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VAN DE REDACTIETAFEL

Maart 2020, het eerste nummer van de 43ste jaargang begint u
nu te lezen. En is dat de moeite waard? “Ja, zeer zeker” is de
mening van de redactie.
Het is weer een uitgave met een zeer gevarieerde inhoud.
U kunt versteld staan wat Jeroen met zijn zware ziekte doormaakt,
maar er ook kracht uit put; de maand maart is van oudsher de
Sint Jozefmaand en ons huis is het fraterhuis St.-Jozef, dus mag
hij in dit nummer niet ontbreken; 75 jaar vrijheid krijgt aandacht
met een verhaal over de bevrijding van een gebied, waar je nauwelijks over hebt horen praten; in dat kader past ook een uitgave
van een boek over Kasteel Heemstde in Houten. U kunt een
ervaringsverhaal lezen over onze stichting op Sumba; mediteren
is een bijzonder gebeuren, lees maar; een jonge medewerkster
geeft een inkijkje in haar leven en de terugkerende beschouwing
over onze Constituties en het leerzame vers van Theobaldus
maken de gevarieerdheid van onderwerpen en inhoud weer
helemaal compleet.
Wij wensen u veel leesplezier en een heel mooi voorjaar.
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“Uiteindelijk zullen we onze hoop stellen op het bijbels perspectief
van de dienaar van Jahweh, de lijdende knecht van God, bemoedigd
door het woord van Jesaja” ( Const no. 37.)
Op sommige momenten lijkt het wel of wat we vernemen en
ervaren steeds dreigender wordt: de zorgen over de kwaliteit en
toekomst van onze planeet; over de toenemende verharding in
de onderlinge verhoudingen, niet alleen internationaal maar ook
in onze eigen samenleving, in het leven van alledag. Er zijn
momenten dat de twijfel toeslaat wat met onze toekomst, dit uit
zich op velerlei gebied.
Twijfel is inherent bij de mens, ook bij het geloof. Reeds op de
eerste bladzijden van de bijbel zien we hoe de mens in twijfel
vervalt en zich laat meeslepen met de voorstellen van de verleider.
Het gaat hier onmiddellijk over die fundamentele twijfel, in de
vraagstelling of God wel degelijk de God is van wie we alles mogen
verwachten. “Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele
boom in de tuin mag eten?” (Gen. 3, 1). Met een list wordt de
twijfel in het hart van de mens gezaaid. Want eenmaal deze vraag
beantwoord, zal een andere vraag komen, tot de mens tot de
verloochening komt van zijn echte relatie met God. Hier ontstaat
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de fundamentele twijfel die de macht en de goedheid van God
in twijfel trekt tot het bestaan zelf van God.
Vandaag zitten velen vast in deze fundamentele twijfel, en doen
ook geen inspanning meer om de twijfel nog als twijfel te blijven
beschouwen. De twijfel verdwijnt en heeft plaats gemaakt voor
het relativisme, de onverschilligheid, het volledige ongeloof.
Het laten verdwijnen van alles wat met God te maken heeft uit
ons leven. Toch moeten we ervaren dat ondanks dit alles God
bij velen nog op de achtergrond aanwezig blijft; neen, de twijfel
is niet volledig weg te werken uit het leven, het is als een moeilijk
uit te roeien onkruid dat diepe wortels heeft. Wellicht zijn er
geen tijden geweest dat er zoveel over God werd geschreven. In
de moderne romans, niet altijd op de meest piëteitsvolle wijze,
dikwijls neerhalend en schertsend. Misschien duidt dit juist op
de vraag of twijfel en geloof volledig losstaan van mekaar. Het
is de vraag die aan de basis ligt van alle grote geloofstradities
en die in de monotheïstisch godsdiensten vanuit een openbaring
van Godswege geleidelijk een antwoord kreeg.
Ook Mozes twijfelde over de zending die hij van God ontving.
“Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan, en dat ik de Israëlieten
uit Egypte zou leiden?” (Ex. 3, 11). Het is de twijfel die ontstaat
rond de vraag of God, die bestaat, ook effectief tussenkomt in
ons bestaan, of Hij met de mens bekommerd is en Hem ook op
bijzondere wijze nabij kan zijn. In het Oud Testament openbaart
God zich juist als iemand die met de mens wel begaan is. Het
antwoord dat Hij geeft aan Mozes is daarbij tekenend en richtinggevend: “Ik zal u bijstaan” (Ex. 3, 12). “Want”, zo lezen we “Ik
heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten
over hun onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden” (Ex. 3, 7).
God die zich hier voor het de eerst laat kennen als een medelijdende God, een God die pijn heeft wanneer de mens pijn heeft en
die persoonlijk wil tussenkomen. En tijdens de tocht doorheen
de woestijn, die lange bezinning voor het volk, geeft Hij antwoord
op de twijfels die leven bij het volk, geeft Hij zekerheid door
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een kader van de wet in het hart te prenten. Inderdaad, de geboden
zoals deze in de eerste boeken van de bijbel zijn opgenomen.
De boeken Leviticus, Numeri en Deuteronomium schetsen een
kader hoe goed te leven. We hebben het zelf niet uit te vinden
hoe te leven. God heeft ons daarover richtlijnen aangeboden.
“Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is, de getrouwe
God die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor
degenen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot
in de duizendste generatie” (Dt. 7, 9). Een geformuleerd besluit
dat ons zal vergezellen gedurende het oude Testament en zijn
voltooiing zal krijgen met de komst van Jezus Christus.
Hij gaat nog dieper in op de twijfel die in iedere mens leeft en
geeft het geloof als antwoord op de twijfel. Petrus moet het horen
wanneer hij uit de boot naar Jezus probeert te gaan en door
twijfel bevangen in het water wegzinkt : “Kleingelovige, waarom
heb je getwijfeld?” (Mt. 14, 31). Jezus wordt zelf het antwoord
op de twijfel, het enige antwoord dat standhoudt. Hij biedt ons
geloof dat bergen doet verzetten. “Ik verzeker jullie: ieder die
tot die berg zegt: ‘Verhef je en stort je in zee’, en geen twijfel
heeft in zijn hart, maar erop vertrouwt dat zal gebeuren wat hij
zegt, hem zal het ten deel vallen” (Mc. 11, 23). Jezus wordt zelf
het antwoord op iedere twijfel, want “Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven” (Joh. 14, 6). Hij is diegene die bij ons alle twijfel
wegneemt, als we maar in Hem geloven. We kunnen het uitdrukken
met de woorden van Thomas: “Mijn Heer en mijn God” (Joh.
20, 28). “Wees niet langer ongelovig maar gelovig; Omdat je
Mij gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te
hebben toch tot geloof komen” (Joh. 20, 27.29). Een sterkere
opdracht kunnen wij, die Jezus niet hebben gezien, niet ontvangen
om onze twijfel weg te nemen.
Het zou nu een verkeerde conclusie kunnen worden te denken
dat ieder die gelooft, geen twijfel meer zal kennen. De twijfel is
fundamenteel en existentieel en wordt overwonnen door het
geloof, maar diezelfde twijfel kan ons geloof ook versterken.
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Dat hebben heiligen als Moeder Teresa, Teresia van Lisieux en
de Pastoor van Ars meegemaakt. Ze gingen met een groot geloof
door een zeer donkere nacht, ze gingen zelfs fundamenteel twijfelen,
maar weigerden aan deze twijfel het laatste woord te geven. En
daardoor juist werd hun geloof uitgezuiverd, werd het puur geloof.
Het was een ware verrassing toen de postulator van Moeder Teresa
uit haar briefwisseling en dagboeken moest vaststellen dat ze meer
dan 50 jaar in een donkere nacht had vertoefd, verlangend naar
Jezus maar steeds bij dit verlangen moeten blijven. Ze had Jezus
echt mogen ervaren, de eerste momenten van haar nieuwe zending,
waarbij Jezus haar verscheen met een duidelijke boodschap Hem
in de armen lief te hebben. En dan kwam de grote verlatenheid
en pas jaren later begreep ze dat juist deze verlatenheid bedoeld
was om haar nog dieper te laten delen in het lijden van Jezus,
zijn verlatenheid op het kruis, en zo echt de verlatenheid van de
mens, van de arme te kunnen begrijpen, aan den lijve te kunnen
ondervinden.
Teresia van Lisieux getuigt in haar dagboek dat ze op bepaalde
ogenblikken twijfelde over God, twijfelde over het hiernamaals,
een twijfel die ze toeschreef aan de duivel die haar probeerde
van het geloof weg te halen. Het leert ons de situatie vandaag
nog beter begrijpen, hoe het kwade erin slaagt God volledig uit
beeld te halen, Hem als de oorzaak van ons ongeluk af te schilderen,
die met zijn geboden voortdurend onnodige barrières legt ons
van het geluk te weg te houden.
Misschien moeten we bij dit werk van barmhartigheid Mozes als
icoon nemen en het gesprek dat hij voerde met God als richtingwijzer. Mozes twijfelt, en het is een terechte twijfel. Het is een
eerste beweging die belangrijk is: we mogen en moeten de twijfel
ernstig nemen, niet verdoezelen, doen alsof het verkeerd en zondig
is te twijfelen. Maar integendeel aanmoedigen de twijfel onder
ogen te zien, onder woorden te brengen, er niet op de vlucht voor
te slaan. Erkennen dat we twijfelen, heeft met nederigheid te
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maken, het erkennen dat we mens zijn en daardoor ook menselijk
beperkt.
Mozes mocht van God horen dat hij het wel zou kunnen, en dat
God hem ook zou helpen. We kunnen voelen dat onze mogelijkheden beperkt zijn, dat onze twijfels groot zijn, steeds moeten
we blijven vertrouwen dat God er is die onze inspanningen aanvult,
sterker nog, God verwacht van ons dat kleine stapje, en dit vult
Hij aan met zijn overgrote genade. Dat kan ons een enorme rust
geven, een diep zelfvertrouwen dat we het allemaal zelf niet hoeven
te klaren. We hoeven de hele last van de wereld niet op onze
schouders te nemen. Ik ben daarentegen altijd getroffen door die
tekst van Teresia van Avila: die ons juist het tegenovergestelde
meegeeft: “Laat niets je verontrusten, niets je afschrikken, alles
gaat voorbij; God verandert niet. Het geduld verkrijgt alles. Wie
God bezit heeft niets te kort. God alléén is genoeg”. God stijgt
inderdaad boven onze grootste twijfel uit. Dat toonde Moeder
Teresa door ondanks de geestelijke duisternis en verlatenheid die
haar teisterde niets anders te doen dan Gods liefde uit te stralen.
We zouden bijna kunnen zeggen dat er alleen nog maar Gods
genade in haar zichtbaar was, de rest was duisternis. Ze had aan
God alle ruimte gegeven om in haar twijfel Hem tot zekerheid
te laten worden.
Er zijn geen zekerheden meer, horen we wel eens zeggen. Het
wordt bon ton de twijfel als het ware te cultiveren. Neen, dat
kan onze houding niet zijn en niet worden wanneer we ons leven
blijven uitbouwen op God en God alleen. En het is deze geloofszekerheid die we met anderen moeten delen, er anderen mee
aanmoedigen en op weg zetten.

Voorhout 25 januari 2020
Drs. Alfons Kroese o.c.d.
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JOSEF DE TSADDIQ
Op 19 maart vieren veel kerken het feest van Sint Jozef.
Gebaseerd op een verhaal in het maandblad Volzin en het boek
van Paul Verhoeven Jezus van Nazareth volgt hier het verhaal
over Josef de Rechtvaardige:
De verzen 6 en 7 in hoofdstuk 2 van Lukas luiden:
6. “Zij bracht een zoon ter wereld haar eerstgeborene”
7. “Zij wikkelde hem in doeken”
Tussen deze twee gebeurtenissen is een nauwelijks zichtbare
breuklijn in het verhaal van Lukas. Wat is die breuk?
Het met doeken verwarmen is zoiets vanzelfsprekends in de
verzorging van een pasgeboren kind, dat het de vraag is waarom
het expliciet vermeld dient te worden. Het antwoord luidt: omdat
het ook niét had kunnen gebeuren.
In een mum van tijd neemt Jozef een beslissing. Wat moet hij
met dit kind dat volgens het Lukasverhaal niet van hem is?
Wanneer Jozef het kind niét als zoon erkend had, dan was het
naakt buiten gelegd: te vondeling of ten dode opgeschreven, een
bij Romeinen en Grieken bekende handelwijze met ongewenste
kinderen. Maar Joden doen zoiets niet. Door toe te staan dat
Mirjam/Maria het kind Jezus in doeken wikkelt, neemt Jozef
stilzwijgend het vaderschap op zich.
In dit onvanzelfprekende moment gaat de verhouding van vader
en zoon voorbij aan de biologie. De relatie wordt ethisch: het
gaat over het juiste handelen. Hier gebeurt rechtvaardigheid.
Matteüs 1, 19 meldt dat Josef een rechtvaardige is, een tsaddiq.
Dat wil zeggen: een mens die zich verantwoordelijk acht voor
de ander die op zijn zorg is aangewezen.
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‘Vader’ is wezenlijk niet de verwekker, maar die goed is voor het
kind. Dat hoeft geen zaak te zijn van veel woorden. De breuklijn
in het evangelie is ragfijn, maar beslissend.
We mogen er van uitgaan dat Jezus bijzonder op zijn vader Jozef
gesteld is. Want als Jezus over God spreekt, noemt hij Deze
altijd liefdevol abba, pappie, daddy.
(Bronnen: Volzin en Jezus van Nazareth van Paul Verhoeven)

Paul Steverink
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KASTEEL HEEMSTEDE IN HOUTEN
In het kader van 75 jaar bevrijding, komen allerlei situaties ter
sprake op welke wijze de diverse communiteiten de oorlog
doorgekomen zijn en wat velen van ons in die jaren meegemaakt
hebben.
Eén veel besproken onderwerp in de loop van de afgelopen jaren,
is het verblijf van het noviciaat in Kasteel De Heemstede in
Houten. Dat praten erover is niet alleen over de barre tijd in die
oorlogsjaren, maar ook over het feit dat het hoofdgebouw in 1987
in brand gestaan heeft. Ook n.a.v. die brand hebben we er aandacht
aan besteed in INKO, mede omdat in dat jaar de laatste groep
die er het noviciaat gedeeltelijk had doorgebracht het in 1947
had verlaten en naar Utrecht was verhuisd. Ik herinner me nog,
dat toen ik als 12 jarige jongen op het Juvenaat in Zeist kwam,
er nog volop over die tijd in De Heemstede werd gesproken, niet
wetende waar dat kasteel
en de plaats Houten
gelegen waren, maar
wel dat het er bar en
boos en ook geweldig
interessant was geweest.
Op zaterdag 10 januari
1987 is die grote brand
geweest en op zondagmiddag 11 januari ben
ik toen met fr. Camillus
Heikens er gaan kijken
en een van die foto’s
die ik toen gemaakt heb,
is een trieste weergave
van dat verschrikkelijke
gebeuren,.
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Maar waarom dan nu ineens weer
extra aandacht voor dat kasteel?
Er is afgelopen vrijdag 24 januari
een nieuw prachtig boek over
dit kasteel, nu ook restaurant,
verschenen en het eerste exemplaar werd aangeboden aan de
commissaris van de Koning. De
fraters worden er in een alinea
duidelijk genoemd (1942-1947).
De aanwezigheid van fr. Wilfried
van der Poll en ondergetekende
bij deze uitreiking werd zeer
gewaardeerd.
Enkele foto’s mogen een beeld
van
de huidige situatie geven.
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In het nieuwe boek heeft
schrijver Anthony Lisman
verteld dat frater Sixtus
foto’s van het kasteel in
die jaren heeft gemaakt,
deze opgestuurd had naar
een steenfabriek in zijn
geboorteplaats Tegelen.
Men heeft daar een kopie
van het kasteel als spaarpot gebakken, welke door
Hilarius is gekleurd.
Sixtus zamelde er geld mee
in op bruiloften en partijen.
In een van de vitrinekasten
in de hal van het Fraterhuis
St.-Jozef staat nog een gaaf
exemplaar.
Leo Ruitenberg
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Mijn naam is

Wendy Maarschalkerweerd
Ik ben sinds maart 2019 werkzaam in het Fraterhuis en werk
hier met veel plezier
Officieel ben ik geboren in Nieuwegein, maar woon al mijn leven
lang in Zeist, kan ik me dan een Zeistenaar noemen? Dat laat ik
even in het midden.
Zoals misschien wel te lezen is
hou ik wel van een grapje, zo
ben ik ook wel een beetje de
clown van de vriendengroep
en de familie. Nu ik het toch
over mijn familie heb, mijn
moeder komt uit Bilthoven, mijn
vader is een echte Zeistenaar.
Ik ben erg trots op mijn ouders,
we trekken elkaar door elke
tegenslag.
Als kind droomde ik er van om fotomodel te worden, maar helaas
is dat er nooit van gekomen.
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Al vroeg was ik helemaal gek op leeuwen en tijgers. Dat zijn ook
nog steeds mijn lievelings dieren, en heb ik een hele verzameling
van groot tot klein aan knuffels.

En zo heb ik ook nog mijn eigen drie knuffeldiertjes:
mijn konijntjes Rabel, Dwuppie en Dwappie
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In mijn vrije tijd ben ik graag in de buitenlucht, en hou ik van
gezelligheid, zo ben ik met mooi weer vaak op een terrasje te
vinden, en in het weekend zoek ik vaak de gezelligheid in een
kroegje met een lekker drankje
Ik ben al jaren vrijwilligster op Lobbus.
Lobbus is een activiteit op het Bisonveld in Zeist en zijn de laatste
drie weken van de zomervakantie voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Elke week is er een ander thema waar altijd iets gebeurt en waarbij
de kinderen moeten helpen om aanwijzingen te krijgen om alles
op te kunnen lossen door een spel te spelen. Maar ohnee! elke dag
gebeurt er iets nieuws. Maar natuurlijk komt het elke vrijdag
weer goed en is alles opgelost.
Wat ik zo leuk vindt aan Lobbus is dat de kinderen helemaal
opgaan in het verhaal en de kleine theaterstukjes die bij het
verhaal horen en waar altijd iets gebeurt.
Zo hebben we ook onze eigen mascotte. Het lieve niet pratende
groene monster
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MEDITATIE? HET GAAT MAAR OM DIT ENE
“Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid
en al het overige krijg je gratis erbij.” naar Mattheus 6, 33
deel 3 en slot
Interview:
fr. Ton Oostveen wordt geïnterviewd door fr. Paul Steverink.
Paul: “Waar het hart van vol is, loopt de mond van over!” En,
zégt Ton het niet, dan zíngt hij het wel, zelfs begeleid door muziekinstrumenten. De gesprekken vinden plaats in zijn kamer en de
zaal voor zen meditatie in groepen van samen 60 geïnteresseerde
mensen van buiten die binnenkomen. Twee rijen van 10 meditatiebankjes geven aan hoe goed georganiseerd Ton te werk gaat.
In deel 1 geeft Ton antwoord op de vraag waarom mensen naar
het Jozefhuis in De Bilt komen voor meditatie in groepen, en hoe
Ton zelf ermee begonnen is. Hoe hij innerlijke stilte bereikt in
zijn actieve leven en hoe belangrijk het ademen daarbij is.
In deel 2 meldt Ton dat stille meditatie het steeds herhalen van
een gebedstekst is. Sommigen doen dit hun hele leven lang. Deze
herhaling is de sleutel tot het Koninkrijk Gods, het eerste dat
we dienen te zoeken. De vruchten van deze meditatie zijn rust en
ontspanning, genezing, beter geconcentreerd zijn, beter slapen.
Dit zijn de koekjes bij de thee. Waar het wezenlijk om gaat is
verder toegroeien naar het ontdekken van onze levensopdracht,
die zin geeft aan ons bestaan en weten wie je bent.
Wie ben ik?
Ik ben niet mijn lichaam, dat is slechts mijn tijdelijke woning,
ik ben niet mijn gedachten of denken, want daar kan ik afstand
van nemen en ze als iets afzonderlijks waarnemen. Ik ben ook
niet mijn herinneringen of emoties. Dit zijn allen hulpmiddelen
om in dit lichaam te kunnen functioneren. Wie Ben Ik?
16

*
IK Ben een creatieve - intelligentie – onsterfelijke Geest, die na
het sterven van het lichaam, waarin ik tijdelijk verblijf, weer één
is met de goddelijk Geest.
Dit kan ik ervaren en word ik mij bewust wanneer ik de stilte
van de meditatie in ga. Dan ervaren we - Eindeloos Bewustzijn Dat wil zeggen: Ik Ben de bewuste Waarnemer van mijn gedachte,
gevoelens, emoties en kan daar afstand van nemen omdat ik dat
alles niet ben.
*
Probeer het maar, sluit je ogen maar en neem afstand door letterlijk
een stap terug te doen in je innerlijke voorstelling en te kijken naar
alles wat er boven komt aan gedachten en beelden of herinneringen.
Doe opnieuw een stap terug en ervaar dan die innerlijke rust en
vrede die je zult waarnemen, dat is wat je werkelijk bent.
*
Toen ik deze oefening deed met een mediatiegroep, zei iemand
na afloop: “Dit kwam binnen!” “Door letterlijk in mijn geest
afstand te nemen en een stap terug te doen van alles wat boven
kwam drijven, ervoer ik die intense innerlijke rust en vrede.
‘Wauw!’ Nu heb ik ervaren waar je op duidt als je zegt: “Dan
heb je contact met het Koninkrijk Gods”.
*
Deze rust, vrede, liefde, gaat ons in en uit en vult niet enkel mij
of jou, maar al wat leeft en ademt, het totale Universum en daar
maken jij en ik deel van uit, zo hebben we zojuist gehoord. Het
heeft geen begin, het heeft geen einde, want het ‘IS’ datgene wat
we vanuit onze traditie God noemen. We zingen het in het Lied
‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’, van Huub Oosterhuis,
in het 2e couplet: ‘Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit’. God
is een voortdurend gebeuren. Vandaaruit Leven en werken is
een ongekende kracht en een bevrijding van het ego.
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Hoe vind ik wat mijn levensopdracht is?
Ik noemde net de levensopdracht die ieder van ons in dit leven
meekrijgt. Je komt in de wereld met een opdracht en functie. Je
herkent vast wel het gevoel dat je in dit huidige leven al verschillende
fasen van groei door bent gegaan.
Dit is die geestelijke weg met al zijn levenspoorten.
*
Franz Kafka vertelt in zijn verhaal ‘de Wet’ over een landman,
een boer.
De man komt aan de ‘poort’ van zijn leven. Het wonderlijke is
dat de poort waar hij aangekomen is open staat. Hij kijkt door
de poort maar durft niet naar binnen te gaan. Hij gaat in gesprek
met de wachter die hem vertelt dat er na deze poort nog vele
anderen zullen volgen. De wachters zullen strenger zijn en de
eisen hoger. De boer waagt het niet naar binnen te gaan. Eenmaal
oud vraagt hij de wachter waarom er niemand anders door deze
poort gegaan is. En de wachter zegt: “Niemand anders kan hier
binnengaan, want deze ingang is alleen voor jou bestemd.“ en
hij sluit de poort. De boer mist zijn kans omdat hij de nieuwe
uitdagingen en wachters achter de poort niet aandurft .....
Hoe helpt een gebedstekst mijn levensopdracht vinden?
Mensen volgen hun eigen weg, soms ook een doodlopende. In
die zin wil ik niet oordelen over diegenen die nieuwe stappen in
hun leven en geloven niet aandurven. Wel zou ik mensen zo graag
‘wakker’ willen maken en doen ontwaken uit de oude droom,
aansporen tot een innerlijk ontwaken. Dat is wat Boeddha doet.
Boeddha is dan ook een eretitel en betekent letterlijk: ‘Hij die
ontwaakt is’. Waartoe ontwaakt hij? Tot het bewustzijn van de
eenheid met al wat ademt en leeft. Ook Jezus maakt deze stap
naar een innerlijk ontwaken. Hij ziet in ieder die lijdt een deel
van Zichzelf dat lijdt. Daardoor groeit Hij uit tot Christus. Christus
betekent immers: De door God aangeraakte, (gezalfde).
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En Jezus roept ook ons op om Christus in onszelf te doen ontwaken.
Een korte gebedstekst zegt hierover: ‘Oh Christus die in mij aanwezig zijt, ontwaak in mij en door mij in alles wat bestaat’.

Welke taak zie je als zenmeester van 60 mensen die komen
mediteren?
Als mijn taak zie ik het om een tip van de sluier op te lichten.
In de praktijk is dit het verschil tussen het gaan van een doolhof
en een labyrint.
Een doolhof heeft als kenmerk een voortdurend vastlopen op
doodlopende weggetjes en na veel moeite de uitgang vinden.
Bij een labyrint gaat het om een levensweg die je het ene moment
dicht bij de Kern, God, brengt en het andere moment weer eindeloos
ver daar vandaan, door de dagelijkse beslommeringen.
De kunst is het om boven die beslommering uit te groeien: ‘Om
de wereld te boven te komen’, zegt Jezus.
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*
Om het tijdens die tocht vol te houden is het noodzakelijk dat je
ervaart dat de weg die je gaat geen pad is dat ergens naar toe leidt,
maar je laat stilstaan bij wie je werkelijk bent. Ben je je eenmaal
bewust wie en wat je werkelijk bent, dan is de sluier van ‘vergetelheid’ opgeheven. Ik begin mijn eerste avond van de introductiecursus dan ook altijd met de vraag: Wat is de grootste wijsheid?
“Ken jezelf”. Daarna vertel ik het verhaal over de spreuk boven
de poort van het orakel van Delphi: Gnothi Seaton. “Ken jezelf”.
Wat vind je het allerbelangrijkste dat je meewilt geven?
Een laatste belangrijk punt dat ik in mijn meditatiecursus doorgeef
is het éénheid bewustzijn.
Jezus bidt op de laatste avond van Zijn Leven: ‘Mogen ze allen
één zijn zoals U Vader het bent in Mij en Ik in U. Moge ze ook
één zijn in ons, opdat de wereld gelove dat U Mij hebt gezonden’.
Jezus bidt hier niet dat alle mensen Christen worden, want die
zijn er dan nog niet. Ook niet dat alle neuzen dezelfde kant op
komen te staan. Het gaat hier om een totaal andere éénheid. Waar
Jezus om bidt is de éénheid in Geest en waarheid. Dat wil zeggen:
Leven vanuit je innerlijke kracht en niet vanuit de wereld van
het ego.
*
Zoals Hij Zich één weet met de Vader, onze Oorsprong en Bron,
en vandaar uit leeft, spreekt en handelt, zo bidt Hij dat ook wij
tot dit bewustzijn mogen komen.
Dit betekent dat we leren leven in en vanuit ‘het Koninkrijk
van God’, waarin alles één is met Alles. Zoek dat eerst zegt
Jezus. Al het overige is genade, gratis.
Wanneer wij vanuit die éénheid leren leven, komt het niet meer
in je op om een ander te doden, te negeren of te pijnigen. Want
die ander is deel van jezelf.
Dan worden de zwaarden omgesmeed tot ploegscharen, zegt de
Profeet Elia en wordt de oorlog niet meer geleerd. Dat is die éénheid met God. Eén in allen en Allen in Eén.
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*
Dit is het wat ik in de meditatiecursussen doorgeef en tot bewustzijn
breng.
En de mooiste ontdekking is .....
Je bent dus nooit alleen, ook al is die Ander (God) of de ander
(je medemens) ver van jou.
Geloof ik dit allemaal ......... ? Ik vertrouw erop.
Tot zover Ton.

frater Paul Steverink
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DE RATTENPLAAG
Roddel
Hij toont zo graag zijn brute kracht,
weet altijd wat te zeggen.
Niemand heeft het ooit gewaagd hem
iets in de weg te leggen.
Zijn leven is een bokswedstrijd.
Er moet gevochten worden.
Wie faalt in kracht en tegenweer,
valt buiten recht en orde.
Hij grijpt als prooi, die zwakker is.
Waarom wordt die gekozen ?
Nu is hij zeker van succes,
applaus, apotheose.
Hij spreekt met zachte, zoete stem.
Zo gaaf als van den zanger.
De klepkooi slaat venijnig dicht.
De gore rattenvanger.
Hij kijkt, hij lispelt heel bedroefd.
Hij speelt het medeleven.
De valbijl suist. De klap is raak.
Nooit is iets heel gebleven.
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Sluipend komt hij nader, nader.
Luistert goed en inspecteert.
Als hij vriendelijk weer heengaat,
is hij goed geïnformeerd.
Later geeft hij van dit alles
een gedetailleerd verslag.
Al zijn slachtoffers ontredderd,
als een slagveld na de slag.
Gnuivend zich de handen wrijvend.
Steeds bereid tot roddelpraat,
totdat weer een reputatie,
koelweg naar de kelder gaat.
GEBED
Plaats een wacht, Heer, rond mijn lippen.
Plaats hem waar ik komen zal.
Plaats hem ginds en hier en verder.
Zet die wachtpost overal.
Laat die wachter mij behoeden,
voor loslippig avontuur.
Graag plaats ik mijn woord, mijn daden,
onder goddelijk censuur.

Theobaldus Geraets
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NIEUWSBRIEVEN van Jeroen Kingmans
Regen
Door jeroenkingmans

De kanker heeft de handen ineengeslagen en zijn werkgebied
uitgebreid. Ook het hersenvlies heeft hij toegevoegd aan zijn
imperium. Nog onontgonnen terrein, maar de infrastructuur had hij
al stiekem aangelegd. Een vergunning is daar nooit voor afgegeven.
Knoeien in de illegaliteit dus en op deze manier nauwelijks te
bestrijden. De chemo die mij probeerde te helpen is heeft zijn
vechtlust verloren en is met gebogen hoofd afgedropen. Hij wilde
het spel op een eerlijke manier spelen, maar kom daar maar
eens om bij kanker. Het zijn jongens van list en bedrog, die
schuddebuikend van de lach de chemo weg honen. Hun strategie
wordt steeds duidelijker: de troepen mobiliseren, de linies opschuiven en de hersenen langzaam maar zeker de nek omdraaien.
Uiteindelijk de vlag in de veroverde grond, wapperend in de wind.
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Het was dus een slecht nieuws gesprek deze week bij mijn oncoloog.
Compassie had hij er duidelijk niet bij gevonden. Er kwam een
telefoontje tussendoor en hij klaagde dat hij als loopjongen werd
gezien door de neurologen, hij keek er verongelijkt bij, dat
zoveel leed hem trof!
Op de gang konden mijn benen de emoties niet meer dragen en
ik knielde op de grond. Niet om te bidden, of toch? Tranen
stroomden onophoudelijk over mijn wangen, ijskoud. Ik voelde
mij verloren en verguist door het leven, er niet meer toe doen.
De jaargetijden denderden aan mij voorbij en ik wilde de
handen grijpen van mijn geliefden, maar ze glipten door mijn
vingers, ik kon niet meer mee. De kilte verstikte mij. Toen
waren daar de armen die mij troostten en verwarmden. Die het
leven weer aangaven en mij woorden toespeelden om naar toe
te snellen. De benen konden weer dragen en buiten regende het
onophoudelijk!
jeroenkingmans | 30 januari 2020

License to kill
Door jeroenkingmans

Ik wil jullie voorstellen aan codenaamTG02, geheimagent.
Werkzaam onder de radar. Plaatsvervanger van de chemo, die
heeft zijn plicht verzuimd en ontslag is hem aangezegd. TG02
genoot zijn opleiding in diverse laboratoria. Hobby’s zijn niet
bekend. Verblijfplaats Erasmus MC, Rotterdam. De missie luidt:
infiltreren in het brein en zo van binnenuit opereren. De opdracht
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is glashelder: alles vermorzelen, verpulveren; gelijke monniken,
gelijke kappen.
TG02 is er klaar voor, zo is mij verteld. Referenties kan hij nog
niet overleggen, hij bevindt zich eigenlijk nog in de studiefase.
Er moet nog hard geblokt worden om de nodige studiepunten
binnen te slepen, voor hij officieel los mag gaan. Dat geeft te
denken, maar vooruit. Ik zie hem maar als een stagiaire, iemand
moet hem een stageplek geven en de praktijk is vaak de beste
leerschool. Een voordeel kan zijn dat hij gedreven is tot het bot,
TG02 moet immers zijn sporen nog verdienen en een klinkende
cv opbouwen.
Het beoordelen van zijn werk zal de MRI-scan grondig doen.
De uitslag bepaalt of hij zijn werk voort mag zetten. Het betreft
een jaarcontract, met een wederzijdse proeftijd van twee maanden.
Ik heb TG02 een fixe bonus in het vooruitzicht gesteld, mocht hij
zijn target elimineren of een halt toeroepen; ik zal hem eeuwig
dankbaar zijn!
jeroenkingmans | 8 februari 2020

Herinneringen
Door jeroenkingmans

Het gaat niet goed met Cor (Schnieders)! De enorme veerkracht
is er nog, maar de rek blijft wat achter. Zijn begeerlijke optimisme
krijgt er telkens weer van langs. De kanker heeft zich definitief
gevestigd bij Cor, zo lijkt het, een verhuiskaart is er nooit verstuurd.
Gelukkig gebeuren er nog wonderen, laat ze alsjeblieft langskomen!
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Er staat een hoog/laag bed in de woonkamer, een foeilelijk ding.
Praktisch mag niet mooi zijn lijkt het wel. Aan de wand trofeeën
van eerder gelopen trailraces. In de kamer staat een campingstoel
waar hij creëert, aan zijn voeten pantoffels. Op bed liggen is niet
zo zijn ding. Zijn ogen zijn helder, ondeugend en licht. Fysieke
pijn is er niet, die is weggenomen. Rust is er wel en heeft zich
over Cor ontfermt, zo gaan die dingen. Er slentert wat zonlicht
door de kamer en vindt de handen van Cor. Werkhanden van een
polijster, opgeruwd door natuursteen, maar zacht om mee te
strelen. Naast de stoel staat een paal waaraan een rugzak hangt.
Er komen draden uit die in Cor verdwijnen. Plots begint de rugzak
te piepen, er moet gegeten worden en er wordt gerommeld aan
de slangetjes. De regie heeft hij nog stevig in handen.
Jacqueline, reddert er omheen en zorgt voor randvoorwaarden.
Ze zijn meer dan man en vrouw; zielsverwanten zijn het, die
blijven altijd samen, waar dan ook, ze vinden elkaar terug.
Cor is niet bang voor de dood, dat geeft maar gedoe, als zijn gezin
maar veilig is. Het leven heeft hij lief, eindeloos lief en blijft hij
dan ook vastpakken. Zijn wilskracht wordt bijeengehouden door
de liefde, Cor weet dat hij hier altijd kan schuilen. De lach staat
in zijn gezicht, op de broze huid opgedroogde tranen. De rimpels
van Cor laten je zijn verhaal vertellen. Verleden, heden en
toekomst spreiden hun vingers en vinden elkaar. Het boek is
nog niet uit, er moeten nog bladzijden omgeslagen worden en
herinneringen geboren.
Jacqueline en de jongens vormen een blok van hartstocht, daar komt
niks doorheen. Er zijn troostende woorden die blijven zweven
in de lucht en op te pakken zijn voor wie ze kan gebruiken.
Het slapen gaat best, Cor heeft dan ook goede hulp. Even wegzakken
en vergeten, maar niet te lang; het leven roept hem. Cor neemt het
zoals het komt, er is ook geen keuze, wel hoe je er mee omgaat.
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Gelukkig heeft hij nog dromen en houdt ze stevig vast. Spreek je
later Cor, maken we nog wat herinneringen!
jeroenkingmans | 23 februari 2020

Tijd
Door jeroenkingmans

De tijdspanne tussen geboorte en dood is vooralsnog door niemand
vooraf vast te stellen, gelukkig maar. Met een beetje nattevingerwerk lijkt rond de tachtig jaar een redelijk gemiddelde tijdsduur.
We richten ons leven dan ook in meer of mindere mate in met
dit gegeven. We hollen niet meteen naar het einde, maar werken
er langzaam naar toe. Eerst maar eens het werk afmaken, het
pensioen verzilveren en kleinkinderen in onze armen sluiten.
Dan kijken of het lichaam de slijtage binnen de perken heeft
weten te houden en de horizon steeds iets verzetten.
Als kanker denkt je te kunnen verschalken, wordt de relatie met
de tijd inniger en grimmiger. Er ontstaat een haat/liefde met de
tijdspanne, of het is een krampachtig vasthouden, daar ben ik
nog niet uit. Je wilt hem niet meer loslaten en knuffelen dat het
een aard heeft. Zoveel mogelijk tijd met hem doorbrengen en
toch ook de ruimte geven, anders wordt het zo verstikkend.
Maar liefde kan je niet afdwingen, daar komt maar verdriet van.
Het is misschien verstandig wat meer afstand te nemen en er
niet te zwaar aan tillen, tijd is immers ook maar een verzinsel
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om ons leven houvast te geven. Maar zover ben ik nog niet. Ik
hecht nog enorm aan tijd en probeer de verliefdheid nog wel
even vast te houden.
Kanker zorgt ook voor tijdsdruk. Alsof de wijzers van de klok je
in de rug porren en je onverbiddelijk opjagen naar de uitgang,
terwijl er nog zoveel te omhelzen valt. Met de hakken in het
zand probeer je de tijd tegen te houden. Je wilt zoveel mogelijk
in de tijd proppen, tot zijn zakken uitpuilen. Het dreigt een wedloop
te worden voordat het slagzij maakt, naar de zeebodem verdwijnt
en alleen luchtbellen het leven nog kunnen vasthouden.
Er moet dus harmonie komen. Meeliften op de wijzers en ze
niet terug willen duwen, dat kost alleen maar kracht. Maar als
je niet zo’n geweldenaar bent, de chrono angstvallig in de gaten
houdt en voor de muziek uit probeert te hollen, lijkt stilstaan
geen optie. Elke ochtend staat de kanker al naast mijn bed te
trappelen vol ongeduld en als ik er s' avonds in kruip ligt hij al
op mijn kussen, schurkt tegen mij aan en voel ik de tijd wegtikken.
Dus de juiste dosering is er nog niet, er dreigt zelfs een conflict
te ontstaan, een duurzame ontwrichting met de tijd, het botert
gewoon niet echt. Misschien moet ik gewoon de tijd bij de hand
nemen en in vertrouwen verder gaan. Want ziek zijn brengt ook
zeker hele mooie dingen. Het lijkt wel of alles zuiverder wordt,
eerlijker en puur. Je hoeft je niet meer achter een façade te
verbergen en de wrok die ik koesterde voor het leven kan op de
schop. Er zijn kaders uitgegumd waarvan ik dacht dat ik ze
nodig had om te overleven, maar belemmerde alleen maar mijn
gezichtsveld. Enfin, als je ziek bent buitelen de levenslessen
over elkaar heen. Een heel gepuzzel nog, maar het past steeds
beter in elkaar en dat is fijn!
jeroenkingmans | 26 februari 2020
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FRATERAN SANTO YOHANES DON BOSCO
IN WEETEBULA OP SUMBA IN HET ZILVER
Op 1 juli 2020 is het 25 jaar geleden, dat een communiteit van
fraters zich vestigde in Weetebula op Sumba. 1995, ik kan het
me nog heel goed herinneren. Het was het eerste bezoek aan
Indonesië van het nieuwe Algemeen Bestuur nieuwe stijl t.w.
Wilfried van der Poll, Algemeen Overste; Paulino Cesar da
Silva, Plv. Algemeen Overste en ondertekende als bestuurslid/
Algemeen Secretaris.
Het Algemeen Bestuur plus frater Clemens Djuang Keban, de
eerste Provinciaal Overste van Indonesië gingen samen de huizen
in Indonesië bezoeken, maar op verzoek van fr. Clemens gingen
wij ook naar Mgr. Kherumbin Pareira SVD, bisschop in Weetebula
op Sumba, daar deze Mgr. al tien jaar schriftelijk om fraters
had gevraagd voor Sumba. Deze vraag wilden we samen gaan
beantwoorden, nadat we de situatie bekeken en besproken hadden.
Het was een heel bijzondere reis en een bijzonder fijne ontmoeting.
Daar ik van dit bezoek nog een uitgebreid verslag heb liggen, is
het interessant om dat nog eens te publiceren na 25 jaar. Ik hoop
dat u er van geniet!
Leo Ruitenberg
VIJF DAGEN SUMBA:
VRIJDAG 10 TOT DINSDAG 14 MAART 1995
TOCHT VAN SURABAYA NAAR WEETEBULA
Om kwart over vier liep in Surabaya ons wekkertje al af, want
om kwart voor vijf was het ontbijt gepland en om vijf uur vertrek
naar het vliegveld. We gingen met twee auto’s: Alex met Paulino
en Wilfried; Valens met Clemens, Silvanus en mij.
Het was nog vrij rustig op de weg en het was goed weer.
Voor het eert de gevolgen van een ernstig verkeersongeluk in
Indonesië gezien; een personenwagen en twee taxi’s waren meer
dan total loss. Of er veel gewonden waren, was niet te zien of
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niet meer te zien. Uiteraard trok het veel belangstellenden c.q.
nieuwsgierigen.
Op het vliegveld ging het inchecken heel vlot en om kwart over
zes was onze boardingtime, maar dat liep uit de hand en was
bijna een half uur later, maar het frappante was: we zaten in het
vliegtuig en het vertrok! Na een kleine verfrissing en een drie
kwartier vliegen waren we op Bali in Denpasar. Een plek voor
ons om over te stappen op het vliegtuig dat naar Kupang gaat
via Sumba. We zijn echter te vroeg en de incheckbalie voor
Waingapu is nog niet open. Surabayatijd is (afgerond) 08.00
uur, Balitijd 09.00 uur en om 10.00 uur kunnen we inchecken.
Wilfried is op bekend terrein en weet dat er boven leuke winkeltjes
zijn. Clemens installeert zich om te lezen en wij geven hem onze
tassen in bewaring en gaan naar boven. Je kunt merken dat Bali
een toeristeneiland is, want in een uur tijds zien we hier meer
“blanken” dan wij in Surabaya en Malang bij elkaar hebben
gezien.
Het zijn inderdaad aardige winkeltjes met leuke souvenirs. De
prijs is uiteraard ook aardig!
Nadat we onze medebroeders weer opgezocht hebben, blijkt de
balie eerder open te gaan en kunnen wij inchecken en naar
boven verhuizen. Weer een ander uitzicht en nog meer leuke
winkeltjes.
Om 10.40 uur stappen we in en voor 11.00 uur gaan wij de
lucht weer in. Een nog kleiner vliegtuig is ons toebedeeld; ong.
50 personen kunnen er in, maar hij zit nog voor geen een derde
vol en daarvan is 80% 60+ uit Nederland…..SOC-reizigers…..
De vlucht duurt ongeveer een uur en de meeste tijd hebben we
mooi zicht op Lombok en Sumbawa. Sumba doet meteen heel
anders aan: droger, minder oerwoud, wel mooie heuvels en
bergen. En daar staan we dan op Sumba.
Na enig geduld beoefend te hebben zijn we er achter, dat de
chauffeur van de parochie ons komt halen, ons naar de pastorie
zal brengen en dat daar dan de chauffeur van de bisschop zal
komen om ons op te halen. En zo gebeurde het inderdaad ook
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tot onze grote verrassing. De pastorie bleek bij een internaat te
staan en daar kregen we ook te eten en te drinken in het gezelschap
van zo’n twee honden en zes katten….. Alles went! Het eten
was goed en het vaatwerk schoon, dus…..niet mopperen!
Toen we goed en wel klaar waren met het eten kwam er inderdaad
een ander busje voorrijden, werd alles en iedereen weer ingeladen
en begonnen we aan een tocht van vier uur: ongeveer 170 km van
Waingapu in het Noord-Oosten van Sumba naar Weetebula in
het Westen: prachtige landschappen vol afwisseling; langs enkele
dorpjes; met regelmatig karbouwen, veel honden en voetgangers
op de weg, maar vooral met honderden (haarspeld-)bochten.
Vier uur lang…. met een keer of zes een hartstilstand vanwege
een auto of bus die ineens om een bocht heen komt……. We
komen maar één keer in de berm terecht, maar er gelukkig ook
weer uit….de chauffeur reed safe maar de omstandigheden zijn
absoluut niet te voorzien…. Volgens mij werken engelbewaarders
hier in ploegendienst, want één engel per persoon redt het nooit!
De afwisseling zat ook nog in het weer: het was prachtig weer
bij het vertrek, maar binnen een half uur hadden we een buitje,
daarna afwisselend zon en regen en het laatste stuk hadden we
de bekende lage zonnestand…..!
Bij aankomst lag het bisschoppelijk paleis al in het donker, maar
we werden hartelijk welkom geheten door een Duitse pater, omdat
Mgr. met de kruisweg bezig was (vrijdag in de Veertigdagentijd).
We kregen onze kamer aangewezen en konden ons wat opfrissen
en om zeven uur werden we aan tafel verwacht. Zo gebeurde
het ook en de kennismaking met Mgr. Kherubim Pareira SVD
was allerhartelijkst, temeer daar hij veel fraters kent,…ook hij
komt van Flores!
De bisschop woont hier met enkele medebroeders; twee paters
en een broeder. De maaltijd was uitstekend en gezellig, waarna
we nog een uurtje in de recreatiekamer wat gepraat en gedronken
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hebben. Het praten is weer een mengelmoes van Engels en
Indonesisch.
Om 21.00 uur even de VIP-room van Wilfried bekeken, maar
daarna gauw naar mijn eigen “balzaaltje” en bed in, want Klaas
Vaak was al op bezoek geweest. Binnen 5 minuten was ik in
droomland en de klamboe hielp om ongestoord te kunnen slapen
tot de wekker om kwart over vijf ging……
De volgende dag hadden we om 08.00 uur de eerste zakelijke
afspraak, waarin wij uiteraard nog eens zeer welkom werden
geheten door Mgr, die de hoop uitspreekt dat wij – na alles ter
plekke bekeken te hebben – positief zullen antwoorden op zijn
al lang geleden en herhaaldelijk gestelde verzoek om fraters.
Wilfried antwoordt als Algemeen Overste dat het inderdaad de
bedoeling is om nu tot een definitief antwoord te komen en
Clemens, de Provinciaal Overste van Indonesië, doet Mgr.
verbaasd staan door al te zeggen dat er inderdaad fraters zullen
komen en wat de Provincie Indonesië betreft met ingang van
het nieuwe schooljaar. Maar wie? ….. dat hangt mede af van
onze rondreis langs de communiteiten.
Mgr. is blij verrast met dit antwoord. Volgens hem zijn er genoeg
leerlingen voor de SMA (hogere middelbare school), maar zijn
er te weinig jongelui die verder gaan studeren. Een belangrijke
vraag: hoe kunnen fraters in een bestaande school ingepast worden
zonder dat dit problemen geeft voor aanwezig personeel?
De bedoeling is om te beginnen met de SMA Tomas Aquinas,
later zijn er ook mogelijkheden voor een SD (lagere school) en
een lagere middelbare school (SMP) en liefst nog eerder voor
een technische school (SMT). Er was een “ambachtsschool”
d.w.z. een timmerwinkel, waarin de leerlingen 4 dagen praktijk
en 2 dagen theorie hadden. Deze school is opgeheven en men
wacht nu op een “echte technische school”, waarbij Misereor
wil bijdragen om het mogelijk te maken.
De beoogde SMA is in 1987 opgericht en telt momenteel 163
leerlingen, 23 leerkrachten en 4 administratieve medewerksters;
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er is een bibliotheek, een laboratorium en een kamer voor de
leraren. Pater Lukas SVD is de directeur, maar hij is ook
directeur van het seminarie. Als er een frater komt, trekt Lukas
zich terug op het seminarie-gebeuren.
Er vlakbij staat een andere SMA, Alfonsus, dat is een “SMSA+”,
dus met koken en naaien. De algemene mening is dat deze SMA
leerlingen van minder kwaliteit aflevert.
Het gebouw van de Tomas Aquinas is gebouwd met geld van
het Generalaat van de SVD en van de Engelse Ambassade. Via
een Engelse Vrijwilligersorganisatie is er ook een watertoren
gebouwd en komen er helpers. De helft van de nieuwbouw is
klaar, maar er is ruimte genoeg om uit te breiden. Er is geen
internaat bij, maar vlakbij de school heeft de parochie een internaatsruimte, waar de jongens voor zichzelf zorgen.
Zijn er speciale kwaliteiten te stellen aan de te vragen kandidaten?
De bevolking vindt het al voldoende als het hoofd “een goed
hoofd” is en als dit een religieus is, is het helemaal fantastisch.
De mensen zelf zijn nogal passief ingesteld en iemand van buiten
kan hen gemakkelijker activeren. Het voorbeeld van de goede
leraar is van hele grote betekenis.
Waar kunnen de fraters wonen? Er zijn meerdere mogelijkheden:
bij de parochie is ruimte; naast de school is grond genoeg om
een fraterhuis neer te zetten, maar nog gunstiger is een leegstaand
seminarie, ongeveer 1 km van de school verwijderd, maar vlak
achter de kathedraal en vlakbij de zusters van het Kostbaar Bloed,
die ook een ziekenhuis (60 bedden) hebben en niet te ver af van
de (Duitse) Redemptoristen. Feitelijk dus in de kern van het dorp.
Voorlopig mogen ze ook op het bisdom komen wonen, maar
met drie of meer wordt het wel wat behelpen.
Het is beter als de fraters wat dichterbij de mensen wonen
vanwege de contactmogelijkheden. Er is evengoed voldoende
privacy te creëren.
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Na dit sympathieke, open gesprek zijn we de “stallen” gaan
bezichtigen. Mgr. zat al achter het stuur toen wij buiten kwamen
en reed in een fors tempo het dorp in en van daaruit steeds meer
een bush-bushachtige omgeving in, waarin wij ineens voor een
sympathiek en aardig verzorgd schoolgebouw stonden. Het gebouw
staat in een prachtig landschap! Na een parade van alle leerkrachten,
een praatje over de schoolresultaten e.d. arriveerde pater Lukas,
die even achterop een motor bij het seminarie opgehaald was,
want hij had ons zo vroeg nog niet verwacht. Daarna een
rondgang door het gebouw, gelukkig slechts in één klas…….
Vervolgens naar het lege seminarie: een stuk of vijf losse gebouwtjes
met een kapel en een betonnen speelveld. Het ziet er verlaten
uit, maar is zeker nog goed op te knappen. Het oude rectoraat is
bewoond door een watchman. Een nieuwe communiteit van de
fraters BHK….. en dus een historisch moment voor de Provincie
Indonesië en de gehele Congregatie. Het lijkt een geweldige
uitdaging om zoiets te mogen opstarten…. Zullen wij het over
een jaar of twee in concreto kunnen bezoeken?
’s Avonds heeft Clemens nog een tweede gesprek met Mgr. en
zijn econoom gehad. De gedachte van Mgr. is, dat het bisdom
het leegstaande seminarie opknapt en inricht en dat de fraters er
dan zo kunnen gaan wonen. Er wordt een lijst gemaakt van de
eigendommen van het bisdom en een tweede lijst van de spullen
die de fraters zelf meenemen. Willen de fraters op een gegeven
moment ergens anders bouwen en wonen, dan kunnen ze de
bisdomspullen of laten staan – die dan wel een andere bestemming
vinden – of overnemen om mee te nemen. De econoom heeft al
laten weten, dat er voor de meubels geen eerste klas materiaal
wordt gebruikt, dus hoe het meubilair zich houdt in een jaar of
vijf is moeilijk te zeggen. Als de woonsituatie zich gaat wijzigen,
moet men daar maar goed naar kijken,
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De vraag die Clemens nog meekrijgt is: is het niet goed om het
bisdom huur te betalen om niet helemaal afhankelijk van het bisdom
te worden?
Zodra het Provinciaal Bestuur van Indonesië laat weten aan het
bisdom wanneer en hoeveel fraters er komen, wordt met het
opknappen en inrichten begonnen, want het kan niet te vroeg
klaar zijn in verband met kans op diefstal. Als het eenmaal
bewoond is, is dat gevaar geweken.
Tot zover mijn verslag van het eerste bezoek aan Weetebula op
Sumba. Helaas heb ik geen foto’s meer van dit bezoek.
Inderdaad zijn per 1 juli 1995 vijf fraters daar begonnen t.w.
Amatus (ingetreden 1966 -school), Heribertus (ingetreden 1992
huisprocurator), Charles (ingetreden 1992 verzorger tuin),
Timotheus (ingetreden 1993 hulpprocurator en leider scouting
leerlingen SMA en later een goed lopend kopieerbedijf voor de
leerlingen e.a) en Wenceslaus (ingetreden1993, assistent verzorging tuin en leider scouting SMA). Later behoort de school
ook bij onze scholenstichting Yayasan Mardi Wiyata, En mijn
vraag van 1995 “Zullen wij het over een jaar of twee in concreto
kunnen bezoeken?” kan ik bevestigend beantwoorden: “Ja, we
zijn er nog een paar keer geweest!” Het blijft indrukwekkend. De
communiteit heeft eerst in het opgeknapte seminarie gewoond,
maar rond 2014-2015 is er een nieuw fraterhuis gebouwd, dat
enkele Nederlandse fraters tijdens het Buitengewoon Algemeen
Kapittel van 2015 bezocht hebben. Daarom enkele foto’s van
het huidige huis.
De Bilt, 14-01-2020.
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Enkele foto’s uit 2018 van het nieuwe fraterhuis
Santo Yohanes Don Bosco
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SLAG OM DE WESTERSCHELDE
Toen wij in oktober 2019 uitgenodigd waren als redactie naar
Zeeland te komen, had Petra de Landmeter, het erelid van de
redactie van INKO, ons uitgenodigd voor een bezoek aan het
Museum in Vlissingen, met een expositie over de slag om de
Westerschelde. Ik wist niet wat ik me er van voor moest stellen
en had er nooit over gehoord of het had me nooit geraakt. De slag
om Arnhem is me wel bekend, maar de slag om de Westerschelde,
zei mij niets. Nu ik me er meer in verdiept en het museum
bezocht heb, nu is er een heel ander idee over dat deel van de
oorlog bij me binnengekomen. Ik voel me getroost, doordat ik
nu steeds in publicaties tegenkom, dat dit niet kennen van die
slag zeer algemeen is. Het vreemde is, dat de slag om Arnhem
mislukt is en de slag om de Westerschelde gelukt en toch weten
heel veel mensen er niets van.
Het museum is niet alleen wat foto’s of voorwerpen uit en over
die slag, maar iemand heeft heel veel zaken in miniatuur nagemaakt.
Ook de films over het evacueren van de bevolking van Walcheren
geven een heel goed beeld wat deze mensen hebben doorgemaakt.
Kortom het was een zeer indrukwekkend gebeuren en een ware
ontdekking.
Het lijkt ons de moeite waard om voor onze INKO-lezers en
lezeressen er iets over te publiceren in het kader van 75 jaar
bevrijding.
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Nieuwe longread NIMH: de slag om de Westerschelde
De Slag om de Westerschelde staat centraal in de longread van
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).
In oktober en begin november 1944 vochten geallieerde eenheden
in Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren
om de toegang tot de haven van Antwerpen veilig te stellen. De
geallieerde legers hadden dringend een grote haven nodig om
hun bevoorrading op peil te kunnen houden.
Te lange aanvoerlijnen
Een maand na de uitbraak uit het Normandische bruggenhoofd
stonden de geallieerden al in Brussel. Op 4 september 1944 viel
Antwerpen met zijn grote haven aan de Schelde vrijwel ongeschonden in geallieerde handen. De aanvoerlijnen, liepen van de
Normandische invasiestranden tot aan het front nabij Antwerpen.
Ze waren te lang om de gehele geallieerde strijdmacht in beweging
te kunnen houden. De honderdduizenden militairen konden ternauwernood worden bevoorraad. Antwerpen lag circa 80 kilometer
landinwaarts en zolang de Duitsers de monding en beide oevers
van de Schelde in handen hadden, bleef de havenstad onbruikbaar.
Hard en meedogenloos
De 1th Canadian Army moest de Scheldemond veroveren.
Hitler wist dat Antwerpen belangrijk was en riep zowel Walcheren
(op 4 september) als Breskens en omgeving (op 20 september)
uit tot Festung. Dat hield in dat hier tot de laatste man moest
worden doorgevochten. Wilden de geallieerden gebruik kunnen
maken van de Westerschelde, dan moesten de monding en al het
aangrenzende gebied vanaf Antwerpen tot aan de Noordzeekust
worden gezuiverd.
Dat hield in dat behalve Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen ook
Zuid-Beveland op de Duitsers heroverd moest worden.
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De strijd was hard en meedogenloos. De hele maand oktober
hadden de geallieerden nodig om Zeeuws-Vlaanderen en Noorden Zuid-Beveland te veroveren. Voor het nemen van het zwaar
gefortificeerde eiland Walcheren was operatie Infatuate opgezet.
Die startte op 1 november 1944 in alle hevigheid en duurde tot
8 november. Toen gaven de laatste Duitse militairen zich over.
Daarna kon het mijnenvrij maken van de Westerschelde beginnen.
Op 28 november bereikte het eerste konvooi de haven van
Antwerpen.

Ook het volgende artikel is ogen openend over de plaatselijke
situatie.
maandag 6 november, 1944

Middelburg vlagt, generaal Daser capituleert
In alle vroegte besluiten de geallieerden in Vlissingen vandaag
een delegatie naar Middelburg te sturen. Er worden tien Buffaloes
klaargemaakt, die rond het middaguur vertrekken met circa 250
man van de 7/9th Royal Scots aan boord. Enkele bewoners, die
thuis zijn in het gebied, dienen als gids. De route loopt door het
geïnundeerde gebied tussen de twee steden, via het ondergelopen
vliegveld en Koudekerke. Ook de weg van Koudekerke naar
Middelburg staat onder water. Bij het buiten Toorenvliedt loopt
een Buffalo op een mijn. Een andere komt vast te zitten op een
obstakel onder water. De resterende acht amfibievoertuigen
bereiken de stad en gaan via de Lange Vieleweg rond 16.30 uur
naar de binnenstad. Ze passeren de bolwerken en rijden ze door
de Lange Viele.
Van der Ham schrijft in Zeeland 40-45 (pag. 489): ,,De voertuigen
waren bewapend en bewogen zich op rupsbanden voort – het
geratel van de rupsbanden in de smalle straten moet imponerend
zijn geweest – zodat licht de indruk kon worden gewekt dat de
in feite kwetsbare Buffaloes echte tanks waren.” De eerste
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Buffalo voert een witte vlag. Achter elkaar rijden ze vanuit de
Lange Viele de Markt op. Het nieuws van hun komst verspreidt
zich razendsnel. Dagboekschrijvers noteren: ,,Een deel van de
bemanning sprong eruit en begon de Duitsers gevangen te nemen,
die met opgestoken armen kwamen aanlopen.” En ook: “We hollen
de Segeerstraat in en jawel daar rijdt een enorme blauwe tank
door de Lange Delft. Er bovenop zitten de zwaaiende Tommy’s”
(citaat bij Van der Ham, pag. 490). Ook Mart van Duijvenvoorde
rende naar de markt en zag hoe de geallieerden de Markt opreden.
Een deel van de voertuigen rijdt door naar de Dam. Generaal
Daser zit op Dam 6. Een Noorse commando treedt als tolk op
en weet Daser tot capitulatie te bewegen. Major Johnston wordt
voor de gelegenheid tot kolonel bevorderd, zodat Daser zich
‘eervol’ kan overgeven. De ongeveer tweehonderd geallieerden
plaatsen mitrailleurs op strategische plaatsen om de ongeveer
tweeduizend krijgsgevangenen in bedwang te houden. Leden
van het verzet steken de helpende hand toe. Heel de stad vlagt
en juicht, op de Dam wordt het standbeeld van Koningin-Moeder
Emma met een krans omhangen.
Bep Baljeu is 18 jaar en herinnert zich in het PZC-boek De slag
om de Schelde (2009): ,,Op de Dam stond het vol met Duitse
soldaten met hun handen op hun hoofd. Ze waren zo tam als wat,
je kon er niet bang voor zijn. Ze zagen er opgelucht uit, waren al
lang blij dat ze er heelhuids van af waren gekomen. Ik voelde geen
kwaadheid als ik naar ze keek. Ik was zelf ook vooral opgelucht.
Blij dat die angstige jaren voorbij waren.”
Pas na middernacht komt er versterking vanuit de richting van
de Sloedam.
En wat een moed hebben mensen moeten opbrengen om echte
vrijheid te heroveren:

Mijnenbestrijding in de Westerschelde Operatie Calendar
De Westerschelde heeft een lengte van ongeveer 70 kilometer
en is bij haar monding, grofweg tussen Westkapelle en Cadzand,
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ruim 16 kilometer breed. Stroomopwaarts, richting Antwerpen,
wordt de zeearm smaller. Er zijn ondiepten en bochten en er
heerst een flink getijdenverschil. Bovendien beperken mistbanken
in de wintermaanden vaak het zicht. Voor normaal scheepvaartverkeer biedt de Westerschelde dus al voldoende uitdagingen,
laat staan voor de vloot mijnenvegers met sleepkabels die er in
actie kwam in het kader van operatie Calendar.
Onder bevel van Hopper moesten de ruim honderd mijnenvegers
daarbij in vier weken tijd de vaarroute van de Noordzee tot aan
Antwerpen ontdoen van zeemijnen. Hiervoor waren twee Britse
mijnenveegtaakgroepen aangewezen die gewoonlijk in de monding
van de Thames opereerden. De uit Harwich afkomstige Force B
beschikte over zowel kleine (Motor Minesweepers, MMS) als
grote mijnenvegers. Deze zouden het gebied westelijk van de
monding van de Westerschelde vegen. Force A uit Sheerness
veegde de Westerschelde zelf met schepen van het type MMS
alsook kleinere vaartuigen, zoals Motor Launches.
Op 2 november kozen beide smaldelen zee. Force B bereikte het
operatiegebied zonder problemen. Force A moest zich in het zicht
van de Belgische kust echter terugtrekken nadat drie van haar
mijnenvegers waren beschadigd door Duits vuur vanaf Knokke.
Met de geallieerde verovering van Knokke, de volgende dag,
konden de mijnenvegers uit Sheerness alsnog hun weg naar de
Westerschelde vervolgen. Daarbij passeerde Force A de schepen
van Force B, die hun eerste zoekslag naar mijnen in de aanlooproutes naar Westerschelde inmiddels hadden afgerond. De volgende
dag, 4 november, begon ook Force A met veegacties. De bemanningen ruimden op de eerste operatiedag tot aan Terneuzen vijftig
mijnen, waarna ze deze haven als uitvalsbasis gebruikten.
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Kaart met operatie Calendar. (Bron: NIMH)

In de volgende twee weken werd vrijwel continu geveegd. De
zware kettingen van de westelijk van Walcheren afgemeerde
mijnen vormden een dusdanig probleem voor de MMS’en van
Force B dat zij deze niet konden lichten. Ter versterking kwamen
nóg grotere mijnenvegers uit Groot-Brittannië. De scheepsmacht
in de Westerschelde maakte in formatie varend in totaal zestien
veegslagen tussen de zeemonding en Antwerpen, om zowel
verankerde contactmijnen als akoestische en magnetische mijnen
te ruimen. Eerst zouden kleinere vaartuigen als Motor Launches
hoog drijvende mijnen vegen, door met hun tuig kettingen of
kabels door te snijden. Grotere schepen maakten met ‘hamers’
geluidsgolven onder water die de akoestische mijnen tot ontploffing
brachten; met stroomstoten schakelden zij magnetische mijnen
uit. Zo werd ook de bodem van de zeearm ontdaan van de vele
aldaar gelegde grondmijnen. Boeien markeerden de gestage
voortgang van de ruiming. De scheepsmacht uit Sheerness leed
intussen ook verliezen. De Britse Motor Launch ML 916 ging
tijdens de ruimingsactiviteiten na een explosie ten onder. De
totaalscore van de door Force A geveegde mijnen stond na 14
dagen op 237 stuks, die van Force B op 25. In het havengebied
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van Antwerpen ruimden zogeheten naval port parties bovendien
nog eens 51 grondmijnen.

Een tevreden Captain Hopper kon vervolgens op 26 november,
zes dagen eerder dan gepland, de gehele Westerschelde ‘mijnenvrij’
verklaren, met als kanttekening dat er mogelijk een enkele mijn was
achtergebleven. Diezelfde dag arriveerden, na de nodige spanning
aan boord, drie kustvaarders in Antwerpen die als experiment
door de Westerschelde waren gevaren. Op 28 november volgde
een konvooi van grote koopvaardijschepen. Force B keerde op
deze datum terug naar Harwich. Force A was tot in december 1944
op de Westerschelde te vinden alvorens eveneens weer koers te
zetten naar de Britse wateren.

De Bilt, 10-01-2020
Leo Ruitenberg
Hier nog enkele foto’s van Leo Ruitenberg, genomen tijdens het
genoemde museumbezoek in oktober
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Walcheren onder water gezet
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STAAKT HET VUREN
We hebben net het verhaal gehoord van de wijzen die op zoek zijn
naar de pasgeboren koning van de Joden. En zo dadelijk lezen we
in psalm 72: “Er zal een koning komen van Godswege”
* Maar…het is niet de psalmist die in de toekomst heeft gezien
wat er met de drie koningen en Jezus zal gebeuren, maar het is
Mattheus die in de psalmen heeft gekeken om het leven van de
drie koningen en Jezus te toetsen aan de Messiaanse tijd: een
nieuwe wereld van vrede en veiligheid, ook nu, bij de jaarwisseling:
nationale feestvreugde, shalom!
* In het verhaal van de drie Koningen vind ik actuele zeggingskracht:
onderscheiding van goede en kwade geesten met hun berichten
en luisterbereidheid van leiders. Niet starheid maar wendbaarheid
is een deugd van de koningen, hun doel en de weg er naar toe.
Ik ervaar de moed en durf voor het ongewisse van de Drie Reizigers,
hun vertrouwen, hun openheid naar de kosmos. Het zijn mensen
die “vonken” Zij kunnen een inspiratie vormen voor ons handelen.
* Een persoonlijk voorbeeld:
Jarenlang ben ik voorzitter geweest van de Stichting Staakt Het
Vuren. Het begon op de Grote Markt in Groningen. Ik was verontwaardigd over het bedrag dat bij de jaarwisseling over de balk
gesmeten werd bij het kopen van vuurwerk.
Ik had uitgerekend dat in het jaar ervoor, dat bedrag in Kenia, met
hulp van de lokale bevolking daar, 400 basisschooltjes gebouwd
kunnen worden. In een paar uur werden 400 schooltjes de lucht
in geknald.
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Ik had vanuit de Moesstraat 20, waar ik woon, uit de kelder een
grote ton meegenomen waar mensen geld in konden doen dat ze
van plan waren te gebruiken om vuurwerk te kopen. …..
Daar stond ik dan, alleen…… met de ton, een microfoon en
een luidspreker.
Ik heb er eerst twee uur gestaan en geroepen, maar er gebeurde
niets, ik dacht: ik ga naar huis, grote flop…….en toen sloeg de
vlam in de pan! want de één na de andere bus vol mensen stopte
bij de Grote Markt, vlak voor mijn neus….:
“Hier, heb jij ook wat” zeiden de Groningers. Joep van het Hek
kwam ook langs, en ik vroeg: “Joep, zeg iets dat me helpt.”
Joep zei: “Ik hoop dat ze niet zo oerendhard gaan knallen want
dan knappen mijn trommelvliezen” En een, ik denk, studente,
riep, “Joep, je moet meer steunen, die man met de microfoon
heeft gelijk”.
Joep liep naar het meisje toe en omarmde haar. In korte tijd
werd meer dan 5000 euro in de ton gedeponeerd. Een bedrag
dat ik later persoonlijk naar “Terre des Hommes” in Groningen
heb gebracht. Dit was de start van een jarenlange campagne.
En tot mijn grote verrassing, nu, jaren later, bericht TV teletekst
vrijdag:
“VVD burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, vraagt eigen
partij in te stemmen met privé vuurwerkverbod”
Laten we vanuit die achtergrond, het verhaal van Mattheus en
de tekst van psalm 72 beschouwen.

Paul Steverink
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DE TAAL DER TALEN
In het archief kwamen we deze pagina tegen uit Het Katholiek
Schoolblad. Het blijft interessant.

Het meervoud van slot is sloten.
Maar toch is het meervoud van pot geen poten
Evenzo zegt men altijd één vat en geen vaten.
Maar zal men zeggen: één kat en geen katen?
Wie gisteren ging vliegen, zegt vandaag ik vloog.
Zegt men dan ook: wiegen, ik woog?
Nee, mis, want woog is afkomstig van wegen.
Maar komt nu ik voog van het werkwoord vegen?
En bij het woord zoeken hoort: ik zocht.
En dus hoort bij vloeken de verleden tijd vlocht?
Alweer mis, want dat is afkomstig van vlechten.
Maar ik hocht is geen vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep.
Bij lopen hoort liep, maar bij slopen geen sliep.
Want dat is afkomstig van het schone woord slapen.
Maar zeg nu weer niet: ik riep bij het woord rapen.
Want dat komt van roepen en u ziet terstond.
Zo draaien wij vrolijk in het kringetje rond.
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Van raden komt ried, maar van baden geen bied.
Dit komt van bieden (ik hoop, dat u het nog ziet).
Ook hiervan komt bood, maar van wieden geen wood.
U ziet, de verwarring is akelig groot.
Men zegt: één gat en twee gaten.
Maar niet: één lat en twee laten.
Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven.
Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.
Men spreekt van wij drinken en wij hebben gedronken.
Maar niet van wij hinken, wij hebben gehonken.
Het volgende geval, het is bijna te bont:
Bij slaan hoort: ik sloeg, niet ik sling of ik slond.
Bij staan niet ik stoeg, of ik sting, maar ik stond.
Bij gaan hoort: ik ging en niet: ik goeng of ik gong.
Een mannetjeskat noemt men doorgaans een kater.
Hoe noemt u een mannetjesrat: toch niet een rater?
Zo houdt men mij steeds aan de praat.
Ik weet het niet meer, ik ben ten einde raad.
Zo heeft het Nederlands verschillende kwalen.
Niettemin is en blijft het De taal der talen.

(uit Het Katholiek Schoolblad)
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Goede Vrijdag

Calvariescène van Hendrick Bloemaert (1601-1672).
Schilderstuk van 230 x 157 cm in de refter van het Fraterhuis St.-Jozef
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