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van de redactie 
 

“De Schakel bestaat ruim 60 jaar en dat mag gevierd worden. Daarom heeft u nu het 
jubileumnummer van De Schakel, nummer 200, in uw handen. 
Sinds nummer 137 is De Schakel een gezamenlijke uitgave van paters, fraters en 
lekenmaristen. Pater Jan Snijders noemde toentertijd in zijn voorwoord dat De Schakel 
een nieuwe jas had aangeschaft met een goede kleermaker: frater Victor Vermeersch. 
Ook nu heeft deze kleermaker, die door de jaren heen de nodige verbeteringen heeft 
aangebracht, weer gezorgd voor een prettige presentatie van De Schakel. 
…. 
In ruim 15 jaar samen op weg met De Schakel, hebben we getracht u een bewogen en 
boeiend tijdschrift te brengen. En we gaan door op die weg, samen. Samen met u als 
trouwe lezer, in de voetsporen van Jezus van Nazareth, op de wijze van Maria, 
geïnspireerd door onze stichters en vele Maristen die ons zijn voorgegaan. 
Namens het maristenoverleg wens ik u veel leesplezier toe en hoop vooral ook in de 
komende jaren uw bijdragen te mogen blijven ontvangen. 
 
Bernice Reintjens, lekenmarist” 

 
Zo begon het 200e nummer, een jubileumnummer. Op 1 maart 2022 verscheen het 250e 
nummer met slechts een opmerking van mijn kant in het voorwoord, dat er aandacht aan 
besteedde: “U gaat de 250e Schakel lezen: een memorabele mijlpaal. Als de Schakel altijd 4 
keer per jaar is verschenen, betekent dat, dat het eerste nummer ruim 62 jaar geleden het 
licht heeft gezien! Misschien kan deze mijlpaal aanleiding zijn voor degenen die zich 
bezighouden met de geschiedenis van de congregaties eens in het archief te duiken en over 
deze 62 jaar een artikel voor de volgende Schakel schrijven.” Helaas was het archief niet echt 
toegankelijk de afgelopen maanden. U leest er over in dit nummer. Wel heb ik van de 
Studiezaal Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven e.e.a. uit het 200e nummer als PDF-
bestand toegestuurd gekregen. Ik neem het in dit 251e nummer opnieuw op. 
Verder leest u weer nieuws van de kant van de fraters en de paters. Met dankbaarheid 
plaats ik ook het 4e artikel in de serie “mijn betrokkenheid bij de maristen”. 
Namens Ton Bun maak ik u nog graag attent op de studiedag “sterven om te leven”. Voor 
meer informatie zie https://www.knr.nl/agenda/studiedag-sterven-om-te-leven/. 
Het is bijna Pinksteren. Ik wens ons allen, dat Gods Geest mag waaien en wij net als Maria en 
de apostelen van hem vervuld mogen raken en mogen blijven bouwen aan zijn rijk van 
liefde, vrede en gerechtigheid. 
 
Peter Müller 
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De tweehonderdste Schakel! 
 

 
 
Mijn spellingcontrole schrok er zo van dat hij dacht een fout ontdekt te hebben: rode streep 
onder "tweehonderdste". Hoe het dan wél moest, wist hij ook niet, dus ik heb er het groene 
boekje bij gehaald. Nee, niks fout: het is de tweehonderdste! Ik heb de archivaris 
ingeschakeld en die heeft de hele stapel, vanaf het eerste nummer op mijn tafel gezet. Het 
eerste nummer heeft niet eens een geboortedatum, maar uit de tekst maak ik op dat de 
Schakel geboren is in de eerste dagen van maart 1946. Hij is dus drieënzestig jaar oud. 
Waar de Schakel geboren is, staat er wel op: Differt, in Belgisch Luxemburg. Volgens de 
mondelinge traditie is de eerste Schakel getypt en gestencild op buitgemaakte Duitse 
legermachines: met dank aan de Texas Rangers die in het klooster gelegerd waren geweest! 
Door de oorlog waren mensen elkaar uit het oog verloren. De Nederlandse paters maristen 
behoorden tot 1947 bij de Franse provincie Parijs en stonden op het punt een eigen 
Nederlandse provincie te worden. Goede redenen voor pater Eduard Pisters, overste in 
Differt en vice-provinciaal, om een onderlinge nieuwsbrief te beginnen voor de Nederlandse 
paters maristen, in Nederland, België, Frankrijk, Noorwegen en Oceanië. Hij gaf de opdracht 
aan pater Chris Kamphuis, al benoemd om naar Oceanië te gaan, maar toen nog even leraar 
in Differt. Zijn naam staat er niet op. Chris verschool zich achter de pennennaam "De 
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Schakelaar". Zo is de Schakel dus begonnen: als een onderlinge nieuwsbrief voor de 
Nederlandse paters maristen. 
Nadat de eerste redacteur op 6 juni afscheid had genomen en naar de Salomonseilanden 
vertrok, kreeg de Schakel meteen een nieuwe redacteur. Wie dat geweest is weten we niet, 
in elk geval op 6 juli 1946 kwam er een tweede Schakel. Zo kwamen er twaalf nummers, van 
de hand van één of meerdere anonieme "schakelaars", de laatste op 1 september 1948. 
Alleen de redacteur bleef uit zicht, de schrijvers die de bijdragen leverden stonden altijd 
vermeld. 
De volgende vier nummers kwamen uit St. Olav, Glanerbrug, bij Enschede, waar het 
scholasticaat van de paters in 1948 naar toe verhuisd was. In 1951 verhuisde het 
scholasticaat opnieuw, nu naar Lievelde, en werd de Schakel daar uitgegeven, door 
"schakelaars" die nog steeds anoniem bleven. Nummer 17 is het eerste nummer uit Lievelde, 
op 25 februari 1951. Intussen had de Schakel ook een "officiële" kant gekregen doordat de 
provinciaal het gebruikte voor officiële mededelingen. 
Het veranderde ook van formaat. De eerste jaren kwam het op tweezijdig dichtbedrukte 
vellen die links boven geniet waren, vellen van allerlei formaat! Het was armoe troef in de 
veertiger jaren. Vanaf 1951 kwam de Schakel in de vorm van een klein boekje, op 
dubbelgevouwen A-4. 
Langzamerhand werden de redacteuren wat minder bang om van achter het gordijn te 
komen. Het bleek dat pater Wim van Olffen jaren lang de uitgever was geweest en nadien 
pater Fons de Block, geholpen door pater Henk Kronenberg en pater Ben Sessink. 
Waarschijnlijk ook anderen die weer onzichtbaar bleven. In de zestiger en zeventiger jaren 
leidde de Schakel maar een kwakkelend bestaan. Het kwam heel onregelmatig uit, zozeer 
dat diverse redacties de tel wel eens kwijt raakten! En het kwam weer in allerlei formaten. 
Vanaf 1972 kwam het uit in Weurt, door toedoen van pater Laurent Verver en later van 
pater Désiré Janssen. Ook de naam van pater Ad Blommerde duikt op bij het 
inleidingswoordje van de redactie. 
Tot dan toe hadden de paters maristen ook een ander tijdschriftje gehad: de Heilige 
Kruistocht! Echt iets uit het Rijke Roomse leven, dat een redelijk brede verspreiding had, 
nieuws bevatte over het wel en wee van de paters en de broeders, met artikelen van 
missionarissen. En dan was er ook de Intram, het nieuwsbulletin van de oud-studenten. Even 
verpopte De Kruistocht zich tot een gemeenschappelijk tijdschrift van de paters en de fraters 
tezamen, onder de naam MARISTEN, heel mooi uitgegeven, maar het had de tijd tegen. 
Noch de Kruistocht, alias MARISTEN, noch de Intram hebben de woelige jaren overleefd. Het 
laatst bekende nummer van Intram is van 1967 en MARISTEN nam in december 1969 
afscheid van het leven. Er zijn toch nog dertig Schakels geweest toen, in bijna vijftien jaar. Je 
moet het de Schakel meegeven: het is een taaie overlever! 
Toen pater Jan Hulshof provinciaal werd, was een van zijn eerste wapenfeiten de herleving 
van de Schakel. Het werd gestuurd aan ieder die er interesse in had: 'uiteraard de paters en 
broeders zelf, maar ook huisgenoten, familieleden, medewerkers, voormalige confraters, 
oud-studenten en weldoeners', zo vermeldt nummer 86, van december 1980. Pater Joop 
Reurs nam de redactie op zich en zorgde voor keurig stencilen en presentatie. Toen het 
provincialaat zich naar Utrecht verplaatste, verhuisde de Schakel mee. 
Toen frater Jacques Scholte overste werd van de fraters maristen in Nederland deed hij het 
gelukkige voorstel om de eerdere samenwerking te hervatten en uit te breiden. Besloten 
werd van de Schakel een blad te maken van alle maristen, paters, fraters en leken. Het gaf 
de Schakel een nieuw leven! Op 1 december 1993 verscheen het eerste gezamenlijke 
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nummer 137. De produktie werd vakkundig verzorgd door frater Victor Vermeersch vanuit  
Neede, en de artikelen kwamen van de paters, de fraters en de  nieuwgevormde 
maristengroep. De nieuwe Schakel ging naar 650 adressen. Een overleggroep waarin alle 
drie de groepen waren vertegenwoordigd, vormde de redactie. Frater Jacques Scholte 
schreef toen: 'Ik hoop dat er nog vele nummers zullen volgen'. Dat zijn er dus sindsdien 
drieënzestig geweest in de vertrouwde blauwe kaftjes van frater Victor Vermeersch. Ze 
staan in ons archief, netjes in zwarte ruggetjes gebonden van diverse formaten, met gouden 
letters: DE SCHAKEL. Bijna een halve meter! Onze jarige mag er zijn! 
 
Jan Hulshof (september 2009) 
 
noot van de redactie (september 2009) 
Het is de verdienste van pater Jan Snijders dat de fraters en de leken in de Schakel onderdak 
gekregen hebben. Door zijn welwillende medewerking vond de gezamenlijke Nederlandse 
Maristen gemeenschap een middel om te communiceren. 
 

JUBILEUM 
Tweehonderd maal de Schakel in zestig jaar bestaan, 

een digitale biecht pelgrimage naar de maan, 
wat onmogelijk leek, is geschied. 

Wie weet wat men in de toekomst nog ziet. 
In handen van de Heer 

geeft de Schakel de maristenwereld weer, 
geïnspireerd door de Geest 

zijn er zo al 199 nummers voor geweest, 
in samenwerking en solidariteit 

vervolgt het maristenoverleg haar 'strijd', 
de strijd om aandacht van de lezer 

in nabijheid van de 'Wezer'. 
Paters, fraters en leken in Nederland hebben 

mede door de Schakel een hechte band, 
'Aandachtig Aanwezig' is van ons saam, 

toch hebben we nog een hele weg te gaan. 
Navolging stopt niet na tweehonderd exemplaren, 

het is een proces van jaren en jaren. 
Dank aan allen voor jullie input steeds weer 
zonder jullie bestond de Schakel niet meer, 

oordeel zelf over het mirakel: 
het jubileumnummer van de Schakel 

vier met ons mee dit heuglijke feit 
en zorg dat de blijde boodschap zich verspreidt. 

 
Bernice Reintjens, voorzitter van het maristenoverleg (september 2009) 
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mijn betrokkenheid bij de maristen 
 
Mijn naam is Anke Theissen, 45 jaar oud en sinds vier jaar weer woonachtig te Nijmegen: de 
stad van mijn geliefde, van dierbare vrienden én van de Westerhelling. Jarenlang heb ik die 
alle node moeten missen, omdat ik mijn droom had gevolgd te gaan wonen in De Wonne in 
Enschede, een leefgemeenschap met als pijlers gastvrijheid (o.a. door tijdelijke opvang van 
mensen in nood), hergebruik (o.a. door twee kringloopwinkels) en spiritualiteit (franciscaans 
geïnspireerd). In deze gemeenschap was ik één van de kernleden die het project droegen. 
Dat ervoer ik als een vervullende, maar beslist geen lichte taak, en ergens kwam het voor mij 
dan ook niet als een verrassing toen ik na vijf jaar door ziekte moest stoppen. Een lang 
herstelproces volgde en inmiddels ben ik aan het reïntegreren, o.a. door vrijwilligerswerk te 
doen op de Westerhelling.  
Toen ik in 2004 naar Nijmegen verhuisde, adviseerde een oud-studentenpastor mij om Clara 
van de Ven op te zoeken op de Westerhelling. Hij dacht dat dat wel tot iets goeds zou 
kunnen leiden. En zo bleek. In de Reis naar Binnen die ik met Clara  maakte, leerde ik veel 
over mezelf, maar ook over het christelijk geloof, waar ik me tot dan toe nog ver van 
verwijderd voelde. Clara was voor mij een voorbeeld, ik herkende haar religieuze 
bewogenheid en de taal die zij sprak. Door haar leerde ik een heel andere, veel krachtiger 
Jezus kennen dan de mierzoete braverik uit mijn jeugd, ontdekte ik in Franciscus een 
zielsverwant, en leerde ik de kracht van stilte en meditatie ervaren. Als een soort tolk 
maakte ze de tot dan toe voor mij onbegrijpelijke christelijke taal en beelden toegankelijk. Ik 
werd nieuwsgierig naar de christelijke bronnen en besloot theologie te gaan studeren. 
Intussen zochten ook vrienden van mij Clara op. Waaronder Annelieke en Thomas, die later 
het stiltehuis zouden initiëren. Met hen vormde ik in die begintijd een mini-broederschapje. 
Wekelijks verbleven we één avond en nacht in het stiltehuis om samen te mediteren en uit 
te wisselen over wat we tegenkwamen op onze geestelijke weg. Daarnaast nam ik door de 
jaren heen deel aan vele activiteiten en groeide er een gevoel van grote verbondenheid met 
de mensen en de spiritualiteit van de Westerhelling. Vooral het jarenlange contact met 
Clara, en later ook gesprekken met Jacques, zijn heel belangrijk en vormend voor mij 
geweest. Ik noem Clara en Jacques daarom wel eens ‘mijn spirituele ouders’ en de 
Westerhelling ‘mijn spirituele thuis’  
Wat ik kenmerkend vind voor de maristen, is de ruimte die ze geven, en de 
onvoorwaardelijke en gulle manier waarop ze dat doen. Je hoeft er niets voor terug te 
geven, je hoeft niet in God te geloven, je mag je eigen vorm, je eigen weg zoeken. En 
natuurlijk het aandachtig aanwezig zijn, waarin actie en contemplatie op een evenwichtige 
manier samenkomen. Ik verkeer ook regelmatig in franciscaanse en augustijnse kringen en ik 
merk dat ik, bij alles wat ik daar vind en waardeer, er vaak de aandacht mis bij mensen. In al 
hun bevlogenheid en goedheid vliegen ze daardoor nogal eens aan hun doel voorbij in mijn 
ogen.  
Ik kan daar overigens zelf ook wat van. Spreekt het motto van de maristen mij daarom zo 
aan? Ik voel een groot verlangen om steeds beter te leren luisteren naar wat er in mij 
beweegt en klinkt, en zo ook waarachtig aanwezig te kunnen luisteren naar wat er in 
anderen beweegt en klinkt. Niet toevallig heb ik een grote liefde ontwikkeld voor de 
presentiebenadering, een kijk op zorg verlenen waarin de nadruk wordt gelegd op de 
‘vaardigheid’ om authentiek, ongehaast en zonder agenda naast de ander te kunnen staan. 
Aandachtig aanwezig te zijn, met andere woorden. In de toekomst hoop ik op een plek te 
mogen werken waar vanuit deze benadering wordt gewerkt, bijvoorbeeld in het buurt- of 



de schakel 

 7 

straatpastoraat. Maar mocht dat niet lukken: aandachtig aanwezig zijn kun je natuurlijk in 
elke baan, in elke situatie oefenen. Het is een levenshouding, een levensoefening. 
Ik vind het moeilijk iets te zeggen over de toekomst van de maristenbeweging, omdat ik 
eigenlijk alleen de Westerhelling goed ken. Maar voor de Westerhelling zou mijn (misschien 
heel persoonlijke) wens zijn dat het nog meer een gemeenschap mag worden. Dat het niet 
alleen een retraiteplek maar ook een spiritueel thuis mag worden voor meer mensen. 
Retraite- en bezinningsplekken zijn er tegenwoordig vele, maar waar vind je nog dat 'meer', 
tenzij je je bij een bepaalde stroming aansluit? Het ‘meer’ van samen een weg gaan, van niet 
alleen iets komen halen maar ook brengen (al is het maar je 'zijn') en daarin gezien en 
gewaardeerd worden, van ergens bij horen. Zou dat niet een veelvoorkomend onvervuld 
verlangen zijn? Maar ook als een dergelijke gemeenschap niet ontstaat, zal de Westerhelling 
een geweldige plek blijven waar jongeren, en intussen ook wat oudere mensen, gul de 
ruimte krijgen om te leren luisteren naar wat er werkelijk in hen beweegt en klinkt. 
 
Anke Theissen 
 
 

een nieuwe tijd op de Westerhelling 
 
Zaterdag 5 maart 2022 was een bijzondere dag op 
de Westerhelling in Nijmegen, bij Huis Fraters 
Maristen Nederland. Een nieuwe tijd is gemarkeerd. 
Tijdens een heugelijke bijeenkomst zijn de 
werkzaamheden van de fraters overgedragen aan 
een nieuwe dagelijkse leiding.   
Jola van Dijk sprak namens het bestuur van de 
gelieerde Stichting Leerhuis Westerhelling over de 
beleidsmatige keuzes die vorig jaar zijn gemaakt om 
tot een zo eenvoudig mogelijk bestuur- en 
organisatiemodel te komen. Evenwaardige 
samenwerking tussen stichting en het Huis staat de 
komende jaren centraal waarbij de bestuursleden 
van de stichting nadrukkelijk de maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen onder jongvolwassenen 
volgen en relevante netwerken onderhouden.  
Frater Robert Thunus sprak als voorzitter van het 
bestuur Huis Fraters Maristen Nederland en 
Provinciaal over ontwikkelingen in de Provincie 
West- en Midden-Europa en over het nieuwe 
‘Fraters Maristen Internationaal’ dat ook op de 
Westerhelling zal worden gevestigd. De uitwerking 
hiervan zal de komende maanden nader gestalte 
krijgen. Het betreft een nieuwe organisatie, 
geïnitieerd door het Algemeen Bestuur, om zoveel 
als mogelijk de missie van de fraters voort te zetten 
en het bestuurlijk functioneren van projecten in o.a. 
Europa te garanderen voor de toekomst.   
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Het is nieuwe tijd voor alle betrokkenen. Frater Jacques Scholte bekrachtigde namens Huis 
Fraters Maristen Nederland de benoeming van Conny Stuart als Gedelegeerde 
Maristenactiviteiten Identiteit, en Ineke Tacq als Gedelegeerde Maristenactiviteiten Beleid 
en Beheer. Conny Stuart vertelt “dankbaar te zijn voor het gekregen vertrouwen en het een 
mooie uitdaging te vinden. Met onze benoeming geven de fraters het belang aan van goed 
beheer en ze geven vernieuwend vorm aan de diepe wens om onze activiteiten in de geest 
van onze maristenspiritualiteit – Aandachtig Leven – voort te zetten”.   
De gedelegeerden en begeleiders waren samen om het licht te ontsteken en het vertrouwen 
uit te spreken in een nieuwe tijd. Ineke Tacq herhaalt de kern van alle 
Westerhellingactiviteiten: “We geloven dat het leven een geschenk is om te worden wie je 
ten diepste bent. Stilte, aandacht en eenvoud zijn wegen daartoe”.  
De nieuwe Westerhellingleiding neemt het dagelijks werk van de fraters over. Om de 
activiteiten, de zorg en beheer voor nu én zeker voor de toekomst in goede banen te leiden. 
Deze grote verandering bij de fraters in Nederland is een bijdrage aan wereldwijde 
continuering van maristenactiviteiten op lange termijn.  
Frater Jacques Scholte geeft aan “er alle vertrouwen in te hebben dat we de toekomst op 
een nieuwe manier tegemoet kunnen treden”. 
 
Conny Stuart 
 
 

woorden om op koers te blijven 
 

Woorden zoeken om uit te drukken waaraan je herkenbaar wilt zijn. Woorden die laten zien 
waar het je in feite om te doen is. “Zondagse” woorden die je dragen op momenten dat je 
het nodig hebt om te beseffen waar het je ook al weer om te doen is. 
Een mens, een gemeenschap, een organisatie kent momenten waarop behoefte is om in 
woord of beeld uit te drukken wat wezenlijk is. 
Het zijn geen woorden of beelden die we in reclame tegenkomen en die verleiden om iets 
aan te schaffen. Het zijn geen woorden die willen verbloemen wat niet is. Het zijn geen 
woorden die groter maken of overdrijven. 
Het zijn woorden of beelden die met ons meegaan op onze weg. Ze voeden ons en houden 
ons op koers. Soms verdwijnen ze. Ze zeggen dan niet meer wat leven gevend kan zijn. We 
mogen ze dankbaar zijn om afscheid van ze te nemen. 
De begeleiders en het bestuur van het Leerhuis Westerhelling hadden behoefte om opnieuw 
in woorden te zeggen wat op de Westerhelling geleefd er ervaren wil worden. 
De woorden die gevonden werden: 
We geloven dat het leven een geschenk is waarin je uitgenodigd wordt om je te verbinden 
met wie je ten diepste bent. 
Stilte, eenvoud en aandacht zijn wegen daartoe. 
Het zijn geen discussiewoorden. Geen woorden om te oordelen of het waar is en klopt. Het 
zijn woorden om stil bij te worden en de vraag te stellen wat er in deze korte tekst gezegd 
wordt. 

Het gaat over geloven, uitgenodigd worden, verbinden. 
Het gaat over leven als geschenk, ten diepste zijn. 
Het gaat over stilte, eenvoud en aandacht als wegen. 
Het gaat over relaties: we en je; over je en je. 
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De korte tekst kan als een aanname gelezen worden. Het lijkt dan een zwakke aanname te 
zijn. De tekst geeft geen verklaringen of bewijzen. Er is geen voetnoot toegevoegd.  Het lijkt 
of het niet de bedoeling is van de samenstellers van de tekst iets te willen verklaren of 
bewijzen. 
De begin woorden zijn: “We geloven”. Een betekenis van geloven is, dat iemand overtuigd is 
dat iets waar is. 
We mogen dan lezen: “We zijn overtuigd dat het leven een geschenk is waarin je 
uitgenodigd wordt om je te verbinden met wie je ten diepste bent.” 
“Overtuigd zijn” is een sterk, krachtig uitgangspunt. Het geeft een lading aan de rest van de 
zin: je wordt uitgenodigd om je te verbinden. 
In één zin zeggen de begeleiders en het bestuur hoe zij het leven – ieders leven – zien en 
waartoe zij zelf en de gasten die ze ontvangen uitgenodigd zijn: zich verbinden met wie je 
ten diepste bent. 
Het is een overtuiging die een mens brengt bij wie hij ten diepste is. 
Een ander woord voor “ten diepste” is “in wezen”, jouw Wezen. Of zoals je in oorsprong 
bedoeld bent. 
De tekst zegt dat je naar je leven mag kijken als een geschenk. Het is een kerngedachte in 
deze zin. Nee, het leven is niet maakbaar. Nee, het leven is niet te koop. Nee, het leven is 
niet uit te stippelen. 
Deze drie keer “nee” reduceert het leven niet. In tegendeel, het leven is een kostbaar 
ontvangen gave. Het leven dat de mens ontvangt, is een mysterie dat tot ontzag en 
verwondering brengt. Dat, zoals de Schrift zegt, gevormd is naar het beeld van God. Bijna 
een God gelijk, zoals de psalmist zingt. 
Het werkwoord verbinden brengt ons naar het Verbond. Het Verbond kon gesloten worden 
toen God en mens zich tot elkaar bekenden. Kennis van elkaar hadden. 
De mens kan zich verbinden met zichzelf als hij kennis heeft van zichzelf. Als hij met hart en 
verstand zichzelf probeert te zijn. 
Deze verbinding beleeft de mens in relatie met zichzelf, anderen en God. 
In Leerhuis Westerhelling zijn stilte, eenvoud en aandacht wegen om de verbinding met het 
Mysterie te zoeken. Het is een zoektocht die een mensenleven lang mag duren. 
 
Jacques Scholte f.m.s. 
 
 

berichten van de paters maristen 
 

• Met ingang van 19 maart jl. heeft pater Tom Kouijzer na overleg en met  instemming 
van het algemeen bestuur de Sociëteit van Maria verlaten. Tezelfdertijd is hij als 
priester opgenomen in het bisdom Rotterdam. Wij wensen Tom een goede en 
gezegende toekomst met zijn pastorale arbeid in het bisdom. (red.: zie ook Toms 
verklaring hieronder) 

• Op 30 juni a.s. is het 50 jaar geleden dat Walter Poppe door mgr. Bluijssen tot 
priester werd gewijd in de Sociëteit van Maria. Hij zal zijn gouden priesterjubileum 
vieren in de eigen kring van de maristencommuniteit in Hulst. 

• Na vele jaren van economaat heeft pater Jan ter Braak aan het provinciaal bestuur 
gevraagd ontheven te worden van zijn functie als econoom en landelijk beheerder. 
Per 1 augustus a.s. zal dhr. Mischa de Vliegere zijn taak overnemen en in dienst 
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treden als landelijk econoom van de Paters Maristen NL. Na een inwerkperiode zal 
Mischa de Vliegere ook de volledige administratie werkzaamheden van mevr. Loes 
Cornelis overnemen. Mischa de Vliegere is financieel deskundig met veel ervaring in 
de zorgsector en goed ingevoerd in de wereld van ICT ( informatie-
communicatietechnologie). 

• Met instemming van het provinciaal bestuur zal het archief van de paters maristen 
en van de zusters Dienaressen  de komende tijd overgebracht worden naar 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd te Sint Agatha. Pater Wilfried 
Brand heeft in de laatste fase van zijn leven met veel passie en deskundigheid het 
hele archief uitstekend op orde gebracht met consultatie van de archivarissen van 
het erfgoedcentrum.  Door het over te dragen aan het erfgoedcentrum blijft het 
archief ook in de toekomst toegankelijk voor onderzoek en raadpleging 
overeenkomstig de geldende landelijke richtlijnen.  

 
Ton Bun 
   
 

incardinatie 
 
Per ingang van 19 maart jl. ben ik geïncardineerd als priester van het bisdom Rotterdam. Dit 
betekent, dat ik de Sociëteit van Maria formeel heb verlaten. Dit moeilijke besluit heb ik 
genomen na een lange periode van persoonlijke reflectie en meerdere gesprekken met het 
bestuur van de Europese Provincie. Er zijn verschillende redenen voor dit besluit, maar kort 
gezegd komt het erop neer, dat het huidige beleid van de internationale congregatie m.i. 
onvoldoende ruimte laat om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het eigen 
persoonlijke welzijn en de mentale gezondheid.  De menselijke maat werd m.i. onvoldoende 
in overweging genomen in de keuzes die gemaakt werden vóór mij (en niet met mij). De 
negatieve impact hiervan op mijn eigen leven en welzijn was dermate groot, dat ik heb 
besloten om de congregatie te verlaten. Ik blijf mij wel verbonden voelen met de 
Nederlandse paters maristen aan wie ik niets dan goede herinneringen heb. 
 
Tom Kouijzer 
 
 

pater Siebo Leppen, missionaris in hart en nieren 
 
Pater Siebo Leppen (1927) beleeft dit jaar wel heel 
bijzondere gedenkdagen.  Op 19 augustus hoopt hij 95 
jaar te worden. Op 24 september is hij 70 jaar marist en 
op 29 september 65 jaar priester. Deze bijzondere data 
zijn een aanleiding voor mij om hem op te zoeken in de 
communiteit van Hulst voor een onderhoud, want zo zegt 
hij zelf: “Ik ben ook 60 jaar als missionaris werkzaam 
geweest op de Salomonseilanden vanaf 1958 tot 2018.”  
 
Siebo vertelt: 
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van automonteur tot priester bij de maristen 
Vanaf mijn jongste jaren had de oudste broer van mijn vader ’n oogje op mij om de 
kolenzaak van hem over te nemen in de toekomst. Hij had zelf geen kinderen en op deze 
manier kon hij de kolenzaak in de familie houden. 
Té jong om in de zaak te worden opgenomen, wilde hij, dat ik eerst naar de ambachtsschool 
zou gaan om voldoende kennis op te doen om te weten hoe ik kon zorgen voor het vervoer 
van de zaak. 
Ná de lagere school en een jaar ULO, ging ik in september 1940 naar de ambachtsschool in 
Enschede voor een tweejarige cursus automonteur. In juli 1942 was ik afgestudeerd en 
ontving mijn certificaat. 
Nog té jong voor het zware werk in de kolenzaak, ging ik eerst aan het werk om financieel bij 
te dragen aan ons gezin.  Ik begon als loopjongen bij een groente en fruitzaak in de buurt. Op 
’n keer moest ik op ’n bakfiets met kratten erop groente en fruit afhalen op het station. Op 
de weg terug viel ik en bloedde aan mijn hoofd. Mijn vader zat bij de kapper en zag mij 
voorbij gaan. “Dat is ook geen werk voor zo’n jonge jongen. Laat hij maar bij mij komen 
werken.”, zei de kapper. Zo gezegd, zo gedaan. 
In 1943 stierf mijn vader en toen zei mijn oom: ”Kom nu maar bij mij werken, dan verdien je 
wat meer en kun je langzaam aan wennen aan het kolen bedrijf.” 
Vanwege de oorlog had mijn oom geen vrachtwagen meer, maar bezocht zijn klanten met 
paard en wagen. Dat was toch allemaal nieuw voor mij: ’n paard in- en uitspanen en de 
wagen laden en lossen. Ik was toen 16. 
Aan dit werk kwam een einde toen ik mijn oom liet weten, dat ik priester wilde worden. Na 
het overlijden van mijn vader was hij ook mijn voogd. Hij sprak met mijn moeder en hij was 
zeer teleurgesteld, dat ik dus niet zijn opvolger zou worden. 
Ik meldde mij toen bij de pastorie en kwam in contact met een van de kapelaans. Hij gaf mij 
advies en leesmateriaal. “Kom over een tijdje maar eens terug”. 
Ondertussen ging ik weer werken bij de kapper. Zo waar, ik leerde het vak beter en beter en 
na bijna een jaar kon ik zelfstandig knippen en scheren! 
Maar nu was het tijd om terug te gaan naar de pastorie en liet ik de kapelaan weten, dat ik 
nog steeds graag priester wilde worden. Dat was in mei, juni 1945. 
De kapelaan liet mij weten, dat ik niet naar het kleinseminarie van het bisdom kon, want dat 
kon mijn moeder niet betalen.  Ik werd verwezen naar pater Laarveld, die vaak op assistentie 
kwam in de parochie. Ik meldde mij aan op het Olafklooster en hij kende mij, omdat zijn 
broer getrouwd was met de jongste zus van mijn moeder. Ik vertelde hem mijn wens, dat ik 
priester wilde worden en dat de kapelaan mij naar hem had gestuurd om daar over te 
praten. 
In juli 1945 ging hij naar Hulst om daar de recollectie te preken ter afsluiting van het 
schooljaar. Toen hij terugkwam liet hij mij weten, dat ik was aangenomen als student voor 
het schooljaar 1945 – 1946. 
Een nieuw begin, waar alles weer anders zou zijn. Ik was toen 18. 
 
beginnend missionaris 
“Op 13 dec. 1958 vertrek ik naar de Salomons Eilanden. Eerst via Australië naar Nieuw-
Zeeland om mijn Engels te verbeteren en mij verder voor te bereiden op het missiewerk.” 
Over zijn eerste reis schrijft Siebo een brief: “De reis is prachtig geweest. Ruim 52 uur heb ik 
in de lucht gezeten: van Amsterdam naar Anchorage, vandaar naar Tokio, van Tokio naar 
Biak, van Biak naar Sydney, van Sydney naar Christchurch en van Christchurch naar 
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Wellington. De eerste 23 uur in volkomen duisternis. Toch kon je de ijsvlakte van het 
poolgebied duidelijk zien gedurende het drie uur durende noorderlicht. Een fantastisch zicht. 
Ik ben geen moment zenuwachtig geweest. Ik stapte in alsof ik al vaker gevlogen had. Zo’n 
reis en de eerste jaren in de Salomons begin je als een avontuur. Je komt er binnen en 
langzamerhand begin je te begrijpen, dat de mensen veel meer jou iets te vertellen hebben 
dan andersom.” 
Op 9 juli ‘59 is Siebo  inmiddels in Honiara aangekomen, per boot van Sydney, via Vanuatu. 
Honiara is de hoofdstad van de Salomons. Pater Daan Stuyvenberg, marist, is op 27 nov ’58  
benoemd tot apostolisch vicaris van de Zuid-Salomons-Eilanden. In februari 1959 werd hij in 
Sydney tot bisschop gewijd. Hij zal aan Siebo zijn eerste benoeming geven voor de 
missiepost Ruavatu als kapelaan van pater Albert de They. In de eerste jaren ben je als 
missionaris een manusje van alles. Zorg voor de tuinen, les geven op de lagere school, zorg 
voor verpleging en ook onderhoud van gebouwen, etc. Maar het is ook leren van de inlandse 
taal. 
In zijn brief van dec ’59 schrijft Siebo:  ”Na drie maanden heb ik nog maar een heel schamel 
vocabularium. Maar ik moest er op uit, taal gekend of niet. Dus dat hebben we dan maar 
gedaan en langzaam aan de kennis van de taal opvoeren. Oefenen om de inlandse taal goed 
uit te spreken was ook heel voornaam. Na de mis in het dorp moesten er vaak injecties van 
penicilline gegeven worden. We mochten het doen, maar we bleven verantwoordelijk als er 
iets mis ging. 
Op mijn missieposten heb ik altijd met veel plezier en enthousiasme gewerkt. Aanvankelijk 
ben ik begonnen als leraar met de gedachte de mensen te onderwijzen in het geloof. 
Langzamerhand ontdekte ik wat de mensen mij te bieden hadden. Ze kennen een geweldig 
respect voor een hogere geest, die over hun leven oordeelt. Zij voelen zich onderdanig aan 
die hogere machten. Ze zijn vervuld met een groot ontzag voor het hogere, ook wel uit angst  
voor straf en veroordeling. Als missionaris heb ik altijd geprobeerd te laten zien wat geloven 
voor mij betekent, te leven vanuit God die liefde is. Met enthousiasme heb ik de liefde van 
God voor de mensen laten zien, dat God niet een straffende, angstaanjagende God, maar 
een God  van liefde en erbarmen en vergeving is”. 
 
hotelbrand 1971 
Voor vakantie op reis naar Nederland, overnacht Siebo in een hotel in Bangkok. 
Daar breekt gedurende de nacht brand uit. In zijn brief aan de missieprocuur in Nederland 
schrijft Siebo: ”Mijn reis naar huis is op een onaardige manier onderbroken. Ik ben in een 
hotelbrand terecht gekomen en ben door de rook aardig van binnen van slag geraakt. Het is 
waarschijnlijk een lichte dubbele longontsteking en ik ben nog steeds zonder stem. Verder 
geen brandletsels van enige aard. Ben wel al mijn bezittingen kwijt. Heb de bril nog op mijn 
neus! Er zijn 24 mensen in de brand omgekomen. Later bleken dat er 47 te zijn. Ik ben dus 
wel een geluksvogel.” 
 
benoemingen op verschillende missieposten 
“Van het begin tot aan mijn vakantie in ’71 waren mijn benoemingen vooral op Guadalcanal 
Eiland: ’59 – ’61 Ruavatu;  ’61 – ’63  Marau, met pater Wim van Duin; Avuavu ’63 – ’65, met 
pater Jo de Block; 1966 tweede noviciaat in Nieuw-Zeeland en eerste vakantie in Nederland; 
1967 – tot eind 1967 terug in Marau, op mijzelf; dec. ’67 – 71 Rokera op Malaita-Eiland.  
Ik neem daar de plaats in van pater Piet Geerts, die naar Tenaru vertrok, dichtbij Honiara,  
om daar plantages aan te leggen van kokosnoten en cacao. Na de brand in Bangkok en 
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vakantie thuis werd ik benoemd op de middelbare school in Aruligo en Tenaru van jan.’71  
tot ‘dec. ‘78 . Deze benoeming op de middelbare school kwam tot stand omdat de bisschop 
eigenlijk niet wist, wat hij met mij moest doen. Hij had gedacht, dat ik na die brand in 
Bangkok niet weer terug zou komen naar de Salomons.  Op school werd ik counselor en 
careermaster. Het was allemaal nieuw voor mij, maar ik heb er mijn hart en ziel in gestoken 
en het waren mooie jaren met staf en studenten 
In dec. ’78 ging ik weer terug naar Malaita. Van dec.’78 – maart ’85 in Rohinari, Zuid-Malaita, 
mooie tijd met veel pastoraal werk en goede samenwerking met catechisten en mensen. 
Vandaar ging ik naar Takwa in Noord-Malaita. Ik ging daar naar toe om pater Loft, ’n Nieuw-
Zeelander, te vervangen, die benoemd was als eerste bisschop van Malaita. Ik heb daar 7 
moeilijke jaren gehad met veel problemen in de omgang met de mensen. Ze hadden geen 
respect voor onze eigendommen, zoals klaslokalen, kliniek en onze persoonlijke huizen. Ze 
hebben het mij en mijn werk heel lastig gemaakt. Pastoraal gezien was het een grote 
missiepost met 33 dorpen met ’n eigen lokale kerk en catechist.  Je moest je wel strikt 
houden aan een maandelijks programma, zodat alle dorpen op tijd een beurt kregen. 
Na Takwa werd ik benoemd voor Dala om daar pater Kamphuis te vervangen. Ik was daar 
van begin ’92  tot april ’98.  Behalve het pastorale werk was er ook veel liefdadigheidswerk, 
vooral vervoer van mensen naar het ziekenhuis of de kraamafdeling. Ik was zo’n beetje een 
ambulance in het dorp. Samen met de mensen zijn we in Dala een nieuwe middelbare school 
begonnen. Na mijn vertrek in 1998  hebben de mensen met andere paters, de school verder 
ontwikkeld en afgebouwd. De school is nu erkend als officiële Nationale school. 
Na mijn vakantie in Nederland in ’08, kwam ik begin januari weer terug om opnieuw op 
Guadalcanal  benoemd te worden.  In jan. ’99 ging ik naar Visale, N.W. Guadalcanal, om daar 
pater Jan Giesselink te vervangen In ongeveer maart brak er een burgeroorlog uit, 
voornamelijk tussen mensen van Malaita en Guadalcanal. Ik had moeilijke jaren in Visale. 
Een groep van Malaita viel onze missiepost in Visale aan. Juist de dag tevoren was ik 
vertrokken voor een paar dagen in de hoofdstad Honiara voor shopping etc. De mensen 
vonden dat verdacht en zeiden, dat ik alles van tevoren had geweten en daarom vertrokken 
was. Ze vertrouwden mij niet meer. Ik moest een paar maanden in Honiara blijven totdat de 
mensen begrepen hadden dat ik geen kennis had gehad van de aanval op de missiepost. 
Gelukkig wisten de lokale Sisters D.M.I. de groep van Malaita te weerhouden om onze 
missiepost plat te branden.  Wel werden er enkele dorpen in de buurt vernield en twee 
mensen neergeschoten die trachtten weg te vluchten. 
In 2003 werd ik benoemd voor Tanagai, westelijk van Honiara, waar de maristen hun 
regionaal hoofdkwartier hebben. Ik werd daar kapelaan in de parochie met pater Norm 
Arkwright van Engeland, als pastoor. Ik ben daar 7 jaar geweest en was ook kok in de 
weekends. 
In 2010  werd ik benoemd als geestelijk verzorger in de landbouwschool van broeder Joris 
van der Zant. In 2017 ging ik terug naar Tanagai om dicht bij het ziekenhuis te zijn in Honiara, 
waar ik geopereerd werd aan enkele plaatsen met huidkanker op mijn benen en oren. 
In juli 2018 ben ik weer teruggekeerd naar Nederland op advies van de Algemene Overste.” 
 
nabeschouwing 
Siebo vertelt met veel genoegen over zijn tijd als missionaris. Hij was daarginds graag 
gebleven. Hij was niet van plan om terug te keren naar Nederland. Het advies van de 
Algemene Overste :”As soon as possible”, gaf de doorslag. 
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“Ik had 13 maanden gelopen met een open wond aan mijn been na de huidkankeroperatie. 
Na drie maanden terug in Nederland was de wond genezen. 
Op de Salomonseilanden zijn nu meerdere inlandse priesters werkzaam in de parochies van 
de drie diocesen. Het zijn diocesane priesters met de steun van priesters van religieuze 
congregaties en orden: dominicanen, salesianen, vincentianen en maristen. De lokale 
priester gedraagt zich gemakkelijk als “Chief”.  Ze zijn minder geneigd de mensen op te 
zoeken in hun dorpen, want ze verwachten dat de mensen bij hun komen. Dit is een status 
die hun door de mensen wordt gegeven. Wij als expats hebben altijd grote waarde gehecht 
aan de dorpsbezoeken. Het brengt je in nauwer contact met het leven van alle dag.” 
Sinds 2018  is Siebo dan toch terug in Nederland en woont in de communiteit van Hulst. “Ik 
kan er niet aan wennen hier te zijn.”, zucht Siebo. “Ik ben blij, dat ik hier ben, maar toch…. Er 
is een groot verschil tussen hier en daarginds. Toch staat ook dáár de tijd niet stil. De invloed 
van buiten wordt steeds groter. De mensen worden “aangetrokken” door de westerse 
cultuur. Ze doen alles om aan geld te komen. In al die gebieden tellen de eigen mensen niet 
meer. Multinationals zoals Unioever maken de dienst uit. Daar kan ik me nog kwaad om 
maken. De mensen blijven afhankelijk van de omstandigheden. Multinationals komen om 
zichzelf te verrijken. Van de ontbossing, de houthandel, gaat slechts 9% naar de plaatselijke 
eigenaars. Dit is schandalig. De bossen zijn het eigendom van de plaatselijke bevolking. De 
multinationals gaan er met het geld vandoor. De lokale bevolking krijgt, zo te zeggen, geen 
geld voor hun waar!” 
 
eerste inlandse bisschop 
In 2018, het jaar dat Siebo terugkwam naar Nederland, werd uit de eigen bevolking de 
eerste bisschop gewijd. Als baby was hij gedoopt door ....jawel, pater Siebo. Missie geslaagd? 
Siebo vat zijn leven als missionaris tot slot nog eens samen.  “Mijn hoofddoel was mijn eigen 
dankbaarheid en vreugde van ons geloof over te brengen aan de lokale bevolking.  Dit is mijn 
bedoeling geweest.” 
 
Siebo Leppen – Ton Bun 
 
 

ASM’ers naar La Neylière 
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Van maandag 2 mei tot dinsdag 10 mei 2022 togen 10 oud-seminaristen van de paters 
maristen in Hulst en 4 echtgenotes naar het maristenklooster la Neylière in Pomeys, zo’n 50 
km ten zuidwesten van Lyon. Voor de 2e keer, in 2018 voor het eerst.  ASM is de afkorting 
van Amici Societatis Mariae, vrienden van de sociëteit van Maria. 
In La Neylière wonen 4 paters, waaronder de Nederlander pater Jan Hulshof. Samen met 
pater Ad Blommerde, die daar eertijds ook enige jaren verbleef, gidste hij de groep tijdens 
de tripjes in de omgeving. Het klooster ontvangt verder vele groepen die daar komen voor 
bezinning. Het ligt ook in de buurt van de route van het St. Jacobspad naar Santiago de 
Compostella (camino van Lyon naar Le Puy-en-Velay). 
We kwamen vanuit verschillende richtingen met 6 auto’s en Martin van der Zalm zou per 
KLM en openbaar vervoer komen, maar hij moest op het laatste moment afzeggen wegens 
een plotseling opgekomen longontsteking. Onderweg genoten we van de met gele vlakken 
gelardeerde velden van bloeiend koolzaad en van brem langs de kanten van de weg. Op 
dinsdag eerst rondleiding door de parktuin van het klooster, de kapellen en de Espace de 
Colin met uitbeelding van de geschiedenis van de maristen. 
Woensdag met de lijnbus naar Lyon, een dik uur onderweg. Goedkoop (€2,10) en verder met 
de metro en tandradbaan naar Vieux Lyon en de heuvel Fourvière.  

 
In de kapel van de Notre Dame (de basiliek dateert van later) op de top legden de paters 
Colin en Champagnat in 1816 met enkele anderen de gelofte af  om een Sociëteit van Maria 
te stichten. De meesten van ons gingen te voet weer naar de benedenstad door een prachtig 
park rond de heuvel. In Vieux Lyon tegenover de St. Jan genoten we op een terras van een 
verfrissend drankje. 
Donderdag met enkele auto’s naar L’Hermitage van de fraters maristen en naar Maison de 
Père Champagnat in La Valla en Gier, zo’n 55 km. Huisoverste frater Maurice leidde ons rond 
en we genoten er ook van een heerlijke lunch te midden van vele andere bezoekers. 
Vrijdag naar Vienne (50 km), een stad met vele Romeinse overblijfselen. Dit was de topdag 
van Piet Diepmaat, met 88 jaar onze nestor. Als leraar klassieke talen kon hij met verve 
vertellen over het antieke theater aldaar en het verschil uitleggen met amfitheaters (met de 
vorm van twee tegen elkaar geplaatste halfronde theaters). 
Zaterdag vrije dag. Sommigen bezochten het dorp Saint Symphorien sur Coise, 2 km 
zuidelijker. Daar was feest met fanfare, fakkels, speaker, parade, hardloopwedstrijden. Een 
aantal gehandicapten deed mee op een baar met groot wiel en voortbewogen door helpers.  
Anderen liepen naar Pomeys, waar op het kerkhof in de loop der tijd tientallen maristen 
begraven zijn. ‘s Middags gingen 3 deelnemers van ons op pad voor een wandeltocht van 
enkele uren in de omgeving met flinke klim onder leiding van Philip Schneider, iemand uit de 
vriendenkring van la Neylière. 
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Zondag om 11 uur H. Mis en daarna koffie met drankje in de binnenhof, om Moederdag te 
vieren. Er waren 4 moeders onder ons aanwezig. ‘s Middags reden we naar St. Martin en 
Haut, 20 km oostelijker. Daar maakten we over een heuvelig parcours een wandeling  van 
bijna 4 km naar de kapel van Rochefort. Binnen zagen we een prachtige piëta, die door velen 
werd gefotografeerd. Op uitnodiging van Jan Hulshof zongen we onder de piëta het Salve 
Regina voor alle moeders die hun zoon verloren, met name in de oorlog Rusland/Oekraïne. 
Het klonk zo mooi, dat menigeen een traan wegpinkte. 
Maandag, de laatste dag, was het ‘s morgens even schrikken. Een van de deelnemers had 
zich getest op corona en bleek positief. Vervolgens deden we allemaal een zelftest en bleken 
er nog 3 positief. Deze 4 besloten samen in 1 auto meteen naar Nederland te vertrekken. 
Ondertussen zijn zij weer aan de beterende hand, volgens eigen zeggen hadden ze 
nauwelijks klachten. De rest vertrok 2 uur later dan gepland alsnog per bus opnieuw naar 
Lyon. Een groepje koos voor de cityhopper en de andere voor een boottocht op de Saône. 
Halverwege kreeg de boot echter motorpech en er moest een andere boot komen, om de 
reizigers weer naar de kade te brengen. 
‘s Avonds zaten we altijd in de Salle du Parc bij elkaar. Twee avonden verraste huisoverste 
Jimmy Mc Elroy (Ierse nationaliteit) ons met eigen gebakken taart. Een keer perentaart en 
andere keer appeltaart. Dinsdagmorgen vertrok ieder weer huiswaarts, sommigen in één ruk 
door, anderen met overnachting in Metz. Peter en Erna Weda ging na een dagje rust op de 
camping met hun caravan nog even verder Frankrijk in. Zij bezochten  Saint Galmier, bekend 
om zijn bron waaruit het prestigieuze natuurlijk bruisend mineraalwater Badoit opborrelt. 
De groep was dit op zondag ook van plan, maar toen bleek de bron gesloten. Het waren fijne 
dagen, veel verhalen, hartelijk gelachen, blij weerzien. 
Deelnemers waren, in alfabetische volgorde: pater Ad Blommerde, Herman en Bep Bokdam, 
Piet Diepmaat, Herman Everink, Aloys Gosselt, Frans Grol, Annette Vreeling (partner van 
Paul Raes†), Joop en Annie Volkers, Peter en Erna Weda, Louis Weenink en Rieks Wesseling. 
 
Herman Bokdam 
 
 

Dorothy Day en de maristen van “Our Lady of the Elms 
 

Afgelopen december heeft het aartsbisdom New York het 
onderzoek voor de zaligverklaring van Dorothy Day (1897-
1980) afgesloten. Niet alle Amerikaanse bisschoppen zijn 
enthousiast over het proces, maar als het aan paus 
Franciscus ligt, maakt ze een goede kans. Toen hij in 2015 
de V.S.  bezocht, noemde hij Dorothy Day een van vier 
grote Amerikanen, in één adem met Abraham Lincoln, 
Martin Luther King en Thomas Merton.  
Als studente voelde Dorothy Day zich al aangetrokken tot 
anarchisme, socialisme  en de radicale vleugel van de 

vakbeweging. Ze koos voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze was nog geen twintig toen ze 
gearresteerd werd en tot een maand gevangenisstraf veroordeeld, omdat ze vóór het Witte 
Huis posteerde voor vrouwenkiesrecht. Ze werd ook later diverse keren gearresteerd, het 
laatst in 1973, toen ze vijfenzeventig was. Een leven lang streed ze - geweldloos - voor 
sociale gerechtigheid en tegen oorlog en bewapening. Samen met Pierre Maurin begon ze in 
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1933 de beweging “The Catholic Worker”. Over heel Amerika werden kleine 
leefgemeenschappen gesticht, die het evangelie van Jezus in praktijk brachten en mensen 
aan de rand van de samenleving verwelkomden. De beweging had haar eigen krant “The 
Catholic Worker”.   
De ouders van Dorothy waren lid van de episcopaalse kerk, waar ze gedoopt werd toen ze 
dertien was. Ze was van jongs af aan gevoelig voor de religieuze kant van het bestaan, maar 
ze had geen kerkelijke belangstelling. Ze had als jongvolwassene meerdere kortdurende 
relaties en ze had een abortus.  Aan haar relatie met haar Forster Batterham kwam een eind, 
na de geboorte van haar dochtertje Tamar in 1926. In diezelfde tijd begon ze belangstelling 
te krijgen voor het katholicisme. Ze liet haar dochtertje dopen en werd zelf eind 1927 “onder 
voorwaarde” herdoopt.  
Haar buren op Staten Island (New York), waar ze in een zomerhuisje woonde, waren de 
maristen van het noviciaatshuis “Our Lady of the Elms”.  Fr. James McKenna  was haar 
biechtvader en geestelijk begeleider, die haar aanraadde “De geest van het katholicisme” 
(1924) te lezen, een boek van de in die tijd invloedrijke Duitse theoloog Karl Adam. Op een 
goede dag polste Dorothy na de biecht pater McKenna of hij geen tijdelijk baantje voor haar 
wist. McKenna vroeg haar buiten te wachten. Daar zei hij: “Je vraag is een gebedsverhoring, 
want onze kok, broeder Philip, heeft er de brui aan gegeven.” Zo kwam Dorothy in de 
keuken van “Our Lady of the Elms” terecht. Over die tijd zei ze gekscherend: “Wat ik ze ook 
voorzette,  de goede paters en broeders aten alles!” Ze bleef maar een paar maand, want ze 
moest naar Hollywood voor de uitvoering van een script. Maar die korte tijd was voor haar 
genoeg om zich een leven lang verbonden te voelen met de maristen. De Amerikaanse 
lekenmaristen wijzen er trouwens op dat ze ook professie heeft gedaan als lekenmarist. Op 
12 september 1968 zei ze bij een professieviering in Rhinebeck, New York: “Ik voel me heel 
sterk één familie met de maristen, mijn broeders, en ik ben erg blij dat ook zij me als lid van 
hun familie beschouwen.”  
Nu was Dorothy Day in de loop van haar leven in contact met veel orden.  Zo werd ze in 
1955 oblaat van de benedictijnen. Haar contacten met “Our Lady of the Elms” waren 
weliswaar niet van lange duur, maar het was een periode die een keerpunt vormde in haar 
leven. Zij hielp de maristen verder en de maristen van hun kant gaven haar, alleenstaande 
moeder, het gevoel welkom te zijn in hun huis en in de katholieke kerk. Pas in de jaren 
dertig, toen Dorothy Day nationale bekendheid begon te krijgen, dachten de paters en 
broeders van “Our Lady of the Elms” aan de Brief aan de Hebreeën, die  zegt dat “sommigen 
door hun gastvrijheid zonder het te weten een engel in huis hebben gehaald”.  
In Nederland zijn twee gemeenschappen van de “Catholic Worker”, het Jeannette Noëlhuis 
in Amsterdam en het Dorothyhuis in Amstelveen. Zaterdagmiddag 28 november 2020 werd 
de Nederlandse vertaling gepresenteerd van de biografie van Jim Forest over Dorothy Day: 
"Alles is genade". Het boek kost € 29,90 (400 blz.) en is te bestellen via de boekhandel, via 
het Jeanette Noëlhuis of via uitgeverij Damon. 
 
Jan Hulshof 
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citizen of the world 
 

 
 
Uit welk land kom je?  
Ik koop iets online in het buitenland en reken af.   
Ik moet aanklikken uit welk land ik kom.  
Als ik op het pijltje achter de kolom druk, 
verschijnen de Engelse namen van zo goed als alle landen van de wereld. 
Ehh...  staat hier The Netherlands bij de T of bij de N? 
Of gaat het in dit rijtje om de D van Dutch? 
Plotseling valt mijn oog op een aparte categorie: citizen of the world. 
Het is natuurlijk bedoeld voor mensen als ik,  
die een escape zoeken bij het beantwoorden van deze vraag. 
'Citizen of the world'  voor als je je echte identiteit verborgen wil houden. 
 
wereldburger 
Ik klik het aan. 
'Grapje', denk ik nog. 
Maar het woord gaat niet meer weg.  
Ik denk terug aan al die penvrienden en penvriendinnen 
die ik in de middelbare schooltijd over heel de wereld had. 
Ik deelde in het wel en wee  
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van leeftijdgenoten uit Turkije, India, Canada, Italië en ...Texel.  
Allemaal verschillend, allemaal hetzelfde. 
Ik denk terug hoe in diezelfde jaren 
aan de grens met Duitsland, 
een paar kilometer van mijn ouderlijk huis, 
voortaan de slagboom bij de grens omhoog bleef staan 
en er nog maar één douanebeambte voor een noodgeval in het hokje zat. 
Het was lang voor elk officieel verdrag. 
We stopten voortaan niet meer. We zwaaiden. 
De wereld werd grenzeloos groot. 
 
Pinksteren: citizen of the world  
Ik denk ook aan het Pinksterverhaal uit het boek Handelingen. 
Het vertelt hoe Jezus' boodschap verspreid werd 
over de hele wereld van toen. 
In de lijst landen en landstreken staan Pamfylië, Frygië, Mesopotamië, Cyrene, 
allemaal tongbrekers als het gaat om klemtonen, 
allemaal landstreken die je niet zomaar op een landkaart kan aanwijzen. 
Maar kennelijk was toen ook al overal hetzelfde verlangen 
naar liefde, naar broeder- en zusterschap, naar leven in vrede te vinden. 
Kennelijk vindt Jezus' boodschap overal plek om te kunnen aarden. 
 
Geen escape 
Wat als ieder mens eerst en vooral wereldburger zou zijn? 
Wat als we zouden begrijpen dat we 'one human family' zijn 
en het land dat we delen 'deze planeet'? 
Wat als we zouden begrijpen dat we samen één levend organisme vormen 
en dat de pijn bij de één ook pijn bij de ander veroorzaakt, 
net als dat de vreugde van de één ook de vreugde van de ander is? 
Wat zou dat betekenen voor de oplossing van corona, 
voor de klimaatcrisis, 
voor de groeiende kloof tussen rijk en arm? 
Hoe lang zou je dan nog in de categorie 'vluchteling' vallen? 
Of gecontroleerd worden enkel en alleen vanwege een kaalgeschoren hoofd. 
een andere huidskleur,  een naam van elders? 
 
De waarheid is groter. 
Citizen of the world: wat heb ik eigenlijk aangeklikt? 
De gevolgen zijn niet te overzien en maken me ongemakkelijk. 
Mijn kleine identiteit van Nederlander, of Achterhoeker, is veel beter te overzien. 
Maar de waarheid is groter. 
Want dat is wat we delen en allemaal zijn: wereldburgers onder dezelfde hemel. 
 
Marion Korenromp (https://marionkorenromp.blogspot.com/2021/05/citizen-of-
world.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mario
nKorenromp+%28marion+korenromp+%29)  
 

https://marionkorenromp.blogspot.com/2021/05/citizen-of-world.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MarionKorenromp+%28marion+korenromp+%29
https://marionkorenromp.blogspot.com/2021/05/citizen-of-world.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MarionKorenromp+%28marion+korenromp+%29
https://marionkorenromp.blogspot.com/2021/05/citizen-of-world.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MarionKorenromp+%28marion+korenromp+%29
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colofon 
 
De Schakel verschijnt vier keer per jaar. 
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de verzending van De Schakel. 
 
nummer 251 – juni 2022 
 
redactie en administratie lezersbestand 
Peter Müller, lekenmarist; pjamueller@gmail.com - 0544 463045 / 06 28825689  
 
Een vrije gift wordt op prijs gesteld en kan overgemaakt worden op IBAN 
NL74RABO0157801039 t.n.v. paters maristen. 
 
 

maristeninformatie 
 
Wilt u meer weten over de beide congregaties, ga naar:  
congregatie van de paters maristen in Rome:  www.maristsm.org  
congregatie van de fraters maristen in Rome:  www.champagnat.org   
provincie van de fraters maristen West- en    
Midden-Europa:     www.marists.eu 
Nederlandse maristen:    www.maristen.nl  
 
Maristenactiviteiten en projecten 
Stichting Moria:      www.stichtingmoria.nl  
Leerhuis Westerhelling:    www.leerhuiswesterhelling.nl  
Via deze website zijn te vinden: 

• Stiltehuis 

• Huis van Aandacht 

• Een Reis naar Binnen 

• Leerjaar Spiritualiteit 

• Aandachtig op Weg 

• Rond het Haardvuur 

• Meditatieavond 
 
 

http://www.maristsm.org/
http://www.champagnat.org/
http://www.marists.eu/
http://www.maristen.nl/
http://www.stichtingmoria.nl/
http://www.leerhuiswesterhelling.nl/

