
Frater Servatius, Cor van Diemen, 
stierf op 23 september van dit jaar 
te De Bilt. In dit In Memoriam willen 
wij stilstaan bij zijn leven en hem 
de eer geven die hij verdient. Zijn 
overlijden kwam niet geheel onver-
wacht. Al geruime tijd was hij ziek. 
Enkele dagen voor zijn overlijden 
ontving hij de ziekenzalving. Tekst-
gedeelten uit de necrologie bij de 
uitvaart en delen uit zijn bidprentje 
komen in dit artikel terug. Redactie.

In zijn gedachteniswoord tijdens 
de uitvaart van frater Servatius 
begon overste frater Wilfried van 
der Poll met de hieronder volgende 
tekst uit psalm 130: 
Gretig zie ik naar Hem uit, meer 
dan wachters naar de ochtend. 
Meer dan wachters naar de och-
tend hunkert Israël naar Hem. Want 
de Heer is steeds barmhartig, zijn 
genade onbeperkt.

Waarom juist deze tekst? Met het 
beeld van de wachter, de man die 
op de uitkijk staat of anders gezegd 
iemand die de situatie goed in het 
oog houdt, wil ik Servatius schetsen 
en zo kennen velen hem ook. 

Veel kapelgasten van ons Frater-
huis kennen hem als ‘De frater’ die 
bij de deur stond op zondagmor-
gen en bij bijzondere vieringen en 
ieder die naar binnen ging nauw-
lettend volgde. De laatste tijd was 
het echter zittend vanuit een stoel, 
maar zijn nauwlettende aandacht 
is altijd dezelfde gebleven. 

Frater Servatius, Cor van Diemen, 
werd op 27 maart 1928 geboren in 

In Memoriam 

Frater Servatius van Diemen

Vinkeveen-Waverveen. Cor kwam 
uit een goed katholiek gezin. Hij 
werd thuis gedoopt omdat het te 
riskant was met de pas geboren 
Cor naar de kerk te gaan. Moeder 
stierf toen Cor een jaar oud was. 
“Mijn tweede moeder was een 
schat van een mens. Ik heb pas veel 
later ontdekt dat zij niet mijn eigen 
moeder was,” zijn z’n eigen woor-
den. Vader was groenteman en 
wilde geen groenteboer genoemd 
worden, want hijzelf en zijn zoons 
haalden de groente op bij de boe-
ren en de tuinders, om deze huis 
aan huis te verkopen. Nadat de fa-
milie Van Diemen vanuit Vinkeveen-
Waverveen naar Hilversum ver-
huisde, volgde Cor de lagere school 
en de Aloysius-mulo bij de fraters. 
Later ging hij naar de kweekschool 
in Zeist. Over zijn keuze voor het 
kloosterleven zegt hij laconiek: 
“Daar ben ik eigenlijk gewoon in-
gerold.” De oorlogsjaren als juvenist 
waren avontuurlijk, Cor kon aanste-
kelijk vertellen over die tijd. 

Zijn noviciaat deed hij op Kasteel 
Heemstede in Houten. Hij deed dit 
samen met een andere jongen uit 

de voormalige Joseph-parochie in 
Hilversum: Piet Fennis, frater Ange-
lico. 
Na het behalen van de onderwijs-
akten werkte hij achtereenvolgens 
op drie basisscholen te weten: de 
Petrus Canisius, St.-Catharina en 
de Aloysiusschool, alle drie in 
Utrecht. Onderwijs geven met 
name als vakleerkracht handenar-
beid, dat heeft Servatius vanaf 
1953 tot aan zijn pensioen gedaan. 
Op de Aloysiusschool kwam zijn 
technische bekwaamheid goed 
van pas tijdens de jaarlijkse song-
festivals, waarbij hij voor het licht 
en het geluid zorg droeg.
De kroon op zijn werk was de eer-
ste prijs met een handenarbeidpro-
ject. Hij kreeg met de gehele klas 
een rondvlucht boven Amsterdam 
plus een rondleiding op Schiphol.

Servatius had een grote feeling 
voor techniek en het was dan ook 
geen wonder dat het bestuur van 
de congregatie hem belastte met 
het onderhoud van de huizen. Hij 
behaalde diverse diploma’s, alle-
maal betrekking hebbend op elek-
trische installaties en bouwtechniek. 
Daarom werd hij ook technisch 
adviseur voor de communiteiten en 
diverse scholen. 
Zoals menig frater die in het onder-
wijs werkzaam was, bracht Servati-
us na schooltijd veel tijd door in het 
jeugdwerk. Bij de Spoorzoekers en 
Pioniers van de Aloysiusparochie 
verzorgde hij de instuif. Tijdens de 
school- en zomerkampen sliep hij 
als een echte ‘wachter’ bij de tent 
waar de etenswaren waren opge-
slagen. Daarnaast was hij de steun 
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en toeverlaat van de kampleiding, 
want Servatius wist overal raad op.

Zijn inzet op en rond het voetbal-
veld van zijn geliefde club Celeri-
tudo had zijn bijzondere aandacht, 
als bestuurslid maar ook als kanti-
nebeheerder. Later is dit VSC 
geworden na een fusie van drie 
voetbalclubs. Als waardering ont-
ving hij in 2005 de prestatiebeker 
voor zijn jarenlange inzet en ook 
voor de totstandkoming van de 
VSC-kantine. In het verlengde 
hiervan werd Servatius secre-
taris van de Stichting Loterij 
Utrecht een overkoepeling 
van 26 sportverenigingen in 
Utrecht. 
Hoe groot zijn clubliefde 
was, blijkt uit het volgende: 
Na zijn overlijden stuurde 
een bekende ons een mailtje 
met een krantenartikel over 
frater Servatius toe met de 
kop: ‘Voor God en VSC’. Het 
artikel begint met een katern 
waarin de volgende opmer-
king: Voetbal is religie. Geen 
gekke gedachte daar talloze 
clubs zijn opgericht door de 
kerk. Waar God zich bij de 
meeste allang niet meer laat 
zien, is Hij bij het Utrechtse 
VSC nog altijd goed verte-
genwoordigd in de persoon 
van frater Cor van Diemen. 
”Gevloek in de kantine? Ach, ik 
ben wel wat gewend.”

Iedereen die hem gekend heeft in 
zijn activiteiten zal beamen, dat hij 
stond waarvoor hij zich inzette, 
met hart en ziel. Hij was geen pra-
ter, maar een echte doener. Hij wist 
wat hij wilde en zo diende het dan 
ook te gebeuren. Hij had echter 
ook oog voor de mens, wat bij-
voorbeeld bleek als er te weinig 

personeel aanwezig was, dan 
hielp hij bij de afwas in de spoel-
keuken. Dit heeft hij tot in zijn laat-
ste maanden ook in De Bilt volge-
houden.

In 2005 verhuisde Servatius samen 
met andere medebroeders naar 
het Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt. De 
eerste jaren waren een voortzetting 
van de werkzaamheden die hij al 
jarenlang in het Utrechtse St.-Gre-
goriushuis deed. Snel kreeg hij 

assistentie van Baan Euser en 
samen hebben zij dan ook menig 
klusje hier in huis geklaard. Was 
het in het begin dat Baan meeliep 
met Servatius, in de laatste jaren 
waren de rollen omgekeerd en liep 
Servatius met Baan mee. Totdat hij 
het niet meer kon en hij steeds weer 
opnieuw zaken moest loslaten 
omdat het hem teveel werd. 

Servatius was niet iemand die veel 
woorden nodig had, maar wel wist 

hij altijd rake antwoorden te geven, 
waardoor de ander soms op het 
verkeerde been gezet werd of aan 
het denken gezet werd. Zijn humor 
heeft hij tot aan het eind behouden.
In het laatste jaar hebben we alle-
maal een steeds verdere teruggang 
bij Servatius kunnen waarnemen. 
Na een val en daardoor opname 
in het ziekenhuis en de mededeling 
dat er longkanker geconstateerd 
werd, was er haast geen sprake 
meer van een goede communica-

tie.  

Als een naam iets kan zeg-
gen over iemands leven, dan 
is dit zeker bij Servatius het 
geval. Over de keuze van 
zijn kloosternaam zegt hij: 
“Die naam heb ik bewust 
gekozen, want ik wilde die-
nend in het leven staan, Ser-
vatius betekent immers die-
naar.” Dat dit geen loze keuze 
geweest is, zal ieder die hem 
kent beamen. 

Dit In Memoriam begon met 
de woorden uit psalm 130:
Gretig zie ik naar Hem uit, 
meer dan wachters naar de 
ochtend. Meer dan wachters 
naar de ochtend hunkert 
 Israël naar Hem. Want de 
Heer is steeds barmhartig, 

zijn genade onbeperkt.
Het is goed hier aan het einde nog 
even bij stil te staan. Ook Servatius 
heeft in de laatste tijd van zijn leven 
uitgezien naar Hem, gretig wellicht. 
Hij mag nu ervaren dat de Heer 
altijd barmhartig is en dat Zijn 
genade ook voor hem onbeperkt 
is. Servatius bedankt voor je inzet 
en je vruchtbare leven.

frater Ton Oostveen
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