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Monniken 
zijn ook na de 
dood onder 
ons EEN FOTOVERHAAL VAN 

ARMANDO JONGEJAN

a a n h e t w o o r d  broeder gerard mathijsen osb, abt van egmond

 ‘Het is niet alleen maar plaatjes maken, het gaat 

om contact leggen met de mensen’, zegt fotograaf 

Armando Jongejan (1960). En dat is te zien. In 

markante, vierkante foto’s legt hij zijn blik op het 

bestaan vast. In 2016 vroeg abt Gerard Mathijsen hem om de ver-

anderingen binnen de abdij vast te leggen. Voor twee jaar verbond 

hij zich aan de abdij: ‘Als ik ja zeg, wil ik het goed doen, er de tijd 

voor nemen. In die periode stierf broeder Nol. Hij wilde begraven 

worden bij abt Van der Wielen, overleden in 1977. Die hebben de 

grafdelvers toen opgegraven, op een koude ochtend in december 

2017. Het had gevroren, er lag een dun laagje ijs.’ Een verhaal in 

twaalf foto’s over afscheid nemen en de eeuwigheid welkom he-

ten: een uitnodiging tot langzaam kijken.

Monnikenleven, Armando Jongejan, 
met een voorwoord van abt Gerard 
Mathijsen osb en een inleidend essay 
van Charles van Leeuwen. Het boek 
is verkrijgbaar in de abdijwinkel, te 
bereiken via abdij@abdijkaarsen.nl.t e k s t b i j  d e f o t o’s  leo fijen
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Broeder Nol heet voluit Arnold van der Drift. Hij was een 
veelzijdig mens, met uiteenlopende talenten. Als broeder 
had hij de zorg voor de boomgaard, was hij ziekenbroe-
der en ontwikkelde hij zich tot een Bijbelkenner. Op  
18 januari 1952 begon zijn monastieke leven in de abdij. 
Daaraan was een bewogen jeugd voorafgegaan. Zijn 
vader had een drukkerij in Delft en had veel werk van de 
franciscanen aldaar. Nol ging naar het gymnasium van 
de franciscanen in Venray, maar koos daarna een andere 
weg, die van een economiestudie in Rotterdam.

De oorlog eindigde voor hem als dwangarbeider in Berlijn. 
Daar vierde hij te vroeg de overgave van de Duitsers. Dat 
kwam hem duur te staan. Hij moest zijn eigen graf graven 
en zou worden gefusilleerd met een aantal anderen. Hij 
dacht dat hij zou sterven. Op het laatste moment kreeg hij 
gratie. En zo kwam hij na de oorlog toch terug in Delft. Daar 
bleek dat zijn geliefde duiven niet meer leefden, opgegeten 
vanwege de honger door zijn familie. Zijn graf kwam er pas 
in 2017, toen hij 98 was, bijna een eeuw oud.
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Hij wilde graag begraven worden bij de abt die tegelijk 
met hem was ingetreden en net als hij de priesterwij-
ding had ontvangen op 17 augustus 1958, Dom van der 
Wielen. Daartoe moesten we het graf openen. Dat heb-
ben we op een koude decemberochtend gedaan. Er was 
niet veel over, behalve het houten kruis van de abt. Zo 
gaat dat met een mens.

We hebben de resten in de kist gedaan, met eerbied. Die 
kist hadden we nog op zolder staan. En die ging samen 
met broeder Nol in het graf. Zo hebben we aan de laat-
ste wens van broeder Nol gehoor gegeven.
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Monniken zijn ook na de dood onder ons. Daarom wor-
den ze opgebaard in een open kist. Die blijft open tot op 
het kerkhof. De broeder hoort er zo lang mogelijk bij. Pas 
op het kerkhof gaat het deksel er op. Benedictus leert 
ons dat we de dood voor ogen moeten houden. Zo moe-
ten we leven. Zo is hij ook gestorven, de man die ons de 
regel heeft gegeven.

Hij voelde dat zijn uur gekomen was en heeft, biddend 
het Onze Vader, zijn ziel aan de Heer gegeven. Broeder 
Nol is gestorven, voorzien van het sacrament van de zie-
ken. Als een dankbaar mens, dankbaar voor zijn leven…
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… want hij heeft van betekenis kunnen zijn door zijn 
Bijbelkennis, als oblatenvader en door zijn positieve 
levensinstelling. Hij verstond de kunst de zonzijde van 
het leven nooit uit het oog te verliezen.

Dankbaar was hij ook voor de goede zorg van zijn  
broeders.



eeuwigklooster!

herfst 2018   |   Klooster!   |   5756    |   Klooster!   |   eeuwig

Zo is hij ook heengegaan, onmerkbaar zachtjes wegge-
gleden, omringd door zijn broeders.

Die hebben hem naar het graf gebracht.
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Daar is hij teruggegeven aan de aarde.  n




