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PEER OTTEN

* 9 maart 1925
† 15 oktober 2012
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Brother Bernardino, G.W.J.M. Otten
Gerard Willem Joseph Maria (‘Peer’, ‘Gerrit’)

Geboren op 9 maart 1925 te Duiven. Geprofest op 
15 augustus 1945 in de congregatie van de Broe-
ders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (FIC). 
Overleden op 15 oktober 2012 in het Canisius Wil-
helmina Ziekenhuis te Nijmegen.

‘Overal komen geluk en genade
Mij tegemoet, mijn leven lang.’
 
Lieve Peer, lieve Gerrit,
 
Deze passage uit psalm 23 stond boven je rouwbrief. Hij is toe-
pasbaar op jouw leven. Teleurstellingen en verdriet zijn je niet be-
spaard gebleven, maar het geluk en de genade hebben de boven-
toon gevoerd. Je contacten met mensen, vooral met de gewone 
mensen in Pakistan, hebben je gelukkig gemaakt. Je bent een rijk 
en begenadigd mens geworden.
 
Zoon van een bierbrouwer
Je bent op 9 maart 1925 in Duiven geboren. Je was de vijfde uit 
een gezin van acht kinderen – vijf jongens en drie meisjes -, waar-
van nu nog alleen je jongste broer Toon uit Rijkevoort in leven is. 
Je vader was bierbrouwer met een eigen handel in dranken, ‘De 
Star’. 
Vanaf de vierde klas ging je naar het pensionaat van de Broeders 
FIC in Wehl. Daar leerde je de broeders kennen en in 1940 zette

Frans School
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 je de eerste stappen om zelf broeder te worden. Je ging naar de 
vakschool van de broeders in Maastricht en werd opgeleid tot 
timmerman. Dáár heb je de naam ‘Peer’ gekregen, omdat een an-
dere jongen die net was weggegaan toen jij kwam Peer van Otten 
heette. Die naam heb je altijd behouden. Maar je bleef natuurlijk 
‘Gerrit’ voor je familie. Op 15 augustus 1945 deed je je eerste 
professie als broeder Bernardino.

Geloof, dienstbaarheid en goedheid
Je leven werd gekenmerkt door een rotsvast geloof, een grote 
dienstbaarheid en een warm menselijke goedheid. Iemand helpen 
stond jou op het lijf geschreven. Je hebt dat altijd gedaan, heel 
gewoon en vanzelfsprekend en zonder ophef of kouwe drukte.
We hebben je leren kennen als een man van goud: eerlijk, be-
trouwbaar, met een grote liefde voor mensen, met name die in 
een achterstandssituatie. 
De eerste zeventien jaar van je broederleven heeft de congregatie 
je ingezet in de keuken en het huishoudelijk werk, terwijl je was 
opgeleid tot timmerman. Dat heb je zonder veel morren gedaan.
Maar gedurende je 23-jarige verblijf in Pakistan heb je je vele men-
selijke en praktische kwaliteiten pas werkelijk kunnen ontplooien. 
Aanvankelijk ging jouw missie daar niet van een leien dakje. De 
eerste jaren kreeg je niet veel ruimte en heb je een heel vervelende 

Br. Bernardino Otten, born as the fifth of eight 
children of a brewer, joined the FIC  in 1940 and 
trained to be a carpenter. For the first seventeen 
years he performed household tasks, but then he 
was sent to Pakistan and spent 23 years there. 
He became a builder and worked on a hospital, a 
boarding school, churches and monasteries. He 
also built strong relations with the local people 
who considered him a real holy man. When he 
returned to the Netherlands he was a man-of-
all-jobs to his fellow brothers. Padre Pio was his 
great example. Peer believed that he could do 
nothing without God. He has now gone home 
to Him. 
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tijd meegemaakt. 
Je hebt vaak ver-
zucht: ‘Wat doe ik 
hier eigenlijk?’
Toen je mocht 
gaan bouwen en 
met de door jou 
geliefde Vlaamse 
paters Kapucijnen 
ging samenwer-
ken, bloeide je op 
en kreeg je de kans 

om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo werd je bouw-
heer en verbouwer van vele ‘monumenten’: een ziekenhuis, een 
internaat, klaslokalen, kerken en kloosters. Maar belangrijker dan 
jouw bouwactiviteiten was dat je je thuis voelde in de omgang met 
gewone Pakistaanse mensen. Praktisch iedereen kende jou als 
‘Brother Peer’ en hield van jou. ‘Peer’ , door de Pakistani op zijn 
Engels uitgesproken als ‘Pir’ betekent in het Urdu ‘heilige man’. 
En zo zagen de gewone mensen jou: als een goede, eenvoudige 
en heilige man.
 
Een echte religieuze mens
Ook je medebroeders in Pakistan hadden grote waardering voor 
jou. Broeder John Hetem, de toenmalige regionale overste, richt- 
te zich tot jou in een brief van 14 augustus 1974, toen je na je ver-
lof in Nederland bijna een jaar lang zat te wachten op je re-entry 
permit, met de volgende woorden:
‘Ik heb er nooit een geheim van gemaakt, dat jij hier in Pakistan 
nodig was, erg hard nodig. Mogelijk heb jij gewoon door je voor-
beeld van ‘harde werker zonder veel flauwe kul’, van de broeder 
die duidelijk liet merken dat hij aan de kant van de gewone man 
stond en zich bij de gewone Pakistaanse mensen ook thuis voel-
de, wel meer betekend dan alle anderen samen.’
En in de regionale nieuwsbrief van 25 augustus 1974 schrijft de-
zelfde John Hetem aan zijn medebroeders:
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Links: Bernardino Otten 
en Harold Kok gaan naar 
Pakistan, Egberto Kok 
zwaait uit. Left: leaving for 
Pakistan, 1962. 

Boven/top: Jos v.d. 
Kerkhoven, Leo v.Weert, 
Manfred de Baaij, David 
Kortekaas, John Hetem, 
Bernardino Otten, 
Anthony Ruizendaal. La-
hore, 1964. 

Boven/above: Jos 
v.d.Kerkhoven, Leo 
v.Weert, David Kortekaas, 
Bernardino Otten, John 
Hetem. Gujranwala, 1967.
Rechts/right: Eerste steen 
internaat Sialkot. Founda-
tion stone Sialkot boarding 
school. 1967. 

Links/left: Trots op het ge-
bouwde klooster. Proud of 
the convent he helped to 
build. 1982.
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‘Peer was populair bij de paters en de mensen waaronder hij 
werkte. Niet om zijn eruditie of zijn grote vakbekwaamheid, maar 
om zijn eenvoud, zijn dienstbaarheid en zijn eerlijke pogingen een 
goed religieus te zijn. Peer was meer missionaris door zijn voor-
beeld als mens dan door de ‘monumenten’ die hij gebouwd heeft.’
 
Teleurstellingen
Peer, je leven was niet allemaal rozengeur en maneschijn, zo zeg 
je zelf in je dankwoord bij je 50-jarige professiefeest:
‘Er waren ook droevige dagen. Toen ik een jonge broeder was, 
stierf plotseling Vader en ik mocht niet naar de begrafenis. Toen ik 
in Pakistan was, is mijn moeder gestorven. Begrip en menselijk-
heid stond vroeger in de congregatie op een zeer laag pitje en dat 
heeft mij veel verdriet gedaan. Ook was er verdriet in de vorm van 
teleurstellingen, niet begrepen worden, het niet aankunnen van 
werkzaamheden ook al wilde ik nog zo goed. Maar vandaag – 50 
jaar broeder – zie ik het heel anders. De narigheden zijn in mijn 
leven toch uitgelopen op: vrede, geluk en dankbaarheid.’
Je hebt ook duidelijk geleden toen je in 1974 een jaar lang in 
Nederland op je visum moest wachten voor je weer naar je ge-

liefde Pakistan kon 
vertrekken. Je had de 
hoop al opgegeven. 
Ook heb je in 2007 
een hele lange peri-
ode in het ziekenhuis 
gelegen en letterlijk 
de dood voor ogen 
gehad.
 

Een man van gebed
Verdriet en teleurstellingen genoeg, maar je bent er nooit aan on-
derdoor gegaan. Je hebt altijd troost en steun gezocht in je gebed 
tot Padre Pio, de Italiaanse kapucijn met de wondertekenen in 
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zijn lichaam. In sep-
tember 1995 heb je 
een pelgrimage mo-
gen houden naar As-
sisi en Padre Pio. Dat 
vond je geweldig!
Je bent altijd een 
diep gelovig mens 
geweest, eenvoudig 
en zonder poespas. 
Naast en tijdens je 
werk heb je ook veel gebeden. Je was ervan overtuigd, dat je 
niets hebt kunnen doen zonder Gods hulp.
 
Een ‘gouden’ medebroeder
Ook op de communiteit van Nijmegen-Sterreschansweg heb je 
vanaf 1986 een positief stempel gedrukt. Je deed er allerlei klus-
jes voor het huis en voor de broeders. Je stond altijd klaar in veel 
verschillende varianten: tuinman, bloemenverzorger, weekend-
kok, ziekenbroeder, verzorger van graven, keldermeester, schil-
der, beeldenmaker, timmerman, inpakker bij verhuizingen. Met 
grote trouw verrichtte je al die taken, waarvan je medebroeders 
soms nauwelijks wisten dat je ze allemaal deed. In lokale beraden 
stelde je je bescheiden op, maar je kwam altijd eerlijk voor je me-
ning uit en liet niet over je lopen. Iedereen wist wat hij aan jou had.
En je bent de eerlijke, hulpvaardige en belangstellende Peer ge-
bleven, ook toen je in 2007 na een lange ziekenhuisperiode naar 
het St. Jozefklooster hier in Hees verhuisde. Je naam werd wat 
officiëler: broeder Otten. Je werd door de paters en broeders van 
de priesters van het H. Hart (SCJ) liefdevol als medebroeder op-
genomen. Je voelde je thuis en voor hen bleef je broeder Peer.
 
Tot in lengten van dagen
Je hebt, zoals gezegd, de nodige teleurstellingen gehad in je le-
ven. Maar ook veel geluk ervaren: in je omgang met mensen - 
vooral de gewone mensen in Pakistan maar ook in Nederland op 



14

de plaatsen waar je hebt gewerkt -, in je religieus-zijn en je relatie 
met God, in je contacten met je familie en je medebroeders.

Psalm 23 zegt het zo:
‘Overal komen geluk en genade
mij tegemoet, mijn leven lang.
En altijd kom ik terug in het huis
van de Heer, tot in lengten van dagen.’

Jij hebt nu jouw Thuis gevonden. De Heer zal je verwelkomen en 
opnemen in zijn oneindige Liefde.
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Dag schatje!

Lieve Ome Gerrit,

Als hoogsensitief meisje hield ik me in de jaren 70 ook erg be-
zig met hoe het met u zou gaan daar in dat verre Pakistan. Ik 
kende zelf sterke heimwee gevoelens en verplaatste me in u. Hoe 
moest het toch zijn om ‘zonder familie’ je te moeten redden in 
zo'n vreemd land.
Ik wilde u op de eerste plaats een stukje thuis geven en ben 
u gaan schrijven over het wel en wee van de familie Otten. Ik 
schreef ook over mijn gevoelens, hoe het voor mij zou zijn als ik 
zo ver van huis zou moeten zijn en vroeg u hoe dat voor u was. 
U waardeerde dat enorm en er volgde tot uw thuiskomst in 1985 
een onafgebroken briefwisseling. U schreef dat uw eerste jaren 
in Pakistan (begin jaren 60) erg zwaar waren geweest. U had wel 
terug willen kruipen. O, wat kon ik dat gevoel tot in m’n diepste 
vezels voelen. Het was maar goed dat op het moment dat ik met 
u ging schrijven, u uw draai helemaal gevonden had. U werd ge-
waardeerd voor wat u deed en voor wie u was; dat bleek uit alles.
Naast mijn doel om de twee werelden iets dichter bij elkaar te 
brengen, merkte ik dat ik uw verhalen over dat onbekende land, 
de cultuur en zijn gewoontes bijzonder interessant vond. Regel-
matig werd de brief ook vergezeld met een pakketje; een sjaal, 
armbandje of een ketting. M'n klasgenootjes en vriendinnen wa-
ren er regelmatig jaloers op.

U schreef en vertelde later thuis, dat u niet echt een studiebol 
was. Ik sprak hier thuis met u over en ik vertelde dat u in deze 
tijd waarschijnlijk de diagnose dyslexie gekregen zou hebben, of 
vroeger ook wel woordblindheid genoemd. Vroeger werd gedacht 
dat deze mensen geen studiebollen waren...
Wat ik in elk geval wel durf te beweren is dat u een bovengemid-

Nichtje Elsbeth
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deld EQ, emotioneel quotiënt 
had. Wát een empathie, wát een 
betrokkenheid, wát een groot 
hart. Altijd klaar staan voor uw 
familie, op de juiste tijd, op de 
juiste plek. Nooit opdringend. 
U heeft uw zusje Trees zo lief-
devol begeleid op haar ziekbed 
en sterfbed, net als uw broer 
Jan, mijn papa. Ook al was er 
van papa’s kant nauwelijks een 
gesprek meer mogelijk; u was 
er. Dank u wel Oompje. Dat is 
liefde!

Weer terug in Nederland wer-
den de brieven vervangen door 
regelmatige bezoekjes. Wat 
hebben we gewandeld in de tuinen van de Sterreschans; en uw 
grote hobby.., gips- en betonbeelden maken. De prachtige ‘onbe-
werkte’ betonnen uil, kijkt me elke dag vanaf de vijverrand aan. 
‘Onbewerkt… bah’, u vond dat spuuglelijk, u zag ‘m liever met 
een wit of bronzen laklaagje. 
U wilde graag een Maria van Lourdes voor in het grotje dat u her-
ontdekt had, hier in de tuin bij het St. Jozefklooster. Ik heb een 
prachtige Maria voor u gevonden. Regelmatig hebben we samen 
het grotje bezocht om te kijken hoe mooi Maria erbij stond en als 
dank kreeg ik deze speciale blauwe rozenkrans. ‘De kleur van m'n 
ogen,’ zei u; met een bedeltje van de door u zo aanbeden Pater 
Pio. Het is een heel speciaal aandenken voor me.

4 Oktober belde u me. ‘Elsbeth, kom je vanmiddag om 14:30 uur 
voor de ziekenzalving; het einde is er. Neem je de jongens mee?’ 
De andere keren was ik er ook, maar ik wist dat het nu serieus 
was. Wat was ik blij dat ik er bij kon zijn en wat zag ik ook hoe 
dankbaar u was.
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14 Oktober: Ronald en ik bezoeken u in het ziekenhuis. U heeft 
een opleving; vraagt naar de jongens, hoe het met mama gaat en 
bent erg blij te horen dat ze de avond ervoor haar ziekenzalving 
heeft gehad. Ik laat u foto’s zien, ook van mama met de kleine 
Driek van Judith en Igor. U vraagt of hij gezond is. Ik vertel u over 
zijn Down-syndroom en u vraagt me of mama er content mee 
is. ‘Ja Ome Gerrit, Driek mag er zijn; Mama zegt dat ze het heel 
jammer vind dat ze hem niet zal kunnen zien opgroeien, maar ze 
hoopt dat hij gelukkig wordt.’ ‘Fijn,’ zei u, ‘heel fijn!’ Empathisch 
tot het laatste moment.

U bent die middag ook zo helemaal op z'n Ome Gerrits: ‘hoeveel 
suiker zit er in de thee?’, ‘doe er nog maar een zakje bij’, ‘lekker 
zuut.’ ‘Op de Beuk krijg ik altijd een soepje.’ ‘Doe maar tomaten-
soep met een scheutje room erin.’ ‘Bij ons wordt de soep altijd 
gezeefd.’ ‘En dan de thee in dát bakje, zodat ik kan soppen met 
het brood, dienblad eronder uit, servet goed instoppen...’ Room-
service compleet! We lachen ons rot! En u gnuift met een van 
geen kwaad bewust gezicht met ons mee. Mij heeft u in elk geval 
nooit boos gekregen.
U praatte aan één stuk 
door en vroeg zichzelf af 
wat u zich aandeed. Zo 
benauwd was u. We ga-
ven aan dat we afscheid 
gingen nemen. ‘Was 
misschien wel een goed 
plan.’
De woorden die u me 
toen zei wil ik even be-
waren voor het laatst. Ik 
hoopte dat het de laat-
ste woorden waren die u 
tegen me zei en dat was 
ook zo.
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Maandag 15 oktober kreeg ik van Pater Halters het bericht dat het 
erg slecht met u ging. Ik wilde maar op één plek zijn. U heeft nog 
gezien dat ik binnen kwam; daarna sloot u uw ogen. Wat ben ik 
dankbaar dat het mij gegund is om bij het afscheid van uw leven 
te zijn.

Lieve Ome Gerrit, u heeft me enorm veel gegeven in m'n leven. 
Ontzettend bedankt voor wie u was.

Ik wil nu afscheid nemen met de woorden die u zondag tegen mij 
sprak: 
‘Dag Schatje!’
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1948

1958

1977: vertrek uit Sialkot/
leaving Sialkot.

1994: Nijmegen, 
Sterreschans-
weg. 


