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 Het waren drie onverwacht stralende dagen die onze driejaarlijkse 

ontmoeting vergezelden. Na een intensieve voorbereiding van de werkgroep, 

konden we de dag amicaal en onconventioneel tegemoet zien. 

 

 Op vrijdag vanaf 13.30 uur reden de eerste auto’s met reünisten het 

terrein van het Jagershuis in Hengstdijk op en werden begroetingen uitgewisseld. 

De leeftijden liepen uiteen van rond de 60 tot aan onze oudste bezoeker van 96. 

 

 

 

 Er was evident een onmiskenbare conversatie tussen oude vrienden, 

sommigen die elkaar in jaren niet gezien of gesproken hadden. Toen de laatsten 

binnen waren opende Lou van der Aa met een welkomstwoord deze driedaagse 

ontmoeting van oude studiemakkers die hun studietijd waren begonnen in het 
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juvenaat St. Joseph aan de Carmelweg. Omdat we enkele dagen in Zeeuws-

Vlaanderen verbleven, werden de bungalettes over de gasten verdeeld en kon 

ieder zich installeren in zijn nachtverblijf. Daarna had iedereen nog de 

mogelijkheid voor een korte wandeling door Hulst, om in elk geval bijtijds terug 

te keren in Hengstdijk waar om 19.00 uur de maaltijd ons wachtte.  

 

 De avond bracht ons veel conversatie over heden en verleden. Een 

muzikale fotopresentatie van het gouden priesterfeest van de nog steeds actieve 

Jan Volkers, oud-missionaris, schetste de bijzondere levensgeschiedenis van een 

zeer veelzijdig man. 

 

 Zaterdagochtend was het vroeg op want we moesten al om 9.30 uur in 

Terneuzen zijn voor een boottocht over het kanaal Terneuzen/Gent: de 

voornaamste verbinding tussen beide steden en geschikt voor enorme schepen. 

Niet alleen de vaartocht was interessant, maar ook aan wal met een bezoek aan 

de ondergrondse ruimte, waar een enorme machine het gevaarte van de 

daarboven gelegen brug (70 meter hoog) in beweging bracht. Een film bracht het 

geheel tot een goed begrip en overzicht van dit belangrijke kanaal in beeld. 

 

 Terug naar Hulst alwaar we om 14.00 uur een foto hadden gepland op het 

vertrouwde bordes van het voormalige juvenaat. In het klooster van de maristen 

aan de Zandstraat, werd een zangrepetitie gehouden voor de eucharistieviering 

van zondag. Door gebrek aan een organist deden we ons best om a-capella te 

oefenen met matig resultaat, maar zondags ging het allemaal excellent. Daarna 

was het even aanpakken om het atrium in te richten als kapel: er moesten zowel 

stoelen als een altaar van de zolder, maar met zoveel mankracht was dat zo 

gepiept. Na afloop ging ieder door het zonovergoten zaterdagse Hulst, compleet   

met een kermis gelardeerde rondwandeling maken en een terrasje bezoeken.  

Onze magen waarschuwden ons en daarom keerde iedereen bijtijds terug naar 

Hengstdijk voor het avondbuffet. Zeer uitgebreid en met smaak gecreëerd en 

gepresenteerd door Margo de Waal van het Jagershuis. 

 

 Gedurende de avond prevaleerde, met een uitvoerige presentatie van zijn 

ervaringen als lid van de Prinses Irenebrigade, de 96-jarige Antoon Herbrink uit 

Waalre. Hij was het die als priesterstudent in 1940 met enkele anderen, 
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waaronder pater Beyersbergen, Jos Pirenne en Bernard Koertshuis en nog een 

aantal theologiestudenten naar Engeland vluchtten. In 1945 kwam hij als een 

van onze bevrijders in Nederland terug. Met forse stem wist hij zijn aandachtig 

luisterende toehoorders te fascineren met een boeiend levensverhaal. 

 

 De verdere avond was er een van gezelligheid en gemoedelijkheid van 

vrienden onder elkaar. Er werden naast sterke verhalen ook realiteiten te berde 

gebracht die de avond onvergetelijk maakten. Zondagochtend begon met het 

ontbijt in het Jagershuis waarna we al gauw vertrokken naar de 

eucharistieviering van 10 uur in de Zandstraat. 

 

 De mis ter ere van St. Joseph werd samengesteld met goed verzorgde 

boekjes door Cor van de Wiel. Hij was ook onze zangmeester, die met verve de 

mis begeleidde. Een mooie viering waarbij zowel gregoriaanse als Nederlandse 

liederen waren verwerkt. Tijdens de dienst werd Tonny Hilgerink op eigen 

verzoek het sacrament van de Zieken toegediend. Een beladen en toch mooie 

gebeurtenis die iedereen aangreep. 

 

 De collecte die werd gehouden, was ten bate van het apostolaat in het 

bisdom Bougainville en is overgemaakt naar Julius en Alina Longa die de gelden 

gaan besteden aan huwelijk en gezin en de problematiek van alcoholisme en 

drugs. Mgr. Henk Kronenberg sprak zijn dankwoord uit en refereerde later met 

een mail hierover. Na afloop van de dienst was er een gezamenlijk koffiedrinken 

in de bibliotheek van het klooster, hier werden de belevenissen van de afgelopen 

dagen nog eens aangehaald. 

 

 Unaniem leefde er bij alle oud-studenten die aanwezig waren op onze 

driejaarlijkse reünie een ongedwongen en amicale ambiance. Dat is wel de 

algehele impressie die bij iedereen leefde, nadat op zondagmiddag na afloop alle 

aanwezigen in dank node afscheid van elkaar namen. 


