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JUBILEA IN 2022 
 

65 jaar priester: Wiel Bellemakers  15-12-1957 

55 jaar priester: Harrie Jaspers    15-05-1967 

    Chris Janssen   07-05-1967 

 

65 jaar lid van de C.M.: Harrie Maessen  21-09-1957 

     Frans Bomers   21-09-1957 

          Leo Mouës   21-09-1957 

          Theo van Ruijven 21-09-1957 
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“DE LIEFDE IS VINDINGRIJK  
TOT IN HET ONEINDIGE”. 

 
VINCENT DE PAUL 

  
 



2 
 

Nederlandse Lazaristen naar verblijfplaats op 01-01-2022 
Nederland  16     (incl. Rafael Isharianto en Rudi Sulistijo) 
Denemarken    1 Andrzej Papuga 
Ethiopië   1 Theo van Ruijven  
    ----- 
Totaal   18 
 

Gemiddelde leeftijd van de Lazaristen van het Nederlands Canoniek  
Huis op 1 jan. 2022: 
 2017: 78.32   2018: 80.51   2019: 81.29    2020 82.30  2021 81.02 2022 80.36 
 

Gemiddelde leeftijd van de Lazaristen van NL oorsprong op 1 jan. 2021:  
 2017: 79.46 2018: 80.57 2019: 81.32    2020 83.35 2021 83.99  2022 85.31 
 

Overledenen in 2021: 
 

Ton Vocking   01-03-2021 
Gerard Verwoerd  04-05-2021 
 

CONFRATERS BEHOREND TOT HET NEDERLANDS CANONIEK HUIS  
OP 1 JAN. 2022: (incl. Th. van Ruijven) 
 
1926       1939 
J.J.P.DE MAAT   11-03-1926  J.F.G. PUBBEN  16-01-1939 
        A.P.M. DEKKERS  25-05-1939            
1933         
W.L.M. BELLEMAKERS 06-08-1933  1940  
        H.M.J. JASPERS  10-02-1940 
1934         
M.W. DE JONG   20-05-1934  1941      
        C.P. JANSSEN  28-03-1941 
 
1935          
J.E.M. VAN AERT  21-01-1935  1961 
G.J. GOMMERS  30-03-1935  A.P. PAPUGA  04-04-1961 
      
 
1936       1967      
H.A. MAESSEN  04-07-1936  RAFAEL ISHARIANTO 25-06-1967 
        RUDI SULISTIJO  19-03-1967 
  
1937 
M.P.J. v. KNIPPENBERG  13-03-1937   
H.H. DE CUIJPER  11-04-1937   
        
1938 
F.J.G. BOMERS  21-02-1938 
TH.H.M. VAN RUIJVEN 22-05-1938   
L.M. MOUËS   21-06-1938   
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VINCENTIUS ACHTERAF          Koos van Vught 
 

Een telefoontje van Jan Pubben:” Koos , jouw naam is gevallen. 
Zou je een stukje willen schrijven voor de Kleine Co over welke 
betekenis Vincentius heeft in deze tijd? “. 
Even voor de helderheid : ik ben geen groot Vincentius kenner. 
Enkele jaren geleden werd ik gevraagd door Tjeu van Knippenberg 
en Marieke van de Ven om lid te worden van de  studiegroep van 
het centrum Vincent de Paul over dienend leiderschap. Later ben ik 
door hen gevraagd als intervisor bij de masterclass over dienend leiderschap in 
Vught. Mijn echte kennis over Vincent heb ik gekregen in die studieclub gestart op 
mijn 63ste , terwijl ik al vanaf mijn elfde de film over Vincentius jaarlijks zag in 
Wernhoutsburg en de standbeelden van hem zag in Wernhout, Panningen en 
Nijmegen.   
Terugkijkend op mijn leven, ben ik alsnog de visie en de aanpak van Vincentius  
op een aantal aspecten gaan waarderen. 
Ik werkte achtereenvolgens enkele jaren in Ethiopië als missioloog, later als 
mondiaal veldwerker in Midden Limburg, beleidsmedewerker van de Vereniging 
van Pastoraal Werkenden in Limburg en de laatste 20 jaar als geestelijk verzorger 
in de forensische psychiatrie, met name  voor mensen met een TBS maatregel. 
Heeft Vincent vandaag nog betekenis? Of beter gezegd, heeft Vincentius volgens 
mij nu nog waarde, en waarom dan ?  
Een grote vraag natuurlijk, want voor wie zou hij betekenis kunnen hebben en is 
dat dan belangrijk? 
Als ik zelf afhankelijk, arm en achtergesteld zou zijn, of anderszins zorg nodig heb 
dan zou het erg fijn zijn voor mij, als er dan mensen zijn die met vincentiaanse 
ogen naar mij willen kijken en handelen.  
Ik denk dat er dan zowel oprecht naar mij gekeken wordt als dat er zorgvuldig met 
mijn leven wordt omgegaan. Dat de zorg die mij dan gegeven wordt, zorg is vanuit 
liefde, eenvoud en nederigheid. Vincentius heeft ooit gezegd: beter geen dochter 
van liefde zonder liefde .  

De eenvoud, de helderheid en transparantie is 
sowieso aangenaam en nederigheid is 
misschien wel een oud woord, maar het 
tegenovergestelde van ‘arrogantie’ is helaas 
nog heel bekend en pijnlijk als je zorg nodig 
hebt.  
Wat voor hulp krijg ik dan?  Doe het goede 
goed.  
Zorg, uitgevoerd door mensen die een punt op 
de horizon hebben, die een gemeenschappelijk 
doel hebben. Dat uit zich in de onderlinge 
afstemming. Mensen die elkaar blijven zien en 
die tegelijkertijd werken aan duurzame 
oplossingen met steeds de vraag op de   

  achtergrond: helpen we daarmee echt of niet.        
Zr. Jean-Baptist werkzaam in de kliniek in Shappa 
Mariam, Ethiopië 
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En diegene die zo’n proces aanstuurt , de baas/bazin, zegt wat ze doet en doet 
wat zij zegt. Zij/hij werkt aan gemeenschappelijkheid, ziet heel goed wat er 
gebeurt, stelt anderen in staat om zelf  te handelen, geeft vertrouwen, geeft 
positieve waardering en bouwt regelmatig een feestje omwille van dat wat je met 
elkaar deelt.  
In mijn jaren in de kliniek als geestelijk verzorger heb ik gemerkt en gezien wat 
goede zorg is en waar het dan om gaat. Het heeft te maken met beide benen op 
de grond blijven staan, jezelf niet groter maken dan je bent en ook niet kleiner. 
Het maakt je vrijer in je mogelijkheden. Vertrouwen geven waar het kan en het 
recht krijgen en geven om fouten te maken en daarvan te leren. Niemand is 
volmaakt en dat is maar gelukkig ook, want juist de erkenning van je eigen 
kwetsbaarheid verbindt, maakt je echt en daarmee ben je iemand waaraan de 
ander zich kan schaven, zich kan spiegelen, kan helen. 
Wat ik bijzonder vind aan Vincentius levensverhaal is met name zijn eigen 
“bekering”: de biecht van een arme boer, waarbij hij zich realiseerde hoe angst, 
onwetendheid een mens kan vasthouden en hoe hij bevrijding kon aanzeggen  via 
de biecht. In de TBS kliniek waar ik werkte was opnieuw mogen beginnen, niet 
vast gepind worden op je misstappen in het verleden, iedere dag weer een 
nieuwe kans krijgen, een van de meest centrale thema’s van de gesprekken die ik 
voerde.  
Er zijn gelukkig meer mensen dan Vincentius die inspireren. Je kunt denken aan 
Franciscus, aan Tutu , Helder Camara. Zelf 
denk ik steeds vaker dat er ook nu nog veel 
mensen zijn die elkaar inspireren en daarmee 
helend werken.  
  

Ik denk daarbij vaak nog aan allerlei werksters 
en werkers op de werkvloer in de kliniek, die 
met grote trouw, geëngageerd en professioneel 
een levend voorbeeld zijn voor de mensen in de 
kliniek die zwaar beschadigd zijn en die door de 
trouw en de compassie die mensen een beetje 
kunnen helen.   
Vincentius zou blij geweest zijn met deze 
companen. 
 
 
OUD EN ARM IN ETHIOPIË      
Uit het tijdschrift ONS - door Dick Wittenberg - schrijver/journalist en bestuurslid van de stichting 

Oud in Afrika 

 

Steun uit Nederland helpt 
 

De Ethiopische weduwe Beshatu Shagulie heeft haar hele leven hard gewerkt. Nu 
is ze op en zorgt haar zoon voor haar.  
Als ouderdom in Ethiopië een last wordt, helpt een beetje Nederlandse hulp.  
Het hart van de zusters breekt omdat ze niet méér kunnen doen.  
 

Zr. Jean-Baptist werkzaam in de Kaffa, Ethiopië 
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Voor het huis zit ze op een stoel in de zon, de ogen 
gesloten. Daar heeft haar zoon haar vanochtend 
neergezet, om de kou uit haar botten te verdrijven.  
Hij weet hoe graag ze zich koestert in warmte en licht.  
Hij weet ook dat het regenseizoen is en dat het water 
straks weer met bakken uit de hemel valt. Beshatu 
Shagulie is een jaar of tachtig. Haar precieze leeftijd kent 
ze niet.  
Het lopen is ze ontwend sinds ze steeds weer valt. De 
groet van het bezoek ontgaat haar.  
Haar wereld wordt steeds kleiner sinds ze zo slecht  
hoort. Zuster Alganesh Assefa begroet haar nog eens,  
nu luider. Ze opent haar ogen. Ze opent ook haar mond, maar zegt 
aanvankelijk niks. Pas na een lange stilte spreekt ze, haar woorden komen 
van ver.  
 

Keihard gewerkt  
Zuster Assefa, moederoverste van de Dochters der Liefde 
in de Ethiopische plaats Dembidollo kent deze vrouw al 
heel lang. Ze noemt haar 'een doodgoeie vrouw die haar 
hele leven keihard heeft gewerkt'. Jong weduwe 
geworden. In haar eentje twee dochters en  
twee zonen grootgebracht. Nooit willen hertrouwen uit angst 
dat dit ten koste van de kinderen zou gaan. Ook nog eens 
jaren voor haar alleenstaande zieke buurvrouw  gezorgd.  
En nu is ze aan het einde van haar krachten. Beshatu is een van de zestig 
ouderen in deze buitenwijk van Dembidollo die van de zusters elke maand 
een piepkleine uitkering krijgen, met geld van de Nederlandse stichting Oud  
in Afrika.  
Zuster Assefa kent ze stuk voor stuk.  
 
Elke stap voelt als een dolksteek 
Het zijn de armsten van de armsten, die zelf niet meer aan 
de kost kunnen komen.  
Meestal wonen ze in huis bij het gezin van een kind of 
kleinkind dat zelf vaak met een lege maag naar bed gaat. 
Een buurtcomité van ouderen heeft hen aangewezen als 
degenen die het hardste hulp nodig hebben.  
'Maar er verkeren hier zo veel meer oudere mensen in 
vergelijkbare situaties', zegt zuster Assefa.”Mijn hart breekt  
omdat we niets voor hen kunnen doen”. Die maandelijkse uitkering is toch al 
minimaal: krap drie euro, 140 birr in de plaatselijke munt. 'Dat is bijna niks', 
zegt zuster Assefa.  
'Door de inflatie kunnen ze daar steeds minder voor kopen. Misschien genoeg 
eten voor drie dagen. Maar ze hebben toch ook zeep nodig, een deken, één 
keer in het jaar een nieuwe natala.' Zo heet het katoenen kleed waarmee een 

Op een stoel voor haar huis. 
Voor Beshatu het beste 
moment van de dag 

Buren komen elke ochtend 
een praatje maken 

De 76-jarige Bulcha 
Fassya. Zijn dochter 
liet hem niet alleen  



6 
 

vrouw haar bovenlijf bedekt. En dan heeft ze het nog niet eens over 
schoenen. Terwijl schoenen in dit deel van Ethiopië van levensbelang zijn. 
Want de kleverige klei zit hier op veel plaatsen vol met het 
halfmetaal silicium. En wie daar jarenlang blootsvoets op 
loopt, krijgt podoconosis, een verwaarloosde tropische 
ziekte die arme mensen hier het leven zuur maakt. Voeten 
verworden tot misvormde klompen. Door opeenhoping van  
vocht zwellen de benen op tot olifantspoten. Elke stap voelt  
als een dolksteek. Lopen wordt langzaam maar zeker 
onmogelijk.  
 

Vier Nederlandse bisschoppen  
In de gezondheidspost vlakbij wassen zusters podoconosis-patiënten 
regelmatig met gekookt water en wrijven ze benen en voeten met helende olie in. 
Zo verzachten ze de pijn en verminderen op den duur de klachten die met het 
dragen van schoenen hadden kunnen worden voorkomen. Schoenen zijn voor 
veel mensen hier nog altijd onbetaalbaar. De missiezusters en de paters 
Lazaristen proberen de armoede in dit verwaarloosde deel van Ethiopië te 
bestrijden, met een scala aan projecten op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg en voedselzekerheid. Voor een belangrijk deel zijn de projecten 
gefinancierd met geld uit Nederland. Dat heeft een historische reden. Een halve 

eeuw lang hadden Nederlanders in deze streek 
de kerkelijke leiding: bisschop Frans Janssen 
(1959-1972),  
bisschop Henricus Bomers (1977-1983), bisschop 
Leonardus Dobbelaar (1994-2008) en bisschop 
Theodorus van Ruijven (2009-2013).  

 
 
 
 

 
 
 
 
Nederlanders wisten dat hulpgeld hier goed besteed werd. In totaal kregen 2.350 
Ethiopische ouderen in 31 project-gebieden, zoals deze buitenwijk van Dembi - 
Dollo, vorig jaar een steuntje in de rug.  
 

Met acht in één huis  
Beshatu Shagulie zit nog altijd onbeweeglijk op haar stoel. Schoondochter Marta 
verjaagt de vliegen op haar grijze haar. Marta komt uit het oosten van het land, 
meer dan duizend kilometer verderop. Daar ontmoette ze een zoon van Beshatu. 
Ze trouwden, kregen vier kinderen en hadden daar een lapje grond. Drie jaar 
geleden verhuisden ze omdat Beshatu zich niet meer in haar eentje kon redden. 
Ook Beshatu's andere kinderen woonden ver weg. Iemand moest toch voor haar 
zorgen. Marta stemde in met die verhuizing.  

Mgr. Bomers Mgr. Dobbelaar Mgr. Van Ruijven 

Met opgezwollen voeten 
van de podoconosis blijft 
het ook op reuzenslippers 
moeilijk  lopen 

Mgr. Janssen en Zr. Jean Baptist voor het oude 
zustershuis in Bonga 
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Kinderen hebben nu eenmaal plichten tegenover hun ouders. Eén voorwaarde 
stelde ze: dat haar vader van 76 ook meeging. Ze wilde hem niet alleen 
achterlaten. Nu wonen ze hier met zijn achten in één huis: zijn moeder, haar 
vader, zij, haar man en hun kinderen. Ze heeft een schoonmaakbaantje in een 
hotel. 
Ze verdient 500 birr, ruim tien euro, per maand. Hij loopt elke ochtend vroeg naar 
het stadscentrum in de hoop op los werk.  
Het is voor het huishouden maar goed dat ook haar vader die maandelijkse 
uitkering krijgt van krap drie euro, 140 birr. 
Als je zelf niks meer kunt doen  
'Het gaat zo regenen', zegt Beshatu met een blik op de lucht. 'Breng me maar 
naar binnen.' Straks is onze ontmoeting ten einde voordat ze begon. Ik aarzel 
omdat ik bang ben dat hen ongepast is. 
Toch vraag ik: 'Vindt u ouderdom een zegen of een last?' Voor het eerst kijkt ze 
me aan. 'Mijn kleinkinderen zien opgroeien is een zegen. Maar verder? Als je met 
alles geholpen moet worden. Als je zelf niks meer leunt.  
Als je niet eens meer op bezoek leunt gaan. Als je altijd maar moet wachten tot 
iemand jou bezoekt. Als je zoon en zijn vrouw hun handen vol aan je hebben, 
terwijl ze het al zo zwaar hebben. Dan heb je het punt wel bereikt waarop de 
ouderdom geen zegen meer is. Ik voeg me naar de wil van God, hoe 
ondoorgrondelijk die ook is.'  
 
HOE IK KENNIS MAAKTE MET DE LAZARISTEN. – Mia Vullings-Welles  
 

Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Mia Vullings-Welles. Ik 
ben geboren op 16 januari 1945 in Sevenum. Mijn ouders waren daar 
tijdens de oorlog geëvacueerd. In Blerick heb ik mijn jeugdjaren 
doorgebracht. Getrouwd in 1971 met Leo Vullings, ben ik in Baarlo gaan wonen. 
In 1985 kreeg ons dorp een nieuwe pastoor en een nieuwe assistent-pastoor: 

Chris Janssen en Elbert Hendrikx. Beiden waren 
Lazarist. 
Toen de toenmalige hulp in de huishouding ziek 
werd en voorlopig haar taak niet meer kon 
vervullen, werd er tijdelijk een nieuwe hulp 
gezocht. Mij werd gevraagd om uit te helpen. Dat 
heb ik gedaan met veel plezier en… ben er zelfs 
25 jaar gebleven. 

  

Lazaristen… ik wist niets over hen. Zelfs nog nooit van gehoord! Maar ik was wél 
geïnteresseerd en wilde meer weten. Ik las een boek over Vincentius en het 
ontstaan van de Congregatie der Missie, de Lazaristen. In 
Panningen bezocht ik verschillende keren het Missiehuis Sint Jozef. 
 Assistent-pastoor Hendrikx stierf  op 15 oktober 1996 in de pastorie 
aan een ongeneeslijke ziekte, op 75-jarige leeftijd. Pastoor Janssen 
moest alleen verder. Daarom kwam ik vanaf toen iedere morgen op 
de pastorie om mensen te ontvangen en de telefoon aan te nemen.  
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Ik heb voor mijn vrijwilligerswerk de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et 
Pontifice” ontvangen. 
  

Met de jaren namen de gezondheidsklachten van Pastoor 
Janssen toe en moest hij zijn taak beëindigen. En was mijn 
werk ook ten einde. 
  

Hij ging wonen in het Missiehuis te Panningen. Niets doen is 
niets voor mij. De kinderen waren al langer het huis uit. 
Pastoor Janssen zei: “In Panningen kun je ook wel iets doen”. 
En sinds maart 2012 ben ik enkele morgens per week 
vrijwilligster bij de lazaristen. Ik ben daar met veel plezier en 
voel me er ook echt thuis. 
 

Er heerst een fijne en prettige sfeer. 
 

70 JAAR ST. VICTOR APELDOORN 1942 – 2012 
GESCHIEDENIS VAN EEN PAROCHIE IN WOORD EN BEELD. 
Bladzijden 33 en 35  Samenstelling Marcel Baijens 
 

Kapelaan J.S.A. Dekkers  
 

Eind 1970 wordt kapelaan Dekkers benoemd in de 
St.Victorparochie.  
Hij komt in een parochie waar net twee kapelaans zijn vertrokken en 
pastoor Hulshof zijn vertrek aan het voorbereiden is.  
Kapelaan Dekkers is zeer begaan met de jeugd binnen de parochie 
en is bijzonder geïnteresseerd in de activiteiten en ideeën van de scoutingjeugd. 
Hij bekleedt de functie van kapelaan tot 4 april 1976, waarna hij pastoor van de 
St.Victorparochie wordt.  

 

Kapelaan L.G.C.M. Simons 
In april 1976 wordt kapelaan Simons benoemd in de St.Victor- 
parochie. Kapelaan Simons is erg betrokken bij de jeugd. Hij leidt 
onder meer het kinderkoor en is verbonden met de scouting Hij is 
een bescheiden man en treedt over het algemeen niet zo op de 
voorgrond. Het 12,5-jarig priesterfeest van kapelaan Simons wordt 
op zondag 8 maart 1981 naar wens van de jubilaris op bescheiden wijze gevierd. 
Na de mis is er voor de parochianen gelegenheid hem geluk te wensen. Op 1 
januari 1987 verlaat kapelaan Simons de parochie en is daarmee de laatste 
kapelaan van de Victor-Parochie. 

 

Enkele andere priesters die de pastorie 
hebben bewoond en ondersteuning hebben 
geboden zijn:  
Pastor Bellemakers  
Pastor Van Bilsen  
Pastor Nieuwendijk  

Wiel 
Bellemakers 

Jan van 
Bilsen 

Joop 
Nieuwendijk 
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Pastoor H.C. Zuidinga 
 

Pastoor Zuidinga wordt op 13 maart 1971 geïnstalleerd als 
nieuwe pastoor van de St. Victorparochie. Problemen van 
vernieuwingen binnen de kerk spelen dan nog steeds een  
belangrijke rol.  
Al na een half jaar krijgt pastoor Zuidinga 
gezondheidsproblemen. Hij moet verplichte rust houden buiten de parochie. 
Daarna heeft hij nog drie jaar goed en rustig kunnen werken. Pastoor Zuidinga is 
een zachtmoedig, rustig en wijs man, een inspirator. De gemoedelijke sfeer in de 
pastorie maar ook eromheen is voor een groot deel zijn verdienste. 
Op een bepaald moment moet het gebrandschilderde raam van St.Victor uit de 
voormalige noodkerk overgeplaatst worden naar de St.Victorkerk.  
Blijkbaar is dat in stukjes gedaan, want pastoor Zuidinga meldt dat hij de stukjes 
glas in een sigarendoosje aantreft en hierin een stukje missie voor zijn pastoraat 
ziet: 'Het oude zo schikken dat het voor de toekomst weer gaat leven.'  
In het najaar van 1975 is de gezondheid van pastoor Zuidinga opnieuw niet 
optimaal. Een jaar later op 2 februari vertrekt pastoor Zuidinga met ziekteverlof. 
Op 4 april 1976 wordt officieel afscheid van hem genomen.  
 

Pastoor J.S.A. Dekkers 
 

Kapelaan Dekkers volgt pastoor Zuidinga op. Zijn installatie als 
pastoor geschiedt in de afscheidsmis van pastoor Zuidinga op 4 
april 1976. Ook als pastoor blijft hij zeer betrokken bij de jeugd.  
In 1978 legt pastoor Dekkers zijn functie neer. In september van 
dat jaar stelt hij zich in dienst van de Kloosterorde "De dochters 
der liefde". Het afscheid van pastoor Dekkers vindt op 8 september plaats na de 
liturgieviering van 12 uur.  
 

Pastoor C.A. Verwoerd  
 

Als opvolger van pastoor Dekkers wordt in 1978 pastoor 
Verwoerd benoemd. Hij wordt in de viering van 8 september 1978 
geïnstalleerd.  
Pastoor Verwoerd is maatschappelijk zeer betrokken. 
Hij staat voor iedereen open en is oprecht geïnteresseerd in de 
parochianen. De persoonlijke contacten, het begrip en respect voor elkaar en 
elkaars mening vindt hij erg belangrijk. De manier waarop pastoor Verwoerd 
zaken weet te verwoorden of op schrift weet te stellen zijn vaak bijzonder en 
boeiend. Na het vertrek van kapelaan Simons besluit pastoor Verwoerd niet alleen 
in de pastorie te blijven wonen.  
Hij verhuist eind 1987 naar de wijk De Maten. Op 1 maart 1989 moet pastoor 
Verwoerd op medisch advies volledige rust houden. Op 29 september neemt de 
parochie officieel afscheid van pastoor Verwoerd, die, naar we nu kunnen 
constateren, de laatste pastoor van de St.Victorparochie is geweest.  
 
 



10 
 

REISBROOD - door Theo Gallé 
 

= Een leeservaring van ‘Grenzen in meervoud’ door Tjeu van Knippenberg =  
 

Vooraf 
In de jaren zeventig maakte ik kennis met de Nijmeegse Studentenkerk in de 
persoon van de auteur, destijds studentenpastor. Omdat studenten en andere 
mensen graag praten, werden hier gespreksgroepen aangeboden.  
Een daarvan had tot thema ‘het jezelf een weg vinden in de veelheid  
van levensbeschouwingen’. In die groep, verbonden met het tijdschrift ‘Speling’  
en door Tjeu begeleid, ontstond een klimaat van verdieping en persoonlijke 
ontmoeting. Die ervaring heeft de invulling van mijn verdere studie en mijn 
werkzaamheden als geestelijk verzorger wezenlijk gevormd. Via de auteur ben ik 
ook betrokken bij het project G17 van het Vincent de Paul Center, in het kader 
waarvan het boek ‘Grenzen in meervoud’ is ontstaan. Wat volgt is dus een 
leeservaring van binnenuit. 

 

Lezen, herlezen  
Het boek ‘Grenzen in meervoud’ openslaand zoals ik 
doorgaans lees, moet ik al op de tweede bladzijde 
inhouden bij de centrale vraag ervan: ‘Hoe kunnen 
mensen al vertellend / elkaar helpen / zich bewust te 
worden / van wat belangrijk voor hen is?’ ‘Is het mogelijk 
verhalen met elkaar te delen / en zo meer en meer auteur 
te worden / van de levensbeschouwing / die echt bij je 
hoort?’ De gelaagde, ogenschijnlijk simpele vraag zet me 
stil – en dat zal de laatste keer niet zijn bij de vele 
openende vragen die dit essay stelt.  
Mijn aandacht concentreert zich en ik lees opnieuw wat er 
staat. 

 

Ja, ik wil altijd wel vertellen wat mij bezighoudt en dat willen anderen ook. 
Daarvoor snoepen we elkaar het onderwerp en de spreektijd af, om eigen 
belevenissen, visie en associaties naar voren te kunnen brengen. Maar verheldert 
dat vertellen ook wat belangrijk voor me is, typisch voor mij? Als er niemand 
luistert niet. Meteen is de volgende verteller al weer aan het woord. Zo gaat het 
vaak, in het alledaagse en ook in de media. Een goede vraag dus, hóe dat kan, 
een gesprek over ons levensverhaal, hoe ieder zijn leven en een mogelijke 
samenhang ervan beleeft. En dan zo, dat we elkaar helpen uitvinden hoe je 
levensbeschouwing past bij de persoon die je van binnen bent en wilt zijn. 
 

Proeve van een visie 
In het essay kijkt de auteur terug op een leven lang luisteren naar mensen jong en 
oud, met als intentie het beantwoorden van bovenstaande vraag. Die ervaringen 
hebben hem geleerd om naast wát zij zeggen, zijn aandacht te richten op het 
vertellen zelf als proces van bewustwording en duiding van hun leven. Hij is daar 
diepte en structuur in gaan zien, en heeft gemerkt hoe je het vruchtbaar kunt laten 
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zijn, zodat het gesprekspartners in hun leven verder brengt. Dat motiveert hem en 
hij geeft zijn tussenstand in wat hij noemt dit ‘probeersel’.  
 

Het boek vraagt om toepassen op mezelf, met anderen, tot deelname dus. Het 
geeft weldoordachte bevindingen en aanwijzingen vanuit dit intiem domein, dat 
maatschappelijk weinig aandacht krijgt. Want met wie heb je het nu over hoe je 
wezenlijk in het leven staat, over je levensbeschouwing of geloof en over hoe die 
er eigenlijk uitzien? Daar is ons gepolariseerd gespreksklimaat veel te onveilig 
voor. Het lijkt op hoe beste vrienden en vriendinnen de eerlijke ontmoeting zoeken 
en aandurven met elkaar en zichzelf. Het gaat over wie je bent, wat je verlangt, 
wat je met je leven moet en wilt, hoe je geworden bent wie je bent en hoe dat voor 
je is. Hoe je moreel overeind blijft in deze tijd, dat soort zaken. Wat zou het fijn 
zijn, als meer mensen zouden begrijpen, dat ‘levensbeschouwelijk gesprek’ 
daarover gaat. 
 

Opbouw  
Deel I staat stil bij het gegeven, dat in ieders verhaal, hoe fragmentarisch en 
terloops ook, schuil gaat wie de verteller is en wil zijn. En hoe iemands verhalen 
samen zijn identiteit en levensbeschouwing opbouwen, in blijvende voorlopigheid. 
Deel II richt de blik op grenzen en ambivalenties, als belangrijke vindplaatsen in 
zowel het geleefde leven als het levensverhaal. De polen van continuïteit en 
verandering, participatie en individualiteit, concrete alledaagsheid en 
overstijgende samenhang. Waar bevinden wij ons tussen het vreemde en het 
eigene, tussen leven en dood? Hoe ontstaat er balans zonder een van die polen 
te ontkennen of vermijden? 
In het bijzonder onderscheidt de auteur vier domeinen in de verhalen die wij 
mensen over onszelf en anderen vertellen, vier lagen of onderstromen: 
- Het culturele, waarin uitgedrukt wordt ‘wie wij zijn’, in maatschappelijk 
gedeelde identiteiten, beelden en waarden. 
- Het extern domein, onze communicatie als mensen over en weer, jij en ik. 
- Het intern domein, ieders innerlijk gesprek met zichzelf, rond plannen en 
ambivalenties, wensen en weerstanden.  
- Het brondomein. Dit is de laag in het verhaal nog onder alles waar woorden 
voor zijn, iemands basale levensgevoel of inbedding in het leven als geheel. 
Deel III schetst hoe een goede luisteraar een ander al vertellend op verhaal kan 
helpen komen in deze vier domeinen en deze zo helpen verder zijn/haar 
levensbeschouwing te ontwikkelen. De auteur benoemt en licht voor elk domein 
toe wat dat vraagt aan concentreren, luisteren, nader exploreren, ordenen en 
evalueren. 
 

Reisbrood 
 ‘Grenzen in meervoud’ is geen lichte kost, hoe helder ook geschreven. Ik krijg het 
voor mijn gevoel niet echt uit, omdat het zoveel doorleefde kennis samenbrengt 
waar ik nog veel langer op kan teren. Al waren het maar de vele verrassende 
vragen die Tjeu formuleert. 
Laat wie hier niets mee heeft beslist doorgaan met wat hij deed.  
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Maar voor wie ooit ervaren heeft hoe goed het doet, om eens ‘alles te kunnen 
vertellen’, hoe het is om jij te zijn, en dat daar ordening en perspectief in komt, die 
vindt hier reisbrood, pelgrimsbrood op haar en zijn weg. Stevig en voedzaam, om 
samen met anderen op te kauwen.  
 

Vincent de Paul  
Onze maatschappij en cultuur is sterk ingesteld op wat zichtbaar, toetsbaar en 
telbaar is. Aandacht voor subjectieve beleving, de unieke persoon als belangrijk in 
zichzelf, lijkt daar haaks op te staan. Heel pijnlijk blijkt dat bijvoorbeeld in de 
belastingtoeslagenaffaire: er werd/wordt in principe helemaal niet geluisterd naar 
de betrokken mensen van vlees en bloed. Dat luisteren-zonder-eigen-agenda lijkt 
ook geen vanzelfsprekend leerdoel in (hoger) onderwijs en opleidingen. En dat is 
een groot gemis, omdat in allerlei maatschappelijke onvrede en menselijke nood 
minstens óók de roep klinkt om toch alsjeblieft gehóórd te worden. Want waar 
mensen niet naar elkaar luisteren, dreigen er op den duur geen woorden te vallen, 
maar klappen. 
‘Grenzen in meervoud’ stimuleert nieuwe initiatieven tot het wederzijds betrokken 
gesprek en geeft richting aan dat luisteren. In mijn ogen is daarmee wat Tjeu van 
Knippenberg en het Vincent de Paul centrum doen in onze cultuur en tijd origineel 
en broodnodig.  
 

Luisteren is op méér een antwoord, dan je denkt. 
 
 

UIT ONS ARCHIEF 
 
 

50 Jaar geleden, op 7 maart 1972, vroeg de toenmalige verantwoordelijke voor 
“De Kleine Compagnie”, Victor Groetelaars, berichten over leven en werken van 

collega’s in Ethiopië aan Wiel Bos, die daar toen een leidende functie had.  
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De vroegere keuken  

Aanleg van de stoep in de binnentuin 
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