
gaar kon hij heerlijk genieten en 
ook van spijs en drank kende hij de 
aantrekkelijkheden. 
Op het einde van zijn lange leven 
moest hij zich veel van deze genoe
gens ontzeggen door de slepende kwa
len die zijn lichaam langzamerhand 
sloopten. Na een vol jaar ziekbed 
gaf hij zijn ziel aan zijn Schepper 
terug, hoewel hij ook hiervan vond 
"dat het niet zo'n haast had" . Hij 
leefde graag, maar gaf zich óók 
graag gewonnen aan God. 
Hij ruste in vrede. 

Ter nagedachtenis aan 
FRATER M. BASILIUS 

(J. ENGBERS) 

Geboren te Lonneker 6 oktober 1888, 
ingetreden in de Congregatie der 
Fraters van Utrecht 6 augustus 1912. 
Na een lang ziekbed overleed hij te 
De Bilt op 31 juli 1972 en werd 
begraven op het kerkhof van de 
fraters te Zeist. 

Frater Basilius was een markante 
figuur, die op het communiteitsleven 
zijn eigen stempel drukte. In zijn 
lange kloosterleven, waarvan hij 
negen jaren in de missie van Java 
doorbracht, heeft hij zich doen ken
nen als een man van diep, vasthou
dend geloof en serieuze plichtsbe
trachting. De wezenlijke tradities 
van de congregatie moesten vóór 



alles gehandhaafd blijven en hij wist 
het maar moeilijk te plaatsen, wan
naar iemand belangrijke voorschrif
ten en regels in z'n leven soepeler 
toepaste. In z'n stoer Twents ge
loofsleven was hij ervan overtuigd, 
dat elke afwijking van 'n eenmaal 
gegeven woord, zwakheid was. Toch 
bleef hij niet onontvankelijk voor de 
vernieuwingen die zich vooral de 
laatste tien jaren aandienden, al wil
de hij ook weer niet zover gaan zich 
met alles akkoord te verklaren. Hij 
bleef tot aan zijn dood toe de fraters 
toog trouw; de Mariaverering bleef 
bij hem in hoog aanzien; hij bad 
dagelijks z'n rozenhoedje en zijn 
brevier. 
In het dagelijks leven toonde hij zich 
een gezellige medebroeder met eigen 
inbreng, vooral door zijn juiste en 
rake opmerkingen, die hij op een 
genoeglijke manier wist te verwoor
den. Tijdens tafeldiscussies had hij 
steeds 'n flink en soms heftig aan
deel en gaf zich niet zomaar ge
wonnen. 
Op z'n tijd wist hij ook de aardse 
genoegens te waarderen. Van 'n si-




