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FERRIE KOMPIER

* 26 februari 1937
† 20 juli 2015
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Ferrie Kompier

Ferrie is geboren op 26 februari 1937 in Amsterdam
geprofest op 15 augustus 1957 in Maastricht en 
overleden op 20 juli 2015 in Maastricht. 

We zijn hier samengekomen om Ferrie naar zijn laatste rustplaats 
te begeleiden. Toch laten we hem eerst aan het woord, want hij 
heeft ons iets te zeggen: 

Na nu komt nog een leven te beginnen, 
een woning en de plaats nog onbekend. 
Vergeet je naam, vergeet herinneringen, 
doe afstand van de dingen die je bent. 

Begin maar vast gedachten uit te wissen, 
- je raakt toch sowieso je woorden kwijt - 
en je gedichten, die geen mens zal missen, 
mogen verdampen in vergetelheid. 

Vergeet ook niet de sporen weg te vegen 
van alle rommel die nog voor je ligt; 
laat anderen de vuilnisbak maar legen 
en trek dan zelf de deur achter je dicht. 

En wat dan? Wat staat je verder nog te wachten? 
Een lange zoektocht, of een korte reis? 
Koester dan maar nog één laatste gedachte: 
terecht te komen in het paradijs.      

Kees Gordijn



17

De lezingen die we hoorden gaan over taal en woorden. En het 
gedicht komt uit zijn bundel Jaargetijden uit 2005 en sluit met de 
woorden: terecht te komen in het paradijs. Wij, levenden, vergeten 
niet licht de sporen die Ferrie ons heeft nagelaten. Zijn woorden 
zijn gevat in bundels, tijdschriften, taalmethoden en kinderboe-
ken. De serie De Gnobbels is van zijn hand. Hij denkt en schrijft 
over ons leven en hoe het verder zal gaan. Het zijn woorden, ge-
dachten en herinneringen die levend maken, die getuigen van een 
nieuw en ander bestaan en ons toch ook binden aan ons eigen 
leven en dat van elkaar, opdat we elkander bij de hand houden 
en niet verloren lopen. Zo leeft Ferrie voort in ons midden. De 
Engelsen hebben daar een mooi woord voor: remember, iemand 
opnieuw member, lid maken, in gedachten houden als aanwezige. 

Zo is Ferrie onder ons aanwezig. Als verzamelaar van pijpen, vo-
gelfluitjes, tegeltjes en kerststallen. Hij weet waar ze vandaan ko-
men en doet zijn best om er alles over te weten te komen. Hij 
verzamelt ook woorden, die hij op een of andere manier zo rang-
schikt, dat ze aan diepte en betekenis winnen en zo toch iemand 
kunnen raken. Woorden die blijk geven van levenskracht, ze nes-
telen zich in je en kunnen plotseling weer tevoorschijn komen. 
Ineens kan er zomaar een zin boven komen, die je ergens in zijn 
gedichten hebt gelezen of gehoord. 

Ferrie was a gifted teacher. Generations of child-
ren were stimulated to enjoy language and stories 
that he sometimes wrote himself. He wrote books 
for language teaching in schools, but also transla-
ted articles about the many historical objects he 
collected, among them Christmas cribs. He loved 
nature and collected plants and rocks for the gar-
den of his community in Halfweg. He was also a 
member of the editors’ board of Oriëntatie FIC and 
above all he was a wonderful poet. Some six years 
ago he was diagnosed with Alzheimer’s and even-
tually had to move to Maastricht when staying at 
home was no longer possible. Now at last he has 
found eternal Peace. 



18

Ferrie is niet alleen een verzamelaar. Hij heeft 42 jaar onderwijs 
gegeven. Hij heeft kinderen de liefde voor taal bijgebracht, dat 
kan niet anders. En het is een grandioos afscheid geweest daar in 
de Henricusschool in Amsterdam toen de tijd gekomen was. 

Dan begint er een nieuwe fase. Een naschoolse tijd, die gevuld 
wordt door het corrigeren van Oriëntatie en gedichten schrijven 
voor de middenpagina. Een tijd om lector te zijn in de parochie-
kerk en mee te werken om de kerk schoon te houden en serieus 
gedichten te schrijven die in bundels verschijnen. 

En dan is er die tijd in Halfweg die uiteindelijk uitloopt op zijn ver-
huizing naar Maastricht. Die tijd waarin Henk steeds meer de stu-
rende begeleider wordt in zijn leven. Het huis waarin hij woont is 
zijn huis niet meer en wat hij zoekt is niet meer te vinden. Er vallen 
gaten in zijn brein, een woord een naam is plotseling verdwenen. 
Misschien is een Bijbelse term ballingschap. 

Ik wil sluiten met een gedicht van Dorothee Sölle omdat het voor 
mijn gevoel een antwoord is op zijn broeder-zijn: 
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Je hebt me ergens om gevraagd 
je stem was vast en 
je articulatie duidelijk 
je hebt gesproken als iemand 
die heeft nagedacht en weet 
wat hij wil 

Je hebt me ergens om gevraagd 
en ik had gedacht je hebt het verleerd 
om ergens om te vragen en te luisteren 
als ik jou vraag 
ik had gedacht we zijn dood voor elkaar 
omdat we elkaar nergens meer om kunnen vragen 

Geheim van het geloof 
god om leven vragen elke dag 
god om leven horen vragen elke dag. 
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Sparen

Hier sta ik dan met lege handen
en zoveel schatten om mij heen;
van oude tegels aan de wanden
en fluitjes van gebakken steen,
tot bidprentjes van vele doden
jaar in jaar uit bijeenvergaard

omdat ze mij vertroosting boden:
ik heb ze dan ook trouw bewaard.

Zal God dan ook niet mìj bewaren
in de voltooiing van Zijn tijd

met allen die daar eerder waren
voor nu en voor de eeuwigheid?
In het geloof dat Hij doet leven

wat Hij voor eeuwig heeft bedacht,
weet ik mijn naam al ingeschreven,
vertrouw ik dat Hij op mij wacht.
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Met zoveel woorden

Het is de titel van de laatste gedichtenbundel van Ferrie, een regel 
genomen uit een gedicht waarin hij zegt: “Met zoveel woorden 
zingt een mens van liefde en geluk.” In gezelschap was Ferrie 
geen groot prater, hij keek en luisterde met scherpte en rookte 
daarbij (vroeger) rustig zijn pijpje. In een gespreksgroep voelde hij 
zich veilig als hij op papier had staan wat hij wilde zeggen.
Wil je echt bij zijn diepere gevoelens komen, lees dan zijn gedich-
ten.

Achtendertig jaren heb ik samen met Ferrie mogen leven. En van 
die jaren wil ik herinneringen aanhalen die me dierbaar zijn. Vanaf 
de eerste tijd dat ik hem in Halfweg als huisgenoot ontmoette, 
voelde ik me tot hem aangetrokken en ik weet dat dit wederkerig 
was, want hij noemde mij vaak ‘mijn grote broer’ en ik denk dat dit 
niet alleen op mijn lichaamslengte sloeg!

Fijne herinneringen heb ik aan de vele vakanties die we samen 
hadden. De eerste tien jaren ging de reis naar Engeland waar we 
meestal voor logies op de bonnefooi een dorpje binnenreden in 
de buurt van een grote stad. Daar bezochten we de kathedraal en 
schaften elpees aan met prachtige orgel- en koormuziek. Meestal 
kochten we ergens wat groenten en vlees dat we op een gas-
pitje aan de oever van een snelstromend beekje klaarmaakten. 
We hebben heel het land doorkruist, van Wales tot in Schotland. 
Op onze wandelingen keek ik om me heen en bewonderde het 
mooie landschap en trok mijn tekendoos tevoorschijn. Ferrie keek 
omlaag op zoek naar plantjes en mooie steentjes voor zijn tuin. Hij 
was daarbij ook zeer bekwaam in het zetten van een lekker potje 
koffie!

Henk Rolvers
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Eenmaal zijn we afgereisd naar Tsjechië waar we gastvrij logeer-
den bij zusters in een eeuwenoud klooster. Ook hebben we nog 
een reisje gemaakt naar Denemarken, waar ik familie had wonen.
Daarna verlegde onze koers zich naar Duitsland. Heel toevallig  
belandden we wéér in een zusterklooster! De zusters hadden de 
zorg over een groot aantal lichamelijk en geestelijk gehandicap-
ten in een schitterend gebouwencomplex. Wij logeerden in een 
prachtig Gasthaus. Maria Bildhausen is een naam die onvergete-
lijke herinneringen geeft aan onbezorgde vakanties. Het klooster 
ligt in een prachtig natuurgebied, de Röhn, met mooie dorpjes 
waar we heerlijk konden genieten van stevige streekmaaltijden. 
We waren er al zo bekend dat een herbergier nog exact wist wat 
we het jaar daarvoor hadden gegeten!
In 2000 zijn we ter ere van het Heilig Jaar met een gezelschap 
naar Rome gegaan. Een heel andere reis en belevenis dan die van 
onze zelfgeplande meer ongebonden vrije vakanties. Maar wel 
een bijzondere! Daarvoor nog dank aan de congregatie…

Ferrie en ik hebben vanaf 1973 in Halfweg gewoond, zij het met 
een korte onderbreking in de Olympiastraat in Amsterdam. De 
laatste tien jaren waren we met z’n tweetjes. Ferrie had als ka-
mer de grote zolderverdieping, waar hij voldoende ruimte had om 
zijn enorme voorraad aan verzamelingen een plaats te geven. Ik 
zal maar niet beginnen te vertellen wat hij allemaal bijeen bracht. 
Het lijkt me beter te zeggen wat hij niet verzamelde! Daarbij had 
hij ook een goede kennis van al die zaken. Hij legde in kaartsys-
temen nauwkeurig vast hoe hij eraan gekomen was, tot aan de 
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1945, Amsterdam: Mo-
naldus van Lierop, Ferrie 
Kompier, Hennie Dijst

1949, Amsterdam: op naar Maastricht, vader 
zwaait uit / with father; going to Maastricht 

1960, Venlo: met ouders en 
zussen Lucie en Els voor de 
school / with parents and 
sisters Lucie and Els in front 
of his school

1959, Amsterdam: Ferrie (Monald) Kompier 
met / with Monaldus van Lierop
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datum en maker aan toe.
Het was indertijd begonnen met het 
verzamelen van stenen pijpen en het 
verzorgen van artikelen in, en de lay-
out van, het tijdschrift Pijpelogische 
Kring Nederland. Samen hebben we 
heel wat gegraven in slootkanten en 
zandstortingen op zoek naar pijpen-
koppen. 

Daarnaast had Ferrie een zeer grote 
kennis van bloemen en planten. Zo-
als gezegd nam hij vele stekjes daar-
van mee van onze vakanties. Overal 
in de tuin plaatste hij  van klei gebak-
ken bordjes met de Latijnse namen die hij eigenlijk wel van buiten 
kende. Ooit is hij begonnen aan een rotstuin en je mag raden hoe 
hij aan de stenen daarvoor kwam. Terugkomend uit Engeland en 
Duitsland had hij daarvoor een mooi plekje gevonden onder de 
stoelzittingen in de auto! Toen ik enige tijd geleden een moestuin-
tje wilde aanleggen stuitten de mannen die me daarbij hielpen op 
vele en vele keitjes in alle soorten en maten.

Over zijn jaren op de St. Henricusschool kan ik niet veel vertellen. 
Wel dat hij een strenge maar rechtvaardige meester was. Hadden 
sommige kinderen schrik om bij hem in de klas te komen, dit ge-
voel sloeg  al snel om en vonden ze hem de liefste meester van 
de school die bovendien mooie versjes in de poëziealbums kon 
schrijven en een prachtig St.-Luciafeest organiseerde.

In al die jaren heeft hij als talenman veel werk verzet. Wat dacht 
u van een groot aantal kinderboeken waarin de hoofdpersonen 
leefden in een grote Gnobbelfamilie; van medewerking aan een 
Nederlandse taalmethode voor de bovenbouw; van vertalingen 
uit het Spaans, Italiaans, Duits, Engels en Deens van vele artike-
len over zijn pijpen, vogelfluitjes, wandtegels, enz.
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links/left: 1987, Amsterdam, 
Henk Rolvers en/and Ferrie 
Kompier

rechts/right: 1992, Halfweg, 
toneelstuk op ouderavond / 
in a play at the school

1982, Halfweg: 25-jarig jubileum FIC / 25th 
anniversary FIC

1992, Halfweg: st.Luciafeest op school / 
celebrating St. Lucia at the school

1983, 25 jaar onderwijzer / 
25 years a teacher
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Alom bekend is hij geworden door zijn gedichten. Voor elke uitga-
ve van ons congregatieblad Oriëntatie FIC verzorgde hij de mid-
denpagina. Daarnaast schreef hij nog een paar honderd gedichten 
waartussen vele juweeltjes. Voor de St.- Catharinaparochie, waar 
hij zong in het koor, maakte hij liturgische gedichten waarvan er 
ook op muziek werden gezet.
In het dichten van gewone dingen was hij eveneens een meester. 
Hij schreef over de glazenwasser, kinderspelen, een deur, reizen, 
Maastricht (als ik dit een gewoon iets mag noemen). een bruiloft, 
een brief, een schilderij, een lekker hapje eten, enzovoorts. 
Ontroerend zijn de gedichten die hij schreef over zijn ziek-zijn en 
de tijd die zou komen dat ook het maken van een gedicht niet 
meer mogelijk zou zijn.
Ik las wel eens wat voor aan iemand die bij me langs kwam uit zijn 
laatste bundel. Dan raakten sommige gedichten mij zo diep dat ik 
het emotioneel niet aan kon om ze hardop te lezen.

Toen Ferrie in september 2011 naar de Beyart verhuisde waren 
er al twee kleine uitgaven van zijn werk verschenen en inmiddels 
uitverkocht. Er werd toen geopperd om die twee te bundelen tot 
één grote uitgave. Thuis ermee aan de slag gegaan, trof ik op zijn 
kamer nog een groot aantal onbekende gedichten. Ik werd over-
donderd door de veelheid en de inhoud, want ik mocht nog dieper 
ervaren welke geestelijke rijkdom en groot Godsgeloof Ferrie in 
zich had. Die laatste uitgave is verschenen met de titel: ‘Met zo-
veel woorden’.

Tot slot: Dat ik met zo’n medebroeder heb mogen samenleven: 
een intense ervaring! Met grote dankbaarheid zie ik terug op al die 
jaren samen met Ferrie. Een genade die me om niet is overkomen. 

Laat deze dankbaarheid vloeien over alles wat ik hier heb mogen 
zeggen.
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1992, Halfweg

2011, Halfweg

2012, Maastricht

2013, Maastricht, De 
Schark
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Roep mij

Ben ik geroepen voor de strijd
te vechten in verleden tijd

waar doodgaan geldt als heldendaad
vergeet mij maar, het is te laat.

Ik heb gedaan wat ik wou doen
en zie mij liggen in het groen

maar weet niet meer waar ik ooit was
ik ben een luiaard in het gras.

Ik weet dat ik verlaten ben
dat ik niet meer mijn vader ken

soms zie ik aan de overkant
mijn vader in een ander land.

Daar staat hij op een hoge brug
hij roept mij en ik zwaai terug
en doe ik dan mijn ogen dicht
sta ik voor eeuwig in zijn licht.
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Call me

Have I been called to battle
to fight in olden days

when dying was heroic?
It is too late, it’s not my way.

I’ve done all that I wanted
and now l’m lying here

with no idea of where I was
now I’m just lazing in the grass.

I know I have been left behind
that I no longer know my father
sometimes I see across the water
my father in some other land.

there he stands high on a bridge
he calls me and I wave to him

and when it’s time to close my eyes
I’ll be forever in his Light. 
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Voorbeden

Laten we bidden tot God van alle leven in dankbaarheid voor zijn 
Liefdegave aan ons in broeder Ferrie.
Namens u allen wil ik bidden geholpen met de dichterlijke woor-
den van Ferrie, mijn dierbare medebroeder en clubgenoot.

De muren om mij heen 
worden niet gewaar
waarom ik alle jaren
zo vaak naar buiten staar
als heb ik niets te doen.

Maar kennen zij het licht
waarin ik mag ervaren
dat God met elk gedicht
mij in beweging houdt?  (Dichten - p.69)

God, wij danken U voor Ferrie’s gave van dichterlijke   creativiteit, 
liefde voor de taal en het licht van de beschouwing, waarmee hij 
velen blijheid, troost en bemoediging heeft geschonken.
Dat wij steeds meer uw taal leren spreken en 
daardoor meer met elkaar verbonden worden
de taal van de liefde, van U die Liefde zijt.

Alfred Fest
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Kinderen zijn kinderen
en die zijn altijd lief.
Dat ligt niet aan de regen
of aan de zonneschijn: 
je komt ze zo lief tegen
waar mensen mensen zijn.

Kinderen zijn kinderen
die zijn zoals ze zijn.
Waar zij ook zijn geboren:
in oost, west, noord of zuid,
bij wat voor volk zij horen,
maakt allemaal niets uit. (Kinderen - p.18)

God, wij danken U voor Ferrie’s  meesterschap van onderwijzen 
en opvoeden van kinderen, van hen begrijpen en zijn omgaan met 
hen.
Dat wij, in Jezus’ woorden, als kinderen mogen
zijn – eenvoudig, ontvankelijk, onbezorgd, 
met vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Hier in dit huis dat niet mijn huis meer is,
waar alles ligt  maar niets wordt teruggevonden
Ik ben een vreemde in mijn eigen huis..,

Er vallen allengs gaten in mijn brein,
een woord een naam is plotseling verdwenen.
Ik voel het in mijn hebben en mijn zijn
dat ik heel langzaam zal verstenen.

Wordt dit mijn huis: een warboel in mijn hoofd,
zo gaande weg en zonder méér  te weten
dan dat het laatste licht ooit wordt gedoofd?
Ik weet het niet, ik ben mijzelf vergeten. (Vergeten - p.20)
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God, wij danken u voor engelen van mensen die Ferrie hebben 
begeleid, verzorgd, gesteund en bemoedigd op zijn kruisweg van 
het niet meer weten, van zichzelf vergeten zijn. als een vreemde 
in zijn eigen huis.
Dat wij Ferrie niet vergeten en dat ons ‘goed 
gedragen lijden ons dichter bij God kan  
brengen, dichter bij medemensen.’ (Const.116)  

Ooit werden wij door iemand aangesproken.
Hij kende ons en nam ons bij de hand.
Hij heeft die dag een vlam in ons ontstoken
en zo zijn Naam in onze naam gebrand….
 
Zijn liefde heeft Hij ons in pacht gegeven
om te gebruiken in een tijd van spijt,
maar komt de dood, geeft Hij ons een nieuw leven
in hier en nu tot in Zijn Eeuwigheid. (Tot zegen geroepen - p.78)

God, wij danken U voor Ferrie’s roeping als broeder FIC,  voor de 
‘vlam die in hem ontstoken, uw Naam in de zijne gebrand’, voor 
de wijze waarop hij ‘uw liefde -  hem in pacht gegeven‘ – heeft 
getoond in zijn ‘broeder van mensen zijn’ .
Dat ook wij door U God  ‘tot zegen geroepen’,
‘goed zijn en goed doen’ – en zo ‘nieuw leven 
tot in Uw Eeuwigheid.  (Tot zegen geroepen - p.78) 

Tenslotte: Het doek valt 
   

Als mijn laatste helderheid ontvalt….
valt straks tenslotte toch het doek voor mij
met het applaus na de finale
- een prachtig stuk met brood en wijn –
waarin ik eventjes mocht stralen. (Het doek valt - p.65)
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In het geloof dat Hij doet leven
wat Hij voor eeuwig heeft bedacht,
weet ik mijn naam al ingeschreven,
vertrouw ik dat Hij op mij wacht. (Sparen - p.72)

In dit geloof hebben wij, God, voor U uitgesproken 
onze dank en toewijding
onze zorgen en ons verdriet
ons vertrouwen in  uw liefdevolle Voorzienigheid - 

door Jezus onze Broeder, onze Ware Weg ten Leven – 
tot in Uw eeuwigheid. Amen

(aanhalingen gedichten uit de bundel: ‘Met zoveel woorden’)
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Het doek valt

Als mij mijn laatste helderheid ontvalt,
gordijnen worden dicht geschoven,

geluiden niet te duiden zijn, 
gedempte stemmen allengs doven,

als vreemde handen mij omringen,
en dan mijn bed wordt weggereden
dat ergens anders wordt gestald,

valt straks tenslotte toch het doek voor mij
met het applaus na de finale

 - een prachtig stuk met brood en wijn - 
waarin ik eventjes mocht stralen.

God, koester mijn herinneringen
als het publiek is weggereden:

zo blijft U mij toch steeds nabij...

Ferrie Kompier, 
gelezen tijdens de uitvaartdienst door Nick van Wouwen
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The curtain falls

When my remaining clarity falls away,
curtains are drawn all around,

words can no longer be discerned,
muted voices lose their sound

when strangers’ hands surround me,
And when my bed is rolled away,

moved to some other place,

Then after all that’s said and done, 
the curtain falls for me

with the applause after the final act
- a splendid piece with bread and wine –
in which, just for a moment, I may shine

God, cherish You my memories
when all the people have departed

You are still – forever - close to me…

Ferrie Kompier,
read during the service by Nick van Wouwen
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Tot zegen geroepen

Ooit werden wij door iemand aangesproken.
Hij kende ons en nam ons bij de hand.

Hij heeft die dag een vlam in ons ontstoken
en zo zijn naam in onze naam gebrand.

Wij waren jong – en hadden idealen.
We werden oud – en ploegden toch maar door.
Er kwam een tijd waarin wij gingen dwalen,
maar bleven desondanks in ’t goede spoor.

Zijn liefde heeft Hij ons in pacht gegeven
om te gebruiken in een tijd van spijt,

maar komt de dood, geeft Hij ons een nieuw leven
in hier en nu tot in Zijn eeuwigheid.


