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Kees Zonneveld
Enorm verrijkt
een Interview door Nick van Wouwen

Kees ontvangt me in zijn kamer op De Beyart. 
Het is een klein museum met heel veel kunst 
uit zijn geliefd Malawi. Kees gaat op zijn praat-
stoel zitten en begint bij het begin… 

Het was aan het eind van de lagere schooltijd. 
In die laatste klas in Haarlem hadden we broe-
der Edwinus, een heel bewogen iemand. Hij had 
me apart genomen en gesproken over broeder-
onderwijzer worden en het juvenaat, en ik had er 
wel oren naar. Toen ik op het station kwam voor 
de reis klonk het van verschillende kanten “Hee, 
jij ook hier?” Toen bleek dat John Hetem, Piet 
v.d. Putten en Eef Haverkort óók zo geïnspireerd 
waren geraakt en óók bij de broeders gingen. 
Iets later kwam Tinus Mooren ook. 

De reis ging naar Simpelveld, het was in de oor-
log en Zevenaar was gesloten. Dat waren hele 
gastvrije paters waar we daar terechtkwamen, 
dat was fijn. Hun eigen leraren en studenten wa-
ren gedwongen door de Duitsers om in het leger 
te gaan, dat was afschuwelijk. Maar wij kwamen 
goed terecht bij ze. En het was net tegen kerst, 
een hele grote pater bracht toen een hele grote 
kerstboom binnen! Het eten was erg goed, ook 
toen, er was altijd brood en veel fruit uit de tuin. 
We gingen elke drie maanden met verlof naar 
huis, toen kwam de spoorwegstaking en we 
konden niet meer weg. Bij mijn familie thuis was 
het armoe in die periode, bloembollen en suiker-
bieten, iets anders was er niet. Dat duurde tot 
juni 1945. Ik kon in de tussentijd mulo volgen bij 
de De La Salle-broeders in Heemstede, gelukkig 
ging dat goed en ik liep niet achter, maar toen 
ik op een gegeven moment bij een medestu-

dent een proefwerk zat voor te bereiden kwam 
m’n familie zeggen dat ik de volgende dag naar 
Maastricht moest. Mijn moeder heeft tot diep in 
de nacht kleren zitten maken voor me. De reis 
ging in een open vrachtwagen, over Arnhem en 
Nijmegen, dat was een grote woestenij, overal 
zag je stapels achtergelaten materieel van de 
Duitsers liggen. 

Maastricht was geweldig, we hadden ook een 
hele fijne groep, er is bijna niemand uitgetreden, 
het is ook uniek dat we nog met ons vieren 70 
jaar jubileum konden vieren. We waren ook een 
enorme eenheid samen, toen we na de tenta-
menweken nog een onvoorbereid proefwerk 
kregen hebben we collectief geen pen op papier 
gezet, daar was geen overleg voor nodig. Toen 
we doorgingen na de kweekschool kregen we als 
novicenmeester Monulfus. Die was aangenaam 
verrast toen hij ons meemaakte. We hadden op 
de kweekschool een slechte naam als novicen-
groep.

Ja, daarna ging het goed, ik heb veel topfuncties 
gehad, tot en met overste in Malawi. Dat was de 
mooiste tijd van mijn leven, daar. Ik heb er 41 
jaar en vier maanden doorgebracht. De slecht-
ste tijd was trouwens Amersfoort, ik was daar 
prefect gemaakt en had geen eigen klas meer. 
Schiedam heb ik ook gestaan, dat ging goed, ik 
hield van de kinderen. We hebben er nog toneel-
voorstellingen mee gedaan. 

Dat was wat, die benoeming naar Nyasaland. De 
generaal overste had me niet lang daarvoor ge-
vraagd waarom ik me niet had opgegeven voor 
de missie. Mijn antwoord op dat moment was 
“Ik ben in dienst van de congregatie, waar ook 
ter wereld.” Nou toen kreeg ik dus in Amersfoort 
van de ene op de andere dag te horen: “Bij deze 
benoem ik je voor de missie in Nyasaland”. Mijn 
moeder huilde tranen met tuiten, mijn broer zat 
toen al in Bolivia. Later hebben ze me nog wel 
bezocht, toen waren ze er heel gelukkig mee. 

Toen ik ging had ik al Engels in m’n binnenzak, 
dat scheelde. Maar ik kon niet gelijk weg, want 
op dat moment zaten ze niet te wachten op een 
nieuwe katholieke kweekschool, dus uiteindelijk 
werd het 5 januari 1963 dat we vertrokken, van-
uit de hangar, want het was akelig koud en er 
lag ijs en sneeuw, er kon ook niet worden uit-
gezwaaid. Toen we aankwamen in Nyassaland 
was het daar veertig graden, afschuwelijk, dat 
verschil was enorm. We waren met ons vieren, 
George v.d. Leur, Hortensius Meeuws, en ik, een 
maand later kwam Theodosius na. We logeerden 
eerst in Mzedi, want Maryview was in retraite. 
Een pater bracht ons, en George zei nog: “Dat 
valt tegen, wat een armoe.” Die zag bleek van 
ellende. Het was heel erg wennen. De mensen 
waren inderdaad heel erg arm daar, dat schijnt 
nu wel beter te zijn. Maar ze waren zo fantas-
tisch, warm, hartelijk. In het begin was het even 
lastig, er waren mensen tegen ons opgestookt, 
toen zei de regionaal overste, nou dan gaan we 
toch weg, je ziet maar hoe je je kinderen naar 
school krijgt. 

Uiteindelijk heb ik er twintig jaar op de kweek-
school gewerkt, ik heb enorm genoten, ze waren 
zo leergierig, soms kwamen ze terug, spoedcur-
sus onderwijzer, dan elke keer een niveau hoger. 
Ik heb dat zo  graag gedaan, ik kreeg ook wel 
vat op die mannen. Later kwamen ook dames 
die spoedcursus doen, zelfs een keer iemand 

die blind was, die is ook onderwijzeres gewor-
den. Dat soort mensen kreeg extra hulp. Er wa-
ren twee broeders, die zorgden voor de braille-
opleiding, die typten al het materiaal om naar 
braille. Later zat er wel 28 man - leken - voor die 
klas. Wiskunde was erg moeilijk voor blinden, 
daar kregen ze vrijstelling voor. Die opleiding 
bestaat nóg. Er is altijd een opleiding voor do-
ven en blinden geweest in Maryview. Een van de 
mensen die er hard voor gewerkt heeft was br. 
Martin Dariyo, met name in zijn functie als pro-
vinciaal. Een hele fijne man was dat, knap ook,  
belezen, hij las álles. Zijn leslokaal was een pa-
leisje. Toen ik wegging heeft Dariyo nog voor me 
gespeeched, hij schilderde me af zoals ik ben. 
Hij noemde me “een van de weinigen die open-
staat voor ons allemaal, ongeacht welke kleur.” 

Toen ik nog aan de kweekschool werkte kwam 
er een keer een pater Schoffeleers, die was an-
tropoloog, die zocht een fotograaf, hij vroeg of 
ik hem 2-3 jaar kon helpen, gewoonten en ge-
bruiken van de bevolking vast te leggen. Ook 
minder bekende gebruiken, ik heb soms dingen 
gezien die anderen nooit te zien kregen, ik kreeg 
er een hele grote pluim voor. Ik heb het boek 
nog hier… (Jan Matthijs (Matthew) Schoffeleers, 
1928-2011,  - red.)  

Na de kweekschool heb ik een sabbatical ge-
daan in de VS, Berkeley University. Eerst een 
jaar aan de Jesuit School of Theology, Institute 
for Spirituality and Worship, daarna, met instem-
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ming van de provinciaal overste, nog een jaar 
voor een Masters opleiding theologie. Mijn these 
ging over godsdienstproblematiek in Malawi. Ik 
heb er heel hard voor gewerkt, maar met enorm 
veel plezier en enthousiasme. Het was erg inte-
ressant allemaal, ook het contact met bv vrou-
welijke dominees die enorm goed onderlegd 
waren in de bijbel. Ik had ook geen idee hoe 
vrouwen leefden, dat heb ik daar geleerd, die 
kijken toch anders naar het leven. We hadden 
een hele fijne groep van 20 zusters en 20 man-
nen (paters, broeders, seculieren en een abt), 
het was erg boeiend om zo samen te studeren.

Na mijn studie ben ik naar Zomba gegaan en 
heb daar een aantal jaren gewerkt aan het Nati-
onal Major Seminary dat voor zeven bisdommen 
priesters moest leveren. Ze deden in die tijd ook 
wat ze ‘kleine wijdingen’ noemden, dan was je 
nog geen priester maar mocht je wel preken, en 
het laatste jaar werd je diaken. We hadden zo’n 
75 studenten, het was enorm interessant om 
met ze te werken. Ik ben in die tijd wel dwars-
gezeten door een Indische jezuïet die me niet 
voldoende bevoegd vond, maar de studenten 
waren altijd erg blij met me. Toen ik wegging om 
provinciaal econoom te worden hebben die me 
uitbundig geprezen en geloofd. Ik vond het wel 
jammer om daar weg te gaan, vond het mooi om 
zo iets tot stand te brengen. Nu zijn drie van mijn 
studenten zelfs bisschop. 

Twee jaar terug waren er Malawiaanse broeders 
hier voor een congres, die zijn me nog op komen 
zoeken in het ziekenhuis waar ik toen net lag 
voor een galoperatie. Toen bleek wat ik waard 
was geweest, dat heeft me heel veel goed ge-
daan! 

En tot slot concludeert Kees: 
Terugkijkend op alle stukken van mijn leven, 
heb ik nergens spijt van, het heeft zo moeten 
zijn allemaal. Weggaan was moeilijk, maar 
het was ook enorm verrijkend.
 

Ik heb enorm genoten 
van mijn werk in Malawi

Boven: Kees in zijn doka in Malawi

Onder en rechts enkele voorbeelden 
van zijn werk


