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eerste bericht over zijn betrokken-
heid bij de strijd van deze mensen. 
Nu, december 2018, maken wij 
graag ruimte voor aandacht voor 
het grote onrecht dat de Engels-
sprekende bewoners van Kame-
roen wordt aangedaan. Opnieuw 
een eerlijk verhaal, de moeite 
waard om in deze kersttijd te lezen.
De gedichten op pagina vier en 
het achterblad zijn ook in kerst-
sfeer. Een kerstvertelling in dicht-
vorm verhaalt over Ruben, een 
jonge herder die getuige is van de 
geboorte van Jezus. Over deze 
geboorte en de belangrijke gevol-
gen daarvan gaat ook het gedicht 
op het achterblad.

Vanuit Lodwar ontvingen 
wij een bijdrage van 

frater Donatus, die 
een heuse duizend-
poot blijkt. Dat ook 
dit het werk van een 
frater kan zijn, maakt 

hij duidelijk in zijn 
verhaal. Hij levert met 

zijn activiteiten niet alleen 
een bijdrage aan de vorming van 
de jeugd, het is ook een belangrijke 
inkomstenbron voor het bisdom 
Lodwar.
Zoals gebruikelijk vindt u in dit 
decembernummer ook de belang-
rijke data rond kroonverjaardagen 
en jubilea. De vaste rubrieken 
geven de gebruikelijke informatie 
over het wel en wee in ‘Fraterland’.
Rest mij nog u allen, mede namens 
de overige redactieleden, een 
goede adventtijd, een Zalig Kerst-
feest en een gezond, gelukkig en 
Zalig Nieuwjaar toe te wensen.

frater Ton Oostveen

En weer sluiten we een jaar af. 
Gaat de tijd zo snel of worden wij 
trager? De oudere lezers kennen 
het antwoord denk ik maar al te 
goed. Als Onder Ons ronden we 
alweer de 86e jaargang af. Het 
was voor de redactie een jaar van 
afscheid en verwelkoming. De 
nieuwe redactieleden hebben zich 
ingewerkt en met enthousiasme hun 
taak opgepakt. In dit kerstnummer 
laten zij dan ook van zich horen. 
Wat hebben wij voor u in petto?

Zoals toegezegd in het herfstnum-
mer is er een verslag van het kapit-
tel dat in september is gehouden in 
Malang, Indonesië. Frater Hans 
Wennekes, één van de kapitularis-
sen vanuit Nederland, geeft een 
terugblik. Het waren drie intensieve 
weken waarin de belangen van de 
congregatie uitvoerig aan de orde 
zijn gesteld, zowel wat betreft de 
afgelopen jaren als de toekomst. 
Een fraaie fotoserie geeft een goed 
beeld.
Door dit kapittel en de afwezigheid 
van drie huisgenoten in De Bilt, is 
ons traditionele Einde-Zomer-Slot-
feest uitgesteld. Hierdoor hadden 
wij 6 november het Verschoven 
Feest. Mevrouw Lineke van Wolfe-
ren schreef een mooi verslag com-
pleet met de achtergrond van dit 
gebeuren.
In de afgelopen uitgaven leerde u 
enkele Medische Missiezusters ken-
nen die in het Fraterhuis Sint-Jozef 
zijn komen wonen. Dit keer maakt 
u kennis met bewoonster mevrouw 
Ria Jenster. Frater David had een 
gesprek met haar. In dit artikel kunt 
u lezen over haar leven, daarnaast 
wordt duidelijk dat wij tot een 

eigentijds gemengd klooster zijn 
uitgegroeid.
Van geheel andere orde is een 
 bijdrage van redactielid mevrouw 
Adri Vergeer. Zij laat ons kennis 
maken met de ‘Groene Patriarch’, 
aartsbisschop Bartho lomeus 
van Constantinopel. Deze 
patriarch is een interes-
sante figuur die zich 
sterk maakt voor het 
milieu. Hij is uitgeroe-
pen tot één van de hon-
derd meest invloedrijke 
mensen in de wereld als 
het gaat om (de zorg voor) 
het milieu. Juist omdat er zoveel te 
doen is over het klimaat en onze 
rol daarin, hebben wij gekozen 
voor dit onderwerp. Het laat zien 
wat wij als christenen kunnen bete-
kenen als het gaat over een geeste-
lijke verantwoordelijkheid. Gerech-
tigheid, vrede en heelheid van de 
Schepping spelen hierin een 
belangrijke rol. 
Dat vrede, vrijheid en onafhanke-
lijkheid niet altijd vanzelfsprekend 
zijn, blijkt uit het artikel van frater 
Paul Steverink over Kameroen. 
Sinds 2001 werkt Paul met vluchte-
lingen uit Kameroen. In Onder Ons 
Nr. 3 van 2017 publiceerde hij zijn 
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Algemeen Kapittel 2018

Volgens de constituties van onze 
congregatie is het Algemeen Kapit
tel de vergadering van fraters met 
altijddurende geloften die volgens 
de daarvoor constitutioneel vastge
stelde regeling bijeenkomen om de 
algemene belangen van de congre
gatie te behartigen. Het Algemeen 
Kapittel bekleedt het hoogste gezag 
in de congregatie, zolang het als 
zodanig in vergadering bijeen is 
en om de zes jaar gehouden wordt. 

Als zakenkapittel behandelt het 
belangrijke zaken van de congrega-
tie met het recht besluiten te nemen 
en aan het algemeen bestuur advie-
zen te geven. Het bezinnen op het 
ideaal van de congregatie volgens 
haar evangelische opdracht – uit-
gaande van de constituties, doel en 
charisma van de congregatie met 
inachtneming van de tijd en omstan-
digheden waarin wij leven – behoort 
bij deze belangrijke zaken.

Als kieskapittel heeft het de plicht 
en het recht de algemeen overste 
en de overige leden van het alge-
meen bestuur te kiezen. Lid van het 
algemeen kapittel zijn de fraters 
die ex officio lid zijn en de fraters 
die door de geografische gebieden 
gekozen zijn. Dit kapittel waren er 
6 ex officio leden en 12 gekozen 
leden. Vanuit Nederland waren er 
één frater ex officio en drie geko-
zen fraters lid van het Algemeen 
Kapittel 2018. Ook de secretaris 
van het Religieus Huis Nederland 
ging mee als ondersteuning voor 
de Nederlandse delegatie.
Het kapittel werd van 10 tot en met 
27 september in Malang (Indone-
sië) gehouden. In Malang is de 

hoofdzetel van de congregatie 
gevestigd.

Enkele weken voordat het kapittel 
begon, kregen we de agenda en 
de vergaderstukken thuis gestuurd 
om te bestuderen. Thema voor het 
kapittel was: 

“GOD WERKT MET ONS.
GOOI JE NETTEN UIT!

WEES EEN ZEGEN VOOR JE 
NAASTE.”

Iedere frater moet een diep gewor-
teld geloof hebben om voor een 
vangst netten uit te kunnen en dur-
ven gooien in het diepe. De vangst 
is niet voor onszelf, wij moeten het 
resultaat delen want als wij dat niet 
doen wordt onze boot te vol; hij is 
niet groot genoeg voor de vangst.
En dus moeten wij beseffen dat wij 
de vangst moeten delen. Het is 
belangrijk dat wij de vangst niet 
alleen voor onszelf houden wan-
neer God ons zo rijk zegent.

Het kapittel werd geleid door een 
gespreksleider en omdat het kapit-
tel tweetalig was, Indonesisch en 
Nederlands, werden we bijgestaan 
door twee tolken en een schriftelijk 
vertaler. Vier fraters fungeerden als 
notulisten en de secretaris van het 
Algemeen Bestuur had de techni-
sche leiding; hij zorgde ervoor dat 
we op tijd de notulen ontvingen, 
alle apparatuur goed werkte en de 
tijd goed bewaakt werd.

< Van boven naar beneden: de fraters 
Wilfried van der Poll, Leo Ruitenberg, 
Berno Spekschate en Hans Wennekes en 
mevr. Marianne Vermeer
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Om alles goed te laten verlopen, 
werden in de eerste zitting twee 
stemopnemers gekozen alsook een 
financiële commissie en een redac-
tiecommissie om voorstellen om te 
zetten in goede besluiten in zowel 
Nederlands als Indonesisch. 
Het kiezen van een nieuw bestuur 
is een heel serieuze taak. Vooraf 
wordt een aantal peilingen gehou-
den en wordt een formateur geko-
zen om af te tasten of degenen die 
in de picture zijn ook bereid zijn 
om zo’n zware en verantwoorde-
lijke taak op zich te nemen. Het 
kieskapittel wordt voorgezeten door 
de bisschop van Malang, maar 
omdat hij niet in Indonesië was 
werd hij door pater Ignasius Joko 
vertegenwoordigd.
Achtereenvolgens werden gekozen 
frater Venansius, Algemeen Over-
ste, frater Kanisius, Plaatsvervan-
gend Algemeen Overste en frater 
Vinsensius, frater Adriano en frater 
Patrik als leden van het Algemeen 
Bestuur. De voorzitter van het kies-
kapittel, pater Joko, verklaarde het 
resultaat van het kapittel geldig en 
bevestigde dit met drie tikken van 
de voorzittershamer.

Tijdens het kapittel werden 25 
besluiten genomen die alle werden 
goedgekeurd door de kapitularis-
sen. Daaronder de herziene editie 
van het juridische deel van de con-
stituties en de nieuwe structuur van 
de congregatie. 
Een uitvoerig besluit werd genomen 
met betrekking tot Kenia: 
a) een missionaire spiritualiteit van 

het hart voor de fraters te ont-
wikkelen, 

b) de fraters die in Kenia gaan mis-
sioneren een speciale voorberei-
ding te geven met aandacht 

voor cultuur, taal en de vaardig-
heden die in het missiegebied 
nodig zijn, 

c) voorkeur te geven aan jonge 
fraters die als voortgezette vor-
ming in Kenia colleges volgen 
om missionaire taken in Kenia 
uit te kunnen oefenen, 

d) de communicatie tussen Alge-
meen Bestuur, de communiteiten 
en de missionarissen in Kenia te 
verbeteren,

e) zorgen dat er sponsors worden 
verkregen om de werken van de 
missie te financieren, 

f) een programma op te stellen 
voor het sturen van meer fraters 
en een tweede communiteit ope-
nen in Kenia. 

Een ander ingrijpend besluit is om 
voor het postulaat een extra vor-
mingsjaar toe te voegen.

Op de derde zondag van het kapit-
tel hernieuwden pater Hans Kwak-
man, frater Wilfried en frater 
Alexius hun geloften respectievelijk 
60, 50 en 25 jaar in een mooie 
Eucharistieviering die opgeluisterd 
werd door de novicen in hun kapel.

frater Hans Wennekes
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En opnieuw is er uitbreiding in 
onze gemeenschap geweest. In 
februari 2018 sloot Ria Jenster zich 
bij ons aan. Zij is een bekende van 
de fraters. Haar broer Jan Jenster 
was jarenlang frater en werkte als 
missionaris in Mawego en Kaiboi 
in Kenia. Naast Jan was er nog 
een andere broer, Co geheten. Hij 
heeft de tijdelijke geloften gedaan, 
maar is vóór de eeuwige geloften 
weggegaan bij de fraters.

Wie is Ria Jenster?
Ria Jenster is een Utrechtse, die op 
22 oktober 1929 in de wijk Zuilen 
geboren werd. Het was in een 
katholiek gezin waar 12 kinderen 
werden grootgebracht: vijf jongens 
en zeven meisjes. Ria was het op 
één na oudste kind. Eén van de 
jongens is jong gestorven.
In Zuilen viel de familie onder de 
St.-Ludgerusparochie. Ria deed 
mee met allerlei activiteiten in de 
parochie. Zo was ze één van de 
gidsen en deed veel werk voor de 
kerk. Dit was in die jaren heel 
gewoon. 
Ria kon goed studeren. Na de 
lagere school deed ze cursussen, 
voordat ze de voorbereidende 
opleiding tot kleuterleidster ging 
volgen. De opleidingstijd voor het 
A-diploma alsook voor het B-diplo-
ma duurde twee jaar. En met het 
B-diploma kon je hoofd van de 
kleuterschool worden. De Tweede 
Wereldoorlog was intussen voorbij 
en de wederopbouw was in volle 
gang. De studie deed ze bij de 
Zusters van Liefde in Utrecht en ze 
voltooide deze in 1947. Ze ging nu 
eerst kijken wat ze zou gaan doen. 

Ook al studeerde ze bij de Zusters 
van Liefde, ze voelde zich meer 
aangetrokken tot de Zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid die veel 
werk maakten van de kleuteroplei-
ding.

Intrede bij de zusters
Zij besloot naar de Zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid te gaan 
en daar in te treden. Deze zusters 
hebben als doelstelling: onderwijs 
en opvoeding en ook ziekenverple-
ging. Ze doen onder andere veel in 
de kleuterzorg. Hun opleidingsinsti-
tuut voor zuster was in Steyl. En zo 
vertrok Ria naar Steyl om met haar 
postulaat en daarna het noviciaat 
te beginnen. De opleiding begon 
voor haar in 1948. Bij haar intrede 
in het noviciaat koos zij voor de 
naam Maria Margaretha.
Na haar eerste geestelijke vorming 
die al in het postulaat begint, 
gevolgd door het noviciaat, deed 
ze haar tijdelijke geloften voor de 
volgende drie jaar en aan het einde 
daarvan deed zij haar geloften 
voor het leven, ook wel de eeuwige 
geloften genoemd. Haar werk-
zaamheden in het klooster kwamen 
na het noviciaat meteen in het 
onderwijs te liggen. 

Kleuterscholen
Zij werd benoemd tot hoofd van 
een kleuterschool in het Limburgse. 
Haar eerste standplaats was Spek-
holterheide. Na enkele jaren kreeg 
zij de benoeming voor de kleuter-
school in Terwinselen en hierna op 
een school van de zusters in Tege-
len. Hier in Tegelen voelde zij zich 
thuis. Het werd een heerlijke tijd, 

ze noemt het zelf de mooiste tijd 
van haar leven. Zij was hier onder 
medezusters van haar leeftijd. Die 
tijd samen duurde zo’n zeven jaar. 
Toen werd zij gevraagd om hoofd 
van een kleuterschool elders te 
worden en wel in Utrecht. Laat dit 
nou de school zijn waar zij zelf als 
kleuter heen ging! Het was voor 
haar bekend terrein, maar de tijden 
waren wel heel erg veranderd. 
Toch ging ze met veel enthousiasme 
aan het werk en het was fijn om 
daar te werken. Na een aantal 
jaren kwam ook hieraan een einde. 
Ze merkte dat de veranderingen in 
kerk en maatschappij een grote 
invloed hebben op hun congrega-
tie en hun zusters.

Kleinere woongroepen
Men ging experimenteren met klei-
ne communiteiten. Zo kwam zuster 
Maria Margaretha te wonen in een 
kleine groep te Maasbree. Deze 
groepering hield het een aantal 
jaren vol, maar de groep hield 
geen stand. 
Toen werd zuster Maria Margaret-
ha gevraagd om met twee andere 
zusters een nieuwe communiteit te 
beginnen in Tegelen. Het leven in 
een kleine communiteit, zelf een 
weg bepalen in het religieuze leven, 
samen je bezinnen op de geestelijke 
waarden was een grote opgave. 
Vele religieuzen hebben daar grote 
moeite mee gehad en menig kloos-
terling raakte de weg kwijt.
Zuster Maria Margaretha vond 
deze nieuwe vorm van religieus 
leven niet bij haar passen, deed er 
alles voor om het gemeenschappe-
lijke leven vast te houden, maar 

voelde dat dit niet haar vorm van 
kloosterleven was.

Uittrede
En zo besloot zuster Maria Marga-
retha in augustus 1973 om de con-
gregatie te verlaten. Zij werd weer 
Ria Jenster en ging terug naar 
Utrecht. Hier werd zij met open 
armen ontvangen door haar ouders 
en familieleden. Ze waren blij dat 
ze weer thuis is. Ze zeggen zelfs 
tegen haar: “Nu ga je toch niet 
meer weg…?”
In het Katholiek Schoolblad stond 
een advertentie: ‘Gevraagd: hoofd 
van een kleuterschool in Houten…’ 
Ria solliciteerde, werd enthousiast 
ontvangen, maar moest wel zelf 
voor huisvesting zorgen. Dit was 
geen probleem omdat ze weer 
samen met haar ouders woonde in 
Utrecht. Ze zegt: “De cirkel was 
rond; waar ik ruim 50 jaar geleden 
begon, was ook nu weer mijn plek. 
Het heeft zo moeten zijn.” Ze ver-
volgt: “Ik heb nooit spijt gehad van 
mijn intrede en mijn uittrede van de 
congregatie. Ik heb veel mogen 
betekenen voor de mensen, voor 
ouders en voor kinderen. Jammer 
dat het religieuze klimaat in Neder-
land, maar ook in de hele wereld, 
zo veranderde. Het is goed zo.”

Ziekte
Haar gezondheid baarde haar 
zorgen. Toen ze goed en wel 
begonnen was op de kleuterschool 
in Houten, kreeg ze van de dokter 
te horen dat er vanwege kanker 
een borst geamputeerd moest wor-
den. Een aantal jaren later moest 
ook de tweede borst geamputeerd 
worden. Toch kon ze in die tussen-
periode goed werken op school. 
Na de operatie waarbij haar 
tweede borst werd afgezet, het zal 
zo 1993 zijn geweest, werd het 

toch teveel en moest ze stoppen 
met lesgeven. Ze kwam in de ziek-
tewet terecht. De dienstjaren telden 
wel door, waardoor haar financiële 
situatie geen problemen hoefde te 
geven.
Zij bleef zich in de volgende jaren 
inzetten voor parochieel vrijwilli-
gerswerk en voor spirituele samen-
komsten met de parochie. Doordat 
haar ouders in 1982 en in 1992 
waren gestorven, werd haar huis in 
Overvecht te groot. Ze ging uitkij-
ken naar een kleinere bewoning en 
vond deze, tweehoog in Overvecht.
Maar de ziekte zette door. Ze ging 
naar het Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis in Amsterdam om 
opnieuw geholpen te worden. 
Hierna kon ze niet meer naar haar 
huis terug en werd zij geplaatst in 
Huize Roosendaal in Utrecht. In 
2005 kreeg zij een andere tegen-
slag te verwerken. De kanker zorg-
de voor een partiële dwarslaesie, 
waardoor zij gedeeltelijk verlamd 
raakt en vanaf haar middel tot aan 

de grond niets meer voelt. Zij ging 
terug naar Roosendaal maar had 
heel veel zorg nodig. Zij kon haar 
draai niet vinden, voelde zich ver-
laten en was haar spirituele houvast 
kwijt. Ze ging kijken wat nog 
mogelijk is. Zij wist van de fraters, 
die een verzorgingshuis in De Bilt/
Zeist hadden gebouwd. Zij wist 
ook dat er niet-fraters woonden. 
Hier kreeg Ria de kans op een 
mooie oude dag.

Op 5 februari 2018 kwam zij te 
wonen in het fraterhuis. Zij zegt: “Ik 
heb nu weer een plaats waar ik blij 
en tevreden kan zijn en waar ik 
mijn geestelijke aspiraties kan vol-
gen en ontvangen. Ik ben een 
dankbaar mens…”

Ria, dank je wel voor het openhar-
tige gesprek dat ik met je mocht 
hebben.
Veel sterkte en alle goeds!

frater David Mullink

Mevrouw Ria Jenster 
sinds 5 februari nieuwe huisgenote
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Even terug in de geschiedenis. Na 
de Eerste Wereldoorlog wordt Duits 
Kameroen opgedeeld in Engels en 
Frans Kameroen. Engeland krijgt 
de bestuursbevoegdheid, namens 
de Volkerenbond, over Engels 
Kame roen en Frankrijk over Frans 
Kameroen. In 1946 verandert de 
naam Volkerenbond en wordt de 
Verenigde Naties. In 1960 wordt 
Frans Kameroen op papier onafhan
kelijk en Engels Kameroen wordt, 
eveneens op papier, onafhankelijk 
op 1 oktober 1961.

Na 56 jaar (2017-1961) op  
1 oktober 2017: 
Dan roept de door Engelsspreken-
de Kameroense vluchtelingen geko-
zen president Sessekou Ayuk van 
Engels Kameroen de onafhankelijk-
heid uit en noemt zijn land ‘De 
Republiek Ambazonia’ (De naam 
Ambazonia komt van Amba Land, 
een kolonie van bevrijde slaven. 
Ambas betekent vruchtbaar don
kerbruin land, dat internationaal 
ongeveer de status heeft van een 
onafhankelijk land.) Twee tot drie 
miljoen Ambazonians in Engels 
Kameroen vieren het feest vreed-

zaam, dansend, zingend met 
zwaai ende groene takken (zie foto  
1 van feestvierende mensen).

President Ayuk en zijn groepje 
medewerkers worden bedreigd 
door Frans Kameroen en zij vluch-
ten naar Nigeria dat hen uitlevert 
aan Frans Kameroen! Dit wordt 
door buurland Engels Kameroen 
beschouwd als verraad. Asielzoe-
kers uit Engels Kameroen in Nigeria 
mogen volgens de Nigeriaanse 
asielwet niet uitgeleverd worden 
aan hun vijand. 

Weer een stapje terug in de 
geschie denis, waarom 1 oktober?
De datum van 1 oktober wordt 
gekozen omdat Engels Kameroen 
onafhankelijk wordt op 1 oktober 
1961, op papier, dat wel, want in 
werkelijkheid wordt het gedwon-
gen te kiezen om een federatie te 
vormen met Nigeria of met Frans 
Kameroen. Het kiest voor Frans 
Kameroen op voorwaarde dat de 
Verenigde Naties Resolutie 1608 
(XV) wordt uitgevoerd. Die Resolu-
tie bepaalt dat een conferentie 
plaatsvindt tussen Engels en Frans 
Kameroen, waar beide landen 
gelijke status hebben binnen de 
federatie. De uitkomst van de con-
ferentie dient ter goedkeuring voor-
gelegd te worden aan de Verenig-
de Naties. 
En nu komt het: Deze conferentie 
wordt nooit gehouden. De Verenig-
de Naties en het Verenigd Konink-
rijk (vaak Engeland genoemd) doen 
niets om te eisen dat Resolutie 
1608 (XV) wordt uitgevoerd. (Foto 
2: gevluchte vrouwen uit Engels 
Kame roen die asiel kregen in Zuid 
Afrika protesteren tegen de V.N. 
die hun werk niet doen.) Deze gro-
ve fout heeft enorme gevolgen. “In 
het heden ligt het verleden, in het 
nu wat worden zal.” 

Nadat Engels Kameroen zeven 
jaar onafhankelijk is geweest van 
1954-1961 met twee elkaar opvol-
gende gekozen premiers en de 
stichting van instituties, waar een 
democratisch land in uitblinkt, wor-
den deze instituties afgebroken 
door Frans Kameroen: worden 
banken, luchtvaart, scheepvaart en 
elektriciteitsmaatschappijen, pro-
ductschappen, turbines, landbouw-
werktuigen zoals trekkers en rups-
banden, naar de Franstalige hoofd-
stad Yaounde overgebracht. Zo 

wordt de hele infrastructuur vernie-
tigd door de Franstalige machtheb-
bers en Engeland laat dit alles toe. 
Het recht op onafhankelijkheid van 
Engels Kameroen wordt door de 
Britse imperiale arrogantie in 1961 
verkwanseld. De Ambazonians 
eisen dan ook in 2017 terecht het 
herstel van de onafhankelijkheid 

zoals zij die vóór 1961 hebben 
gehad. Deze overtuiging van recht 
op onafhankelijkheid leeft voort 
van generatie op generatie en vindt 
uitdrukking in de jongeren, vooral 
van studenten, die de geschiedenis 
van hun land hebben bestudeerd 
en die nu het onrecht ervaren van 
onderdrukking, vooral op onder-
wijsgebied.

Oorlog in Frans Kameroen
In de periode vóór 1960 voert 
Frans Kameroen een onafhankelijk-
heidsoorlog tegen Frankrijk. De 
500.000 Franssprekenden van de 
Bamilekestam en anderen in Frans 
Kameroen, die tegen de Franse 
overheersing zijn, worden vermoord. 
Frankrijk wint. Grote groepen van 
tegenstanders van de Franse over-

heersing vluchten naar Engels 
Kameroen. Op 26 december 1959 
sluit Frankrijk met Frans Kameroen 
een afgedwongen samen werkings-
overeenkomst. Op papier wordt 
Frans Kameroen onafhankelijk van 
Frankrijk maar blijft het land in feite 
eigendom van Frankrijk op politiek, 
economisch, sociocultureel, finan-

cieel, educatief en militair gebied. 
Frankrijk eist prioriteitsrechten op 
bij de exploitatie van olie en mine-
ralen, zoals de samenwerkings-
overeenkomst dicteert. Engels 
Kameroen heeft nooit zo’n overeen-
komst getekend, maar lijdt wel 
onder de gevolgen.

Frankrijk claimt Frans Kameroen als 
bezit, terwijl Frans Kameroen op 
haar beurt Engels Kameroen als 
bezit claimt inclusief de olie en 
mineralen in de bodem. De olie uit 
Engels Kameroen wordt door Frans 
Kameroen uitgevoerd naar Frank-
rijk en Frankrijk ‘beloont’ Frans 
Kameroen met wapens waarmee 
Engels Kameroen onder schot 
wordt gehouden!

The force of argument, not the argument of force…
De kracht van het argument, niet het argument van het geweld… Deel 2

(Een bijdrage van frater Paul Steverink)
Deel 1 werd gepubliceerd in Onder Ons Nr. 3, 2017 en eindigt met de vraag: “Hoe is het mogelijk dat 

800.000 á 1.000.000 Engelssprekende Kameroeners gevlucht zijn uit Engels Kameroen, waar geen enkele 
krant melding van maakt.” Wat is de situatie eind 2018, een jaar later?
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Onafhankelijkheidsverklaring door 
Engelssprekend Kameroen 1 okto-
ber 2017
Vanaf 2016 neemt de spanning in 
Engels Kameroen toe door de poli-
tiek van verfransing door Frans-
sprekend president Biya. Engelstali-
gen krijgen in juridische procedures 
uitsluitend Franstalige advocaten 
toegewezen en kunnen geen enke-
le rechtszaak meer winnen. Op 
scholen worden Engelstalige stafle-
den vervangen door Franstaligen. 
Uit protest staken advocaten, ook 
de staf van scholen, met leerlingen 
en vooral studenten. De scholen 
sluiten. Er worden door Engels 
Kameroen ‘spooksteden’ gecre-
eerd: winkels gaan dicht, straten 
zijn leeg, mensen blijven biddend 
en vastend thuis. Een memorandum 
van 22 december 2016, onderte-
kend door vijf Engelssprekende 
Kameroense bisschoppen, gericht 
aan president Biya, vermeldt pagi-
na na pagina hoe het leiderschap 
van alle instituties en organisaties 
in Engels Kameroen in handen is 
van Fransprekenden.

De wraak van president Biya op de 
afkondiging van ‘De Republiek 
Ambazonia’ op 1 oktober 2017 is 
verschrikkelijk. Zijn Franssprekende 
soldaten schieten met scherp op de 
feestvierende ongewapende inwo-
ners van Engels Kameroen. Jonge-
ren verlaten hun vredelievende 
motto THE FORCE OF ARGUMENT, 
NOT THE ARGUMENT OF FORCE. 
Zij verdedigen hun moeders en 
zussen tegen verkrachting door 
soldaten en politie. Dat doen ze 
met jachtgeweren en afgepakte 
geweren van gedode soldaten en 
politie. Tweehonderd (!) dorpen, 
markten en gehuchten gaan in 
vlammen op, grootmoeders die niet 
kunnen vluchten, worden levend 
verbrand. De misdaad van de ver-
schroeide aarde herhaalt zich 
opnieuw. Om deze misdaden te 
verbergen wordt het internet in 
Engels Kameroen geblokkeerd. (Zie 
foto 3 internet blokkering.) 

De BBC meldt dat 420 burgers 
(andere bronnen zeggen 4000) 
worden gedood, dat 300.000 

mensen vluchten naar elders in het 
land, vooral naar beboste gebie-
den, en dat 85.000 mensen naar 
het naburige Nigeria vluchten. 
Soldaten schieten jongeren door 
de knieën. Tientallen jongeren wor-
den gearresteerd en sommigen 
worden uit een vliegtuig of helikop-
ter geduwd. Eén jongere wordt 
gered door een zachte landing op 
boomtakken. Dat gebeurt ook met 
een bisschop in Engels Kameroen. 
Een herder die het vallen ziet 
gebeuren en de politie waarschuwt, 
wordt vermoord! Het verzet groeit 
bij iedere laffe moord die soldaten 
begaan. Voor de jongeren is het óf 
vrijheid óf sterven. 

Niemand verheft zijn stem, terwijl 
de Engelssprekende Kameroense 
bevolking in bloed wegkwijnt, ver
minkt, geduwd, verkracht, verbrand, 
afgeslacht, geëxecuteerd, met open 
ogen vol angst maar ook ontem
bare woedeuitbarstingen van jon
geren onder de 25 jaar die 60 
procent van de bevolking uitmaken 
en met alle overtuiging Engels 
Kameroen gaan bevrijden.

Bevrijdingsdag 1 oktober 2018 
wordt enthousiast gevierd in gebie-
den van Engels Kameroen die 
bevrijd of verdedigd worden door 
de Ambaboys, gewapende groe-
pen jongeren die sterk gemotiveerd 
zijn om te vechten voor onafhanke-
lijkheid. Hun aantal groeit. Zij ope-
reren vanuit grote bosgebieden 
waar Franssprekende soldaten zich 
niet durven te vertonen.

Het is David tegen Goliath en ze 
weten wie wordt verslagen! Het 
vervolgde volk van Engels Kame-
roen ziet zich door de Rode Zee 
trekken…

frater Paul Steverink

95 JAAR
Ben Doodkorte De Bilt 21.02.1924

90 JAAR
Hilarius de Booij De Bilt 15.02.1929

80 JAAR
Hans Wennekes De Bilt 30.03.1939

75 JAAR
Johan Brummelhuis De Bilt 20.05.1944

50 JAAR
Adrianus Sukatno Larantuka 14.11.1969
Alexius Luna Lodwar 23.06.1969

40 JAAR
Kardinus Nong Kardinus Malang III 15.05.1979

75 JAAR FRATER
Roland Disch Nieuwegein 13.08.1944
Wim Janssen De Bilt 13.08.1944

60 JAAR FRATER
Sarto Ndoki Ndao-Ende 25.07.1959

50 JAAR FRATER
Hendrikus Tupen Lakonawa Kupang 29.12.1969

40 JAAR FRATER
Kristoforus Paska Lourdes Malang I 02.08.1979

25 JAAR FRATER
Polikarpus Susar Malang III 12.07.1994

Bijzondere verjaardagen in 2019

Kloosterjubilea in 2019



Onder Ons nr. 4 - 2018Onder Ons nr. 4 - 2018

14 15

Het verschoven feest

Een vreemde titel die ik u graag 
wil verklaren.
Jaren geleden, toen de meeste 
 fraters fulltime werkten en zelf hun 
vakantiebestemmingen zochten, 
was er nog geen sprake van vakan-
tieweken en slotfeesten. Later, met 
een grotere groep inmiddels gepen-
sioneerde fraters, werd tijdens de 
zomerweken gezocht naar ont-
spanningsmomenten in eigen land. 
In een periode van twee à drie 
weken werden interessante en leu-
ke uitstapjes per bus of boot onder-
nomen. Zo werd er gevaren door 
de Biesbosch, werd de Keuken hof 
bezocht en zijn diverse musea 
bekeken. Als afsluiting van deze 
vakantieweken werd een leuk 
‘pleinfeest’ georganiseerd, met 
kraamp jes met hapjes en drankjes, 
terras met tuinstoelen en entertain-
ment. 
Door het vaak slechte weer en de 

toenemende werkdruk besloot men 
de zomeractiviteiten uit te smeren 
over een grotere periode. Daarna 
werd veel werk besteed aan een 
slotmiddag. Dat was een hele hap-
pening. Er werden decors geschil-
derd, kostuums gemaakt, rekwisie-
ten verzameld en liedjes ingestu-
deerd. Verplegend en huishoudelijk 
personeel en de bewoners zelf 
waren hier weken druk mee. Deze 
slotmiddagen waren altijd een 
groot succes. Soms werd gewerkt 
met een thema. In 2011 was dat 
bijvoorbeeld ‘de Middeleeuwen’, 
met een mooie roofvogelshow in 
eigen tuin. Maar ook eigen 
inbreng, ideeën en acts van de 
bewoners waardeerde het publiek 
zeer. 
In de loop der jaren zijn de uitstap-
jes aangepast aan de ouder wor-
dende mensen, maar de ‘einde-
zomer-slotfeesten’ zijn gebleven. 

De laatste feesten bestonden uit 
optredens van zang, proza en poë-
zie, aangevuld met een leuke acti-
viteit passend bij het gekozen 
 thema. Van enkele van de laatste 
slotmiddagen herinner ik me nog 
bij het thema ‘van zaaien tot oog-
sten’ het parmantig binnenstappen 
van enkele ezels van de Ezelsocië-
teit uit Zeist. En ook het optreden 
van een enthousiaste goochelaar 
bij het thema ‘in geuren en kleuren’.

Ook dit jaar wilde de activiteiten-
commissie met plezier weer een 
‘einde-zomer-slotfeest’ organiseren. 
Aangezien echter een groep fraters 
in de betreffende periode voor 
enkele weken in Indonesië vertoef-
de vanwege het Kapittel 2018, 
werd besloten het slotfeest te ver-
schuiven naar een latere datum. 
Vandaar: ‘HET VERSCHOVEN 
FEEST’.

Als thema dit jaar werd gekozen 
voor: ‘VIVA FOLKLORE’.
Wat is folklore? Als u de betekenis 
van het woord opzoekt, vindt u het 
volgende:
folklore is een gezamenlijke crea
tieve activiteit van een volk, waarin 
zijn leven en levensbeschouwing, 
levensgevoel en idealen worden 
weerspiegeld. Dit kan gebeuren  
in: poëzie, sprookjes, vertellingen, 
dans, beeldende kunst en architec
tuur. Alsmede nietkerkelijke tradi
ties, rituelen en oude recepten.

Zoals u leest, kon de activiteitencom-
missie met dit thema vele kanten op.

Na de nodige voorbereidingen 
konden we op 6 november de 
bewoners en enkele gasten welkom 
heten in de gezellig aangeklede 
recreatiezaal. Leuk voor velen was 

dat hun oud-kok, Jan Kees Verlare, 
daar bezig was heerlijke wafels 
met kaneelsuiker te bakken voor bij 
de koffie en thee. Frater Ton Oost-
veen kondigde na het welkomst-
woordje als eerste een muzikale 
opwarmer aan. Het sextet, gevormd 
door de zusters Martina, Mien en 
Andrea en de fraters Wim Ver-
steeg, Frits Stevens en Ton Oost-
veen, bracht een wervelende pot-
pourri van volksliedjes uit verschil-
lende landen ten gehore. 
Daarna was het de beurt aan frater 
Ben Hagemans, die ons een mooi 
verhaal liet horen, geschreven door 
Herman van Veen. Terwijl men zich 
de wafels nog goed liet smaken, 
vertelde frater Ton nog een leuke 
anekdote over een man die het rod-
delen niet kon laten, Het hoogte-
punt van de middag was het onder-
deel dat toen volgde: we werden 

verrast met een optreden van de 
Soester Boerendansgroep. In prach-
tige authentieke kostuums kwamen 
vijf dansparen op klompen binnen-
gelopen. Twee dames begeleidden 
de groep op accordeon. Zij lieten 
ons in twee gedeelten meerdere 
oude dansen zien die specifiek 
afkomstig waren uit Soest en omge-
ving. Ook kregen we informatie 
over de prachtige kleding en werd 
het publiek uitgenodigd mee te 
dansen. Na afloop kregen de dan-
sers een groot applaus voor het 
mooie optreden.

Na een afsluitend woordje werd 
deze feestelijke middag met een 
smakelijk hapje en een drankje 
besloten.
Dit was: ‘VIVA FOLKLORE’.

Lineke van Wolferen
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Enige tijd geleden stuitte ik op inter
net op een verhaal over de Groene 
Patriarch. Deze benaming wekte 
mijn belangstelling en ik ben ver
der op zoek gegaan. Er bleek heel 
wat over te vinden en eigenlijk is 
het jammer dat over dergelijke 
zaken zo weinig bekend is. De 
redac tie van Onder Ons was het 
hiermee eens en vandaar dat 
onderstaand artikel u aangeboden 
wordt.

Bartholomeus I van Constantinopel 
werd in 1940 geboren als Demetri-
os Archontonis. Hij heeft de Turkse 
nationaliteit en is lid van de Griekse 
gemeenschap in Istanboel. In 1961 
kreeg hij de diakenwijding en nam 
hij de naam Bartholomeus aan, in 
1969 werd hij priester gewijd en in 
1973 bisschop. Achtereenvolgens 
was hij 18 jaar metropoliet tot hij 
op 2 november 1991 werd geko-
zen als aartsbisschop van Constan-
tinopel en Oecu menisch Patriarch.
Bartholomeus staat bekend als één 
van de voornaamste leiders van de 
milieubeweging. Hij gaat ervan uit 
dat na de scheiding tussen gods-
dienst en wetenschap mensen hun 
binding met de natuur steeds meer 
zijn kwijtgeraakt met als gevolg 
overexploitatie van de natuurbron-
nen en vervreemding van de mens 
ten aanzien van zijn oorspronkelij-
ke roeping om voor de natuur te 
zorgen als Gods rentmeester. Voor 
Bartholomeus is de redding van 
onze planeet bij uitstek een morele 
plicht geworden.

In de afgelopen decennia werd de 
wereld getuige van de groeiende 

kloof tussen arm en rijk en van een 
alarmerende aantasting van het 
milieu die gestalte krijgt in de 
klimaat verandering, het verlies aan 
biodiversiteit en de vervuiling van 
natuurlijke hulpbronnen, evenals 
het verhogen van het niet-voeren 
van milieubeleid. 
In hetzelfde decennium heeft een 
religieuze leider de tekenen van de 
tijd onderscheiden en vestigde hij 
de aandacht op deze ecologische 
en sociale situatie: Oecumenisch 
Patriarch Bartholomeus van Con-
stantinopel. Hij heeft voortdurend 
opgeroepen tot het primaat van de 
geestelijke waarden bij het bepa-
len van milieu-ethiek en actie. Zijn 
inspanningen leverden hem de titel 
‘Groene Patriarch’, een titel al in 
1996 bedacht en bekendgemaakt 
door de media.
In 2008 riep Time Magazine de 
Oecumenische Patriarch Bartholo-
meus uit tot een van de 100 meest 
invloedrijke mensen in de wereld 

voor “het definiëren van de milieu-
beweging als een geestelijke ver-
antwoordelijkheid.”

De milieu-initiatieven van het Oecu-
menisch Patriarchaat dateren uit 
het midden van de jaren 80. Tijdens 
een pan-orthodoxe conferentie in 
1986 uitten de vertegenwoordigers 
hun bezorgdheid over het misbruik 
van de natuurlijke omgeving, in het 
bijzonder in de welvarende wes-
terse samenlevingen. De nadruk 
lag op het nalaten van een betere 
wereld voor toekomstige genera-
ties. Verschillende inter-orthodoxe 
bijeenkomsten met als onderwerp 
‘Gerechtigheid, Vrede en de Heel-
heid van de Schepping’ volgden.
Een dergelijk overleg – georgani-
seerd door het Oecumenisch Patri-
archaat met de steun van het 
Griekse ministerie van Cultuur en in 
samenwerking met de lokale civiele 
autoriteiten – werd gehouden in 
Patmos, Griekenland met als titel 

‘Openbaring en de toekomst van 
de mensheid’. Eén van de belang-
rijkste aanbevelingen van deze 
conferentie was dat het Oecume-
nisch Patriarchaat een jaarlijkse 
dag moet aanwijzen voor de 
bescherming van de natuurlijke 
omgeving. In 1989 werd een eerste 
encycliek over het milieu afgekon-
digd.
Een maand na zijn verkiezing in 
1991 roept Oecumenisch Patriarch 
Bartholomeus een ecologische bij-
eenkomst bijeen in Kreta, getiteld 
‘Leven in de schepping van de 
Heer’. Deze werd geopend door 
prins Philip, hertog van Edinburgh 
en internationaal voorzitter van het 
Wereld Natuur Fonds. In het vol-
gende jaar riep Patriarch Bartholo-
meus een bijzondere bijeenkomst 
bijeen van alle orthodoxe patriar-
chen en primaten waarbij werd 
onderschreven dat voortaan 1 sep-
tember de dag zou zijn van het 
pan-orthodoxe gebed voor het 
milieu. 

In de jaren daarna werden tal van 
activiteiten ontplooid. Er werden 
samenwerkingsverbanden aange-
gaan met theologische hogescho-
len en er kwamen seminars en 
symposia; alles bedoeld ter bevor-
dering van milieubewustzijn en met 
inschakeling van boeiende leiden-
de theologen, milieudeskundigen, 
wetenschappers, ambtenaren en 
studenten.
Patriarch Bartholomeus ontving in 
1994 een eredoctoraat van de 
Egeïsche Universiteit, de eerste van 
een reeks van onderscheidingen en 
eredoctoraten, aan hem uitgereikt 
als erkenning voor zijn inspannin-
gen en initiatieven voor het milieu.
Eind 2000 ontving de patriarch in 
New York de eerste internationale 
onderscheiding voor visionair 

beleid en in de jaren daarna nog 
diverse prijzen voor zijn pioniersac-
tiviteiten ten behoeve van het milieu.
In de overtuiging dat een waarde-
ring van het milieu en erkenning 
van de milieuproblemen van onze 
tijd moeten gebeuren in dialoog 
met andere christelijke confessies, 
andere religies en wetenschappe-
lijke disciplines, vestigde Patriarch 
Bartholomeus in 1994 het ‘Religi-
eus en Wetenschappelijk Comité’. 
Tot op heden organiseerde dit 
comité zeven internationale, inter-
disciplinaire en interreligieuze sym-
posia om na te denken over het lot 
van de rivieren en zeeën en een 
versnelling af te dwingen van het 
religieuze debat over de natuurlijke 
omgeving.
De thema’s van deze symposia 
waren: Openbaring en Milieu, De 
Zwarte Zee in Crisis, Levensader – 
over de Donau naar de Zwarte 
Zee, De Adriatische Zee – een zee 
in gevaar, De Baltische Zee – een 
gemeenschappelijk erfgoed en een 
gedeelde verantwoordelijkheid, De 
Amazone: Bron van leven, De 
Noordpool – Spiegel van het leven, 
De Grote Mississippirivier: herstel 
van het evenwicht.
Patriarch Bartholomeus zet zijn 
activiteiten op ecologisch gebied 
nog steeds voort. Hij wordt daarbij 
ondersteund door vele sponsoren, 
maar ook door de historische uit-
spraken tezamen met wereldlei-
ders, onder wie paus Franciscus. 
Ook de paus uitte zich immers in 
zijn encycliek Laudato Si’ krachtig 
over het milieu en hij wijst er daarin 
op dat het een dringende nood-
zaak is zorg te dragen voor de 
wereld, de natuur, de schepping. 
Maar dat niet alleen; vooral de 
zwakke en gekwetste mens ver-
dient daarbij bijzondere aandacht, 
want er moet gestreefd worden 

naar gemeenschappelijk goed voor 
mens en natuur.
De visie van de patriarch sluit daar 
naadloos op aan. Het milieu is niet 
alleen een politieke of een techno-
logische kwestie; het is zoals hij 
graag onderstreept, in de eerste 
plaats een religieuze en spirituele 
kwestie. In deze geest verwijst 
Patriarch Bartholomeus naar de 
mens met de persoonlijke verant-
woordelijkheid voor de fysieke 
wereld en onderstreept hij dat de 
geringste werking van zelfs de 
zwakste onder ons de wereld ten 
goede kan veranderen.
Ten slotte is Patriarch Bartholomeus 
zich ervan bewust dat milieukwes-
ties nauw met elkaar verbonden 
zijn en afhankelijk van tal van 
andere sociale kwesties van onze 
tijd, met inbegrip van oorlog en 
vrede, rechtvaardigheid en men-
senrechten, armoede en werkloos-
heid. 
Het is geen toeval dat de term ‘eco-
gerechtigheid’ is gebruikt in religi-
euze kringen om deze koppeling 
tussen creatie en wezens te 
beschrijven, tussen de wereld en 
haar bewoners. We zijn ons in de 
afgelopen jaren steeds meer 
bewust geworden van de gevolgen 
van de aantasting van het milieu 
op de mensen, vooral op de armen.
Oecumenische Patriarch Bartholo-
meus biedt een verfrissende, alter-
natieve manier om onszelf te zien 
in relatie tot de natuurlijke wereld. 
Zijn wereldbeeld, afgeleid van de 
oude waarden van de orthodox-
christelijke kerk, verdient aandacht.

Het grootste deel van bovenstaan
de informatie komt van de website 
van het Oecumenisch Patriarchaat, 
werd geschreven door John Chrys
savgis en geredigeerd en uit het 
Engels vertaald door Adri Vergeer

DE GROENE PATRIARCH
Over Oecumenisch Patriarch Bartholomeus

en de bescherming van het milieu
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Kort Nieuws

 In het vorige nummer van Onder Ons kon ik laten 
weten dat de gekozen fraters kapitularissen samen 
met mevr. Marianne Vermeer naar Indonesië waren 
vertrokken. Nu, enkele weken later, kan ik u melden 
dat het hele gezelschap op 3 oktober weer veilig 
thuis kwam. In dit nummer van Onder Ons kunt u 
meer lezen over het kapittel.

 Op 13 oktober was er een optreden van moeder 
en dochter die onder de naam ‘De vrolijke noot’ 
leuke zeemansliederen ten gehore brachten. Doch-
terlief zong en moeder ondersteunde de liedjes met 
het laten zien van de teksten op het scherm.

 Op 15 oktober was er een bijeenkomst voor de 
fraters waarin de Nederlandse delegatieleden een 
uitgebreide toelichting gaven op de kapittelbeslui-
ten. Voorafgaand aan de bijeenkomst liet frater 
Wilfried enkele videofragmenten zien van kapittel-
bijeenkomsten.

 Frater Wilfried van der Poll is door het bestuur van 
de KNR benoemd als lid van de raad van toezicht 
van de broeders van Sint Joannes de Deo. De 
benoeming is op 1 oktober ingegaan en is voor 
een periode van vier jaar. 

 Op 17 oktober brachten leden van het Gilde uit 
Zeist een bezoek aan de fraters in De Bilt. Dit is een 
tweejaarlijks gebeuren waarin met behulp van een 
powerpointpresentatie een uitleg wordt gegeven 
over het ontstaan en de geschiedenis van de con-
gregatie. Daarna werd er door het gezelschap 
koffie gedronken met de fraters en werd er een 
rondleiding gegeven.

 Frater Venansius, de algemeen overste, was van 27 
oktober tot 10 november in Nederland. Het voor-
naamste doel van het bezoek: elke frater te spreken 
en daarbij onder andere de vraag stellen wie men 
het meest geschikt acht voor de functie van overste 
van het Religieus Huis Nederland. Een vermoeiende 
bezigheid waarbij ontspanning zeker op zijn plaats 
was. Zo bracht hij met de fraters Leo en Wilfried en 
zuster Lidwien (die de Indonesische taal beheerst) 
een bezoek aan Volendam en de afsluitdijk. Als 
aandenken kon hij een foto meenemen naar huis 
waarop het gezelschap te zien is in Volendammer 
klederdracht (Frater Venansius is de tweede van 
links).

 Op 6 november werd er een feestelijke middag 
gehouden ter afsluiting van de activiteitenweken. 
Wel wat laat maar dit i.v.m. de afwezigheid van 
enkele fraters die in Indonesië verbleven. Naast het 
optreden van het gemengde huiskoor en verhalen 
verteld door de fraters Ben Hagemans en Ton Oost-
veen, was er een optreden van de ‘Soester Boeren-
dansgroep’. Gezien de reacties uit de zaal een 
zeer geslaagd optreden.

frater Wim Versteeg

ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

10 – 10 – 2018   Zuster Christine Zoontjes, Medische Missiezuster, 
 in de leeftijd van 91 jaar, te Tilburg.

10 – 10 – 2018   De heer Henk Harfterkamp, oud 85 jaar te Borculo. 
 Hij was oud-leraar van de Leo Stichting in Borculo.

13 – 10 – 2018   De heer Ferdinandus Kempen, oud 92 jaar, te Hazerswoude-Rijndijk.    
 Hij was de broer van zuster Andrea Kempen.

14 – 10 – 2018   Mevrouw Betty van Putten, oud 79 jaar, te Bilthoven.
 Zus van de heer Piet van Putten, trouwe kapelgasten van de fraters.

28 – 10 – 2018   De heer Hans Huisman, oud 74 jaar, te Zeist.
 Echtgenoot van Nanda Huisman, kapelgast.

09 – 11 – 2018   Zuster Nicola, Maria Cortlever, Medische Missiezuster,
 in de leeftijd van 98 jaar, te Arnhem.
   
20 – 11 – 2018 De heer Gerard Wiegerinck, oud 89 jaar, te Borculo. 
 Hij was leraar metaal aan de LTS van de fraters in Borculo.

 “DUREN ZAL DE LIEFDE VAN GOD, VOOR ALLEN,
DIE ZIJN VERBOND BEWAREN,
ZIJN WOORD BEHARTIGEN EN HET VOLBRENGEN…”
 PSALM 103

 frater David Mullink
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Voor deze bijdrage vanuit Lodwar heeft de redactie 
de Indonesische frater Donatus Pedi Bei bereid gevon
den zijn ervaringen in Kenia met ons te delen. Volgens 
ons beslist het lezen waard, oordeelt u zelf! Frater 
Donatus, hartelijk dank.

Inleiding
Het was zwaar om te ervaren hoe het is om in Kenia 
in het algemeen en Lodwar in het bijzonder te zijn. Ik 
heb een andere achtergrond en moest me dus aan-
passen aan een nieuwe situatie. Ik worstelde er in het 
begin mee om goed met de mensen te kunnen 
omgaan, maar door geduld en doorzettingsvermogen 
slaag ik er nu in de mensen heel goed te begrijpen.
Turkana (Lodwar) is één van de 42 graafschappen in 
Kenia. Het is snel gegroeid wat betreft economie, 
maatschappij en cultuur. Vooral door onderwijsactivi-
teiten kan de hele Turkana-bevolking de komende tien 
jaar groeien. 
Ik kwam in oktober 2009 naar Lodwar en werkte als 
onderdeel van de oriëntatieperiode in het Nadirkony-
en Centrum en het Anna Nanjala Centrum. 
Begin 2010 volgde ik drie maanden lang een uitge-
breide cursus Engels in Nairobi, de hoofdstad van 
Kenia. Na voltooiing ervan werd ik aangesteld in het 
Centrum Nadirkonyen voor straatkinderen en uitge-
buite kinderen. Ik heb anderhalf jaar in dit project 
doorgebracht en werd later overgeplaatst naar het 
Anna Nanjala Education Center waar ik tot op heden 
mijn werkplek heb.

Nadirkonyen straatkinderen project
Hier werkte ik van mei 2010 tot december 2011 nauw 
samen met de fraters Hans en Alexius en de lokale 
stafleden om het leven van de meest kwetsbare kinde-
ren in Lodwar te veranderen. Mijn rol in dit project 
varieerde; mijn werk besloeg vijf terreinen. Wat ik 
allemaal deed? 
In de bibliotheek hielp ik de kinderen met lezen en 
controleerde ik de boeken. Als staflid van de onderwijs-
afdeling hielp ik kinderen bij hun werk in de klas en bij 
sportactiviteiten. Ik gaf gitaarles aan kinderen en als 
mobiliteitsfunctionaris zorgde ik onder andere voor het 
vervoer van de kinderen van en naar school rond 

vakanties en hielp ik bij de administratie van het kan-
toor. Ook was ik winkelbeheerder en hield de gege-
vens bij van in- en uitgaande goederen daarvoor.

Anna Nanjala Onderwijscentrum
Na het Centrum Nadirkonyen is dit mijn tweede 
werkplek. Ik werd hierheen overgeplaatst vanwege 
het vertrek naar Indonesië van frater Tommy (de 
vorige manager). Vanaf medio 2012 kreeg ik de 
algehele leiding over dit centrum en als jonge, ener-
gieke frater had ik verwachtingen en zat ik vol ideeën 
over het creëren van dynamische activiteiten op het 
gebied van onderwijs, het hoofddoel van het Anna 
Nanjala Centrum. 
Het centrum kreeg echter te maken met terugloop 
van financiering door weldoeners in Ierland. Daar-
door moesten we bezuinigen en schrapten we zaken 
als lerarenopleiding, filmvoorstellingen en spel-
activiteiten. Tegenwoordig is Anna Nanjala een 
bibliotheek voor leerlingen van basis-, middelbaar 
en hoger onderwijs en daarnaast houden we er soms 
een symposium en binnensportwedstrijd, waar niet 
veel geld voor nodig is. Sinds 2012 probeert het 
management ook aanvragen te doen ter ondersteu-
ning van het Anna Nanjala Centrum. Tevergeefs, 
waar door ik als manager naar andere manieren 
moet zoeken om de onderwijsactiviteiten in dit cen-
trum te blijven ondersteunen.

DOL-cafetaria
(DOL = Diocese of Lodwar / Bisdom Lodwar)
Dit project werd in 2014 opgericht met als doel de 
educatieve activiteiten en het bisdom van Lodwar als 
geheel te ondersteunen. Het komt ook tegemoet aan 
een van de vijf steunpilaren van de synode van het 
bisdom Lodwar, namelijk zelfredzaamheid. Voor 
zowel studenten als klanten van buiten biedt het pro-
ject dagelijks voedsel en frisdrank, conferentiepak-
ketten (zaalhuur en apparatuur voor workshops), 
catering, wifi en discussie- of vergaderruimte.
Mijn personeel en ik beheren de cafetaria vanaf 
2014 en dankzij de winst konden we boeken voor 
de bibliotheek blijven kopen, rekeningen betalen en 
soms spelactiviteiten organiseren voor studenten in 

het centrum. Bovendien zijn we door dit project de 
laatste drie jaar in staat niet alleen het Anna Nanjala 
Centrum, maar ook het bisdom te ondersteunen wat 
echt gewaardeerd wordt.

DOL-Eliye Spring Camping
In 2017 werd ik vanuit het bisdom Lodwar gevraagd 
beheerder te worden van de Eliye Spring Camping 
gelegen aan het Turkanameer. Dit is voornamelijk 
bedoeld als retraite-oord voor de staf en als recreatie-
plek voor het personeel van het bisdom en externe 
klanten. De camping functioneert goed en maakt deel 
uit van het zelfredzaamheidsproject van het bisdom 
Lodwar. Ook dit helpt om het bisdom en de lokale 
gemeenschap te ondersteunen.

Lodwar tankstation
In januari 2018 verzochten bisschop en bisdombestuur 
me om het benzinestation van Lodwar te beheren. Het 
levert brandstof voor de voertuigen in het bisdom, 
ngo’s (nongouvernementele organisaties) en andere 
klanten. Het werd opgericht eind jaren 1970 en 
zorgde steeds voor een zeer goede kwaliteit brand-
stof. De laatste vijf jaar had men echter steeds meer 
moeite winst te maken, wat betekende dat er werd 
gefraudeerd. Daarom werd ik aangesteld om nauw 
toezicht te houden en een systeem te bouwen om de 

fraude tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd zou 
dit ertoe bij te dragen dat bisdomvoertuigen het evan-
gelie in geheel Turkana kunnen blijven verspreiden.

Conclusie
Over vier grote projecten voer ik dus het beheer. Dat 
vraagt om doorzettingsvermogen en een goede hou-
ding. Het Anna Nanjala Centrum is het enige project 
zonder winstoogmerk, dat wordt ondersteund door de 
DOL-cafetaria. De drie andere projecten (cafetaria, 
Eliye Camping en het benzinestation) zijn winstge-
vend. Het bisdom is er deels afhankelijk van om de 27 
parochies in het bisdom te ondersteunen en om de 
kosten te dekken van de kantoren in het bisdom die 
geen fondsen ontvangen. Daarnaast kan de winst ook 
als back-up voor het bisdom worden gebruikt, om 
meer te investeren, of ter ondersteuning van de lokale 
bevolking.
Persoonlijk wil ik zeggen dat het een goede uitdaging 
is om vier projecten tegelijk te beheren. Ik bouw echt 
aan mijn persoonlijkheid en houding en krijg meer 
ervaring in bedrijfsvoering. Mijn managementvaardig-
heden en de kennis die ik op de Mount Kenya Univer-
sity opdeed, zijn misschien wel de belangrijkste sleutel 
tot het succes van deze projecten. Ik geloof dat er meer 
manieren zijn om jongeren of gemeenschap te onder-
wijzen, niet alleen lesgeven op scholen. Dagelijks ont-
moet ik jongeren uit het nabijgelegen dorp en van mij 
leren ze veel over hoe ze zaken moeten doen en een 
hardwerkend persoon te zijn, wat hen in hun toekom-
stige leven kan helpen. Dit vind ik terug in onze consti-
tuties, hoofdstuk acht: “Vanuit de kerk aanvaardt de 
congregatie de taak om te zorgen voor jongeren op 
hun levensweg. Als de omstandigheden dat vragen, 
zullen we klaar zijn, om ten dienste van de medemen
sen ook andere opdrachten op ons te nemen.”
Bovendien is het onze missie als BHK-fraters om zowel 
jonge mensen als de gehele gemeenschap op te voe-
den en meer kennis en begrip te brengen. Ik zie de 
drie winstgevende projecten als een les voor de lokale 
bevolking om een bedrijf te runnen en hen te leren 
over management op diverse terreinen, zoals hoe ze 
hun geld in de familie kunnen beheren, hoe ze hun 
eigen kleine bedrijven kunnen laten voorzien in meer 
inkomsten en hen te informeren over de cultuur van 
hard werken.

frater Donatus
Vertaling uit het Engels door Adri Vergeer

BERICHT UIT LODWAR

MIJN ERVARINGEN IN LODWAR
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Voor Onder Ons   

SEPTEMBER 2018 
3 J.F.G.O. € 25
24 A.K. € 15,-

 
OKTOBER 
1 G.M.F. € 30,-
8 R.M. € 25,-
9 L.A.M.vB. € 25,-
10 C.W.M.W. € 25,-
 A.V.A.D. € 25,-
 A.F.M.vR. € 25,-
11 J.C.S. € 50,-
 W.J.M.B. € 25,-
15 M.S.J. € 40,-
 C.C.G.vH. € 15,-
30 W.A.M. vH. € 10,-

Hartelijk dank voor uw welkome giften.
Frater Wim Janssen, administrateur

Voor Fraters in Kenia   

SEPTEMBER 2018
5 AKWAABA € 2.500,-
19 C.L.B. €  50,-
    
OKTOBER  
24 M.T.A. vH.-G. € 100,- 
26 H.M.K. € 40,-
   

GIFTEN  tot  NOVEMBER  2018

BEN IK IN BEELD?
Wie op vakantie een mooi stand-
beeld of fraai monument met zijn 
camera wil vereeuwigen, moet 
tegenwoordig over engelengeduld 
beschikken. Nog niet zo heel lang 
geleden hoefde je hooguit even op 
je beurt te wachten tot een collega-
toerist had afgedrukt en je zijn 
plaats kon innemen voor het per-
fecte plaatje. Nu storten toeristen 
zich één voor één op het stand-
beeld om ermee op de foto te 
gaan. Soms met een serieus 
gezicht, vaker nog met een brede 
grijns of een malle houding: ‘Kijk 
mij eens naast dit monument staan!’ 
Onlangs overkwam het me weer. 
Het was mij juist te doen om het 
imposante heiligenbeeld en ik had 
geen behoefte aan Pablo uit Spanje 
of Jennifer uit Engeland in beeld. 
Dus moest ik wachten. Steeds als ik 
dacht: ‘Nu is het beeld vrij!’ ging 
iemand erbij staan of erger nog: 
eraan hangen. Sommigen maakten 
handig gebruik van mijn wachten-
de aanwezigheid door me hun 
camera in handen te drukken met 
het verzoek hen bij het beeld te 
fotograferen. “You take my picture 
please? Press this button. Thank 
you!” De meeste toeristen hadden 
me echter niet nodig, die maakten 
selfies met hun mobiele telefoon. Al 
dan niet met behulp van een selfie-
stick – zo’n uitschuifbare stok waar-
op je je telefoon kunt bevestigen. 
Je zou toch denken dat dankzij de 
spiegel al die mensen wel weten 
hoe ze er uitzien. Dat ze niet voort-

durend zelfportretten nodig heb-
ben om daaraan herinnerd te wor-
den. Twijfel over het eigen uiterlijk 
is dan ook niet de reden van al die 
zelfportretten. Nee, men beschouwt 
zichzelf als toegevoegde waarde. 
De wereld is een decor geworden, 
waar ieder mens in schittert. Daar-
voor heb je natuurlijk wel publiek 
nodig en dat betekent dat de foto’s 
massaal worden gedeeld via soci-
ale media. Zodat anderen op Face-
book, Instagram of Twitter vol 
bewondering kunnen zien waar je 
allemaal geweest bent. Daarmee 
scoor je likes (erkenning!) en daar 
gaat het uiteindelijk om: ‘Ik sta op 
de foto dus ik ben.’
Selfies zijn kunnen echter levensge-
vaarlijk zijn. Geregeld leiden ze tot 
verwondingen of erger: onderzoe-
kers hebben uitgezocht dat wereld-
wijd meer dan 250 mensen zijn 
omgekomen tijdens het maken van 
een selfie. Voor de ultieme foto 
kozen ze voor een gevaarlijke plek 
(bovenop een hoge rots, vlakbij 
een wild beest of bij een aanstor-
mende trein). Of ze voerden een 
stunt uit, bijvoorbeeld met een gela-
den geweer of iets met woest water. 
In de jacht op een nog mooiere 
foto blijken sommige mensen hun 
gezond verstand te verliezen en 
gaan ze nóg iets dichterbij het 
randje van de afgrond of de 
humeurige beer staan. Er zijn 
daarom al ‘no-selfie zones’ inge-
steld in gevaarlijke toeristengebie-
den.
Trouwens: ook tijdens bijzondere 
vieringen in de kerk komt de 
mobiele telefoon vaak tevoorschijn. 
Paus Franciscus – zelf nooit te 

beroerd om met iemand te figure-
ren op een selfie – heeft daar al 
eens zijn ergernis over uitgespro-
ken tijdens een algemene audiën-
tie. “Ik word er moedeloos van als 
ik hier op het Sint Pietersplein of in 
de Sint Pieter tijdens de Mis zoveel 
mobiele telefoons boven de hoof-
den zie uitsteken.” Niet alleen de 
gelovigen, ook priesters en bis-
schoppen zijn met hun mobiele 
telefoon in de weer tijdens een 
Eucharistieviering. “Maar de Mis is 
geen spektakel. De priester zegt: 
‘Verheft uw hart’ en niet ‘Verheft 
uw smartphone’,” aldus de paus.
Het obsessief jezelf fotograferen 
om dit via sociale media met de 
wereld te delen, wordt selfitis 
genoemd. Enkele jaren geleden 
was deze term een grapje van een 
satirische website, inmiddels wordt 
selfitis gebruikt om mensen te 
omschrijven die overmatig selfies 
maken vanuit de sociale druk om 
erbij te horen. 
Wie er zeker níet bij horen zijn de 
selfiemakers die zichzelf fotografe-
ren in de buurt van een verkeers-
ongeluk. Dat gedrag blijkt ook 
weinig likes op te leveren, wel boze 
reacties en bekeuringen van de 
politie. Niet doen dus.
Mijn foto van het heiligenbeeld? 
Die is uiteindelijk gelukt, want 
geduld is een schone zaak zo weet 
elke fotograaf.

Xander
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