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MARCEL BASTIAENS

* 10 augustus 1919
† 15 april 2014
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Frans School

Marcel (Leontius) Bastiaans
Hermano Marcelo

Marcel werd geboren op 10 augustus 1919 te Maastricht- 
Wolder. In 1939 verbond hij zich als broeder Leontius aan 
de congregatie. Op 15 april 2014 overleed hij in De Beyart 
in Maastricht. 

Het in memoriam voor broeder Marcel Bastiaens wil ik graag plaat-
sen in het teken van psalm 139.

“Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald,
en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd.”

Marcel heeft een druk en dynamisch leven geleid, waarin hij veel 
gereisd heeft tussen en binnen continenten. En God is met hem 
meegegaan op al die wegen die Marcel gegaan is. Hij die Liefde is 
heeft hem gevolgd en is hem altijd nabij geweest, in perioden van 
grote activiteit en in tijden van (gedwongen) rust. Voor Marcel zelf 
was God lang niet altijd zichtbaar, maar hij vertrouwde erop dat God 
er telkens was als een bevrijdende kracht en een nieuw begin van 
leven.

Geboren in Wolder
In 1919, kort na de eerste wereldoorlog, is Marcel op 10 augustus 
geboren in het dorp Wolder bij Maastricht. Bij zijn doop kreeg hij 
de namen Marcellus Johannes. Zijn vader was landbouwer en had 
een boerenbedrijf. Het gezin telde acht kinderen: vijf meisjes en drie 
jongens. Marcel groeide op in een hechte dorpsgemeenschap met 
twee concurrerende fanfares: de ‘blauwen’ en de ‘groenen’. Mar-
cel behoorde tot het kamp van de ‘blauwen’. De St.-Aloyiusschool 
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bracht hem in contact met de broeders FIC; hij wilde ook broeder 
worden. Hij volgende de gebruikelijke weg: het juvenaat in Zevenaar 
en daarna de kweekschool aan de Tongerseweg in Maastricht. Na 
het noviciaat  werd hij op 15 augustus 1939 geprofest als broeder 
Leontius en lid van de Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis 
van de Heilige Maagd Maria. Zo begon zijn leven in dienst van het 
Koninkrijk Gods.

“Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij.
En wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd.”

Leraar aan het juvenaat
Zo’n elf jaar heeft Marcel als broeder Leontius met enthousiasme 
gewerkt aan de ULO van ons juvenaat in Zevenaar, Maastricht en 
opnieuw Zevenaar. Hij gaf daar de vakken gymnastiek, muziek en 
Frans en droeg bij aan de opvoeding en vorming van onze juve-
nisten. Hij was een enthousiaste leraar die veel van zijn studenten 
eiste, maar zich voor de volle honderd procent inzette. De jongens 
mochten hem graag en waardeerden zijn aanpak.
 
In 1957 - hij was toen 38 jaar - werd hij benoemd voor onze missie in 
Chili. Voortvarend als hij was stortte hij zich meteen op de Spaanse 

Marcel was born in 1919 in Wolder near Maas-
tricht. Afther he joined the Congregation in 
1939, he spent his life serving others, first in 
the Netherlands, then for almost 45 years in 
Chile. The core of that was teaching. In 1971 
he had a bad accident and it took four years 
before he could go back to his tasks. In Pa-
ris, he had learned about training aimed at 
personality and community building, and that 
was what he went to teach in Chile and other 
countries of South America. Marcel had a po-
werful personality, charming but persistent. He 
had many friends and when he returned to The 
Netherlands he also became close to his family 
again. May he now be close to the love of the 
God he served all his life. 
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Maastricht, 1954. Met de juvenisten van Zevenaar.

taal. Voor zijn vertrek in oktober van dat jaar heb ik hem - voor het 
eerst - als nieuweling twee dagen in Zevenaar gezien, toen hij af-
scheid nam van de jongens en de broeders van het juvenaat. Hij 
speelde even mee met kastievoetbal en liet zien dat hij ver en hoog 
kon trappen.

“Mijn God, Gij weet waar ik ga of sta.
Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald.” 

Zijn tweede vaderland: Chili
Bijna 45 jaar heeft Marcel als broeder Leoncio, later als broeder 
Marcelo met volle inzet gewerkt in zijn geliefde Zuid-Amerikaanse 
tweede vaderland, hoofdzakelijk in het voortgezet onderwijs.
In de eerste tijd was hij leraar aan de middelbare school in Talca en 
Santiago. In 1966 werd hij directeur van ‘Alberto Hurtado’, een grote 
scholengemeenschap in Santiago. Een paar jaar later ging hij naar 
Talca en kreeg daar de functie van ‘orientador’ aan het ‘Collegio 
Integrado’. Het ging hier om psychologische en pedagogische be-
geleiding van de leerlingen en hun ouders en pedagogisch-didacti-
sche begeleiding en deskundigheidsbevordering van de leerkrach-
ten. Marcel combineerde hierbij de functies van schooldecaan, 
studieadviseur en mentor. In 1969 kreeg hij een sabbatjaar en ging 
hij psychologie studeren in Parijs en New York.
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“Mijn God, Gij weet waar ik ga of sta,
en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd.” 
 
Een ernstig ongeluk
In mei 1971 kreeg Marcel een ernstig ongeluk met zijn motor. In 
Talca botste hij op een auto en maakte een verschrikkelijke smak 
met zeer ingrijpende gevolgen: zijn heup op vier plaatsen gebroken, 
een gapende hoofdwond, zijn rechtervoet hing er los bij. Operaties 
volgden, maar voor juiste medisch zorg moest hij in december 1971 
toch naar Nederland. Zijn heup moest opnieuw worden gezet en 
toen volgde een maandenlange revalidatie in Hoensbroek. Dankzij 
zijn doorzettingsvermogen en ijzersterke wil kwam hij er na een peri-
ode van in totaal vier jaar weer bovenop. Een lange tijd van gedwongen 
‘rust’ voor zo’n actief persoon, maar ook een tijd voor bezinning en reflectie.

“Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij,
Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald.”

Zijn grote passie
In april 1975 mocht Marcel weer terug naar zijn geliefde Chili. Intus-
sen was dictator Pinochet aan de macht gekomen en was er ook 
op school veel veranderd. De tijd was rijp voor ‘iets anders’. Na een 
sensitivity training kwam Marcel in contact met de persoon en de 
ideeën van de jezuïet Pierre Fauré. Het gevolg was een ommekeer 
in zijn pedagogische denken. Hij ging in Parijs studeren bij Fauré en 
verdiepte zich in het persoonlijkheids- en gemeenschapsvormend 
onderwijs. Een centraal kenmerk is het persoon zijn in gemeen-
schap. Iedere leerling is een persoon, bestaat op zijn eigen wijze, 
met zijn eigen ontwikkelingstempo, zijn eigen uitdrukkingsmogelijk-
heden en begrenzingen. En deze unieke personen in wording vor-
men samen met de leraren, het administratief personeel en de ou-
ders een schoolgemeenschap. De vorming van de leerlingen moet 
gericht zijn op het leren initiatief te nemen, zelfstandig te denken, 
oordelen en handelen, en op het zich kunnen aanpassen aan veran-
derende situaties.
Marcel bekwaamde zich in deze vorm van onderwijs, paste die toe 
en propageerde die, eerst op zijn ‘eigen’ scholen in Santiago: het 
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Liceo Santiago en la-
ter het Colegio Santa 
Cruz. Maar deze pe-
dagogische olievlek 
diende zich te ver-
spreiden. Als onder-
wijsvernieuwer ging 
hij onvermoeibaar aan 
de slag: in Chili en in 
andere Zuid-Ameri-
kaanse landen. Hij be-
geleidde middelbare scholen en gaf cursussen, lezingen en work-
shops in o.a. Chili, Paraguay en Nicaragua. Op deze wijze heeft hij 
enorm veel betekend voor docenten, leerlingen en hun ouders.
In 1986 nam hij deel aan het FIC-congres over opvoeding en onder-
wijs in Indonesië. Ook daar sprak hij vol vuur over dit persoonlijk-
heids- en gemeenschapsvormend onderwijs.

“Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald,
en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd.”

Een sterke persoonlijkheid
Zijn leven lang heeft Marcel studie en toerusting belangrijk gevon-
den. Je moet je bekwamen voor je taak, ander wordt het niets. Hij 
hield er ook van werkelijk iets tot stand te brengen en resultaten te 
behalen. Uit het voorgaande blijkt dat hem dit goed is gelukt. Hij 
was een echte ‘workaholic’, soms ten nadele van zijn gezondheid. 
Toen hij in maart 2002 naar Nederland repatrieerde, in De Beyart 
ging wonen en lid werd van de communiteit Overkant, hield hij vast 
aan zijn werkritme. Elke dag had hij een programma dat afgewerkt 
moest worden.
 
In zijn omgang met mensen, waaronder zijn medebroeders, kon hij 
heel charmant zijn, maar ook dwingend, vooral als hij iets voor el-
kaar wilde krijgen. In alles was hij een doorzetter. Dat gold voor de 
idealen die hij nastreefde en de dingen die hij wilde bereiken, maar 
ook voor de wijze waarop hij met tegenslagen en lichamelijke onge-
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makken en gebreken omging. Hij was een vechter die taai volhield 
totdat betere tijden aanbraken. In één woord: een sterke persoon-
lijkheid.
Marcel was ook een persoon tot wie mensen zich aangetrokken 
voelden. Zeker toen hij weer in Nederland was hield hij nauwe con-
tacten met zijn familie. In Chili had hij veel vrienden en vriendinnen 
en de e-mails uit heel Zuid-Amerika bleven komen. In de laatste 
jaren - toen zijn gezondheid steeds meer achteruitging - had hij veel 
steun aan Maria Antonieta Astelly uit Chili, die verschillende malen 
op De Beyart logeerde en hem dan extra zorg verleende.

“Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij,
Gij doorziet mijn gedachten van verre.”

Een dienstbaar geloof
Marcel moest niets hebben van dogma’s en veel voorschriften van 
de hiërarchische kerk vond hij nogal beperkend. Hij was van me-
ning dat geloof bevrijdend moest zijn en de mensen vrij diende te 
maken. Hij vond wel dat de geestelijke accu van tijd tot tijd opge-
laden moest worden. Zo nam hij in 1998 onder meer deel aan de 
internationale FIC-bijeenkomst over de ‘contemplatieve houding’ in 
Duizel. En hij schrok er ook niet voor terug zich te verdiepen in pit-
tige theologische werken.
Het geloof van Marcel was echter vooral dienstbaar. Zo hebben de 
mensen om hem heen dat ook ervaren. Zuster Judith de la Guarda, 
een zuster van het H. Kruis in Santiago, ziet in broeder Marcels leven 
één grote motivatie: “De Heer dienen door je geheel te geven aan de 
jeugd.” En in het jubilarissennummer van Oriëntatie FIC schrijft een 
medebroeder: “Je hebt vooral in Chili veel jonge mensen uit een-
voudige en arme gezinnen gevormd en ze daarmee goede kansen 
geboden in de samenleving.”

De goede strijd gestreden
Marcel, in augustus van het vorig jaar heb je je 94ste verjaardag 
gevierd en dít jaar zou je 75 jaar geprofest zijn. Het is je niet vergund 
geweest dit laatste feest nog te vieren. Het laatste jaar is je gezond-
heid sterk achteruitgegaan en ook je sterke geest is langzaam ge-
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broken. Je sterke hart hield je nog in leven, maar nu - in de Goede 
Week in de voorbereiding op Pasen, het feest van de Verrijzenis van 
de Heer - heb je tenslotte je leven uit handen moeten geven.
Je hebt de goede strijd gestreden, je hebt de loop volbracht. Nu rest 
je nog de kroon der gerechtigheid. God die liefde is en jou kent al 
voor de moederschoot, zal je doen leven in zijn onvergankelijk Licht.
Marcel, we gedenken jouw rijke leven met bewondering en gene-
genheid.

Onder: missiebestuur Santiago - Porto Seguro 1960, v.l.n.r. Laetus Strikkers, 
Herman Lukkezen, Marcel (toen nog Leoncio) Bastiaens. 
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Maastrichtse juvenisten 
in Zevenaar, 1933-34. 
Marcel is de tweede van 
links, bovenaan. 

Rechts: Talca, 1958. Marcel 
met voetbalclub in het Esta-
dio Municipal. 

Onder: Santiago, 1961. Al-
gemeen overste Avellinus 
Janssens spreekt de leerlin-
gen toe van het Liceo Alberto 
Hurtado. Naast hem Marcel. 

Hieronder: 1961, Santiago. De heer Torres en 
Marcel, oprichters van de avondschool, bij de 
tentoonstelling van leerlingenwerk.
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mw. Viehöfer-Paulissen (nicht)

El condor pasa

Zoals de condor, de adelaar die waakzaam, alert, scherpzinnig 
en autonoom alles scherp in het oog wil houden, zo was het le-
ven van Marcel in Chili. Hij was er de ‘orientador’, voor velen een 
autoriteit die zijn kennis en vaardigheden in het onderwijs graag 
overdroeg op de leerlingen rond hem heen.
Marcel heb ik pas echt leren kennen toen hij in Nederland was 
om te herstellen van zijn motorongeluk in Chili. Tot dan toe was 
het een heeroom, die tijdens zijn bezoeken veel te vertellen had. 
Hij kon heel inspirerend en motiverend zijn en moedigde mij aan 
vooral mijn eigen weg te gaan en de weg naar Chili te ontdekken. 
Hij was een veelbelezen man en wist mij te boeien. Mede dankzij 
zijn enthousiasme ben ik pedagogiek gaan studeren, wat tot vele 
inhoudelijk boeiende discussies leidde. De regelmatige briefwis-
seling waarbij hij meteen terugschreef terwijl je zelf net de post de 
deur uit had. Hij moedigde mij aan Spaans te leren om uiteindelijk 
Chili te bezoeken.

Mijn eerste bezoek aan Chili was indrukwekkend, Marcel was niet 
alleen ‘orientador’ maar ook pastoraal actief in de ‘poblaciones’, 
de armere buitenwijken van Santiago, en counselor in het mid-
delbaar onderwijs. Hij stond iedereen met raad en daad terzijde, 
was onvermoeibaar, volgde een streng trainingsprogramma om fit 
te blijven en verzamelde veel vrienden om zich heen als een ware 
zendeling. Hij hield van goede maaltijden en kon uren discussië-
ren en ‘aon de geng blieven.’

Zijn ‘levenswerk’, de verspreiding en invoering van het persoon-
lijkheidsgericht onderwijs, voerde hem naar andere Zuid-Ameri-
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kaanse landen waaronder Bolivia, Mexico, Peru. Hij had vrienden 
over de wereld verspreid. 
Een van zijn leerlingen, Maria Antonieta, zijn meest trouwe en ge-
engageerde onderwijzeres, vormde de brug tussen hier en daar, 
was meermaals hier op De Beyart om Marcel met zorg en toewij-
ding te omringen. 

Van de familie Bastiaens zijn uiteindelijk drie families op een spe-
ciale manier betrokken geraakt bij Marcels leven in Chili: door de 
adoptie van twee Chileense kinderen, die in Nederland hun thuis 
hebben gevonden; door te reizen door Chili; en door een project te 
starten ‘Villa Elly’ waar dankzij Marcels kwaliteit als communica-
dor een communiteit in de ware zin van het woord gesticht werd. 
In samenwerking met elkaar een gemeenschap vormen waarbij 
men elkaar ondersteunt en het groepsbelang voorop staat. Tot op 
heden zijn er wederzijdse kontakten.

Marcel keerde na een arbeidsrijk leven van meer dan 40 jaar in 
Chili terug naar De Beyart in Maastricht om aan zijn 3e levensfase 
invulling te geven. Dat viel niet altijd mee, hij was nu meer terug-
geworpen op zichzelf, bezocht familie, was medebroeder en las 
veel literatuur. Vooral Drewermann had zijn belangstelling. Maar 
zijn hart lag in Chili en hij miste de Chileense zuidelijke warmte. 
Toch heeft hij tot op zeer hoge leeftijd kunnen genieten van de 
zorg en kwaliteiten van De Beyart, en in zijn laatste levensfase van 
de hem omringende zorg in de verpleging.

Als iemand met een zeer eigen onafhankelijk denken en doen, 
viel het hem zeer zwaar afhankelijk te worden en niet meer zelf te 
kunnen beslissen en zijn oriëntatie te verliezen. Zijn laatste besluit 
om afscheid van iedereen te nemen, en te bedanken voor alles 
wat men voor hem betekend heeft, was tekenend voor zijn karak-
ter: sterk, wilskrachtig, doelgericht, ijverig en beslissend. Nu is de 
Condor aan zijn laatste reis begonnen, met een grote boog zal hij 
over de Andes vliegen naar een plek waar zijn geest tot in lengte 
van dagen ons zal blijven inspireren.
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Maria Antonieta Astelly

Ons grote voorbeeld

Wij, mijn familie en ik, zijn zeer bedroefd om het overlijden van 
onze geliefde broeder, leraar, vriend en grote voorbeeld, Marcelo.
Ik ken Marcel al sinds 1980 van het Colegio Santa Cruz in Santi-
ago waar ik solliciteerde naar een baan als kleuterleidster en aan-
genomen werd. Later raakte hij op indringende wijze betrokken 
bij mijn familie omdat hij mijn vader tijdens diens ziekteproces 
en overlijden op een bijzondere manier heeft bijgestaan. Hij werd 
voor ons als een lid van de familie.

Dat Marcel er nu niet meer is,
Om te luisteren naar mensen die lijden (mijn broer is een week 
voor Marcel`s dood gestorven)
Om samen te genieten van een lekkere maaltijd, naar het voetbal 
op tv te kijken, samen te lezen of naar muziek te luisteren
Om van hem te leren en te discussiëren over het onderwijs en de 
ontplooiing van kinderen, het geluk en welzijn van iedereen
Om samen van de natuur te genieten, de bomen te bewonderen, 
de vogels te horen fluiten

Dat alles zullen ikzelf, mijn familie en alle vrienden in Chili zeer 
missen. Marcelo was een bijzonder iemand: hij wist het leven te 
transformeren in geluk en blijheid.

Marcel met zijn sterrenbeeld Leeuw, vertoonde uiterlijk veel energie, 
een sterk karakter, een autoriteit, maar was innerlijk een zeer gevoe-
lig mens, gevoelens die hij vooral liet zien tegenover kinderen.
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Marcel, het valt ons zeer moeilijk afscheid van je te nemen, dat je 
nu rust in de vrede van El Señor biedt ons troost.

Dank voor je hulp aan zovelen in mijn land, men heeft jou met 
grote bewondering emotie en respect in herinnering want dankzij 
jouw onderricht zijn wij mensen geworden met meer zelfrespect 
en respect voor de ander.

Dank dat je op een dag in 1980 mijn pad en dat van vele ande-
ren kruiste in Chili om ons op jouw integere en unieke manier de 
waarden van het leven en die van het leven van Jezus voor te 
leven.

Maria en familie Astelly

Onder: 1982, de Chili-delegatie bij het Generaal Kapittel. Theo Vink, Pedro 
Wolters, Marcel Bastiaens.
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Pesame Hermano Marcelo

Vanuit Nederland hoorden we via Maria Antonieta dat onze ge-
liefde Hermano Marcelo is overleden. Wij condoleren met dit ver-
lies en delen in het verdriet. We zullen hem eren met een portret 
gesierd met bloemen en we zeggen dank dat we hem hebben 
mogen kennen. Hij heeft veel voor ons betekend. We hebben ge-
ziend hoe hij altijd alle obstakels op zijn pad overwon en hoe hij 
Jezus Christus gevolgd heeft. Nu mag hij genieten van de wonde-
ren van Jezus en de heiligen, moge dat u als ons tot troost zijn. Hij 
hoeft nu niet meer te lijden maar mag rusten in vrede. 
De gezinnen van Villa Elly

He tenido noticias de Holanda por medio de María Antonieta la 
cual me informa del deceso del querido Hermano Marcelo nos 
unimos a su dolor por esta pérdida nosotros estamos rezando 
por su gran dolor nos juntamos en la cede a través de una foto 
rodeada de flores lo estamos despidiendo y dando las gracias 
por a verlo conocido y por todo lo que el significo para cada uno 
de nosotros nos sentimos más cerca que nunca de ustedes pero 
con la gran confianza que el venció todos los obstáculos que 
la vida le presento y fue un gran seguidor de Jesucristo y ahora 
esta gozando de las maravillas de Jesús y todos los elegidos esa 
esperanza nos reconforta y nos llena de gozo. También estamos 
rezando por la familia de María Antonieta por la pérdida de su 
hermano bueno me despedimos con mucho dolor pero con la 
confianza que el señor les dará la satisfacción que fue lo mejor el 
ya dejo de sufrir y está mucho mejor al lado de Jesús se despide. 
las familias de Villa Elly

Villa Elly
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1997, Chili. Staand Patricio Guentelican, Gé v.Vugt, Albanus v.Hulten, Tinie 
Smits, Pablo Vervoort, Diego Izquierdo, Kees Joore, Willy Diependaal, Thomas 
Roco, José Olguín, Jan v.Haren (achter), Henk v.d.Valk, Marcelo Sandoval, José 
v.Eijk, Kees v.d.Wiel, Luis Muñoz, Theobald de Bresser, Xavier Solis.
Zittend Theo Vink, Marcel Bastiaens, Henny v.Koten, Adelardus Alleman, Luis 
Koeleman, Gait Welling, Joris v.Dijk en Lucio Torres. 

Koffie drinken na de mis met 
‘Chileense’ broeders in De Beyart 
en met zuster Nelly. 


