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VINCENT DE PAUL 
WERKEN TUSSEN WOORD EN WERELD 

Marieke van de Ven 
 

 

Hoe een interesse wordt gewekt, is niet altijd navolgbaar maar zeker heeft het 
kunstwerk met het karakteristieke gezicht van Vincent de Paul op een buitenmuur 
in Parijs vlakbij Gare du Nord bijgedragen aan mijn interesse voor deze man uit de 
17e eeuw. Het huizenhoog portret, in 1987 gemaakt door Jean-Pierre Yvaral, 
verraste mij. Een indrukwekkend gebaar van waardering en vriendschap van deze 
wereldstad voor haar vroegere bewoner. Wie is Vincent de Paul en hoe heeft deze 
man een beweging op gang gebracht die doorwerkt tot op de dag van vandaag?  
 

In deze bijdrage schets ik wat anno nu uit het initiatief van Vincent de Paul is 
voortgekomen. Vervolgens ga ik kort in op de historische context van de 17e eeuw 
en beschrijf in enkele stappen zijn biografie. Tot slot probeer ik na te gaan 
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waardoor het initiatief van Vincent de Paul fundament en groeikracht kreeg tot op 
de dag van vandaag. In vogelvlucht vier eeuwen Vincentiaanse beweging. 
 

Vincentiaanse beweging anno nu 
Anno nu bestaat de Vincentiaanse beweging uit een internationaal netwerk van 
156 verschillende organisaties in 150 landen met ongeveer twee miljoen leden. Er 
zijn mannen-, vrouwen- en mixed-organisaties, religieuze en lekenorganisaties, 
jongerenorganisaties, zelforganisaties van armen in sloppenwijken en kringen van 
dames met een sociaal hart.  
 

In de beweging staan armoedebestrijding en educatie centraal. Er is een breed 
scala aan sociale projecten. Akamasoa in Madagaskar bijvoorbeeld, een nieuwe 
stad van en voor arme mensen. In het Oostenrijkse Graz is er de VinziBus die sinds 
1991 dagelijks op drie plekken in de stad brood en thee uitdeelt. Of de Homeless 
Alliance, een wereldwijde organisatie die lokale initiatieven voor dak- en thuislozen 
ondersteunt.  
 

Naast hulpprojecten is er ook een grote variëteit aan onderwijsprojecten. Vorming 
en scholing zijn immers belangrijke tools voor welzijn en emancipatie. De 
Vincentiaanse beweging heeft scholen, seminaries en universiteiten zoals de 
DePaul University in Chicago en de Adamson University in Manilla.     
      
Vier eeuwen geleden heeft Vincent de Paul een boom geplant met de naam ‘Ieder 
mens telt’. Deze boom is op vrijwel elk continent gaan groeien en heeft zich over 
een breed terrein en op vele plaatsen vertakt.   
 

Vincent in context   
 Waar ligt het begin van deze beweging? In enkele pennenstreken schets ik de 
historische context. Vervolgens in drie stappen de biografie van Vincent de Paul en 
tot slot zijn leiderschapsstijl.  
 

Historische context 
Frankrijk, 17e eeuw. Staatkundig is het land volop in ontwikkeling met vele 
oorlogen en conflicten van dien. Een zich emanciperende burgerij strijdt voor een 
nieuwe sociale ordening. Kerken en kloosters zijn veelal naar binnen gericht. 
Rijkdom zit bij adel en hogere geestelijkheid; de lagere geestelijkheid is relatief arm 
en slecht opgeleid. Vooral op het platteland heerst armoede en ongeletterdheid. 
Mede door hoge kindersterfte, ondervoeding, epidemieën, waaronder de 
gevreesde pest, is de levensverwachting in de eerste helft van de 17e eeuw slechts 
25 jaar. Voorzieningen zijn er nauwelijks.  
 

De 17e eeuw is ook een tijd van ontwikkeling. Het is de tijd van Descartes, van de 
rekenmachine van Pascal, de toneelstukken van Molière, de oprichting van de 
Académie Française. De Reformatie met in haar spoor het Concilie van Trente 
brengt de katholieke kerk in beweging. Nieuwe spirituele stromingen komen op 
zoals die van Teresa van Avila en François de Sales. Progressieve theologen aan de 
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Sorbonne laten zich horen en ook vanuit kerkelijke kringen komen langzaam maar 
zeker nieuwe geluiden. In de ‘Parijse Kring’, een vernieuwingsgezinde spirituele 
salon, worden wekelijks ideeën, visies en scenario’s besproken. Vincent de Paul is 
regelmatig bezoeker van deze salon.   
 

Beginperiode 1581 – 1617  
Vincent de Paul wordt in het voorjaar van 1581 als derde in een gezin van zes 
kinderen in een eenvoudig boerengezin geboren in het gehucht Pouy, zuidwest 
Frankrijk. Op 15-jarige leeftijd stuurt zijn vader hem naar school in het naburige 
Dax want wellicht kan deze pientere jongen via een kerkelijke carrière het jonge 
gezin een betere sociaaleconomische positie bezorgen. In 1600 volgt de wijding tot 
priester. 
 

De volgende 10 jaar studeert Vincent theologie in Toulouse, is tegelijkertijd leraar 
in het naburige Buzet, legt vele contacten in kerkelijke kringen, reist door Frankrijk 
en Italië en is tussen 1605 – 1607 zoek in Tunesië. Voor het welzijn van zijn familie 
lijkt hem geen inspanning te veel. Toch moet hij in 1610 aan zijn moeder schrijven 
hoezeer het hem spijt dat hij nog steeds geen voldoende inkomen heeft weten te 
verwerven voor zijn familie. Zijn inzet lijkt vergeefs.  
 

De Parijse vernieuwingsbeweging brengt Vincent in contact met nieuwe ideeën, 
nieuwe ervaringen, nieuwe netwerken. Bronnen melden ook een heftige crisis met 
angsten en dwanggedachtes. Niets brengt verlichting behalve wanneer hij zieken 
bezoekt in het ziekenhuis aan de overkant van de straat waar hij woont. De zieken 
hebben hem bevrijd; ‘de armen zijn onze meesters’ zal een adagium worden.   
 

Beslissend jaar – 1617  
Voor Vincent de Paul is 1617 een beslissend jaar. Twee 
indrukwekkende ervaringen markeren een wending. 
Een religieuze ervaring in de winter in Gannes, een 
gehucht noordelijk van Parijs, en een sociale ervaring 
in de zomer van datzelfde jaar in Châtillon, een stadje 
in de buurt van Lyon. 
 

Religieus begrip Een beslissende religieuze ervaring 
overkomt Vincent in een gesprek met een stervende 
boer. De overlevering vertelt dat het om een biecht 
gaat van een eenvoudige, goede man die panisch is 
voor de dood. Wat er in het gesprek is gebeurd, weten 
we niet – biechtgeheim – maar daarna is de man 
bevrijd van zijn angsten. ‘Je bent kind van God’; zoiets 
moet het overtuigend geklonken hebben. Velen die 
het verhaal horen, willen ook zo’n biecht want dat belooft vrijheid, einde aan 
benauwenis en onderdrukking. Vincent geeft de grote toeloop van mensen vorm in 
een generale biecht: een biecht over het hele leven waarin totaal schoon schip 

 Gannes-Folleville 
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wordt gemaakt. Van elders moeten priesters worden ingehuurd om de grote 
toestroom biechtelingen aan te kunnen.   
 

Sociale organisatie  
De sociale wending vindt een aantal 
maanden later plaats. Het stadje 
Châtillon wordt geteisterd door de 
pest en is spiritueel verwaarloosd door 
onkundige priesters. Wanneer Vincent 
het bericht krijgt dat een gezin aan de 
rand van het stadje in bedreigende 
armoede verkeert, roept hij vanaf de 
preekstoel mensen op om te helpen. 

Het effect is verbluffend. Vele stadgenoten brengen eten, drinken en andere 
giften. Vanaf dat moment weet Vincent zeker; er is liefde genoeg maar ze heeft 
organisatie nodig. Vijf pannen soep de ene dag en de volgende week niets, is geen 
goed idee. Hij legt zijn probleem voor aan enkele well-to-do vrouwen van de stad 
en in een mum van tijd zijn er veertig die samen de hulp organiseren. Geld wordt 
ingezameld, voedsel gekocht en bezorgschema’s worden opgesteld. Er wordt een 
juridisch statuut opgesteld – inmiddels heeft Vincent in Parijs een licentiaat 
kerkelijk recht behaald – dat functies, taken, respectvol huisbezoek en een juiste 
besteding van gelden regelt.  
 

Op het eind van dit beslissend jaar keert Vincent terug naar Parijs. Zijn missie is 
helder. Ze heeft twee pijlers: hulp voor wie hulp nodig heeft en vorming & 
opleiding voor het bevorderen van de kwaliteit van die hulp.  
 

Latere jaren 1617 – 1660  
Vincent ziet de materiële, sociale en geestelijke armoede van de eenvoudige 
bevolking en heeft in Châtillon een adequaat antwoord gevonden: de liefde van 
mensen organiseren.  
 

Helpen – dienen   
Met uiteenlopende projecten wil Vincent het leven van armen, zieken, bedelaars, 
vondelingen, daklozen, gevangenen en vluchtelingen draaglijker maken. Zo vindt 
hij betere behuizing voor de  gevangenen in de Conciergerie. Vrijwilligers verzorgen 
zieken voor wie geen plaats meer is in het overvolle ziekenhuis. In 1652 schrijft 
Vincent in een brief dat ‘dagelijks soep wordt uitgedeeld aan 14 – 15 duizend 
vluchtelingen’. Voor al dat werk is veel geld nodig. Vincent is een overtuigend en 
betrouwbaar fondsenwerver. Men schat dat tijdens de 30jarige oorlog door zijn 
bemiddeling het enorme bedrag van 1.600.000 pond naar Lotharingen werd 
gebracht voor hulp aan de bevolking.  
 

Opleiden – inspireren   
Voor kwaliteit en effectiviteit van het werk, ziet Vincent het belang van vorming en 
opleiding. Zelf is hij een begenadigd leraar, begeleider en adviseur; 10 jaar lang is 

Châtillon 
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hij bijvoorbeeld adviseur van de regering voor kerkelijke aangelegenheden. Voor 
de ongeletterde bevolking zijn er programma’s voor het leren van culturele 
vaardigheden zoals lezen en schrijven. Voor medewerkers zijn er retraites en 
conferenties. De interesse is groot; in Parijs nemen meer dan 20 duizend mensen 
deel aan retraites en 13 duizend priesters en priesterstudenten volgen 
opleidingsprogramma’s.  
 

Na 1617 ontwikkelt Vincent een eigen antwoord op de grote vraagstukken van zijn 
tijd: hij brengt een revolutie aan religieuze vernieuwing en sociale actie op gang. 
Dat doet hij onvermoeibaar, aanstekelijk en overtuigend.  
 

Leiderschap  
Wat kenmerkt het leiderschap van Vincent de Paul bij al deze initiatieven en 
projecten? In het begin van dit millennium vat de DePaul University in Chicago dit 
Vincentiaans leiderschap in vier items samen.     
 

 Make no small plans – je missie kennen  

Voor een onderneming is allereerst een adequaat zicht op de wereld nodig. 
Voldoende afstand van de wereld om te registreren en voldoende nabijheid in de 
wereld om te solidariseren. Vincent vindt zijn missie in het evangelie; hij 
solidariseert zich met de minst geprivilegieerden.             
 

 People and process first – mensen ruimte geven 

Mensen voor wie en met wie hij werkt, komen voor Vincent op de eerste plaats. 
Vertrouwen is de basis van de relatie; mensen zijn op hun best als ze ruimte en 
verantwoordelijkheid krijgen.  
 

 Sustainable institutions – organisatiekracht creëren 

Wil het werk effectief en duurzaam zijn, zijn ook helpende instituties en dienende 
structuren nodig. Structuren die niet hinderen maar die samenwerking en 
organisatiekracht bevorderen.   
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 Concern for the poor –  leren dienen    

De voorgaande items zijn voor Vincent voorwaarden voor de eigenlijke missie: de 
armen dienen. En dit  zodanig dat ‘zij die gediend worden gezonder, wijzer, vrijer en 
autonomer worden en meer geneigd om zelf te dienen’ (Servant Leadership, Robert 
Greenleaf).   
     

Bewegen tussen woord en wereld 
Terug naar de startvraag: hoe heeft Vincent de Paul een beweging op gang 
gebracht die doorwerkt  tot op vandaag? Welke factoren spelen een rol?  
 

Vanuit context en biografie kunnen we enkele factoren noemen. De 17e-eeuwse 
bevolking van Frankrijk leed onder oorlog, armoede en onwetendheid; er was veel 
en vooral goede hulp nodig. Sociale, politieke en kerkelijke verhoudingen waren 
verstard; er was vernieuwing en ontwikkeling nodig. Behalve deze tijds- en context 
gebonden factoren zijn er ook persoonsgebonden factoren: Vincent is intelligent, 
ondernemend en betrokken.  
 

Zijn bovenstaande factoren beslissend voor de beweging die Vincent de Paul op 
gang brengt? Ik waag het te betwijfelen. Immers, tot op de dag van vandaag kent 
vrijwel elke tijd grote vraagstukken die om leiderschap en inzet vragen. Maar niet 
elk initiatief brengt een beweging op gang.  Waarin school de kracht van het 
initiatief van Vincent? Ik zoek een antwoord in de inspiratiebron van Vincent, het 
evangelie: wat is de betekenis van het evangelie voor de kwaliteit en kracht van de 
Vincentiaanse beweging?   
 

De kern van het evangelie is misschien wel de Bergrede (Mattheus 5). Ze gaat over 
de binnenkant. Over wil, hart en geest. Waar is het hart op gericht? Wat houdt de 
geest bezig? In de Bergrede geeft Jezus ijkpunten voor de binnenkant: zuiver (want 
zij zullen God zien), zachtmoedig (want zij zullen het land bezitten), vredestichter 
(want zij zullen kinderen van God worden genoemd). In zijn sociale rede (Mattheus 
25) wijst Jezus de richting voor het sociale handelen: zorg voor armen, 
vreemdelingen, zieken. Woorden over de binnenkant, over wat in mensen leeft, en 
woorden over de buitenkant, over het handelen van mensen in de wereld. 
Binnenkant en buitenkant zijn met elkaar verweven waarbij de binnenkant leidend 
is: een gezonde boom brengt goede vruchten voort. Puttend uit de bronnen van 
het evangelie, is Vincents antwoord: laat vorming en opleiding je geest verrijken, 
laat het arme en kwetsbare je hart beroeren en laat de wil de motor zijn van een 
onvermoeibare inzet voor een betere wereld. Binnenkant en buitenkant, bewegen 
tussen woord en wereld. Samen geven de woorden van Mattheus 5 en Mattheus 
25 fundament en groeikracht aan een vernieuwend sociaal-religieus paradigma 
voor de wereld.     
De aanvankelijke opdracht voor Vincent om zijn familie een beter leven te 
bezorgen, wordt getransformeerd naar zorg voor een veel grotere mensenfamilie; 
die van Parijs, Frankrijk en later ook daarbuiten. Vanuit het evangelie brengt 
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Vincent een beweging op gang die bij mensen aanslaat omdat ze de beste krachten 
in mensen wekt. Velen willen daar bij horen. Dat gold toen, dat geldt nog steeds.    
 

 
MIJN PRAKTIJKTIJD IN ETHIOPIË 

Jan Joris Rietveld 
 
 

Bij ons thuis hadden we in de zitkamer een tafeltje waaronder 
mijn ouders tijdschriften bewaarden, ook missieperiodieken.  
Ik was aan het einde van mijn kandidaatsstudie tropische 
cultuurtechniek in Wageningen en me aan het oriënteren op 
een praktijktijd. In een van die tijdschriften trof ik een klein 
artikeltje over het werk van de lazaristen in de Kaffa provincie 
en over het settlementproject dat Ger Reintjes begonnen was 
aan de Godjeb rivier. Het viel zo kant en klaar in mijn schoot. 

Ik schreef om te kijken of ik daar mijn praktijktijd kon doorbrengen en kreeg 
warempel een brief terug. Ik mocht komen. De motivatie die Ger gaf was dat 
hij mijn naam altijd tegenkwam in de “Kalm berichten”, later Vraagbaak 
geheten.  Dit tijdschrift was ontstaan onder katholieke studenten die hun 
missionarissen wat wilden ondersteunen met praktisch advies op gebieden 
die in Wageningen onderwezen werden. In mijn tijd richtten we ons al meer 
op ontwikkelingswerkers in het algemeen en hadden we een 
samenwerkingsverband met andere universiteiten. We zetten twee nummers 
per jaar in elkaar. Ik was redacteur en penningmeester. Ger moet gedacht 
hebben: dat is een man die voeling heeft met ons werk. Dat was ook zo want 
ik had als kind missionaris willen worden totdat ik in de puberteit kwam en de 
Wageningse tropische studies een goed alternatief boden. Onze vakgroep 
keurde de stageplaats goed, hoewel er niets aan irrigatie gedaan werd.  
 

Ik vertrok in begin juni 1975. Mijn ouders zetten mij op het station Eindhoven 
op de trein naar Frankfurt, waar ik het vliegtuig zou pakken. Soms vraag ik 
me af of ik dat zelf voor elkaar gekregen zou hebben met een zoon van mij. 
Ik was de oudste van acht en in feite nog nooit buiten Nederland geweest. 
Bij aankomst in Addis Abeba was er een misverstand en dus had niemand 
me opgewacht. De volgende dag gebeurde in Gimma hetzelfde. Onderweg 

raakte ik ook nog al mijn geld kwijt 
aan een arme student met wie ik veel 
medelijden had. Vanuit Gimma 
vertrok ik op goed geluk met een taxi 
die een tropisch boslandschap in 
reed. Onderweg zag ik grote apen en 
toen ik de hoop al had opgegeven, 
zag ik langs de weg een klein 
Hollands windmolentje. Dat moest het 
zijn. Ik werd ontvangen door Ger, Sjef 
van Ham en Jan Heldens. Dit was 

Jan Joris Rietveld 
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dus het Godjeb settlementproject.  
De Godjeb vallei was geïnfesteerd door malaria. Ger, die tot recentelijk op 
de missie van Bonga had gewerkt, had langs die rivier vruchtbare gronden 
ontdekt die op ontginning lagen te wachten. Hij kon 880 hectaren grond 
kopen. Bedoeling was hier landloze boeren te vestigen en hen nieuwe 
teelten te leren gebaseerd op een rotatie van: mais, geelwortel, pinda, peper 
en bonen. Er was ook een trainingscentrum opgezet. Daarnaast bestond er 
een technische dienst met opslagplaatsen, molens, en een zevental 
tractoren met garage. Boeren leerden de grond bewerken met ossen 
aangespannen met een kopjuk. Bij mijn aankomst waren er al twee honderd 
hectares ontgonnen en de eerste boeren hadden hun grond gekregen. 
Uiteindelijk zouden er 200 boeren gevestigd moeten worden.  
Mijn taak zou zijn om van hieruit kennis over te brengen naar boeren die bij 
de missieposten woonden. Maandelijks maakte ik een tocht langs deze 
plaatsen. Daarvoor kreeg ik een muilezel en een tolk. Zo zag ik wat Jan 
Ermers met zoveel radicale inzet voor de koffieboeren en bijenhouders in 
Buba had gedaan, leerde ik de armoede en de totale overgave aan het 
evangelie kennen van de fransman Paul Limousin, sliep ik in Muti op de 
behandeltafel waar Theo van Ruijven zijn zieken onderzocht en zag ik zijn 
opslagruimte die leek op een Westlandse kas, ontmoette ik Leo Dobbelaar 
die een heuse school bouwde volgens een nieuwe techniek, leerde ik over 
het werk van Harry Jaspers in het de scholen en zag de administratie van de 
Bonga missie van Sjeng 
Ermers. Daar leerde ik ook 
zuster Tsion kennen, een 
bijzonder lieve vrouw. 
Op de Godjeb leefde ik met 
Jan, Sjef en Ger. Later kwam 
daar Ed Jakobs bij die door 
zou gaan met mijn werk. In 
het begin kwam er elke 
avond een meisje mijn 
voeten wassen. Daar moest 
ik eigenlijk niets van hebben 
maar mij werd al snel duidelijk gemaakt dat dat een soort welkom was. Het 
eten was buitengewoon scherp en Jan en Sjef hadden er de grootste lol in 
om mij nietsvermoedend telkens de heetste dingen voor te zetten. Zij waren 
mannen van de praktijk en dat was ik niet. Wat dat betreft ontbrak me veel 
om een goed missionaris te worden. Ik liep wat met hen mee en kreeg de 
opdracht om landmetingen uit te voeren op het settlementproject, dat toen 
250 hectare besloeg. Ook had ik tijd voor studie en lezen over het land en 
de streek waar ik zat.  

Jan Joris Rietveld en Ger Reintjes 
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Ik bracht ruim acht maanden in deze omgeving van missionarissen door. 
Behalve het werk van Ger dat op de landloze boeren gericht was leerde ik 
hoe de missionarissen bezig waren met onderwijs, ziekenzorg, godsdienst. 
Twee procent van de bevolking 
was katholiek maar daar ging het 
niet om, een constatering die ik 
later nog vaak zou maken. Ikzelf 
schreef een praktijkverslag met, als 
ik het nu bekijk, opmerkelijk veel 
informatie onder de titel Landbouw 
en missie in de Kaffa in zuidwest 
Ethiopia. Hiervoor kocht ik een 
eigen typemachine en leerde 
mezelf typen.  
Aan het einde van deze praktijktijd bracht ik nog een bezoek aan de 
Metahara suikerrietplantage die gedreven werd door Nederlanders van de 
HVA. Het was goed dat ik dat gedaan heb want zo kon ik een vergelijking 
maken tussen twee wijzen van ontwikkelingshulp, die allebei hun mooie 
kanten hadden. Het mooie van het missionarissen werk vond ik echter dat je 
dicht bij de bevolking stond en door een lang verblijf de mensen beter leerde 
kennen. Ik geloof nu dat de negen maanden in Ethiopië een zwangerschap 
waren die voor mij het idee geboren lieten worden dat ik in deze richting 
verder moest. Klap op de vuurpijl was het getuigschrift dat Herman Teuben 
mij meegaf, het mooiste diploma dat ik ooit kreeg. 
Toen ik mijn vader schreef dat ik eigenlijk geen zin meer had in verdere 
studies, kreeg ik gelukkig de wind van voren.  Zo deed ik mijn ingenieurs. Ik 
ontdekte daarin dat ik een aanleg had voor onderzoek en warempel kreeg ik 
een promotieonderzoek aangeboden bij afstuderen op de afdeling 
“Theoretische Teeltkunde”. Het was zeer verleidelijk want de 
onderzoeksgroep was zeer goed en het onderzoek in zich ook. Toch telde 
Ethiopië zwaarder. Bij mijn afstuderen zei prof van Diest bij de buluitreiking: 
“Tot nu toe was missie iets voor gesjeesde Wageningers, maar u hebt de 
hele studie zeer goed doorlopen”. Hier schortte het wat aan historische 
kennis want bv pater van Doormaal van de SVD ging als gepromoveerde 
Wageninger naar Indonesië. Professor de Wit, de hoogleraar bij wie ik door 
kon gaan, toonde zich wat ontgoocheld om zo een student “kwijt” te raken. 
Ik voel me daar soms nog wat schuldig over. Toon Ooninckx meende dat ik 
om lazarist te worden wel nog een stuk theologie zou moeten studeren: dat 
zou in Heerlen moeten gebeuren waar ik zou gaan wonen op Nieuweinde bij 
Chris Loeffen, Piet Swart en Peter Frijters.  
Ik begon dus in Heerlen aan mijn studies. Duidelijk werd dat er geen 
terugkeer naar Ethiopië in zat. Ger Reintjes en Herman Teuben hadden het 
land moeten verlaten en de meeste missionarissen zaten in Addis Abeba, 
verdreven uit hun missies. Zo kwam via professor missiologie Rogier van 
Rossum Brazilië in zicht. Daar liep ik een stage en leerde ik het droge 
binnenland van het Noordoosten kennen. Ik maakte mijn studies af en kreeg 

Jan Joris Rietveld 
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bij de redemptoristen een baan als landbouwkundige aangeboden in de 
Cariri streek. Twee jaar later werd ik hier gewijd en ik werk er nu al 35 jaar, 
met de aantekening dat ik verschillende malen ben overgeplaatst. De laatste 
20 jaar eveneens op het seminarie van het bisdom, waar de lazaristen jaren 
werkten, als studieprefect en docent.  
Mijn grote dank gaat uit naar al die Lazaristen die mij deze weg wezen. 
 

 
 

UIT DE VERHALENBUNDEL “TUSSEN DE BEDDEN DOOR”  
VAN JAN DE POTTER 

 

OP HET GOEDE SPOOR 
 

Op eigen initiatief, dat is mogelijk in het Medisch Centrum 
Alkmaar, stapte ik de openstaande eenpersoonskamer 372 
van afdeling 330 binnen. Op bed zat een jongeman in 
kleermakerszit een stripverhaal te lezen. Zijn rechterhand 
was geheel in een dik verband gewikkeld, dus gaven we 
elkaar de 'verkennershand' . Ik vroeg hem of hij het goed 
vond dat ik even bij hem binnenkwam. Ik vertelde hem wie 

ik was, wat ik in het ziekenhuis deed en waarom ik juist nu op deze afdeling 
was.  
"Ga zitten", zei hij. Ik hoefde niet te vragen aan welke kant, want hij zat zelf 
reeds gekeerd naar de kant waar ik stond. De met verband omwikkelde 
hand leek mij een goede ingang voor een gesprek. Al snel wist ik dat hij 
door een hond gebeten was. Heel plastisch duidde hij aan hoe diep de wond 
wel was. Na mijn vraag hoe dat gebeurd was, vertelde hij dat hij 
hondendresseur was.  
Ik moet ongetwijfeld erg verbaasd gekeken hebben, want hij reageerde met 
"Ja, dat gebeurt bij óns ook ... Wilt u dat fotoalbum even pakken?" Ik gaf 
hem het roodgele album dat op het kleine tafeltje aan het voeteneinde van 
zijn bed lag. Zonder verdere inleiding volgde 
er een veelzijdig 'hondenverhaal' , waaruit 
bleek dat hij, méér dan beroepsmatig, bij 'zijn 
honden' betrokken was. Eén voor één 
werden de bladen vol met hondenfoto's 
omgeslagen. Geleid door 'zijn honden in 
opleiding' vertelde hij over het mij onbekende 
leven van een hondendresseur. Het was een 
boeiend verhaal en voor een 'hondenfreak' 
waarschijnlijk nog instructief ook. Maar nou 
niet direct stof voor een geestelijk verzorger, 
dacht ik. En het klokje tikte maar door.  
Hoe lang mag een gesprek met een patiënt 
ook al weer duren? Toch nog eens nakijken 
of navragen.  
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Toen ik het album weer op zijn plaats had gelegd begon Jan, want zo heette 
hij, over een andere periode van zijn leven. Zijn vader was drie weken 
geleden gestorven en daar zat bij nogal mee. Veel had hij niet van zijn vader 
gehouden. Door hem was hij van huis weggegaan, tot groot verdriet van zijn 
moeder. "Nou was ik zelf ook niet zo'n makkie", zei hij glimlachend. 
Jarenlang was hij niet meer naar zijn ouders geweest en zelf had hij ook 
geen echt 'thuis' gehad. Nu woonde hij samen met een vriendin.  
Behalve het samenwonen waren het onbehaaglijke en vervelende herinneringen. 
De klank van zijn stem bevestigde dit. "Gek", zei hij opeens, en na een korte 
stilte, "Ik ken u helemaal niet ... en toch heb ik u dit alles over mijzelf verteld." Hij 
haalde zijn schouders op en schudde lichtjes met zijn hoofd. Eén ding was 
duidelijk voor hem én voor mij. Tijdens het laatste half uur hadden wij elkaar zó 
leren kennen dat dit 'deelgenoot maken' onopgemerkt had kunnen gebeuren. 
Ook zomaar?!  
 

 
GEAFFILIEERD AAN DE CONGREGATIE DER MISSIE 

Michel van Zuijlen 
 

Wat betekent geaffilieerd lid van de Congregatie der Missie te 
zijn en wat zegt Vincentius ons? 
Dan moet ik allereerst terug in de tijd. Ik ben geboren in 
Halfweg en heb daar mijn peuter- en kinderjaren 
doorgebracht. Kort na de oorlog zijn wij verhuisd naar 
Schiedam omdat mijn vader als Directeur van het Armbestuur 

te Rotterdam ging werken en moeder - naast de 
zorg voor 12 kinderen - ook nog actief was bij de 
Vincentiusvereniging in Schiedam, laatstelijk als 
voorzitter. 
Mijn eerste werkgever was de gemeente Schiedam 
– de stad van de H. Liduina en van Jenever. Na 
diverse omzwervingen ben ik op 1 juli 1970 bij de 
gemeente Helden gaan werken als hoofd van de 
afdeling Sociale Zaken en tegelijkertijd ook 
benoemd als bestuurslid van het Bejaardenhuis  “De 
Wietel”. Wij - Alga mijn echtgenote, onze zoon Peter 
en ik - kregen een woning aan de Vincentiusstraat. 
Ons gezin werd nog met een tweede zoon Martijn 
verblijd. 
Begin 1976 kregen wij bezoek van Dr. De Groen en 
de Heer Steegmans met het verzoek om lid te worden van het bestuur van 
de Stichting Bejaardenzorg Lazaristen. 
De eerste jaren was het meer besturen op afstand doch alras na ontvangst 
van de diverse vergunningen was het een intense en mooie tijd. Vic 
Groetelaars was de motor die er de gang inhield en voortvarend was om de 
ouderenzorg voor de heren Lazaristen en de Dochters der Liefde veilig te 
stellen. Veel dankbaarheid zijn wij verschuldigd aan Zr. Romana en de Heer 
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Steegmans en vele anderen die zich hebben ingezet en dit nog dagelijks 
doen voor de goede zorgen aan onze ouderen. Als secretaris-
penningmeester heb ik mij ruim 23 jaar met hart en ziel mogen inzetten bij 
de renovatie van het Missiehuis, de bouw van wat tegenwoordig 
Zorgcentrum Vincent Depaul heet, de fusie (het samengaan van 
ouderenzorg voor Lazaristen en Dochters der Liefde) en opname ook 
toegankelijk te maken voor leken. Steeds hebben wij -  Alga en Michel - ons 
verbonden gevoeld met het verzorgingshuis van de beide congregaties. 
In verband met de zorg voor onze (schoon)ouders zijn wij gaan wonen in 
Rosmalen en heb ik op eigen verzoek gevraagd mijn functie van secretaris-
penningmeester en bestuurslid neer te leggen. Het was voor ons geen 
gemakkelijk besluit maar kwam de gezondheid ten goede. 
Bij mijn afscheid - 1 december 1999 - als bestuurslid kregen wij een 
oorkonde van het Algemeen bestuur van de Congregatie der Missie en 
Dochters de Liefde waarbij wij  geaffilieerde leden werden. 
In de brieven van de congregaties werden wij beiden voor de lange periode 
van goede, open en vriendschappelijke samenwerking bedankt . 
Met ons motto: “De weg naar een vriend  is nooit te ver en nooit te lang” 
hebben wij nog steeds vele jaren een bezoek gebracht aan het Missiehuis 
St. Josef en het Zorgcentrum  Vincent Depaul. Met velen hadden en hebben 
wij een vriendschapsband. 
 

Wij zien uit naar de dag dat een bezoek aan het Missiehuis en het 
Zorgcentrum weer mogelijk is en we bewoners, vrijwilligers en medewerkers 
kunnen ontmoeten.. 
 
 

HET WELKOM VOOR RUDY SULISTIJO 
WERD OP 9 JULI 2021 GEVIERD MET EEN BARBECUE  

VOOR CONFRATERS EN MEDEWERKENDEN 
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UIT DE OUDE DOOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De keuken van het 

Missiehuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijkje in de eetzaal 

van het Missiehuis 

 

 

 

1904 Missiehuis en bakkerij met enkele confraters 
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Binnentuin  van het 

Missiehuis rond 1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERLEDENEN 
Mevr. Door Hermans-Janssen, mevr. Lies Hendriks-van Dijck en mevr. Ida 
Gommans-Huybers, bewoonsters van ons Zorgcentrum. 

 

E-mailadres voor de Kleine Co: secretariaat@lazaristen.com 

Panningen, Juli 2021.   

Uitgebreide informatie over de Nederlandse Lazaristen en hun 

‘Lines of Action’ kunt u vinden op www.lazaristen.com en 

www.vincentianmovement.nl 

http://www.lazaristen.com/
http://www.vincentianmovement.nl/

