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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

 

Al valt er al veel blad van de bomen, 

de temperatuur is overdag eerder 

zomers te noemen dan herfstig! Dat 

heeft ons niet weerhouden om aan het 

herfstnummer van INKO te werken. 

Deze uitgave is zelfs wat later dan de bedoeling was, maar 

sommige gebeurtenissen vroegen om aandacht en dat kostte wat 

extra tijd. Het is voor een gedeelte een heel actueel nummer, 

want ons nieuw Algemeen Bestuur en het achter ons liggend 

Algemeen Zaken- en Kieskapittel verdient een plekje in dit 

nummer. Marianne Vermeer, een van de aanwezigen op dit 

kapittel, heeft er een boeiend en persoonlijk verslag over 

geschreven!  

We beginnen met het voorstellen van de leden van het nieuwe 

Algemeen Bestuur. De twee laatste zilveren jubilarissen van dit 

jaar zijn tijdens het kapittel geïnterviewd en een verslag van de 

gehouden EXPO “Bekijkhetmaar” zorgen ervoor dat mensen en 

zaken niet aan de vergetelheid prijs gegeven zouden worden. Dat 

geldt ook voor een van de bewoners van het fraterhuis in De Bilt 

door de pen te hebben geaccepteerd die haar aangeboden werd. 

Het blijft altijd boeiend om van iemand te horen hoe hij/zij naar 

Santiago de Compostella is gereisd en gelopen. Deze keer is het 

een zij en wel Ria Ypma, die in het verleden al meer over haar 

wandelingen o.m. van het Pieterpad, heeft verteld. Sportiviteit trekt 

zich van leeftijd niets aan! 

Met een overweging van een artikel uit de Constituties, een vers 

van Theobaldus en in het kader van het 145 jaar bestaan van 

onze Congregatie het begin van het huis en het werk in Arnhem, 

is het wederom een gevarieerd nummer geworden. 

Wij wensen u veel leesplezier, indien gewenst gezellig bij de 

open haard! 
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Ons nieuwe Algemeen Bestuur 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Frater Venansius                                       Frater Kanisius 

Algemeen Overste                                    plv. Alg. Overste   

 

 

                                              
Frater Vinsensius                    Frater Adriano                        Frater Patrik  
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HET KIESKAPITTEL 
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ZEVENTIG JAAR GELEDEN!  
 

`Het levend houden van onze verbondenheid met Jezus en de Vader 

vraagt ook persoonlijke bezinning en gebed. In ons dagelijks leven 

moeten wij daar ruim aandacht en tijd aan besteden. Daarbij 

zal eenieder de vormen en middelen kiezen, die voor hem het 

meest vruchtbaar zijn` 

Constituties artikel 62 

 

 

Zeventig jaar geleden – in 1948 – verscheen de autobiografie 

van Thomas Merton-Louteringsberg. Het werd in die tijd een 

bestseller. Wie het boek nog eens leest ervaart dat het ook nu 

een schat aan gegevens en ervaringen bevat die ook nu nog een 

“goede reisgenoot” in de geestelijke tocht kan betekenen”. Voor 

mij nog steeds actueel en lezenswaard, een reisgids op je geestelijke 

avonturentocht. Ik begrijp dat het velen nog kan aanspreken, de 

beschrijving van zijn zoektocht in het leven en hoe hij dat doet. 

Of, zoals hij zelf zegt: “schrijven is liefhebben, het is onderzoeken 

en dankzeggen, belijden of een appèl doen. Het beste was gewoon 

belijdenis en getuigenis”. Een gids te zijn voor onze generatie  

samen met hem op weg te gaan voor een eigen innerlijke reis. 

Zijn zoektocht heeft hem geleid langs vele paden. Een gedegen 
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monastieke opleiding waarbij hij kennis nam van de grote  

spirituele erfenis uit de christelijke traditie. Hij werd bijzonder 

aangetrokken door de mystieke aspecten van de woestijnvaders. 

Ook het oosters-orthodoxe christendom en daarbij hield hij zich  

ook uitgebreid bezig met de joodse bronnen van de christelijke 

traditie. Hij was steeds op zoek naar diepgang en wijsheid in 

een tijd waarin het voor katholieken zeer ongewoon was – nog 

voor het Tweede Vaticaans Concilie – zocht hij ook naar wat 

alle religieuze zoekers met elkaar gemeen hebben. Respect voor 

de diepgang van de eigen en de andere religies. De openheid 

hiervoor was voor die tijd heel ongewoon en heeft pas door 

Vaticanum II binnen de katholieke Kerk weerklank gevonden. 

“Het is mijn diepste overtuiging dat wij er niet al te zeker van 

mogen zijn dat we Christus in ons zelf hebben gevonden zolang 

we Hem niet eens gevonden hebben in dat deel van de mensheid 

dat het verst van ons verwijderd is…… Als ik er op sta jou mijn 

waarheid te geven, maar nooit stilsta op mijn beurt van jou 

jouw waarheid te ontvangen, kan er tussen ons geen waarheid 

zijn…. God spreekt, God wordt gehoord, niet alleen op de Sinaï, 

niet alleen in mijn eigen hart, maar ook in de stem van de 

vreemdeling”. 

 

Hij geeft ons te denken wanneer wij serieus op zoek gaan naar 

verinnerlijking dat het een moeilijke tocht en opgave is. Het 

betekent  dat wij ons ”ego” waarvoor Merton de term “het valse 

zelf “ gebruikt moeten loslaten. “Wij zijn niet zo goed in het 

herkennen van illusies en al helemaal niet van de illusies die we 

koesteren over ons zelf. Voor de meeste mensen op de wereld 

bestaat er geen grotere werkelijkheid dan dit valse zelf.” Je moet 

dus op zoek gaan naar je “ware zelf”: wie ben je ten diepste en 

wat heb je te doen op de plek waar je leeft? Op zoek gaan naar 

je ware zelf is enerzijds de contemplatieve diepgang zoeken, maar 

anderzijds ook je van daaruit op de wereld, je omgeving richten. 

Het is vanuit de contemplatie dat je in actie moet komen. Pas 

dan kan je “ware zelf” - degene die je bent voor God - zich 
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ontplooien en kan Gods bedoeling met jou vruchten voortbrengen. 

We zien overigens vaak zelf niet hoe dat gebeurt. 

 

In een van zijn mooiste gebeden vinden we zijn zoeken naar de 

kern terug: “Heer, ik weet niet waar ik heen ga. Ik ken de weg 

niet die voor me ligt. Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij 

zal eindigen. Ook ken ik mijzelf niet echt, en als ik denk dat ik 

Uw wil volgen, dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk 

doe. Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen U in 

feite ook behaagt. En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles 

wat ik doe. Als ik dit doe, dan weet ik dat U mij zult leiden  

langs het rechte pad, hoewel ik  er misschien niets van begrijp. 

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, ook al lijk ik verloren en 

in de schaduw van de dood. Ik zal niet bang zijn want U bent 

steeds bij mij, en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten om 

mijn gevaren alleen te doorstaan”.  

 

Het is aan ieder van ons aan het vertrouwen dat in dit gebed 

wordt uitgesproken vorm te geven. Niet door anderen voor te 

schrijven wat te doen, of door anderen te imiteren, maar door te 

zoeken naar wat werkelijk van ons wordt gevraagd op de plek 

waar we leven! 

 

Voorhout 10-08 -2018 

Drs. Alfons Kroese o.c.d. 
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EEN ZILVEREN FLORINEES 
 

In deze jaargang van INKO heeft u al enkele verhalen over de 

zilveren jubilarissen van 2018 kunnen lezen. Er zijn er nog twee 

niet aan bod gekomen. Adriano had in april geen tijd, maar nu 

tijdens het kapittel wel en Andriano woont op Timor en die ga 

ik in het weekend bezoeken. Dit zijn dan de twee laatsten van deze 

jaargang. Voor de komende jaren moeten we een oplossing 

zoeken, bijvoorbeeld door een buitenlandse correspondent te 

vinden om toch de Nederlandse medebroeders kennis te kunnen 

laten nemen van hetgeen de Indonesische medebroeders doen 

en vooral wie zij zijn. 

 

 
 

Adriano uit Surabaya en ik uit De Bilt treffen elkaar in Malang, 

waar wij beiden lid van het Algemeen Kapittel zijn. Deze groep 

van zilveren jubilarissen zat in het tweede noviciaatsjaar toen ik 

als lid van het Algemeen Bestuur voor het eerst in Indonesië kwam. 

Dat is toch voor beiden een wat bijzonder gevoel. Maar toch weet 

ik weinig van hem en feitelijk alleen dat zijn kloosternaam Adriano 
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is en hij in het onderwijs werkzaam is. Dus ik begin bij zijn geboorte. 

Adriano vertelt het zelf als volgt: “Ik ben als Adrianus Nago geboren 

in Borong, bij Ruteng in de streek Wangarei op West Flores op 

20 september 1970. Wij waren met vijf kinderen: drie dochters en 

twee zonen. Ik ben de jongste van de vijf. Mijn ouders zijn beiden 

overleden, vader al in 1985 en moeder in 2012. Pa was boer”. 
 

Natuurlijk is de schoolloopbaan een vast gegeven, die bij Adriano 

(wiens kloosternaam dus een variatie is op zijn doopnaam) als 

volgt verliep: “De lagere school en de SMP – lagere middelbare 

school – heb ik in mijn geboorteplaats Borong doorlopen en mijn 

SMA (de hogere middelbare school) in Ruteng. Daarna ben ik 

naar Kupang getrokken om een universitaire studie te doen” Op 

mijn vraag wat hij ging studeren was het antwoord “toerisme” en 

dat verwachtte ik niet. Toerisme studeren en dan in een klooster 

terechtkomen, vond ik wat vreemd….” Dat kwam”, ging Adriano 

verder, “doordat ik via het internaat frater Wilfried van Engen 

ontmoette en met hem heb ik veel gepraat. Op een gegeven moment 

zei hij: “Je moet je hart, je roeping volgen”. “Dat heb ik gedaan, 

maar ik heb het thuis niet verteld, omdat mijn broer naar het 

seminarie wilde, maar dat mocht niet van vader, want mijn broer 

was de oudste en de stamhouder……. Hij is toen onderwijzer 

geworden. Vader geloofde wel enzo maar naar het klooster of 

seminarie gaan, was iets anders….dus toen heb ik dat maar gedaan. 

Ook moeder zou het niet goed gevonden hebben. Ik ben dus 

naar het postulaat in Maumere gegaan, want eigenlijk had ik al 

het idee toen ik nog op de SMA zat.” 
 

Zijn schoolloopbaan begon Adriano op Celaket in Malang als 

penningmeester van de Scholenstichting, waarvan frater Valens 

in die tijd de Directeur was. “Tevens ging ik voor onderwijzer 

studeren aan de Universiteit, een vierjarige opleiding. In het laatste 

jaar, toen ik mijn scriptie nog moest schrijven, werd ik al benoemd 

tot directeur van de SMP op Celaket. In 1995 werd het de SMP 

in Ende, in 1998 – 2013 de SMA in Podor/Larantuka en van 2013 

tot nu de SMA in Surabaya”. 
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Over deze school en de jeugd wil ik graag eens wat meer horen: 

hoeveel leerlingen; alleen katholieke leerlingen; hoe zit het met 

het schoolgeld? Adriano vertelt het als volgt: “Onze school telt 

ruim 900 leerlingen, waarvan 90 % van Chinese afkomst is, de 

anderen zijn divers. We hebben meer protestanten dan katholieke 

leerlingen en een klein gedeelte is Islam, Boeddhist e.d. De meeste 

leerlingen komen uit gegoede gezinnen.” “Maar niet alle Chinese 

families zijn toch rijk?” is de reactie van Inge, onze tolk. “Nee”, 

reageert Adriano, “natuurlijk niet. Maar voor gezinnen die het 

schoolgeld met moeite of helemaal niet kunnen betalen, hebben 

wij een schoolfonds dat opgericht is en in stand wordt gehouden 

door onze oud-leerlingen”. “Is de fraterschool dan niet erg elitair 

geworden?“ is dan mijn vraag. Adriano is het met mij eens, 

maar voegt eraan toe: ”Tegenover ons en vlakbij zijn andere 

katholieke scholen waar kinderen heel goed terecht kunnen o.a. 

scholen van de zusters. Ons schoolgeld is inderdaad hoog en het 

wordt elk jaar hoger, maar ik heb er nog nooit een protest over 

gehoord!” Ik kom dan nog even terug op het feit dat er leerlingen 

uit allerlei geloofsrichtingen zijn. "Zijn er ook leerlingen uit de 

Islam en mogen die een hoofddoekje dragen? In veel situaties 

hebben mensen en instanties in Nederland daar moeite mee”. 

“Op school worden geen hoofdoekjes gedragen. De ouders weten 

dat het een katholieke school is. En bij het inschrijven ondertekenen 

zij het schoolreglement, daar staat niets over hoofddoekjes in, 

maar toch komt het dragen niet voor!” Het is nooit echt verboden, 

maar het geeft tot heden toe geen problemen of vragen. Ook 

niet bij Islam-leerkrachten. Het schoolgeld b.v. is momenteel 

1,5 miljoen Rupiah en het wordt nog steeds zonder klagen betaald”. 

Natuurlijk ben ik dan ook benieuwd  naar het godsdienstonderwijs 

als ze zo nadrukkelijk etaleren met het predicaat “katholiek”. 

“Elke vrijdag is het laatste uur van de ochtend voor de hele school 

een “vormingsles”. De Islam-leerlingen gaan dan naar hun moskee 

voor het middaggebed en alle andere leerlingen hebben een les, 

waarin de bijbel of andere onderwerpen op spiritueel, religieus 

gebied behandeld worden. De leerlingen mogen ook zelf onder-
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werpen aandragen om te behandelen. Op die manier proberen 

wij aan de religieuze vorming bij te dragen”. 
 

Adriano vertelt dan over het huidige probleem van terugloop in 

de binnenstad van Surabaya, waar alle scholen mee te maken 

hebben. Surabaya breidt zich heel sterk uit aan de buitenkant 

van de stad in meerdere richtingen, met het gevolg dat scholen 

de binnenstad verruilen voor een plek elders. Bij die scholen 

verrijzen ook kosthuizen, maar dat zien we niet rondom Kepanjen. 

Als wij onze school willen behouden, zouden wij op dat probleem 

moeten inspelen b.v. door het bouwen van internaten, zoals we 

die op de andere eilanden hebben. Veel leerlingen komen van ver 

buiten de stad“. Dit idee heb ik al enige tijd gehoord, maar daar 

is het kennelijk bij gebleven. 
 

Daar Adriano nu zo’n vijf jaar directeur is van deze school, vraag 

ik hem of hij vindt dat de jeugd veel veranderd is in die jaren, 

vooral ook omdat ik in Nederland daar nog al negatieve geluiden 

over hoor. “Nee”, reageert hij “niet in negatieve zin. Toen ik de 

school overnam was de sfeer veel losser en vrijer. Je zag toen 

ook meer jongelui met geverfde haren e.d., maar dat is weggeëbd. 

Het ligt er ook aan hoe je met bepaalde zaken omgaat. Als je de 

mobieltjes in de klas op een goede manier laat gebruiken door 

in de les het als een hulpmiddel te gebruiken om iets op te zoeken, 

dan geeft het geen problemen. Mobieltjes zijn bij ons niet verboden. 

Bij alle sociale vakken kun je er op een of andere manier juist 

gebruik van maken, maar het hangt natuurlijk van de leerkracht 

af hoe die ermee omgaat.” 
 

Een probleem dat van buiten komt, vindt Adriano veel moeilijker 

te hanteren, De regering heeft bevolen dat alle leerlingen moeten 

slagen. Gebeurt dat niet, dan kan de betreffende leraar in de 

problemen komen. Ik schrik daarvan, want hoe kun je dat nu echt 

garanderen? Werkt dat niet negatief naar de leerlingen, die gaan 

denken: ze laten me toch wel slagen! Werkt het niet gezagsonder-

mijnend? En is het diploma dan nog wel wat waard? Diverse 
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vragen borrelen meteen naar boven. “Ja”, zegt Adriano het is 

een probleem, maar het enige wat je kunt doen is om leerlingen 

die wat zwak staan, een jaar te laten doubleren bij de overgang 

naar de examenklas. Het eindcijfer wordt bepaald door het school- 

en het staatsexamen cijfer op te tellen en door 2 te delen……. 

Echt sjoemelen kun je er maar moeilijk mee, maar het is een 

bijzonder vreemde eis! 
 

Genoeg over de school, want ik heb in ons Jaarboekje gezien 

dat Adriano behalve directeur van een grote school ook nog 

hoofd is van de onderafdeling van de scholenstichting Mardi 

Wiyata. Hij begint te lachen en zegt: “Dat stelt niet veel voor. Als 

op de drie scholen van onze stichting in Surabaya problemen zijn 

kan men mij erbij betrekken om te proberen het op te lossen. Lukt 

het mij niet, dan wordt de directeur van de Stichting erbij gehaald”. 

Als tweede punt zie ik dat hij nog aan de Universiteit studeert 

voor S2. Geen idee, dus gevraagd: “Inderdaad dat is een tweejarige 

cursus Leiderschap. Als je die met succes volgt kun je je master 

halen. Het eerste jaar is college lopen, het tweede jaar is theses 

schrijven. De studie is heel prettig en je leert er veel van. Ik ben 

nu met de theses bezig, Het is nieuw studierichting en bevalt goed”. 
 

Dan vraag ik hem of hij nog iets bijzonders heeft of wil zeggen. 

Hij komt teug op de situatie van de kosthuizen of een internaat 

voor studenten om te voorkomen dat onze school niet te handhaven 

is in de binnenstad. Temeer daar we er plek voor hebben. Het 

zou prioriteit nummer 1 dienen te worden. 
 

Met een hartelijk dank-je-wel sluit ik ons gesprek af, dat ik als 

zeer boeiend heb ervaren. De datum en de viering van zijn zilveren 

jubileum zijn al geweest, maar “nog veel gezondheid en geluk” 

wens ik hem namens de redactie van INKO toe. 

 

Malang, 15 september 2018 

Leo Ruitenberg 
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GESCHIEDENIS DER VESTIGING 
 

Deze keer is in het kader van 

het 145 jaar bestaan van 

onze Congregatie iets over 

het begin van Arnhem ge-

vonden. In het archief ligt 

namelijk een groot, dik foto-

album. Hierin niet alleen 

prachtige foto’s, maar ook 

geschreven kronieken.  

Het begin van het wonen en 

werken van fraters in 1927 

hebben we letterlijk overge-

nomen uit dat album. Zeer 

herkenbare zaken, die ook 

elders gespeeld hebben! 

 

 

Op herhaalde aanvraag van de zijde van het schoolbestuur 

“St.Willibrord” te Arnhem, was het Hoofdbestuur der Congregatie 

van de Fraters van O.L.V. van het H.Hart te Utrecht eindelijk 

besloten, onder goedkeuring van Z.D.H. Mgr. den Aartsbisschop 

van Utrecht, H.v.d.Wetering, tot de vestiging van een succursale 

der Congregatie aldaar over te gaan. 

En zo geschiedde het, dato den 25ste Augustus van het jaar onzes 

Heeren 1917 des namiddags tegen 3 uur vier leden der Congregatie 

te Arnhem arriveerden; het waren: Fr. M. Stanislaus (Algem. Overste 

der Congregatie) met de fraters: M. Aloysius (benoemd tot Directeur 

van het nieuwe succursale), M. Tarcisius en M. Xaverius. 

 

Een kleine teleurstelling wachtte ons viertal: noch één der leden 

van het Schoolbestuur, noch iemand anders was ter verwelkoming 

aanwezig. Zij gingen alzoo alleen op stap om hun nieuwe verblijf 
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op te zoeken. Zonder al te groote omwegen bereikten zij eindelijk 

het dichtbij gelegen Burgemeestersplein, ‘n deftige buurt in het 

luxe Arnhem. Doch No 8, ‘n bovenverdieping, kon geen van hen 

ontdekken; (de ingang was op zij van ‘t huis!) het speurend oog 

van onzen goeien Econoom, frater M. Odulphus, had echter 

spoedig het zwervend viertal ontdekt en weldra klonk het achter 

hun rug: “Frater Superior, hier zoo!” Zij terug en nu stonden ze 

weldra te kijken als ‘n kat in een vreemd pakhuis! 

 

De Superior sprak de nieuwe bewoners toe en heette hen van 

harte welkom in hun “voorlopige” woning. Na hun verblijf in 

oogenschouw te hebben genomen, werd de “vredespijp” aange-

stoken en nadat de geurige rookwolken naar de vier windstreken 

waren geblazen, drukte de Algem. Overste de nieuwen bewoners 

ten afscheid nogmaals op ‘t hart, dat een groot werk hen wachtte 

en zij de eer der Congregatie hadden hoog te houden. 

 

Na ‘t gouter keerden Fr. Superior en fr. Odulphus weder naar 

Utrecht terug. Door de waarlijk moederlijke zorg van laatstgenoemde 

was de nieuwe woning keurig van het allernoodzakelijkste voorzien. 

In de keukenprovisiekast vond men brood en boter voor dien 

avond en voor de komenden dag, alsook ‘n kannetje melk met 

een kleinen voorraad koffie en thee. Wat er verder noodig was, 

moest gehaald worden op “bonnetjes”; men leefde immers in 

den mobilisatietijd gedurende den grooten wereldoorlog. Hoe 

daar echter aan te komen in de wildvreemde stad? Al spoedig 

zat dan ook de nieuwe Directeur met z’n handen in ‘t weinige 

haar. De dag na aankomst zou hem echter uitkomst brengen; 

op school maakte hij kennis met ‘n volwassen zoon van den 

timmerman Rosmuller, die zich geheel belangeloos ten dienste 

stelde om de verschillende levensmiddelenbureaux enz. af te 

fietsen ten einde de benoodigde bonnen te bekomen. 

Dankbaar werd van dit vriendelijke aanbod gebruik gemaakt, 

waardoor vooreerst in den meest dringenden nood was voorzien. 
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Daar het kleine convent geen kok rijk was, had, op verzoek van 

Fr. Aloysius, de Eerw. Moeder Thecla, overste van het Gesticht 

“Insula Dei”, zich bereid verklaard de zorg voor het middageten 

der Fraters op zich te nemen. Ruim 12 uur arriveerden ‘n paar 

oude mannetjes van dit Gesticht met ‘n houten kist, waarin ‘t 

benoodigde maal. Wel waren de oudjes niet immer “mannen 

van de klok”; wel lekte de inhoud van potten en pannen bij het 

transport soms door de houten kist, .....doch, over ‘t algemeen 

mocht men tevreden wezen. Terloops zij hier bemerkt, dat de 

fraters ook voor het vervolg veel te danken hadden aan de goede 

zorgen van de Eerw. Moeder en Zusters van bovengenoemd 

Gesticht. Zoo was men dan geïnstalleerd. 

 

De Werkzaamheden 

De overeenkomst van ‘t Hoofdbestuur der Congregatie met 

Arnhemsche Schoolbestuur “St. Willibrord” gold de overname 

der St. Eusebiusschool aan de Utrechtschestraat 3a. Dat was 

een alles behalve gemakkelijke taak. Deze school had, en terecht, 

te Arnhem een vrij slechten naam. Het Hoofd, de Heer Nieuwland, 

was al een goede zeventiger, van wien zeer natuurlijk niet meer 

de noodige, krachtige actie kon uitgaan. 

Daarbij kwam nog het treurige feit, dat pas één der onderwijzers 

ontslagen was als ongeschikt voor zijn functie wegens drankmis-

bruik, wat algemeen bekend was. 

Indien men hierbij nog bedenkt, dat er enkele nog weinig gerouti-

neerde leerkrachten waren en een der fraters (fr. Xaverius) pas 

geslaagd was, dan valt het licht te begrijpen dat zich nu juist 

geen rooskleurige vooruitzichten voor onze fraters openden. Te 

meer daar er onder het onderwijzend personeel der Arnhemsche 

R.K. Jongensscholen een antipathie bestond tegen de voorgenomen 

“fraternisering” der St. Eusebiusschool, welke antipathie nu 

juist niet onder stoelen of banken gestoken werd. 

 

Intussen naderde de datum, vastgesteld voor de overname van de 

leiding der school. Daags te voren had de verwelkoming plaats 
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in de school door den Hoogeerw. Heer Glaudemans, Deken der 

Stad en Voorzitter van ‘t R.K. Schoolbestuur “St. Willibrord” met 

eenige leden. De Deken hield evenzeer een hartelijke toespraak 

tot de fraters en deed daarin o.a. uitkomen, dat het onderwijs 

van religieuzen te verkiezen was boven dat van leken! (Wat de 

aanwezige leekenonderwijzers: Wiltschut, Beekman en Scherders 

hierbij wel dachten?!............). 

 

Fr. Aloysius, de Directeur, dankte het Schoolbestuur voor het in 

de fraters gestelde vertrouwen en sprak de hoop uit, dat de samen-

werking tusschen fraters en leeken-onderwijzers steeds een 

aangename mocht zijn. 
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MIJN TAAL 
 

 

Het vreemde woord is als een smet 

op frisgewassen laken. 

Het vreemde woord is als een draak, 

een draak met wrede kaken. 

 

Het vreemde woord is spiegelglas, 

is spiegelglas met vlekken. 

Het is een luxe namaakfles. 

Niet echt en vol met lekken. 

 

Het vreemde woord is als een vloek. 

Dus altijd overbodig. 

De eigen taal is rijk genoeg. 

Het vreemde woord niet nodig. 

 

Het vreemde woord besmeurt de bron, 

waaruit wij allen putten. 

De vreemde stof: hij moet er uit 

ten algemenen nutte. 

 

Het vreemde woord is klatergoud, 

Het blinkt en schittert even. 

Het vreemde woord is onder nul, 

en onder nul gebleven. 
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Het vreemde woord bedreigt de taal. 

Wil daarin nooit berusten. 

Het vreemde woord bedreigt de taal, 

zoals de zee de kusten. 

 

Het vreemde woord beheerst de hits 

van eigenlandse kringen. 

De moedertaal wordt de woestijn, 

waarin geen mens gaat zingen. 

 

Het vreemde woord is bijtend zuur, 

En niemand houdt dit tegen. 

Het vreet steeds dieper, dieper door, 

zoals de zure regen 

 

Ik roep de Nederlanders op. 

“Laat nooit die vijand binnen. 

Weest waakzaam. Staat voor eigen taal 

als wachters op de tinnen!“ 
 

 

 

 

Theobaldus Geraets 
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EXPO “BEKIJKHETMAAR!” 
 

 

Over het algemeen is het fraterhuis St.-Jozef in De Bilt een oase 

van rust. Je kunt je kamer uitlopen en door de gangen lopen - op 

welk tijdstip van de dag dan ook - zonder dat je iemand tegen 

komt, hoewel er een kleine dertig personen wonen en er doorgaans 

ook medewerkers in huis zijn. Maar ineens kan die rust verstoord 

worden, niet doordat er een ongeluk gebeurt, maar doordat men 

op het idee gekomen is om een tentoonstelling te gaan opzetten.  

Het gedenken van 145 jaar congregatie van de fraters van Onze 

Lieve Vrouw van het H. Hart op 13 augustus 2018, was de aanleiding. 

Oude foto’s van onze huizen, liefdewerken of communiteiten uit 

het archief in collages plaatsen en ten toonstellen was al meerder 

keren gebeurd. Nu eens iets anders! De aanleiding was een 

misverstand met betrekking tot het schilderen dat onze Pastoraal 

Werker, Hans Peters, doet. Hem was al eens gevraagd om zijn 

werken hier in huis te exposeren, maar daar had hij (nog) geen 

oren naar. Via facebook was de mededeling gekomen, dat iemand 

met dezelfde naam werken ging exposeren…..maar onze Hans 

heeft maar één e in zijn naam en die ander twee. Dat misverstand 

was gauw opgelost, maar…. de vraag om hier te exposeren bleef 

staan. Ook een medebroeder, die zo trots is op zijn duizenden 

bierblikjes was al eens uitgedaagd om tot een expositie te komen. 

Kortom, beiden zijn over stag gegaan en waren bereid om te 

exposeren. Eind maart was dat besluit genomen en na wat gepraat 

erover werd aan het Bestuur van het Religieus Huis Nederland 

gevraagd of het idee uitgewerkt mocht worden tot een expositie 

op 13 augustus.  

Voor deze expositie zouden de exposanten gevraagd worden bij 

de bewoners en medewerkenden van het fraterhuis die zelf schilderen, 

tekenen enz. of iets echt verzamelen. We schatten de deelname 

op ongeveer 10 personen, maar het werden er uiteindelijk zo’n 30. 

Het overtrof alles!  
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Alen van, Paula:  postzegels / tegeltjes 

Booij de, Hilarius tekenen en schilderen 

Brummelhuis, Johan: bierblikjes 

Doodkorte, Ben:  welbedankt 

Hilhorst, Willibrordus: wilde plantentuin 

Huirne, Henk:  km-tellers / euro’s 

Jenster, Ria:  knipwerk en schilderijtjes 

Kempen, Andrea: bloemschikken 

Leechburch Auwers, Antoine: H. Antonius 

Lodder, Irma:  Betty Boop 

Mullink, David:  verzamelingen uit Kenia 

Okkersen, Jeanette: peper- en zoutstelletjes / legpuzzels 

Oostveen, Ton:  muziekinstrumenten / schrijven en dichten 

Peters, Hans:  schilderen als hobby 

Poll van der, Wilfried: varkentjes 

Rooij van, Rudo  fotografie 

Ruitenberg, Leo:  karbouwen / houten beeldjes /engelen / missiebusjes 

Slinkers, Ivonne:  flessen versieren 

Spekschate, Berno: Bar Mitswa 

Stevens, Frits:  luchtboogbeelden Sint Jan 

Temme, Silla:  KLM-huisjes 

Vermeer, Marianne: vrolijke papegaaien 

Versteeg, Wim:  fietsvierdaagse-medailles 

Vlaar, Gertrude:  verzen en gedichten 

Walta, Stanislaus: kerstkaarten / suikerzakjes 

Winnips, Co:  beginnende lezertjes 

Wit de, Gerard:  schrijver 

Wolferen van, Lineke: koken en kookboeken 

Zweep van der, Siardus: lagere schoolboekjes / tekeningen Cornelis Jetses 
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Met een kleine werkgroep werd aan de slag gegaan en het was 

geweldig om die groei tot zoveel interesse mee te maken. Uiteindelijk 

werd het werk uit het archief van overleden medebroeders er ook 

nog aan toegevoegd. Kortom: aan belangstelling geen gebrek. 

Maar de grote vraag kwam toen: hoe en waar gaan we exposeren?? 

Het maken van een plattegrond van de Oude Refter met hal 

daarvoor bleek al gauw te weinig ruimte te geven. Het werd  een 

professionele expo met gehuurde vitrinekasten en vitrinetafels, 

welke allemaal op slot konden en de kasten met verlichting. Dit 

heeft het peil van zo’n expo op hoger niveau gebracht. Maar vooral 

ook de inhoud van de tentoonstelling verraste de werkgroep. De 

variatie bleek heel goed in het concept te passen. We kregen 

schilderwerk van Hans Peters; fotowerk van de ons bekende vriend 

Rudo van Rooij en de verzameling van bierblikjes; varkentjes; 

KLM-huisjes; legpuzzels en peper- en zoutstelletjes; muziekinstru-

menten; gebruiksvoorwerpen e.d. van Kenia; gedichten en verzen; 

kilometertellers en medailles; kerst- en andere wenskaarten; 

zelfgeschreven godsdienstmethoden; hout gesneden beelden uit 

meerdere landen; Betty Boop miniaturen; boeken en beeldjes 

over Ot en Sien; kookattributen en -boeken; houten papegaaien; 

versierde flessen enz. Ongelooflijk gevarieerd in vorm en kleur! 

Het werd een vulling voor een zaal, drie gangen, 3 hallen, dus 

meer dan het halve huis! 

 

Van 6 tot 13 augustus hadden we de tijd hard nodig om iedereen 

de tijd en de ruimte te geven om zelf zijn/haar spullen op een 

goede manier in een kast of op een tafel te exposeren. Die week 

was al gauw duidelijk dat de rust voor enige tijd uit het huis zou 

zijn verdwenen. Wat zijn er een meters, nee kilometers afgelegd 

door de leden van de werkgroep om overal tegelijk aanwezig te 

kunnen zijn! En wat heeft de werkgroep een werk verzet, samen 

met anderen die meer technisch aangelegd zijn en ook sjouwkracht 

bezitten! Meestal moet een werkgroep vooral denkwerk verrichten, 

maar nu moest daarnaast ook van alles gebeuren.  
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Het was eigenlijk een 

groot feest voor de be-

trokkenen, juist omdat 

je alles zag groeien en 

je ervoer waarvoor je 

bezig was! Het groeide 

en groeide! Iedereen 

begon al de ogen uit te 

kijken op al dat fraais 

en die grote variatie en 

de verdere aankleding met fraaie bloemstukken. 

 

En zo werd het 13 augustus en was er de officiële opening met 

het openingswoord van de Overste, frater Wilfried; muziek van 

de zusters Lidwien en Cecilia en een zeer bijzondere demonstratie 

van instrumenten om de zee te laten horen of de regen door Ton 

Oostveen, maar het centrale programmapunt was een inleiding met 

een powerpointpresentatie van Joost van Hest, een kunsthistoricus. 

Hij had - na gehoord te hebben wat voor dag het was en wat er 

zoal tentoongesteld zou gaan worden - zijn inleiding de titel 

gegeven: “Inspiratie en zich laten leiden 

door passie”. Joost had zijn inleiding 

niet alleen goed voorbereid, maar wat 

hij als titel had gegeven, bracht hij zelf 

zichtbaar en hoorbaar naar buiten: met 

veel passie bracht hij zijn gedachten naar 

voren, mede wijzend op de inspiratie en 

passie die mensen als Mgr. Schaepman, 

onze stichter, hebben gehad en daardoor 

mensen om zich heen heeft kunnen 

“verzamelen” om het doel dat hij voor 

ogen had concreet gestalte te geven. Het 

was een genot om naar hem te luisteren.  
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En met een “catalogus” waarin alle exposanten met foto en een 

korte tekst over het waarom ze iets verzamelden of zelf iets 

creëerden, werd er gelegenheid gegeven om een wandeling door 

de expositie te maken om daarna met elkaar even een hapje en 

drankje te gebruiken. Het was een geweldig fijne openings-

bijeenkomst. 

 

De twee weken die erop volgden hebben we veel volk over de 

vloer gehad. Bewoners en medewerkenden waren vrij om familie 

of vrienden te laten komen of mee te nemen om de expo te komen 

bekijken. Daar is veel gebruik van gemaakt. Ik weet niet of het 

een graadmeter is, maar van de 200 boekjes die gemaakt zijn, 

waren er na de sluiting nog 2 over!!! In het “gastenboekje” is 

heel veel waardering, lof en bewondering geschreven en veel 

respect geuit dat dit in onze gemeenschap (nog) heeft kunnen 

plaats vinden. 
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Het was zeer fijn om te ervaren dat zelfs in de twee vrijdagavond-

gebedsvieringen het Expo-gebeuren een plaatsje heeft gekregen. 

Het werkte dus naar vele kanten heel goed door! 

Even een “detail uit de lezing uit 17 augustus:  

“Enthousiasme en geestkracht brengen vaart in ons leven en 

dat is af en toe nodig om verzuring en verzakking tegen te gaan. 

Het zijn de gaven en talenten die wij samen hebben en ieder 

van zichzelf heeft wat wij hier met elkaar delen. Vier alle goede 

eigenschappen die je in je hebt. Vier je idealisme en je enthousiasme. 

Vier je bezieling en vier je geduld en laat anderen erin delen”. 

 

Een van de voorbeden: 

“Voor mensen die hun talenten ten volle benutten; die hun gaven 

in dienst stellen van het welzijn van anderen, dat zij steeds 

meer de mensen worden die ze kunnen zijn, dat hun inzet en 

betrokkenheid gezien en gewaardeerd worden.”. 

 

Een couplet uit een vers: 

Wat een rijke wereld van de mens 

äls je ’t leven delen wilt met elke medemens, 

als je wat geluk kunt geven en geluk ontvangt:  

God en mens……. welbedankt 

 

Maar omdat het hele gebeuren ook 

officieel beëindigd moest worden in 

de beleving van de Werkgroep, is 

daarin een workshop centraal gesteld. 

Onze medewerkster Ivonne Slinkers 

versiert namelijk zeer kunstig lege 

flessen of glazen potten. Ze was 

enthousiast om die workshop te leiden 

en heeft er geen spijt van gehad, want 

er is ijverig versierd! De tafel was 

voorzien van heel veel leuk materiaal 

en in een ommezien waren de stoelen 
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bezet door dames en op een gegeven moment met één heer….., 

maar die was al gauw druk bezig anderen te helpen met het 

lijmpistool! Ook goed werk! 

Met waarderende en dankwoorden heeft de Overste de expositie 

voor gesloten verklaard en was er tijd om nog even op het grote 

succes te toasten! Alle exposanten kregen een tweede boekje, 

waarin hun eigen portretfoto met een fragment van eigen inbreng 

was opgenomen plus een groepsfoto, die op 13 augustus was 

gemaakt. 

 

Wonder boven wonder was binnen een uur al veel van de expo 

onttakeld, omdat de volgende dag de gehuurde kasten en tafels 

opgehaald zouden worden. Maar tot aller verbazing was zelfs 

de hele expo maandagmiddag om 16.15 uur helemaal opgeruimd. 

Dank en lof aan allen die eraan – op welke wijze dan ook – 

meegeholpen hebben. We sluiten een historisch en zeer waardevol 

gebeuren eervol af. 
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De Bilt, 2 september 2018 

Leo Ruitenberg.  

 

De opbrengst van de kaarten met een vers van zr. Gertrude en van 

de versierde flessen van Ivonne Slinkers hebben samen € 369,55 

opgebracht. Een fantastisch bedrag dat op 5 september 2018 is 

overgemaakt naar het HIV-project in Kenia. 

Er is later nog € 40,-- bijgekomen. 
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Ik ben Ria Jenster  

en heb de pen over mogen nemen van dhr. Co Winnips. 

 

Hoe zal ik beginnen? 

Ben geboren op 22 okt. 

1929 in Zuilen-Utrecht. 

Ben opgegroeid in een 

katholiek gezin.  

Heb één broer boven me, 

daarna kreeg ik nog vijf 

broers onder mij. Maar 

daar kwamen nog eens 

zes zussen bij. 

We hadden een gezin dat 

graag en veel spelletjes 

deed met elkaar, b.v. 

domino, kaarten, sjoelen 

enz. Ook gingen we naar 

buiten en speelden met 

buurkinderen verstopper-

tje, pinkelen, enz. 

Maar het leven ging door. 

Toen ik een jaar of 14 – 15 was, wilde ik zuster worden. 

Zondags na de Hoogmis zaten de zusters in het zijkapelletje met 

hun handen omhoog te bidden, dat vond ik zo apart en mooi, zo 

wilde ik ook wel leren bidden. 

Ben na mijn opleiding voor kleuterleidster ingeschreven bij de 

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Steyl. Heb er mooie 

en zinvolle tijden meegemaakt.  
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Maar ook het kloosterleven veranderde en ook ik maakte een 

moeilijke tijd door. Ben uitgetreden maar in mijn hart ben ik 

religieus gebleven.  

Werd ziek, kon niet meer voor mijzelf zorgen. Na veel omzwervingen 

ben ik in het Fraterhuis aangeland. Voel me hier gelukkig en op 

mijn plaats. Mag en kan weer deelnemen met de vieringen in de 

kapel, de goede zorg en het samen kunnen zijn. 

Hoop nog een tijdje zo te mogen leven. Dank daarvoor.  

 

Heb ook een hobby, dat is 

‘kleuren’. Maak veel ver-

schillende kleur-stukjes. Het 

fijnste vind ik: kan er veel 

mensen een plezier mee 

doen door iets te kunnen 

geven op verjaardagen, of 

zo maar als het mooi en 

naar de zin gemaakt is. Zo 

hebben er dan twee mensen 

plezier aan, de ander en de 

gever.  

 

“Het zijn de kleine dingen die het doen”, Mieke Telkamp schreef 

dit gedichtje. 

 

Kom nog vaak tijd te kort! 

  

Ria Jenster 
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VAN PAMPLONA NAAR  

SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
 

2018…- een jaar van loslaten van mijn vrijwilligerswerk voor de  

 PCI (parochiële caritas} van de Parochie 

- een jaar van op zoek gaan/openstaan voor nieuw vrijwil-

ligerswerk 

- een jaar van wandelen van de Alkmaarse en Nijmeegse 

4daagse 

- een jaar van wandelen/pelgrimeren van Pamplona (bekend 

om zijn stierenvechten) naar Santiago de Compostella.  

 

Pelgrimeren is zoals vaak omschreven: op bedevaar gaan, op weg 

gaan waarbij het niet gaat om het doel of zoals een nicht van mij 

tijdens de wandeltocht appte: de weg zelf is de bestemming. 
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Een stukje geschiedenis 

Santiago betekent Jacobus en Compostella is de stad waar volgens 

de legende de apostel Jacobus begraven ligt. 

De legende: na zijn dood in het H. Land besloten zijn discipelen 

zijn lichaam met een boot te verplaatsen naar de plaats waar hij 

het christelijk geloof gebracht had. 

In 500 na Christus kwam er 

een brief uit Jeruzalem dat de 

discipelen de apostel naar het 

Iberisch schiereiland (huidige 

Spanje) hadden gebracht. Hij 

zou in een tombe in het huidige 

Galicië zijn neergelegd en in 

vergetelheid zijn geraakt. 

Tijdens het bewind van 

Alfonso II (791-842) was het 

huidige Galicië (n.w. Spanje) 

deel van het koninkrijk van

          Asturië. 

Een kluizenaar in die dagen zag vreemde lichten in het bos en 

stuurde een boodschap aan bisschop Teodomiro. Samen gingen 

zij er met spoed heen en vonden het graf dat door hen werd 

geïdentificeerd als dat van de apostel Jacobus. 

Ze berichtten dit aan de koning en die kwam naar de vindplaats 

om het graf te vereren.  

Zij gelden dan ook als de eerste pelgrims.  

De route die zij volgden staat nu bekend als de Camino Primitivo. 

Op die plek ontstond een basiliek die vervolgens vervangen 

werd door een romaanse, huidige kathedraal van Santiago de 

Compostella. 
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Mijn Camino (weg) 

We starten met een groep gelijkgezinden van 24 personen met als 

uitgangspunt:  ‘s morgens bezoek aan kerken, kloosters en musea, 

‘s middags wandelen. Vanwege de hitte zou het beter zijn geweest 

om ‘s morgens te lopen maar in Spanje is er ‘s middags siësta en 

dus alles dicht. 

In 6 dagen liepen we onge-

veer 85 km langs bergen, 

dalen, over rotsblokken en 

bergpaden die stijl naar 

beneden liepen. Dit deed je 

niet zomaar. Ongeveer 2 km 

over rotsblokken lopen neemt 

al gauw twee tot twee en 

een half uur in beslag. Steil 

naar beneden lopen betekent 

iets naar achteren leunen wan-

neer je de neiging hebt tot 

vallen, anders val je voor-

over rollend naar beneden. 

We starten in Pamplona in de Saturninokerk waar de maagd 

van de pelgrimsroute wordt vereerd. 

Hier komt de volgende legende om de hoek kijken. 

In de kerk bevindt zich namelijk een kippenhok. De legende luidt 

als volgt: een vader is met zijn zoon onderweg naar Santiago en 

overnacht bij een herbergier. Deze herbergier wil deze jongeman 

wel voor zijn dochter maar wordt afgewezen. De herbergier stopt 

een zilveren beker in de tas van de vader en deze wordt bij zijn 

vertrek opgepakt en veroordeeld tot de strop. De zoon wil dat niet 

en neemt de plaats in van zijn vader. De zoon wordt opgehangen 

en de vader vertrekt naar Santiago. Wanneer  hij terugloopt  gaat 

hij weer langs bij de herbergier en voor dat hij daar is, ziet hij 

dat zijn zoon nog leeft. Hij brengt de herbergier, die kippen aan 
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het plukken is, op de hoogte maar deze gelooft hem niet en zegt: 

“oké als de veren van de kippen die ik geplukt heb weer terugkeren 

bij de kippen dan geloof ik je.” De veren keren terug bij de kippen, 

de zoon wordt bevrijd en de herbergier wordt veroordeeld tot 

de strop. 

Het kippenhok in de kerk herinnerd aan deze legende met als 

boodschap: wees op je hoede onderweg, pas op voor inhalige 

herbergiers en vertrouw op St. Jacobus. 

Via Burgos en Léon komen we al wandelend aan bij de Cruz de 

Ferro. 

Dit is een belangrijke plaats voor de pelgrims. Men legt hier stenen 

neer die men van thuis heeft meegebracht. Die stenen kunnen 

symbool staan voor het verkeerde dat men heeft begaan en dat 

men wil achterlaten, anderen leggen stenen neer om de zorgen 

en ballast van het leven hier achter te laten en zodoende als vrije 

en verlichte mens verder te lopen op je eigen weg. 

 

Ik heb voor verschillende mensen en mijzelf stenen meegenomen 

en daar achtergelaten voor anderen heb ik een kaarsje aangestoken 

in een ruimte dicht bij het kruis. 
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Daarna weer verder op weg en ja hier moest ik de rotsen trotseren. 

Voetje voor voetje en voor mijn gevoel een heel lange weg. 

We gaan op weg naar PorteMarin en komen langs een bergpas 

op 1300 meter hoogte. Het is een zware tocht. 

Onderweg passeren we het klooster van Loio waar in 1170 taalf 

ridders zwoeren dat ze de pelgrims zouden beschermen tegen de 

aan vallen van de moren, waardoor de orde van de Ridders van 

Santiago ontstond. 

Vanuit Pontemarin rijden we met de bus naar Brion, een dorje 10 km 

van Santiago af. Morgen lopen we naar Santiago de Compostella. 
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Aankomst in Santiago: 

Veel mensen 

Een pelgrimsmis met duizenden  camino lopers. 

We kwamen anderhalf uur van tevoren in de kerk en er was 

nauwelijks plaats. 

2 korte liederen werden ingestudeerd en de rest werd gezongen 

in het latijn. 

Concelebratie van 35 priesters vanuit heel de wereld. 

Een wierookvat dat aan het einde van de eucharistieviering over 

de hoofden van de gelovigen geslingerd werd moest door 5 mensen, 

die daarvoor een opleiding gehad hadden in de lucht gehouden 

worden. 

Kortom: deze pelgrimsroute was heel indrukwekkend. 

Onderweg veel moois en goeds beleefd. 

Iedereen is op weg, iedereen steunt en helpt elkaar, opvallend 

was dat niemand alleen was. 

 

Tot slot 

Pelgrimeren: de weg zelf is de bestemming. De natuur overweldigt 

je en je voelt je er onderdeel van. 

Je voelt je een met het geheel. 

Wij allen zijn pelgrims, op weg, op onze Camino. 

 

Bon Camino. Ria Ypma   
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DE LAATSTE VAN DE VIJF 
 

 

Op zondagmorgen na de koffie heb ik een afspraak met Andriano 

om hem te interviewen in verband met zijn zilveren jubileum. 

Over de drie anderen is al eerder gepubliceerd, nu zijn Adriano 

en Andriano aan de beurt. Twee namen die erg op elkaar lijken, 

maar uiteraard totaal andere personen zijn en dus is hun 

verhaal ook heel anders. Vanuit het Algemeen Kapittel ben ik 

speciaal met Wilfried naar Kupang gereisd om - met Wilfried 

als tolk - de ontmoeting met Andriano te hebben. We zitten 

heerlijk buiten in de schaduw. 

 

 
 

Bernardus Nanggo Kleden is geboren in Waibalun, vlakbij Larantuka, 

Oost Flores. Het gezin telde 6 kinderen, van de 4 jongens is er 

al één overleden en er zijn 2 zussen. Ben is de jongste van het 

stel. Zijn ouders zijn inmiddels overleden. Ben is familie van 

frater Valens Tukan, die in 2010 is overleden.  
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De lagere en middelbare school heeft hij thuis doorlopen en ging 

toen naar de kweekschool. Toen hij een jaar op school stond kwam 

hij in contact met frater Marianus z.g. waardoor hij geïnspireerd 

werd en zich aanmeldde voor het postulaat in Maumere. 

Evenals de anderen van deze groep herinnert hij zich nog heel 

goed de aardbeving en de gevolgen daarvan.  

Op 12 juli 1993 trad hij in en sindsdien gaat hij door het leven 

onder de naam frater Andriano Kleden. Hij heeft de keuze gemaakt 

om zijn volledige achternaam te vereenvoudigen. 

 

Over zijn loopbaan vertelt hij als volgt: “Mijn eerste benoeming 

was op de kleuterschool op de Jalan Semeru in Malang als 

penningmeester van de Scholenstichting en godsdienstles geven 

op enkele scholen. Daarna werd het de Kleuterschool en Lagere 

School op Celaket in Malang – 15 jaar; verder drie jaar Lagere 

School in Palembang; 5 jaar Lagere School op Kepanjen in 

Surabaya plus een S 1 studie aan de universiteit aldaar. Dit was 

een nieuwe opleiding voor onderwijzers, een upgrading. Weer 

terug naar de Lagere School, en wel in Kediri voor 5 jaar”. 

 

Een gevarieerde loopbaan qua standplaats en genoeg jaren om 

een ervaren leerkracht voor het lager onderwijs te zijn.  

Nu woont hij op Timor in Kupang. Vanouds meer een plek voor 

Universiteitsstudenten, zo heb ik Kupang vanaf 1995 ook gekend. 

Tegenwoordig studeert men veelal in Malang of Surabaya. Een 

frater studeert hier nog en wel voor de technische richting bouw-

kunde. Vroeger is hier wel een school van de fraters geweest, 

maar nu al heel lang niet meer. Men zou hier wel weer een 

school willen beginnen, maar de bisschop vindt dat niet nodig, 

want er is in de stad goedlopend katholiek onderwijs.  

Men is nog zoekende om op een of andere manier de scholen en 

de jeugd van dienst te zijn door een retraitehuis te ontwikkelen. 

Scholen houden in Indonesië bezinningsbijeenkomsten en die 

hebben veelal behoefte aan een goede accommodatie voor losse 

dagen of een paar aaneengevoegde dagen.  
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In Malang bijvoorbeeld gebeurt het al. Ik weet momenteel niet 

of daar alleen de fraterscholen gebruik van maken of ook andere 

scholen.  

In ieder geval zijn de fraters Dismas en Andriano hier benoemd 

om te proberen tot een ontwikkeling van het bezinningshuis te 

komen. Helaas lukt het hen nog niet erg. Er zal wel meer geduld 

en tijd nodig zijn. Wel komen er in het weekend, zowel op 

zaterdag als zondag, kinderen tussen de 3 en de 10 jaar hier bij 

elkaar voor godsdienstige vorming. Het zijn met name kinderen 

uit de buurt van het fraterhuis in de wijk Oesapa. Andriano verzorgt 

deze bijeenkomsten.    

Hopelijk vinden zij wegen om het gestelde doel te bereiken. 

Het begin is er misschien, doordat de scholen de ruimte al wel 

voor eigen bijeenkomsten huren. 

 

Andriano hoopt dat de ontwikkeling gaat lukken en anders dat 

hij weer gauw een benoeming op school zal krijgen, want zijn 

hart ligt in de schoolklas! 

 

Namens de redactie van INKO heb ik Andriano bedankt voor 

zijn openhartig verteld verhaal over deze 25 jaar  en gewenst 

dat hij nog goede jaren voor zich heeft. 

 

 

Kupang, 16 september 2018 

Leo Ruitenberg 
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HET ALGEMEEN KAPITTEL 2018  
Persoonlijke ervaringen van Marianne Vermeer, 

bestuurssecretaris van het Religieus Huis Nederland 

 

Hoe het begon 

Daar zit ik dan op 10.363 meter hoogte in een Boeing 777 van 

Garuda Indonesia, onderweg naar huis. Wat een belevenis, de 

afgelopen bijna vier weken. Het begon allemaal in mei, toen 

frater Wilfried vanuit Indonesië liet weten dat het Algemeen Bestuur 

mij uitgenodigd had als speciale stafmedewerker voor het Algemeen 

Kapittel 2018 in september in Malang. Met als taken om de 

Nederlandse delegatie te ondersteunen en de verslaggeving naar de 

fraters in Nederland te verzorgen. Wauw, ging het echt gebeuren? 

 

Ja, het was echt. Maar het was nog heel ver weg. En er waren in 

de tussentijd genoeg activiteiten om de aandacht af te leiden, zoals 

het 50-jarig kloosterfeest van frater Wilfried, een beraad voor de 

fraters en oh ja, het bestuursverslag over de afgelopen zes jaar 

behoort ook tot het takenpakket van de secretaris 😉.  

De laatste weken gingen heel snel voorbij. Tussendoor ging ik 

nog vijf avonden naar Amsterdam voor conversatielessen om mijn 

Bahasa Indonesia nog wat op te poetsen. Ik kan me verstaanbaar 

maken in een eenvoudig gesprek. 

 

Het verblijf in Malang 
 

We vertrokken op vrijdagochtend 

7 september vanaf het Fraterhuis 

St.-Jozef in De Bilt. Na een voor-

spoedige reis – 24 uur van deur 

tot deur – kwamen we zaterdag-

middag aan bij het St.-Gregorius-

huis in Malang. Hier wordt de 

komende drie weken het Alge-

meen Kapittel 2018 gehouden. 
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Het St.-Gregoriushuis ligt in een buitenwijk van Malang. Op het 

grote terrein bevinden zich ook de gebouwen van het Noviciaat. 

Onlangs is er grote (openlucht) aula gebouwd waar bijeenkomsten 

gehouden kunnen worden voor wel tweehonderd personen.  

Er is een groentetuin en een jerukboomgaard. Een jeruk is een 

citrusvrucht, en zit een beetje tussen een sinaasappel en een mandarijn 

in: heel erg lekker! We aten jeruks ’s morgens, ’s middags en 

’s avonds na de maaltijd! Net als bananen uit eigen tuin!  
 

 
 

In de communiteit van het St.-Gregoriushuis wonen tien fraters. 

In het aangrenzende Provincialaat zijn tevens de kantoren van de 

Scholenstichting Mardi Wyata gevestigd. Vlak in de buurt staat 

een moskee, die goed van zich liet horen: om vier uur ’s morgens 

begon de eerste oproep tot gebed. En niet zo zachtjes! 

 

De temperatuur in Malang is aangenaam in september. Het was 

zo’n 28 graden overdag. ’s Nachts had je aan een dun dekentje 

voldoende. In de vergaderzaal met airco had ik vaak een vest aan, 

maar dat ging direct uit als we de zaal verlieten! 
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Hoe zag een kapitteldag eruit? 

Nou, die begon al heel vroeg met een eucharistieviering om zes uur. 

Daarna het ontbijt: er waren twee aparte tafels voor de (negen) 

Nederlanders met brood, ei, kaas, jam en pindakaas. De Indonesiërs 

aten rijst met groenten, kip, vlees en/of vis. Na het ontbijt was er 

een uurtje tijd voor jezelf. Om half negen begon de ochtendgebeds-

dienst in de kapel. Voor iedere kapitteldag was er een speciale 

dienst. Hierin werd afwisselend door de Indonesische en de 

Nederlandse fraters voorgebeden. Daarna ging iedereen naar de 

kapittelzaal en begon de vergadering met het aansteken van de 

kapittelkaars en een openingsgebed. 

 

Van negen tot half elf werd er vergaderd. Iedereen zat met een 

koptelefoon op. Door broeder Bram Hommel en mevrouw Inge 

Kapitan werd alles vertaald. Ze deden dat heel vakkundig en lieten 

zich niet snel van de wijs brengen als er soms te snel of onduidelijk 

werd gesproken. Petje af! 

 

Tijdens de koffiepauze was er altijd iets lekkers: een zoete of een 

hartige snack, een koekje of een broodje. Na de koffiepauze volgde 

van elf tot kwart over twaalf de tweede vergadersessie. Deze sessie 

werd afgesloten met een slotgebed. Vervolgens dronken we een 

aperitief en werd er warm gegeten: elke dag een verse soep, witte 

rijst en diverse soorten groenten, kip, vlees en/of vis. En vers 

fruit toe. Tegen half twee was het tijd voor ontspanning, voor 

een middagdutje of tijd om werkzaamheden te verrichten voor 

een commissie of voor het verslag voor de website van de 

Fraters van Utrecht 😉!  

 

De derde vergadersessie liep van vijf uur tot kwart over zes. 

Om half zeven de avondgebedsdienst. Ook hiervoor was er een 

boekje met een dienst voor iedere kapitteldag. Tegen zeven uur 

de avondmaaltijd: soep, rijst en diverse soorten groenten, kip, 

vlees en vis. En ook nu weer vers fruit als nagerecht. 
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Rond half acht werd de maaltijd beëindigd en was er even tijd 

voor jezelf. De dag werd afgesloten met de ‘rekreasi’. Vanaf 

half negen was iedereen welkom voor een glaasje limonade of 

bier (Bir Bintang) en een knabbeltje. Na de recreatie was het tijd 

om te gaan slapen: morgen begint de dag weer vroeg! 

 

De eerste kapittelweek 
 

 
 

De eerste week verliep volgens de hierboven geschetste dagindeling. 

De gespreksleiding was in handen van pater Hans Kwakman msc. 

Het was even wennen aan de toch wel lange dagen. Ik vond het 

erg inspannend om tijdens alle sessie met een koptelefoon op te 

zitten. Onbewust probeerde ik ook naar het Indonesisch te luisteren; 

soms pikte ik wel wat woorden op. Waar ik vooral achter kwam 

was dat ik heel veel woorden nog niet geleerd heb! 

 

Over de inhoudelijke zaken van het kapittel verwijs ik u graag naar het 

door mij bijgehouden verslag op de website www.fratersvanutrecht.nl. 

onder het kopje 'Algemeen Kapittel 2018' vindt u dit. 

  

http://www.fratersvanutrecht.nl/
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Vier dagen vrij 

Tussen de eerste en de tweede kapittelweek was er een lang weekend 

van vier dagen. De Nederlandse delegatieleden grepen deze 

gelegenheid aan om andere communiteiten te bezoeken. Zo bezocht 

ik samen met frater Berno en tolk broeder Bram de fraters in Ende 

op het eiland Flores. Hemelsbreed is de afstand ongeveer duizend 

kilometer. We vertrokken zaterdagochtend om zes uur. Er waren 

geen files onderweg, zodat we al voor half negen in Surabaya 

aankwamen. We hebben nog even gedag gezegd tegen fraters 

Wilfried, Leo en Stanislaus. Zij zaten te wachten op hun vlucht 

naar Kupang. 

 

Onze vliegreis naar Ende begon om elf uur. Na een tussenstop in 

Labuan Bajo kwamen we rond vier uur ’s middags aan in Ende. 

Frater Maximus stond ons op te wachten en bracht ons naar het 

fraterhuis Santo Aloysius. Vanaf het terras kijk je zo op de zee 

en het zwartezandstrand. Dat vond ik wel een aparte ervaring, als 

je zo’n zwart strand voor het eerst ziet.  
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We maakten kennis met een aantal van de acht fraters die lid 

zijn van de communiteit, waaronder frater Hieronimus en frater 

Ferdinandus. Frater Ferdi heeft een poosje in Nederland gewoond 

en spreekt nog een beetje Nederlands.  

 

Op zondagochtend om zes uur woonden we de eucharistieviering 

bij in de kapel tegenover het fraterhuis. Na het ontbijt kregen we 

van frater Maximus een hele uitgebreide rondleiding door de 

scholen, SMA en SMP, en de internaten. Wat een groot complex. 

De SMP-leerlingen, onderbouw middelbare school, zaten in hun 

lokaal te leren. We gingen overal even naar binnen. De jongens 

stonden dan op en riepen in koor ‘Good morning, sir’. Het was 

heel erg rustig in de klassen. De oudere jongens, SMA, de hogere 

middelbare school, waren bezig met het corvee in en rond hun 

internaat: er werd druk opgeruimd en geveegd. We namen een 

kijkje in de keuken. Per week wordt er ongeveer negentig kilo 

rijst gekookt!  
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We bezochten ook de bibliotheek. Die is een aantal jaren geleden 

ingericht door Gerrit en Elisabeth Riphagen van Stichting Bondgenoot 

Partner. In de bibliotheek lagen tijdelijk torenhoge stapels school-

boeken voor de kinderen te wachten om uitgedeeld te worden. 

Frater Maximus vertelde dat de bibliotheek intensief gebruikt 

wordt door de leerlingen. 

 

De volgende dag namen 

de fraters ons mee naar 

Kelimutu National Park 

in Centraal-Flores. Het 

was een hele mooie tocht 

door bossen en langs 

sawa’s. We deden ruim 

twee uur over de afstand 

van vijftig kilometer. 

De Kelimutu is een 

vulkaan die bestaat uit 

drie kraters die elk gevuld zijn met een gekleurd meer. De meren 

liggen op een hoogte van 1600 meter. Het water van de meren wordt 

door mineralen gekleurd. De meren zijn lichtblauw, lichtgroen 

en donkerrood. Hoewel, toen wij het zagen was het niet rood, 

hooguit de rand een beetje. Het kraterlandschap rondom de meren 

is kaal en grijs. Daardoor 

vallen de kleuren van de 

meren nog meer op. Men 

gelooft dat de zielen van 

de overledenen in een van 

deze meren hun laatste 

rustplaats vinden. Het is een 

hele klim naar boven, maar 

het uitzicht zeker waard! 

Helemaal boven kwamen 

we een groep Indonesische 

zusters tegen.  
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Dinsdagochtend om zeven uur vertrokken we vanaf het vliegveld. 

Bij onze overstap in Kupang konden we – alweer – even gedag 

zeggen tegen fraters Wilfried, Leo en Stanislaus. Zij hadden een 

vlucht eerder naar Surabaya! Ons vliegtuig kwam om één uur aan. 

We moesten erg lang wachten op de koffer van frater Berno. 

Frater Kanisius en de chauffeur stonden al op ons te wachten. 

Na een maaltijd onderweg waren we om vijf uur terug in het 

St.-Gregoriushuis.  

 

De tweede kapittelweek 
 

 
 

De tweede week begon op woensdag en duurde tot en met zaterdag. 

Woensdag was overigens een speciale dag: niet alleen omdat 

mijn zus jarig was, maar vandaag verscheen het vierde deel van 

een serie die ik lees. Gelukkig deed het internet het en kon ik 

het e-boek downloaden … 

Zaterdagavond werd tijdens een etentje aandacht besteed aan het 

feit dat Inge Kapitan al dertig jaar tolkt en vertaalwerkzaamheden 

doet! Jammer genoeg was het gerecht met eend alleen op zondag 

te bestellen. Dat was pech voor mij.  
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Zondags werden er drie jubilea gevierd: het 25-jarig kloosterfeest                                                                                                                                                             

van frater Alexius, het 50-jarig kloosterfeest van frater Wilfried en 

het 60-jarig  professiefeest van pater Hans Kwakman. We begonnen 

met een eucharistieviering in de kapel van het noviciaat. 

Tijdens het aperitief waren er optredens van de novicen met 

dans en zang. Heel erg leuk allemaal. De feestelijkheden 

werden afgesloten met een heerlijke maaltijd. 

 

’s Middags ben ik met Inge 

naar het centrum van Malang 

geweest. We hebben rondge-

lopen in Alun Alun, een groot 

park, met aangrenzend de 

grootste moskee van Malang. 

Even binnen geweest bij een 

winkelcentrum en daarna 

bij Toko Oen een drankje 

gedronken. Bij Toko Oen staan onder andere Nederlandse gerechten 

als kroketten en huzarensalade op de menukaart. Een beetje 

koloniale sfeer en inrichting. Naar verluidt komen hier nog 

steeds veel Nederlanders. 
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De derde kapittelweek 

Op maandagmiddag ging ik met fraters Berno en Hans naar 

Kampung Warna Warni, wat letterlijk kleurrijk dorp betekent. 

De omstandigheden in deze voormalige sloppenwijk Jodipan 

waren erbarmelijk. Als antwoord op een opdracht om de levens-

omstandigheden in de wijk te verbeteren bedacht een groepje 

studenten van de Universiteit in Malang het plan om de muren 

en daken in felle kleuren te schilderen, maar ook poorten, trappen 

en wandelpaden kregen een vrolijk tintje. Alles werd schoongemaakt. 

De krottenwijk is veranderd in een toeristische attractie, met als 

gevolg dat er honderden bezoekers per dag komen. Nu verdient 

de lokale bevolking zelfs geld aan de bezoekers. De wijk bloeit 

als nooit tevoren. Het was een feest om er rond te lopen. Ik kwam 

ogen te kort (en batterijen voor mijn fototoestel)!  
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Dinsdagmiddag bracht ik met de fraters Berno, Hans en met Inge 

een bezoekje aan Celaket: de communiteit en de scholen. Heel 

erg leuk om daar rond te lopen. Het is een erg mooi gebouw. In 

de leeszaal kwam ik een BestuursBulletin nr. 1 tegen uit 1973! 

En een Inko uit 2017. 

 

Woensdag was de laatste dag van het zakenkapittel. Aanvankelijk 

was de bedoeling om het kapittel rond twaalf uur af te sluiten, 

maar er waren nog zaken die besproken moesten worden. Geen 

uitstapje dus vanmiddag, maar een derde sessie om vijf uur. 

Om kwart over zes werd het kapittel door frater Venansius 

officieel afgesloten met het uitblazen van de kapittelkaars. 

 

Het kieskapittel 

Donderdagochtend om acht uur een eucharistieviering als begin 

van het kieskapittel. Onder voorzitterschap van pater Ignasius Joko 

werden de vijf leden van het Algemeen Bestuur gekozen voor 

de komende bestuursperiode 2018 – 2024. 
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Op deze laatste middag in Malang liepen we naar het Zoölogisch 

Museum Frater Vianny. Dit staat op het terrein van het St.-Gregorius-

huis. We bekeken de uitgebreide collectie: prachtige verzamelingen 

schelpen, opgezette dieren, dieren op sterk water, et cetera. Er 

zijn ook levende slangen!  

Na het eten rondde ik met frater Leo het verslag van het kieskapittel af. 

Om half negen stond het op de website: mijn kapittelklus zit erop! 

 

 
 

 

 

Een paar dagen ontspannen in Yogyakarta 

Het is inmiddels een goede gewoonte om na een kapittel niet direct 

naar huis te gaan, maar om een paar dagen te ontspannen na de 

inspanning. Zo ook na dit kapittel: we gingen een paar dagen naar 

Yogyakarta. We vertrokken vrijdagochtend om zeven vanuit het 

St.-Gregoriushuis en werden uitgezwaaid door een grote groep 

novicen en fraters. De reis naar Yogyakarta maakten we per trein, 

zeven uur in de Malioboro Ekspres. Pater Hans Kwakman en 

broeder Bram Hommel reisden met ons mee.  
Een hele mooie reis, met afwisselende landschappen. Leuk om te 
zien dat op alle stations vermeld werd op welke hoogte we zaten. 
Malang ligt op 444 meter hoogte en tijdens de reis daalden we 
via 335, 167 en 65 meter bij Kediri, naar 53 om vervolgens via 
65 en 93 uit te komen op 113 meter in Yogyakarta. Daar kwamen 
we om half vier aan. We namen afscheid van pater Hans en 
broeder Bram. Het was nog een heel gesjouw met onze koffers. 
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We moesten dwars door twee stilstaande treinen heen om van 
het ene perron op het volgende te komen: trapjes op en af. Voor 
het station stond iemand te wachten met een bordje met de naam 
van frater Leo. Met twee auto’s reden we naar ons hotel: Rumah 
Mertua, in een buitenwijk van Yogyakarta. Rumah Mertua 
betekent: het huis van mijn schoonouders. De eigenaar van het 
hotel heet Albert Spenrath, en hij is een vriend van Jantine Buijs, 
een goede vriendin van de fraters die op Lombok woont. Hij 
was er om ons te verwelkomen. Het hotel is prachtig met een 
huislijke sfeer. Mooie kamers, heerlijk eten en een zwembad in 
de tuin. Bij het diner genoten we van ons eerste glas witte wijn 
na drie weken alleen maar limonade en bier. 
 
We hebben een paar dagen toeristje 
gespeeld.  
Op zaterdagochtend bezochten we Fort 
Vredeburg. Dit is in 1765 tijdens de kolo-
nialisatie gebouwd door de Nederlanders, 
ter bescherming van de gouverneur. 
Om het complex is de loopgraaf nog 
steeds te zien. In het museum zijn 
diorama’s te zien over de onafhankelijk-
heidsstrijd in Indonesië.  

Daarna liepen we naar het 
Kraton, het koninklijk paleis 
van de sultan van Yogya-
karta. Een 85-jarige gids 
gaf tekst en uitleg bij de 
verschillende ruimtes en 
objecten. Hij deed dat heel 
bevlogen. Vanaf het Kraton 
gingen we per betjah naar 
een restaurant voor een 
heerlijke maaltijd. Jammer 
genoeg was er geen eend. 
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Zondagochtend om half zes vertrokken we naar een Javaanse 

R.K. kerk in Ganjuran, een rit van een uur. Een hele mooie 

(openlucht)kerk. De dienst werd in het Javaans gehouden: we 

verstonden er echt helemaal niets van!  

 

Om half negen vervolgden we onze tocht en anderhalf uur later 

waren we op onze plaats van bestemming: de Borobudur, de 

grootste Boeddhistische tempel ter wereld die stamt uit de periode 

750 – 830. Het complex bestaat uit zes vierkante terrassen, die 

naar boven toe steeds kleiner worden. De terrassen zijn op de 

binnen- en buitenmuren versierd met reliëfs. Het was erg druk en 

erg warm. Met frater Hans ben ik tot het derde terras geklommen. 

Toen vonden we het welletjes en zijn voorzichtig teruggegaan 

naar beneden. Fraters Wilfried, Leo en Berno zaten in de schaduw 

op ons te wachten … 
 

 
 

Het was nog wel even lastig om weer bij de auto terug te komen. 

Je wordt namelijk van alle kanten belaagd door mensen die je 

van alles en nog wat willen verkopen. En ze houden vol! Om 

twaalf uur reden we terug naar Yogyakarta. 
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Het voordeel van vroeg 

vertrekken is dat je ook 

weer vroeg terug bent in 

je hotel. Na de lunch even 

gerust en toen een duik 

genomen in het zwembad 

en lekker gelezen. 

’s Avonds waren we te 

gast bij Albert, die ons 

voor het diner had uitge-

nodigd. Hij woont in het 

centrum van Yogyakarta, maar op een hele rustige plek. Het enige 

wat we hoorden waren vliegtuigen en een gekko! Een hele  gezellige 

avond, met ontzettend lekker eten. 

 

Onze voorlaatste dag: maandag. Na het ontbijt vertrokken we 

om half negen naar een andere bezienswaardigheid op Java: de 

Prambanan. Dit is een hindoeïstisch tempelcomplex en werd 

halverwege de negende eeuw gebouwd, als antwoord op de 

Borobudur. Door de verspreiding van de islam werd het complex 

verlaten en raakte het in verval. Er wordt actie ondernomen om 

de bijzondere tempels te behouden, maar er liggen nog steeds 

veel brokstukken op het terrein. 
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Op de terugweg naar het hotel stopten we bij Hamzah Batik 

voor wat souvenirs. Ik zag er twee mooie papegaaien en die 

kon ik natuurlijk niet laten staan. 

’s Middags ben ik alleen op stap geweest naar Gramedia, een 

hele grote boekwinkel. 

We sloten de dag af met een lekkere Indonesische maaltijd. 

 

Terug naar Nederland 

En zo kwamen we aan bij onze laatste dag. ’s Morgens mijn koffer 

ingepakt. Tussen de middag kwam Wim van Kuijk langs. Wim 

is heel lang geleden een paar jaar frater geweest en heeft al die 

jaren contact gehouden. Om twee uur moesten we onze kamers 

uit. Nog even een leuk voorval. Frater Leo was bij de receptie 

van het hotel om de rekening te voldoen. Hij had niet voldoende 

roepia’s, en klom bij Albert achterop de brommer om te gaan 

pinnen bij een geldautomaat. Ik wilde dat ik dat gezien had! 

Gelukkig heeft frater Wilfried er een foto van gemaakt! 

 

Om vier uur vertrokken we naar het vliegveld. Onze vlucht naar 

Jakarta vertrok op tijd. Op het vliegveld aldaar lekkere koffie met 

appelgebak. Daar had frater Berno al wekenlang zin in! Het vliegtuig 

vertrok op tijd en rond middernacht kregen we een warme maaltijd, 

om alvast weer in het ritme van thuis te komen! U ziet, het was 

een hele belevenis. Terug naar 10.363 meter hoogte en weer in 

het nu. Achter 

mij komt de 

zon langzaam 

op. Wat een 

mooi gezicht! 

Nog een paar 

uurtjes, dan zijn 

we terug in 

Nederland. 
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We zijn er weer! 

Gedurende de veertien uur durende vlucht moesten we de klok 

vijf uren terug zetten. Om 08.15 uur landden we veilig op Schiphol. 

Nog even wachten op 

de koffers en daarna 

met het taxibusje naar 

De Bilt.  
 

 
 

 

 
 

We werden hartelijk verwelkomd door iedereen. Na een kopje koffie 

vertrok ik om half elf naar huis. Tussen de middag geluncht bij mijn 

moeder met een broodje kroket. Dat had ze vier weken gemist! 

 

Nawoord 

Wat een fantastische tijd heb ik gehad in Indonesië! Ik was vereerd 

met de uitnodiging van het Algemeen Bestuur en ik vond het heel 

bijzonder om dit mee te mogen maken. Het kapittel zelf was een 

hele mooie ervaring. Er werd respectvol met elkaar omgegaan en 

naar elkaar geluisterd. De sfeer was goed. De vieringen waren 

inspirerend.  

 

Wat op mij persoonlijk veel indruk heeft gemaakt was om te 

zien hoe enthousiast en bevlogen de Indonesische fraters zijn. 

Ik kan mij indenken dat het in Nederland in het verleden ook zo 

was, maar ik heb de fraters pas vijf jaar geleden leren kennen, 

toen ze niet meer actief betrokken waren bij het onderwijs en 

met de jeugd.  

Frater Leo verwoordde het tijdens het kapittel zo mooi: het 

allerbelangrijkste is de erfenis die de Nederlandse fraters 

achterlaten in de geest die levend wordt gehouden door de 

Indonesische fraters. Ik denk dat het wel goed zit met die erfenis! 
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