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Als pas ontluikende lentebloem
en kunt u het nieuw

s 
uit de huizen lezen, de Korte Berichten. Als een struik 
die in bloei kom

t is het artikel over sam
enw

erking: 
IgnAS en het ignatiaanse opvoedingsproject in 
Antw

erpen. Als een m
aartse voorjaarsw

ind voelt de 
boodschap die paus Franciscus bezorgde aan de 
CO

P-23 V
N

-conferentie in Bonn novem
ber 2017.  

In W
ereldw

ijd Kort ruikt u lente, gepuurd uit het 
jaarboek 2018 van de jezuïeten. D

e boeken sm
aken 

naar vrede. En in D
elft laten Bert ten Berge en D

ries 
van den Akker, bij hun afscheid aan school en stad, de 
hoop op voortgezette bloei achter.
Prettige kleuren, onverw

achte geuren sieren dit 
lentenum

m
er. Fris leesgenoegen.  

  

A
anleiding tot deze bestuurlijke fusie w

as een am
bi-

tie van de Vlaam
se regering (gesteund door de koe-

pelvereniging van het K
atholiek O

nderw
ijs) om

 het 
aantal schoolbesturen in Vlaanderen te reduceren 
en im

pulsen te geven aan sterkere en m
eer profes-

sionele schoolbesturen. D
e regering heeft intussen 

deze intentie naar de G
riekse kalender verw

ezen, 
de koepel van de jezuïetencolleges (C

ebeco) en de 
besturen van de tw

ee A
ntw

erpse  jezuïetencolleges  
gaven blijk van m

eer daadkracht. 
A

l m
oet de bestuurlijke fusie bijdragen tot een effi

ci-
enter en effectiever m

anagem
ent, ze m

oet zeker ook 
een sterkere opvoedkundige en onderw

ijskundige 
context w

aarborgen. O
ok onze 

leerlingen m
oeten baat hebben 

bij de form
ele structuurw

ijzigin-
gen.
H

et bestuur heeft  die am
bitie 

en w
il die (geleidelijk) realiseren.

Voorw
aarden

U
iteraard 

m
oet 

dan 
aan 

een 
aantal 

voorw
aarden 

voldaan 
w

orden. H
et m

anagem
ent m

oet 
door een gezonde centralisatie 
onze directies en kaderleden vrij 
m

aken van m
aterieel-logistieke 

beslom
m

eringen. D
an krijgen ze 

m
eer tijd  ... voor hun  leerkrach-

ten, voor hun leerlingen, voor 
het activeren van het Ignatiaans 
opvoedingsproject. 
H

et centraal besturen van scho-
len 

kan 
de 

professionalisering 
van personeelsleden (leerkrach-
ten, kaders, directies) ten goede 
kom

en. 
D

it 
proces 

zal 
de 

vol-
gende jaren geleidelijk op gang 

kom
en. O

m
 daarbij optim

ale resultaten te w
aarbor-

gen, m
oet eerst een sfeer van verbondenheid onder 

de 
personeelsleden 

van 
alle 

betrokken 
scholen 

gecreëerd w
orden. En dat is niet voor de hand lig-

gend: leerkrachten hebben de neiging zich eerst te 
vereenzelvigen m

et hun school, pas daarna (en niet 
onm

iddellijk!) m
et de scholen die in hun onm

iddel-
lijke om

geving vanuit eenzelfde opvoedingsproject 
onderw

ijs aanbieden. 
Verbondenheid en verhoging van professionaliteit 
w

orden bij IgnA
S nu al versterkt door aanw

ervingen 
binnen de context van ‘Ignatiaanse scholen’ te situ-
eren. Zo m

aken directies afspraken m
et m

ekaar om
 

IgnAS en het Ignatiaanse opvoedingsproject  
in Antw

erpen  

CO
LLEG

E IN
 D

E KIJ
KER

H
et O

nze-Lieve-Vrouw
ecollege (O

LVC), het Xaveriuscollege (Xaco) en het Instituut 
van de D

am
es van het Christelijk O

nderw
ijs (ID

CO
): sedert 1 septem

ber 2016 drie 
scholen, één opvoedingsproject en één vzw

-bestuur: de Ignatiaanse Scholen van 
A

ntw
erpen (IgnA

S). 

A
lisya, Sélune, D

ries en Raphael brachten een bezoekje aan m
evrouw

 
Veraert, algem

een directeur van het O
LVC

. Ze kw
am

en niet m
et lege 

handen. Ze hadden een cadeau bij, nam
elijk de w

erldkaart van Educate 
M

agis. O
p deze w

erldkaart staan alle jezuïetenscholen w
ereldw

ijd 
aangeduid. D

e kaart verm
eldt dat er w

ereldw
ijd 805 jezuïetenscholen zijn 

m
et 779.940 leerlingen en 47.681 leerkrachten. Bron: w

w
w

.olvcsj.be
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leerkrachten w
aarvoor geen volledige tew

erkstel-
ling in de eigen school m

ogelijk is een aanvullende 
opdracht aan te bieden in de andere Ignatiaanse 
scholen. 
N

og belangrijker is de perm
anente inspanning die 

geleverd w
ordt om

 de actualiteit van het opvoe-
dingsproject te w

aarborgen in het onderw
ijs proces 

zelf. D
at w

ordt  verzekerd door de begeleiding van 
al onze leerkrachten door de pedagogische bege-
leiders 

van 
C

EBEC
O

 
(koepelvereniging 

van 
de 

Vlaam
se scholen die w

erken vanuit het Ignatiaans 
opvoedingsproject). O

ok de vorm
ing die voor alle 

Vlaam
se Ignatiaanse scholen in de O

ude A
bdij 

van D
rongen w

ordt aangeboden aan leerkrachten 
draagt bij tot een gem

eenschappelijke opvoedkun-
dige spiritualiteit.

M
eerw

aarde voor de leerlingen
M

aar onze am
bities reiken verder. O

ok voor de leer-
lingen m

oet de m
eerw

aarde van IgnA
S voelbaar 

w
orden. D

aarom
 w

illen w
e in A

ntw
erpen een zo 

ruim
 

m
ogelijke 

leerlingenpopulatie 
aanspreken. 

D
at im

pliceert een onderw
ijsaanbod dat breekt m

et 
de traditie om

 ons enkel te richten op leerlingen m
et 

een ‘hum
aniora’-profiel. H

et spreekt voor zich dat 

de sociale en ethische hum
aniora-idealen centraal 

blijven staan, m
aar w

e w
illen ze ook nastreven bij 

jongeren m
et andere profielen, m

et evenveel (m
aar 

andere) talenten. Leerlingen m
oeten in onze scho-

len m
axim

ale kansen krijgen om
 hun talenten tot 

ontw
ikkeling te laten kom

en, ook als die talenten 
eerder leiden naar technisch-creatieve en/

of m
eer 

beroepsgerichte 
studierichtingen. 

O
nze 

directies 
bereiden die om

slag van het onderw
ijsaanbod voor 

m
aar bij het schrijven van deze bijdrage is hun denk-

oefening nog niet voltooid. 
D

e stedelijke context heeft het voorbije decennium
 

het sociaal profiel van onze leerlingen sterk beïn-
vloed. D

e nood aan zorgbegeleiding is daardoor 
sterk toegenom

en. O
nze scholen zorgen ervoor dat 

ze in hun organisatie ruim
te (lesuren) en personeel 

(zorgbegeleiders, 
cultuurcoördinatoren) 

beschik-
baar stellen opdat de individuele begeleiding van 
leerlingen (cura personalis) versterkt kan w

orden. 
O

ok de sam
enw

erking m
et lokale initiatieven voor 

naschoolse begeleiding van kansarm
e leerlingen 

draagt bij tot betere inzichten. Leerlingenzorg zal 
blijvend aandacht krijgen tijdens de bestuursver-
gaderingen: op die w

ijze kunnen ook van daaruit 
im

pulsen gegeven w
orden. 

Levensbeschouw
elijke diversiteit

M
aar de huidige leerlingenpopulatie brengt ook 

een delicate levensbeschouw
elijke diversiteit bin-

nen in onze scholen. D
at vergt van de directies een 

groot em
patisch verm

ogen om
 de diverse levens-

beschouw
elijke identiteiten te verzoenen m

et een 
bew

ust christelijk Ignatiaans project. Een kw
estie 

van dialoog en van verdieping van de eigen iden-
titeit m

et respect voor de ander! A
ls bestuur is het 

essentieel om
 te w

aken over deze aanpak. In die 
zin w

erden bijvoorbeeld al afspraken gem
aakt m

et 
de directies over onder m

eer de beleving van de 
Ram

adan door m
oslim

kinderen. 
H

et Ignatiaanse opvoedingsproject verw
oordt op 

eigentijdse w
ijze het christelijk hum

anism
e van 

Ignatius. D
e fusie van drie schoolbesturen in A

nt-
w

erpen tot één bestuur van Ignatiaanse scholen 
im

pliceert het verenigen van drie onderw
ijsinstel-

lingen die vanuit diezelfde pedagogische  overtui-
ging w

erken. D
e basisaannam

es m
et betrekking tot 

de onderw
ijskundige en opvoedkundige context in 

de betrokken scholen zitten vervat in de tien bew
e-

gingen van het opvoedingsproject. (zie kader, red.) 
N

u de eerste procedurele en financieel-econom
ische 

hindernissen zijn genom
en en het m

anagem
ent van 

de scholen in toenem
ende m

ate baat zal hebben bij 
de bestuurlijke schaalvergroting, is het zaak w

erk 

te m
aken van ondersteunende en nieuw

e initiatie-
ven om

 de realisatie van het opvoedingsproject te 
bevorderen. H

et stim
uleren van sociale projecten 

voor de leerlingen van de hogere jaren m
oet in die 

context gesitueerd w
orden. N

aarm
ate onze scho-

len zich onderling m
eer verbonden zullen voelen, 

zullen w
e vanuit het bestuur lokale initiatieven en 

sociale projecten beter kunnen ondersteunen en zo 
de opvoedkundige w

aarde ervan voor de leerling 
verhogen. 
G

rotere verbondenheid draagt bij tot hogere pro-
fessionaliteit, doordachte leerkrachtenbegeleiding 
biedt w

aarborgen op een gelijkgerichte onderw
ijs-

spiritualiteit, een sterker m
anagem

ent zal ruim
te 

creëren voor m
eer leerlingenzorg, verbreding en ver-

dieping van het onderw
ijsaanbod zal bijdragen tot 

een onderw
ijs dat beter afgestem

d is op de huidige 
stedelijke context van sociale en levensbeschouw

e-
lijke diversiteit,.
Fusie van schoolbesturen is ons inziens dan ook 
m

eer dan optim
alisatie van structuren en beheer. 

Effi
ciënte structuren en doelgericht m

anagem
ent 

zijn noodzakelijke voorw
aarden voor de realisatie 

van de m
issie van onze vereniging. D

ie m
issie krijgt 

uitw
erking in de concrete context van de scholen, 

op de klasvloer, in de pedagogische relatie van 
leerkracht en leerling. D

aarom
 blijft het bestuur 

ook zeer sterk inzetten op de onderw
ijskundige 

en pedagogische autonom
ie van de verschillende 

scholen. D
e algem

een directeurs en de directeurs 
van de bijhorende basisscholen nem

en deel aan de 
besprekingen van de raad van bestuur. A

ls  directie-
com

ité kunnen ze zelf m
ee de agenda bepalen en 

een eigen inbreng w
aarborgen. D

e raad van bestuur 
zet de strategische lijnen uit, m

aar voor het opera-
tioneel realiseren ervan rekent het bestuur in volle 
vertrouw

en op de directies. 
Blijft tenslotte de vraag of IgnA

S als onderw
ijspro-

ject als een zinvol aanbod ervaren kan w
orden door 

ouders en leerlingen die in A
ntw

erpen op zoek zijn 
naar een kw

aliteitsvolle school m
et een sterk opvoe-

dingsproject. O
m

 het im
ago van onze scholen te 

versterken, is een pr-cam
pagne in voorbereiding. 

D
e toekom

st zal uitw
ijzen of IgnA

S een onderw
ijs-

kundige kracht zal w
orden in en voor A

ntw
erpen. 

Peter M
ichielsens,  

voorzitter van de Raad van B
estuur IgnA

S 

Ignatiaanse pedagogie  
in 10

 bew
egingen

  1  Vertrouw
en geven - Inzetten op vrijheid en 

verantw
oordelijkheid

  2 Zorg dragen voor leerlingen - ‘Cura personalis’
  3 U

itdagen tot m
eer – M

agis
  4 Sm

aak geven ‘N
on m

ulta sed m
ultum

’
  5 Reflecteren en kritisch kiezen – O

nderscheiden
  6  D

e hele m
ens vorm

en – Bekw
aam

, bew
ust, 

bew
ogen

  7  Sam
en w

erken sam
en leven - Eenheid in 

verscheidenheid
  8  Perspectieven openen - G

od zoeken in alle 
dingen

  9  Zorg dragen voor de w
ereld - ‘En todo am

ar y 
servir’

10 H
andelen in dankbaarheid – Terugblik

M
eer info op: w

w
w

.jezuieten.org/
nl/

nieuw
/

ignatiaanse-pedagogie-in-10-bew
egingen

Leerlingen van het tw
eede leerjaar hum

aniora van het O
LVC



J e z u ï e t e n  n r . 5 3  l e n t e  2 0 1 8

J e z u ï e t e n  n r . 5 3  l e n t e  2 0 1 8

6
7

ACTU
A

LITEITEN

Klim
aatconferentie  

in Bonn
Ter gelegenheid van de CO

P-23 VN
 klim

aat-
conferentie in Bonn, novem

ber 2017, stuurde 
paus Franciscus de deelnem

ers een bood-
schap. U

 kunt ze hieronder lezen. 

Excellentie,

Een kleine tw
ee jaar geleden kw

am
 de internatio-

nale gem
eenschap op dit U

N
FC

C
-forum

, m
et hoge 

regeringsvertegenw
oordigers sam

en. Zij kw
am

en na 
een lang en ingew

ikkeld proces van besprekingen 
tot de goedkeuring van het historische A

kkoord van 
Parijs. H

ierm
ee w

erd een overeenstem
m

ing afge-
rond rond de noodzaak om

 een gezam
enlijke strate-

gie te ontw
ikkelen  als een tegengew

icht tegen een 
van de m

eest zorgw
ekkende fenom

enen w
aarm

ee 
onze m

ensengem
eenschap geconfronteerd w

ordt: 
de klim

aatverandering. 
D

e snelheid w
aarm

ee dit akkoord in uitvoering w
erd 

gebracht, in m
inder dan een jaar, onderstreept de 

w
il om

 er iets aan te doen. H
et A

kkoord tekent een 
duidelijk pad naar een m

odel van lage- tot koolstof-
vrije econom

ische ontw
ikkeling. H

et bestrijden van 
de klim

aatverandering zal solidariteit bevorderen 
en de sterke verbanden duiden tussen klim

aatveran-
dering en arm

oede. D
e overgang vraagt een grote 

en dringende  betrokkenheid van  landen.  Som
m

i-
gen onder hen leggen in deze overgang een grote 
ijver aan de dag. Ze denken daarbij aan de grote 
nood van de m

eest kw
etsbare bevolkingsgroepen.

D
eze dagen bent u in Bonn om

 een volgende stap te 
zetten in het A

kkoord van Parijs, nam
elijk om

 richtlij-
nen en institutionele m

echanism
es uit te stippelen 

w
aardoor alles effi

ciënter w
ordt en kan bijdragen 

tot de afronding van w
at uiteindelijk bedoeld w

ordt. 
D

it alles veronderstelt een grote sam
enw

erking. 
Vanuit dit gezichtspunt verlang ik m

ijn dringende 
oproep te herhalen om

 de dialoog nieuw
 leven in 

te blazen zodat w
ij w

eten hoe de toekom
st van 

onze planeet vorm
 kan krijgen. W

e hebben nood 
aan een uitw

isseling die ons verenigt. H
et m

ilieu 
en onze eigen m

enselijke verankering daarin, zijn 
een uitdaging en die gaat ons allen aan. Jam

m
er 

genoeg zijn verschillende pogingen om
 tot concrete 

oplossingen te kom
en rond de m

ilieuproblem
atiek 

een frustrerende aangelegenheid en dat om
 ver-

schillende redenen: gaande van negatie van het 
probleem

 over onverschilligheid, afstand nem
en, 

tot blind vertrouw
en in technische oplossingen. (cfr. 

encycliek Laudato si’, 14) 
In deze vier valkuilen, m

ogen w
ij niet trappen. H

et 
zijn perverse houdingen. Ze helpen zeker het eerlijke 
opzoekingsw

erk en de oprechte dialoog tot opbouw
 

en de toekom
st van onze planeet niet vooruit. O

ok 
dit nog: w

e m
ogen onszelf niet beperken tot de 

econom
ische of technische dim

ensie. Technische 
oplossingen zijn noodzakelijk, m

aar onvoldoende. 
H

et is nodig en w
enselijk om

 m
et veel aandacht de 

ethische en sociale im
pact te onderzoeken van de 

w
oorden ‘vooruitgang en ontw

ikkeling’ in de korte, 
m

iddellange en lange term
ijn. 

Bij gevolg is het m
eer en m

eer noodzakelijk aan-
dacht te besteden aan een opvoeding tot een eco-
logische leefstijl, onderbouw

d door eerlijk onder-
zoek en oprechte dialoog, die de aspecten van het 
A

kkoord van Parijs integreren. O
ok is het nodig er 

aan te herinneren dat het A
kkoord ons opdraagt 

niet te w
achten m

et de uitvoering ervan om
dat dit 

onze ethische en m
orele verantw

oordelijkheid is; en 
dit vrij van politieke en econom

ische druk en parti-
culiere belangen. D

it betekent een aansporing tot 
‘w

aakzaam
heid en verantw

oordelijkheid’ tegenover 
ons gem

eenschappelijke huis. (cfr. encycliek Lauda-
to Si’, 202; 231) A

llen zullen daartoe bijdragen op 
verschillende w

ijzen en in verschillende verbanden. 
Som

m
igen zullen hierbij de vindingrijkheid van de 

m
ens voor het algem

een w
elzijn speciaal in de verf 

zetten. 

Ik groet u, m
ijnheer de President, en al de deelne-

m
ers aan deze conferentie en ik hoop dat onder 

uw
 leiding en onder deze van de Figi Eilanden, het 

w
erk van deze dagen m

ag geïnspireerd w
orden 

door dezelfde geest van profetisch sam
enw

erken als 
gebleken is in C

O
P-21. D

it zal de w
il verm

eerderen 
om

 beslissingen te nem
en die de klim

aatverande-
ring zullen tegengaan. Zij zullen tegelijk arm

oede 
bevechten en de m

enselijke ontw
ikkeling in haar 

geheel verm
eerderen. D

it alles ondersteund door 
G

ods voorzienigheid.
                                           Franciscus

Bron: radiovaticana.va/
new

s/
Vertaling: W

alter Fabri SJ

            
Resultaten  
klim

aatconferentie Bonn
O

p 18 novem
ber 2017 w

erd in Bonn de VN
-

Conferentie over klim
aatverandering, na een 

lange nacht van onderhandelingen m
et succes 

afgesloten. D
e 197 partijen hebben belangrij-

ke vooruitgang geboekt bij de uitvoering van 
het A

kkoord van Parijs. D
e Talanoa-dialoog is 

bedoeld om
 de internationale gem

eenschap 
aan te m

oedigen het kom
ende jaar am

bitieu-
zere m

aatregelen te nem
en om

 de m
ondiale 

kloof te dichten tussen w
at nodig is en w

at 
feitelijk gebeurt ter m

atiging van de klim
aat-

verandering.

D
e 

D
uitse 

m
inister 

van 
M

ilieu 
Barbara 

H
endricks, verw

oordt 
het zo: ‘In Bonn heb-
ben w

e grote vooruit-
gang geboekt, zow

el 
bij de onderhandelin-
gen als bij de uitvoe-
ring. D

e conferentie 
voldeed in dit opzicht volledig aan de verw

achtin-
gen. En het w

as een belangrijke stap op w
eg naar de 

C
O

P in K
atow

ice volgend jaar, w
aar w

e van plan zijn 
het Reglem

ent voor het A
kkoord van Parijs aan te 

nem
en. Bonn w

as ook de eerste klim
aatconferentie 

na de aankondiging door de regering Trum
p van de 

terugtrekking van de VS uit het A
kkoord van Parijs. 

D
e C

O
P in Bonn geeft een krachtig signaal af dat de 

w
ereld verenigd is en niet gehinderd zal w

orden in 
haar inspanningen op het gebied van het  klim

aat.’
Een belangrijk resultaat van de conferentie is de 

Talanoa-dialoog. Talanoa is een term
 afkom

stig uit 
Fiji, die staat voor een gesprek w

aarin de betrok-
kenen ideeën delen en problem

en oplossen. A
an-

gezien het totaal van de huidige klim
aatdoelstel-

lingen in het kader van het A
kkoord van Parijs nog 

niet voldoende is om
 de opw

arm
ing van de aarde 

tot ruim
 onder tw

ee graden C
elsius te beperken, 

is in Parijs overeengekom
en dat de internationale 

gem
eenschap het am

bitieniveau op term
ijn m

oet 
verhogen. D

e Talanoa-dialoog is de testcase voor 
dit am

bitieniveau. O
nder leiding van Fiji en Polen 

heeft deze dialoog tot doel de kom
ende jaren de bij-

dragen van de w
etenschappelijke sector, de indus-

trie en het m
aatschappelijk m

iddenveld sam
en te 

brengen. H
et resultaat zal een inventarisatie zijn 

die erop gericht is de partijen ertoe aan te zetten 
am

bitieuzere m
aatregelen te nem

en om
 de m

ondi-
ale klim

aatveranderingskloof te dichten.
A

ndere belangrijke vorderingen zijn gem
aakt m

et 
de 

uitvoeringsbepalingen 
van 

het 
A

kkoord 
van 

Parijs. D
eze bepalen bijvoorbeeld hoe landen hun 

broeikasgasuitstoot m
eten en rapporteren. D

e par-
tijen hebben in Bonn teksten opgesteld over alle 
onderw

erpen die in 2018 door de C
O

P in K
atow

ice 
m

oeten w
orden afgerond en aangenom

en.
Parallel aan de onderhandelingen w

erd ook in Bonn 
vooruitgang geboekt m

et de uitvoeringsagenda: 
landen, bedrijven en m

aatschappelijke organisa-
ties presenteerden een breed spectrum

 van oplos-
singen voor het klim

aatvraagstuk. Een voorbeeld 
van vooruitgang buiten de onderhandelingen om

 is 
het N

D
C

-partnerschap, dat de ontw
ikkelingslanden 

helpt bij het opstellen van nationale klim
aatactie-

strategieën. N
D

C
 staat voor N

ationally D
eterm

ined 
C

ontributions, nationaal bepaalde bijdragen om
 de 

klim
aatverandering te beperken. H

et partnerschap 
heeft zijn w

erk in Bonn aanzienlijk kunnen uitbrei-
den.’
D

uitsland w
as de technische gastheer van de C

O
P, 

die w
erd voorgezeten door Fiji. D

e klim
aatverande-

ringsconferentie van Bonn w
as de grootste inter-

gouvernem
entele conferentie ooit in D

uitsland. In 
tw

ee w
eken w

aren er in totaal 22.000 deelnem
ers, 

m
et m

eer dan 4.500 vrijw
illigers. 

Bron: D
uits m

inisterie voor M
ilieu, N

atuurbescherm
ing, 

Volkshuisvesting en N
ucleaire veiligheid

Vertaling: W
ard Biem

ans SJ

v.l.n.r. Patricia Espinosa (VN
), Em

m
anuel M

acron, Frank 
Bainim

aram
a (prem

ier Fiji), A
ngela M

erkel en A
ntonio 

G
uterres bij de C

op 23. Foto: Lapresse.

M
inister Barbara H

endricks.

 Foto: www.cop23.de
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‘M
ijn eerste betrokkenheid bij de pastoraal m

et m
en-

sen die te m
aken hebben m

et hiv of aids dateert van 
2003. Tijdens m

ijn interstitie (periode van w
erker-

varing tussen de filosofie- en theologiestudies) w
erd 

ik uitgezonden naar de nieuw
e jezuïetenorganisa-

tie A
JA

N
, opgericht door de hogere oversten van 

de jezuïeten van A
frika en M

adagaskar en onder 
leiding van pater M

ichael C
zerny. M

ijn betrokken-
heid bij A

JA
N

, dat toen nog in de kinderschoenen 
stond, w

erd ook het begin van m
ijn reis naar de 

realiteit van hiv/
aids en daarm

ee sam
enhangende 

kw
esties.

A
JA

N
 is een netw

erk van jezuïetencentra en initi-
atieven uit m

eer dan zestien landen in A
frika. H

et 
hoofdkantoor is gevestigd in N

airobi, Kenia. In juni 
2017 vierde A

JA
N

 zijn 15e verjaardag. H
et w

as een 
viering van 15 jaar m

edeleven, solidariteit, respect 
en bescherm

ing van de w
aardigheid van de m

ens 
als beeld van G

od.

M
issie

D
e m

issie van A
JA

N
 kw

am
 voort uit de behoefte 

om
 uit te w

isselen, te onderscheiden en gezam
enlijk 

te reflecteren over de ervaringen van individuele 
jezuïeten m

et betrekking tot hiv en aids. D
e jezuïe-

ten en m
edew

erkers die lokale antw
oorden gaven 

op de uitdaging van hiv en aids, realiseerden zich 
dat het verrijkend en vruchtbaar zou zijn om

 sam
en 

te kom
en, te bidden en te onderscheiden over het 

hiv- en aids-gerelateerde lijden en de kw
etsbaarheid 

van de bevolking die zij dienden. D
e om

vang van 
de uitdaging w

as en is zo gew
eldig groot dat een 

individuele reactie niet voldoende is. A
JA

N
 w

erd 

opgericht om
 synergie op te w

ekken en de respons 
van jezuïeten op continentaal niveau te verrijken.
U

it de in juli 2017 door U
N

A
ID

S m
eegedeelde gege-

vens blijkt dat 36,7 m
iljoen m

ensen in de w
ereld 

leven m
et het hiv-virus. H

iervan w
oont 70%

 in A
fri-

ka ten zuiden van de Sahara w
aar slechts 15%

 van 
de w

ereldbevolking w
oont. W

anneer w
e rekening 

houden m
et de besm

ette en getroffen bevolkings-
groepen in andere continenten, realiseren w

e ons 
dat zw

arte m
ensen 80%

 van de last van hiv en 
aids dragen.
In A

frika is hiv/
aids een volksgezondheidskw

estie 
van zeer groot form

aat voor onze tijd en w
ellicht 

voor de geschiedenis van de m
ensheid én een 

van 
de 

allerbelangrijkste 
doodsoorzaken. 

In 
de 

context van deze ram
pzalige situatie begrepen de 

jezuïeten in A
frika en hun m

edew
erkers dat, zoals 

in de Beschouw
ing om

 tot liefde te kom
en (G

ees-
telijke O

efeningen nr. 230-237), hun liefde voor 
G

od en de naaste niet alleen in w
oorden, m

aar 
ook in daden vertaald m

oest w
orden. W

e begre-
pen dat “m

ededogen actie (is), actie w
aartoe w

e 
overgaan na gem

eenschappelijke onderscheiding” 
(A

lgem
ene C

ongregatie 36, decreet 1, nr. 20). D
it 

is tot uiting gekom
en in diverse initiatieven zoals 

de oprichting van ziekenhuizen en apotheken, zorg 
en begeleiding in parochies en sociale centra, hiv-
preventieprogram

m
a's in scholen en jeugdcentra, 

pleitbezorging, kennisoverdracht van professionals 
aan jongeren en econom

ische em
pow

erm
ent voor 

de m
eest kw

etsbare en gem
arginaliseerde bevol-

kingsgroepen zoals m
eisjes en vrouw

en, vluchtelin-
gen, im

m
igranten en gevangenen.

W
erken m

et m
ensen die m

et hiv en aids leven, w
ezen 

en kw
etsbare kinderen w

as voor m
ij een aanleiding 

om
 na te denken over m

ijn leven en m
ijn geloof. 

Zoals paus Franciscus benadrukte: “W
ij zijn geroe-

pen C
hristus in (de arm

en) te ontdekken, hun onze 
stem

 te lenen in hun aangelegenheden, m
aar ook 

hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren, hen te 
begrijpen en de m

ysterieuze w
ijsheid aan te nem

en 
die G

od ons door m
iddel van hen w

il m
eedelen.” 

(Evangelii G
audium

, n. 198). H
et is voor ons ook 

een w
erk van rechtvaardigheid, een rechtvaardig-

heid die w
ordt onderscheiden en uitgevoerd voor 

de verbetering van de om
standigheden van de aller-

arm
sten in lokale gem

eenschappen.

Tegenstrijdigheid
O

p 1 decem
ber vierden w

e de W
ereld A

idsdag. D
eze 

jaarlijkse viering vindt plaats in een tegenstrijdige 
context. W

e vieren de resultaten die w
e hebben 

bereikt in de strijd tegen hiv/
aids: verm

indering 
van het aantal sterfgevallen, terugdringing van 
de overdracht van m

oeder op kind, beschikbaar-
heid van steeds m

eer m
aterialen, instrum

enten en 
m

edicijnen die hoop geven en het leven van m
en-

sen m
et hiv en aids verbeteren. M

aar w
e hebben 

ook te m
aken gehad m

et een verm
indering van de 

belangstelling en de financiële m
iddelen zodat de 

arm
ste landen en volken nu kw

alitatief m
inder hoge 

dienstverlening krijgen. In som
m

ige gebieden zijn 
hiv en aids geen issue m

eer; in andere gebieden, 
vooral in A

frika, is het nog steeds een last voor de 
arm

e bevolkingsgroepen. Veel organisaties richten 
hun aandacht en financiële m

iddelen op nieuw
e 

gebieden om
dat hiv en aids voor hen geen vrucht-

bare ondernem
ing m

eer is.
A

JA
N

, in de w
oorden van pater O

robator A
gbonkhi-

anm
eghe, de voorzitter van de jezuïetenconferentie 

van A
frika en M

adagascar (JESA
M

), “zal de laatste 
zijn die dit terrein verlaat”. A

JA
N

, bew
ogen door zijn 

geloof en inzet voor sociale rechtvaardigheid, vooral 
ten aanzien van de stem

lozen, is klaar om
 m

et dit 
apostolaat door te gaan totdat het hiv/

aids-virus 
is overw

onnen. Zolang een m
ens w

ordt bedreigd 
of verzw

akt door hiv en aids, zullen w
e onze m

issie 
voortzetten. W

e zullen de strijd voortzetten tot w
e 

een hiv- en aids-vrije sam
enleving hebben bereikt.’

Elphège Q
uenum

 SJ 
vertaling: W

iggert M
olenaar SJ

Een reis van m
edeleven en  

solidariteit m
et m

ensen die te m
aken 

hebben m
et hiv of aids

Pater Elphège Q
uenum

 SJ (* 1972) is lid van de O
ost-A

frikaanse jezuïetenprovincie en 
w

erkzaam
 in N

airobi, K
enya. Sinds vorig jaar is hij directeur van het A

frican Jesuit A
ID

S 
N

etw
ork (A

JA
N

). D
eze organisatie staat m

ensen bij die besm
et of getroff

en zijn door hiv 
of aids. H

ij vertelt over zijn ervaringen.

Elphège Q
uenum

 SJ
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A
M

STERD
A
M

Paul Begheyn schreef dertien artikelen voor de 
zojuist verschenen The C

am
bridge Encyclopedia of 

the Jesuits. O
p 2 februari sprak hij op de conferen-

tie, georganiseerd door het Instituut voor Joodse 
Studies en het U

niversitair C
entrum

 Sint Ignatius 
A

ntw
erpen (U

C
SIA

). D
e titel van zijn lezing w

as: 
‘N

ederlandse jezuïeten m
et joodse w

ortels in de 
tw

intigste eeuw
’. *

 In februari is W
ard Biem

ans 
begonnen aan het geven van een cursus voor pries-
terstudenten over deel 3 van de C

atechism
us, over 

de roeping van de m
ens, het leven in de G

eest en 
over de tien geboden. *

 N
ikolaas Sintobin gaf 

diverse voordrachten, w
aaronder enkele in Rom

e 
over bidden in m

oeilijke om
standigheden en één 

in Brussel voor de W
aalse G

em
eenschap C

hristelijk 
Leven (G

C
L) over G

od vinden in het gew
one leven. 

M
atthias K

ram
m

 w
erkt stug door aan zijn proef-

schrift. H
ij heeft zijn eerste artikel in het N

ederlands 
gepubliceerd, in het blad ‘D

e Filosoof’ van de U
ni-

versiteit U
trecht over ‘H

et einde van traditie?’ *
 

Toon Suffys is begonnen m
et zijn pastorale w

erk 
in de K

rijtberg. In zijn eerste serie w
eekendvierin-

gen preekte hij over de w
aarde van en de behoefte 

aan vrijw
illigers. *

 G
regory Brenninkm

eijer hield 
een geslaagd w

eekend over verschillende vorm
en 

van Ignatiaanse m
editatie, sam

en m
et A

ntoinette 
van G

urp, in het Ignatiushuis. *
 Bart van Em

m
erik 

is begin februari in Rom
e voor een denktank over 

gem
eenschappelijke onderscheiding. *

 Ben Frie 
belegde een ontm

oeting m
et de jongere generatie 

van de K
rijtbergbezoekers en vroeg hen w

aarom
 ze 

in de K
rijtberg kom

en. Ze vinden liturgie belangrijk, 
Latijn vooral, m

aar vragen ook om
 pastoraat, ofw

el 
m

eer bindende activiteit van de jezuïeten. Ze vertel-
den dat de K

rijtbergkerk gezien w
ordt als progres-

sief. *
 Zondagavond 28 januari genoten w

ij een 
gastvrij onthaal in het huis van de Salesianen in de 
A

pollolaan in A
m

sterdam
, niet ver van ons huis in 

de D
e Lairessetraat. D

e com
m

unauteit bestaat uit 
vier m

an, afkom
stig uit Vlaanderen, India, Indone-

sië en O
ost-Tim

or. Zij zijn w
erkzaam

 in het jeugdw
erk 

en in vijf parochies in A
m

sterdam
 W

est.

A
N

TW
ERPEN

Rom
ero-Loyola

N
a zijn reis in W

est-A
frika heeft Johan Verschueren 

zich niet veel rust gegund. H
ij heeft onder m

eer de 
tw

ee grootste huizen van de regio, Sint-Jan Berch-
m

ans in H
everlee en A

qua Viva in N
ijm

egen bezocht. 
En net is hij vertrokken naar Birm

ingham
 voor een 

bezoek aan het noviciaat. G
uido D

ierickx heeft 
een conferentie gegeven onder de titel ‘Le christi-
anism

e, des guerres de religion à l'oecum
énism

e’. 
O

p 1 decem
ber heeft het Ruusbroecgenootschap 

zijn jaarlijks naam
dagfeest gevierd in sam

enw
er-

king m
et de U

C
SIA

. A
nticiperend op de viering 

van Beatrijs van N
azareths 750-ste verjaring van 

haar sterven, luidde het them
a dit jaar: Vrouw

elijke 
m

ystici aan het w
oord. D

e ruim
e D

e Tassiszaal w
as 

helem
aal bezet. O

p 6 decem
ber ging Jan Stuyt voor 

in de herdenkingsviering voor pater Tom
 Linthorst 

(gestorven in Japan in augustus) voor vrienden, 
fam

ilie en m
edebroeders in Rijsw

ijk, N
ederland. *

 
O

nze com
m

unauteit w
as ondanks heftige sneeuw

-
val op 10 decem

ber vertegenw
oordigd in de Sint-

Ignatiusparochie in de Elandstraat in D
en H

aag 
toen daar w

erd gevierd dat het huidige kerkgebouw
 

125 jaar geleden w
erd voltooid. *

 O
p 16 decem

ber 
w

aren verschillende jezuïeten aanw
ezig in Leuven 

bij het afscheid van professor Jan D
e M

aeyer, direc-
teur van het K

A
D

O
C

, het docum
entatiecentrum

 ver-
bonden aan de K

U
 Leuven, w

aar de jezuïeten van 
Vlaanderen, W

allonië en sinds kort ook N
ederland 

hun archieven hebben ondergebracht. Professor D
e 

M
aeyer heeft m

et grote kunde een centrum
 opge-

richt dat de geschiedenis van katholiek Vlaanderen 
docum

enteert en hij w
erd daar terecht zeer voor 

geprezen. *
 Sinds enige tijd hebben de m

ede-
w

erkers van het econom
aat van de verschillende 

locaties in N
ederland en Vlaanderen één keer per 

m
aand een gezam

enlijke lunch in de Prinsstraat. D
it 

biedt een goede gelegenheid om
 w

at bij te praten 
in een inform

ele sfeer. Verder is er elke dag om
 half 

elf een koffi
epauze – is hier sprake van ‘H

ollandse 
invloeden’? *

 En net is Jan van de Poll hier vanuit 
het tertiaat, het vorm

ingshuis in D
ublin terugge-

keerd, terw
ijl de tertiarissen aan hun experim

ent 
begonnen zijn.

B
IRM

IN
G

H
A
M

N
oviciaat M

anresa H
ouse

Veel kom
en en gaan in het noviciaat: interim

-socius 
Kevin Fox van de Britse provincie is net voor Kerst 
teruggekeerd naar Boscom

be, terw
ijl Kevin O

’Rourke 
van de Ierse provincie  opnieuw

 socius is na zijn m
ini-

sabbatical. *
 D

e novicen kw
am

en net voor Kerst 
terug van de G

eestelijke O
efeningen (eerstejaars) 

en experim
enten (tw

eedejaars). In januari kregen 
w

e bezoek van onder andere Johan Verschueren en 
M

gr. A
lan M

cG
uckian SJ en in februari w

erden de 
novicen alw

eer op experim
ent gestuurd. Eentje naar 

de A
rkgem

eenschap in Edinburgh, een ander naar 
D

ublin om
 m

et daklozen te w
erken, een derde naar 

Londen bij JRS. D
e vierde en vijfde (w

aaronder de 
novice uit de lage landen) w

erden sam
en naar M

an-
chester gestuurd om

 m
ee te w

erken in het studen-
tenpastoraat. *

 In novem
ber legde de Ier Patrick 

C
orkery zijn geloften af in D

ublin en eind februari 
leggen zow

el onze Thom
as K

lein als de Brit Jacques 
St. Laurent hun geloften af, respectievelijk in H

ever-
lee en Birm

ingham
. *

 D
ries van den A

kker is een 
paar keer naar D

elft teruggekeerd om
 afscheid te 

nem
en. H

ij w
erd er ook gelauw

erd door de stad en 
is nu (net als zijn vader) ereburger van de stad D

elft! 
Terug in het noviciaat gaf hij de novicen sessies over 
bidden m

et kunst.

B
O

ECH
O

U
T

Xaverius in Capenberg
W

ie Egied Van Broeckhoven gekend heeft of als 
vriend heeft gehad, kan hem

 niet vergeten. Vijftig 
jaar na zijn heengaan in een fabrieksongeval, w

erd 
Egied in C

apenberg herdacht tijdens een bezinning 
van de Ignatius Vereniging. H

ugo C
arm

eliet schets-
te er, aan de hand van de vele teksten en notities 
van G

ied, de godservaring, de vriendschap vooral 
m

et de arbeiders en het apostolaat van een m
ysti-

cus. *
 Theo Fonteyn beleeft een grondige veran-

dering in zijn apostolaat in en rond de Londenstraat 
in A

ntw
erpen: café zonder bier is verkocht en w

ordt 
afgebroken. H

et is een oud gebouw
, drie verdiepin-

gen hoog, uit 1883. D
e paters Bellens en Bertrand 

begonnen hun apostolaat in deze volksw
ijk in 1960 

en Theo w
erkt er sinds 1970. H

et karakter van de 
volksw

ijk w
aar iedereen iedereen kent is verdw

enen 
door afbraak en nieuw

e hoogbouw
. D

e havenarbei-
ders, vroeger zo talrijk in het café, zijn er w

eg. H
et 

café, m
et een kapel op de gelijkvloerse verdieping, 

is nu eigendom
 van 'D

e ideale w
oning' die er een 

nieuw
 appartem

entsgebouw
 zal optrekken. Theo 

heeft onderdak gevonden in de nabije vakschool en 
draagt nog zorg voor zijn ouder gew

orden m
ensen.

B
RU

SSEL
Arrupe 
D

e paaslelies staan al in bloei w
anneer w

ij nog 
N

ieuw
jaar aan het w

ensen zijn! D
e seizoenencyclus 

slaat in een knoop, de w
inters té zacht, de vogeltjes 

tureluurs, venijnige insecten al jolig. M
aar ook al 

hebben atoom
geleerden de w

ijzers van de D
oem

s-
dagklok op tw

ee vóór tw
aalf gezet, de bew

oners van 
de Brusselse jezuïetenresidentie vervolgen onbaat-
zuchtig hun geordende levensw

andel. *
 C

harles 
Verhezen, het m

inst jonge lid van de bende, staat 
regelm

atig in de tuin. H
et ontluikende groen staat 

hij daar niet m
eew

arig gade te slaan, m
aar hij zet de 

natuur resoluut naar zijn hand. Een zom
erprieel m

et 
gouden en paarse regen en een vers bed m

et zonne-
bloem

en m
oeten in hun bloeitijd het m

entaal even-
w

icht van de overige bew
oners im

m
ers ten goede 

kom
en. *

 W
alter Fabri is veel op pad in Vlaanderen-

land ten W
esten van de Schelde. Zijn stille bijdrage 

aan het geestelijke en m
ateriële w

elzijn w
ordt ginds 

op prijs gesteld. Toch ziet m
en hem

 m
eer en m

eer 
eenvoudig tussen de rangen van Brusselse koor- en 
kerkgangers. *

 W
alter D

evos en Ludw
ig Van H

eucke 
sloten eendrachtig het financiële jaar af en m

ochten 
de talrijke w

eldoeners van onze overzeese m
issies 

bedanken m
et een fiscaal attest. O

nze ogen richten 
zich nu ook m

eer en m
eer naar de W

est-A
frikaanse 

jezuïetenprovincie. Een enorm
 territorium

 dat, van 
Senegal tot C

ongo Brazzaville, een dozijn landen 
om

vat. H
et econom

aat van onze Regio ondersteunt 
daar onder m

eer de ‘capaciteitsopbouw
’, zoals dat 

heet in betere kringen. *
 H

et knechtw
erk bij de Bol-

landisten en de zielzorg in en rond de Basiliek van 
Koekelberg vervullen Jos Janssens m

et voldoening 
en gezonde verm

oeienis. H
et relaas van zijn trektoch-

ten door de hoofdstad van Europa brengen extra 
leven aan onze sim

pele tafel. Tafels die ook onze 
m

inister, Ed Redeker, m
et m

oederlijke zorg om
kranst. 

O
ok in dit jaargetijde m

ochten velen ondervinden 
hoe vrij hij zich m

aakt voor gasten van ver of van 
dichtbij. O

nze overste, H
ugo C

arm
eliet, zag vanop 

veilige afstand, dat het goed w
as.
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viering en daarna w
as het gezam

enlijk feestm
aal in 

de refter m
et alle zieken er bij. D

e com
m

unauteit 
Favre verzorgde het avondgebed van kerstavond 
m

et een fijne kerstw
ake. *

 D
e 31

e decem
ber zette 

Peter van G
ool een punt achter 2017 m

et een m
ooie 

avondw
ake.

M
ECH

ELEN
H

uis Leliëndaal
D

e m
ore, zoals gew

oonlijk, luidde, op enkele uitzon-
deringen na, de dagelijkse agenda op ons noviciaat. 
Ik ken w

einig of geen jezuïeten die deze oproep tot 
hun lijfspreuk hebben gem

aakt. Integendeel. M
ijn 

huisgenoten, om
 m

ij daartoe te beperken, blinken 
uit door innovatie, creativiteit en verscheidenheid. 
Een slaagt erin de ‘goede kok’ van G

roenendaal de 
loef af te steken. Een ander doet de kassa van de 
Lourdesgrot w

ekelijks rinkelen ofschoon m
et een 

zekere onthechting. N
og een ander berooft zichzelf 

enkele dagen per w
eek van zijn vrijheid. H

ij w
ordt 

daarbij gepatroneerd door nog een huisgenoot die 
zijn leiderskw

aliteit ten volle ontw
ikkelt en zelfs nog 

tijd vindt om
 leken via film

 en ander entertainm
ent 

vertrouw
d te m

aken m
et de ignatiaanse spiritua-

liteit. O
nze overste kan zijn vele taken m

aar naar 
behoren uitvoeren om

dat w
ij ervan uitgaan dat een 

overste niet alles hoeft te w
eten. A

ls je het Rijke 
Room

se leven niet hebt gekend, dan dien je veel in 
te halen. G

een nood, w
ij hebben in huis een m

ede-
broeder die oude gebruiken w

eer leven inblaast 
en het verleden, zoals het nooit gew

eest is, w
eer 

tot leven brengt. En dan is er nog een huisgenoot 
die vaak, niet fysiek m

aar m
entaal, afw

ezig is. H
ij 

is van alle m
arkten thuis en slaagt er dan ook in 

‘uit zijn schat oud en nieuw
 tevoorschijn te halen’. 

D
an is er nog de schrijver dezes die zich in zo een 

verscheidenheid dient te handhaven. Zolang m
ijn 

huisgenoten erin slagen ‘de gew
one dingen op een 

buitengew
one m

anier te verrichten’, breng ik u lezer, 
bij leven en w

elzijn, verslag daarover.

N
IJM

EG
EN

Aqua Viva
D

é grote gebeurtenis van het afgelopen kw
artaal 

w
as – in zekere zin – onze traditionele Kerstm

id-
dag. D

ie Kerstm
iddag w

ordt ieder jaar gehouden, 
een paar dagen vóór de drukte van Kerstm

is uit. 

boven gekom
en. H

ij is als het w
are de 17e m

et zijn 
geliefde bom

en gestorven. D
e 23

e hebben w
e hem

 
uitgedragen. *

 W
e hadden het niet zien aankom

en 
dat Jos Vercruysse ons zo plots zou verlaten. Eind 
novem

ber w
erd hij naar het ziekenhuis gebracht m

et 
een nierblokkering. O

p de 29
e is Jos er overleden. 

D
e 5e decem

ber luisterde de fam
ilie de uitvaart van 

nonkel Jos op m
et oorstrelende klassieke m

uziek op 
cello, tw

ee violen en een altviool. *
 W

e leefden 
ook m

ee m
et Flor U

yttersprot bij het overlijden van 
zijn schoonzus. *

 In ons huis w
ordt de w

eg naar 
G

asthuisberg en het H
eilig H

art nagenoeg dage-
lijks bereden. *

 Voor hij naar N
ederland vertrok 

m
oest Toon Suffys een heupprothese nieuw

e stijl 
krijgen. H

et gebeurde de 26
e oktober. D

e 29e w
as 

Toon reeds terug thuis en kon hij zelfs in een rolstoel 
naar de refter kom

en. N
a revalidatie is hij dan rond 

de 10e decem
ber zelf m

et de auto naar A
m

sterdam
 

kunnen verhuizen. *
 M

arc Van N
ieuw

enhove liep 
m

aanden krom
 m

et tussenw
ervelproblem

en. D
e 27

e 
oktober w

as het eindelijk zijn beurt voor een ingreep 
en de volgende dag liep hij reeds kw

iek als een 
pim

pelm
ees rond. M

oest hij daarvoor drie m
aan-

den schildpad zijn? *
 D

e 16
e decem

ber m
oest Jos 

Peeters naar het ziekenhuis gebracht w
orden m

et 
een zw

are longontsteking. H
ij herstelde goed en de 

20
e m

ocht hij terug naar huis. *
 O

nze m
issionaris-

sen kom
en regelm

atig langs. Eind oktober, begin 
novem

ber kw
am

 H
erm

an D
e W

eerdt ettelijke m
alen 

voorbij. A
urel Brys liet zich ook even zien. Voor 

Johan Konings, professor Bijbelw
etenschappen in 

Belo H
orizonte (Brazilië), w

as onze com
m

uniteit 
gedurende vijf w

eken een goedgekozen uitvalbasis 
om

 zijn talrijke vrienden in binnen- en buitenland 
te gaan bezoeken. *

 A
dvent is de tijd voor het 

huisbezoek van pater regionaal Johan Verschueren. 
H

et duurt w
el een tijdje m

et de vele bew
oners van 

H
everlee. Pater regionaal heeft onze m

ateriele en 
spirituele stijl w

eer opgekrikt m
et een bem

oedigend 
en aansporend w

oordje. *
 Zoals vorig jaar leidde 

Bob C
eusters het gebed in m

et een kleine bezinning 
op de lezingen van de dag en er w

erd afgesloten 
m

et een aangepast gebed. *
 Vlak voor Kerstm

is 
verzorgde het personeel de jaarlijkse levende kerst-
stal, m

et gevleugelde en zingende engelen, herders 
m

et hun w
erktuigen, een baardige Sint Jozef en een 

vrom
e O

nze-Lieve-Vrouw
 m

et het kindje. H
et w

as 
fijn. O

nze m
inister Paul Van Looy ging voor in de 

C
eyssens w

as enthousiast begonnen als geestelijke 
leider van het sem

inarie in Leuven. Bij een m
edische 

controle kreeg hij het nieuw
s dat hij opnieuw

 m
oest 

geopereerd w
orden in de lies. G

elukkig is hij zijn 
taken nu aan het hervatten, voorlopig nog niet op 
de fiets. Volgende w

eek vertrekt hij m
et de sem

i-
naristen (van vier Vlaam

se bisdom
m

en) op retraite 
naar W

estvleteren. *
 N

a het huisbezoek van onze 
regionale overste Johan Verschueren w

erd er beslist 
dat broeder Theo zijn taak als verantw

oordelijke 
voor de techniek van het grote huis doorgeeft aan 
G

eert G
oem

ans. Theo blijft w
el verantw

oordelijk 
voor de tuin. Fijn, w

ant dat is toch zijn lang leven.
Philip D

ebruyne bleef de afgelopen m
aanden lek-

ker thuis, al dw
aalt hij in de G

eest als Europese 
w

ebm
aster van de jezuïeten en televisiecom

m
enta-

tor op feestdagen door heel Europa. Je kunt hem
 

ook w
el eens horen en zien op w

eekenddienst in 
Leefdaal en Korbeek-D

ijle. *
 D

ank zij de heilzam
e 

Leuvense lucht en de faculteitsbibliotheek slaagde 
Jos M

oons er in zoals gepland zijn doctoraatsthesis 
af te w

erken. H
ij vindt appreciatie voor zijn predi-

caties en studentenbegeleiding in de U
niversitaire 

Parochie. En op Bovendonk gaf hij een w
orkshop 

over hoe je jonge m
ensen die een roeping overw

e-
gen begeleidt. *

 A
ls jonge priester heeft W

outer 
Blesgraaf m

eer dan zijn handen vol m
et zijn tw

eede 
jaar m

aster theologie en zijn pastorale bijdrage aan 
de gem

eenschap van de Sint-K
w

intenskerk in Leu-
ven. *

 N
og heel even hebben w

e een novice in ons 
m

idden, Thom
as K

lein, w
ant w

e kijken allem
aal uit 

naar 24 februari, de dag w
aarop hij zijn geloften zal 

uitspreken. D
e catechesekinderen van de U

P heb-
ben m

ogen genieten van zijn enthousiaste aanw
e-

zigheid. Zow
aar, de lente kom

t in het land.

Jezuïetenhuis 
W

e hebben w
eer tw

ee m
edebroeders overgedragen 

in de handen van de H
eer. G

erard Vierstraete hield 
zo van zijn tuin. Iedere dag liep hij rond om

 m
et 

een stok of een tak de afgevallen blaren van de 
w

egen te vegen. D
e rolw

agentjes w
aardeerden dit 

ten zeerste. G
erard w

as trouw
ens altijd zeer dienst-

baar voor de rolstoel- en rolw
agengebruikers. O

p de 
5

e novem
ber is hij ’s avonds nog de tuin ingetrokken 

en gevallen. H
ij brak een dijbeen.  G

erard is op zijn 
leeftijd de gevolgen van de verdoving niet m

eer te 

D
RO

N
G

EN
O

ude Abdij
In het vorig num

m
er w

erd kort m
edegedeeld dat 

‘A
ndré de H

urtado-vleugel had verlaten en naar de 
C

-vleugel w
as verhuisd’. In feite is die hele vleugel 

w
aarin de thans gesuspendeerde H

urtado-com
m

u-
nauteit gevestigd w

as, leeggem
aakt en verhuurd 

aan 
een 

internationale 
hotelm

anagem
entfirm

a 
P.R.E.M

. In de studio van de C
-vleugel w

erd een 
gem

eenschappelijke ‘loft’ ingericht voor de nog 
inw

onende 
en 

voorbijkom
ende 

jezuïeten. 
A

ndré 
heeft daar ook zijn w

oon- en w
erkkam

er m
et zicht 

op de tuin. Voorbijkom
ende confraters kunnen een 

com
fortabele kam

er m
et natte cel krijgen in het 

C
entrum

 en zijn verder altijd w
elkom

 in de gem
een-

schappelijke ‘loft’. Vooral voor ontbijt, avondm
aal 

en een gezellig sam
enzijn voor het slapengaan. 

H
et m

iddagm
aal w

ordt m
eestal genom

en sam
en 

m
et de rest van het personeel, genietend van de 

kw
aliteitskeuken van ‘M

ieke’ van A
ram

ark. *
 D

e 
derde jezuïet die in ‘het G

entse’ nog overblijft na 
het vertrek van vice-overste Toon Suffys, is G

uido 
Vloem

ans. H
ij w

erd tot pastoor van G
ent-N

oord 
geprom

oveerd en m
ocht zijn intrek nem

en in de 
prestigieuze pastorij van W

ondelgem
. W

authier en 
A

ndré zijn dat bij hem
 gaan vieren m

et een heer-
lijke spaghetti bolognese en een aangepaste w

ijn. 
Verder hopen alle drie zo trouw

 m
ogelijk aanw

ezig 
te zijn bij de vele activiteiten van de com

m
unauteit 

van H
everlee w

aartoe ze vanaf nu ‘m
et het oog op 

de toekom
st’ behoren.

H
EV

ERLEE
Favre
D

e januari exam
enperiode zit er zo goed als op. 

En w
ij zullen het gew

eten hebben. Fysiek - en ook 
w

el een beetje m
entaal – leunen w

ij im
m

ers aan 
bij de zuidvleugel van het studentenhuis Lerkeveld 
in H

everlee. M
aar Favre is dit (w

erk)jaar niet enkel 
gegroeid w

at betreft het aantal N
ederlanders, ook 

het aantal studenten is verdrievoudigd. D
e afgelo-

pen m
aanden sleepten w

e ons verder van deadline 
naar deadline: indienen van scripties, artikelen tot 
zelfs een doctoraatsthesis…

 W
as de heilige G

eest 
nu w

erkelijk w
erkzaam

 op het tw
eede Vaticaans 

concilie? Volgens de tellingen van Jos M
oons w

el. 
H

ij zal het nog eens duidelijk publiekelijk uitleggen 
in Tilburg op 30 m

ei. *
 O

nze vice-overste W
alter 
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en heeft al een schaduw
 vooruitgew

orpen in onze 
refter. Vaste banken die de plaatsing van kasten in 
de w

eg stonden, hebben het veld m
oeten ruim

en. 
D

ie kasten stonden tot nu toe in het ongebruikte 
restaurant, m

aar staan daar in de w
eg nu het res-

taurant operationeel m
oet w

orden. *
 Er zal nog 

m
eer geschoven gaan w

orden (m
et kantoorruim

te, 
bijvoorbeeld) en gereorganiseerd (bijvoorbeeld in 
de w

ijze van w
erken van onze diensten). M

athé 
Prick, onze vorige directeur, had het al voorspeld: 
na een jaar in het huis geleefd te hebben, beginnen 
de eerste verbouw

ingen. H
ij blijkt volop gelijk te 

krijgen. *
 Een bescheiden bouw

ingreep w
as nodig 

voor de plaatsing van een m
ozaïek. H

et ruim
 drie 

ton w
egende kunstw

erk van de N
ijm

eegse kunste-
naar Ted Felen w

as oorspronkelijk ondergebracht in 
het gezondheidscentrum

 de H
azenkam

p, dat eind 
2017 w

erd gesloopt. H
et heeft een plaats gekregen 

in ons huis. M
aar dat ging niet zonder slag of stoot. 

Een glazen pui m
oest tijdelijk verw

ijderd w
orden, 

om
 het 2x4 m

eter grote kunstw
erk binnenshuis te 

kunnen krijgen. *
 O

ok de veranderingen die tot de 
vaste dynam

iek van ons huis behoren, gaan voort. 
W

ij hebben – naast de zusters van Rosm
alen – nog 

een aantal nieuw
e huisgenoten gekregen, en de 

kom
st van nog w

eer anderen ligt in het verschiet. 
Zo is aan het begin van dit kw

artaal H
aye van der 

M
eer – van w

ie w
aardig afscheid w

erd genom
en 

in Roerm
ond – naar ons N

ijm
eegse huis gekom

en. 
En bij het verschijnen van dit blad zal een M

eche-
laar tot onze com

m
unauteit zijn toegetreden. H

et 
gaat om

 een m
inder exotisch personage dan zijn 

kom
st uit de hoofdstad van het Belgische A

arts-
bisdom

 zou kunnen doen verm
oeden; nam

elijk om
 

Benoit Stoffels, tot voor een paar jaar m
inister van 

het Berchm
anianum

. Bij deze vaste dynam
iek van 

ons huis hoort ook dat w
ij afscheid van m

ensen heb-
ben m

oeten nem
en, onder w

ie onze m
edebroeders 

Jac Lam
pe en Ton W

ilm
ering. W

ij hebben dankbaar 
gevierd hoe zij beiden, ieder op geheel eigen w

ijze, 
veel voor m

ensen hebben m
ogen betekenen.

W
e kom

en dan sam
en m

et bew
oners, m

edew
erkers 

en vrijw
illigers voor een gezellig program

m
a in de 

aula. Er w
orden Kerstliederen gezongen, een glaasje 

geschonken en een hapje geserveerd. En na afloop 
gaan w

e m
et z’n allen aan tafel, om

 van één van 
de fantastische buffetm

aaltijden te genieten w
aar 

onze koks het patent op zouden m
oeten krijgen. 

W
e zaten m

et zo’n 80 disgenoten aan tafel. Er w
as 

een tafelschikking gem
aakt, zodat aan iedere tafel 

zow
el bew

oners als m
edew

erkers of vrijw
illigers 

zaten. En de stem
m

ing w
as fantastisch. Vorig jaar 

w
as er rond deze Kerstviering (de eerste in ons nieu-

w
e huis) nog het één en ander m

isgegaan. En hoe-
w

el ook dat een gezellige avond w
erd, w

aren er ook 
spanningen voelbaar. N

iets van dat laatste dit jaar. 
H

et w
as gezellig en een enorm

 succes. O
nze traditi-

onele Kerstavond w
erd daarm

ee een teken dat w
e 

de goede kant opgaan in huis. Er w
ordt iets nieuw

s 
geboren, stapje voor stapje. W

e vierden dat nog 
eens op bescheidener w

ijze na m
et ons patroons-

feest op 29 novem
ber. O

ok de regionale overste kon 
tijdens zijn jaarlijkse visite in januari constateren, 
dat het ons goed gaat. *

 D
e nieuw

igheden zijn 
ook zichtbaar in de sam

enstelling van onze gem
een-

schap. In het vorige num
m

er w
erd al aangekondigd, 

dat zusters van de congregatie van het H
eilig H

art 
hun intrek zouden kom

en nem
en. D

at is inm
iddels 

dan ook gebeurd. Een vijftal zusters bew
oont de 2e 

verdieping van onze PG
-afdeling. Zij hebben hun 

eigen huiskam
er, w

aar zij ook de m
aaltijden gebrui-

ken. Tw
ee zusters hebben appartem

enten gekregen 
tussen de appartem

enten van de paters, en zitten 
bij ons aan tafel in de refter. Ze hebben inm

iddels 
hun draai al een beetje gevonden, en zijn heel w

el-
kom

 bij ons in huis. *
 In de kom

ende w
eken zullen 

w
e nog w

eer een andere groep nieuw
e bew

oners 
gaan krijgen. O

p het m
om

ent w
ordt de laatste hand 

gelegd aan de afw
erking van een aantal van de 

24 te verhuren appartem
enten. D

e eerste bew
oners 

zullen daar in februari in gaan trekken. Som
m

igen 
van hen zullen deel uitm

aken van de com
m

unau-
teit, of m

instens aan een aantal activiteiten deel 
gaan nem

en. M
aar anderen zullen echt zelfstan-

dige huurders zijn in ons com
plex. N

aast onze 
refter w

ordt een bescheiden restaurant ingericht, 
w

aarvan die externe huurders gebruik zullen kun-
nen m

aken. H
et uitvoerende w

erk voor die inrich-
ting zal ook in de kom

ende w
eken plaatsvinden, 

Een hoopvol m
otto: groei betekent toekom

st. Tijdens 
het sym

posium
 in een boordevolle hal, gevuld m

et 
bijna vijfhonderd personeelsleden van de zes locaties 
van het college, w

as deze hoop een kernthem
a. G

een 
treurig afscheid w

ilden Bert en D
ries, m

aar een uiting 
van vertrouw

en. Een nieuw
e generatie gaat in nieuw

e 
om

standigheden op een nieuw
e eigentijdse m

anier 
voortbouw

en op het fundam
ent dat jezuïeten hier de 

afgelopen zeventig jaar hebben gelegd. D
oorgroeien 

en daarin een ‘jezuïeten-college’ blijven. D
e docenten 

en m
edew

erkers in de zaal vorm
den een opgew

ekt en 
gem

otiveerd gezelschap, dat vertrouw
en uitstraalt in 

de  realisering van deze door-groei.
G

roeien ‘in gem
eenschap’: een echte gem

eenschap 
van docenten en leerlingen, en ook – zoals de folder 
van het sym

posium
 trots aangeeft – in gem

eenschap 

m
et 845 jezuïetencolleges w

ereldw
ijd, een band 

om
 de oorspronkelijke inspiratie vast te houden en 

sam
en nieuw

e vorm
 te geven. D

e sam
enw

erking 
binnen dit netw

erk w
ordt sinds vijf jaar ondersteund 

door een online interactief platform
, w

aar kennis, 
inform

atie en ook vragen gem
akkelijk kunnen w

or-
den gedeeld. D

e coördinator van dit platform
 sprak 

m
et verve over de vele m

ogelijk heden van com
m

u-
nicatie tussen docenten en groepen van studenten.
Van de tw

ee andere sprekers van buiten stelde de 

Afscheid jezuïeten Stanislascollege
‘G

roeien in G
em

eenschap’. O
nder deze vlag nam

 aan het begin van het nieuw
e jaar 

het Stanislascollege in D
elft afscheid van zijn tw

ee laatste jezuïeten: Bert ten Berge 
en D

ries van den A
kker.

Bij foto: D
e burgem

eester van D
elft, m

evr. M
arja 

van Bijsterveldt, heeft zojuist de paters Bert ten 
Berge (rechts) en D

ries van den A
kker benoem

d tot 
ereburgers van D

elft (en m
et hen al de jezuïeten die de 

afgelopen 70 jaar in D
elft hebben gew

erkt). Zij speldt 
de bijbehorende eretekenen op.

IN
 D

E KIJ
KER
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eerste de hoop centraal. In een opvoedingssituatie 
kan deze het isolem

ent bij een leerling doorbreken 
en oproepen tot verantw

oordelijk leven, sam
en m

et 
anderen. D

e ander sprak over de centrale rol van 
com

passie (barm
hartigheid) in de houding van 

de docent ten opzichte van de leerlingen. H
ij ging 

terug naar  het leven van Ignatius zelf en liet zien 
hoe diens ervaringen en levenskeuzes een belang-
rijke bron kunnen zijn om

 ook nu in een opvoedings-
situatie de beste keuze te m

aken. 
Een hoogtepunt vorm

de een drieluik van sprekers 
vanuit het hart van het college. Bert ten Berge sprak 
heel persoonlijk over de w

orsteling rond de chris-
telijke identiteit van het college, vanaf de dag dat 
hij veertig jaar geleden benoem

d w
erd. D

e sinds 
tw

intig 
jaar 

opgekom
en 

herw
aardering 

van 
de 

Ignatiaanse pedagogiek vorm
de een bouw

steen 
voor een hernieuw

de discussie over de w
ezenlijke 

w
aarden van onderw

ijs en vorm
ing aan het college. 

H
ij eindigde m

et een w
oord van hoop en vertrou-

w
en, dankbaar dat de jezuïeten hun w

erk ‘in goede 
handen’ kunnen overdragen.
D

ries van de A
kker sprak over de school als gem

een-
schap en vertelde enthousiast hoe de ervaring van 
de 

eerste 
jezuïeten 

een 
voedingsbron 

kan 
zijn 

om
 een echte gem

eenschap, een eenheid in ver-

scheidenheid vorm
 te geven. ‘Vriendelijkheid in de 

om
gang’ en ‘opgeruim

dheid’ bleken daarvoor toen 
al breed gew

aardeerde eigenschappen. 

Ignatiaanse pedagogiek
H

et w
as Ilse D

ekker, m
oderator identiteit van het 

college op zijn zes locaties, die inging op de inhoud 
van de Ignatiaanse pedagogiek en hoe deze nu en 
naar de toekom

st toe een leidraad voor het onder-
w

ijs en de docenten kan zijn. Zij gaf aan dat juist 
de spiritualiteit van de jezuïeten – ‘open en dyna-
m

isch in de w
ereld’ een stevig fundam

ent vorm
t 

voor het pedagogische w
erk. Zij concretiseerde de 

Ignatiaanse pedagogiek in drie term
en (haar “abc”): 

aandacht, betekenis en com
passie. ‘C

reatieve trouw
 

aan de traditie’ w
as haar m

otto bij de verdere groei 
naar toekom

st.
Johan Verschueren, regionaal overste van de jezuïe-
ten, sloot zich hierbij aan. D

ankbaar dat dit college 
als enige in N

ederland zijn identiteit heeft behou-
den en toekom

st w
il geven, sprak hij w

oorden van 
bem

oediging en gaf hij de belofte van een voortdu-
rend engagem

ent m
et dit college, ook nu de laatste 

jezuïeten zijn vertrokken.

Jan Peters SJ, Ignis w
ebm

agazine

Lied ten afscheid, m
et in het m

idden de paters Van den A
kker, Ten Berge en Verschueren

H
et leven in het noviciaat (2)

W
il je w

eten w
at er verandert in de w

ereld, kom
 dan 

enige tijd w
onen in het noviciaat in Birm

ingham
. Ik 

verkeer in de om
standigheid dat ik het huidige novici-

aat kan vergelijken m
et het m

ijne, nu m
eer dan vijftig 

jaar geleden. W
ij traden in m

et tw
intig en voegden 

ons bij de dertien tw
eede-jaars. A

lleen in N
ederland. 

Thans zijn er vijf novicen verdeeld over tw
ee jaar, 

afkom
stig uit vier jezuïetenregio’s. Toen ik intrad w

as 
er één bijna dertig; de overigen w

aren tussen de acht-
tien en de tw

intig. Thans loopt de leeftijd van 23 
tot 41. O

p een enkele uitzondering na w
aren w

ij des-
tijds stevig gew

orteld en verankerd in onze M
oeder 

de H
eilige Kerk. D

e kerk w
as een m

aatschappelijke 
grootheid m

et eigen scholen en verzorgingsinstitu-
ten, een eigen politieke partij, radiozender, kranten 
en w

eekbladen, verenigingsleven. D
e Kerk voorzag 

in alles. M
oet je nu kijken. D

e zoek- en zw
erftochten 

die de huidige novicen achter de rug hebben. D
e ver-

schillende achtergronden w
aar ze vandaan kom

en. 
D

e groepen w
aar ze hun heil m

eenden te kunnen 
vinden, alvorens ze hier intraden...

Experim
enten

Vijftig jaar geleden kw
am

 je tw
ee jaar lang niet de 

deur van het noviciaat uit, tenzij voor een experim
ent 

in een zeer katholiek bejaardenhuis, gerund door 
zusters. Enige jaren vóór m

ijn intrede kw
am

 je zelfs 
zes jaar lang niet thuis. G

rote w
aarde w

erd gehecht 
aan het zich onttrekken aan ‘de w

ereld’. D
at duurt nu 

am
per enkele m

aanden. En dan nog: in die m
aanden 

gaan ze er al w
ekelijks op uit om

 naar een ziekenhuis, 
gevangenis, opvangcentrum

 voor daklozen te gaan. 
In die zes m

aanden vindt voor de eerste-jaars de 
dertig-daagse retraite plaats. O

ok dat is een ‘experi-
m

ent’. In die tussentijd w
as de ene tw

eede-jaars in 
D

ublin bij een opvangcentrum
 voor thuislozen; de 

ander w
erkte in de A

rk te Preston. Vanaf Kerstm
is 

verlopen de activiteiten in een ritm
e van telkens zes 

w
eken. Zes w

eken reflectie op het experim
ent van 

de afgelopen tijd en verdere inw
ijding in het jezu-

ietenleven, zes w
eken experim

ent buitenshuis. D
e 

kom
ende tijd zullen er tw

ee op experim
ent gaan in 

het studentenpastoraat te M
anchester, één gaat er 

naar het opvangcentrum
 voor thuislozen in D

ublin; 
één naar het jezuïeten-vluchtelingenw

erk in Londen; 
en de laatste naar de A

rk in Edinburgh.

Cursussen en levensverhalen
N

a Pasen zijn ze w
eer thuis voor reflectie, onder-

scheiding en cursusw
eken. D

ie cursussen w
orden 

bij voorkeur gegeven door paters ‘van buiten’. Zodat 
ze m

eteen dienen om
 zo veel m

ogelijk andere jezu-
ieten te leren kennen. A

fgelopen tijd ontvingen w
e 

pater N
orm

an Tanner uit Boscom
be die een inlei-

ding gaf over het Tw
eede Vaticaans C

oncilie; pater 
G

eoffrey W
heaton, uit Londen, verzorgde bidden 

aan de hand van kunst; broeder A
lan H

arrison van 
St-Beunos over de geschiedenis van de Engelse jezu-
ieten in vervolgingstijd; vaste m

edew
erkster Ruth 

H
olgate over de G

eestelijke O
efeningen.

En trouw
ens, ook als ze thuis zijn, is de openheid 

groot. Veel gasten (zie foto) en groepen die van het 
huis gebruik m

aken. D
e m

aaltijden zijn m
eestal 

gezam
enlijk. O

ok dat is een experim
ent. C

om
m

uni-
teitsleven als apostolaat.
Toen w

e half augustus aan het nieuw
e noviciaats-

jaar begonnen, hebben w
e een w

eek lang bij elkaar 
gezeten: de novicen én de vaste huisgenoten. W

e 
hebben aan elkaar verteld hoe w

e tot de Sociëteit 
zijn geraakt. D

e ‘senior leden’ vertelden bovendien 
hoe hun leven in de Sociëteit verlopen w

as. D
ie 

w
eek w

erd besloten m
et de vraag: ‘W

ij zullen dit 
jaar sam

en de com
m

uniteit vorm
en. W

at achten w
ij 

dan van het grootste belang?’ Een prachtige och-
tend, die resulteerde in een zogeheten ‘w

ordcloud’ 
(zie foto) die nu aan de w

and prijkt van de eetzaal.

D
ries van den A

kker SJ

JEZU
ÏETEN

 IN
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W
ereldw

ijd kijken is een eigenschap 
gew

eest van Ignatius. H
ij zond zijn 

gezellen uit naar de grenzen van de 
toenm

alig bekende w
ereld. H

oew
el hun 

dagelijkse taak dikw
ijls begrensd w

erd 
door om

standigheden van dichtbij, toch 
bleven zij ver zien, heel ver. 

In deze bijdrage W
ERELD

W
IJ

D
 grasdui-

nen w
e in bijdragen die vanuit de hele 

w
ereld w

erden verzam
eld in het jaarboek 

2018 van de Sociëteit van Jezus. 

Tijdens de A
lgem

ene C
ongregatie (vanaf 1 oktober 

2016) hield pater A
ntonio Spadaro een gesprek m

et 
de ontslagnem

ende algem
ene overste A

dolfo N
ico-

las, een goedgeplaatst gesprekspartner voor w
ie 

w
ereldw

ijd w
il kijken.

Bij deze gelegenheid stel je dieper gravende vragen, 
zoals deze: ‘Is het zo dat jezuïeten m

ensen dienen 
te zijn m

et ideeën die nog niet afgerond zijn, die 
open zijn?’ 
A

.N
.: ‘Van groot belang is dit. A

an de basis van deze 
houding ligt het bew

ustzijn dat G
od een m

ysterie is. 
W

e bezitten niet het laatste w
oord over G

od, zeker 
niet. O

nze gedachten zijn nooit volledig, altijd open 
voor nieuw

e aanvulling, nieuw
 verstaan. Een jezuïet 

m
oet drie geuren om

 zich heen w
eten w

aaien: de 
geur van de kudde, dat is de geur van de m

ensen 
om

 zich heen; de geur van de bibliotheek, dat is 
de neerslag van eigen diepe reflectie daarop en de 
geur van toekom

st, dat is die van de verrassende 
G

od. D
ie drie geuren kunnen van een jezuïet een 

open m
ens m

aken.’  
A

.S.: ‘W
at is de plaats van de eucharistie in het leven 

(van een jezuïet)?’
A

.N
.: ‘D

e eucharistie is een uitw
isseling van geschen-

ken. W
e ontvangen brood dat ons voedt. W

e geven 
een portie van dat brood aan G

od. H
ij vorm

t dit 
brood om

 en geeft het ons terug. Eucharistie is een 
uitw

isseling die nooit ophoudt en die ons leven kan 
veranderen. D

e eucharistie helpt ons om
 genereus 

en open te leven.’
A

.S.: ‘W
aar zijn die grenzen w

aarnaar w
e gezonden 

w
orden?’

A
.N

.: ‘D
e uitdagingen w

aar de Sociëteit voor staat 
zijn de uitdagingen w

aarvoor de m
ensheid staat: 

arm
oede, discrim

inatie, een gebrek aan gem
een-

schapszin, gew
eld en het gebrek aan vreugde. O

m
 

daar tegenaan te gaan is het nodig grondig gericht 
zijn op de ander, bereid om

 zekerheden los te laten.’ 

D
e opvolger van A

dolfo N
icolas, A

rturo Sosa, w
erd 

gevraagd hoe hij de toekom
st zag? 

Sosa: ‘Ik ben ervan overtuigd dat er geen Sociëteit 
bestaat als zij niet van Jezus is. D

at w
il zeggen: geen 

Sociëteit als w
e niet van binnenuit verenigd zijn m

et 
de H

eer. A
ls w

e m
et H

em
 verenigd zijn dan zorgt H

ij 
voor haar. A

ls w
e niet echt verenigd leven, elke dag, 

heeft de Sociëteit geen reden van bestaan.’ 

Europa
H

enry Longbottom
, een Brit, w

erd, u leest het goed, 
naar Brussel gestuurd, in het hart van Europa, dat 

geconfronteerd zal w
orden m

et de B
rexit. Verras-

send, ook voor hem
. ‘W

at nu m
et m

ijn verw
achting 

een bijdrage te kunnen leveren aan een christelijke 
aanw

ezigheid in het Europese project? Ik voelde m
ij 

zoals Ignatius en zijn eerste gezellen die strandden 
in Venetië en niet verder konden zeilen naar het 
H

eilige Land toen een oorlog m
et de Turken w

as 
uitgebroken. M

ogelijk w
as Brussel m

ijn Venetië, 
een tijd om

 m
e intens voor te bereiden op verdere 

zendingen. H
oe langer ik in Brussel w

as, hoe m
eer 

het inzicht groeide dat Brussel m
isschien juist een 

van de grenzen is w
aarover door de A

lgem
ene 

C
ongregatie en paus Franciscus gesproken w

as. 
In Brussel w

ordt spanning gevoeld als er over de 
toekom

st van Europa m
oet gesproken w

orden. W
il 

Europa een gesloten of een open gem
eenschap zijn 

als de vragen rond econom
ie, m

igratie, vluchtelin-
gen, veiligheid en ecologie op tafel kom

en? En w
at 

m
et de ongelijke verdeling van kansen binnen de 

gem
eenschap? 

W
aar er barrières zijn, grenzen, zijn er conflicten en 

de perm
anente noodzaak om

 die conflicten bij te 
leggen, er oplossingen voor te zoeken. D

e  Jesuit 
European Social C

entre (JESC
) is een m

ogelijke 
w

erkplek om
 daartoe bij te dragen. C

oncreet voor 
m

ij w
il dat zeggen dat w

e allerhande bijeenkom
sten 

organiseren m
et groepen of individuele personen 

die te m
aken hebben m

et de Europese C
om

m
issies, 

het Parlem
ent en de Europese Raad. W

e proberen 

ook via een m
aandblad europe-infos.eu het christe-

lijke gedachtengoed over de grote vragen w
aarm

ee 
w

e te m
aken hebben ingang te doen vinden.’ 

W
e vliegen even naar India

Pratim
a D

as, een W
est-Bengaalse, getuigt dat haar 

kijk op de w
ereld voor eens en voor al veranderde 

nadat ze de zelfhulpgroep leerde kennen in het U
da-

yani Forum
 voor Sociale A

ctie. U
dayani is het sociale 

centrum
 van de jezuïeten in C

alcutta. H
et centrum

 
traint vrouw

en om
 hun rechten te verdedigen in de 

‘Right to Food’ bew
eging. M

et de hulp van een sys-
teem

 van m
icro-leningen leren zij zelf voor voeding 

te zorgen. ‘Ik w
ist niet dat ik de m

ogelijkheid had om
 

een adm
inistratie ertoe te bew

egen om
 antw

oord 
te geven op m

ijn vragen.’ Er zijn nu een 500-tal 
zelfhulpgroepen, sam

en een 5000 leden. Zij besef-
ten dra de noodzaak om

 netw
erken te vorm

en m
et 

gelijkgezinde organisaties. Zo stonden zij sterker 
tegenover plaatselijke adm

inistraties die hen regel-
m

atig terugdrongen als zij om
 hun rechten kw

am
en 

vragen. H
un stem

 w
ordt nu gehoord. H

et doet den-
ken aan de w

oorden van M
ahatm

a G
andhi: ‘eerst 

kennen ze je niet; dan lachen ze m
et je; ze zullen je 

vervolgen, m
aar uiteindelijk zal je w

innen’.  

Selectie en vertaling: W
alter Fabri SJ

W
ERELD

W
IJ

D

D
rie geuren om

 je heen

A
lgem

ene overste pater A
rturo Sosa SJ
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Pater Jac Lam
pe 

(1930
-2017)

Jac w
erd geboren op Koningin-

nedag, 31 augustus 1930, in 
een gezin van zes kinderen, 
vijf jongens en een m

eisje. 
Zijn vader w

as accountant. 
H

et gezin w
oonde naast het 

C
oncertgebouw

, tegenover de 
artiesteningang, niet ver van 
de kerk aan de O

brechtstraat, 
w

aar Jac m
isdienaar w

as. H
ij 

behaalde zijn diplom
a gym

na-
sium

 B aan het Ignatiuscollege 
in 1948, en trad datzelfde jaar 
op 7 septem

ber in bij de jezu-
ieten. N

a tw
ee jaar noviciaat 

vertrok hij op 20
-jarige leeftijd 

naar Indonesië, w
aar hij 4

4 jaar 
zou blijven. Jac studeerde eerst 
filosofie in Yogyakarta, daarna 
scheikunde in Jakarta, w

aar 
hij tevens surveillant en leraar 
w

as aan het Kolese K
anisius en 

tenslotte theologie in Yogya-
karta. O

p 31 juli 1962 w
erd hij 

priester gew
ijd in Yogyakarta. 

N
a zijn tertiaat in D

rongen w
erd 

Jac leraar aan het kleinsem
inarie 

in M
ertoyudan. In 1966 w

erd 
Jac directeur van de U

itgeverij 
en D

rukkerij K
anisius, gelegen 

naast de pastorie van K
idul 

Loji in Yogyakarta. Iedere dag 
las hij de vroegm

is, w
aarvan 

een van zijn m
isdienaars, die 

later zelf jezuïet w
erd, zich 

herinnerde dat niem
and zo snel 

de M
is kon lezen als hij. D

e 
drukkerij w

erd zijn levensw
erk. 

A
anvankelijk opgezet door 

de Broeders van M
aastricht 

om
 schoolboeken te drukken, 

w
erd de Percetakan K

anisius 
door Jac uitgebouw

d tot een 
toonaangevende uitgeverij van 
godsdienstige boeken en boeken 
op het gebied van landbouw

, 
pedagogie, psychologie en 
talen vanaf het niveau lagere 
school tot aan het universitaire 
onderw

ijs. D
at alles gedrukt m

et 
m

oderne apparatuur. D
aartoe 

bekw
aam

de Jac zich als een van 
de eersten in Indonesië in het 
gebruik van com

puters. H
ij w

erd 
een alom

 gerespecteerd expert. 
Veel m

edew
erkers rekruteerde 

hij uit oud-studenten van het 
kleinsem

inarie. In 1989 betrok 
hij een splinternieuw

 com
plex 

aan de rand van Yogyakarta. 
N

og steeds staat zijn uitgeve-
rij bekend om

 zijn kw
aliteit. 

G
edurende zijn hele verblijf in 

Yogyakarta organiseerde Jac op 
zondagen een gezellige avond 
voor de N

ederlandse m
issionaris-

sen bij hem
 aan huis.

In 1994 keerde Jac terug naar 
N

ederland. H
ij ging na enige 

tijd w
onen in D

en H
aag, eerst 

in het A
loysiushuis en daarna 

in de A
m

aliastraat. H
ij hielp 

vandaaruit individuele jezuïeten 
en com

m
unauteiten en w

erken 
zoals het Ignatiushuis m

et hun 
com

puternetw
erken en –proble-

m
en. H

ij w
as ook de spil in de 

contactgroep tussen jezuïeten 

en oud-jezuïeten. In 2012 
verhuisde Jac naar het Berchm

a-
nianum

. H
ij zag er naar uit om

 
te verhuizen naar de nieuw

bouw
 

van A
qua V

iva, en enthousias-
m

eerde ook zijn m
edebew

oners 
door uitgebreide fotoreportages 
te m

aken van de voortgang 
van de bouw

. Jam
m

er genoeg 
heeft hij er zelf nog geen jaar 
van kunnen genieten. W

e 
verliezen in Jac een opgew

ekte 
en hulpvaardige huisgenoot, 
die alle belangrijke en m

inder 
belangrijke gebeurtenissen 
vastlegde m

et zijn fototoestel, 
een geestige spreker bij jubilea, 
en een bevlogen lid van de 
bew

onerscom
m

issie. Een m
an 

m
et aandacht voor zijn m

ede-
m

ensen, vooral voor hen die in 
m

oeilijkheden verkeerden. 
O

nverw
achts stierf hij aan een 

dubbele longontsteking in het 
Radboud Ziekenhuis op 15 
novem

ber, na een ziekbed van 
een paar dagen. Bij zijn uitvaart 
citeerde pater W

il W
inkel in zijn 

hom
ilie Jac’s innerlijke inspira-

tie m
et diens eigen w

oorden: 
Ik geloof dat de bron van alle 
geloven de universele liefde is 
van ieder m

ens voor ieder m
ens. 

M
ijn geloof is een zoektocht 

gew
orden naar die bron van 

deze universele liefde. 

Pater G
erard Vierstraete 

(1923
-2017)

G
erard V

ierstraete w
erd 

geboren in Kortem
ark op 27 

m
aart 1923. O

p achttienjarige 
leeftijd trad hij te D

rongen in. 
In 1947 vertrok hij voor het 
eerst naar C

ongo om
 daar de 

m
eest uiteenlopende opdrach-

ten te behartigen: inspectie van 

lagere scholen, begeleiding van 
jonge arbeiders, leraar van de 
vijfde Latijnse op het college 
van M

bansa-M
bom

a, docent 
w

etenschappen aan de scholen 
voor m

edische en agrarische 
opleiding in K

isantu. 
Tijdens zijn theologie in Leuven 
behaalde hij nog de licentie in 
de pedagogie m

et een verhan-
deling over de spreekw

oorden 
van de Bakongo. Priester w

erd 
hij gew

ijd op 22 augustus 
1954. N

a zijn derde proefjaar in 
W

épion (1959), kon hij definitief 
naar C

ongo vertrekken. In Lem
fu 

w
as hij directeur van de school, 

studieprefect, leraar, onderpas-
toor, opzichter van de garage en 
van de schrijnw

erkerij; van de 
hydro-elektrische centrale, van 
de w

atervoorziening. Van overal 
w

erden hem
 defecte apparaten 

toegestuurd en bleef hij zich 
toeleggen op het onderw

ijs: 
psychologie, sociologie, schei-
kunde, ook op hoger niveau. 
N

a 26 jaar kreeg hij een 
aanstelling als m

edepastoor 
te K

asongo-Lunda, diep in 
het binnenland. Later volgden 
nog, telkens als m

edepastoor, 
K

im
w

enza, K
isantu en opnieuw

 

K
im

w
enza. O

veral bleef hij de 
toeverlaat van arm

en, bedelaars 
en zieken. Een heel veelzijdige 
m

an, een com
binatie van talent 

en bezieling. 
O

p 88
-jarige leeftijd keerde 

hij definitief terug naar België. 
H

et w
eerzien van het thuisland 

stem
de hem

 som
s verdrietig: 

‘zo w
einig roepingen’. M

aar in 
H

everlee genoot hij van de tuin 
en van de com

m
unauteit. In dat 

grote huis zag m
en deze negen-

tigjarige de rolstoel voortduw
en 

van m
edebroeders die m

inder 
goed te been w

aren dan hijzelf. 
O

p 5 novem
ber is hij tijdens een 

avondw
andeling in het duister 

van de tuin gevallen. O
p 17 

novem
ber is hij in het ziekenhuis 

zacht ingeslapen, 94 jaren oud. 
Zijn vriendschap, zijn dienstbaar-
heid en zijn stille, diepe vroom

-
heid zullen erg gem

ist w
orden.

Pater Jos Vercruysse 
(1931 – 2017)

Jos Vercruysse w
erd geboren 

in 1931. D
e hum

aniora volgde 
hij aan het jezuïetencollege 
Sint-Jan Berchm

ans te Brussel. 
N

a zijn noviciaat behaalde hij 

de kandidatuur in de klassieke 
filologie en vervolgens, na 
een jaar ziekte, het licentiaat 
filosofie in Leuven (1957) en het 
licentiaat theologie in H

everlee 
(1962). In 1961 w

erd hij priester 
gew

ijd. N
a zijn derde proefjaar 

(1963) studeerde hij dogm
ati-

sche theologie in de G
regoriana 

en legde zich toe op de kerkleer 
van Luther. 
Zijn loopbaan als professor in 
dogm

atische theologie begon 
in 1965 in het studiehuis van 
H

everlee en w
erd voortgezet 

in het C
entrum

 voor K
erkelijke 

Studies en aan de K
.U

. Leuven. 
Van 1979 tot 1999 doceerde 
hij aan de G

regoriana in Rom
e 

kerkgeschiedenis en oecum
ene.

H
ij w

erd belast m
et tal van 

tijdelijke opdrachten, te veel om
 

op te noem
en: gedelegeerde 

van de theologische facul-
teit bij het pauselijk instituut 
Regina M

undi, secretaris van 
de doctrinaire com

m
issie van 

de Belgische bisschoppenconfe-
rentie België, voorzitter van de 
Europese vereniging voor oecu-
m

enisch onderzoek, consultor 
van de pauselijke raad voor de 
eenheid van de christenen. Jos 
genoot gezag door zijn talrijke 
publicaties over Luther en het 
Lutheranism

e, de protestantse 
theologie, de oecum

enische 
dialoog. 
W

elke spiritualiteit heeft hem
 

in dat jachtige en studieuze 
leven ondersteund? Jos zag zijn 
leven als een tocht zoals die 
van die tw

ee leerlingen op w
eg 

naar Em
m

aüs, vergezeld door 
die onbekende die hij zo nu en 
dan kon herkennen als zijn H

eer. 
Sam

en m
et andere tochtge-

noten, lutheranen en andere 

IN
 M

EM
O

RIA
M
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G
ew

eldloosheid  
en Vrede
In 2017 heeft Paus Franciscus bij verschillende 
gelegenheden 

gesproken 
over 

gew
eldloosheid 

als de beste w
eg naar Vrede. Pax C

hristi Inter-
nationaal belegde in oktober 2017 in Rom

e een 
conferentie over het them

a en de K
onferentie 

N
ederlandse Religieuzen (K

N
R) publiceerde tw

ee 
boeken. 

D
e K

N
R vroeg in N

ederland w
erkzam

e ordes en 
congregaties om

 inspirerende teksten van stichters 
en van ordesleden, sam

enhangend m
et gew

eldloos-
heid. H

et leverde een bundel op M
ijn Vrede geef Ik 

je m
et m

eer dan honderd korte teksten van en over 
uiteenlopende religieuzen: A

ugustinus, Benedictus, 
C

harles de Foucauld, Titus Brandsm
a en C

lara van 
A

ssisi - nam
en die op de heiligenkalender staan. 

M
aar ook zijn er teksten van pater D

om
inique Pire 

O
P (N

obelprijs voor de vrede 1958), Robert Regout 
SJ, Frans van der Lugt SJ en A

ndré Lascaris O
P. Er is 

een bladzijde over het w
erk van de Vlam

ing H
erm

an 

Rasschaert SJ, geboren in K
am

pen in N
ederland en 

gestorven in India in 1964.  
D

e korte teksten lenen zich goed voor tafellezing, 
voor overw

eging alleen, of als leidraad voor een 
gespreksgroep. Je kom

t op bezoek bij religieuzen 
die jou als lezer het beste w

illen aanbieden uit hun 
eigen traditie. D

at is natuurlijk som
s een beetje rom

-
m

elig, m
aar de kw

aliteit en de verscheidenheid van 
het gebodene m

aakten dat ik door bleef bladeren 
en nieuw

sgierig w
erd naar w

at de m
issionarissen 

van het H
eilig H

art (de M
SC

), de lazaristen en het 
gezelschap van het G

oddelijk W
oord (de SVD

) zou-
den laten zien. H

et w
as allem

aal boeiend en telkens 
uit een andere invalshoek. D

e rode draad in het 
boek blijkt uit de duidelijke ondertitel: G

ew
eldloos-

heid en vrede in de geschriften van religieuze ordes 
en congregaties. 
Parallel m

et het verschijnen van bovengenoem
d 

boek m
et korte teksten, verscheen een studieus boek 

over hetzelfde onderw
erp, ook op initiatief van de 

K
N

R: D
e Prijs van de Vrede. D

e K
N

R heeft al 25 jaar 
een overleggroep van de w

etenschappelijke insti-
tuten van N

ederlandse ordes en congregaties. D
e 

w
erkgroep liet deze bundel sam

enstellen. Er zijn in 
totaal negen artikelen over onder m

eer A
ugustinus, 

het m
onastieke leven, franciscaanse vredes w

akes, 
m

igratie en christenen in het M
idden-O

osten.   

Jan Stuyt SJ

M
ijn Vrede geef Ik je - gew

eldloosheid en vrede in de geschrif-
ten van religieuze orde en congregaties, U

itgave Konferentie 
N

ederlandse Religieuzen 2017, 156 blz.,  
€ 12,50.  

M
anuela K

alsky en H
eleen M

urre - van den Berg (red.)  
D

e Prijs van de Vrede - G
ew

eldloosheid in een gew
elddadige 

w
ereld?, Berne M

edia 2017, 156 p. € 14,90. 

gelovigen, christenen, joden, 
m

oslim
s, boeddhisten.

In 20
0

0 keerde hij definitief 
terug naar België m

aar bleef 
doceren in Leuven en Venetië. In 
2012 w

aren zijn krachten echter 
zo afgenom

en dat hij m
oest 

verhuizen naar H
everlee. O

p 29 
novem

ber 2017 ontving hij de 
ziekenzalving om

 kort nadien 
te overlijden. U

iteraard zullen 
w

ij hem
 dankbaar zijn voor zijn 

oecum
enische ijver m

aar niet 
alleen daarvoor. 

Ton W
ilm

ering 
(1931-2017)

Ton w
erd op 6 april 1931 gebo-

ren te A
m

sterdam
 als oudste 

in een gezin van vijf kinderen. 
Vader w

as zakenm
an. A

ls jonge 
tiener m

aakte hij de oorlog 
m

ee, w
at m

et onderduikers in 
huis een spannende tijd w

as. 
H

un huis lag niet ver van dat 
van A

nne Frank. Ton volgde het 
gym

nasium
 A

 aan het Ignatius 
C

ollege en na zijn eindexam
en 

trad hij op 7 septem
ber 1951 

in bij de jezuïeten in G
rave. O

p 
31 juli 1963 w

erd hij priester 
gew

ijd in M
aastricht. Zijn eerste 

parochie w
as de H

. A
loysius in 

U
trecht, w

aar hij 10 jaar heeft 
gew

erkt. H
ij w

as actief onder de 
jongeren voor w

ie hij een koor 
stichtte, een sociëteit oprichtte 
en kam

pen organiseerde. H
ij 

hield er vrienden voor het leven 
aan over. D

aarna volgde een 
sabbatjaar, w

aarin Ton w
erk-

zaam
 w

as bij de G
em

eentelijke 
Sociale D

ienst in Rotterdam
. 

H
ij zorgde er w

el voor dat dat 
geen bureaubaan w

erd, m
aar hij 

kw
am

 bij de probleem
gevallen 

zelf aan huis. D
ie m

aatschap-
pelijke betrokkenheid heeft Ton 
zijn hele leven gehad. N

a het 
sabbatjaar w

erd Ton pastoor in 
Zw

ijndrecht. D
aar bleef hij elf 

jaar en na zijn em
eritaat zou hij 

vanw
ege zijn vele goede contac-

ten naar Zw
ijndrecht terugkeren. 

M
aar eerst ging hij naar A

m
ster-

dam
. D

e korte tijd dat hij w
erk-

zaam
 w

as in de K
rijtberg w

as hij 
bijna vaker op het gem

eentehuis 
dan in de kerk, w

aar hij zich, 
gezien het aantal priesters daar, 
w

at overbodig voelde. G
eluk-

kig kreeg hij spoedig w
eer een 

eigen parochie, deze keer in 
D

iem
en, w

aar hij bleef tot hij 
65 jaar w

as. Zijn hele w
erkzam

e 
leven w

as hij actief in parochies, 
w

aar hij velen, jongeren en 
ouderen, w

ist te enthousiasm
e-

ren m
et liturgische w

erkgroepen, 
koren en catechese. H

ij voelde 
de tijdgeest goed aan en m

et 
zijn ‘m

oderne M
issen’ w

ist hij 
een breed publiek te w

innen. 
D

e vele dankbare brieven bij 
zijn begrafenis getuigen van 
de invloed die hij op zeer veel 
m

ensen heeft gehad. N
a zijn 

pensionering keerde Ton terug 
naar zijn geliefde Zw

ijndrecht, 
w

aar hij veel kennissen had. Van 

daaruit verleende hij assistentie 
in de om

trek. Bijzonder in trek 
w

as zijn w
ekelijkse viering op 

vrijdag in de Jacobuskapel van 
het ziekenhuis; voor som

m
ige 

ouderen de fijnste dag van hun 
w

eek. In die tijd ging hij ook 
voor langere perioden naar Zuid-
A

frika om
 daar te assisteren 

in de bisdom
m

en K
eim

oes en 
O

udtshoorn.
Ton w

as vaardig m
et zijn pen. 

In zijn jongere jaren schreef hij 
theologische artikelen, vooral 
over liturgie. Later schreef hij 
artikelen voor de krant en vele 
gedichten, w

aarvoor hij som
s 

ook een prijs ontving. D
e beste 

pennenvruchten bundelde hij in 
‘Tw

ilm
eringen’. In 20

07 kreeg 
Ton een onderscheiding als Lid 
van de O

rde van O
ranje-N

assau. 
In 2016 verhuisde Ton naar het 
bejaardenhuis van de jezuïe-
ten in N

ijm
egen, w

at voor de 
individualist die jarenlang alleen 
had gew

oond, niet gem
akkelijk 

w
as. Zijn gezondheid ging snel 

achteruit na tw
ee herseninfarc-

ten en in de m
iddag van 12 

decem
ber overleed hij.    

BO
EKEN

Ideeën hebben de tijd nodig om
 tot rijpheid te kom

en:
arbeid die vruchteloos lijkt,

kan een kostbaar bezit vorm
en voor latere geslachten.

O
ok voor w

ie de toekom
st m

et zorg tegem
oet ziet,

blijft de plicht van deze dag duidelijk:
m

et inzet van al zijn krachten
het recht en de w

aarheid te helpen vestigen

 
Robert Regout, Inaugurale Rede K

U
 N

ijm
egen 1940, citaat uit het eerste besproken boek
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D
e m

ensengenezer – 
Koen Peeters
D

e m
ensengenezer vertelt het levensverhaal van 

Rem
i: boerenzoon, jezuïet en w

etenschapper. Een 
historie die terugvoert naar voorbije tijden: van het 
rustige boerenbestaan in een Belgische grensstreek 
naar een koloniaal verleden in C

ongo vol m
agie 

en bijgeloof. A
uteur Koen Peeters (1959) schakelt 

m
eesterlijk tussen landen, culturen en tijden terw

ijl 
hij tegelijkertijd diep doordringt in de m

enselijke 
geest.
D

e jonge Rem
i groeit op in de 

W
esthoek, een geïsoleerde agra-

rische regio vlakbij de grens m
et 

Frankrijk. Tijdens de Eerste W
ereld-

oorlog vorm
t deze om

geving het 
strijdtoneel 

van 
de 

jarenlange 
loopgravenoorlog. Tienduizenden 
gesneuvelde 

soldaten 
liggen 

er 
begraven onder de typische w

itte 
grafstenen. 

Zodoende 
spelen 

Rem
i’s 

jeugdjaren 
zich 

hoofdza-
kelijk af op de boerderij van zijn 
ouders en op de begraafplaatsen, 
die hij regelm

atig bezoekt m
et zijn 

oom
 M

arcel. O
om

 M
arcel vertelt 

hem
 verhalen over geesten, de oor-

log en over een onbekende zw
arte 

soldaat. O
ok zelf hoort Rem

i van 
jongs af aan al stem

m
en en heeft 

hij m
ysterieuze drom

en.
O

p een dag kom
t er een jezuïet langs bij Rem

i op 
school. D

eze ontm
oeting m

aakt van alles in hem
 

los. O
ndanks dat hij nooit bidt, voelt hij plotse-

ling een ‘onbaatzuchtig verlangen naar een hoger 
goed’. H

ij w
il zich opofferen, ‘het verdriet van de 

w
ereld repareren’ en w

ellicht zelfs m
ensen genezen. 

Tot onbegrip van zijn fam
ilie treedt Rem

i toe tot 
een strenge kloosterorde. H

ij studeert, m
editeert en 

m
aakt kennis m

et paters uit C
ongo. H

un verhalen 
w

akkeren in hem
 het onbedw

ingbare verlangen 
aan om

 naar dit onbekende land af te reizen.
Eenm

aal in C
ongo dom

pelt Rem
i zich steeds verder 

onder in de verhalen en gebruiken van de C
ongole-

zen. Vooral de Yaka uit de streek K
w

ango hebben 
zijn bijzondere interesse. D

aarnaast leert hij ook 

vooral zichzelf beter kennen:
‘W

e m
oeten ver van huis gaan en anderen ont-

m
oeten om

 erachter te kom
en. W

e hebben een 
bevreem

dende spiegel nodig. Juist in vreem
de w

oor-
den w

eerklinkt het. Eindelijk herkennen w
e dan het 

onherkenbare, het onzeglijke in onszelf. H
et donkere 

in ons resoneert m
et het donkere van de ander. H

et 
is hetzelfde ritm

e, dezelfde rusteloze m
elodie.’

D
e m

ensengenezer w
ordt verteld vanuit tw

ee per-
spectieven, afw

isselend vanuit Rem
i en vanuit een 

verteller. D
e verteller treedt in Rem

i’s voetsporen 
door een halve eeuw

 later zelf naar C
ongo af te 

reizen. H
ij gaat daar onder-

zoek doen naar de krokodil-
len van Popokabaka, onder 
supervisie 

van 
Rem

i. 
In 

w
erkelijkheid is het verhaal 

van Rem
i gebaseerd op het 

levensverhaal van Peeters’ 
voorm

alig 
antropologie-

docent, 
Renaat 

D
evisch. 

Voor 
de 

totstandkom
ing 

van deze rom
an heeft Koen 

Peeters 
toegang 

gekregen 
tot het archief van D

evisch, 
bestaande uit een uitgebrei-
de collectie foto’s, voorw

er-
pen en verhalen. D

e auteur 
is er buitengew

oon goed in 
geslaagd om

 deze input te 
verw

erken tot een levendige 
rom

an.
H

et m
eest bijzondere aan 

dit boek is de m
anier w

aarop de auteur ons toe-
gang verschaft tot tw

ee w
erelden die als zodanig 

niet m
eer bestaan: het W

est-Vlaam
se boerenleven 

en C
ongo tijdens het koloniale tijdperk. Beide om

ge-
vingen w

orden opnieuw
 tot leven gebracht aan de 

hand van scherpe observaties, inlevingsverm
ogen 

en gedegen onderzoek.
D

e m
ensengenezer is een verhaal dat landen, tij-

den en culturen overstijgt. Een schitterende rom
an 

w
aarin de auteur ons m

eeneem
t op een m

eesle-
pende reis naar onbekende w

erelden. D
eze w

erel-
den blijken een w

are voedingsbodem
 te zijn voor 

spiritualiteit en zelfkennis.

D
oortje M

osch, w
w

w
.hebban.nl 

JEZU
ÏET IN

 O
PLEID

IN
G

 

Bastiaan van Rooijen  
in Parijs
H

oe bevalt jou de studie in Parijs?
Parijs? G

ew
eldig! D

at w
as w

at ik dacht, toen ik 
anderhalf jaar geleden te horen kreeg dat ik naar 
Parijs gestuurd w

erd om
 filosofie en theologie te stu-

deren. Ik kende die stad im
m

ers als geliefde vakan-
tiebestem

m
ing! O

ndertussen w
oon en studeer ik er 

al anderhalf jaar. 
Ik studeer aan de jezuïetenfaculteit C

entre Sèvres 
en volg het vijf jaren program

m
a dat filosofie en 

theologie com
bineert. D

e vakken w
orden boeiend 

gedoceerd m
et veel aandacht voor het ontw

ikke-
len van een goed onderbouw

de eigen overtuiging. 
Er zijn veel m

ogelijkheden om
 m

ij te verdiepen in 
onderw

erpen die ik interessant vind. 
Een groot voordeel van hier studeren is dat er veel 
scholastieken van over heel de w

ereld studeren. 
H

et is een gew
eldige m

ogelijkheid de universaliteit 
van de Sociëteit te leren kennen. A

lleen al in m
ijn 

eigen com
m

unauteit w
onen er vijfentw

intig scho-
lastieken, de helft van hen kom

t uit verschillende 
landen. Regelm

atig kom
en er provinciaals langs van 

verschillende w
erelddelen om

 te kijken hoe het m
et 

hun scholastieken gaat, en vertellen en passant over 
de Sociëteit in hun land. Zo leer ik niet enkel veel 
over de Franse jezuïeten, m

aar over de jezuïeten 
w

ereldw
ijd. 

H
oe bevalt het sam

enleven m
et andere  

scholastieken jou?
Ik w

oon in een grote com
m

unauteit die vooral uit 
m

edescholastieken bestaat. O
ns huis staat in het 

15e arrondissem
ent, een m

ooie en (voor Parijse 
begrippen!) rustige buurt in het centrum

. 

H
eb je naast je studie nog een andere vorm

  
van apostolaat?
N

aast de studie heb ik tw
ee vorm

en van apostolaat. 
Tw

ee keer per m
aand ga ik naar een gevangenis net 

buiten Parijs om
 te helpen m

et een Bijbelgroep. M
et 

een groep van rond de dertig, veertig gevangenen 
lezen w

ij sam
en de teksten van de kom

ende zondag. 
H

et is gew
eldig m

ooi om
 te zien dat juist in de 

gevangenis m
ensen op zoek zijn naar G

od, en het 
m

ogelijk is sam
en na te denken over Bijbelteksten. 

N
a de Bijbelgroep w

ordt de lelijke gym
zaal w

aar w
e 

zijn om
gebouw

d tot een kapel m
et een m

ooi altaar, 
w

aar de zondag erna de m
is gevierd w

ordt. 
O

ok begeleid ik een G
C

L groep. Een G
em

eenschap 
van C

hristelijk Leven is een groep m
ensen die m

aan-
delijks sam

enkom
t, om

 gezam
enlijk te kijken w

aar 
G

od aanw
ezig w

as in hun leven van de afgelopen 
m

aand. A
ls begeleider luister ik naar hun ervarin-

gen en probeer te helpen m
et het onderscheiden 

w
aar G

od aanw
ezig w

as. H
et is heel m

ooi om
 te 

ontdekken dat ik de kennis over de Ignatiaanse 
spiritualiteit, die ik m

eegekregen heb in de afge-
lopen jaren, nu kan gebruiken om

 andere m
ensen 

te helpen.
Beide vorm

en van apostolaat zijn goede m
ogelijk-

heden om
 Parijs en haar vele inw

oners beter te leren 
kennen. In de G

C
L groep zie ik hoe Franse fam

ilies 
leven, en in de gevangenis leer ik begrijpen hoe 
m

oeilijk het leven in Parijs kan zijn. Zo zie ik steeds 
m

eer gezichten van de w
ereldstad Parijs. N

iet enkel 
het Parijs van de grote pleinen en de gew

eldige 
m

usea, m
aar ook het drukke Parijs van de w

erken-
den en van de arm

ere buitenw
ijken.

N
u, na anderhalf jaar w

onen en studeren in Parijs, 
is het nog steeds een gew

eldige plek, die ook veel 
problem

en kent. G
een vakantieplaats m

eer, m
aar 

een stad w
aar ik thuis kom

 en m
ij thuis voel. 

Parijs is en blijft een gew
eldige stad en het is een 

groot voorrecht hier, de stad w
aar Ignatius zelf ook 

gestudeerd heeft, te m
ogen studeren!

 
B

astiaan van Rooijen SJ, 
interview

: C
arola Lexm

ond
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ACTIVITEITEN

D
RO

N
G

EN
 O

U
D

E A
B

D
IJ

Elke eerste zondag is er G
odly Play voor kinderen 

vanaf 5 jaar.
A

f en toe is er een sessie G
odly Play voor volw

assenen.

Voedsel voor onderw
eg

• Zondag 6 m
ei 2018: W

authier de M
ahieu SJ  

 
 

– ‘A
ntropologisch testam

ent’
• Zondag 3 juni 2018
 

m
evr. H

ilde Van Linden
• Zondag 1 juli 2018
 

 Jos M
oons SJ - W

at doe je eigenlijk als geestelijk 
begeleider? 

•  Zondag 5 augustus 2018
 

 A
ndré C

nockaert SJ - H
edendaagse ongeloof  

–  H
oe om

 te gaan m
et intellectuele verw

erpingen 
van het geloof?

PRA
K

TISC
H

Verloop:
10.15 u: onthaal m

et koffi
e

10.30 u: lezing of getuigenis /
 kleuteropvang /

  
G

odly Play /
 geloofsgesprek

11.30 u: eucharistieviering
12.30 u: aperitief en m

iddagm
aal 

K
osten:

Lezing € 5; O
pvang, G

odly Play en 
jongerenprogram

m
a € 1; M

iddagm
aal € 15 (t.e.m

. 14 
jaar € 9)

Info en inschrijven:
Vooraf inschrijven is niet nodig. Bij aankom

st kan u 
intekenen voor het m

iddagm
aal. 

Info via 0032 (0)9 226 52 26 of via e-m
ail 

activiteiten@
oudeabdij.be

Paasdriedaagse voor jong en oud
Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van de 
G

oede W
eek sam

en m
et je vrienden, je gezin of 

alleen? Zoek je verbondenheid, inspiratie en 
verstilling? W

il je even, vrij van de dagelijkse 
beslom

m
eringen, terugkeren naar de essentie van 

deze periode? O
ude A

bdij D
rongen biedt je een 

sfeervol kader om
 in verbondenheid m

et de H
eer en 

m
et elkaar de dynam

iek van W
itte D

onderdag tot 
Pasen te doorlopen.
 D

e paasdriedaagse start op w
oensdagavond m

et een 
uurtje w

oord &
 m

uziek.
N

a de ochtendw
ijding reiken w

e iedere m
orgen 

geestelijk voedsel aan in de vorm
 van een inleiding, 

gevolgd door stille tijd. H
ierm

ee hopen w
e dieper te 

doorgronden w
at w

e die dag in de liturgie vieren.  
D

e kinderen hebben ondertussen een apart 
program

m
a;  voor de allerkleinsten is er opvang.  

O
p Stille Zaterdag zijn er ook program

m
a’s voor 

tieners en voor jongeren.
D

e nam
iddag is vrij in te vullen: een w

andeling, een 
film

, m
editatief schilderen, gezelschapsspelletjes,  

... Je kunt ook altijd in de m
editatieve sfeer van de 

abdij blijven.
’s A

vonds gaat p. Johan Verschueren SJ ons voor in  
de liturgie.
O

p Paasm
orgen ronden w

e sam
en af m

et een 
feestelijk ontbijt.

PRA
K

TISC
H

D
ata: w

oensdag 28 m
aart (17u) tot zondag  

1 april (10u) 2018
A

ansluiten op vrijdagavond (vanaf 17 uur) is ook 
m

ogelijk.
U

 kunt ook kom
en voor de vieringen of voor een 

lezing in de voorm
iddag.

M
eer info en inschrijven via w

w
w

.oudeabdij.be ;  
tel. 0032 (0)9 226 52 26

W
eekend stille m

editatie
Een w

eekend stilte en rust in de O
ude A

bdij van 
D

rongen. D
e w

eg vinden naar jezelf en naar G
od. 

Jezelf de tijd gunnen – eindelijk – om
 stil te vallen en 

w
at te bidden. Bidden betekent m

eer en intenser 
leven. Je kan het leren.
G

edurende deze dagen zal Ignatius van Loyola, 
stichter van de jezuïeten, onze leerm

eester zijn. 
Verschillende gebeds- en m

editatietechnieken w
orden 

aangereikt. Zow
el individueel als in groep. M

et hart, 
verstand en lichaam

, in stilte of w
oord. H

et eigen 
levensverhaal en de Bijbel zijn vertrekpunten. Een 
persoonlijk avontuur, sam

en m
et anderen.

D
it w

eekend richt zich vooral tot m
ensen die w

einig 
gebedservaring hebben en/

of in het bijzonder tot 
m

ensen die iets m
eer w

illen leren over de ignatiaanse 
gebedstraditie en de onderscheiding van de geesten.

PRA
K

TISC
H

D
oelgroep: alle leeftijden

Begeleiding: Renate C
auw

els en N
ikolaas Sintobin SJ

D
ata: Van vrijdag 27 april 2018 om

 19u30 (na 
avondm

aal) tot zondag 29 april 2018 na het 
m

iddageten

Plaats: O
ude A

bdij D
rongen (bij G

ent). 
Bereikbaarheid: zie w

w
w

.oudeabdij.be

K
osten: 119 €

Inschrijven: Bezorg ons uiterlijk op 13 april 2018 je 
contactgegevens via e-m

ail of telefoon en schrijf het 
bedrag over op onze rekening m

et de verm
elding 

‘W
eekend stille m

editatie april 2018’:  
activiteiten@

oudeabdij.be of (0032) (0) 9 226 52 26

Van 14 tot en m
et 22 juli 2018 organise-

ren de jezuïeten een M
agis-evenem

ent 
(zie kader), een bijeenkom

st voor jon-
geren (18-30 jaar) vanuit heel Europa 
om

 spirituele activiteiten m
et elkaar 

te beleven. H
et program

m
a biedt de 

m
ogelijkheid om

 een unieke ervaring 
te delen op drie niveaus: individuele 
groei, relaties m

et G
od en anderen en 

interculturele 
dialoog. 

G
astland 

dit 
jaar is Polen, m

et een slothappening 
in Lodz: w

w
w

.m
agis2018.org 

Voor w
ie al eens w

il proeven van M
agis 

is er het w
eekend van 23-25 m

aart in 
H

everlee 
(Jezuïetenhuis 

en 
studen-

tenresidentie, W
aversebaan 220). Er 

zijn bijdragen van Jacques H
aers SJ, 

theoloog en K
atrien D

ierickx, biologe. 
C

heck: 
w

w
w

.m
agislow

countries.org/
w

eekend-m
aart-2018.htm

l 
en 

Face-
bookpagina M

agis Low
 C

ountries – 
Lage Landen

‘M
agis’ betekent letterlijk ‘m

eer’
In een prestatiegerichte m

aat-
schappij als de onze zou 
dat w

oordje ‘m
eer’ kunnen 

suggereren dat w
e succesvol 

m
oeten zijn en beter dan de 

anderen.  
D

e ignatiaanse spiritualiteit 
w

il m
et dit begrip net op iets 

anders w
ijzen. ‘M

agis’ begint 
juist niet bij het presteren, m

aar 
bij de dankbaarheid om

 G
ods 

tegenw
oordigheid. H

et is dus 
een uitnodiging om

 blij te zijn 
m

et het leven door het als een 
geschenk te aanvaarden. H

et 
doel is niet jezelf op te hem

elen, 
m

aar dàt na te streven w
aarvoor 

je geschapen bent: je leven te 
ontvangen als iets m

oois, en die 
schoonheid door te geven. 



‘‘…Maar onze ambities reiken verder. 
Ook voor de leerlingen moet de 
meer waarde van IgnAS voelbaar 
worden. Daarom willen we in 
Antwerpen een zo ruim mogelijke 
leerlingenpopulatie aanspreken.  
Dat impliceert een onderwijsaanbod 
dat breekt met de traditie om ons 
enkel te richten op leerlingen met een 
‘humaniora’-profiel. Het spreekt voor 
zich dat de sociale en ethische 
humaniora-idealen centraal blijven 
staan, maar we willen ze ook 
nastreven bij jongeren met andere 
profielen, met evenveel (maar andere) 
talenten. Leerlingen moeten in onze 
scholen maximale kansen krijgen om 
hun talenten tot ontwikkeling te laten 
komen, ook als die talenten eerder 
leiden naar technisch-creatieve en/of 
meer beroepsgerichte studierichtingen. 
Onze directies bereiden die omslag  
van het onderwijsaanbod voor maar  
bij het schrijven van deze bijdrage  
is hun denkoefening nog niet  
voltooid.’ 

Peter Michielsens
IgnAS (Ignatiaanse scholen van 
Antwerpen)

Jezuïeten is een uitgave van de Nederlandse en  
de Vlaamse provincies van de Sociëteit van Jezus.

Het verschijnt viermaal per jaar en is bedoeld 
voor familieleden, vrienden, weldoeners en 
geïnteresseerden. Het blad is in principe gratis. Giften 
zijn altijd welkom, meer informatie hierover op pag. 2. 
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