
len van belasting ervaren we als 
een noodzakelijk kwaad, de Ameri-
kaanse staatsman Benjamin Fran-
klin (1706-1790) wist het al: “Op 
deze wereld is niets zeker, behalve 
de dood en de belastingen.” We 
willen daarom dat ons belasting-
geld goed besteed wordt. Zeker 
als we horen hoe groot de tekorten 
zijn in de zorg en hoe weinig geld 
er is voor fatsoenlijke salarissen 
voor leraren en leraressen. En ja, 
we zien ook graag allemaal ‘meer 
blauw en minder zwerfafval op 
straat’.
Toch wordt ons belastinggeld niet 
altijd verstandig besteed. Daarbij 
gaat het om duizenden of zelfs 
honderdduizenden euro’s. Zoals bij 
de bouw van een hek dat wilde 
zwijnen tegen moest houden (kos-
ten: 200.000 euro), waar de zwij-
nen via een lichte omweg rustig 
omheen wandelden. Een enkele 
keer wordt bij het ‘weggegooide 
belastinggeld’ het miljoen aange-
tikt of overschreden, zoals de bus-
baan die werd aangelegd waar 
nog nooit een bus overheen reed. 
Vorig jaar was er een tv-program-
ma (‘Van onze centen’), waarvoor 
burgers en buitenlui hun grootste 
ergernissen op het gebied van ver-
spilling van belastinggeld konden 

Kolommetje

Hamers zou volgens het voorstel 
voortaan drie miljoen euro per jaar 
gaan verdienen. Dat is veel geld (ik 
heb het niet), maar het kan natuur-
lijk altijd meer. Begin dit jaar werd 
het overzicht gepubliceerd van de 
rijkste mensen ter wereld, met een 
nieuwe nummer 1: Amazon-oprich-
ter Jeff Bezos is nu de rijkste man 
ter wereld met een vermogen van 
honderd miljard dollar! Honderd 
miljard dollar, dat zijn heel veel nul-
len op een rij… De vijf rijkste men-
sen ter wereld hebben samen een 
vermogen van 425 miljard dollar. 
Dat is meer dan de helft van het 
Nederlandse bbp in 2016 (770,8 
miljard dollar).

Wie rijk wil worden, heeft er tegen-
woordig een mogelijkheid bij: 
velen hopen met de digitale munt 
Bitcoin hun financiële slag te slaan. 
Vooralsnog gaat de waarde van 
deze en andere digitale munten 
echter snel op en neer, zodat de 
winnaars van vandaag de verlie-
zers van morgen zijn – en omge-
keerd. 
Sinds kort is er een alternatief voor 
deze Bitcoin: de ‘Bid-coin’. In tegen-
stelling tot de Bitcoin is deze 
 Bid-coin een tastbare plastic munt, 
bedacht door een pastoor uit 
Maastricht. Hij zegt over zijn 
vondst: “Een echte Bitcoin zou wel 
eens kunnen leiden tot hebzucht. 
De katholieke Bid-coin nodigt uit 
om erover na te denken wat je zou 
kunnen geven.”
Niet graaien maar zaaien dus.

Xander

Hartelijk dank voor uw welkome giften.

Fr. Wim Janssen, adm.

Voor Fraters in Kenia   

NOVEMBER  2017
14 C.L.B. € 50,-
21 G. v G.H. € 100,-
   
DECEMBER  
15 G.C.T.Z. € 50,-
19 G.C.H.M.V. € 200,-
20 A.H.W.M. € 100,-
27 A.M.D. € 100,-
 M.C.A.vd P. € 1.000,-
   
JANUARI  2018 
24 M.C.A.vd P. € 150,-
   
FEBRUARI  
19 M.R. € 50,-
20 G.W.M.d W. € 100,-

aanleveren. Het leverde een reeks 
voorbeelden van verspilling op die 
soms pijn deden aan de ogen van 
de kijker.
Weinig mensen hadden kunnen 
voorspellen dat er ‘van hun belas-
tingcenten’ ook bankconcerns gered 
zouden moeten worden. De over-
heid voorkwam tijdens de krediet-
crisis met belastinggeld dat banken 
als ABN AMRO en ING zouden 
omvallen. Deze kredietcrisis ont-
stond in de Verenigde Staten, waar 
banken grote risico’s namen bij de 
hypotheekverstrekking. Boven dien 
werden veel van deze hypotheken 
als onderdeel van financiële pak-
ketten verhandeld, zodat niemand 
een goed beeld had van de waar-
de ervan. Toen vervolgens veel 
huiseigenaren hun hypotheek niet 
meer konden betalen, raakten 
wereldwijd banken in problemen.

En toen was daar ineens het bericht 
dat topman Hamers van ING, één 
van de banken die destijds ‘van 
onze belastingcenten’ van de 
ondergang werd gered, een sala-
risverhoging van vijftig procent zou 
krijgen. Dit om zijn salaris meer 
“marktconform” te maken, zoals de 
Raad van Commissarissen van de 
bank in een toelichting zei. Een 
grote inschattingsfout want er stak 
een storm van protest op in de 
samenleving. De politiek ging naar-
stig op zoek een manier om deze 
hogere beloning voor ‘graaiende 
bankiers’ tegen te houden. Na 
enkele dagen maatschappelijke 
onrust werd het voorstel schielijk 
ingetrokken. 
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