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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

 

De vakanties zijn begonnen, maar voor velen zal deze heel anders 

zijn dan in de voorgaande jaren. Coronaprotocollen gelden nog 

steeds, al is er versoepeling. Maar als je de beelden op TV ziet, 

lijkt het dat er op veel plaatsen weer net zo gaat als voor maart 

van dit jaar. Individueel wordt anders gedacht en gehandeld dan 

in winkelstraten, op de stranden enz. Wij zijn in ieder geval zeer 

gelukkig dat onze gemeenschap tot nu toe niet besmet is geraakt 

en dat hopen wij zo te houden. Ook in deze aflevering van INKO 

kunt u over persoonlijke ervaringen van deze zeer vreemde tijd 

lezen en ook in de overweging van Alfons Kroese is dit onderwerp 

opgepakt. 
 

Onze Indonesische medewerker heeft twee zeer leeswaardige 

artikelen afgeleverd – waar we heel gelukkig mee zijn – en Paul 

Steverink vertelt over zijn ervaringen met een internationale ont-

moeting van het Justitiepastoraat gehouden in Mexico. Al een 

aantal jaren geleden gehouden, maar de materie is nog van alle dag! 
 

Ben Hagemans wordt letterlijk geportretteerd om hem hulde te 

brengen bij zijn kloosterjubileum, terwijl Sasha, de man van de 

technische dienst, zichzelf portretteert als een veelzijdig man 

met rijke ervaringen. 
 

Ik weet niet van welk jaar het vers van Theobaldus is over de 

visserij, maar hij zou het gisteren nog geschreven kunnen hebben, 

zo actueel is het van inhoud. 
 

In het kader va 75 jaar bevrijding is deze keer gekozen voor het 

publiceren van een brief van de toenmalige bisschoppen van 

Nederland uit 1943. 
 

U  kunt dus weer genieten van een rijk geschakeerde inhoud. 

Veel leesgenoegen. 
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Reactie van een lezer: 

 

 

 

Dag Wilfried en medefraters. 

 

In Inko las ik van de laatste krachten en van het sterven van 

Jeroen. Ik heb zijn stukjes over zijn ziekte steeds gelezen en 

bewonder hem om de badinerende wijze waarop hij naar zijn 

eigen zieke lichaam kon kijken. En de moed om steeds maar 

verder te gaan, door te gaan. 

 

Ik las pas van een bergbeklimmer die zei: “De meeste ongelukken 

gebeuren bij de afdaling.” Zo Jeroen ook  -  hij is afgedaald tot 

hij niet meer kon. 

 

Sterkte aan zijn vrouw en kinderen en ook aan jullie allemaal 

die van zijn kookkunst hebben genoten. 

 

Hartelijke groet. 

Henk Bloem 
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“Zij wijst op haar zoon Jezus, die zachtmoedig en eenvoudig van 

hart is, die rust en verlichting schenkt aan wie uitgeput en onder 

lasten gebukt tot Hem gaan”. (vgl.Math. 11,28).  

Constituties, art. 6. 

 

 

OP DE PLAATS  RUST  
 

Ons levensritme is in de voorbije tijd ruw verstoord. Een toestand 

die wij met een hele wereld samen delen, een onverwachte leegte, 

een met klem gestelde bezinningsvraag?  

Wij hebben samen te leven in een pauzetoestand, ons levensritme 

was onderbroken. Overal is het stiller dan normaal een beroep 

op mij, op ons.  

Hoe deze leegte te gebruiken? Is er een betere manier te vinden 

met deze nieuwe situatie te dealen, een rustpunt te vinden, een 

bezinningspauze in te lassen? 

Hoe is het in mij naast de verandering in de buitenzijde in de 

binnenzijde gesteld? Is er naast de buitenzijde ook iets verandert 

aan de binnenzijde? Is het een ongemakkelijke en misschien zelfs  

een  ongepaste vraag? Ligt er ook een kans in deze onverwachte 

crisis?  
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Misschien makkelijk gesteld, dan een voor de hand liggend 

antwoord: hoe moet het verder, hoe moet ik verder? Wederom 

een nieuwe vraag? De wereld, ikzelf, kan beter, een prangende 

vraag, in deze pandemium  die ons overkomt, een uitgelezen kans? 
                

Ontelbaar zijn er wegen die wij mensen kunnen gaan naar ons 

echte thuis-komen bij ons zelf! 

Wie goed luistert naar zichzelf en naar de echte vragen in de 

diepte van de bron van het leven. 

Talloos zijn de namen gegeven aan een onnoembare bron waaruit 

het Leven voortkomt en waar het naar terugkeert. We zien en 

lezen het in de vele geslaagde en minder geslaagde pogingen in 

talloze romans en de verwoording in gedichten en andere uitingen  

het onnoembare te verwoorden.  

Grote mystici gingen ons voor op die zoektocht. Zij waagden 

een poging de volheid van het Mysterie te beleven en woorden 

te geven, ja zelfs een vorm te geven. Een van ons is op zijn eigen 

wijze zijn weg te gaan.  

Miljoenen mensen hebben Hem gevolgd. Hij werd de weg en 

ijkpunt van hun leven. Met hem en in zijn naam durven wij zeggen 

tot die onnoembare bron “onze vader”.  

Hij is model geworden van ons christelijk leven en van ons reli-

gieus leven. Noch Franciscus, noch Benedictus, noch Augustinus, 

noch Theresia Van Avila, en de vele andere voorgangsters en 

voorgangers hoe ze ons ook voorgingen op hun beproefde weg 

zijn niet de uiteindelijke weg en het leven.  

Voor mij overstijgt zijn Weg alle menselijk vertalingen in struc-

turen en concrete richtlijnen. Er is slechts een Levensboek, een 

Leefregel, het Goede Nieuws, de Blijde Boodschap. 
 

Leegte 

Leegte is in deze dagen een sprekend symbool geworden: lege 

pleinen en straten, gesloten winkels, cafés en restaurants, geen 

bezoek in ziekenhuizen en wooncentra. Daarnaast heb ik wel in 

deze dagen sprekende en deugddoende creativiteit gezien tussen 

mensen, de verbondenheid met elkaar gestalte te geven.  
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Het maakte ook meteen duidelijk, dat kerk niet enkel is Liturgie, 

hoe belangrijk ook, kerk is ook diaconie, zorg en dienstbaarheid 

naar elkaar toe. We hebben aan de lijve het gemis en het gebrek 

aan het ontbreken van samenzijn beseft.  

Hoe belangrijk voor ons mensen is dat we zorgen en verdriet, 

vreugde en geluk echt met elkaar kunnen delen. We hebben met 

elkaar uitwegen gezocht en gevonden om deze wonderlijke dagen 

vindingrijk door te komen.                                                                                                                                                 

Het zal ons wel heel wat kosten om het leven weer op de rails 

te krijgen ”als toen”, we zullen het refrein van het bekende lied 

van Ramses Shaffy een initiatief gestart door Claudia de Brei 

als “leitmotif“ onder onze  aandacht te houden en te beleven: 

 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. 

 

Zing van de vrijheid 

Vecht voor de vrijheid 

Huil van vreugde om de vrijheid   

Bid voor vrede 

Lach bevrijdend 

Werk aan vrede en 

Bewonder in vrede onze vrijheid.      

 

 

Voorhout, 10-05-2020      

Drs. Alfons Kroese o.c.d.         

 



 7 

UITREIKEN NIEUWE CONSTITUTIES 
 

Vanwege het feit dat de structuur van de Congregatie bij het Buiten-

gewoon Algemeen Kapittel van 2015 door besluitvorming zich 

ging wijzigen, had dit tot gevolg dat het Juridische Deel van de 

Constituties herschreven en aangepast diende te worden.  

De gezagsstructuur was een Algemeen Bestuur en twee Provinciale 

Besturen n.l. een Provinciaal Bestuur voor Indonesië en een voor 

Nederland. In 2015 is besloten dat de provincies zouden worden 

opgeheven en wel bij besluit van het BAZK 2015 zou de provincie 

Nederland omgezet worden in een Religieus Huis Nederland - 

fraters van Utrecht ad experimentum tot het Algemeen Kapittel 

van 2018 en de Provincie Indonesië zou bij het Algemeen Kapittel 

van 2018 rechtstreeks onder het Algemeen Bestuur vallen, zoals 

Kenia al vanaf het jaar 2000 het geval is. 

 

Voor Nederland diende het Vermogensrechtelijk Reglement eerst 

aangepast te worden, zodat zakelijke aangelegenheden als verkoop, 

bankzaken e.d. gewoon zouden kunnen door gaan. En zo geschiedde: 

op 8 juli 2016 werd het geactualiseerde Vermogensrechtelijk 

Reglement officieel in een kleine liturgische viering ondertekend 

door notaris Meegens en Overste fr. Wilfried van der Poll. 

Hiermee was meteen een nieuwe tekst klaar voor de komende 

Constitutieswijzigingen. 

Tussen 2016 en 2018 heeft een Werkgroep ad hoc de wijzigingen 

in de Constituties voorbereid. Voor een wijziging van één artikel 

in het spirituele deel was op het Ptovinciaal Kapittel een voorstel 

ingediend. Men wilde al extra kenmerk van onze congregatie 

“arbeidzaamheid” opnemen, maar het Algemeen Kapittel was 

van mening dat aan dit kenmerk op meerdere plekken voldoende 

aandacht gegeven is. 

 

In het juridische deel is veel gewijzigd: alles wat met Provincies 

te maken heeft, is er uitgehaald; nieuwe term werd Gebied…. 

en dan de naam van het land erbij, dus Gebied Indonesië e.d. 
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De gebieden Indonesië en Kenia bestaan uit communiteiten die 

allemaal rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het 

Algemeen Bestuur vallen. Gebied Nederland is een Religieus 

Huis, waarvan alle Nederlandse fraters lid zijn, onverschillig 

waar de leden wonen en valt eveneens onder verantwoordelijkheid 

van het Algemeen Bestuur. 

 

Het Algemeen Zakenkapittel 2018 heeft de voorgelegde wijzingen 

van het Juridische deel van de Constituties besproken en goedge-

keurd. Het Algemeen Bestuur heeft ze aan de bisschop van Malang, 

Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, o.carm. aangeboden ter goed-

keuring. Deze goedkeuring is op 28 februari 2019 ontvangen, 

waarna de Constituties in druk konden gaan verschijnen. Eind 

februari van dit jaar heeft het Bestuur RHN de exemplaren voor 

de Nederlandse medebroeders ontvangen. 

 

Het idee was om deze nieuwe uitgave aan de fraters uit te reiken 

op het feest van St.-Jozef, 19 maart 2020. Maar er kwam een 

voorstel, om de bewoners niet-frater van het Fraterhuis St.-Jozef 

het Spiritueel deel van de Constituties te geven.  

Waarom? In onze cyclus van 

gebedsvieringen, is er elke 

week een, die gebaseerd is op 

een artikel uit de Constituties 

en bovendien staat in elke 

aflevering van INKO een 

bezinnend artikel eveneens 

gebaseerd uit een artikel uit 

het spirituele deel.  

Het Juridische deel is voor 

deze groep niet belangrijk. 

Dus er is een aparte uitgave 

van het Spiritueel deel ge-

maakt. 

 



 9 

Helaas liep de voorbereiding en de druk ervan enige vertraging op. 

Daarom is de uitreiking geschied op 25 maart, Maria Boodschap.  

 

Na de viering van dit feest, heeft fr. Wilfried het eerste exemplaar 

van de Constituties overhandigd aan zijn plaatsvervanger, Hans 

Wennekes en daarna aan de medebroeders, terwijl Hans Wennekes 

het boekje Spiritueel Deel aan de huisgenoten heeft aangereikt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een zinvol gebeuren en het is als een goede geste ervaren! 

Het kan het beleven van diverse vieringen ten goede komen. 

 

 

Leo Ruitenberg 
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BEN HAGEMANS, 75 jaar frater 
 
14 augustus a.s. is de dag dat onze medebroeder Ben Hagemans 

herdenkt dat hij 75 jaar geleden is ingetreden in onze congregatie. 

Ben is nu met zijn 93 jaren op een na de oudste van de Nederlandse 

gemeenschap.  

Een rijk leven als onderwijzer en later als maatschappelijk werker 

heeft hij gehad, maar zijn grote liefde was voordracht en toneel-

spel. In en buiten onze gemeenschap heeft hij zijn sporen daarmee 

verdiend.  

Of het nu een officiële voordracht was of meer ludiek, Ben 

bracht het altijd zeer serieus en met veel verve. 
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Ben, van harte proficiat met je 

kloosterjubileum en heb nog een 

goede tijd.  

Veel dank voor je altijd klaar 

staan om de feestvreugde voor 

ons te verhogen! 

 

    

  Leo Ruitenberg 
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ZILVER VOOR  

FRATER HIERONIMUS JAGO  
 

 

Ndao, een Alma Mater om trots op te zijn! 

Fr. Hiero werd geboren te Ende op 2 Oktober 1972. Zijn vader was 

Nikolaus Nggadho en moeder Theresia Juli. Hij bracht zijn jeugd 

door in zijn geboorteplaats en volgde daar het basisonderwijs. 

Vervolgens ging hij naar de fraterschool (SMA) te Ndao.  

Als een van de studenten uit de derde lichting had hij veel geluk. 

Fraters in toog met een kruis en leraren en leraressen zijn impo-

nerende figuren. IJverig en nauwgezet begeleidden zij ons als ware 

wij hun kinderen. Misschien omdat ze daarvoor docent waren 

voor toekomstige leraren. Hun stijl van begeleiding was sterk 

beïnvloed door het mentorschap voor aanstaande leraren. IJverig, 

geduldig en nauwgezet. Aan het resultaat hoefde niet getwijfeld 

te worden. De leerlingen konden concurreren met andere leerlingen 

in de stad Ende.  

De nieuwe school (SMA) slaagde erin om zelfverzekerd over te 

komen, op gelijk niveau met andere scholen. “Onze school wist 

ook de aandacht van de gemeenschap te trekken. We hebben 

geen enkele wedstrijd van de lokale overheid overgeslagen. We 

hebben altijd met hand en tand gevochten om de beste resultaten 

binnen te halen”. Zo vertelt hij vol enthousiasme over zijn middel-

bare schoolervaringen. Om een lang verhaal kort te maken: hij 

voltooide zijn middelbare school met trots. 

 

Frater worden 

Hij wilde eerst priester-missionaris worden. Helaas meldde hij 

zich te laat voor de SVD-selectie Hij kreeg een nieuwe kans toen 

hij samen met vrienden zijn achterstallig internaatsgeld ging 

voldoen. Ze spraken met fr. Dismas, hun internaatsdirecteur. 

Fr. Dismas vroeg hen toen of ze zich bij BHK wilden aansluiten. 

Hij stemde er onmiddellijk mee in om een test te doen bij het 



 13 

postulaat van Maumere. Begeleidt door fr. Dismas en fr. Kanisius, 

ging hij naar Maumere. Hij deed de test en werd toegelaten. 

Onder leiding van fr. Antonius kon hij het postulaat met succes 

doorlopen en werd toegelaten tot het BHK-noviciaat in Malang. 

Op 12 juli 1995 werd Hieronimus, samen met 10 anderen, in de 

noviciaatskapel ingekleed.  

Gedurende de studieperiode kozen zijn vrienden er één voor één 

voor om de congregatie te verlaten. Ondanks dat hij zich verloren 

voelde, probeerde hij toch vol te houden. Een ding dat hem op 

de been hield, was de steun van zijn ouders voor zijn keuze om 

frater te worden. 'Omdat het jouw keuze is om frater te worden, 

kunnen we je alleen steunen met gebed dat je je aan je keuze kunt 

houden en het verder ontwikkelt,' zo herhaalt hij de boodschap 

van zijn ouders. Deze boodschap ziet hij elke keer weer voor 

zich als hij wordt beproefd.  

Deze frater die goed is in voetbal, legde op 12 juli 1997 zijn 

eerste geloften af , samen met een andere frater. 
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Liefdewerken 

Na het noviciaat werd hij als procurator naar Maumere gestuurd. 

Eerst in de postulaatscommuniteit Maumere 2. Een jaar later 

verhuisde hij naar de andere communiteit (Maumere 1) met 

dezelfde opdracht en als penningmeester van de onderafdeling 

van de Scholenstichting. Hij kreeg het steeds zwaarder omdat 

hij niet alleen verantwoordelijk was voor de communiteit, maar 

ook computerles gaf op school en toezicht moest houden in de 

slaapzalen van het internaat. Maar hij kon alle taken uitvoeren, 

hij deed dit tot juli 2001.  

Toen de computer een van de belangrijkste behoeften op school 

werd, werd fr. Hieronimus hierop speciaal voorbereid door het 

volgen van computercursussen. Men vond hem bekwaam en 

verwachtte dat hij in de toekomst een goede IT-kracht op school 

kon worden. Daarom werd hij vervolgens overgeplaatst naar 

Surabaya. De cursus werd met goed resultaat afgerond. Medio 

2003 werd hij naar Podor gestuurd en bracht zijn kennis in 

praktijk als leraar en computertechnicus.  

Daarnaast hielp hij ook in het internaat. Eerst als assistent, maar 

niet lang daarna als directeur. De taken lijken zich op te stapelen. 

Echter, gewapend met kalmte en doorzettingsvermogen, ontsnapt 

niets aan zijn aandacht.  

In deze communiteit heeft hij zijn keuze gemaakt een BHK-frater 

voor het leven te worden. De viering van zijn eeuwige geloften 

werd op 28 mei 2005 aangekondigd in de parochiekerk Maria 

Assumpta te Kupang. 

 

Van Podor werd hij overgeplaatst naar Malang voor een voort-

zetting van zijn computerstudies. Hij verbleef eerst in Malang 3 

en ging daarna naar Malang 4 omdat hij een extra taak kreeg als 

assistent Algemeen Econoom en huisprocurator. In deze laatste 

communiteit heeft hij zijn studies met succes afgerond.  

Vlak voor het afstuderen werd hij benoemd tot missionaris in 

Lodwar. Eigenlijk aarzelde hij om deze opdracht te aanvaarden. 

Vanwege gehoorzaamheid aan zijn geloften accepteerde hij het. 
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In korte tijd bereidde hij zich voor. Hij verbeterde zijn vaardigheid 

in de Engelse taal. Hij werkte ook aan zijn rijvaardigheid en 

zijn vaardigheid in het repareren van laptops, computers enz. 

Medio 2013 werd hij uitgezonden. Hij kreeg meteen de verant-

woordelijkheid voor toezicht op het IT-gebeuren in het kantoor 

van het bisdom Lodwar. Hij was heel tevreden over deze missie. 

Helaas beëindigde hij na drie jaar werken zijn contract met het 

bisdom en keerde terug naar Indonesië. 

 

Hij werd vervolgens benoemd in Ndao aan de Alma Mater die 

hem had opgeleid en gevormd tot een persoon met karakter. 

Hier werd hij aangesteld als directeur van het internaat voor de 

middelbare school en als leraar op school. Geïnspireerd door de 

kennis en ervaring die hij had opgedaan, zowel als leerling op 

deze school en dit internaat als door de ervaringen opgedaan in 

verschillende communiteiten en taken die hij had uitgevoerd, 

begon hij het internaat te hervormen. 'Het intensieve en optimale 

coaching proces vindt eigenlijk plaats in het internaat. Want 

een groot deel van hun tijd zijn ze in het internaat. Hier kunnen 

wij hun karakter waarnemen, bestuderen. Met dit proces is het 

gemakkelijker de meest geschikte manier te vinden om hen te 

begeleiden. Van ons wordt gevraagd aanwezig te zijn als fraters, 

als familie en als ouders’, zegt hij vriendelijk. 

Juli 2019 werd hij overgeplaatst naar de communiteit in Palembang 

en belast met de taak als penningmeester van onderafdeling van 

de scholenstichting en als procurator. Deze taken waren niet 

nieuw voor hem, ook het zich aanpassen aan een nieuwe omegving 

en situatie was hem bekend. Het is iets waar hij zich geen zorgen 

over maakt, want hij is een beproefd frater. 'Ik hoop dat ik in 

het dienen mijn vaardigheden en kennis kan afstemmen op de 

visie en missie van de congregatie. En de spiritualiteit en het 

charisma van de congregatie, die twee andere belangrijke aspecten. 

Hopelijk kan ik deze de grondslag maken van alle liefdewerken 

die aan mij zijn toevertrouwd’ zegt hij. 
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Dit jaar viert hij op 48-jarige leeftijd zijn zilveren feest als frater 

van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Hij is blij met de 

levensroeping die hij heeft doorleefd. Hij geeft toe dat zijn reis 

tot nu toe niet eenvoudig was. Soms vindt hij het zwaar en wankelt 

hij onder de druk. Maar hij is ook verrast dat hij kan overwinnen. 

Hij is blij en dankbaar dat hij door de ups en downs de roeping 

toch heeft kunnen doorstaan.  

In zijn 25-jarige kloosterleven voelt fr. Hieronimus zich geraakt 

door de woorden van Paulus in 1 Tessalonicenzen 5:24 "Hij die 

u roept, is getrouw". 'God heeft me geroepen en gekozen. God 

weet wie ik ben. Hij blijft me trouw tijdens deze reis. Daarom 

zullen deze woorden mijn gebedsmantra zijn, als dank aan Hem, 

de Eeuwig Trouwe. ‘ concludeert hij. 

 

Aan het einde van zijn reflectie zegt hij: "Ik ben ook de Congregatie 

dankbaar dat ik deel heb kunnen zijn van deze broederschap, en 

de begeleiders en confraters die me hebben geholpen bij mijn 

groei en ontwikkeling als religieus, als frater Bunda Hati Kudus. 

Moge onze samenwerking in deze dienstbaarheid iedere frater 

sterken in het voortdurend streven om de kwaliteit van onze 

dienstbaarheid als geroepenen, te verbeteren.’  

 

 

Frater Adolf Cawa 

vertaling: Inge Kapitan 

 

 

 

De redactie van INKO feliciteert Hieronimus met zijn zilveren 

jubileum en wenst hem nog heel veel goede jaren toe. 
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In het kader van 75 jaar bevrijding past volgens ons ook om eens 

aandacht te schenken aan hetgeen het Nederlands Episcopaat 

aan hun gelovigen heeft voorgehouden. Uit het archief is de 

onderstaande brief letterlijk overgenomen, een willekeurige brief 

van de meerdere schrijvens die het episcopaat heeft doen uitgaan. 

De Redactie 

 

DE AARTSBISSCHOP EN DE BISSCHOPPEN 

VAN NEDERLAND AAN DE HUN TOEVER-

TROUWDE GEESTELIJKHEID EN GELOVIGEN: 

ZALIGHEID IN DEN HEER. 
 

Beminde Gelovigen, 

Steeds zwaarder worden de beproevingen, die ons Vaderland 

treffen. Een wereldbeschouwing, die lijnrecht met het Christendom 

in strijd is, wordt reeds drie jaar lang met alle middelen aan ons 

volk opgedrongen. Op ieder gebied tracht het Nationaal Socialisme 

zijn invloed uit te breiden; op alle terreinen van het Openbaar 

Leven zoekt het de leiding over te nemen. Ofschoon het zich 

van zeer machtige posities heeft weten meester te maken, blijft 

de geestelijke weerstandkracht van het overgrote deel van ons 

volk Goddank ongebroken. Dit vervult ons met grootte troost 

en vertrouwen voor de toekomst. Ondanks alle onderdrukking 

van andersgezinden en voorspiegeling van allerlei stoffelijke 

voordelen, zal ons volk nooit Nationaal – Socialistisch worden, 

als wij slechts trouw blijven aan ons voorvaderlijk geloof. 

Estote fortes in fide. Weest sterk in het geloof. 

 

Doch, beminde gelovigen, zijn wij niet bevreest over Uw geloof, 

wel zijn wij van diepe bezorgdheid en innig medelijden vervuld 

over de rampen, die ons volk getroffen hebben en de ergere die 

ons nog bedreigen. Wij spreken niet eens van de ontberingen, die 

velen van U moeten doorstaan en die hier en daar het karakter van 
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gebrek aan noodzakelijke levensbehoeften dreigen aan te nemen. 

Groter is het leed dat door de wegvoering en de gedwongen te 

werkstelling in het buitenland wordt veroorzaakt. Hoeveel gezinnen 

zijn uit elkaar gerukt; hoeveel geestelijke ellende wordt daardoor 

geleden! Aan hoevele gevaren staan tienduizenden aan alle kanten 

bloot. Van hoevelen wordt de levensvreugde vernietigd, die met 

jarenlange inspanning een eigen bedrijf hebben opgebouwd, dat 

nu dreigt te worden opgeofferd. 

 

Doch thans is een hoogtepunt bereikt: alle bruikbare mannen zullen 

weggehaald, die slechts enigermate kunnen worden gemist. Het 

is een deportatie op grote schaal, zoals de wereld in christentijden 

niet heeft gekend. Wij moeten daarvoor teruggaan naar de tijden der 

Babylonische gevangenschap, toen het Volk Gods in ballingschap 

werd weggevoerd, hetgeen de profeet Jeremias deed uitroepen: 

“ploratus et ulutatus multus”, een jammerklacht wordt in Rama 

gehoord, luid geween en geschrei, Rachel schreit om haar zonen.” 

(Jer.31,15). 

 

En niet alleen is deze deportatie een ramp, zij is ook een gruwelijk 

onrecht in strijd met alle menselijke en Goddelijke wetten. Als 

herders Uwer zielen mogen wij niet zwijgen over hetgeen nu ons 

volk wordt aangedaan. Het nageslacht zou het ons eeuwig als 

schande aanrekenen, als wij dit onrecht zwijgend zouden aanzien. 

De bisschoppen hebben tot taak op te komen voor het recht, en 

wat onrecht is als onrecht te wraken; anders zouden zij in hun 

plicht te kort schieten. 

 

Als ooit een volk den oorlog niet gewild heeft, dan is dit het 

Nederlandsche volk. Wij waren er niet op voorbereid. Wij hebben 

alleen ons Vaderland verdedigd, toen het werd aangevallen. Dat 

moesten wij doen omdat het onze plicht was en omdat ons Vader-

land ons dierbaar is. Al is ons Vaderland klein, wij hebben er 

een even grootte liefde voor als welk volk ook. 
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En Beminde Gelovigen, nu is ons Vaderland niet alleen overwel-

digd, doch een groot deel der bevolking wordt feitelijk gedwongen 

weggevoerd. En die mannen moeten werken voor hun vijand. 

Aanvankelijk heette het, dat Nederlanders in het buitenland 

moesten werken, omdat hier geen arbeid en brood voor hen was. 

Doch nu moeten zij werken voor Duitschland, zoals uitdrukkelijk 

gezegd wordt, om Duitschland de overwinning te verzekeren. 

En hier komt voor ons het gewetensconflict. Volgens het vierde 

gebod moeten wij ons Vaderland eren en liefhebben en er offers 

voor brengen, als het in gevaar verkeert. 

 

Nu mogen wij niet alleen niets voor ons Vaderland doen, wij 

worden zelfs gedwongen onder zware straffen onzen vijand te 

helpen. Hierin ligt vooral het onrecht, dat ons wordt aangedaan 

en waartegen wij onze stem verheffen. 

 

Nu wordt het wel voorgesteld alsof alle Christenen den plicht 

hebben tegen het Bolsjewisme te strijden. Doch dit is slechts 

een leuze. Wie werkelijk het door den Paus zo scherp veroordeelde: 

”goddeloze Communisme” wil bestrijden moet niet het Christedom 

op alle mogelijke wijzen onderdrukken, zoals het Nationaal 

Socialisme doet, dat het Christendom wel niet bloedig vervolgt, 

maar zijn levenskracht verstikt. De Nationaal Socialistische 

machthebbers schrikken er zelfs niet voor terug de Kerk te beletten 

de gewone zielzorg onder haar kinderen uit te oefenen. 

 

Toen de tewerkstelling van de Nederlandse arbeiders in Duitschland 

een groteren omvang begon aan te nemen, zijn er eindeloze 

onderhandelingen gevoerd mrt de bevoegde instanties om toe-

stemming te verkrijgen, dat Nederlandsche priesters mede naar 

het buitenland mochten vertrekken, teneinde daar de godsdienstige 

belangen der Katholieke Nederlandsche arbeiders te verzorgen. 

Doch te vergeefs, de onderhandelingen zijn op niets uitgelopen. 

 



 20 

Neen, beminde gelovigen, de enige macht om wezenlijk het Com-

munisme te bestrijden is niet het Nationaal Socialisme, maar het 

christendom, want ”niemand mag een ander fundament plaatsen, 

dan wat gelegd is en dat is Christus Jezus” (1 Cor. III, 11). 
 

Dierbare gelovigen! Wij hebben in een vroegere bisschoppelijken 

brief verklaard: Machtsmiddelen staan ons niet ten dienste. 

Maar wij smeken U, neem Uw toevlucht tot God, en keert in het 

binnenste Uws harten. 
 

Ons volk als zodanig heeft ook in dezen vreeselijken tijd nog niet 

gebeden, zoals het bidden moest. Als Gij dat doet, dan zal God 

U helpen; dit is geen phrase, maar de onfeilbare belofte van 

God zelf. 
 

De H. Vader heeft in dit tragisch uur de H. Kerk en geheel de 

wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria toegewijd en wekt 

ons in deze Meimaand op tot “een kruistocht van gebed”, Aan 

dezen kruistocht kunnen, moeten wij allen meedoen; het is ons 

laatste redmiddel. Moge onze Moedermaagd, de Moeder van 

barmhartigheid ons helpen. 
 

En zal dit herderlijk schrijven op zondag 16 Mei a.s. in alle tot 

onze kerkprovincie behorende kerken en in de kapellen waarover 

een rector is aangesteld, onder alle vastgestelde H.H.Missen op 

de gebruikelijke wijze van de preekstoel worden voorgelezen. 

 

 

Gegeven te Utrecht op het beschermfeest van den H. Jozef den 

12den Mei van het jaar O.H. 1943. 

Dr. J. d Jong, Aartsbisschop van Utrecht 

P.A.W. Hopmans, Bisschop van Breda 

Dr. J.H.G. Lemmens, Bisschop van Roermond 

J.P. Huibers, Bisschop van Haarlem 

W.F.A.M. Mutsaerts, Bisschop van ’s Hertogenbosch. 
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 Mgr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht 
 

         
Mgr. Lemmens, Roermond  Mgr. Huibers, Haarlem 

 

    
Mgr. Mutsaerts, Den Bosch   Mgr. Hopmans, Breda 
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VISSERIJ,  JA! 

  VISJACHT, NEE! 

 

 

Jaag de vis, schraap leeg de zeeën. 

Alles wordt er uitgezeefd. 

Alles moet er aan geloven, 

tot er niets meer, niets meer leeft. 

 

Maak de mazen nauwer, nauwer. 

Al de mazen van het net. 

Maak die andere maar wijder, 

die van voorschrift en van wet. 

 

Laat de vis in netten stikken. 

Haal de vracht bij tonnen op. 

Visserman, waar zijn je hersens? 

Straks is alles, alles op. 

 

Vissermannen zijn piraten. 

Vissen jagen, ongeremd. 

Net zolang totdat geen vis meer, 

met het net te vangen zwemt 
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Drijf je eisen naar het toppunt. 

Hooggeprezen Visserij! 

Jaag het quotum hoger, hoger! 

Aan het maximum voorbij . 

 

Ga ter vismoord naar de zeeën, 

in de strijd voor je bestaan. 

Jaag in plassen en rivieren, 

in de wijde oceaan.. 

 

Jaag in baaien, kolken, meren. 

Vul de ruimen van je schuit. 

Alle vis wordt weggevangen. 

Niemand vaart ter visvangst uit 

 

Kinderen kan men vertellen, 

hoe men destijds vissen ging, 

hoe door hebzucht voortgedreven 

alles naar de bliksem ging. 

 

Spaar de visstand door beheersing. 

Leer met rijkdom om te gaan. 

Rust herstelt wat wordt gevangen, 

heeft tekort te niet gedaan. 
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Visserman, wees bij je visvangst, 

nooit bedacht op overvloed. 

Klauw niet wat je maar kunt klauwen, 

lijk het gulzig roofdier doet. 

 

GEBED 

Alles wat wij hier bezitten, 

het verleden en het nu, 

alles is door U gegeven. 

Alles God, het komt van U. 

 

Wij zijn rentmeesters, beheerders. 

Alles hebben wij in leen. 

Alles wat er woelewatert, 

in de schepping om ons heen. 

 

Daaraan denkend ga ik zorgvol, 

dankend met dit alles om. 

Ik ben niet de albezitter. 

Alles is Uw eigendom. 

 

 

 
Theobaldus Geraets 
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FRATERS BHK 65 JAAR  

WERKZAAM IN MAUMERE 
 

 

MAUMERE, EEN GOEDE KEUS 
 

Maumere, hoofdstad van het district Sikka, ligt in het midden van 

het eiland Flores, Nusa Tenggara Timur/NTT en is een van werk-

terreinen van de Congregatie Fraters BHK. Het is heel strategisch 

gelegen aan de noordkust van het eiland Flores. Hier ligt ook 

Ledalero, het grootseminarie van de paters SVD dat hier in 1937 

werd opgericht. Verder was er sinds 1930 een Nederlandse militaire 

luchthaven. In een rustige baai ligt ook een zeehaven, waar zowel 

overheids- als missievaartuigen aanmeren.  

Dus het besluit van het Algemeen Bestuur van de Congregatie om 

deze stad als tweede werkgebied in Nusa Tenggara Timur te kiezen, 

was niet verkeerd. De uitnodiging van pater Cornelissen SVD, 

voorzitter van scholenstichting Vedapura om in Maumere een 

school te openen, kon snel gerealiseerd worden. Een ander punt 

van belang voor het vestigen van de fraters in deze stad was, de 

bereidheid van de laatste koning van het koninkrijk Sikka, koning 

Don Thomas, om de fraters te faciliteren. Toen hij zijn kinderen 

die in Malang op school waren bezocht, ontmoette hij fr. Angelinus 

en uitte zijn bereidheid. Fr. Angelinus had problemen in Ndona 

en verhuisde dus in 1955 naar Maumere om daar verder te gaan 

met het verspreiden van de idealen van de Stichter. Daarna werd  

fr. Maxentius Letschert naar Maumere uitgezonden als directeur 

van het SGB (kweekschool) en om te assisteren in de Scholen-

stichting Vedapura. Fr. Tarcisio van der Wal werd procurator en 

regelde de bouw van het klooster. Zij werden meteen geconfron-

teerd met interne problemen. De schoolleiding en enkele onder-

wijzers konden hun aanwezigheid niet accepteren. Met als gevolg 

dat het onderwijsproces werd verstoord. Maar de fraters bleven 
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standhouden voor hun doel: kwaliteitsonderwijs voor de kinderen 

van Sikka. Om de situatie te verbeteren werd een wijze stap geno-

men. De leiding van het autonome gebied Sikka kwam tussenbeide, 

samen met de Dienst voor Onderwijs en de Stichting Vedapura. 

De oude leiding en een aantal leerkrachten werd overgeplaatst 

naar verschillende andere gebieden binnen NTT. Langzaam maar 

zeker werden de problemen overwonnen. De school speelde een 

strategische rol in de verzelfstandiging van de gemeenschap. De 

output van geslaagden is heel nuttig voor Kerk, maatschappij en 

overheid. Zij zijn bekwame leerkrachten geworden en hebben 

de verschillende benodigde vaardigheden.  

In 1960 werd deze school officieel gesloten.   

 

DE SMPK IN MAUMERE,  

OPGERICHT 01 AUGUSTUS 1958 
 

De stad had sinds 1947 een lagere middelbare school, nl. de 

YAPENTHOM (=onderwijsstichting Thomas). Deze school, de 

trots van de inwoners van Sikka, leidde de kinderen op. De fraters 

openden toen hun eigen middelbare school, de Frater-SMPK. 

Ondertussen hadden de zusters SSpS, die al sinds 1917 in Maumere 

aanwezig waren, een zustersschool geopend. Zo had de stad in 

het centrum drie scholen, elk met zijn eigen bijzondere kwaliteiten. 

De Frater-SMPK voedde de jongens op, de zustersschool de 

meisjes en de SMP YAPENTHOM had zowel jongens als 

meisjes als leerling.   

De vruchten van het doorzettingsvermogen van de fraters begonnen 

zichtbaar te worden. Deze nieuwe school, compleet met internaat, 

stal de harten van de gemeenschap in Sikka. Het bewijs was het 

voortdurend groeiende vertrouwen van het publiek dat hun kinde-

ren voor opvoeding naar de fraters stuurde. De prestaties van de 

school waren opvallend, zowel op academisch als niet-academisch 

vlak. Behalve dat zij uitstekende leerkrachten waren, gaven de 

fraters ook les in andere vakken met verbazingwekkend resultaat. 

De school werd geleid door enkele professionele katholieke 
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leken die zeer gerespecteerd waren. Een paar voorbeelden zijn 

de heer Christoforus Kwaman Wahon en de heer Paul Ladapase, 

twee vooraanstaande personen die hebben meegewerkt aan het 

behoud van de kwaliteit, die door fraters die hen voorgingen was 

neergezet.  

Eigenlijk zijn alle resultaten van deze school ook dankzij de mana-

gementkwaliteiten van zeer begaafde fraters. Op de namenlijst 

van kundige Nederlandse fraters staan o.a. fr. Angelinus Greeven, 

fr. Justinus van Bavel en fr. Sebastiaan Werkhoven. Zij gaven 

elk hun eigen kleur aan de onderwijsmissie. Dat geldt ook voor 

de Indonesische fraters die daarna het stokje overnamen, zoals 

fr. Carolus Budi Halan, fr. Dominggo Keranz, fr. Antonius 

Fernandez, fr. Valens Tukan, fr. Paulus Bataona, fr. Yulianus 

Resi, fr. Amatus Huler e.a. 

De fratersschool is tot nu toe nog de eerste keus van de inwoners 

van Sikka. Grafieken tonen aan dat het aantal leerlingen stabiel 

blijft. Ieder jaar voedt deze school ongeveer 1.100 leerlingen op. 

Zij komen van Flores, Sumba en Timor. Vanaf zijn oprichting 

heeft de school kinderen met verschillende religieuze achter-

gronden, uit verschillende stammen, talen en culturen aangenomen. 

De oud-leerlingen zijn erin geslaagd religieuze en maatschappelijke 

leiders te worden in de verschillende delen van NTT.  

Behalve in het schoolbestuur waren de fraters ook actief op ver-

schillende andere vlakken. Met betrekking tot godsdienst verleenden 

zij assistentie aan het Marialegioen, zij gaven huwelijksadviezen, 

verleenden bijstand aan arbeiders, gingen op ziekenbezoek, gaven 

les in geloofsverdieping aan de parochianen. In de gezondheidszorg 

steunden ze overheid en maatschappij door verbeterende ziekenhuis-

infrastructuren in te voeren. Dan was er nog de samenwerking 

met andere instanties voor verschillende extra activiteiten, zoals 

sport, scouting, drumbands. Alles heel belangrijk voor de naams-

bekendheid van Sikka. De politie, het leger en gezondheidswerkers 

werden betrokken bij deze sociale activiteiten. Met verheugende 

resultaten. Verschillende prijzen werden gewonnen.  
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In 1984 werden klooster en school verplaatst naar het voormalige 

tuinencomplex van de missie. Op een terrein van 6,5 ha. werd 

een klooster en SMPK  opgericht, gebouwd door architect Ir. Roby 

Gunawan uit Surabaya. Het oude klooster kreeg de functie van 

postulaat en het voormalige schoolgebouw werd een internaat. 

Jammer genoeg vernielde de aardbeving van 1992 de gebouwen 

in het oude complex. Het postulaat verhuisde naar Weri Larantuka, 

want er was nog geen nieuw gebouw. En de internaat kinderen 

werden verhuisd naar een noodinternaat in het scholencomplex. 

 

DE HOGE MIDDELBARE FRATERSCHOOL (SMA) 

IN MAUMERE 
 

In 2004 stichtte de Congregatie een SMA. De school werd door de 

samenleving in Sikka goed ontvangen. Hoewel een nieuwkomer, 

hield men toch wel rekening met de school. Het aantal leerlingen 

steeg jaar na jaar. In het begin waren het alleen maar leerlingen 

uit de omgeving van Maumere. Maar nu zijn er ook leerlingen met 

goede prestaties die komen uit verschillende steden van Flores 

en zelfs van Timor. De academische en buitenschoolse prestaties 

werden beter. De leerlingen namen vaak deel aan een groot aantal 

wetenschappelijke competities, zowel op district- als op provincie-

niveau. De school kon samenwerken met een aantal ambassades 

in het kader van studentenuitwisseling. Enkele studenten hadden 

het geluk in het buitenland te kunnen studeren, bijv. in Amerika, 

Japan, Italië en Duitsland. Ook de niet-academische prestaties 

trokken de aandacht, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en 

sport. Het koor ‘Gita SMATER’ won een paar jaar achtereen de 

gouden medaille in landelijke koorcompetities, gehouden op Bali. 

Zij durfden zelfs op te treden in Singapore, hoewel ze daar slechts 

de zilveren medaille wonnen. Het aantal leerlingen is de laatste 

jaren stabiel en nooit minder dan 700.  
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DE BHK-FRATERS IN MAUMERE NU 
 

Sinds de oprichting (in 1955) van de St. Yosef fraterscommuniteit 

in Maumere is geprobeerd om de idealen van Stichter Mgr. A. I. 

Schaepman in Maumere hoog te houden. Alle delen zoals school, 

internaat, leerkrachten, werknemers en arbeiders worden volledig 

betrokken bij de sociale werken en in kerk en samenleving. De 

faciliteiten van dit complex zijn voldoende voor de activiteiten 

van zowel de parochie als het bisdom. De pastorale conferentie 

van het bisdom Maumere werd ooit hier gehouden.  

 

 
Van links naar rechts:  

fr. Emanuel Meko, penningmeester en prokurator 

fr. Dismas Benidau, hoofd internaat en leraar voor SMP en Postulaat 

fr. Herman Yosef, overste, hoofd onderafdeling YMW, directeur SMP 

fr. Paschalis Baun, directeur SMA, leraar postulaat 

fr. Kornelis Kolo, ass.penningmeester en ass.procurator 
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De St.-Jozefcommuniteit wordt op dit moment geleid door 

fr. Herman Yosef met als leden fr. Dismas, fr. Pascalis, fr. Emanuel 

Meko en fr. Kornelis Kolo.  

Zoals ook de voorgaande fraters zijn zij, behalve druk met de school 

en het internaat, actief in allerlei pastorale activiteiten. Zij helpen 

met het lokale koor. Sommigen zijn betrokken bij de liturgie van 

de parochie. Op het niveau van het bisdom is men betrokken bij 

de onderwijs-commissie. Beide scholen en het internaat worden 

voortdurende aangemoedigd om zich in te zetten voor de parochie/ 

samenleving, zoals het werven van fondsen voor de bouw van 

een kerk, solidair zijn met het kleine volk ten tijde van het 

Suikerfeest, enz. De strijd en het harde werken van de fraters 

werpt vruchten af. Hun werken worden door de samenleving 

geaccepteerd. De lagere middelbare school (SMP) bijvoorbeeld, 

die nu geleid wordt door Herman Yosef, leidt ieder jaar 1.100 

leerlingen op. Terwijl de SMA met zijn nieuwe roerganger 

fr. Pascalis Baun, 700 leerlingen opleidt. Deze twee scholen zijn 

nog steeds de eerste keus. 

 

Op zijn 65e verjaardag slaagt de communiteit van de Fraters BHK 

in Maumere er nog steeds in hun missie in het onderwijs, volgens 

de idealen van de Stichter Mgr. Andreas Ignatius Schaepman, 

te volbrengen. Natuurlijk is dit alleen dankzij Gods zegen, die 

niet alleen roept en uitzendt, maar ook trouw blijft en ieder werk 

van hen die Hij heeft geroepen, blijft vervolmaken. 

 

 

Frater Adolf Cawa 

vertaling: Inge Kapitan 
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Hallo, mijn naam is Slavisa Jovanovic. 

De meeste mensen kennen mij echter als 

Sasha “de klusjesman”.  

 

Ik ben geboren in Servië (voormalig 

Joegoslavië) en ben vader van 2 dochters. 

Ik heb 13 jarenlang in Zeist gewoond, 

maar nu woon ik al 18 jaar in De Bilt. 

 

Op mijn 10e werd mijn vader door Michael Ellis DeBakey (dat 

was een Amerikaanse wetenschapper en hart- en vaatchirurg die 

wereldwijd bekend is) geopereerd in Belgrado, en na 1 jaar is mijn 

vader helaas overleden. Daarna is mijn moeder naar Nederland 

gekomen. 

Vanaf mijn 12e  jaar was ik elk jaar bij mij moeder tijdens de 

schoolvakanties op bezoek in Zeist en toen leerde ik Nederland 

een beetje kennen. 

 

Ik ben van Orthodox geloof en ik ben secretaris van een Orthodoxe 

kerk in Zeist. 

Ik heb altijd een bijzondere interesse gehad in communicatie. 

Tijdens mijn dienstplicht als morsecode officier en ook als 

radioamateur-operateur YU1NH .  

Ik sportte 13 jaar lang. Ik deed namelijk karate en heb de bruine 

band gekregen. 

Ook heb ik internationaal vaarbewijs voor zeeën, rivieren en 

meren om met kleine bootjes rond te varen. 

Als hobby was ik lid van een schietvereniging in Zeist. 15 Jaar lang 

had ik een vergunning en een vuurwapen in bezit. 
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Beroepsmatig heb ik een technische achtergrond (Electrotechniek) 

en van nature ben ik erg handig.  

 

Ik ben al in december 25 jaar in dienst in de TD bij de Bilthuysen.  

Het is dan ook niet vreemd dat ik als medewerker technische 

dienst behoorlijk in mijn nopjes ben. Dit komt voornamelijk 

door de diversiteit aan werkzaamheden en de mogelijkheid om 

in contact te komen met veel verschillende soorten mensen. Als 

echt “mensen mens” is dat een welkome aanvulling op mijn 

werkzaamheden.   

 

 
 

De combinatie communicatie en techniek zorgde ervoor dat ik 

in mijn vrije tijd al snel verknocht was aan de computer. 

Tevens deel ik een passie in godsdienst met de meeste mensen 

in het fraterhuis. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik jaren geleden 

de website (www.pravoslavlje.nl en www.manastiri-crkve.com)    

heb gebouwd en daar nu beheerder van ben. 

Ook al is de website in mijn moedertaal geschreven en ligt mijn 

achtergrond in het Servisch-Orthodoxe geloof, jullie zijn van harte 

uitgenodigd eens een kijkje te nemen. Je kunt er mooie plaatjes 

van prachtige kloosters terugvinden (waarvan de meeste nationaal 

erfgoed zijn). 

 

Sasha 

http://www.pravoslavlje.nl/
http://www.manastiri-crkve.com/
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OUD-AMELISWEERD  
 

Op 13 maart jl. was er in het Bestuurshuis een gesprek van onze 

archiefmensen, Wim Janssen en Wilfried van der Poll, gearrangeerd 

op verzoek van mevr. Wendy Landewé. Zij wilde graag gegevens 

over het verblijf van de fraters op Kasteel Oud-Amelisweerd 

onder de oorlog (1940-1942). Met veel herinnerings-verhalen 

van Wim Janssen en archiefmateriaal ging Wendy terug. 
 

Op 20 juni jl. kwam er een mail met de uitnodiging voor de 

opening van een tentoonstelling, genaamd:  

“My Home, My Castle. 250 jaar Oud-Amelisweerd”. 

In de uitnodigingsmail staat: ”Uit de geschiedenis van de fraters 

op Oud-Amelisweerd is een heel bijzonder kunstproject ontstaan. 

Drie jonge kunstenaars, Wouter Johan van Leeuwen en het 

kunstenaarsduo Front 4040,  hebben speciaal voor de expositie 

een installatie gebouwd. Dit kunstwerk bestaat uit een opstelling 

van Mariabeelden en een interactieve devotietafel met waxinelichten. 

De “vogeltjeskamer” is daarmee een heel bijzondere ruimte 

geworden, die op een speciale manier verwijst naar de kapel 

van de fraters in dat vertrek”. 
 

Wilfried heeft foto’s gemaakt van deze opening en uit het archief 

is een mooie foto uit 1942. 
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VLIEGREIS NAAR MEXICO 
 

Doel 

Omdat de vorige inko editie in de Mariameimaand verscheen, ben 

ik mijn verhaal over de Mexicoreis begonnen met het verslag 

van het bezoek aan Nuestra Señora de Guadeloupe, Onze Lieve 

Vrouw van Guadeloupe. Niet het doel van de reis was het, dat 

was het organiseren van het congres van het internationaal justitie 

pasto-raat in Mexico-stad in september 1999. Ik heb er mijn 

emailadres aan overgehouden: iccppc-groningen@planet.nl: 

‘internationaal commission of catholic prison pastoral care’ met 

als voorzitter in die tijd Leonard Kosatka, Amerikaans  justitie 

pastor in Japan, met als secretaris justitie pastor Gerard Loman 

uit Utrecht en ik als penningmeester met als functie het werven van 

fondsen en het assisteren van het secretariaat waarvoor pastor 

Gerard Wit mij gevraagd had, via frater Leo Ruitenberg. Samen 

met elk één vertegenwoordiger uit Europa, Afrika, Noord Amerika, 

Latijns Amerika, Australië en Oceanië vormde deze groep de 

uitvoerende commissie. Gerard de Wit was bezield pastor van 

het hele wereld justitiepastoraat.  

 
Visie van de iccppc  

is om in de Wereldkerk een grotere bewustwording en ontvanke-

lijkheid teweeg te brengen voor de problemen van mensen in 

gevangenissen. De commissie bezield de groei van de presentatie 

van het katholieke  justitiepastoraat  in gevangenissen wereldwijd. 

De iccppc werd opgericht in 1950 in Rome. 

mailto:iccppc-groningen@planet.nl
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Vraag om fondsen  

* Ik vond in de Sesam Atlas van de Filosofie bij de wijsgerige 

Ierse filosoof en bisschop, George Berkeley (1685-1753), de 

volgende grondthese:  Esse est percipi aut percipere: het zijn 

van de objecten is het waargenomen worden, het zijn van de 

subjecten is het waarnemen:  

 

* Een object bestaat pas als object, als het waargenomen wordt; 

een subject bestaat pas als subject, als het waarneemt. Op 

mensen toegepast: je bent pas volledig mens als je gezien 

wordt en tegelijk als je zelf ziet. Samen gevat: gezien worden 

en zelf zien, dan pas is leven volop mogelijk.     

 

* Een piloot wordt veroordeeld tot de isoleergevangeniscel. 

Niemand mag hem bezoeken. Hij is gewend geweest aan 

weidse vergezichten van continenten, maar eenmaal in de 

isoleercel neemt hij niets meer waar en wordt hij door niemand 

meer opgezocht. Hij bestaat niet meer voor zichzelf en ook 

niet voor anderen. Uiteindelijk  komt de piloot om van ellende 

en eenzaamheid. 

 

* Daarom is het justitiepastoraat zo intens belangrijk, van levens-

belang in het bezoeken van gevangenen, het contacten leggen 

met hen, het luisteren naar hun nood…. Dit thema heb ik in 

mijn vraag bij fondsen uitgewerkt.   

 

Twee bijdragen 

Bij het congres van het iccppc in Mexico-stad vielen voor mij 

twee bijdragen bijzonder op: 

1 Het bezoek aan een gevangenis op een Mexicaans eiland door 

pastor Gerard de Wit 

2 De lezing van justitie pastor Jim Consedine uit Nieuw Zeeland 

met een drama als voorbeeld uit de praktijk. 
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1 

Per vliegtuigje naar het eiland  Maria Madre 

 

 
 

Isla María Madre is het grootste eiland in de archipel en ligt ongeveer 104 km 

voor de kust van de staat Nayarit. Het eiland heeft bevolking van ongeveer 

1.100 vrije burgers en ongeveer 8.000 gevangenen die in de Federale Gevangenis 

van Islas Marias op het eiland leven. 
(Dit gevangeniseiland van Mexico wordt nu een cultureel centrum.) 
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Pastor Gerard de Wit vertelt over zijn bezoek aan een gevangenis 

op een Mexicaans eiland: 

“Gevangenissen bestaan over de hele wereld. Ze worden opgezet 

in centra, in steden, of ver weg op het platte land, en soms op 

een eiland ver weg van iedereen. Napoleon zat op zo’n eiland, 

en iedereen kent het Robbeneiland in Zuid Afrika waar Nelson 

Mandela jarenlang gevangen gehouden werd. Doorgaans zijn 

die nu trekpleisters voor toeristen zoals Zanzibar, het eiland 

waar ooit slaven werden samengebracht. 

Mexico heeft Maria-eilanden, een archipel in de Grote Oceaan. 

Ze liggen 100 km uit de kust. Alleen het grootste eiland, Maria 

Madre, is bewoond. Ik mocht het bezoeken tijdens het congres 

in Mexico in 1999. Dit hele eiland was toen een gevangeniskolonie. 

Internet  vermeldt dat in maart 2019 de laatste gevangenen terug-

gestuurd zijn naar het vasteland: deze strafkolonie zal worden 

omgevormd tot een cultureel en wetenschappelijk centrum. Wat 

er niet bij staat, is dat deze gevangenis een wel heel opmerkelijk 

programma had: wie een lange straf moest uitzitten, en zich goed 

gedroeg, kon in aanmerking komen om naar dit eiland overgeplaatst 

te worden. Het  bijzondere daarvan is, dat ze daar een eigen 

woning  krijgen, vrouw en kinderen kunnen laten overkomen, 

terwijl ze overdag hun straf in de inrichting kunnen vervullen met 

arbeid en vorming. Ik heb er met personeel, gedetineerden en 

families gesproken, en ik kan bevestigen wat internet nu vertelt: 

vaak willen de gedetineerden na hun vrijlating niet eens weg 

van het eiland.  

Dit was een bijzonder hoopvol experiment van de overheid” 

 

2 

Op 13 september 1999 heeft Hoofdaalmoezenier John Consedine 

uit Nieuw Zeeland tijdens het grote iccppc  congres een indruk-

wekkend pleidooi gehouden over: “Restorative Justice- a light 

in the darkness”  Herstellende Rechtvaardigheid - Herstelrecht -

Een licht in de duisternis.  
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* Tijdens  de middag dat Gerard de Wit het eiland Mia Madre 

bezoekt, ben ik getuige van een toneelstuk dat Herstelrecht 

vertolkt door een groep deelnemers aan het congres. De spelers 

spelen: een schoonzoon met zijn schoonvader, de vriendin van 

de schoonzoon, de families van beide kanten van slachtoffer 

en dader, een politieagent en een justitiepastor. 

 

* Het gebeuren: In een ruzie tussen schoonzoon en schoonvader 

komt het tot fysiek geweld. De bril van de schoonvader wordt 

vernield, de schoonvader verliest twee tanden en de politieagent 

wordt erbij gehaald om getuige te zijn van de misdadige gevolgen 

van het gevecht, ook de justitiepastor is aanwezig. Beiden 

fungeren als facilitators, gespreksleiders. 

 

* De schoonvader wil een rechtszaak beginnen waarbij de schoon-

zoon wordt veroordeeld tot gevangenisstraf.  

 Het resultaat van het drama? Er komt geen rechtszaak. Politie 

en pastor treden bemiddelend op. De schoonzoon betaalt de 

kosten van een nieuwe bril en de tandartskosten en wast regel-

matig de auto van zijn schoonvader. Met kerstmis nodigt de 

pastor alle betrokkenen uit voor een vredesviering……. 

 

Herstelrecht, een parallel systeem geen aanhangsel van 

strafrecht. 

Als er geoordeeld wordt over strafrecht dan valt het destructieve 

karakter ervan op. Er zijn constructieve  alternatieven, die geen 

wijdverbreid gebruik van gevangenisstraf vereisen. Ze zijn effectief 

en geweldloos en vaak goedkoper. Wat ze wel nodig hebben is 

geduld, vaardigheid, middelen en een hele nieuwe mentaliteit om 

hun ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

Straf, is het hart van het probleem 

Straf is in veel landen een obsessie geworden. Het strafrechtelijk 

systeem is gebaseerd op een filosofie van wraak en bestraffing. 

Kan, gezien het faalpercentage van het vergeldend systeem, met 
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een recidive percentage van 60 tot 80 procent binnen twee jaar 

na vrijlating, de focus op de strafrechtelijke structuur blijven 

bestaan? Verspillen we miljoenen dollars aan een zelfvernietigend 

systeem dat minderheden treft, de gevangenen ontmenselijkt en 

meer misdaad garandeert?  

 

Het toneelstuk laat zien: betrek slachtoffer en dader en hun families, 

politie en pastor, bij een verzoeningsproces, laat ruimte voor herstel 

van schade, geef verontschuldiging en genezing een kans. Veel 

overtreders zullen niet geïnteresseerd zijn in de restauratiefilosofie 

door deze te boycotten, maar herstelrecht biedt meer hoop dan 

strafrecht. Het speelt een rol in transformatieprocessen in kleuter-

scholen, individuele families in woningen, en tot een hele natie 

waar de Waarheids – en Verzoeningscommissie een hele natie 

probeert te genezen en zich te verzoenen met een crimineel verleden. 

Dit gebeurt door het begrip herstel in de breedste zin van het 

woord, en niet de straf, centraal te stellen. 

 

Het herstelproces biedt enorme voordelen ten opzichte van het 

vergeldingssysteem: 

1 Herstelrecht plaatst slachtoffers centraal  

In Nieuw Zeeland zijn in 10 jaar tijd conferenties over herstelrecht 

voor jeugdige delinquenten onder de 17 jaar gehouden met hulp 

van deskundige gespreksleiders samen met slachtoffers en daders, 

families en vrienden. Het aantal jonge delinquenten dat voor 

de rechter is verschenen, is gedaald van 13000 rechtszaken 

naar 1800 

2 Herstelrecht biedt genezing aan alle betrokkenen 

Een slachtoffer kan gevuld zijn met haat, bitterheid, zelfmede-

lijden, verlangen naar wraak, maar wilde geen permanent 

slachtoffer blijven, en werd overwinnaar van het kwaad, de 

haat en de dood. Voor slachtoffers van een misdrijf is vergeving 

het loslaten van de macht die het misdrijf en de dader over 

hen hebben, zonder die persoon door de vingers te zien. Het 
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betekent dat het delict en de dader niet langer domineren over 

het slachtoffer. 

3 Herstelrecht legt de verantwoordelijkheid voor de misdaad 

in handen van degenen die deze begaan 

 Het herstelrecht erkent dat we allemaal deel uitmaken van de 

ene menselijke familie en dat we verantwoordelijkheden hebben  

voor elkaar. Om ons altijd op het individu te richten, alsof we 

altijd buiten een groepering op het werk, thuis in de gemeenschap, 

in een sportclub, is te engheid gericht. Dit is één van de grote 

zwakheden van het westerse rechtssysteem.  

4 Herstelrecht is inheems 

Alle inheemse culturen hadden al duizenden jaren restauratie-

processen in de praktijk voordat ze gekoloniseerd werden. 

Het traditionele inheemse recht was onlosmakelijk verbonden 

met het alledaagse leven. 

5 Herstelresultaten zijn beter voor iedereen, slachtoffers, 

daders, en de gemeenschap 

Slachtoffers melden consequent hun waardering voor de kans 

om hun verhaal te vertellen en de daders te confronteren met 

hun gevoel van verwonding, boosheid en verontwaardiging.  

Uit reacties van daders blijkt een frequente erkenning van schuld 

en een diepere realisering voor de gevolgen van hun wangedrag. 

Statistieken tonen het succes van de slachtoffer-dader bemidde-

ling en bevestigen de geldigheid van de voorstanders van 

deze methode 

 

De omzeiling van strafzaken in een rechtbank: 

* In Japan komt tweederde van alle gearresteerde mensen niet 

voor het gerecht in de rechtszaal. Mensen in een vroeg stadium 

afleiden van een strafrechtelijk systeem kan voor velen een 

heilzame les zijn die ze nodig hebben. De mogelijkheid zich 

te verontschuldigen en schadebetaling en dienstverlening aan 

de gemeenschap hebben bewezen praktische opties te zijn. 
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* Toerustingscentra helpen daders vaardigheden, zelfvertrouwen  

en prestatieniveaus  te verschaffen die nodig zijn om adequaat 

en maatschappelijk verantwoord  in de wereld te kunnen leven 

* Slachtofferhulp helpt overtreders de gevolgen van hun asociaal 

gedrag  te verwerken. Huiskamergesprekken in groepen over 

Bijbelse onderwerpen met een justitiepastor als gespreksleider 

zijn een constructieve manier om met criminaliteit om te gaan.  

* Herstelrechtelijk vergaderen werkt voor jongeren. Het geheim 

van succes bij hen is de “beloning en straf” aanpak (carrot and 

stick). Volwassenen worden uitgenodigd om een conferentie-

plan uit te werken waarmee ze instemmen en waarvoor ze 

verantwoordelijk zijn voor wat ze gedaan hebben. Ze krijgen 

de kans om deel te nemen aan een herstellende uitkomst.  

 

Conclusie 

Het herstelrecht houdt in dat de harten van mensen veranderen 

van woede, bitterheid, pijn en wrok naar harten van mededogen, 

genezing en barmhartigheid. Er is dringend behoefte aan een 

systeem dat slachtoffers beter tegemoet komt, dat verontschul-

digingen, genezing, begrip, verantwoording, persoonlijke en 

collectieve verantwoordelijkheid vergeving en zelfs verzoening 

bevordert. Zoals ook in het Jubileum jaar 2000 wereldwijd schulden 

worden kwijtgescholden. We hebben een systeem nodig dat gevan-

genisstraf beperkt en alleen gebruikt wordt als laatste redmiddel 

voor de gevaarlijkste overtreders. Processen van herstelrecht 

bieden hiervoor mogelijkheden, het huidige strafrechtelijk proces 

doet dat niet. Herstelrecht  kan  helpen Gods Koninkrijk dichter 

bij te brengen. ”Dat een Nieuwe Wereld Komen Zal!”   

 

 

Paul Steverink 
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CORONA SPEELT EEN GROTE ROL IN 

MIJN 85STE LEVENSJAAR 
 

Bijna vier maanden geleden werden de maatregelen bekend gemaakt 

om daarmee het coronavirus te proberen buiten de deur te houden. 

Onze gemeenschap werd gerekend onder de maatregelen voor 

verpleeghuizen en kleinere leefgemeenschappen. Het kwam 

feitelijk uit het niets opzetten, maar de maatregelen en protocollen 

waren niet van de lucht. Plakkaten op de deur, dat mensen niet 

van buiten binnen mochten komen, tenzij medewerker e.a. Bij 

de ingang ontsmettingsflacon voor de handen te gebruiken voor 

hen die wel naar binnen mochten. De bewoners mochten wel naar 

buiten, maar geen bezoeken afleggen, hooguit op een verstandige 

wijze boodschappen doen of wandelen/fietsen. Ondanks dat we 

onder hetzelfde dak wonen, moesten we wel afstanden in acht 

nemen, geen handen schudden e.d. Dat leidde tot een aardige 

ervaring.  

Zes dagen na de lock-down vierde ik mijn 85ste verjaardag.  

Een paar dagen eerder had ik vreselijk last van mijn rug en kon 

nauwelijks mijn bed uitkomen. De afstand van mijn bed naar het 

toilet is normaal vier-vijf stappen, maar met heel veel moeite en 

pijn kon ik de afstand afleggen. De fysiotherapeut mocht toen 

nog binnen komen en na een behandeling ging het beter, maar 

vanaf dat moment werd de wandelstok mijn vaste gezel. Dus op 

mijn verjaardag liep ik met een stok en deed mijn linkerhand in 

mijn broekzak. Niemand kon mij dus met een handdruk feliciteren. 

Het was de eerste keer, maar het was leuk om te zien dat menigeen 

met uitgestoken hand naar mij toekwam, en op dat moment drong 

het pas echt door tot velen dat er geen handen geschud mocht 

worden. Sommigen werkten met hun elleboog, wat anders een 

slecht iets is en anderen deden het op Oosterse wijze met de 

handen voor de borst en een buiging makend, kortom het was 

zeer vermakelijk. Dit was een grappige eerste ervaring in onze 
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gemeenschap. Het woord corona viel dus de hele tijd. We hadden 

er nog geen beeld van op dat moment, maar men kwam er door 

de praktijk achter dat het iets bijzonders was. 

Tot mij was het al iets eerder doorgedrongen, omdat ik op 11 maart 

mijn verjaarsfeestje voor familie en vrienden al had geannuleerd, 

dat op 22 maart stond gepland en waarbij ruim 50 personen zouden 

komen. Dat was echt even slikken, want alles was gepland en de 

feestversiering lag al te wachten. Uitstel tot na de zomervakantie 

was toen de gedachte…. Nu denk ik steeds meer: volgend jaar 

dan maar 85 + 1. Nu maar even niet mee bezig zijn, eerst het 

jaar maar goed uitgaan.  

Ook het afzeggen van een gepland en geboekt long weekend in 

Twente, een zomervakantie in Frankrijk en niet boeken van een 

zakenreis naar Indonesië waren pijnlijke aangelegenheden, niet 

wetend of er tijd en gelegenheid zal komen om opnieuw afspraken 

te kunnen maken. 

Door het niet doorgaan van deze zaken drong het steeds meer 

door, dat het menens was met de maatregelen. Enkele voorbeelden 

waardoor het mij verder echt raakte: 

o Op 3 januari 2020 ben ik aan mijn oor geopereerd en was 

nog bezig met de nazorg ervan, maar de gemaakte afspraken 

werden geannuleerd. Het werd 11 juni voor ik weer mocht 

komen. Gelukkig alles goed, maar je werd er toch onzeker 

van.  

o Normaal heb ik een keer in de week hier massage van de 

fysiotherapeut en één keer in de week ga ik naar zijn medisch 

trainingscentrum voor een conditietraining. Vanaf half maart 

was het half juni weer de eerste keer massage en begin juli 

de training, die goed tegenviel, vooral het lopen op de band 

en het fietsen op de hometrainer. Zal niet meevallen om dit 

weer op peil te brengen…… 

o Vlak voor mijn verjaardag was ik naar de kapper gegaan, 

daarna werd het 12 april. In onze gemeenschap was het 

duidelijk dat haren gewoon doorgroeien ook in de coronatijd! 



 46 

Half juni kwam de lijst weer te hangen voor degenen die intern 

geknipt worden.  

Er zijn van sommigen een foto gemaakt van vóór en ná de 

knipbeurt o.a. van medebroeder Frits: 

 

      
 

o Mijn agenda is altijd en al jaren mijn beste kameraad, omdat 

hij precies aangeeft als ik een activiteit heb, zowel binnen 

als buiten. Vanaf het moment dat ik landelijke functies heb 

bekleed (1974) of in onze eigen gemeenschap meerdere taken 

heb, is mijn agenda zeer vol en maakt mijn auto vele kilometers, 

tot nu toe nog ruim 20.000 per jaar. Deze coronatijd was 

oorzaak dat vanaf half maart ik in de rest van het half jaar 

alleen maar doorgehaalde afspraken en geplande vergaderingen 

zag in mijn agenda. Dit was heel erg wennen! Wel heeft het 

tot nieuwe ervaringen geleid, zoals per telefoon vergaderen; 

per skype of zoom of microsoft teams besprekingen houden. 

Het zijn mooie mogelijkheden, maar ze verlopen technisch 

niet altijd even goed en het blijft behelpen. Je mist een heleboel 

aan non verbale reacties enz. De techniek is een mooi hulp-

middel, maar erg lastig, zeker voor mensen die problemen 

hebben met het gehoor!  

Mijn auto snapte het ook niet en liet de accu leeglopen….!!! 

En liet me, op een moment dat ik even boodschappen wilde 

doen, in de steek! 
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o Bij interne activiteiten mochten geen mensen van buiten komen, 

dus bij de redactievergaderingen van Inko, misten wij de 

inbreng van onze medebroeder Paul Steverink uit Groningen 

en bij de Werkgroep die activiteiten organiseert om de bewoners 

van tijd tot tijd iets leuks en afwisseling te brengen, misten we 

Lineke van Wolferen, een van de steunpilaren van de groep.  

Zo was voelbaar dat corona op alle fronten gevolgen had, ook 

al bleef ze gelukkig buiten de deur en er geen besmettingen 

zijn opgetreden. 

o Een vreemde gewaarwording was ook de afwezigheid van 

familieleden en vrienden van onze oudste medebroeder Ben 

Doodkorte bij het afscheid nemen na zijn overlijden en zijn 

begrafenis. Gelukkig was er geen sprake van corona. 

o Veel hoorde je over eenzaamheid bij het sterven en afscheid 

nemen van geliefden zoals echtparen die gescheiden werden 

in ziekenhuizen en verpleeghuizen en het bezoek door familie-

leden. Ook bij begrafenissen en crematies. Van de afwezigheid 

van anderen dan huisgenoten hebben we dit bij Ben Doodkorte 

meegemaakt. Zelf heb ik het ook ervaren in mei toen een lid 

van mijn Utrechtse vriendenclub overleden is. Vier jaar geleden 

was zijn vrouw al overleden en daarna is hij geestelijk snel 

achteruit gegaan en in een verpleeghuis terecht gekomen in 

Leerdam. In deze jaren heb ik geprobeerd hem enkele keren 

per jaar nog op te zoeken. Bij de uitvaart van zijn vrouw heb 

ik namens de Utrechtse vriendenclub een woordje gedaan en 

zijn dochters wilden het nu bij hun vader ook graag hebben. 

Een klein gezelschap van zo’n 15 personen was uitgenodigd, 

de corona anderhalve meter afstand werd in acht genomen 

door opstelling van de stoelen voor de niet-familieleden en 

daar sta je dan om de kinderen en kleinkinderen met name 

op afstand te condoleren en je woordje te doen. Na afloop 

ieder weer zijn eigen gang gaande….. 

Dit komt heel onwezenlijk en onpersoonlijk over, al weet je dat 

het overal zo verloopt, het blijft een zeer gevoelig gebeuren. 
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o Wat in ons leven een royale plaats inneemt is de liturgie en 

de hoogtijvieringen in de Goede Week. Voor Palmzondag 

begint dan de echte drukte ieder jaar om alle vieringen goed 

voor te bereiden. Nu zou alles heel anders gaan, omdat er geen 

Eucharistievieringen en communie uitreiken mogelijk was. 

Het werd aanpassen en er toch iets van proberen te maken. 

Het is uiteraard gelukt, maar ook hier was het wennen aan 

onwezenlijke en vreemde bijeenkomsten, vooral met Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen. De weten-

schap dat het over de hele wereld hetzelfde gebeurt, al gaat 

ieder land er toch weer anders mee om, het gevoel dat het 

wereldwijd was gaf enige troost. Bovendien dat in onze gemeen-

schap geen besmetting was, gaf ons nog heel veel vrijheid in 

het leven en handelen. Dit in tegenstelling tot kloostergemeen-

schappen die wel met besmetting en sterfgevallen te maken 

hadden en de bewoners niet meer van hun kamer mochten 

komen en het eten op hun kamer aangereikt kregen. Of zoals 

de zusters van Liefde in Tilburg – waarvan de zus van Wilfried 

lid is – 12 medezusters in tijd van 14 dagen hebben zien 

sterven aan corona…… 

o Intern hebben wij goed kunnen voortgaan zoals we gewend 

zijn. Hier en daar wat passende maatregelen, bijvoorbeeld 

met vier aan een tafel i.p.v. zes personen; in de kapel overal 

een stoel tussen twee personen leeg laten enz.  

Ook was het wel eens moeilijk om mensen die het spoor een 

beetje kwijt zijn, duidelijk te maken dat je geen handen mag 

geven e.d. Wij mogen echt niet klagen. Hier past ook nog 

dat ook in de kapel vanaf zondag 5 juli weer bezoekers van 

buiten mogen komen bij de viering, maar wel volgens de 

coronaprotocollen. Hiermee rekening houdend kunnen er 

maximaal 20 komen en van tevoren opgeven voor deelname. 

Een flink georganiseer, vooral omdat na de eerste inschrijving 

alweer regels veranderd zijn… Zo blijft een mens bezig. 
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Heb ik mijn dagen goed kunnen doorbrengen en heb ik ook 

iets nieuws ontdekt en gedaan? 

Van deze afgelopen tijd vanaf mijn 85ste verjaardag, kan ik alleen 

maar zeggen dat het me heel goed gegaan is en ik het positief 

heb kunnen oppakken. Na een al jarenlange volle agenda, werd 

deze in één slag leeggemaakt. Even heb ik gedacht, wat overkomt 

me nou? Dat is toch niks voor mij om de hele dag en alle dagen 

gewoon thuis te zijn? Ik heb het opgepakt als zijnde een mooie 

leerschool voor de tijd dat alle externe activiteiten zullen wegvallen 

en ik dan “echt gepensioneerd” ben en 24 uur per dag thuis ben. 

De kloosterlijke dagorde van de gemeenschap was daarbij een 

goed hulpmiddel, want de dagen vliegen om. Ik ben geen uitslaper, 

dus op gewone tijd opgestaan, gevolgd door ontbijt en voordat 

je het weet is het koffietijd, middagmaal, koffietijd, kapeldienst, 

avondmaal en recreatie. Die tussenliggende tijden waren gevuld 

met zaken afhandelen of meer recreatief: ik heb een abonnement 

op de onlinebibliotheek genomen en heb alweer enkele boeken 

gelezen; in plaats van alsmaar te freecellen op de computer ben 

ik het gaan afwisselen met legpuzzels leggen op de computer 

en onverwachts ben ik - mede door het mooie weer - sinds jaren 

gaan wandelen en doe dat nu met enige onregelmatige regelmaat 

van drie kwartier tot een uur! Jarenlang niet meer gedaan! De 

eerste keer ging ongepland. Ik ging namelijk op en naast ons 

terrein lentefoto’s maken en toen die gemaakt waren, dacht ik: 

“Goh, ik kan wel eens een ommetje maken, wie weet wat ik voor 

moois nog tegenkom!” En zo geschiedde en heb ik een uur gewan-

deld en was niet eens echt moe! Stimulans om het vaker te doen. 
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Selfie van  

“even uitrusten” 

bij de PGGM 

 

 

Toen de coronatijd begon is de overal geldende 100 km snelheid 

ingegaan. Geen besef van gehad tot ik begin april naar Den Bosch 

ging om het Jaarverslag van het Buurtpastoraat Utrecht op te 

halen, toen ontdekte dat ik raar zat te kijken, omdat de auto’s in 

doorsnee zo langzaam reden. Beter op de borden lettend zag ik 

de verandering, waaraan ik nog helemaal niet gedacht had! Nu 

inmiddels al een paar ritten gemaakt hebbend, weet ik het. 

Maar het is wennen als snelle rijder. Hierbij past ook nog, dat 

ik al vanaf november 2019 wacht op de verlenging van mijn 

rijbewijs……. Tot het eind van het jaar mag ik in Nederland 

blijven rijden…..(heeft niets met corona te maken, hoor!). 

 

Al met al vind ik dat ik van mijn 85ste levensjaar al vier maanden 

een rare en vreemde tijd doorgekomen ben, maar op een goede 

wijze en het niet gauw zal vergeten.  

Nu maar afwachten hoe de rest van het kalenderjaar zal verlopen.  

 

 

De Bilt, 4 juli 2020 

Leo Ruitenberg. 
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