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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

Het lopende jaar is alweer voor de helft geschiedenis geworden. 

De tijd gaat erg vlug en voordat je het verwacht valt toch nummer 

drie van deze jaargang al op je deurmat. Misschien toch wat 

verfrissende lectuur in de schaduw van een mooie boom!  

Zoals bij alles gebeuren er ook bij INKO onverwachte nare dingen. 

Onze pas begonnen medewerker, Jeroen Kingsma, werd ernstig 

ziek, maar ondanks dat bleef hij schrijven. Een grote prestatie 

en met diep respect voor het beschrijven van zijn persoonlijke 

ervaringen. Sterkte en beterschap. 

Een verhaal van een 75 jaar frater zijnde en van een 25 jaar frater 

zijnde medebroeder. Twee zeer verschillende verhalen, maar zeer 

de moeite van het lezen waard. Het verhaal van Wim Janssen 

past in het kader van het eind van de oorlog en de bevrijding 

1944-1945; Polikarpus geeft duidelijk de sfeer aan, dat kloosterling 

worden in de Florinese cultuur niet altijd als een eer gezien werd…. 

Toch traden er twee uit hun gezin in het klooster! 

In het fraterhuis te De Bilt komen eind juli twee nieuwe bewoners 

en wel Carla van Thiel en Joke van Neerven, leden van de 

Graalbeweging. Met toestemming hebben we van hun website 

een beschrijving van deze vrouwenbeweging overgenomen ter 

introductie. 

Paul Steverink was bijna geronseld voor het Vreemdelingenlegioen 

en legt in een tweede artikel verband tussen ons leven en JHWH. 

Carolien Bekker heeft veel van de fraters in de Moesstraat in 

Groningen meegemaakt en vertelt over haar activiteiten bij het 

Centrum De Poort. 

De redactie van INKO heeft een Erelid benoemd n.l. mevr. Petra 

de landmeter, die veertig jaar aan ons tijdschrift meegewerkt heeft! 

Met de vaste rubriek van Alfons Kroeze over de Constituties en 

een vers van Theobaldus, lijkt dit nummer van INKO voldoende 

variatie te bieden om ‘m in alle rust te lezen. 

Veel leesplezier en een goede voortzetting van de zomer. Tot in 

de herfst! 
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ZIJN WIJ NIET AL TE VAAK GEESTELIJK 

ONBEHUISD 
 

“De gezindheid van Jezus is zo wezenlijk voor ons leven, dat wij 

elkaar erop mogen aanspreken. Iemand aanspreken vraagt moed. 

Als wij aangesproken worden ervaren wij dat wij kwetsbaar zijn. 

Als wij elkaar benaderen uit oprechte zorg, met respect, in goede 

verstandhouding en in vriendschap, en in die geest dit ook van 

elkaar aanvaarden, zal het ons leven ten goede komen.” 

Constituties, art.13 

 

Zijn religieuzen niet al te vaak juist in onze tijd geestelijk onbehuisd 

en eenzaam. Dit kwam mij mede naar aanleiding van Inko 

2019 No. 2 mondeling en schriftelijk ter ore. Zijn en voelen wij 

ons niet te vaak eenlingen. Er is te weinig collegiale band en men 

voelt zich te vaak te weinig gedragen. Dat geeft een eenzaam 

gevoel en dat heeft een weerslag op ons spiritueel beleven. Het 

is duidelijk dat dit ook het beleven meegeeft dat je jezelf niet 

geborgen weet, hoe kan je zelf dan geborgenheid geven? In de 

diepte kan je je eenzaam voelen en je bent op zoek naar een 

mens die je de weg kan wijzen en die echt naar je luistert. Van 

oorsprong is in een religieuze gemeenschap en van oudsher die 

mogelijkheid gegeven. Maar als je steeds meer het gevoel hebt 

gekregen dat je elkaar niet met deze moeilijke en fundamentele 

vragen kunt lastig vallen, dan moet je al een groot geloof hebben 

te weten en te ervaren dat God altijd luistert. De Godsrelatie komt 
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niet van zelf zoals ook de relatie met een medebroeder, daar moet 

je tijd en energie voor vrij maken. De luisterende mens is aanwezig 

bij de ander met twee open, stille, naakte oren. Met de stilte van 

zijn luisteren geeft hij ruimte aan het spreken van de ander. Als 

iemand echt luistert naar de ander, dan wordt de spreker meer 

vrij en meer zichzelf. 

 

Als er één manco is in onze kerkgemeenschap en ook in onze 

maatschappij en samenleving dan is het wel een gebrek aan het 

luisteren, verstaan en invoelen van elkaar. We zijn daar ten diepste 

ook niet voldoende in opgevoed en opgeleid en zeker niet in onze 

ingewikkelde samenleving, met de vele vragen waaraan wij bloot 

staan. In ons religieus leven is het nogal moeilijk ons in te leven 

in de vele belevenissen en vragen waaraan wij worden bloot 

gesteld. De ontwikkeling gaat zo snel en je moet het geduld en 

de uithoudingsvermogen hebben dat je jezelf en je gesprekspartner 

ondanks je gebrekkig antwoord veilig blijft voelen ook al heb je 

niet het antwoord waarop je hoopt. 

 

Wel groeit in mij de zekerheid, hoe ouder ik word, dat ik iets kan 

en wil. Dat ik er niet voor niets ben. Dat er in en achter en boven 

mij een kracht is een stem, een impuls is, een hand die mij begeleidt 

en roept, af en toe bij de haren grijpt en mij, dat geloof ik vast, 

mij opvangt als de dag gekomen is. Ik wil niemand verplichten 

hetzelfde te geloven. Maar ik kan er niet onderuit, ik weet dat ik 

niet alleen ben en dat er iemand, God weet, die er is, die me vast-

houdt, die me troost, die me kwelt, een onnoembare metgezel. 

De dichteres Vasalis heeft het ooit voor mij onder woorden 

gebracht in een gedicht:   

 

“In de oudste lagen van mijn ziel 

Waar hij van steen is gemaakt, 

Bloeit als een gaaf ontkleurd fossiel, 

De stenen bloem van uw gelaat. 
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Ik  kan mij niet van U bevrijden, 

Er bloeit niets in mijn steen dan Gij, 

De oude weelden zijn voorbij. 

Maar niets kan mij meer van U scheiden.” 

 

Het verwoordt mij dat er meer is tussen hemel en aarde dan je ooit 

hebt kunnen beleven. Zo heeft ouderdom iets van een visioen. 

Ik weet steeds minder niets over god, maar Hij of Zij, wat maakt 

het uit, laat mij niet los. Ik ben ooit, wanneer? geraakt, en geen 

mens, wie dan ook kan mij wijs maken dat het niet zo is. Is dat 

de kroon van de ouderdom? Dat je iets maar niet veel, zeker 

weet. Geen mens kan het van je af nemen.   

 

Is dit misschien te kunnen beschouwen als zuurstof voor een 

zoekend en voldaan leven voor de oude dag, Bron van vertrouwen 

en kracht. Een spoor in je leven wat je ook mag proeven en 

diepweg ook soms bij je medebroeders op het spoor mag komen. 

Het is te vaak niet verwoord en wordt soms schuchter geuit. 

Diepweg een verlangen gericht op een leven met…Een vertrouw-

vol leven met elkaar en met “Hij die is: Ik zal er zijn voor jou!” 

Hoe dan ook misschien, een oriëntatiepunt om ons op af te 

stemmen, een gaan van een weg nu in deze tijd. In deze tijd van 

ons leven, in onze leef-tijd. Wellicht een mogelijkheid dat deze 

ervaring en beleving een deur opent naar wat eens voor ons lag 

en nu in ons leven te vaak is verduisterd. Soms voelen wij ons 

opgesloten in de mist en onze verwachting niet uitkomen, wanneer 

wat wij in al onze pogingen van een leven vol te maken, leegheid 

en afbraak ons deel is geworden. Het is de tijd waarin wij voort-

durend in ons spreken met God het gevoel hebben dat ons even 

het zwijgen is opgelegd. Momenten, vele tijden lang soms even 

niet thuis te geven, genoeg met ons zelf van doen te hebben. 

 

Soms kan je wakker worden en dan kan de vraag naar boven 

komen: “zouden wij. Zou ik in de hoge ouderdom nog Zin in 

Ouderdom mogen ervaren? Een verlangen gericht op” een 
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vertrouwvol leven met God, met “Hij die is: Ik zal er zijn voor 

jou”. Hoe dan ook! Een uitnodiging om Gods weg te volgen nu 

in deze tijd van leven, onze leef – tijd. Zou het de deur openen 

naar een toegewijd en aandachtig leven als religieus, een leven 

waarmee wij ons vele jaren her hebben verbonden op een bijzon-

dere manier. Is dit de realiteit onder ogen zien, de deur openen 

naar God, en naar elkaar. Maar ook het gesprek aangaan met 

jezelf. Is dit de zuurstof voor onderlinge verbondenheid en trouw. 

Verbondenheid met heel de wereld, met haar noden, en met 

haar vreugde. Versterkt deze ervaring onze weg te gaan en doet 

het ons gemeenschap beleven  met de ander en de Ander. 

 

Een Schriftgeleerde legt aan Jezus de vraag voor: “Wie is mijn 

naaste?” Jezus beantwoord de vraag met het verhaal van de 

barmhartige Samaritaan. Met op het einde een wisseling van 

het perspectief: de vraag van de Schriftgeleerde is niet meer 

wie is mijn naaste, maar van wie moet ik naaste worden? De 

betrokkenheid is anders. De naaste kan – als ik aandachtig ben - 

elk moment van de dag op mijn weg verschijnen en doorgaans, 

heel vervelend, op het meest ongepast moment. Hier kan ik niet 

meer onderuit, ik kan er niet  met een boog omheen, een simpele 

aalmoes of een bezoekje als het mij past, is niet meer voldoende. 

Hier wordt een betrokkenheid “met passie”, met compassie 

verwacht. De naaste, onze medebroeder eist plots alle aandacht 

op! 

 

 

Voorhout Pasen 2019 

Drs. Alfons Kroese  o.c.d. 
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WIM JANSSEN  

75 JAAR FRATER VAN UTRECHT   
 

De maand juni 2019 mag wel een erg hete maand genoemd worden 

met dagen waarop de temperatuur boven de dertig graden is. 

Feitelijk te warm om je druk te maken. Een interview houden kun 

je echter niet blijven uitstellen, dus op de dag dat het uitstapje 

naar de Amersfoortse dierentuin vanwege de te verwachten zeer 

hoge temperatuur uitgesteld wordt tot september, waag ik het 

toch om een afspraakje te maken met Wim Janssen. Tot mijn 

grote verrassing tref ik hem na de koffie aan op zijn lekker koele 

kamer! Een grote staande ventilator houdt de koelte op een 

behaaglijk niveau! De technicus Wim heeft het goed voor elkaar. 

Gelukkig, want gebrek aan voldoende longcapaciteit baart al 

genoeg zorg voor Wim. Het belemmert hem niet om zijn verhaal 

te doen!  

 

Dit jaar herdenkt Wim op 13 

augus-tus dat hij 75 jaar geleden 

aan zijn leven als frater van 

Utrecht is begonnen. Dat was 

1944, dus in het laatste jaar van 

de oorlog, zeggen we nu. Wim 

herinnert zich heel goed dat een 

jaar later de novicen de dag van 

de bevrijding naar Utrecht waren 

gelopen en op de Biltstraat liepen 

toen de Canadezen binnen 

kwamen rijden! Dat was al een 

bijzonder gebeuren en toen de 

grote Domklok begon te luiden 

overkwam hem een ver-rassend 

gevoel en drong het begrip 

“bevrijding“ volop tot hem door! 
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Maar ook het begin van de oorlog ligt nog rotsvast in Wim zijn 

geheugen. ”Op 9 mei 1940 was ik de hele dag thuis, omdat mijn 

oudste zus afscheid nam. Zij was zuster bij de Ursulinen van de 

Romeinse Unie en werkte als verpleegkundige. Zij zou naar 

Malang gaan en zo’n benoeming was bij de zusters voor het leven! 

Echter op 10 mei ging de treinreis naar Marseille - om daar op 

de boot te stappen naar N.O. Indië - niet door. En zij is nooit in 

haar toekomstige standplaats Malang geweest! 

Trouwens, een deel van ons gebouw aan de Kroostweg in Zeist, 

was al gevorderd voor het Nederlandse leger, de geneeskundige 

troepen. Zo’n drie dagen na de capitulatie ben ik met mijn broer 

met de tram naar de Grebbeberg gegaan om te kijken wat daar 

allemaal gebeurd was. Er waren ontelbare graven met een stok 

erop, al of niet met een label. Op sommige graven lag een hele 

of kapotte helm, een geweer of iets dergelijks, waaraan je toen 

kon zien de dat overleden militairen van de verschillende natio-

naliteiten door elkaar lagen.  

Bij het vliegveld Soesterberg waren ook militaire activiteiten 

met de zgn. dubbeldekkers en trokken ook overal veel aandacht”.  

 

Wim vertelt verder over de St.-Jozefkweekschool in Zeist: “Rond 

20 mei kwam er een invasie in ons gebouw van Duitse soldaten. 

Zij hadden ook een paard bij zich. Enkele keren werd er appél 

gehouden op de grote speelplaats en dan kwam in vol ornaat de 

“hoogste baas” op het paard de troepen inspecteren! Dat was 

fraai om te zien! 

Toen deze Duitse soldaten in een deel van ons huis zaten, was 

duidelijk merkbaar, dat de meesten niet fanatiek waren, maar 

echt vanwege de dienstplicht militair waren. De meesten kwamen 

uit Rijnland-Westfalen en “stark katholische” mannen. Velen 

kwamen uit de landbouw en waren mannen tussen de 25 en 40 

jaar. Het contact was afstandelijk, maar als je toevalligerwijze 

met hen aan de praat raakte, dan bleken het heel aardige kerels 

te zijn. Duitsland kent geen dienstvrijheid voor kloosterlingen 
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of daartoe in opleiding zijnde mannen, zoals wij in Nederland 

kennen. Bij die Duitse ingekwartierde militairen bleek op een 

goede dag een militair in Duits uniform naar de sacristie te gaan 

en gekleed als priester de H. Mis ging opdragen! Het was een 

pater Franciscaan”. 

 

Er gebeurden natuurlijk ook vermakelijke voorvallen. Wim vertelt 

met plezier het volgende: “Op het terrein lag een grote beerput 

met een pomphuisje ten behoeve van de vloeivelden. Op het dak 

van het pomphuisje werd een vierloops machinegeweer geplaatst 

voor de luchtafweer. Uiteraard een heel gedoe. De eerste de beste 

keer vlogen bij een alarm de manschappen er naar toe, maar bij 

de eerste poging om te schieten vloog het geschut van het dak 

af! Groot plezier bij de jongens, grote ergernis bij de Duitse 

soldaten.” 

 

Ook lacht Wim nog steeds om het volgende voorval. “In een 

ruimte achter het pomphuisje werd een varkentje gehouden en 

stiekem gevoerd. Op een gegeven moment vroeg een van de 

Duitsers wat voor beest daar zat. “Oh, een hond”, zei frater 

Norbertus. “Ja, ja, met een krulstaartje zeker,” reageerde de 

Duitse militair. Men kon dus ook op deze manier met elkaar 

omgaan. Er was afstand, maar ook genoeg ruimte om goed met 

elkaar om te gaan. Dat bleek ook in de keuken die samen gebruikt 

werd. Men leende van elkaar en als onze kok Aemilianus wel 

eens wat krap zat, is het voorgekomen dat de militaire kok voor 

twee gemeenschappen kookte en er een goede maaltijd werd 

opgediend bij de fraters”. 

 

Hoe moeilijk de voedselvoorziening voor de Nederlanders was 

door de invoering van distributiebonnen en de gebrekkige aanvoer 

van alle levensmiddelen, de Duitsers hadden er kennelijk geen 

last van. Wim: “Op de plek, waar nu ongeveer ons Bestuurshuis 

staat, stond in die tijd een hele grote afvalbak, waarin wij met 

lede ogen zagen dat allerlei resten van de maaltijden van de 



 10 

soldaten weggeworpen werden. Ook nauwelijks aangebroken 

verpakte etenswaren als boter. Wij vonden het echt meer dan erg, 

maar je kon er niets aan doen. Het afval werd wekelijks met 

paard en wagen naar de vaalt aan de Noordweg gebracht. Frater 

Directeur Wilfridus hoorde daar veel over klagen en stapte naar 

de Hauptmann. Gevolg: een schildwacht in vol ornaat en met 

geweer en al, moest daar dag en nacht op wacht staan……. men 

vond dat toch wel akelig om te zien en na enkele maanden werd 

op ons verzoek met die vorm van bewaking opgehouden”.  

 

De hele groep Duitse militairen is vanuit ons huis naar het Oostfront 

gestuurd. Frater Theobaldus Geraets heeft later uitgezocht hoe 

het met hen gegaan was. Niemand bleek van het Oostfront terug-

gekomen te zijn. Een triest verloop van die jonge levens. Dit 

deed Wim ook denken aan onze frater Arthur Hoitz, die even-

eens opgeroepen was. Hij was echter binnen enkele weken al 

ziek en ligt in Sauerland op een oorlogskerkhof begraven. Er is 

indertijd nog geprobeerd om hem te mogen overbrengen naar 

ons eigen kerkhof, maar dat mocht niet gebeuren. Militairen 

behoren op het oorlogskerkhof begraven te blijven. (Een aantal 

jaren geleden hebben Wilfried en ik het graf van hem bezocht).  

 

 

 

 

 
Graf van Frater Arthur (Peter) Hoitz in 

Oeventrop 2010 
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Onze novicenmeester was Daimanus, 

een heel fijne man, een echte religi-

eus en ook heel menselijk. Hij kwam 

uit Wijk C in Utrecht, waar zijn vader 

een pantoffelwinkel had. Hij is in 

ons noviciaatsjaar ziek geworden 

en met een koets naar Berg en 

Bosch gebracht om te kuren. Hij is in 

september 1946 overleden”.  

 

Wim komt van het een op het ander 

en vertelt dat na het vertrek van 

frater Damianus frater Bonaventura 

zijn plaats als novicenmeester heeft 

Damianus Vuister           overgenomen. Het was in Houten een 

moeilijke tijd namelijk de hongerwinter: geen elektriciteit dus 

geen licht (een paar waxinelichtjes), geen water, schaars eten tot 

bloembollen en suikerbieten aan toe. Eén frater was zeer gehaaid 

in het “schooien” en dat was fr. Clemens Ruiter. Onvoorstelbaar 

hoe die man met eten thuiskwam, zelfs een keer met een heel 

varken, dat in de hal van het kasteel geslacht werd. Er was in 

één keer weer echt iets te eten….. maar na het eten werd ieder-

een ziek…… het vlees was niet echt bestorven en de halve 

groep lag op bed…. 

Soms was het wel eens fijn als je (lopend) naar Utrecht moest 

gaan voor het een of ander, dan mocht je in het St.-Gregoriushuis 

eten en dat was toen al op zich een feest. 

 
“Wat ook erg indrukkend was, was het overvliegen van de Engels 

jagers, die ons huis als een oriëntatiepunt hanteerden en er een 

bocht maakten. Via klimijzers aan de schoorsteen zijn we wel 

eens naar boven geklommen om naar de piloten te zwaaien en 

die echt terugzwaaiden. We hebben er vaak waarschijnlijk niet 

al te correct uitgezien, want er was geen zwarte stof voor genoeg 

togen. We liepen in iets blauws, zonder boordje. Als je naar buiten 
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het terrein ging, moest je een hoed dragen, maar voor de hele 

groep waren maar drie hoeden beschikbaar…..!  

Wel hadden we vaak mooi zicht op de vliegtuigen van de Gealli-

eerden, die toen heel laag en langzaam overvlogen met de bomluiken 

open, op weg naar een voedseluitwerppunt in Utrecht. Pakketten 

van vier blikken, waarvan je moest afwachten wat er van de 

inhoud overbleef. Biscuitjes kwamen veelal gebroken aan en de 

uitdrukking “stukjes tellen niet” blijkt uit deze tijd te stammen”. 

 

Wim heeft een uur lang zitten vertellen over het begin van zijn 

kloosterleven, dat samen viel met het begin van de oorlog. Maar 

zijn leven is uiteraard buiten de oorlogstijd zeer gevarieerd 

geweest in Borculo als leraar techniek, in Kenia evenzo, maar 

vooral als klusjesman, helaas vanwege zijn gezondheid niet 

zoveel jaren; Utrecht in een kleine communiteit en in Arnhem. 

Genoeg interessante klussen en tijd voor zijn hobby: het weer 

doen functioneren van klokken, TV’s, radio’s enz. en tenslotte 

na de sluiting van Arnhem in De Bilt. Ook hier weet men hem 

nog steeds te vinden voor klusjes. Vol goede moed gaat Wim 

hiermee door, maar kalm aan gezien zijn leeftijd en gezondheid. 

Hij is nog duidelijk aanwezig en dit laatste gunnen wij hem van 

harte. Bedankt Wim en straks een fijne jubileumviering van je 

vruchtbaar en actief leven als frater van Utrecht.  

 

Na de uitwerking van het interview liet Wim weten nog wel meer 

interessante voorvallen uit de oorlogstijd te kunnen en willen 

vertellen. Hij gaat deze opschrijven en in het kader van 75 jaar 

bevrijding komen we daar graag mee terug. 

 

De Bilt, 4 juli 2019 

Leo Ruitenberg 
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OP DE FIETS NAAR LOURDES 
 

 

Drie Pelgrimages 

Bij een redactievergadering van Inko in het Fraterhuis St.-Jozef 

van De Bilt heb ik aangeboden drie verhalen te vertellen over mijn 

pelgrimages samen met anderen naar drie Maria bedevaartplaatsen. 

De eerste pelgrimstocht gaat per fiets naar Notre Dame de Lourdes 

in Frankrijk en daar begint mijn eerste verhaal mee. De tweede 

gaat per auto naar Polen naar de Zwarte Madonna van Czestochowa 

en de laatste is per vliegtuig naar Mexico-City voor de voorbereiding 

van een internationale conferentie van het Justitie Pastoraat met 

een bezoek aan Nuestra Señora de Guadeloupe.  

 

Voorbereiding 

Mijn oudste broer, Ad, gaat in het heilig jaar 1950 op de fiets naar 

Rome samen met Gerard Raijman uit Doetinchem. In 1951 fietsen 

twee broers van mij, Ad en Antoon, naar de Wereld Jamboree 

in Bad Ichl voor scouts in Oostenrijk. Bij een foto van hen in 

scouts-uniform in Dagblad de Gelderlander prijst de journalist 

het initiatief van ‘de Gaanderense broers’. Het is de bedoeling 

dat ik met hen meefiets, maar omdat ik nog ULO eindexamen 

moet doen, willen ze niet wachten. De afspraak is dat zij mij 

zullen ontmoeten bij Madam Thiréé in Orange in Zuid Frankrijk. 

Ik volg bij de heenreis op de fiets door Oost-Frankrijk de contact 

adressen die mijn broer heeft verzameld bij zijn Rome fietstocht 

in 1950. Wat mij nog steeds verwonderd is dat onze ontmoeting 

2 uur na elkaar plaats vindt in Orange, want hun lange fietstocht 

gaat via Oostenrijk helemaal door Noord-Italië naar Zuid-Frankrijk. 

Bij het afgesproken adres van samenkomst staat op de achterdeur 

van haar huis: “Wij zijn in l’Auberge hier tegenover!” Die 

coïncidentie is voor mij nog steeds ongelofelijk toevallig, want 

mobieltjes bestaan dan nog niet. In 1952 fietsen Antoon en ik naar 

Wenen dat in die tijd bezet is door de vier grote mogendheden: 
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Rusland, Groot Brittannië, Amerika en Frankrijk. Er is spanning 

in de stad bij ons contactadres, Zij wonen dicht bij de Russische 

zone. We worden door onze gastheer en vrouw uitgenodigd voor 

de  opera “Der Rosenkavalier” waarvan ik me nog steeds het 

meeslepende Leitmotiv herinner. Ook beklim ik de Grossglockner 

berg alleen, want mijn broer laat zich omhoogtrekken door zich 

vast te houden aan een vrachtwagen. De roman ‘Der Neue Weg 

(1937)’ gaat over de aanleg van de weg naar deze berg van 

3758 meter, de hoogste van Oostenrijk. 

Frater Stanislaus, toen al koster in de kapel van de St.-Ludgerus 

kweekschool, Oude Amersfoortseweg 79 Hilversum, samen met 

frater Hilarius  zijn de enige fraters in leven van de communiteit 

van Hilversum. Zij  kunnen zich wellicht ons drieën herinneren. 

Bovendien hebben nog eens drie andere Steverink-broers hun 

onderwijsdiploma daar gehaald: samen zes: Ad, Antoon, Paul, 

Walter, Joop en Sjors!! Frater Hilarius helpt zelfs bij de bouw 

van het huis van Ad……. 

 

 
Gaanderen 
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Op weg naar Lourdes 

Mijn training op de fiets in het buitenland is voldoende om de 

fietsreis naar Lourdes te ondernemen. Ik vind fietskameraad 

Bennie Huls van de scouts in Gaanderen bereid om mee te gaan. 

Hij wil piloot worden. Als ik hem vraag voor de fietstocht , 

zegt hij: “Voor ik de lucht invlieg”, wil ik wel eerst de aarde 

verkennen” Zijn humor heeft mij vaak geholpen “in bange 

tijden” bij de reis. 

Later hoor ik dat Bennie naar Zwitserland is verhuisd: Zou hij 

dan toch piloot zijn geworden voor Swiss Air? 

We hebben zo veel mogelijk in scoutsuniform gereden vooral 

in de avond als we in een Frans dorp naar het adres van een 

gastvrije  boer vragen of we er kunnen overnachten in het stro 

of hooi. Daarvoor hebben we een soort flanellen hoes bij ons 

opgerold in onze fietstassen waar we in kruipen om de kriebels 

van het hooi of de stekels van het stro te kunnen verdragen. Het 

scoutsuniform creëert veel sympathie voor ons, het is bijzonder 

vertrouwenwekkend, met de ‘gouden’ Franse Lelie op de groene 

epauletten geborduurd, de insignes, de geelgroene das en de baret, 

want zo’n breedgerande scoutshoed is een sta in de weg. 

Toerisme in Franse dorpen is in die tijd zo goed als onbekend. 

We zijn een bezienswaardigheid voor kinderen en jongeren en 

we spreken nog Frans ook! Als we ’s avonds een boer gevonden 

hebben die ons wil herbergen in hooi of stro, vragen we of we 

een kaart of brief mogen schrijven naar Notre Maman. En als 

we vertellen dat we naar Notre Dame de Lourdes fietsen in dit 

katholieke Frankrijk en kleine houten klompjes voor hen meege-

nomen hebben, eindigen we vaak in de mooiste kamers van de 

boerderij. Die flanellen hoes is amper nodig geweest. Hans 

Burgman bij zijn voettocht naar Compostella schrijft in zijn boek: 

‘Losgelopen woorden’: Wat je thuislaat is mooi meegenomen!!’  

Wat voedsel betreft: we hebben alleen repen gezouten spek bij 

ons. Samen met het knapperige witte stokbrood en een slok rode 

landwijn verdund met water die weinig kost, kunnen we de honger 

die je krijgt van een lange fietstocht stillen. Spek en brood geven  
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energie en het zout vult het kwijtgeraakte zout in de transpiratie 

aan. U herinnert zich wel het zout op je voorhoofd na hete zomers. 

 

Tante Anna in Meerhout, België.  

Het eerste adres waar we aankomen is bij tante Anna Steverink 

in het Belgische Meerhout. Zij is een zus van mijn vader en 

religieuze van de Zusters van het Heilig Graf in de Gasthuis-

straat. De Congregatie is oorspronkelijk opgericht om pelgrims 

te verwelkomen. Dat treffen we, want wij zijn die pelgrims op 

weg naar Notre Dame de Lourdes. Later hebben  de Zusters een 

grote school gebouwd voor onderwijs aan meisjes. De school 

en het klooster bestaan niet meer. Het enige dat is blijven 

gebleven is een grote kapel. We zijn meer dan welkom en na ons 

verblijf zijn onze fietstassen zwaarder geworden door het 

geschenk van houdbaar voedsel dat de Zusters ons mee hebben 

gegeven. 

 

Rocroi 

Het eerste dorp in Frankrijk waar we overnachten is Rocroi. Het 

is één van de mooiste dorpen van het hele land. Ik ben er in 1951 

ook al geweest per fiets op weg naar Orange. De ontvangst is 

vrolijk en ze laten ons sterke pruimenjenever/likeur proeven en 

kijken volspanning naar onze reacties! We zijn de sterkte niet 

gewend, ofschoon ik de zoon van een caféhouder ben. De enige 

likeur die ik van thuis ken is anisette die naar anijs smaakt. 

Vóór we verder fietsen bekijken we de stervorm van Rocroi. Het 

is een versterkte vesting met twee stadswallen er om heen gesticht 

in 1535. nu nog geheel in tact. 
 

    Roc  roi 



 17 

Onder Parijs door en nu komt het..... 

Om de drukte van de wereldstad te vermijden plannen we om links, 

dat is oostelijk, onderdoor de stad te fietsen, ruwweg naar Reims, 

Tours, Limoges,  Périgueux,  en  Pau, naar ons einddoel: Lourdes.  

Op de weg binnendoor naar Reims voegt zich een Fransman, een 

fietser bij ons met een blauw wit rood vlaggetje in zijn voorwiel. 

Hij begint een gesprek, toont belangstelling voor ons, prijst ons 

dat we goed Frans spreken en vraagt naar ons reisdoel. Hij vraagt 

ook of we al een overnachtingsplaats hebben gepland. Wij vertellen 

hem dat wij een betrouwbare gastvrije boer zullen zoeken. Dan 

zegt hij dat hij een uitstekende plek weet in een volgend dorp waar 

we goed ontvangen zullen worden met een smakelijke maaltijd. 

Dat klinkt goed .Hij wil voor alles zorgen.  

 

Ontsnapt…… 

Het enige dat hij nodig heeft is een handtekening van ons om 

zijn onkosten te kunnen declareren. Hij pakt zijn aantekenboekje 

en laat de plekken zien waar wij kunnen tekenen. Hij wil het  

boekje niet loslaten, maar ik ruik onheil en sla toch enkele 

bladzijden terug waar ik handtekeningen zie met een stempel: 

Légion étrangère: Vreemdenlegioen. Ik zeg in het Nederlands: 

“Bennie, wegwezen een ronselaar” En we zetten er een flinke 

sprint in om de schurk achter ons te laten. We zijn geschrokken 

en willen veiligheid. In het volgende dorp zoeken we de pastoor 

van het katholieke kerkje op. En tot onze grote verrassing 

ontmoeten we een Limburgse pastoor. In die tijd gaan veel 

Limburgse priesters naar Frankrijk om een dorpsparochie over 

te nemen. Ook Nederlandse boeren trekken in die tijd naar 

Frankrijk. De pastoor die ons goed ontvangt vertelt, dat na onze 

handtekening gezet te hebben, we gedwongen opgevangen zullen 

worden en dezelfde avond nog naar het hoofdkwartier van het 

Vreemdelingenlegioen in Aubagne net buiten Marseille gebracht 

zouden worden per auto en vandaar naar Algerije. Na de 2de 

wereldoorlog gaan veel Duitsers die oorlogsmisdaden hebben  

begaan als vrijwilliger naar het Legioen omdat ze na drie jaar 



 18 

dienst als Legionair de Franse nationaliteit kunnen krijgen. Dit 

trekt veel criminelen aan maar later wordt streng geselecteerd. 

De pastoor zegt dat het wonder van Lourdes al gebeurd is met 

ons. De volgende morgen tijdens de Misviering vertelt de pastoor 

wat ons is overkomen en de mensen klappen enthousiast.  

 

Verder… 

Het gaat ons op de verdere reis naar Lourdes goed. We treffen  

vriendelijke boeren die ons  hartelijk verwelkomen. We ervaren 

dat ons scoutsuniform overal vertrouwen wekt. Mijn gespaarde 

geld verdiend met het inbinden van katholieke illustraties dat frater 

Stephanus mij geleerd heeft in de handenarbeid zaal, samen 

met de inbreng van Bennie, is voldoende om stokbrood, kaas, 

roomboter, druiven en wijn te kopen. En als we tekort dreigen te  

komen plukken we een dag druiven als bijverdienste. Daarom 

kunnen we het ons veroorloven om ook  l’Auberges te  bezoeken 

voor warme maaltijden. 

 

In Lourdes 

Het eerste dat we meemaken in het centrum van Lourdes is een 

gigantische verkeersopstopping. Dit is onze kans er iets aan te 

doen. We hebben een verkeersinsigne en weten wat verkeers-

agenten doen op drukke verkeerspunten. Ons scoutsuniform geeft 

ons gezag en chauffeurs steken hun duimen naar ons op. Als 

Bennie het verkeer regelt van links naar rechts stop ik het verkeer 

van voor en naar achter. Het werkt! We voelen ons letterlijk als 

God in Frankrijk . 

 

Naar de Grot 

Hierna gaan we naar de Grot van de Verschijningen, We zien 

de krukken aan het hek hangen die duiden op genezingen. We 

ervaren de humaniteit, de aandacht de zorg voor de zieken en 

raken ontroerd door de lichtprocessie en zingen mee: Avé Maria, 

vol van Genade, die zij niet voor zichzelf houdt maar meedeelt! 

We schrijven een wens op papier voor ons verdere leven en doen 
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het papiertje in de bus die er voor staat. De hele geschiedenis 

van Bernadette Soubirous, de wonderen, de verschijningen, ze  

staan in details vermeld op internet. 
 

 
 

 

Slot 

Zoals het aards paradijs een toekomstvisie is, voor hemel en aarde, 

zo hoop ik dat de zondeloosheid van Maria het toekomstvisioen 

van de mensheid is. Dat gebeurt, zegt Huub Oosterhuis, over een 

miljoen jaar! Nog even wachten dus en intussen helpen bijdragen 

aan de vervulling van het visioen. 

 

 

 

 

 

Paul Steverink 
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SCHEPPING 
 

 

God, U hebt alles geschapen. 

Maar de stukken passen niet. 

Alles is gekneusd, gehavend. 

Breekbaar als het dorre riet. 

 

Onze wereld is zo kwetsbaar. 

Te veel is omfloerst en mat. 

Soms lijkt alles goed en veilig. 

Telkens knapt er dan weer wat. 

 

U, als Bouwer van de wereld, 

hebt dit werk toch slecht gepland. 

Al die brokken, splinters, scheuren, 

U alleen de oorzaak bent. 

 

Al die scherven, spleten, kloven, 

lopen ook door ieder mens. 

Hoe kunt U van ons verwachten, 

“Volmaakt te zijn”. Dit Uw wens? 

 

Wij zijn stuk, wij zijn gespleten. 

Dit ligt buiten onze schuld. 

In die staat zijn wij geboren. 

En dit werd door U geduld. 
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Hoe kunt U ons dan bedreigen, 

met verdoemenis en hel? 

Zonde, kwaad, mislukking, rampen, 

liggen diep in Uw bestel. 

 

GEBED 

Wil een nieuwe wereld scheppen. 

Naar een beter, gaver plan. 

Maak er niet opnieuw een puinhoop, 

onbewoonbaar kraakpand van. 

 

Eens zal ik voor U verschijnen. 

Vraag niet hoe ik mij gedroeg. 

Zeg maar “Kom gauw binnen, jongen.” 

“Leven was al zwaar genoeg.” 

 

 
Theobaldus Geraets 
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GRAALBEWEGING 
 

In 1921 kwam een groepje jonge katholieke vrouwen bij elkaar 

om zich in te zetten voor 'de bekering van de wereld'. Belangrijk 

hierbij was dat zij dit als leek - dus niet als kloosterling - wilden 

doen. Initiatiefnemer was Pater Jacques van Ginneken s.j., die 

de groep 'Vrouwe van Nazareth' noemde (naar Maria, de moeder 

van Jezus). Ze werkten vooral in sociaal-culturele en religieuze 

activiteiten met vrouwen en meisjes. Zij stonden midden in de 

wereld en sloegen nieuwe wegen in om de katholieke traditie een 

duidelijker gezicht te geven. 
 

Eind jaren twintig begonnen zij, op uitdrukkelijk verzoek van de 

bisschop van Haarlem de katholieke vrouwelijke jeugdbeweging 

'de Graal'. Deze werd tijdens de tweede wereldoorlog door de 

Nazi's verboden. Toch gingen in die tijd graalleden naar het buiten-

land, en na Duitsland en Engeland ontstonden er ook afdelingen 

in Australië en de Verenigde Staten.  

De naam 'Vrouwe van Nazareth' werd vervolgens ook in Nederland 

vervangen door de naam 'Graal' die in het buitenland gebruikt 

werd. 

In Nederland werd de jeugdbeweging na de oorlog niet herop-

gericht, maar vonden de graalleden taken binnen de verpleging, 

gezinszorg, maatschappelijk werk en het onderwijs. Zo namen 

zij de leiding van het RK Ziekenhuis Antoniushove te Voorburg 

over en startten daar 'Vronestein', waar een nieuw soort opleiding 

voor verpleegkundigen werd gegeven. 

In Ubbergen werd een missieschool opgericht die jonge leken-

vrouwen met een beroepsopleiding voorbereidde op hun werk 

in ontwikkelingslanden. Een grote internationale uitbreiding 

vond plaats doordat er vrouwen na hun opleiding in Ubbergen 

werden uitgezonden naar Indonesië, Suriname, Brazilië, Zaïre, 

Burundi, Oeganda, Tanzania, Ghana, Nigeria en Kenia. 
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In 1931 was er in Vogelenzang een oefenhuis gebouwd waar 

graalleden werden opgeleid en waar later ook programma's 

werden aangeboden. Vanaf het midden van de jaren tachtig van 

de vorige eeuw trok de Tiltenberg, zowel door de zenprogramma's 

als ook door de vrouwenprogramma's, jonge mensen aan. In 

eerste instantie kwamen zij om aan programma's deel te nemen, 

maar al gauw bleek dat zij ook bereid waren om de schouders 

onder de Graal te zetten. Op heel eigen wijze zagen zij dat de 

oude graalboodschap, dat de talenten van vrouwen ontwikkeld 

en ingezet dienen te worden bij de vorming van een nieuwe 

wereld, niet verouderd was. Een heel nieuwe wind begon door 

de Graal te waaien. Kernwoorden uit die tijd zijn: feministische 

theologie, vrouw en geloof, vrouwenvieringen, inspiratie vanuit 

oosterse meditatievormen, zen, boeddhisme en christendom, 

ecologisch bewustzijn. 



 25 

Begin jaren negentig werden twee jonge vrouwen lid van de staf 

van de Tiltenberg en een paar jaar later werden zij ook Graallid. 

Hun aanwezigheid zorgde ervoor dat een brede kring van jonge 

vrouwen (en ook mannen) zich aangetrokken voelde tot de Graal-

beweging. Wel bleek na verloop van tijd dat deze jongere vrouwen 

zich niet meer op dezelfde wijze aan een geloofsbeweging willen 

verbinden als eerdere generaties. Daarom werd er naast het 

Graallidmaatschap een nieuwe mogelijkheid van betrokkenheid 

gecreëerd: Graalvriendin. De Graalvriendinnen vormen een 

brede groep van vrouwen die geïnteresseerd zijn in de Graal, 

van tijd tot tijd deelnemen aan activiteiten, en taken op zich 

nemen om de beweging te ondersteunen. Zij organiseren soms 

programma's of nemen deel aan commissies. Soms besluiten 

vriendinnen na een tijd om lid te worden van de Graalbeweging. 

 

In de jaren negentig vond er een diepgaande herbezinning plaats 

in de hele Nederlandse Graal. Het onderhoud en het draaiende 

houden van het grote huis werd als zwaar ervaren. Dit leidde 

uiteindelijk tot het besluit om naar een kleiner onderdak uit te 

zien. Bij de verkoop van de Tiltenberg was al duidelijk: het einde 

van de Tiltenberg betekent geen einde van de Graalbeweging, maar 

juist een nieuw begin - zoals er door de jaren heen elke keer weer 

nieuwe dingen ontstonden. Na de verkoop werd in de zomer 

van 2005 een nieuw pand gekocht op de Nieuwegracht te Utrecht. 

Een Graalhuis midden in de stad waar allerlei activiteiten worden 

georganiseerd. De Graal is veranderd, maar de vrouwenkracht, 

die in een kleine gemeenschap haar sterkte vindt, is nog steeds 

springlevend en wordt aan nieuwe vrouwen doorgegeven. 

 

Met toestemming  

overgenomen van hun website. Redactie. 
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Het was schrikken toen wij -  vlak nadat onze nieuwe medewerker 

aan ons tijdschrift zijn intrede had gedaan bij het vorige nummer - 

te horen kregen dat Jeroen ernstig ziek was. 

Het was geen griepje of zo, nee, er was iets in zijn hoofd niet meer 

in orde. Op zijn heel eigen manier heeft hij de weg van een blog 

gekozen om mensen deelgenoot te maken wat hem overkwam. 

Met zijn toestemming nemen wij zijn berichten over.  

Wij wensen hem heel veel sterkte en goede moed toe. 

 

 

 
 

 

 

 

“Komma”, dag boek van een 
extreme ultra race 
Door jeroenkingmans  

 

 

Ik schrijf dit dagboek om gedachten ordenen. Ze zitten nogal 

op een kluwen en op het moment is hardlopen even lastig. 

Ik schrijf niet om mij als slachtoffer op het schild te hijsen, 

of gevalletje aandachttrekkerij. Sores heeft iedereen en zelf-

beklag brengt immers niets dan lege briefjes. Ik zoek wel 

het podium, maar, dan achter de coulissen. Misschien kan 

ik iemand iets van troost of hoop bieden als ze het moeilijk 

hebben, of zelf in de omstandigheid van kanker verkeren. 

Herkenning zou dan fijn kunnen zijn! 

‘Komma’ heet het dagboek en is nog niet zo lang bij me. Ik 

weet ook niet hoelang hij bij me blijft, dat moeten de bladzijden 

maar vertellen. 
  

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fjeroenkingmans.wordpress.com%2Fauthor%2Fjeroenkingmans%2F&sr=1&signature=d0b2905b7d6a51e4433d9cd4c7d90f12&user=f35f65609c3636524def44d166438e57&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTA4MDE5NjI5LCJibG9nX2xhbmciOiJubCIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJlbWFpbF9zdWJzY3JpcHRpb24iLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiX3VpIjoiZjM1ZjY1NjA5YzM2MzY1MjRkZWY0NGQxNjY0MzhlNTciLCJlbWFpbF9pZCI6IjdlNWE0YTljMjliOGE1ZmYwNDM2ODI5Yjc5ZGI2ZWI1IiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAxOS0wNi0xNSIsImRvbWFpbiI6Implcm9lbmtpbmdtYW5zLndvcmRwcmVzcy5jb20iLCJmcmVxdWVuY3kiOiIwIiwiZGlnZXN0IjoiMCIsImhhc19odG1sIjoiMSIsImxvY2FsZSI6Im5sIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiIiLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6IlwvcmVzdFwvdjEuMlwvc2l0ZXNcLzEwODAxOTYyOVwvcG9zdHNcLzMwOT9odHRwX2VudmVsb3BlPTEmY29udGV4dD1lZGl0JmxvY2FsZT1ubCIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNTYwNjAwNzgyMDQ4LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiMSIsInVzZXJfbGFuZyI6bnVsbH0&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fjeroenkingmans.wordpress.com%2F2019%2F06%2F15%2Fkomma-dag-boek-van-een-extreme-ultra-race%2F&sr=1&signature=10e052040ff4c254da871f9ce34be5a2&user=f35f65609c3636524def44d166438e57&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTA4MDE5NjI5LCJibG9nX2xhbmciOiJubCIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJlbWFpbF9zdWJzY3JpcHRpb24iLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiX3VpIjoiZjM1ZjY1NjA5YzM2MzY1MjRkZWY0NGQxNjY0MzhlNTciLCJlbWFpbF9pZCI6IjdlNWE0YTljMjliOGE1ZmYwNDM2ODI5Yjc5ZGI2ZWI1IiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAxOS0wNi0xNSIsImRvbWFpbiI6Implcm9lbmtpbmdtYW5zLndvcmRwcmVzcy5jb20iLCJmcmVxdWVuY3kiOiIwIiwiZGlnZXN0IjoiMCIsImhhc19odG1sIjoiMSIsImxvY2FsZSI6Im5sIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiJcdTIwMWNLb21tYVx1MjAxZCwgZGFnIGJvZWsgdmFuIGVlbiBleHRyZW1lIHVsdHJhXHUwMGEwcmFjZSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC9yZXN0XC92MS4yXC9zaXRlc1wvMTA4MDE5NjI5XC9wb3N0c1wvMzA5P2h0dHBfZW52ZWxvcGU9MSZjb250ZXh0PWVkaXQmbG9jYWxlPW5sIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE1NjA2MDA3ODIwNDgsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIxIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fjeroenkingmans.wordpress.com%2F2019%2F06%2F15%2Fkomma-dag-boek-van-een-extreme-ultra-race%2F&sr=1&signature=10e052040ff4c254da871f9ce34be5a2&user=f35f65609c3636524def44d166438e57&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTA4MDE5NjI5LCJibG9nX2xhbmciOiJubCIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJlbWFpbF9zdWJzY3JpcHRpb24iLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiX3VpIjoiZjM1ZjY1NjA5YzM2MzY1MjRkZWY0NGQxNjY0MzhlNTciLCJlbWFpbF9pZCI6IjdlNWE0YTljMjliOGE1ZmYwNDM2ODI5Yjc5ZGI2ZWI1IiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAxOS0wNi0xNSIsImRvbWFpbiI6Implcm9lbmtpbmdtYW5zLndvcmRwcmVzcy5jb20iLCJmcmVxdWVuY3kiOiIwIiwiZGlnZXN0IjoiMCIsImhhc19odG1sIjoiMSIsImxvY2FsZSI6Im5sIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiJcdTIwMWNLb21tYVx1MjAxZCwgZGFnIGJvZWsgdmFuIGVlbiBleHRyZW1lIHVsdHJhXHUwMGEwcmFjZSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC9yZXN0XC92MS4yXC9zaXRlc1wvMTA4MDE5NjI5XC9wb3N0c1wvMzA5P2h0dHBfZW52ZWxvcGU9MSZjb250ZXh0PWVkaXQmbG9jYWxlPW5sIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE1NjA2MDA3ODIwNDgsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIxIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
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Maandag april 2019, ziekenhuis St Jansdal 

Harderwijk                                                                                  

               
Er zit een komma in mijn hoofd! Een rustpunt om even op adem 

te komen, tenminste, als je woorden aan elkaar rijgt. Alleen is 

deze het spoor bijster. Dus als iemand een komma kwijt is? Toch 

zegt de neuroloog dat hij er zit, de MRI-scan heeft hem zelf 

gevonden. Een koud kunstje voor het ding, het is een plakjessnijder, 

een fileermes. Hij heeft mijn hoofd aan tranches gesneden en 

keurig op een schaal opgediend. Mag het een onsje meer zijn? 

Het is een grote zwarte vlek in de vorm van een komma, die zich 

heeft vastgezet in mijn hoofd en eigenlijk veel te veel ruimte in 

beslag neemt, het is dringen geblazen. Mijn hersenen schreeuwen 

dan ook moord en brand. Ze zeggen dat hij op moet zouten en de 

tering kan krijgen, maar de komma heeft lak aan alle verwensingen. 

“Je hebt het er maar mee te doen, niets is vanzelfsprekend, dat 

zie je maar weer”, zegt hij met een betweterig stemmetje. Ik 

ben een groentje in kankerland, voor mij onontgonnen gebied, 

de klappen van de zweep nog niet meester en laat het me wat 

aanleunen. 

Toch is het de komma menens. Volgens de neurologen in het 

UMC heeft hij niks goeds in de zin. Een kwaadaardig leger 

losgeslagen monsters zijn het met uitgestreken smoelen, die met 

botte bijlen zwaait en zich hebben verenigd in een hersentumor 

om dood en verderf te zaaien. Zich verschanst en de loopbrug 

ratelend opgehaald, wachtend op wat komen gaat, niet van plan 

om zich zonder slag of stoot over te geven, gewelddadige gasten 

zijn het! Ik zie hun bloeddoorlopen ogen achter de muren, met 

empathie hebben ze niks, sentimenteel geleuter! 

Is de aanval de beste verdediging? Of moet ik de witte vlag 

hijsen en op de poort kloppen. Vragen wat ze van zins zijn en 

aan de onderhandelingstafel  plaatsnemen? Misschien kan ik 

nog iets van begrip opbrengen voor de abrupte oorlogsverklaring 

en kunnen we er samen uitkomen, maar kanker is in dit stadium 

nog niet mijn best vriend. Ik denk dat positief denken en vertrouwen 
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de kanker op het verkeerde been zal zetten. In een gevecht met 

veel bombarie, tromgeroffel en overwinningen geloof ik niet. 

Oorlog heeft nog nooit iets goeds gebracht! 
 

jeroenkingmans | 15 juni 2019 
 

 

 

 

Vertrouwen 
Door jeroenkingmans  

En zo is het gekomen dus, met de kanker bedoel ik. Hij was er 

gewoon, ineens. Ergens heb ik hem gemist tijdens het theedrinken 

of zo, terwijl ze op kousenvoeten in uniform binnen marcheerden. 

De smiechten hadden nog niet eens het greintje fatsoen om aan 

te bellen. En krijg ze dan maar weer buiten de deur, dat is tegen 

dovemans oren. Ze proberen verwarring te zaaien, een beproefde 

en effectieve en methode om oorlog te voeren. In de chaos loopt 

iedereen als een kip zonder kop in de rondte en is er geen houden 

meer aan. Voordat je het weet neemt de kanker het roer over en 

zwalk je over de wereldzeeën, met schuimende koppen, alle gevoel 

van richting kwijt, en met je geliefden. Probeer dan maar eens 

niet te verdrinken….!! 

Dus nu lig ik in het UMC, driehoog achter. Het uitzicht vertroebeld 

door een meeuw met een gevoelige darm. De poep stevig in het 

zadel. Verstening kabbelt hier rustig voor. Hijskranen stapelen 

als maar door. 

Tegenover mij in de kankerboeg is net een mobiele hersentumor 

binnen gereden, een lieve vrouw, Truus heet ze. Zit in een karretje 

en vult de ruimte. Haar vormeloze borsten bungelen erbij als 

overvolle vuilniszakken. Truus klaagt graag en veel. Dat maakt 

het draagbaar voor haar. Zelfs het opblazen van de bloeddrukmeter 

doet haar al uitkermen van de pijn. De pillendoos die ze voorschotelt 

is indrukwekkend, een feest van kleur! Haar ogen laten veel 

leed zien. Het ziek zijn heeft haar definitief bij de kladden. 
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Enfin, ik wilde het over de ruggenmergpuncties hebben. Een 

holle naald die de neuroloog zonder dralen de diepte injaagt om 

hersenvocht (Vino Blanc) af te tappen en als een volleert vinoloog 

op kleur en afdronk keurt. Het oogstjaar 1967 blijkt helaas weinig 

succes vol te zijn: Bitter, geen souplesse. Bagger dus! Een nasmaak 

door kanker verpest! 

Lang verhaal kort; De komma moet eruit, en wel zo snel mogelijk. 

Het ding begint zich te roeren: De klok vertelt mij niks meer. 

Links is niet langer rechts en de simpelste opstelsom doet het 

niet meer. Eén en één is drie! 

De neurochirurg schuift de stoelen om de tafel heen. Ik kijk of 

hij schone nagels heeft en een vaste hand. De chirurg is duidelijk; 

een grote kwaadaardige tumor. Een risicovolle operatie en kanker 

die nooit meer mijn hoofd uit komt. De stommerd heeft zichzelf 

en mij opgesloten, levenslang! Ik ben bang! 

Dan volgen de technische details: een schedelichting en een 

botluik. Een soort vlizotrap, waar je anders maar lastig bij komt. 

Je moet nog wel van je rommel af kunnen. De operatie kan wel 

vijf uur duren, blessuretijd niet meegerekend, dus dat wordt 

brood meenemen. Een compleet elftal zal op het veld verschijnen. 

Afgetrainde professionals die weten wat ze doen. 

Om de kanker gedeisd te houden wordt er bestraald en chemo van 

de plank getrokken. Vertrouwen bewaren, daar gaat het nu om! 
 

jeroenkingmans | 20 juni 2019 
 

 

 

 

In de cel! 
Door jeroenkingmans  

Het is nog vroeg, maar het UMC kent geen rust, zit niet in het 

systeem. De aderen stromen altijd, het leven wil blijven komen. 

Ik zit in mijn tent, geliefden om mij heen. Contrastvloeistof 

verdwijnt in mijn lichaam, om de tumoren op te laten lichten 

als ijsbergen in de mist. De tent is nodig om mijn huid niet te 
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laten verbranden onder de TL-buizen. We praten niet veel, maar 

hopen, houden vast en vertrouwen. 

Dan vertrek ik in mijn camper naar de operatiezaal. Niks dan 

wit, eindeloos. Ergerlijk ontwerp van Jan des Bouvrie! 

Infusen glijden in mijn benen en armen. Ik zal wakker geopereerd 

worden, bizar. Mijn hoofd als een beenham ingeklemd, onder 

dertig graden, dat dan wel. Vierentwintig handen zullen mij 

strelen. Boren, janken, in mijn hoofd zagen, kloppen, steeds 

dieper rondcirkelen in mijn brein, op zoek gaan naar de komma. 

Terwijl ik probeer het hoofd koel te houden. 

Twee psychologen vuren ondertussen testen op mij af. Plaatjes 

van een ezel, en een artisjok! WTF! Zwaaien moet ik doen en 

verhaaltjes over een wolvengezin voorlezen, ontroerend. De 

chirurg sleutelt onvermoeibaar door. De kanker moet eruit, zo 

veel mogelijk, maar hoe ver is dat? De psychologen worden als 

maar fanatieker, de testen laten een steeds beter beeld zien. Door 

nu, niet verzaken. De anesthesist is enthousiast, ik houd het 

moeiteloos vol. Als het langer gaat duren blijf ik tot in de late 

uurtjes! Ik kan het team niet in de staak laten. 

Dan is het plotseling genoeg. De schedel wordt gesloten. Voor 

altijd? 

 

Het is vijf uur later. Emotie stort zich in de tent, klimt tegen de 

wand op en laat zich niet uitsluiten. De ontlading is overweldigend. 

Het is goed gegaan, erg goed volgens de chirurg. Het grootste 

gedeelte van de tumor is verwijderd. Nee, vermoord, nee vernederd, 

geëlimineerd en uitgeroeid. 

Een restje moordenaar verdwijnt in de cel. Op water en brood. 

Tien dagen gaat het op kweek. Dan is er bekend wat hij op zijn 

kerfstok heeft. Wacht hem waarschijnlijk het vuurpeloton. Dat 

hij rust in vrede! 
 

jeroenkingmans | 27 juni 2019 
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Bart 
Door jeroenkingmans  

Graag wil ik buurman Bart voorstellen, tijdelijk kamergenoot; 

professioneel schrootboer uit den lande. Foute halsketting, fout 

horloge. Saffieren en smaragden, zonder karaats. Opgeblazen 

hemd. Vervaagd anker op de arm, stukkie oud ijzer! 

 

“Ik ben al mijn bloed kwijt!”, aldus Bart verontwaardigd, hij 

snapt er niks van. Vaag verhaal. 

 

Bart is meestal onderweg, in het Vlaamse. “Die Belgen halen 

tenminste geen rottigheid uit!” Handel is zijn ding, als het maar 

veel weegt. Met zijn vrachtwagen rammelt hij al vijftig jaar over 

het asfalt. Ongelukken had hij bij de vleet. Het bierflesje altijd 

tussen de knieën geklemd tijdens het rijden. Alles al eens gebroken. 

“Ik heb een mooi vrachtje pinnen en schroeven in de botten!” 

Bart praat veel, het liefst over zichzelf. Schroom kent hij niet, het 

boek ligt open. Hij zit op het randje van het bed. De telefoon 

aan het oor, de speaker hoog. Eén en al malaise in de familie: 

schoonzus aan de drank, mannen met losse handen en doodswensen. 

Gehuil en gevloek, ze hobbelen voort. 

 

Bart vertrekt. Bloed is weer binnen gedruppeld. Hij moet weer 

de weg op, de Belg roept. De mazzel, Bart! 
 

jeroenkingmans | 29 juni 2019 
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Het verband tussen JHWH en ons leven 
 

Op 3 juni 20019 vond in het Moeshoes in Groningen de inauguratie 

plaats van drie nieuwe studenten. Hen werd advies gegeven om 

burn-out te vermijden als volgt: 

 

Zuurstof 

In het boek met de titel: “The Way of a Pilgrim”, in het Nederlands 

“De ware verhalen van een Russische Pelgrim” wordt beschreven 

hoe belangrijk de ademhaling is. 

Bij het inademen komt zuurstof in onze longen. De zuurstof 

verbindt zich met suiker om energie te produceren. Water en 

koolzuur zijn dan de afvalproducten die we kwijt raken bij de 

uitademing. 

 

In plaats van zuurstof kunnen we JHWH, de Eeuwig Levende 

Liefde, denken. Dan komt bij elke inademing JHWH binnen, 

wordt JHWH geboren in ons. We hoeven niet te wachten tot 

Kerstmis. Dit brengt rust bij iedere inademing en voorkomt 

burn-out. 

 

Spinoza 

Over de filosoof Spinoza wordt geschreven dat hij pantheïst is, 

dat is het geloof dat God in alle materie  aanwezig is. Dan beperk 

je wel Gods aanwezigheid tot in materie zijn. Spinoza is meer 

dan pantheïst, hij is panentheïst: God stijgt boven de materie uit, 

God is Alomvattend. Denk maar aan je deken die je helemaal 

omvat. De Alomvattende is om je heen. Ook die gedachte kan 

rust brengen vóór het slapen gaan en voorkomt burn-out.  

Huub Oosterhuis past deze gedachte toe in zijn lied: “Zo vriendelijk 

en veilig als het Licht, als een Mantel om mij heengeslagen!” 

 

 

Paul Steverink 
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Lied van Huub Oosterhuis 
 

 

Zo vriendelijk en veilig als het Licht 

zo als een Mantel om mij heen geslagen 

Gij zijt mijn God, ik zoek Uw aangezicht 

ik roep Uw naam, bestorm U met mijn vragen 

dat Gij mij maakt, dat Gij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen 

 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereidt 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Laat mij in lief en leed naar U verlangen.  

 

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw zoon besteden. 

Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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ZILVEREN FRATER POLIKARPUS 

Leren doen wat Hij zegt. 

 
Frater Vinsensius heeft tijdens een visitatie op Flores tijd gemaakt 

om in gesprek te gaan met frater Polikarpus, één van de jubilaris-

sen die het zilveren kloosterfeest viert. Frater Adolf heeft de 

aantekeningen uitgewerkt tot het levensverhaal van  hoe frater 

Polikarpus tot zijn levensroeping is gekomen. 

 

Mijn zus inspireerde mij Jezus te volgen 

“Ik werd op 12 oktober 1970 

geboren als A. Susar te Ru, 

een dorp in Bola, ten zuiden 

van Maumere. Ik groeide 

op in een goed katholiek 

gezin. Vader en moeder 

Martinus Meda en Monika 

Paser hadden zeven kinde-

ren. Zij waren beiden heel 

gelukkig met ons. Jammer 

genoeg werd de oudste al 

vroeg teruggeroepen naar 

het huis van de Vader. En 

alsof zij geen enkel kind 

meer wilden verliezen, 

hielden vader en moeder 

ons tegen als wij ver uit de 

buurt van huis wilden gaan. Ook al was het om heel nobele 

redenen, zoals de keuze om het klooster in te gaan. Een deel 

van de toenmalige dorpsbewoners was van mening dat het 

leven als kloosterling onheil zou brengen voor de familie. Dit 

beeld ontstond omdat in enkele gezinnen het ene gezinslid na 

het andere overleed, terwijl de familie een kind toestemming 
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had gegeven het klooster in te gaan. Mijn zus bijvoorbeeld wilde 

non worden, maar onze ouders vonden dat niet goed. Zij wilden 

het ongeluk niet over zich heen roepen. Daarom verliet zij het huis 

stilletjes en ging naar het klooster van de zusters SSpS in Hokeng. 

Als blijk van verzet nam het gezin een onverschillige houding 

aan. Ik steunde onze familie en was ervan overtuigd dat zij niet 

zou volharden in haar keuze. Enkele jaren later bezochten wij 

haar in het klooster. Natuurlijk nog steeds in de hoop dat mijn 

zus samen met ons naar huis zou gaan. Tijdens dat korte bezoek 

baden wij samen met de zusters. Het duurde niet lang om je daar 

thuis te voelen. Vreemd genoeg werd ik juist geraakt en wilde in 

de voetstappen van mijn zus treden: ook kloosterling worden. De 

melodieuze gebeden en mooie gezangen van de zusters waren heel 

rustgevend. De hoop en het grote verlangen dat mijn zuster terug 

zou keren naar het gezin, verdween langzaam. We kregen zelfs 

spijt dat wij ons tegen haar keuze hadden verzet. We begonnen 

haar keuze beter te begrijpen. En uiteindelijk hebben we het 

geaccepteerd.” 

 

De liefde voor Hem laait verder op 

“Nadat ik was gestopt met mijn colleges in Kupang, keerde ik 

terug om een winkel van mijn oom te beheren. Het was een grote 

en drukbezochte winkel. Na mijn bezoek aan het SSpS -klooster, 

bleef ik van binnen worstelen. Nogmaals was het beeld van de 

familie die zich er tegen zou verzetten, dat stoorde. Maar het 

verlangen om in de voetstappen van mijn zus te treden, kon niet 

langer wachten. Zonder dat de familie het wist bezocht ik enkele 

kloosters in Maumere. Maar geen enkele ervan ‘raakte mijn hart’. 

Alsof ze op de hoogte was van mijn verlangen, stelde een zuster 

die bekend was met de activiteiten van de fraters BHK in NTT 

voor mij op te geven bij deze congregatie. En dus ging ik naar 

de fraters in Maumere. Frater Christoforus heette mij vriendelijk 

en enthousiast welkom. Hij bracht mij zelfs naar Larantuka, naar 

het postulaat van de fraters BHK. De familie was niet alleen 

onaangenaam verrast, maar ook geïrriteerd. Logisch. Vroeger 
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stond ik aan hun kant, vond ik het ook niet goed dat mijn zuster 

het klooster inging. En nu wou ik het zelf. Zij waren ook verbaasd 

dat ik was gestopt met mijn colleges die net waren begonnen. 

Dat gold ook voor winkel waarvan het beheer aan mij werd 

overgelaten: waarom was ik ook daarin niet geïnteresseerd? Ik 

verliet huis en haard en ging op stap naar Larantuka.”   

 

“In juli 1993 begon ik aan het postulaat en maakte kennis met de 

fraters BHK. Frater Norbertus begeleidde ons ijverig en geduldig. 

Het project Emaus in Weri was een ideale plaats voor de vorming 

van een kloosterling. Het ging niet alleen om theoretische kennis 

in de klas, maar ook de directe praktijk daarbuiten. Ook huis, 

tuin en stallen waren onderdeel van onze vorming.  

Zes maanden later, om precies te zijn op 13 december 1993 

overleed frater Bosco, de postulantenmeester in Kediri. Frater 

Norbertus werd overgeplaatst naar Kediri. Wij die door de selectie 

kwamen, gingen met hem mee. Ik was verheugd en voelde me 

zekerder van mijn keus. Maar ik kwam voor veel uitdagingen te 

staan. Binnen een korte tijd verloor ik een aantal familieleden. 

Dit voorval bracht het ‘spook’ van ongeluk voor de familieleden 

van de kloosterling, weer tot leven. Met de steun en hulp van de 

begeleiders kwam ik door deze moeilijke periode heen.” 

 

“Op 12 juli 1994 kreeg ik mijn kloosterkleed. Het eerste jaar, mijn 

canoniek jaar, doorliep ik zonder veel problemen. Dat gold ook 

voor de stageperiode in het tweede jaar. In deze periode leerde ik 

wat de werken waren en alle ins en outs ervan. De hele vormings-

periode en de verschillende ervaringen tijdens het noviciaat, 

bevestigden mij in mijn verlangen om door te gaan.”  

 

“Op 12 juli 1996 sprak ik mijn eerste gelofte uit. Ook de familie 

was hoe langer hoe meer overtuigd dat de keus van mijn zus en 

mij de juiste was. Hun gebeden begeleidden ons en gaven mij de 

kracht om op 18 oktober 2003 in Maumere mijn eeuwige geloften 

uit te spreken.”   
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Uitgezonden 

“Al tijdens de vormingsperiode maakten wij kennis met eenvoudige 

taken. En toen ik dus als huisprocurator werd aangesteld, was het 

niet nieuw voor mij. Keukenzaken, zoals inkopen doen op de 

markt, de tuin en het vee onderhouden, waren dagelijkse dingen. 

Ik voelde geen tegenzin en vond dit soort eenvoudige handenarbeid 

niet vies. Ik probeerde het zo goed mogelijk te doen, verantwoorde-

lijkheid te tonen voor de taken, die mij waren toevertrouwd.  

Eén voor één kwamen er nieuwe taken bij. Behalve als huispro-

curator werd ik toegevoegd aan het provinciaal economaat en 

later als administrateur bij de Scholenstichting Mardi Wiyata. 

En daar bleef het niet bij. In 2001 kreeg ik het vertrouwen verder 

te mogen studeren voor mijn bachelor graad in economisch 

management. Dat was niet eenvoudig want daarnaast werkte ik 

als secretaris en later als administrateur bij de scholenstichting. 

Ik probeerde al mijn taken te vervullen. Zonder klagen bleef ik 

proberen mijn tijd zó te verdelen dat alles kon blijven doorgaan. 

De studie werd op tijd afgerond. De taken bij de stichting 

Mardi Wiyata alsook de bij de Congregatie als adviseur van het 

financiële- en beleggingsteam, kon ik blijven uitvoeren.” 

 

“Samenwerking met andere leden en commissies bleek de sleutel 

tot succes. In 2009 mocht ik verder studeren voor mijn mastergraad, 

aan de ‘Universitas Negeri Malang’, voor de studierichting 

onderwijsmanagement. Ook deze zware tijd kon ik binnen de 

vastgestelde tijd afmaken. Ik wou de gemeenschap laten zien 

dat hun vertrouwen in mij niet vergeefs was. Gewapend met 

kennis en de titel in 2012  behaald, werd ik aangesteld als directeur 

van de ‘SMA Frateran’ in Maumere. Ik probeerde alle kennis 

die ik had vergaard in te zetten voor het beheer van deze school. 

En dat was echt geen eenvoudige taak. Het harde werk samen 

met collega-leraren, ouders en de betrokken instanties in Maumere 

maakte dat in oost Nusa Tenggara de SMAK Frateran te Maumere 

bekendheid kreeg. Naast academische prestaties blonk onze SMA 

ook uit in non-academische activiteiten, zowel op regionaal, 
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provinciaal en zelfs landelijk niveau. Ieder jaar waren er meer 

leerlingen die op internationale uitwisseling gingen. Het koor 

van deze school keerde keer op keer terug met gouden medailles 

in verschillende categorieën. Zij hebben zelfs meegedaan aan 

een internationale koorcompetitie in Singapore.”  

 

Zilver, een moment van reflectie en dankbaarheid 

“De weg die ik ben gegaan om mijn roeping als frater BHK te 

realiseren, zie ik als een offer van mijzelf aan God. Hij heeft 

mij deze roeping geschonken en het aangevuld met een aantal 

zegeningen die ik nodig had. Ik besef dat alles wat ik heb gedaan, 

gegaan is volgens Zijn plan en Zijn wil. Zijn trouwe liefde 

vergezelt mij als frater BHK. Daarom probeer ik als antwoord 

hierop alle taken die mij zijn toevertrouwd zo goed mogelijk te 

vervullen. De woorden van Maria tijdens het huwelijksfeest in 

Kanaän: “Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het”, zijn voor 

mij het motto waarnaar ik leef en die mij inspireren vanaf het 

moment dat ik voor deze weg van roeping koos.”  

 

Hoop 

“Deze congregatie moet blijven voortbestaan, groeien en bloeien 

volgens onze visie en missie. Daarom moet elke frater op ieder 

moment bereid zijn en paraat staan om de taak en verantwoordelijk-

heid die de leiding hem geeft op zich te nemen, en het oprecht 

en van harte uitvoeren. In zijn oprechtheid en volledige overgave 

zal God alles vervolmaken.”  

 

 

Malang, mei 2019 

Fraters Vinsensius en Adolf 

Vertaling: Inge Kapitan 
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Carolien Bekker  

blijft 32 jaar lang bij de les!   
 

 

Carolien Bekker is in 1965 

geboren op het eiland Biak, 

Papua Nieuw Guinea. Haar 

vader is daar arts. Zij brengt 

haar eerste jaren door op het 

eiland.  

Later, als haar vader wordt 

overgeplaatst naar Marokko, 

gaat Carolien mee. Zij volgt 

er middelbaar onderwijs en 

dat is ook de reden dat zij 

vloeiend Frans spreekt.  

Eenmaal in Nederland volgt 

zij de opleiding tot fysiothera-

peut. Dit beroep oefent zij 

uit in Nederland, India en IJsland. Door haar bekendheid met de 

drie continenten Azië, Afrika en Europa is haar horizon verbreed 

door het Oosterse en Westerse wijze van denken en geloven.  

In 1987 komt zij in contact met Loes Marijnissen en in 1989 met 

het centrum de Poort in Groningen voor zingeving dat door Loes 

en de Terebint Gemeenschap wordt opgericht. Carolien leidt al 

30  jaar de meditaties in de Kapel op de eerste verdieping.  

Paul Steverink 

 

Paul Steverink vroeg mij iets te schrijven over onze meditatie-

activiteiten in De Kapel aan de Moesstraat 20 in Groningen. Het 

oude klooster waar broeder Paul woont. Een meer dan 100 jarig 

klooster, waar vroeger de zrs. Franciskanessen woonden, en later 

de broeders van de Terebinthgroep, waar ook Paul aan verbonden is. 
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Ik kwam er voor het eerst in 1987, toen ik aan een Zen meditatie-

cursus deelnam die Loes Marijnissen gaf. Loes had daarvoor ook 

al een meditatiecursus aan de Terebinth-broeders gegeven. Ik 

voelde mij er meteen thuis. Ik kwam ook regelmatig koffiedrinken, 

altijd een gezellig samenzijn met de broeders zoals Wiro,  Berno, 

Theo, Ben Hagemans, Ab, en Simon, Jan (Epskamp van Ouden-

bosch), Arnold, en later ook Carry Stubbe, de vluchtelingen die 

er onderdak vonden, en de zorgzame Gea Seffinga die de huis-

houding verzorgde. 

Loes en haar man Ben van der Maas waren de dragende krachten 

van het cursuscentrum De Poort dat opgericht werd en onderdak 

vond bij de Terebinth gemeenschap. 

 

Nu is Paul nog de enige overgebleven Broeder. Er wonen ook 

8 studenten in een Convivium van de stichting Ruimzicht in het 

pand vanaf 2008 

 

Ik ben bij Loes blijven mediteren. In de jaren 90 werden er ook 

meditatieweekenden gehouden. Broeder Theo verzorgde dan de 

inwendige mens met heerlijke maaltijden en andere goede zorgen. 

Mijn vriendin Yke en ik hielpen mee met de organisatie van 

deze weekenden. 

In 2009 stopte Loes als Zen begeleider en mocht ik de begeleiding  

van haar overnemen. Daar ben ik heel dankbaar voor, het helpt 

mij om “bij de les te blijven” en het werkt verdiepend. 

 

Ik ervaar het samen zitten in deze oude kapel als ondersteunend. 

Je voelt dat er al heel lang mensen samen zijn gekomen om te 

bidden, uiting te geven aan hun religieuze gevoelens. Voor mij 

werkt dat als een dragende kracht. En het is heel mooi, om deze 

traditie voort te mogen zetten. Wij doen dat in een andere vorm, 

maar de essentie is mijns inziens dezelfde: het zoeken van verbin-

ding met wat ons overstijgt en waarin wij in wezen Een zijn. 
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Wij komen op de woensdagen en 2-wekelijks ook de vrijdagen 

samen. Op woensdag is het een open groep waaraan je per keer 

kunt meedoen. Op vrijdag verbind je je voor 10x. 

Er is een trouwe vaste kern, en er zijn mensen die wat minder 

geregeld komen. Paul zorgt steevast voor een aangename tempera-

tuur in de kapel door op tijd de verwarming aan te zetten. De 

Godslamp die hier altijd gehangen heeft, wordt ontstoken.  

 

Ieder vindt een meditatiemat, en een kussentje, bankje, kruk of 

stoel. Waar je het best je lichaam even op kunt “parkeren”. 

We beginnen met enkele eenvoudige ontspanningsoefeningen, 

zodat je al wat uit de “Doe-modus” kunt komen. 

Op woensdag mediteren we dan 25 minuten. Bij Zen meditatie 

zijn aandacht voor de ademhaling en de lichaamshouding belang-

rijke aangrijpingspunten om wat losser te komen van het alsmaar 

redenerende denken. Zodat er meer voeling kan zijn met ons 

Wezenlijke Zelf waardoor wij gedragen worden, en er altijd is, 

maar wat we zo gauw over het hoofd zien in ons dagelijkse 

drukke doen. 

Op vrijdagen mediteren we 2x, 20 minuten, met tussendoor een 

verstilde en aandachtige Loopmeditatie. Hierna lees ik vaak een 

kort tekstje of  gedicht voor. Waarna we weer 20 minuten de 

Stilte ingaan. 

Er is een dragende sfeer in de kapel. We voelen ons verbonden 

met elkaar, en met de mensen die al die jaren hier samengekomen 

zijn. Dat stemt tot dankbaarheid. 

Soms blijven mensen na afloop nog wat praten, maar anderen 

houden de stilte nog wat bij zich en zo gaat ieder weer de wereld 

in. 

 

Ik hoop dat De Kapel nog lang en voor velen een ‘Toevluchtsoord’ 

en plaats van Stilte in de stad mag zijn! 

 

 

Carolien Bekker 
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ERELIDMAATSCHAP  

VAN DE REDACTIE VAN INKO  

VOOR PETRA DE LANDMETER 
 

 
 

Tijdens een gezellig samenzijn bij de koffie en het aperitiefje 

met de gemeenschap van het Fraterhuis St.-Jozef, is Petra de 

Landmeter erelid geworden van de Redactie van INKO.  

Na 40 jaar medegewerkt te hebben heeft zij dit ook wel verdiend. 

Een dankbare redactie heeft bij monde van fr. Leo Ruitenberg 

het als volgt onder woorden gebracht: 

 

“Veertig jaar lang heb jij, Petra, meegewerkt aan ons tijdschrift 

INKO. Dat is niet niks en jouw artikelen over jubilerende fraters 

en diverse andere gebeurtenissen werden altijd met plezier door 

onze lezers gelezen. Daar mag je echt trots op zijn.  

 

In september is het precies veertig jaar geleden, dat wij het eerste 

contact hebben gehad. Volledig onbekend met elkaar. We waren 
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een jaar eerder met een nieuw contactorgaan begonnen, in A4 

formaat, gestencild en met een oranje-omslag. Bij de evaluatie 

bleek dat er liever met een A5 formaat gewerkt diende te worden 

en liefst offsetdruk i.p.v. gestencild. Drie drukkerijen hebben 

we aangeschreven, waaronder van Tessel in Utrecht, Drukkerij 

Gregoriushuis (onze eigen zaak) en nog een derde (naam vergeten) 

en we zijn bij Van Tessel op de Vleutenseweg in Utrecht terecht 

gekomen, mede omdat de eigen drukkerij een stuk duurder was. 

Bij Van Tessel zijn we nog, al heet de zaak nu Repro 2000 en is 

de dochter van Boudewijn van Tessel nu de eigenares en de zaak 

allang in de Betuwe huist.  

Maar de eerste evaluatie gaf ook aan, dat we eens moesten kijken 

naar een journalist om met ons mee te werken door interviews 

af te nemen. Via de toenmalige perschef van de KNR kwam ik 

bij Antoinette van der Knaap in Rotterdam terecht, die na een 

kennismaking het wel zag zitten. Maar een paar dagen later kreeg 

ik bericht van haar met de mededeling dat zij elders een fulltime 

baan had gekregen en zij dacht dat een kennis van haar mevr. 

Petra de Landmeter wel wat voor ons kon zijn….! Daar heeft 

zij dus gelijk in gehad. Jij hebt het veertig jaar gedaan, Petra. En 

nu de omstandigheden in je leven totaal veranderd zijn, kies je 

voor jezelf. Met alle begrip hebben we dat besproken en omdat 

je aan onze fratergemeenschap zoveel tijd, energie en aandacht 

hebt gegeven, vinden wij het fijn om je in onze huidige gemeen-

schap te ontvangen en nog fijner is dat je kinderen erbij wilden 

zijn. “De fraters” is in het gezin al jaren geleden een begrip 

geworden en daarom is het heel fijn dat zij jou vandaag vergezellen. 

Het is niet echt gemakkelijk voor je, want helaas is je man Ruud 

vorig jaar overleden en hij kwam steeds vaker met je mee en 

had ook iets van een belangstellende en persoonlijke band met 

ons opgebouwd. Als redactie zijn we vaak in het gezin te gast 

geweest, eerst in Rotterdam en later in Zeeland. Het was altijd 

heel gezellig en lekker, vooral ook het mosselenfestijn was gewel-

dig! Kortom de zakelijke band is een vriendenrelatie geworden 

en die zal blijven, daar ben ik zeker van. 
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Johan heeft eens gekeken wat jij voor ons geproduceerd hebt in 

die 40 jaar. Je had een vlotte en royale pen, dat is bekend, maar 

getallen zeggen veelal ook nog wel iets….. 

 in 136 artikelen ben jij één of meerdere keren met 80 fraters in 

gesprek geweest en één of meerdere keren met 29 niet-fraters. 

 voor deze 136 artikelen heb jij 1772 pagina’s nodig gehad. 

 leggen we deze pagina’s achter elkaar dan komen we aan een 

lengte van 372 m totaal. 

 het langste artikel dat jij hebt geschreven was in 2005 bij het 

’75 Jaar Speciaal Onderwijs’ met 47 pagina’s.  

 en jouw kortste artikel bedroeg toch altijd nog 3 pagina’s. 

 het is moeilijk om een schatting te doen hoeveel uren jij nodig 

gehad hebt voor deze 136 artikelen, maar geschat wordt dat 

er al gauw aan minimaal 15 40-urige werkweken gedacht 

moet worden. 

 en nu we toch aan het gokken zijn: zou jij voor al het werk 

aan zo’n 40.000 km (heen en terug) genoeg hebben gehad? 
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Kwantitatief gesproken heb je dus veel gepresteerd, kwalitatief is 

niet in cijfers en getallen uit te drukken. Wij als redactie weten wel 

dat jij altijd prima werk geleverd hebt, vooral omdat je mensen 

heel gemakkelijk aan de praat kreeg en hun woorden in een zeer 

leesbaar geheel wist te plaatsen. Onze dankbaarheid, waardering 

en respect voor wat jij voor ons gedaan hebt en voor ons persoonlijk 

ook betekend hebt en zal blijven betekenen, willen wij graag tot 

uitdrukking brengen door jou erelid te maken van onze redactie. 

Misschien een nieuw fenomeen in de schrijverswereld, maar 

wij hechten eraan onze relatie te bestendigen. Je cadeau voor 

vandaag is de koffie en het drankje nu met de hele gemeenschap 

en straks een lunch met een kleiner gezelschap, maar het erelid-

maatschap mag betekenen dat wij de intentie hebben onregel-

matig – regelmatig nog iets van elkaar te doen horen! Deze 

oorkonde moge het bewijs zijn. 

 

OP 15 JUNI 2019 IS  
 

MEVR. PETRA DE LANDMETER 
 

BENOEMD TOT ERELID VAN DE REDACTIE VAN HET 
TIJDSCHRIFT INKO, HET INFORMATIEGEVENDE EN 

KONTAKTLEGGENDE TIJDSCHRIFT  
VAN DE FRATERS VAN UTRECHT 

1978 - 2019 
 

         
 

NAMENS DE REDACTIE: 

 

    Fr. Johan Brummelhuis 

        REDACTIESECRETARIS. 
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Petra was met dit gebaar zeer verrast en blij, “want”, zei zij in haar 

dankwoordje, ”hierdoor voel ik wat we gezegd hadden er geen 

afscheid van te maken, want het contact moet blijven. Dat is 

hierdoor bevestigd en zo is het goed”. Zij memoreerde dat haar 

man Ruud ook zeer gehecht was aan het contact met de fraters en 

inderdaad haar steeds vaker vergezelde als ze naar hier kwam. 
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Na een zeer gezellige en lekkere lunch ging ieder zijn/haar eigen 

weg in de overtuiging dat “de Landmeters” en “de fraters” elkaar 

zeer zeker niet voor het laatst ontmoet hebben.  

 
 

 
 

 
 

Leo Ruitenberg 
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