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stand te voorkomen en de bewo-
ning leefbaar te houden, wonen er 
nu niet alleen maar fraters in ons 
huis. We zijn een gemengd kloos-
ter geworden. Iets dat in enkele 
jaren tijd geheel spontaan gegroeid 
is. Emeritus pastor Gerard de Wit 
woont al acht jaar bij ons en 
beschrijft z’n bevindingen in het 
artikel ‘niet zo maar ‘n dak’. Dit 
artikel schetst een goed beeld van 
onze huidige woonvorm.

Van frater Alexius ontvingen we 
een verslag uit Lodwar, Kenia. Hij 
beschrijft dit keer het nomaden 
bestaan van de Turkana bevolking 
en de groei naar een woestijnstad 
zoals Lodwar nu is. Dat zwerfkinde-
ren daar deel van uit maken is het 
logische gevolg. Het straatkinde-
renproject Nadirkonyen is dan ook 
een lichtbaken voor veel van deze 
kinderen.

Ook nu weer onze vaste rubrieken: 
Ons zijn voorgegaan, Kort Nieuws 
en het Kolommetje. Maarten schrijft 
over ervaringen met ‘digitalisering’. 
Mogelijk herkent u zich daar in.

De gedichten staan dit keer geheel 
in het teken van Pasen en de Lente. 
Het financieel overzicht is het 
bekende sluitstuk op pagina 23. 
Dank voor uw giften en bijdragen. 
Veel leesplezier en u allen een Zalig 
Pasen toegewenst, mede namens 
de overige redactieleden.

frater Ton Oostveen

‘Die winter is vergangen, ik zie de 
meien schijn’, zo begint een lente-
lied uit de 15de eeuw. We zijn 
inmiddels vijf eeuwen verder en 
hebben op het moment dat ik dit 
artikel schrijf één keer ‘n heeeeel 
klein beetje sneeuw gezien. Geen 
winter dus. De wintertijd is nog niet 
voorbij maar op het moment dat u 
dit blad op de mat krijgt is de lente 
heel dichtbij. Daarom voor u het 
Paasnummer van Onder Ons 2020. 
Alweer de 88ste jaargang. Dit keer 
met een aantal nieuwe schrijvers en 
enkele belangwekkende artikelen. 
Wat valt er te lezen dit keer?

Wij hebben dit jaar drie klooster-
jubilea te vieren: Frater Ben Hage-
mans 75 jaar frater, frater Berno 
Spekschate 60 jaar frater en frater 
Hieronimus Jago uit Indonesië 25 
jaar frater.
In dit nummer besteden we aan-
dacht aan frater Ben Hagemans. 
Hij is inmiddels 92 jaar en dan valt 
er natuurlijk heel veel te verhalen. 
Frater David Mullink schrijft een 
artikel waarin we frater Ben in het 
zonnetje zetten.

Een ander die we dit keer aandacht 
geven is frater Stanislaus Walta. 
Frater Stan is jarenlang koster 
geweest in de diverse huizen waar 
hij woonde. Nu de ongemakken 
van de oude dag zich meer en 
meer vertonen, heeft hij gevraagd 
te mogen stoppen met deze taak. 
Een groep van drie personen heeft 
zijn taak overgenomen. 

De rubriek ‘Een naam is meer dan 
u denkt’, over heiligennamen, gaat 
dit keer over kloosternamen. Mevr. 

Lineke van Wolferen heeft weer 
veel naslagwerk gedaan en laat u 
alles weten over bekende en onbe-
kende kloosternamen.

De reeks ‘Kijken in de ziel’ staat dit 
keer geheel in het teken van Pasen, 
het feest van de verrijzenis. Een 
Paasoverweging die een tipje van 
de sluier op licht.

Frater Paul Steverink is al zeven jaar 
bezig om actie te voeren tegen het 
gebruik van vuurwerk. In een zeer 
boeiend en lezenswaardig artikel 
beschrijft dhr. Willem Wulfara de 
lange weg die Paul tot nu toe 
gegaan is. Na zeven jaar gloort er 
eindelijk licht aan de horizon.

Nu mevr. Adri Vergeer als redactie-
lid is gestopt, zijn we naarstig aan 
het zoeken geweest naar een 
mogelijke opvolger. Die vonden wij 
in de persoon van mevr. Margriet 
de Vries, oud secretaris van ons 
Algemeen Bestuur. Margriet stelt 
zich in dit blad aan u voor.

Ons Fraterhuis Sint Jozef heeft in 
de laatste tien jaar een enorme 
verandering ondergaan. Om leeg-
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Ik ben nieuw

24 januari jl., mijn mobiele tele-
foon; frater Ton Oostveen met de 
vraag of ik redactielid wil worden 
van Onder Ons. Oeps, een vraag 
waar ik even over wil nadenken. 
Dat u nu deze woorden leest, maakt 
duidelijk dat ik positief reageerde. 
Van harte, want zo kan ik mijn 
lange relatie met de fraters nog 
een tijdje voortzetten.

Ik ben Margriet de Vries, 64 jaar, 
moeder van drie zoons, twee 
schoondochters en twee klein-
kinderen en woon bij de fraters ‘om 
de hoek’, in Bunnik. Halverwege 
de jaren 70 werd ik opgeleid tot 
onderwijzeres. In de periode ben 
ik ook getrouwd. Na de opleiding 
was het vinden van een baan moei-
lijk. We waren regiogebonden, 
om dat mijn man studeerde in 
Utrecht. Ik heb toen veel gewerkt 
als invalkracht.
Als vrijwilliger in onze kerkgemeen-
schap gaven we onder andere 
catechese aan jongeren. Tijdens 
een vrijwilligersdag aan het eind 
van het seizoen bezochten we het 
klooster in Werkhoven, Gods Werk-
hof. Destijds woonden daar de 
zusters monialen Augustinessen en 
was er het secretariaat gevestigd 
van de Stichting Monialen Beraad 
(SMB), toen een van de vier samen-
werkingsverbanden van religieu-
zen in Nederland. Omdat ik werk-
loos was en de zusters iemand 
zochten voor typewerk was de 
connectie gauw gelegd. Een lang 
verhaal kort: per 1 april 1979 werd 
ik aangesteld ter ondersteuning 
van de secretaris van de SMB. In 
1985 moest zij om gezondheids-
redenen stoppen met haar werk-

zaamheden en werd ik secretaris. 
Tegelijkertijd verhuisde het secreta-
riaat naar de Heilig Landstichting, 
waar onder meer ook het secretari-
aat van de broedercongregaties 
was gevestigd. In die periode leer-
de ik frater Leo Ruitenberg kennen, 
die toen secretaris was van de 
Stichting Broedercongregaties 
Neder land (SBCN). Ik bleef secre-
taris tot oktober 1990; de SMB 
werd door afname van het aantal 
monialen een slapende stichting. 

In oktober 1994 werd frater Leo in 
het nieuwe Algemeen Bestuur 
gekozen en benoemd tot secretaris. 
Hij vroeg mij secretaresse te wor-
den en januari 1995 begon ik in 
Utrecht. Zomer 1995 verhuisde het 
AB naar De Bilt, de plek waar nu 
het Bestuur van het Religieus Huis 
kantoor houdt. Onderdeel van mijn 
werk was onder andere het notule-
ren van de bestuursvergaderingen 
en de verzending van de Nieuws-

brieven van de familie Janssen en 
frater Hans Wennekes, die werk-
zaam waren in Kenia. Dat laatste 
ben ik blijven doen, ook nadat in 
2000 werd besloten de zetel van 
het AB in 2004 te verplaatsen naar 
Indonesië. Mijn werk bij de fraters 
zou gaan ophouden. Daarop voor-
uitlopend besloot ik mij beschik-
baar te stellen als notulist bij Religi-
euze Instituten; op 1 april 2001 
was Secre tariaat Margriet de Vries 
een feit. Eind 2006 rees door het 
plotseling overlijden van mijn echt-
genoot de spannende vraag of ik 
in mijn eigen onderhoud zou kun-
nen voorzien. Die vrees bleek 
ongegrond: ik werk nog steeds als 
notulist bij verschillende congrega-
ties, al treedt nu een periode van 
afbouw in. Enerzijds doordat het 
werk afneemt, anderzijds door 
eigen keuze. Ruim vijf jaar ben ik 
gelukkig in een nieuwe relatie en 
als de tijd daar is, gaan wij samen-
wonen in een woongroep van 
ouderen in Bunnik. Ondertussen 
pas ik een dag per week op de 
kleinkinderen, zing ik in praise-
groep ‘uitBUNdig’, probeer ik weer 
meer tijd te maken voor mijn volks-
tuin en ben ik secretaris van de 
plaatselijke Raad van Kerken. 

Ik ben nieuw en ik ga de uitdaging 
graag aan!

Margriet de Vries

Onder Ons nr. 1 - 2020

5



Op 14 augustus a.s. viert frater Ben 
Hagemans zijn 75-jarig klooster-
feest. Al ver in de negentig, draait 
Ben nog volop mee in onze 
gemeenschap. Oké, hoewel hij niet 
meer de boventoon zal voeren, zal 
hij toch wel aangeven hoe de zaak 
in elkaar steekt en je een passend 
antwoord geven.

Ben ondergaat zijn ouder worden, 
en in zijn geval het zelfs heel oud 
worden, niet als een prettig iets. 
Desondanks zet hij zijn beste been-
tje voor en maakt hij ervan wat er 
van te maken is. Na zo’n lang leven 
kunnen deze laatste jaren er dan 
ook nog wel bij. Ben heeft in zijn 
arbeidzaam leven veel meege-
maakt. Hij heeft hieraan vele mooie 
herinneringen en hij kijkt dan ook 
met tevredenheid terug op dit leven.

Beginjaren
Zijn geboorteplaats is Groesbeek, 
een behoorlijke plaats onder de 
rook van Nijmegen. Groesbeek 
had niet zo’n goede naam en men 

zei zelfs dat dit het messentrekkers-
volk herbergde. “Allemaal onzin, 
ze zijn jaloers op ons.”
Ben groeide hier op in een rustige 
omgeving en volgde hier de lagere 
school. Hij maakte kenbaar dat hij 
frater wilde worden en zo vertrok 
hij op 12-jarige leeftijd naar het 
juvenaat van de fraters in Zeist. 
De studie was voor hem geen pro-
bleem en na de mulo te hebben 
doorlopen, deed hij de onderwij-
zersopleiding die ook op de Kroost-
weg werd gegeven. De oorlog 
kwam ertussen, maar hij behaalde 
zijn diploma zonder noemenswaar-
dige hindernissen.

Onderwijs
Hierna volgde hij de opleidingen 
voor het kloosterleven en kon hij 
starten met het geven van onder-
wijs, dat één van de liefdewerken 
was van de fraters van Utrecht. Als 
jonge frater kwam hij op vele ver-
schillende lagere scholen te staan, 
maar ook in voortgezette scholen. 
Naast de school was hij ook actief 
in het jeugdwerk dat de fraters in 
talrijke plaatsen verzorgden.
Jarenlang heeft hij dit werk gedaan. 
In de jaren ‘60, met name na het 
Tweede Vaticaans Concilie, kwa-
men er vele veranderingen in de 
rooms-katholieke kerk en in de 
wereld. Nieuwe arbeidsterreinen 
werden opgepakt en bestaande 
structuren werden losgelaten. Ook 
de fraters begonnen met ander 
werk. Zo startten zij met onderwijs 
in het Noorden van het land, in 
Emmen en ook in Nieuwe Pekela. 
Ben volgde de opleiding Maat-
schappelijk Werk en begon in 

Norg te werken bij een stichting 
voor maatschappelijke hulpverle-
ning. Zijn taak werd het bemidde-
len bij echtelijke ruzies en het 
 helpen van vastgelopen gezinnen. 
Hier werd hij speciaal gewaar-
deerd om zijn menselijke benade-
ring en zijn hulpvaardigheid.

Religieus leven
Maar daarnaast bleef hij ook als 
religieus niet zitten in de oude 
structuur. In Groningen begon een 
groepje kloosterlingen van verschil-
lende pluimage samen een nieuwe 
vorm van kloosterleven te leiden. 
Dit interreligieuze klooster-project 
kreeg de naam ‘De Terebint’ en 
ook nu nog zijn er mensen in de 
Moesstraat, die daar hun gedach-
tengoed uitdragen.
Een tweede groep ‘De Vlaspit’ ging 
een eigen koers volgen en was ook 
in het Groningse werkzaam. Ben 
heeft hier ook zijn bijdrage aan 
geleverd. Later ging hij terug naar 
het werk dat de fraters in Didam 
deden. Hier ging Ben weer werken 
als maatschappelijk werker.
Terugkijkend op al deze verande-
ringen en andere wegen, blijven 
we ervan overtuigd dat de zoek-
tocht in de kerk alleen maar goed 
en nuttig is geweest voor de ont-
wikkeling, ook voor die van het 
kloosterleven.

Toneel en acteren
Het toneelspel heeft Ben altijd in 
zijn ban gehouden. Hij had er 
 aanleg voor en hij heeft hierin vele 
successen geboekt. Wij allen ken-
nen zijn declamaties!
Een volledige baan in de toneelwe-

Een vijfenzeventig-jarige jubilaris

Frater Ben Hagemans
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reld heeft Ben echt wel overwogen, 
maar dit was moeilijk te verenigen 
met zijn keuze voor het religieuze 
leven. Eind jaren ‘90 maakte Ben 
Hagemans de volgende stap in zijn 
leven.

Zutphen
Hij sloot zich aan bij een klein 
groepje fraters, die in Zutphen 
startten met een diaconaal project. 
Dit project genaamd ‘Het Brede 
Dak’ werd opgezet voor hulp aan 
mensen die maatschappelijk en 
relationeel vastgelopen waren. 
Samen met frater Ton Oostveen 
heeft hij hier enkele jaren voor 
mogen werken.
Intussen was Ben wel ouder gewor-
den en kon hij het dus wat rustiger 
aan doen. Ze besloten om naar het 
fraterhuis St. Eusebius in Arnhem te 
verhuizen. Zijn toneelactiviteiten kon 
hij echter door laten gaan, onder 
andere bij Theater ‘Het Hof’ in Arn-
hem.

Verhuizing naar Fraterhuis Sint 
Jozef
Toen de fraters van Arnhem beslo-
ten om als laatste groep gezamen-
lijk te verhuizen naar het fraterhuis 
Sint Jozef te De Bilt/Zeist, ging ook 
frater Ben meeverhuizen naar dit 
mooie huis.
Ben nam hier contact op met de 
stichting ‘500 jaar Vrede van 
Utrecht’, die deze vrede groots wil-
de vieren met het toneelstuk ‘De 
Kaukasische Krijtkring.’ Ben kreeg 
in dit toneelstuk de rol van verteller 
te vertolken. Hij zegt hierover: “Als 
verteller presenteer je literatuur. 
Daarin typeer je wel de persoon in 
het verhaal, maar kruip je niet in 
de huid, want je blijft wel de vertel-
ler.”
Het werd een schitterende produc-
tie en voor Ben een waardige 

afsluiting van zijn toneelcarrière. 
Nu, in het jaar 2020, in de geze-
gende leeftijd van 92 jaar, kijkt 
Ben met gemengde gevoelens 
terug op zijn leven. Hij mocht vele 
mooie, goede dingen doen, maar 
ook moest hij genoegen nemen 
met zaken, die in het leven niet 
altijd welkom zijn. Slechts twee 
zaken wil ik noemen: het vergeten 
van velerlei zaken en het slecht 

horen. Ben probeert er toch goed 
mee om te gaan.

Frater Ben Hagemans, nogmaals 
willen we je van harte feliciteren 
met de mijlpaal van 75 jaar kloos-
terleven, heel veel sterkte toege-
wenst en alle goeds voor de toe-
komst.

Frater David Mullink
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Fraters van Utrecht, een respectabe-
le congregatie. Gesticht rond 1870 
door Monseigneur Schaepman. De 
namenlijst omvat, tellend vanaf het 
begin, meer dan 500 namen, die 
samen bewijzen hoe waardevol 
deze gemeenschap door de jaren 
heen is geweest. In Maartensdijk 
kwam ik in 1994 in contact met 
 frater Gerulfus de Boer en frater 
Bruno Peters, twee steunpilaren in 
moeilijke tijden. En via hen ontdekte 
ik het fraterhuis Sint Jozef aan de 
Schorteldoeksesteeg, fraai gelegen 
in een park, bezig om de laatsten 
der Mohikanen te verzamelen en 
daarom in 2005 uitgebreid met 
prachtige nieuwbouw, waar Gerul-
fus graag mee pronkte. Een klooster. 

Dit fraterhuis is open, sfeervol en 
gastvrij. Ik ben niet de eerste die dit 
mocht ervaren: al velen hebben de 
openheid ondervonden. Pater Har-
ry Schelbergen SJ kwam al in 2009 
hier wonen, pastoor Theo de Groot 
sloot zich in juni 2011 aan. Op 1 

januari 2012 mocht ik me welkom 
weten, voorlopig nog als ‘b.b.h.h.’, 
bezigheden buitenshuis hebbend, 
maar allengs meer als rustende 
partner in het geheel. Ik mag dus al 
acht jaar deel uit maken van deze 
gemeenschap. Wat heb ik daarvan 
meegemaakt en waargenomen?
Het lijfblad van de fraters ‘Onder 
Ons’ helpt me om terug te kijken. 
Al bladerend zie ik een heel stuk 
 jonge geschiedenis aan me voorbij 
trekken. Er kwamen in deze periode 
twintig nieuwe bewoners bij. Enkele 
fraters keerden van elders terug 
naar hun vader/moederhuis, maar, 
en dat was veel ingrijpender, er 
kwamen ook anderen hier wonen, 
terwijl er met zekere regelmaat ook 
mensen hier tijdelijk gastvrij onder-
dak vonden. In ‘Onder Ons’ wordt 
het huis zelfs een “thuisfront voor 
missionarissen” genoemd. En, niet 
te vergeten: er overleden in deze 
jaren maar liefst 25 fraters en 
bewoners.
Wat had dat alles voor gevolgen 

voor het kloosterlijk bestaan? Ik 
signaleer als eerste een groeiende 
zorg en aandacht voor elkaar. Van 
ouds is een klooster een huis waar 
velen vol vragen naar opkijken. 
Men denkt aan een gemeenschap 
vol regels, waar ieder een eigen 
plek en cel heeft, waar de leden 
elkaar ontmoeten in gebed en 
dienstbaarheid, gevuld met stilte, 
heel bescheiden. Maar Sint Jozef is 
de openheid zelve, en omringt je 
met een sfeer van liefdevol samen-
zijn.

In 2013 schreef Adri Vergeer in het 
tweede nummer van ‘Onder Ons’ 
over “eenzaam maar niet alleen; 
niet alleen en toch eenzaam”. 
Ofschoon haar artikel niet specifiek 
ging over dit fraterhuis, gaf ze hier-
mee een tweede typering van een 
gemeenschap zoals deze. Het is 
niet onterecht om daar in dit artikel 
op door te gaan, maar dan posi-
tief. Actieve congregaties werken 
op allerlei plaatsen en wonen 
samen. Het samen zijn voltrekt zich 
van ouds vooral in samen bidden, 
samen eten en samen op vaste tij-
den bezinnen en recreëren. Daar-
bij past “Niet alleen, en toch - zeker 
af en toe - eenzaam”.
Maar in deze jaren heb ik deze 
gemeenschap radicaal zien veran-
deren. Klooster gebleven, maar 
dan anders. Met de komst van een 
zuster Augustines werd allereerst 
het begrip ‘mannengemeenschap’ 
doorbroken, en dat was met recht 
een doorbraak. Haar zwarte of 
witte kloosterkleed deed niet alleen 
mij, maar ook menig frater terug-
denken aan een toog met witte 
boord die al zo lang niet meer aan 

Niet zomaar een dak
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de kapstok hing. Maar haar komst 
betekende een principiële keuze 
voor een gemengd klooster, en die 
stap opende al spoedig nieuwe 
perspectieven. De komst van de 
medische missiezusters en de 
dames van de Graal vulde deze 
perspectieven op concrete wijze 
verder in. De komst van een echt-
paar en van enkele oudere alleen-
staanden maakten de verandering 
compleet. Menig frater heeft hier 
danig aan deze nieuwe openheid 
moeten wennen. De gemiddelde 
leeftijd zakte iets, de stem-hoogte 
steeg beduidend. Maar het ging 
als vanzelf, alsof er geen tijd nodig 
was om om te schakelen. Regelma-
tig treffen we een kring van bezoe-
kers (heel vaak bezoeksters), die 
niet alleen berichten van buiten 
maar ook onze aandacht naar 
buiten versterken. Kindergeluiden 
vullen op onverwachte momenten 
de gangen, een serre wordt geleend 
om over vraagstukken elders te 
vergaderen, kortom de deuren gin-
gen wijd open.

Maar wat ik het meest belangrijk 
vind, is dat dit klooster te midden 
van deze nieuwe ontwikkelingen 
op een nieuwe wijze toch klooster 
is gebleven. Het heeft zijn karakter 
niet verloochend, en het ritme van 
de dag en de kleur van de week 
behouden. Het gebouw is niet aan-
gepast, beelden en schilderijen 
bleven staan en hangen, foto’s in 
de gangen blijven de geschiedenis 
van deze gemeenschap weerspie-
gelen. In de liturgie is de eucharis-
tie de centrale krachtbron gebleven, 
zij het dat het aantal vieringen in 
de loop van deze jaren is terugge-
lopen. Vespers, kleine vieringen en 
bezinningsochtenden bleven voor 
alle bewoners momenten van religi-
eus samenzijn.

We werden intussen wel samen 
ouder. Maar de sterfhuis-gedachte 
is naar de achtergrond gedrongen. 
Een aantal vaste activiteiten verloor 
aan betekenis of werd afgebouwd, 
maar vanuit de nieuwe sfeer ont-
stond ook een nieuw soort aan-
dacht voor elkaar. De medische 
missiezusters maakten dit misschien 
als eersten voelbaar en zichtbaar, 
maar het werkt overal door. Eén 
voorbeeld: verjaardagen verschui-
ven van drie keer hoera naar 
gezellige bijeenkomsten met volop 
gasten, die soms mee blijven eten. 
Het zou me niet verbazen als Sint 
Jozef model gaat staan voor ande-
re gemeenschappen in verande-
ring. Er komt warmte binnen; 
de nieuwe bewoners dra-
gen meer aan en bij 
dan fraters misschien 
ooit gewoon waren, 
en dat werkt aanste-
kelijk. En toch bleef 
het huis wat het was: 
een plek van rust en 
stilte, niet alleen voor 
de bewoners, maar voor 
iedereen die op bezoek 
komt.

Het ritme van het jaar past zich 
vloeiend aan. Uitstapjes verander-
den van aard, er ging meer binnen 
gebeuren. We kwamen al samen 
voor optredens of om in stil toe-
schouwen sportwedstrijden of toe-
spraken van paus of koning te 
beluisteren, maar intussen speelt 
de Soos elke maandag een eigen 
rol, doet kringsport zijn intrede, en 
haalt de beamer af en toe tot ver-
maak of verdieping zelfs film- en 
andere beelden naar binnen. 
We worden ook samen ouder, 
zelfs oud. Tot in de kapel neemt het 
aantal rollators toe. Maar er wor-
den vele handen gereikt als iemand 

hulp nodig heeft. Ons personeel 
signaleert met genoegen hoe 
levendig het hier vaak aan toe 
gaat. Natuurlijk zijn er wensen, en 
is niet ieder idee meteen door 
iedereen op te pakken. Het duurt 
nog wel even voordat koffiedrinken 
verandert in koffietijd of een thee-
kransje, en het zal moeite kosten 
om de recreatiezaal om te toveren 
in een gezellige huiskamer waar 
iedereen op haar tot rust of op zijn 
gemak zou komen, maar de lijn is 
gezet. En ook daarbij blijven we 
een kloostergemeenschap.

Tenslotte: ik heb het ook stiller zien 
worden, en niet alleen in de refter. 

Voor sommige bewoners 
begint de wereld klein 

te worden, naar bin-
nen gekeerd. Wat 
zich afspeelt in 
de wereld om 
ons heen lijkt zich 
vaak aan hen te 
onttrekken. De 

hulpvraag groeit, 
het appel op het per-

soneel is op sommige 
momenten heftig. Natuurlijk 

is niet vanzelfsprekend dat wonen 
in een klooster ook inhoudt dat je 
automatisch mantelzorger wordt, 
maar deze vorm van zorg is duide-
lijk een liefdevol deel geworden 
van dit samenleven.
In de afgelopen jaren heb ik me 
zorgen gemaakt over de toekomst 
van dit huis en zijn bewoners; 
inmiddels mogen we groot vertrou-
wen hebben voor de jaren die 
komen. Het fraterhuis Sint Jozef is 
veerkrachtig en veelbelovend, en 
vooral een betrokken gemeen-
schap. Ik hoop er nog jaren deel 
van uit te maken.

Gerard de Wit
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Kijken in de ziel (3) Pasen

Pasen, het feest van de verrijzenis, 
is een mysterie waarin we geloven 
en tegelijk is de verrijzenis een 
aanvechting van ons werkelijk-
heidsgevoel. De apostel Paulus 
steekt ons na Jezus’ dood een hart 
onder de riem als hij zegt: “Als 
Jezus niet verrezen is, dan is ons 
geloof maar een armzalig gedoe.” 
Toch roept de verrijzenis uit de 
doden in het vroege Christendom, 
maar ook voor bijvoorbeeld de 
Sadduceeën, vragen of zelfs afwij-
zing op. 
Waarom willen we dit mysterie 
ontrafelen? Is het omdat wij diep in 
ons hart weten dat de dood niet 
het einde is? Al in het Oude Testa-
ment lezen we over Henoch die 
vanuit zo’n diep geloof leeft dat hij, 
zoals gezegd wordt, ‘wandelt’ met 
God. Hij leefde in een tijd waarin 
geloof en godsdienst verloederen. 
Henoch blijft trouw aan zijn geloof, 
lezen we in de Bijbel, en heeft de 
dood niet gezien. Op een dag 
neemt God hem weg en wordt hij 
overgebracht, opdat hij de dood 
niet zal zien. In het Oude Testament 
lezen we ook hoe de profeet Elia, 
een kind uit de dood opwekt. Die-
zelfde Elia, de grootste onder de 
profeten, wordt in een ‘vurige’ 
wagen ten hemel opgenomen. Hij 
is dus geen normale dood gestor-
ven. 

Ook andere culturen kennen won-
derlijke beschrijvingen over dood 
en verrijzenis. Vanuit de Romeinse 
geschiedenis kennen we het ver-
haal over Romulus, de stichter van 
Rome, en zijn broer Remus. Na zijn 
dood verschijnt Romulus aan twee 
van zijn leerlingen, die hem herken-
nen als hun meester. In de Evange-
liën wordt verhaald hoe Jezus 
doden opwekt: de jongeling van 
Naïm, het dochtertje van Jaïrus en 
de vriend van Jezus, Lazarus van 
Bethanië. 
Een ander moment waarop duide-
lijk wordt dat dood niet dood is, 
blijkt tijdens de verheerlijking op de 
berg Tabor. Jezus wordt tot zijn 
volle heerlijkheid gebracht en dan 
verschijnen Hem Mozes en Elia als 
vertegenwoordigers van de wet en 
de profeten. Zij spreken met Hem 
over zijn dood en verrijzenis.

Wat we telkens zien in deze verha-
len is de kracht en de vrucht van 
vertrouwen. Het is een kwestie van 
geloven en buiten de lijntjes van de 
ons bekende wereld durven gaan. 
Dit geldt ook voor de verrijzenis 
van Jezus. Je stapt in het verhaal en 
aanvaardt dat er in die drie dagen 
na Zijn dood een verandering, een 
transformatie heeft plaatsgevonden 
die ons natuurlijk denkvermogen te 
boven gaat. 

Deze bovennatuurlijke gebeurtenis-
sen die verhaald worden, in welke 
cultuur dan ook, lichten een tip van 
de sluier op van wat je kunt noe-
men de zielenwereld, het eeuwig-
heidsgebeuren. Zij heffen de schei-
ding op tussen het noem- en 
onnoembare. In onze tijd, en ook 
in vroeger dagen, zijn ervaringen 
als uittreden uit je lichaam, bijna-
doodervaringen, wonderlijke gene-
zingen of visioenen vaak afgedaan 
als waanbeelden, zelfsuggestie of 
hallucinaties. Maar zelden worden 
ze gezien als een boodschap van 
de geestelijke wereld. De tijd is 
aangebroken waarin we deze 
gebeurtenissen op hun waarde 
mogen leren schatten. Ze verrui-
men ons bewustzijn, waardoor we 
tot de overtuiging komen: ‘er is 
meer tussen hemel en aarde’. Dit tilt 
ons uit boven het beperkte wereld-
denken. Zo mogen we de verrijze-
nis van Jezus zien als het meest 
krachtige signaal dat ons vanuit de 
zielenwereld gegeven is, namelijk: 
‘dood is niet dood’. Een overtuiging 
waar al sinds mensenheugenis in 
geloofd wordt. Toen mensen nog in 
een intens contact met de geestelij-
ke wereld, God en het universum 
leefden, was dood het natuurlijke 
afsluiten van ons tijdelijk bestaan 
hier op aarde. Men wist dat dood 
niet het einde van het leven was. 
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Ons leven hier op aarde maakt 
immers deel uit van een veel groter 
gebeuren. Een kosmisch spel. Ons 
aardse lichaam is een tijdelijke 
woning voor onze ziel, maar dat 
lichaam is niet wat wij zijn. Wat 
zijn we wij dan wel? In de catechis-
mus leerden we dat ons lichaam 
een Tempel voor de ziel is. De ziel 
is wat we oorspronkelijk zijn. Maar 
als de ziel eeuwig is, zijn wij dan 
ook eeuwig? Wij zijn van goddelij-
ke oorsprong en maken nu al deel 
uit van die eeuwigheid. Zo leert ons 
de Bijbel en traditie. En dan? 

Persoonlijk ben ik het zo gaan zien 
en ervaren: ‘Kind’ van de Schep-
per wordt wakker!
In de Bijbel worden we kinderen 
van God genoemd. Daar heb je 
geen DNA test voor nodig, maar 
een innerlijk weten. De ziel ont-
waakt en herinnert zich zijn / haar 
oorsprong, voortgekomen als ze is 
uit de Liefde Bron, het kloppend 
hart van het heelal. Als een ‘vonk’ 
uit het vuur, als een ‘druppel’ uit de 
Oceaan. Voortgekomen uit de Bron 
die wij Leven noemen. Na een 
lange kosmische reis, waarin de 
ziel ‘denkt’ dat zij afgescheiden is 
van God, komt de ‘vonk’ terug in 
de Bron en is weer één met de 
Bron. Zoals de druppel of golf weer 
één worden met de oceaan. Zijn 
wij ons bewust van die éénheid 
met God? Zijn wij ons bewust dat 
wij al van eeuwigheid bestaan? 
Niet als dit lichaam, nu, maar als 
het goddelijk Leven dat in dit 
lichaam verblijft. Eindeloos-bewust-
zijn dat waarneemt, kent en is?

Eenmaal vertrouwd met dit inzicht, 
werkt dit bevrijdend. Het geeft zin 
aan ons bestaan en opent poorten 
die aan ‘eeuwigheid’ diepte en 
betekenis geven. Het is de geloofs-

weg die Jezus gegaan is, waardoor 
Hij kon leven en werken zoals Hij 
geleefd en gewerkt heeft. Zich 
bewust van Zijn oorsprong wist Hij 
zich één met de Vader, God, die 
Hij de koosnaam Abba (Pappie/
Daddy) geeft. Een Naam die bij de 
Joden gebruikt werd door mensen 
die in een zeer intieme relatie met 
God leefden. In een grenzeloos 
geloof, gerechtvaardigde twijfel en 
eindeloos vertrouwen, heeft Jezus 
zijn leven geleefd. Drie machtige 
pijlers, met Zijn verrijzenis als 
bekroning. 

Wat de oude Egyptenaren hoopten 
te bereiken door hun dode licha-
men te laten balsemen en zo eeu-
wig te leven, ervaart Jezus al tijdens 
Zijn leven. Hij hecht niet aan Zijn 
lichaam, horen we als Hij zegt: 
‘breek deze tempel af en na drie 
dagen zal ik hem weer opbouwen’. 
Natuurlijk heeft Hij geleden. Zijn 
lichaam is gebroken, Zijn bloed 
vergoten, maar Zijn Geest heeft Hij 
in volle vrijheid aan zijn Vader 
teruggegeven toen Hij stierf op het 
kruis. De grote verandering, de 
transformatie, die plaatsgevonden 
heeft in die drie dagen na Zijn 
dood, brengt de uitredding. Als 
oprechte Jood kent Jezus dit ver-
trouwen op ‘de derde dag’. We 
kennen het als symbool uit de 
natuur: de rups - pop - vlinder. Voor 
onszelf geldt daarom ook: sterfelij-
ke mens - veranderlijke ziel - onver-
gankelijke lichtziel. Een transforma-
tie die wij niet kunnen bevatten, 
omdat ze voorbij de poort van tijd 
en ruimte gaat. Deze onverganke-
lijke wetmatigheid die ons mensen 
naar onze bestemming voert, drukt 
zich uit in het leven, sterven en de 
verrijzenis van Jezus van Nazareth. 
Een mysterie waar ook wij deel van 
uitmaken. 

Een nieuw Paaslied zingt dan ook:

Kom vier met blije klanken
1.
Kom vier met blije klanken
het feest van de verrijzenis,
en wil uw Schepper danken,
omdat ons leven eeuwig is.
Niet straks, niet ooit, nee nu 
al reeds, leef je in eeuwigheid.

Refrein:
Hij die ons voorging door de dood, 
sterkt ons in dit geloof.
In Hem zijn wij verrezen nu,
kom vier jouw eeuwigheid.
 
2.
Kom laat het vuur maar  branden,
ontsteek de kaars van Christus’ 
Licht, en jubel alle landen,
de dood is voor het Licht gezwicht.
Geen dood, geen strijd,  
maar eeuwig 
Licht, gebroken is het duister.

Refrein
Hij die ons voorging door de dood, 
roept ons op weg naar huis.
In Hem zijn wij verrezen nu,
kom vier jouw eeuwigheid.

3.
Kom groet het Licht van Leven,
in al wat bloeit en adem heeft,
hen die ons zijn gegeven,
herken de God die in ons leeft.
Ja dans en zing, in vrolijkheid,
want leven laat zich vieren.

Refrein:
Hij die ons voorging door de dood, 
leidt ons op weg naar huis.
In Hem zijn wij verrezen nu,
kom vier jouw eeuwigheid.

Tekst en melodie
frater Ton Oostveen
De Bilt 28/29 januari 2014 ©
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Na de jaarwisseling van 2019-
2020 was vuurwerk(overlast) weer 
een ‘hot item’, maar wist u dat frater 
Paul Steverink al vanaf 2007 bezig 
is met een stichting ‘Staakt het 
vuren’? Willem Wulfara schreef 
voor ons onderstaand artikel over 
het ontstaan van Pauls actie. 
Redactie

De Encyclopædia Britannica vertelt 
dat oudjaar het tijdstip was om 
boze geesten te verjagen, dit kon 
het best met geschreeuw en lawaai. 
Met de komst van het buskruit in 
Europa werd dit lawaai versterkt 
met knalgeweld. Aanvankelijk zorg-
den militaire kanonniers hiervoor. 
Vanuit het leger, dat paraat was bij 
allerlei plechtigheden, ontwikkel-
den zich vuurwerkshows met een 
primitief karakter. Deze shows 
maakten diepe indruk en voor een 
dergelijke festiviteit in het Green 
Park in Londen op 27 april 1749 
componeerde Georg Friedrich 
Händel zijn ‘Music for the Royal 
Fireworks’ - tot op heden een zeer 
bekend en veel gespeeld muziek-
stuk. Door verdere professionalise-
ring kreeg vuurwerk meer kleur en 
na de Tweede Wereldoorlog kon 
men het oude jaar uitluiden met 
rotjes, voetzoekers, gillende keuken-
meiden en een incidentele vuurpijl. 
Vanuit de jaren 60 van de 20ste 
eeuw namen de hoeveelheden 
vuurwerk toe, werden de effecten 
mooier, maar groeide ook de 
explosieve kracht. Op dit moment 
is al dan niet legaal vuurwerk 
beschikbaar, met dezelfde ontplof-
fingskracht als een handgranaat. 
Hiermee gaat enorme overlast, tot 

invaliditeit leidende ongevallen en 
grote materiële schade gepaard.

In 1970 komt frater Paul Steverink 
voor de eerste keer terug uit West-
Kenia waar hij als docent biologie, 
schei- en wiskunde zijn ontwikke-
lingswerk verricht. In zijn oude 
parochiekerk in Gaanderen wordt 
hij uitgenodigd om over zijn ont-
wikkelingswerk te vertellen. Hij 
spreekt daar zijn verbazing uit over 
de 20 miljoen gulden, die tijdens 
de jaarwisseling 1969-1970 in de 
lucht werden geknald. Hoeveel 
schooltjes had hij met dit geld in 
Kenia kunnen bouwen! 

Na 32 jaar Kenia keert hij definitief 
terug naar Nederland en vestigt 
zich in Groningen. In augustus 
2007 ontmoet hij hier in de Copy 
Corner Shop Johan Meijering, 
wiens boek ‘Woensdag de der-
tiende’ op een winkeltafel ligt. Paul 
wordt direct geboeid door teksten 

over vuurwerk en dit leidt tot een 
bondgenootschap. Het doel: pro-
beren het niet bestede geld voor 
vuurwerk beschikbaar te maken 
voor ontwikkelingsprojecten.

Na de TV uitzending ‘Tot zover 
Darfur’ op 9 november 2007 
schrijft hij Johan: dit is het! We rich-
ten het comité ‘Staakt het Vuren’ 
op, starten een campagne en de 
opbrengst van de actie gaat naar 
Afrika, te beginnen met Darfur. Hij 
stelt voor een brief te sturen naar 
alle 443 gemeenten van Neder-
land, alle leden van de Tweede en 
Eerste Kamer, alle ministeries, alle 
leden van de Provinciale Staten 
van Groningen, de Raad van Ker-
ken, de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen, de groep ‘n Herberg, 
Tot zover Darfur en financierings-
organisaties ICCO, CORDAID, 
OXFAM, NOVIB en HIVOS. In het 
concept van de brief moet staan 
dat tijdens de jaarwisseling van 
2006-2007 drie doden en 960 
gewonden zijn gevallen. Tevens 
dat veel fijnstof is vrij gekomen en 
er een aanzienlijke materiële scha-
de is. Voor de geschatte 100 mil-
joen euro kun je in Kenia 25.000 
dorpsschooltjes bouwen.
Paul start met de actie in Gronin-
gen. Hij wordt op het gemeentehuis 
als een soort eregast ontvangen en 
wethouder Karin Dekker neemt de 
brief in ontvangst. Het comité krijgt 
toestemming op de Grote Markt 
een presentatie te geven. Op 22 
december vindt de presentatie van 
‘Staakt het Vuren’ plaats voor het 
gebouw van studentenvereniging 
Vindicat. Aanvankelijk lijkt dit op 

De anti-vuurwerkmissie van  
frater Paul Steverink
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een mislukking uit te draaien, weini-
gen komen luisteren. Dit verandert 
wanneer de stadbezoekers weer 
naar de randgemeenten terugke-
ren. Het is koud, mensen moeten 
op hun bussen wachten, luisteren 
naar zijn interessante verhaal en 
raken enthousiast. Onder de onge-
veer 1.000 aanwezigen bevindt 
zich een meisje met fiets, die vol 
bewondering naar hem luistert, 
klapt en zwaait met haar armen. 
Dan ziet Paul een bekende Neder-
lander en zegt: “Mijnheer, ik ken u. 
U bent Youp van ‘t Hek. Mag ik u 
vragen onze actie met enkele 
woorden te steunen?” Youp is 
totaal verrast, kijkt Paul verbaasd 
aan en zegt: “Ik hoop dat er dit 
jaar niet zo hard geknald wordt.” 
Dit is te weinig steun voor Paul en 
het meisje roept: “Youp, die meneer 
heeft gelijk. Wat hij zegt is hele-
maal oké.” Youp is ietwat onthutst. 
Hij loopt naar het meisje toe, 
omarmt haar en steunt zo haar 
woorden. Youp loopt door en de 
mensen klappen. Ook begint er 
geld binnen te komen en Paul kan 
5270 euro overmaken naar Terre 
des Hommes. Om de actie een 
officieel karakter te geven, wordt 
een stichting opgericht onder de 
naam ‘Stichting staakt het Vuren’. 
Paul wordt voorzitter en Johan 
Meijering secretaris. 

In 2008 ontwikkelt de Stichting 
veel activiteiten, zoals drie nieuws-
brieven, een Politiek Pamflet en het 
organiseren van een symposium. 
Het Politiek Pamflet met informatie 
over alle facetten van vuurwerk 
wordt gepresenteerd op 8 decem-
ber 2008 in Perscentrum Nieuws-
poort in Den Haag. Ook worden 
drie boeken gepresenteerd onder 
auspiciën van de stichting in samen-
werking met de Vrienden van de 

Stichting: ‘Verwoestend vuurwerk’ 
door Johan van Wijk en ‘Explosief 
Vuurwerk, feiten liegen niet’ en 
‘Vuurwerk, dagboek van een rust-
stoker’ geschreven door Johan 
Meijering. 
Op 10 december 2008 vindt in 
Groningen het symposium plaats. 
Aan het woord komen voor- en 
tegenstanders van vuurwerk. Gespro-
ken wordt over de schadelijke 
gevolgen van vuurwerk voor het 
milieu, over het ernstig oogletsel 
dat 600 jongeren en kinderen 
opliepen door vuurwerk en de 
belangen van de vuurwerkbranche 
en winkeliers. De laatste spreker is 
secretaris Johan Meijering, het pro-
gramma wordt afgesloten met een 
publiek debat.

Het Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap (NOG) pleit op louter 
medische gronden voor een ver-
bod op het afsteken van vuurwerk 
door privé personen en noemt als 
alternatief het centraal afsteken 
van professioneel vuurwerk door 
pyrotechnici. Op 29 december 
2009 volgt een brief aan premier 
Balkenende, Nederlandse organi-
saties, gemeenten en burgemees-
ters. Dit alles komt uiteindelijk 
samen in een Hoorzitting Ronde 
Tafelgesprek met de Vaste Commis-

sie Veiligheid en Justitie in Den 
Haag. De activiteiten van de Stich-
ting hebben in vijf jaar veel goede 
resultaten opgeleverd, er heeft zich 
een breed draagvlak gevormd in 
de maatschappij tegen consumen-
tenvuurwerk. Dit is de reden voor 
de Stichting om zich in 2013 op te 
heffen.

En Youp van ’t Hek? In zijn kolom 
‘Vuurwerkkramp’ (NRC 3 januari 
2020) onderschrijft hij nogmaals 
de onzinnigheid van het afsteken 
van consumentenvuurwerk: stop-
pen met die troep, het jaagt het 
licht uit kinderogen, rukt handen 
van dronken types af en veroor-
zaakt de meest verschrikkelijke 
 fikkies. Om wiens lol gaat dit 
eigenlijk? Woorden, frater Paul 
Steverink uit het hart gegrepen.

Willem Wulfara
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Met een beschrijving van een inva-
sie van distelvlinders heeft Hans 
Gartner uit het Friese dorpje Nes 
de eerste Frater Willibrordus Prijs 
gewonnen. De prijs is in het leven 
geroepen voor de mooiste, meest 
inspirerende waarneming op de 
fenolijn. Al bijna 20 jaar is dit een 
populaire rubriek in het NPO-radio 
1 programma Vroege Vogels. Op 
de fenolijn kan iedereen melding 
doen van de eerstelingen en laat-
stelingen in de natuur: van de eerste 
boerenzwaluw in de lente tot de 
laatste vliegenzwam in de herfst.

De prijs is vernoemd naar de vorig 
jaar overleden frater Willibrordus. 
Jarenlang belde hij vrijwel elke 
week met de fenolijn, vaak met bij-
zondere waarnemingen. Over 
bloeiende planten, over de eerste 
herfstpaddenstoelen en vooral over 
‘zijn vlinders’. Want Frater Willi-
brordus was een groot vlinderlief-
hebber. Hij belde regelmatig met 
waarnemingen van vlinders en had 
zijn eigen ‘poppenkast’, die hij 
gebruikte om koninginnenpages en 
oranjetipjes te kweken. Aan wan-
delaars op landgoed Oostbroek in 
De Bilt liet hij graag de poppen en 

rupsen van de vlinders zien. 
Hij was altijd betrokken en vond 
het zijn taak om bij te houden wat 
in de natuur onder invloed van het 
klimaat veranderde. Vanaf het 
moment dat hij het klooster inging, 
was hij gefascineerd door de natuur 
en speciaal de fenologie: de leer 
van de eerstelingen in de natuur. 
Hij wilde de luisteraar altijd iets bij-
brengen en meegeven, dat maakte 
hem erg geliefd bij de luisteraar.
De frater was een graag geziene 
gast op het landgoed van het 
Utrechts Landschap. Daar had hij 
zijn vlinderkast en hij was vaak in 
de kruidentuin te vinden, op Oost-
broek. Hij woonde in het nabijgele-
gen fraterhuis. Als hommage aan 
frater Willibrordus en om de 
 fenologie te vieren maakte Vroege 
Vogels zondag 23 februari een 
speciale uitzending op landgoed 
Oostbroek. Daarin is de prijs uitge-
reikt voor de mooiste waarneming 
op de fenolijn, waarbij is gekozen 
uit duizenden berichten, ingespro-
ken tussen 20 februari 2019 en 20 
februari 2020. Deze datum is niet 
toevallig gekozen: 20 februari is 
ook de geboortedag van deze fra-
ter.

Hans Gartner won de eerste Frater 
Willibrordus Prijs met een melding 
van een enorme invasie van distel-
vlinders. Hij meldde vorig jaar juni 
op de fenolijn: ‘Met deze oosten-
wind is er een enorme aanvoer van 
distelvlinders. Waar ik ook kwam, 
op de meest onmogelijke plekjes, 
waren nieuwe en ook afgevlogen 
distelvlinders onderweg.’ Gartner 
belt regelmatig met de fenolijn. 
Vaak als hij aan het wandelen is 
langs de Friese kust of in het natuur-
gebied het Lauwersmeer. 
De jury over de winnaar: ‘De afhan-
kelijkheid van de natuur, in dit geval 
de trekkende distelvlinders, van het 
weer wordt in deze bijdrage heel 
mooi duidelijk. De voorspelling van 
mogelijk een invasie van trekvlin-
ders is ook uitgekomen. In dat soort 
jaren zie je ze opeens werkelijk 
overal. Ook mooi dat hij laat zien 
dat het hem wat doet door af te 
sluiten met ‘Een bijzondere dag’. De 
toon van het verhaal, de kennis die 
en passant wordt overgebracht, de 
enthousiaste manier van vertellen 
laat de luisteraar direct naar zijn 
computer snellen om de dans van 
de distelvlinder te gaan bekijken.’

De Frater Willibrordus Prijs is dit 
jaar voor het eerst uitgereikt en 
bestaat uit een aquarel met distel-
vlinders, gemaakt door kunstenaar 
Erik van Ommen. De jury bestaat 
uit Arnold van Vliet (Wageningen 
Universiteit), schrijver Bibi Dumon 
Tak en Vroege Vogels samensteller 
Daniel Gulpers. 

door Daniel Gulpers

Hans Gartner wint Frater Willibrordus Prijs
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De frater, die jarenlang voor de kosterij heeft gezorgd, 
is gestopt met dit werk. Menigeen van ons stopt met 
zijn werk als de leeftijd een rol gaat meespelen en 
men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
Men vindt het dan welletjes.
Niet voor deze frater Stanislaus Walta, uit het Friese 
Sneek. Hij heeft het stoppen lang kunnen uitstellen 
maar vindt het nu genoeg. Zijn fysiotherapeut vond dit 
beter. Hij heeft een punt gezet achter dit toch wel 
kerkelijk dienstwerk.
Wat houdt de taak van koster eigenlijk in? Aan de 
buitenkant denk je: het zal wel meevallen.

Omschrijving kosterschap
Wikipedia geeft de volgende omschrijving: “De koster 
is een persoon die al dan niet bezoldigd, belast is met 
de dagelijkse zorg voor kapel of kerk. Taken zijn 
vooral: het klaarzetten van de verschillende voorwer-
pen voor de liturgische eredienst. Het vereist liturgisch 
inzicht.” 
Wat te denken van alles wat gedaan moet worden: 
Zorgen voor hosties, miswijn, kaarsen, misboekjes, 
bloemversiering, koperwerk poetsen, planten voor de 
aankleding van de kapel, voor de paramenten zorgen 
en ga zo maar door. Wie weet bijvoorbeeld welke 
liturgische kleur bij welke dag gedragen moet wor-
den? Je ziet dat het veel meer is dan we ons realiseren.
Frater Stanislaus begon al vroeg met dit soort werk. In 
1950 kreeg hij deze taak al opgedragen in Hilversum. 
Hij bleek er erg geschikt voor te zijn. Dit hield in dat 
hij bij iedere verplaatsing ook deze speciale taak 
toebedeeld kreeg. Zo kwam hij in Borculo op de Leo-
stichting te werken, vele jaren later verhuisde hij naar 
Arnhem en vanuit dit huis verhuisde frater Stanislaus in 
2009 mee naar ons huis in De Bilt/Zeist. 
Met nauwgezetheid en precisie wist hij, naast zijn 
eigenlijke werk, in al deze huizen wat er gedaan 
moest worden in de kosterij. Ook kon hij de dienst-
doende geestelijkheid adviseren en wist hij raad in 
allerlei zaken. Het directorium voor de Nederlandse 
Kerkprovincie was bij hem goed bekend. Zelfs bij de 
kerkelijke gezangen in het Latijn kon hij je vertellen 
welk lied in het kerkelijk jaar gezongen moest worden.
De sacristie was zijn domein. Hier kon hij alles goed 
regelen en ordenen. Jarenlang deed hij zijn werk en 

Frater Stanislaus stopt als koster…

niets was hem teveel, het was zijn taak. Twee werk-
zaamheden vielen mij op. Ten eerste het versieren van 
de kapel. Hij maakte hier echt werk van. De kleuren 
van de bloemen moesten zelfs harmoniëren met het 
soort kerkelijk feest.
Ten tweede wil ik noemen het poetsen van het koper-
werk. Wat een gigantisch werk was dit. Zelfs de grote 
kandelaar voor de Paaskaars verzorgde hij regelma-
tig. Hij heeft zelfs aangeboden hiervoor te blijven 
zorgen. Maar er is een tijd van komen en gaan.

Einde van dit werk
En nu zijn we aangeland op het punt dat al deze 
werkzaamheden als koster voorbij zijn. Er is een drie-
manschap gevraagd om zijn werk over te nemen. 
Frater Stanislaus, we zeggen je dank voor de extra 
taak die je jarenlang in onze gemeenschap hebt ver-
vuld. Wij hopen dat je er zelf ook met veel plezier op 
kunt terug kijken. Het ga je goed. 

frater David Mullink

 Voorbereiding Pasen
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Tweemaal per jaar gingen mijn 
broer en ik met onze ouders naar 
Amersfoort om een tante-zuster te 
bezoeken. Zij woonde met haar 
medezusters, de zusters van St.-
Jozef, in het Retraitehuis op de 
Vlasakkers. Dat uitstapje was voor 
ons kinderen een hele belevenis. 
We kwamen dan in een heel groot 
huis. In de lange gangen hielden 
we hardloopwedstrijdjes. We speel-
den op alle sjoelbakken in de 
recreatiezaal, maar het liefst gin-
gen we naar de grote tuin. Achter 
in de tuin was een Mariagrot, half 
onder de grond. Soms mochten we 
in het Moederhuis dat er naast 
stond op het toneel spelen, maar 
dan moesten we altijd wel wat stil-
ler zijn. Onze tante-zuster was een 
lieve vrouw, maar ze had een 
moeilijke kloosternaam. Ze heette 
namelijk zr. Praxedes. Toen.... nooit 
van gehoord! Nu ik mij wat meer 
ben gaan verdiepen in de hagio-
grafieën van heiligen heb ik kunnen 

lezen wie de H. Praxedes was. 
Samen met haar zuster de H. Pru-
dentiana leefde ze in Rome in de 
tijd van de christenvervolgingen in 
de 2de eeuw. De twee zusters zou-
den samen de lijken van de ver-
moorde Christenen gewassen en 
verborgen hebben in een put om 
ze later netjes te begraven. Nu 
achteraf begrijp ik waarom de 
naam Praxedes zo goed bij mijn 
tante paste. Zij was ook zo’n ijveri-
ge vrouw. De naamdag van de H. 
Praxedes is op 21 juli. 

Als je kijkt naar de kloosternamen 
die de fraters konden kiezen uit de 
lange lijst van heiligennamen, dan 
kom je daar vele bekende maar 
toch ook wel wat aparte, niet 
gangbare namen tegen. Nadat de 
congregatie van de fraters van het 
Heilig Hart was gesticht kwamen 
de eerste drie fraters in 1873 
wonen in een pand op de Ganzen-
markt. Dat waren de fraters Grego-
rius, Willibrordus en Vincensius. 
Hierna zouden nog veel fraters met 
mooie kloosternamen volgen (506-
1, want 1 frater heeft geen kloos-
ternaam). Aan het ontvangen van 
een kloosternaam ging een lange 
periode vooraf. Na het juvenaat 
volgde het postulaat. Aan het eind 
daarvan kwam de inkleding. Men 
kreeg dan de toog en een klooster-
naam. Die naam mocht men 
meestal zelf kiezen, maar het mocht 
niet een naam zijn die al in gebruik 
was. Ook werden namen gekozen 
die afgeleid waren van een heili-
gennaam. Na goedkeuring kon 
men met deze naam door naar het 
noviciaat om uiteindelijk als frater 

... de roeping binnen de congrega-
tie te gaan volgen. 

Zo hebben de fraters die wonen en 
werken in Indonesië en Afrika voor 
ons een aantal onbekende klooster-
namen. Ik vond in de lijst namen 
als:  fr. Kardinus, fr. Blasedus,  
fr. Fridolin en fr. Borgias. En wie zou 
de heilige zijn waarnaar fr. Chryso-
logus is vernoemd? De H. Chrysolius 
van Armenië hoorde bij de groep 
zogenaamde “cefaloforen” (dat 
was een groep heiligen die tot sterke 
staaltjes in staat was). Zo zou deze 
heilige na zijn onthoofding zijn 
hoofd hebben opgeraapt en het 
drie kilometer verder naar de plek 
hebben gedragen waar hij begra-
ven wilde worden. Apart te vermel-
den is dat deze heilige aan te 
 roepen is bij hevige hoofdpijn! Zijn 
naamdag is 7 februari. 
De naam van fr. Longinus verwijst 
naar de soldaat die bij de kruisi-
ging van Jezus met een lans zijn 
zijde doorboorde (het Griekse 
woord ‘loghè’ betekent: lans ). Hij 
wordt aangeroepen bij ernstige 
verwondingen en zijn naamdag is 
15 maart.

Kloosternamen zijn soms moeilijk 
uit te spreken of correct te schrijven. 
Bovendien: welke zoek je als er 
wel tien heiligen dezelfde naam 
hebben? Dat is zo het geval bij de 
H. Cyrillus. De meest bekende hei-
lige met die naam is de H. Cyrillus 
van Thessaloniki die samen met 
zijn broer de H. Methodius ‘Apostel 
van de Slaven’ werd genoemd. Zij 
werkten in de 9de eeuw aan de 
bekering van de Slavische volke-

Een naam is meer dan u denkt 
Kloosternamen

Vermeer, H. Praxedes 
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ren. Om de Latijnse liturgie in de 
Slavische taal te vertalen, ontwierp 
hij het naar hem vernoemde cyrilli-
sche schrift (het Russische, Bulgaar-
se en Servische alfabet). 

Een andere aparte naam vind ik fr. 
Callixtus. De H. Callixtus was de 
15de paus na Petrus. Bijzonder 
was dat hij in 217 van slaaf tot 
paus werd gekozen. Hij liet in Rome 
catacomben aanleggen waar 46 
pausen en een zeer groot aantal 
martelaren werden begraven. 
Deze catacomben werden uitein-
delijk pas in 1849 ontdekt. De 
H. Callixtus is niet begraven in zijn 
catacomben, maar in de grote 
Mariabasiliek van Trastevere. Hij is 
bekend gebleven vanwege de 
invoe ring van de quatertemperda-
gen en hij droeg bij aan de kerke-
lijke kunst. Zo liet hij kerken beschil-
deren om de ongeletterde gelovi-
gen het evangelie te onderwijzen. 
Zijn naamdag is 14 oktober. 

Een andere vroege heilige is Poly-
carpus van Smyrna. Hij was een 

leerling van de apostel Johannes. 
Op hoge leeftijd reisde hij naar 
Rome om met de paus van gedach-
ten te wisselen op welke datum 
Pasen moest vallen. Hij werd echter 
door zijn vervolgers tot de brand-
stapel veroordeeld. Volgens de 
legende weigerden de vlammen 
hem te verteren. Daarop werd hij 
doodgestoken, maar het bloed 
doofde de vlammen. Uiteindelijk 
stierf de H. Polycarpus toch. Zijn 
relieken zijn bewaard gebleven in 
een kerk in Rome. Fraters met deze 
kloosternaam vieren zijn naamdag 
op 26 januari. 

Als je over de heiligen leest dan 
valt mij de diversiteit op van hun 
achtergronden, levensbeschrijvin-
gen, legendes en verhalen. Iedere 
heilige was bijzonder op zijn of 
haar manier. 
Zo ook het verhaal bij de H. Siard 
van Friesland. Hij was een voor-
beeld van een sociale heilige. De 
H. Siard stamde af van een Friese 
adellijke familie. De monnik Siard 
werd in 1194 abt van het Norbertij-
nerklooster Mariëngaarde in Fries-
land. Hij werkte, wat ongebruikelijk 
was voor een abt, eigenhandig 
mee met het zware werk op het 
land en bij het aanleggen van dij-
ken om het water tegen te houden. 
Zijn abdij werd een toevluchtsoord 
voor de armen. Aan deze heilige 
zijn wonderbaarlijke gebeurtenis-
sen toegeschreven, zoals wonde-
ren, uitgekomen voorspellingen, 
genezingen en gebedsverhorin-
gen. Eens liep hij mee met de pro-
cessie van Maria Lichtmis. Door de 
hevige wind waaiden bij alle broe-
ders de kaarsen uit , behalve bij 
vader-abt Siard. Hij stierf op hoge 
leeftijd. Zijn relieken werden begra-
ven in de kerk, maar in de woelige 
tijden van de Reformatie heeft men 

zijn gebeente overgebracht naar 
België. Wat bleef in Nederland 
waren de dijken die hij in Friesland 
bouwde. Een door Siardus opge-
worpen dijk is nog nooit doorge-
broken. Zijn naamdag wordt 
gevierd op 17 november. 

Een paar bekende en onbekende 
heiligen heb ik voor u uit de lange 
lijst gelicht en een aantal mooie 
kloosternamen opgezocht waar de 
fraters trots op mogen zijn. 
En laten wij vooral vertrouwen blij-
ven houden in de heiligen die we 
aanroepen, want ... een naam is 
meer dan U denkt! 

Lineke van Wolferen
Bronnen: 
366 Heiligendagen 
Sanctus
Sancti
Beschermheiligen in de Lage Landen 

Cyrillus en Methodius

H. Siard van Friesland
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Kort Nieuws

 Op 14 september benoemde het algemeen bestuur 
fr. Adolf Cawa als contactpersoon tussen het alge-
meen bestuur en het Religieus Huis Nederland.

 In het St. Jozefhuis in de Bilt is op 20 november een 
quiz gehouden. De quizvragen waren samen-
gesteld door mevr. Van Wolferen terwijl haar man 
Willem als jurylid optrad. De quiz werd een boeien-
de aangelegenheid waarbij pastor Gerard de Wit 
gelijk eindigde met frater Kees van Rooden. Na 
een spannende tweestrijd won frater Kees van 
Rooden de eerste prijs.

 Inmiddels is het een goede gewoonte geworden 
om in de herfst te genieten van een maaltijd onder 
dezelfde naam. Ook dit jaar weer een groot  succes: 
de bewoners van St. Jozef genoten van een smake-
lijke maaltijd.

 Op 7 december is het klooster van de St. Andreas 
communiteit in Palembang officieel in gebruik 
genomen. De aartsbisschop van Palembang mgr. 
Aloysius Sudarso SC.J was aanwezig voor de 
 inzegening. Aanwezig waren ook alle leraren en 
kloosterlingen van de communiteiten rondom 
Palembang. 

 Op 21 december traden de Christmas Fiddlers op. 
Een groepje talentvolle jongelui die rondom  kerstmis 
met voornamelijk violen kerstliederen ten gehore 
brengen.

 Op 30 december verhuisde zuster Gertrud Vlaar 
naar een kleinschalige opvang in De Bilt. Zij toont 
zich tevreden en voelde zich al snel op haar plaats, 
zo laat zij aan de bezoekers horen.

 Op 15 januari was er de mogelijkheid een nieuw 
lid te kiezen voor de bewonerscommissie. Frater 
Johan Brummelhuis werd herkozen zodat de bewo-
nerscommissie in haar oude samenstelling haar 
werkzaamheden hervat.

 Aswoensdag werd dit jaar een gedenkwaardige 
dag. Op die dag reed er een grote verhuiswagen 
voor met allerlei voorzieningen voor drie nieuwe 
bewoners. De Mill-Hillers Ferd Vergeer, Kees 
 Vlaming en pastoor Cees van Zanten - allen uit 
Oosterbeek - namen hun intrek in huize Sint Jozef. 
Het aantal bewoners is daarmee gestegen naar 
34. Er zijn nu zeven groeperingen gehuisvest in 
huize Sint Jozef, te weten: 20 fraters; 5 medische 
missiezusters; 1 zuster Augustines; 3 leden van de 
Graalbeweging; 2 pastores; 2 Mill-Hillers en 1 
dame. 

 Het was op 5 januari 5 jaar geleden dat frater Frits 
Stevens de soos oprichtte. Wat is de soos? Dit is 
een gelegenheid voor ontspanning door onder 
andere te sjoelen, te kaarten, het spelen van scrab-
ble en rummikub en een potje dammen. Niet alleen 
bewoners maken gebruik van deze ontspannende 
bezigheden maar ook enkele vrijwilligers. Het vijf-
jarig bestaan werd gevierd met een eenvoudige 
traktatie voor de trouwe deelnemers.

frater Wim Versteeg
Mgr. Aloysius Sudarso 
foto Albertus Aditya
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

18 – 10 -  2019  De heer Jeróme Herman Marie Spaas, in de leeftijd van 90 jaar te Reeuwijk.  
Hij was de zwager van frater Norberto Moons. Dit is een nagekomen bericht. 

04 – 12 – 2019  Frater Johannes Eusebius Maria Gemma (Jan) Koppens,  
in de leeftijd van 76 jaar, te Tilburg. 

 Hij was een frater van Tilburg en een goede bekende van ons.

20 – 12 – 2019  Mevrouw Arendina Maria Vermeulen-Mouton, in de leeftijd van 96 jaar te Zeist. 
 Zij was een goede bekende van de fraters en een van onze kapelgasten.

05 – 01 – 2020 De heer Wilhelmus Maria Harmannus (Wim) Pragt, in de leeftijd van bijna 88 jaar, 
te Denia in Spanje. Hij was de broer van zuster Lidwien Pragt van de Medische Missie 
 Zusters, onze huisgenote.

31 – 01 – 2020 De heer Han Prijter, in de leeftijd van 86 jaar, te Los Angeles, Amerika. 
 De uitvaartmis was in Amerika.  

Hij en zijn vrouw z.g. waren vaste kapelgasten in onze kapel.

03 – 03 – 2020 Mevrouw Jeanne Vermeer – van Hagen, in de leeftijd van 90 jaar te Amersfoort. 
 Zij was de moeder van Marianne Vermeer, secretaris van de fraters van  

het Religieus Huis Nederland.

AL WORDT MIJN LICHAAM OOK AFGEBROKEN,
AL STERFT MIJN HART,
GIJ ZIJT MIJN ROTS, MIJN GOD,
DE TOEKOMST DIE MIJ WACHT…

(PSALM 73)

frater David Mullink



Turkana omvat semi-droog land. 
Neerslagpatronen zijn erg laag en 
kunnen niet het hele jaar door wor-
den voorspeld. Jaarlijkse neerslag-
metingen (gegevens sinds 1982) 
worden geregistreerd op minder 
dan tien centimeter; met een bereik 
tussen 115 mm en 650 mm. Tegen 
het einde van het jaar 2019 was 
de regenval vrij hoog in het hele 
land, dus veel vee en eigendom-
men werden weggevaagd door de 
overstroming in Turkana County, 
maar ook bruggen, zendmasten en 
weggedeeltes. In bepaalde seizoe-
nen kan de temperatuur 40 ° C 
bereiken.

Zoals bij alle andere herdersstam-
men in Kenia is vee, vooral rund-

Turkana 
cultuur, levensstijl en haar ontwikkeling

vee, de kern van de Turkana-cultuur. 
De Turkana-bevolking leeft een 
nomadisch leven, altijd bewegend 
van de ene plaats naar de andere, 
afhankelijk van de beschikbaar-
heid van grasland en water voor 
hun dieren. De Turkana hechten 
zoveel waarde aan vee dat ze vaak 
andere stammen overvallen om 
meer dieren te verwerven. Dit kan 
worden gezien als diefstal, maar 
voor de Turkana en andere herders-
stammen in Noord-Kenia is het een 
volkomen acceptabele traditionele 
gewoonte. Veediefstal komt veel 
voor tussen Turkana en hun naburi-
ge stammen, speciaal de Karamoja 
van Uganda en de Pokot en Marak-
wet van Zuid Kenia. 
In tegenstelling tot andere nomadi-

sche stammen hebben de Turkana 
niet veel complexe gewoonten of 
sterke sociale structuren. Elke 
Turkana -familie heeft de neiging 
om zelfvoorzienend te zijn, maar 
soms kan een aantal families hun 
dieren collectief laten grazen. 
Polygamie is een acceptabele 
manier van leven. Een Turkana-man 
kan met zoveel vrouwen trouwen 
als hij zich kan veroorloven om de 
bruidsprijs te betalen. Net als de 
Luo-stam en de Teso, beoefent de 
Turkana-stam geen mannelijke 
besnijdenis. Ze houden ook geen 
speciale inwijdingsrituelen om de 
overgang naar mannelijkheid te 
markeren. 

Turkana is de armste regio in Kenia. 
Turkana had op vele manieren al 
lang te lijden onder oneerlijke 
behandeling door de nationale 
overheid, waaronder in de sectoren 
van economie, educatie, gezond-
heidszorg en infrastructuur. Sinds 
de komst van de Katholieke Kerk in 
1960, begon zij zich op het gebied 
van onderwijs en op de gezond-
heidszorg te ontwikkelen. Een  aan tal 
katholieke scholen werd ge bouwd, 
zowel basisscholen als middelbare 
scholen. In de gezondheidssector 
zijn gemeenschapscentra gebouwd 
in verschillende plaatsen. 
In verschillende dorpen zijn boor-
gaten geslagen, deze hebben de 

Turkana County ligt in het noordelijke deel van het land Kenia, op ongeveer 700 km van de hoofdstad Nai-
robi. Het gebied van Turkana is 68.680 vierkante kilometer groot. Turkana County is het op één na grootste 
gebied in het land, na Marsabit County. Het district wordt begrensd door Oeganda, Zuid-Soedan en Ethiopië. 
Turkana County wordt ook begrensd door West Pokot County, Baringo County, Samburu County en Marsabit 
County ten oosten van Turkana Lake. Lodwar is de hoofdstad van het district Turkana en heeft een bevolking 
van 855.399 (volkstelling 2009). 
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lokale bevolking geholpen om 
water tekorten te overwinnen en 
hun levensonderhoud te verbete-
ren. Om tegemoet te komen aan 
speciale behoeften van kinderen, 
zoals het opvangen van straatkin-
deren in de stad Lodwar, is het 
Nadirkonyen project opgezet. Dit 
maakte het mogelijk dat deze kin-
deren toegang kregen tot onder-
wijs en mogelijkheden bood voor 
hoger onderwijs.
Een centrum voor dove kinderen, 
St. Luke, is gestart voor kinderen uit 
het hele Turkana gebied. Voor 
gehandicapte kinderen is er een 
tehuis in Lokichar en voor blinde 
kinderen in Katilu. Ook voor vol-
wassenen werden mogelijkheden 
geboden om te leren lezen en 
schrijven. Een project voor ouderen-
zorg voorzag in een grote behoef-
te. Kortom de Kerk is in de frontlinie 
geweest om deze diensten aan de 
Turkana-bevolking in veel sectoren 
te leveren.

Sinds de inwerkingtreding middels 
een referendum van de nieuwe 
grondwet in 2010 is er een nieuw 
regeringssysteem geïmplementeerd, 
door het land op te delen in 48 
counties. Het is een vorm van 
decentralisering. Iedere county 
heeft zijn eigen regionale regering 
met een gouverneur, een senator 
en parlement. 
Vanaf dat moment begon er een 
snelle ontwikkeling. De infrastruc-
tuur werd verbeterd door asfaltwe-
gen aan te leggen, zowel in Lodwar 
stad als verbindingswegen naar 
het zuiden. Sinds de onafhankelijk-
heid in 1963 van het Verenigd 
Koninkrijk waren die wegen nooit 
verhard. Het ziekenhuis kreeg een 
goede opknapbeurt en meer scho-
len werden gebouwd, zowel basis-
scholen als middelbare scholen.

De ontdekking van olie en gas op 
verschillende plaatsen in Turkana 
heeft het welzijn van de bevolking 
nog niet verbeterd. De elite en poli-
tici zijn de belangrijkste begunstig-
den van deze vondsten, ondanks 
het feit dat het gebied het grootste 
percentage arme en ongeletterde 
mensen heeft van heel Kenia. Deze 
heren politici hebben gebruik 
gemaakt van de onwetendheid van 
de nomadische veehouders door 
steeds het woord ‘gemeenschap’ 
als wapen te gebruiken bij de 
onderhandelingen.
Armoede is nog steeds een grote 
uitdaging voor de overheid, 
NGO’S en de kerken. Veel mensen 
eten nog altijd slechts één maaltijd 
per dag. Veel mensen wonen nog 
steeds in ‘manyata’ huizen (zie 
foto) en het watertekort blijft voor 
de meerderheid een groot pro-
bleem. 
Er zijn veel kinderen die nog niet 
naar het basis- en voortgezet 
onderwijs gaan, terwijl dit voor elk 
kind een basisrecht is. De overheid 
voorziet ook anno 2020 niet in de 
benodigde leermiddelen, zodat 

ouders daarin moeten voorzien. 
Veel kinderen stoppen met school 
en velen hebben bovendien van-
wege een gebrek aan financiering 
geen toegang tot hoger onderwijs 
zoals college en universiteit. Uitge-
buite (straat)kinderen zwerven 
steeds meer in de stad. Het is 
veront rustend dat velen van hen 
werken om inkomsten te verkrijgen 
voor het gezin. 

De katholieke Kerk loopt al heel 
lang in de frontlinie om diensten 
aan het Turkana-volk te bieden. Het 
probleem is nu hoe haar projecten 
in de toekomst kunnen voortbe-
staan omdat buitenlandse sponsors 
afhaken. Inkomsten genererende 
projecten en de planning daarvan 
is de nieuwe uitdaging voor de 
parochies om zich actief in te zet-
ten voor de kansarmen van hun 
gemeenschap. Het betekent ook 
dat de regering veel moet doen om 
met de kerken samen te werken om 
het Turkana-volk voorspoed te 
brengen. 

frater Alexius Luna
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DIGITALISEREN
Na de Tweede Wereldoorlog heb-
ben wij een enorme verandering 
doorgemaakt. Onze drukke, jachti-
ge dagen, vol prikkels en impulsen, 
zijn niet te vergelijken met het 
gemoedelijke, gezapige leven van 
voor de oorlog. Na de opkomst 
van de auto, de telefoon, de radio, 
de televisie en de wasmachine 
kwamen we in de tijd van de tran-
sistor. De radiotoestellen werden 
kleiner en kleiner, draadloos en 
handzamer. 
De mogelijkheden werden steeds 
groter. De ‘walkman’ deed zijn 
intrede en de koptelefoon werd 
ook op straat een heel gewoon 
verschijnsel. ‘Dit hebben we alle-
maal te danken aan de ontwikke-
ling van de ruimtevaart,’ zo werd 
ons verteld. Inmiddels waren er 
ook computers, eerst op bedrijfs-
niveau en later deed de PC (Perso-
nal Computer) zijn intrede. 
Ik herinner mij hoe een vriend van 
mij begon op een Atari, een gewo-
ne typemachine met eraan gekop-
peld de ‘computer’ en de floppy-
disc. Kunt u zich dat nog voorstel-
len? Nu, zo’n veertig jaar later, zijn 
deze apparaten rijp voor het 
museum en heeft bijna iedereen 
een PC of laptop. De vaste telefoon 
is ingewisseld voor een smartphone 
of tablet waar je ook mee kunt bel-
len. Zijn we daardoor gelukkiger 
geworden? Als het over communi-
catie gaat, zijn we sprongen vooruit 
gegaan. Internet is niet meer weg 
te denken, het gebruik van e-mail 

heeft de fax al lang achter zich 
gelaten en postzegels gebruiken 
we misschien nog rond Kerst of 
Oud en Nieuw. De mobiele tele-
foon wordt zelfs al volop door kin-
deren gebruikt. Een sms’je of app 
naar opa of oma, vriendje of vrien-
dinnetje, is heel gewoon. De jeugd 
gaat met dit soort toestellen om 
alsof ze ermee geboren zijn. Ze 
bellen van de ene kant van de 
speelplaats naar de andere voor 
een berichtje of een vraag. Ik 
hoorde zelfs dat onlangs ergens op 
een bank enkele jongeren naar 
elkaar zaten te ‘appen’. Verslaving 
ligt als een monster op de loer en 
heeft al menig jonge geest in zijn 
greep. Wordt hier waarheid waar 
Albert Einstein voor waarschuwde: 
“Wanneer de elektronica de mens 
in zijn greep krijgt, staat de krank-
zinnigheid voor de deur.” Dat is de 
opkomst van de elektronica. Het 
analoge tijdperk is bijna afgeslo-
ten. We gaan over op de digitalise-
ring. ‘Voordat je het weet, ben je 
een digibeet!’

Maar wat als je nu helemaal niets 
hebt met al deze communicatiemid-
delen? Of je hebt er het geld niet 
voor? Dan loop je niet alleen in de 
toekomst vast, ook nu al. Een voor-
beeld is je rijbewijs digitaal laten 
verlengen. Iets dat je gewoon thuis 
kunt doen, maar weet waar je aan 
begint! Heb je een smartphone? 
Oké, daar gaan we. Toets je DigiD 
nummer in, dat is je persoonlijke 
nummer dat iedereen heeft. Daar-
na moet je je DigiD app downloa-
den en inloggen met de app op je 
smartphone. Dan krijg je een code, 
bijvoorbeeld BZGN, toets dit in. 

Nu heb je toegang tot het kleurras-
ter. Daarna moet je met je smart-
phone het kleurraster scannen. Ga 
naar ‘mijn CBR’ en log in. Wat wilt 
u doen? Uw rijbewijs verlengen? U 
krijgt een nieuwe code, daarna 
kunt u het betreffende veld invullen. 
Daarvoor heeft u een kwartier tijd. 
Bent u binnen die tijd niet klaar, 
dan krijgt u opnieuw een code, die 
u in moet toetsen waarna u verder 
kunt. Code ingetoetst? Nu gaan 
we de Gezondheidsverklaring 
invul len. Iemand vertelde me dat 
hij halverwege niet verder kon 
omdat zijn smartphone verouderd 
bleek. Op naar de buurman, want 
kinderen of kleinkinderen heeft hij 
niet. Daar bleek het hele verhaal 
van voor af aan te beginnen. 
Gelukkig kreeg hij uiteindelijk na 
vier codes en 1,5 uur verder de 
vereiste bevestigingen. Dan een 
afspraak met de controlerend arts. 
Het eerste wat de man vraagt: 
“Heeft u uw smartphone bij u, want 
ik heb uw DigiD- en uw Dossier-
nummer nodig.” “Nee, ik heb geen 
smartphone, mijn buurman heeft 
me geholpen.” “Dan kan ik u op dit 
moment niet verder helpen. We 
kunnen wel wat onderzoekjes doen 
en enkele vragen doorlopen, maar 
ik heb de smartphone van uw buur-
man nodig om verder te kunnen.” 
Bij een nieuw bezoek is de smart-
phone van de buurman aanwezig 
en de arts is zo gedienstig om de 
man verder te helpen. “De volgen-
de keer haal ik gewoon een formu-
lier op bij het gemeentehuis,” zucht 
hij.

Maarten



Financiële verantwoording
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Voor Onder Ons   

NOVEMBER 2019
14 C.C.G. v H. €  15,-
24 G.C.H.M.V. €  50,-
  
DECEMBER 2019 
09 W.J.L.B. €  100,-
13 H.A.J.V. €  25,-
16 J.L.v.K. €  25,-
20 M.H.T.V. €  50,-
 W.J.A.v.W. €  50,-
21 W.J.M.B. €  50,-
 T.W./T.H.W. €  20,-
23 A.J.M. €  25,-
27 A.M.D. €  25,-
30 P.J.G. €  25,-
 G.H.L.S. €  15,-
31 G.M.F. €  30,-
  
JANUARI 2020
02 G.A.M.L. €  25,-
05 C.W.M.W. €  25,-
06 T.L./C.J.F. €  15,-
07 J.Th.G.S. €  25,-
08 P.J.M.v.B. € 30,-
 St.St.M.te B. €  25,-
14 G.M.S. €  30,-
15 A.H.A.M.A. €  25,-
17 A.R.J.E. €  20,-
19 M.J.T.H. €  50,-
23 M.A.H.S.V. €  20,-
  
FEBRUARI 2020
04 L.A.J.O. €  25,-
07 F.M.F. €  25,-
24 A.L.N. €  20,-

Hartelijk dank voor uw welkome giften
Frater Hans Wennekes

Voor Fraters in Kenia  
 
NOVEMBER 2019 
13 G.M.C/C.L.B. €  100,-
24 G.C.H.M.V. €  300,-
 
DECEMBER 2019 
07 A.H.W.M.S. €  100,-
20 W.J.A.v.W. €  300,-
27 A.M.D. €  100,-

GIFTEN  tot  MAART  2020



Zij aten traag hun buikjes rond
er was voldoende blad,
tot op een dag de een verdween
hij was het rups zijn zat.

De ander zocht hem dagen lang
maar kon ‘m nergens vinden,
dit gaf haar eindeloos verdriet,
zij waren dikke vrinden.

Zij huilde al haar tranen op,
hoe kon dit nu bestaan,
zij deelden immers lief en leed
waarom was hij gegaan?

Tot op een dag de zon doorbrak
en er een vlinder vloog, 
die riep “huil niet mijn enig lief,
ik ben hier, kijk omhoog”

De droeve rups keek door haar 
tranen weifelend naar boven,
“ben jij daar echt mijn lieve vrind?
dit kan ik niet geloven!”

De vlinder riep: “vertrouw erop,
je kunt het, laat je gaan,
kom sterf maar aan je rupszijn,
voor dit wonderlijk bestaan.”

frater Ton Oostveen

De rups en de vlinder
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