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SILVIO ZIMMERMAN

* 14 juni 1931
† 17 september 2015
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Silvio Zimmerman
Otto Antonius Cornelis Dyonisius

Silvio werd geboren op 14 juni 1931 te Waspik (NB). Op 
15 augustus 1956 legde hij zijn geloften af in de FIC. Hij 
overleed op 17 september 2015 in De Beyart te Maas-
tricht 

Vlak voordat hij dood ging zei de ‘denker des vaderlands’ René 
Gude: “Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.” Hij zei dat 
nadat hij al lange tijd aan een ongeneeslijke ziekte leed. 

Zo’n uitspraak is geestig gevonden, vind ik. 
Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te bezien of het ook 
doodeenvoudig is om als goed mens te leven. Om iets achter te 
laten dat aan je blijft herinneren. 

Het leven van Otto Antonius Cornelis Dyonisius Zimmerman is op 
17 september leven geëindigd. En we zijn ontzettend blij dat hij 
heel veel achter laat om hem blijvend in onze herinnering te hou-
den. Want, wat gaat er niet voor een warm gevoel door je heen 
als je een Spaanse medebroeder hoort zeggen: “Broeder Silvio 
was heel zijn leven als een vader voor me. Als een trouwe vriend.” 

Die uitspraak van broeder Lucio Torres Martin mag hier best dui-
delijk klinken. Want in één zin geeft hij de manier weer hoe Silvio 
invulling gaf aan zijn 59 jaren als medebroeder en aan de 84 jaar 
dat hij familielid, mede-mens was. 

Wim Swüste
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Komend jaar zou hij zijn diamanten feest hebben gevierd. Het is 
hem gegund om dat feit in de lieve vrede van Gods aanwezigheid 
mee te maken. Want we geloven vast dat zijn Schepper hem bij 
zich heeft opgenomen. Silvio was immers een zeer goedmoedig 
mens, die velen voor zich wist te winnen. Hij kon mensen aan zich 
binden door zijn zachtmoedigheid en oprecht meeleven. Zelf zei 
hij eens: “We leven ons leven als mens – en bijzonder als broeder 
– uiteindelijk om God.” 

Het Aangezicht van God zag hij in de mensen die hij in Nederland, 
Spanje en Chili ontmoette. Die werden door hem aangesproken 
en vóélden zich door hem aangesproken. Een ruimhartig man, die 
goed kon luisteren. Iemand die de ander serieus nam. 

Hij is in 1931 geboren als zoon van een schipper. Zijn vader liet 
hem in Waspik bij het gemeentekantoor inschrijven. Otto ging 
naar het schippersinternaat in Nijmegen en volgde het onderwijs 
aan de Nebo in die stad. 

Toen hij in 1955 novice werd in onze congregatie, werd hij ge-
kozen als frater-oudste. Hij kreeg als het ware als vanzelf de lei-

Silvio Zimmerman entered the congegation as a novi-
ce in 1955 and was immediately elected leader of his 
group. After that, the same happened in every com-
munity he joined, until he fell ill some ten years ago. 
In 1962 he was sent to Spain with a few fellow Bro-
thers to set up a training school in Miranda de Ebro. 
This, the Juan XIII institute, at its height had some 220 
students. Only two ever joined the congregation, and 
they are still among us as Brothers. One of them said 
Silvio had been like a father to him, and that is what 
characterizes Silvio: gentleness, support, listening to 
others. After 22 years the school was handed over to 

the Jesuits and Silvio went to Chile. In the difficult Pinochet era he still suc-
ceeded in giving students the right background for life. In 1999 he returned 
to the Netherlands, keeping an eye on his aged father. After he moved to 
Maastricht he gradually lost contact with the world. Now he is gone, but we 
will remember him with love.
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ding en was de contactman van de novicengroep naar de novice-
meester Monulfus Nijsen. Als de kleine werkzaamheden afgerond 
moesten worden (schoonmaken van de toiletten op De Beyart, 
schrobben van gangen en trappenhuizen – u zag een foto van ons 
voormalige trappenhuis op de rouwbrief) opende hij een raam op 
de bovengang, pakte de bel die naast de kamer van de novice-
meester stond, en liet een krachtig geluid horen, dat weergalmde 
tegen de muren van de binnentuin. Tijd om te bidden! 

Silvio zou in bijna elke communiteit waarvan hij lid werd een ver-
antwoordelijke functie krijgen en dat gold ook voor taken als regi-
onaal of provinciaal overste in Spanje en Chili. Hij genoot vertrou-
wen, toonde zich innemend en was wijs in zijn raadgevingen. Het 
geluk van de ander stond hem daarbij voorop. “Ik ben het er in 
mijn hart eigenlijk niet mee eens, maar ik denk écht dat het voor 
jou beter is dat je die grote reis toch gaat maken.” Dát noem ik 
nog eens een menselijke manier van verantwoord leidinggeven. 

In 1962 mocht hij met een kleine groep broeders met pionierswerk 
in Spanje beginnen. Daar moest een juvenaat – een opleidings-
school voor jonge broeders – van de grond worden getild. Chris-
toffel van Bommel, Gait Welling, Marculf Tibosch en Silvio maak-
ten de reis met de boot. Je bént en blijft per slot van rekening 
een schipperskind. Fidelius van Schaick deed de reis per trein. 
Er werd in Miranda de Ebro een lap grond gekocht, een architect 
gezocht en gecontroleerd bij de bouwwerkzaamheden. Onder de 
serieuze leiding van Fidelius werd aan het viertal de kennis van 
de Spaanse taal bijgebracht. Het juvenaat werd genoemd naar 
paus Johannes XXIII en telde op zijn hoogtepunt 220 leerlingen. 
Alle jongens werden deskundig opgeleid. Slechts twee van hen 
deden uiteindelijk hun professie en bleven die tot op heden trouw. 
De oud-leerlingen komen zo nu en dan in een reünie bijeen. Ze 
noemen zich ’De Hollanders van Juan XXIII’ en zijn nog steeds 
dankbaar voor de vorming die ze van onze broeders ontvingen. 
Na een periode van 22 jaar werd het college overgedragen aan de 
paters Jezuïeten. 
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Vertrek naar Spanje in 1962 - per boot, vanwege de hoeveelheid vracht die ze 
mee hadden voor de nieuwe school / leaving for Spain in 1962 - by boat, be-
cause of the huge amount of material they had for the new house in Spain. Silvio 
Zimmerman, Martino Beemster (wegbrenger/sendoff), Gait Welling, Marculf Tie-
bosch, Pedro van Bommel, Benedictus Hillebrink (wegbrenger/sendoff)

Met een groep broeders vertok Silvio naar Chili. Zijn vertrek naar 
Latijns Amerika liep een ernstige vertraging op doordat hij bij het 
uitstappen van een bus in Miranda zijn enkel brak. Hij zou tot 1999 
zijn beste krachten aan dit land en zijn bewoners geven als docent, 
als vormingsleider, als overste en provinciaal overste. Hij leed met 
de mensen mee tijdens het bewind van Pinochet en zocht met do-
centen en ouders naar wegen om kinderen en studenten tóch een 
goede, op de medemens gerichte, opvoeding te geven. Ook hier 
bleken zijn gaven van open staan voor anderen, ieder met respect 
te bejegenen en zachtmoedig te zijn, van bijzondere waarde. Hij 
werd door de mensen terecht op handen gedragen. 

Silvio doet in 1998 een sabbatjaar. In een gesprek met mij daar-
over zei hij: “Hard werken en een goed resultaat afleveren zit hele-
maal in ons wezen als broeder. Ook bij mij. Dat kan de verleiding in 
zich dragen dat je meer oog hebt voor je prestaties, dan voor het 
zoeken naar de Bron van waaruit je deze inzet verricht. Daarom 
heb ik ook meegedaan aan een dertigdaagse retraite in Loyola in 
Spanje. Het mooiste dat me in die dagen overkwam, was dat ik 
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echte Gods-ervaringen meemaakte. Zonder dat je het zelf wilt of 
regelt, ga je over van het rationele bidden naar het contemplatieve 
bidden. Je voelt je dan heel dicht bij God komen. Een geschenk 
uit de hemel.” 

Dan besluit hij in 1999 naar Nederland terug te keren en gaat wo-
nen in Rotterdam, vlak bij zijn familie en zijn hoogbejaarde vader, 
die hij tot aan diens dood trouw blijft bezoeken. Na de opheffing 
van deze communiteit gaat hij naar Maastricht, waar hij – u kunt 
het al raden – in de Lidwinacommuniteit de leiding krijgt. 

Langzaamaan ondergaat hij dan de gevolgen van dementie. Hij 
heeft dit tragisch proces van versluiering van denken en niet meer 
adequaat kunnen reageren in geloof gedragen. In de laatste jaren 
verbleef hij op de verpleegafdeling hier in huis. Ondanks het feit 
dat hij nauwelijks sprak, was hij hier een eiland van vrede en rust. 
Zijn glimlach sprak alleen al boekdelen. Hij werd hier met toewij-
ding omgeven door medewerkers van de afdeling en door familie 
en medebroeders trouw bezocht. Met trouwe inzet werd Silvio 
begeleid door de leden van ons lokaal bestuur. 

Silvo Zimmerman heeft zijn aardse leven afgesloten. We verliezen 
in hem een man die de tederheid in heel zijn leven en inzet be-
waarde. Dát was het geheim van zijn kracht. Om dit leven onder 
ons zijn we hem veel dank verschuldigd. 

Dierbaren waarvan we afscheid moesten nemen, blijven in leven, 
wanneer we hen gedenken en met ons mee dragen in ons hart. 

Goede Silvio, lieve Otto, we beloven je dat we dit écht zullen doen.
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Postulanten - de 
groep van 8 september 
1954 / 
Postulants - the group 
of 8 September 1954

Rotterdam, ca. 1958

1958, Schiedam. 
Toneelstuk / in a play

1962, Maastricht: vertrek 
naar Spanje. Uitgezwaaid 
door familie / departure for 
Spain, with relatives saying 
goodbye
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Ter nagedachtenis aan Otto Zimmerman 

Het overlijden van broeder Silvio - Otto Zimmerman - welk droef 
gebeuren ons vandaag heeft samengebracht, vormt eens temeer 
het bewijs hoe zwaar het valt om de realiteit onder ogen te zien.
Hoewel we de vergankelijkheid van het leven onderkennen, ver-
dringen we de gedachten daaraan maar al te graag. En hoe moei-
lijk het is om de dood te aanvaarden dat leert ons vandaag nu we 
afscheid nemen van Otto.

In onze jeugdjaren speelden we tijdens de va-
kantie perioden als kinderen een rollenspel. 
Daarbij speelde Otto meestal een pastoor. Al 
heel jong was hij doelgericht bezig om in het 
klooster te gaan. De in die tijd nogal vaak ge-
hanteerde term ‘roeping’ was bij Otto wel de-
gelijk op z’n plaats. Opleidingen volgde hij in 
Rijckholt,  Zevenaar, Glanerbrug en Nijmegen. 

Nadat hij enkele jaren op het Marconiplein en in Schiedam voor 
de klas had gestaan is hij vertrokken naar Miranda de Ebro en 
naar Vittoria in de provincie Burgos in Spanje. Ik herinner me de 
boottocht nog, dat hij - samen met broeder Gait - uit Rotterdam 
vertrok met de coaster ‘Passage’ richting Bilbao. Het was voor 
die tijd  een hele onderneming.

Na 22 jaar Spanje vertrok hij naar Santiago, Chili waar hij ook ca 
15 jaar heeft doorgebracht. Voor de congregatie heeft hij veel be-
tekend en hij is vele jaren dienstbaar geweest in de missie!

R.F. Zimmerman
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Naast het kloosterleven hechtte hij ook veel waarde aan de fami-
lieband. De vakantieperiodes besteedde hij voornamelijk aan zijn 
ouders die toen in de C.D.Tuinenburgstraat in Rotterdam woon-
den. 

Ongeveer tien jaar geleden waren we bij de viering van zijn 50-ja-
rig kloosterleven. Vanaf die tijd is Otto geleidelijk zieker geworden 
en donderdag 17 september om 13.55u is hij overleden. Samen 
met broeder Gait was ik aanwezig toen hij stierf. 

Ik realiseer me nu - dat hoewel het maatschappelijk leven van 
Otto en dat van mij totaal verschillend waren - dat de familieband 
sterker is dan ik voor mogelijk had gehouden! Behulpzaamheid, 
integriteit, genegenheid en empathie zijn de eigenschappen die 
hem zo karakteriseerden en die zullen glashelder in onze herin-
nering blijven!

Broeder Gait, het lokaal bestuur van de Beyart en vele andere 
waar ik de namen niet van ken, hebben Otto in zijn laatste jaren 
buitengewoon verzorgd en van hen heeft hij veel liefde ontvan-
gen. Daar dank ik jullie allen bijzonder voor!

Wij verliezen vandaag een toegewijde broeder een lieve broer, 
schoonbroer en oom wiens warmte, bescheidenheid en bovenal  
zijn genegenheid wij node zullen missen!

Otto rust zacht!

1957, Schiedam. Op de fiets 
naar school / on the way to 
school in Rotterdam
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1965, Miranda de Ebro: 
juvenaat in aanbouw / 
overlooking the new school 
under construction

Victoria, 1976: Martin 
Smits, Diego Izquierdo, 
Silvio Zimmerman, Lucio 
Torres

1996, Malaŵi, Provinciale 
Oversten bijeen / Provincial 
Superiors meeting. Silvio 
Zimmerman (Chile), Gerard 
Hermans (Malaŵi), Guido 
Sukarman (Indonesia), Piet 
Sewalt (Nederland), Metho-
dius Kuusoru (Ghana)

2000, Maastricht. Sibrecht 
Kornuyt, Bert/Edmundo de 
Bresser, Silvio Zimmerman, 
Cor van Beek
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Voorbeden

Liefdevolle, 
U hebt Silvio gezegend met rijke gaven van geest en van hart, gaven 
die Silvio volop gebruikt heeft. 
Geef ons oog voor de gaven die U ieder van óns schenkt en geef ons de 
moed om ze in dankbaarheid en tot welzijn van anderen te gebruiken. 

U hebt Silvio veel belangrijk werk en verantwoordelijke taken toever-
trouwd. In grote trouw en met volle inzet heeft hij zich daarvan ge-
kweten, vele jaren lang. 
Mogen de velen, waar het hart en de energie van Silvio naar uit is ge-
gaan, op hun beurt zich van harte inzetten voor hun medemensen. 

Silvio was gezegend met een grote sensitiviteit voor de nood van an-
deren, een sensitiviteit die gekleurd was door warme tederheid. 
Maak ook ons fijngevoelig voor de nood van medemensen en help 
ons met respect voor ieders eigenheid met elkaar om te gaan. 

Silvio heeft met geloof en moed de onmacht en het lijden van zijn 
laatste levensfase gedragen. U hebt hem, mede door de liefdevolle 
zorg van anderen, daarin gesterkt. 
Geef ons in moeilijke omstandigheden oog voor hoe U ook óns in de 
goedheid van medemensen tot zegen wilt zijn. 

In dankbaarheid voor alles wat U voor Silvio betekend hebt, bevelen 
wij ook onszelf in uw trouwe liefde aan. 
Geef ons, dat het leven van Silvio een aansporing mag zijn in dat-
zelfde geloof en met dezelfde liefde voort 
te gaan. 
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Siivio Zimmerman

Hermano Silvio Zimmerman entró al noviciado de los Hermanos, 
en el año 1955. Inmediatamente fue elegido jefe del grupo. Esto 
mismo pasaba cada cuando se hacía miembro de otros grupos, 
hasta cuando hace unos diez años, caía enfermo.

En 1962 fue enviado con un pequeño grupo de hermanos a Es-
paña para iniciar en Miranda de Ebro un Centro de formación y 
preparación para jóvenes. Fue el Colegio Apostólico Juan XXIII, 
que en sus mejores días contaba con unos 220 estudiantes. Sólo 
dos de ellos han permanecido siempre en  la congregación, y vi-
ven como hermanos con nosotros. 

Uno de ellos contaba que Silvio siempre había sido para él como 
un padre, y esto siempre ha caracterizado la persona de Silvio: 
amable, un apoyo, un oído atento  para otros. 

Después de 22 años el Colegio fue 
entregado a los Padres Jesuitas y 
Silvio partió a Chile. En los tiempos 
difíciles bajo Pinochet a pesar de 
todo, Silvio supo dar a los jóvenes el 
justo trasfondo para sus vidas.

En 1999 volvió a Holanda donde se 
preocupaba por su anciano padre. 
Cuando después se iba a vivir en 
Maastricht todavia estuvo a cargo por 
un tiempo de los hermanos mayores 
en De Beyart. Paulatinamente perdía 
contacto con el mundo. Ahora se ha 
ido, pero nosotros lo recordaremos 
con cariño.
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1975 Miranda de Ebro: 
professie / profession Lucio 
Torres

1984 Miranda de Ebro: de 
laatste communiteit / the last 
community. Pablo Vervoort, 
Lucio Torres, Diego Izquierdo, 
Silvio Zimmerman, Martin 
Smits

1982, Amersfoort. Generaal 
Kapittel / General Chapter. 
Silvio Zimmerman, Theo 
Vink

1989, Santiago. Piet 
Reuzenaar, Lo Koeleman, 
Joris van Dijk, Diego Izquierdo, 
Kees v.d. Wiel. Hein Gilsing, 
Micheas Alleman, Adelardus 
Alleman, Joop van Eijk, Silvio 
Zimmerman
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Santiago 1992 - Apostolaatscongres (Schönstatt). Achter / back row John 
Hetem, Wilhelm Leensen, Oscar Gem, Wim van Berkel, Frans Wils, Willem 
Sondeijker, Lo Koeleman, Aloysio v.d. Broek, Silvio Zimmerman, Honoratus 
Knaapen, Alexis Beleire, Antherus Sutrisno. 
Voor / front row Guido Sukarman, William Kets, Toon Verkoijen, Remund 
Pennings, Teófilo de Koning, Henk v.d. Valk, Frans Sugi
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Miranda de Ebro, 1979. Piet Reuzenaar, Teófilo de Koning, Ton Simons, Ribe-
rius van de Wiel, Latuinus Vaessen, Kees van Spanje, Pedro van Bommel, Gait 
Welling, Ildefons van Lingen. 

Maastricht, 1989. Broeders die in Spanje of Chili gewerkt hebben / Brothers 
who worked in Spain or Chile: Silvino van der Hart, Rigaldus van Dooren, 
Teófilo de Koning. Latuinus Vaessen, Alwinus Bisot, Riberius van de Wiel. 
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Miranda de Ebro

Járen hebben Silvio en Teófilo in Miranda de Ebro, Spanje ge-
werkt. Ik herinner me de eerste reis naar Spanje. Zonder een 
woord Spaans te spreken. Dat was het geval met alle broeders 
die daar voor het eerst kwamen. Met enkele broeders woonden 
we op een flat met de lucht van knoflook en olijfolie…

Er werden grootse plannen gesmeed. Dat was vooral het werk 
van Silvio, Rigaldus van Dooren, Piet van Bommel en Gait Wel-
ling met Laetus Strikkers. Er moest een groot juvenaat gebouwd 
worden. In de congregatie hebben we nog even de droom gehad 
dat Spanje de oplossing zou zijn voor het gebrek aan broeders In 
Chili. Dat leek goed te gaan. Binnen de kortste keren hadden we 
ons juvenaat vol. Een prachtig gebouw. Na enkele jaren waren de 
eerste jongens zover om in het noviciaat te gaan. Maar toen werd 
de interesse snel minder. In totaal hebben we van de honderden 
jongens twee broeders overgehouden: Lucio Torres en Diego Iz-
quierdo. Nou, die mogen er dan ook wel zijn!

Silv heeft zich daar geheel voor ingezet. Met alle vuur en enthou-
siasme. De eerste broeders maakten het niet goed in Spanje on-
der de leiding van Rigaldus, die met alle zeer goede bedoelingen 
de broeders het leven niet aangenaam kon maken. Met zijn allen 
hebben we op den duur mooie jaren gehad, maar het werd wel 
duidelijk dat het juvenaat een achterhaalde zaak was. Ik was al 
naar Chili vertrokken omdat ik het niet meer zag zitten in Miranda 
en Valladolid. Maar al gauw heeft toen het juvenaat zijn deuren 
opengezet voor de jeugd van Miranda.

Gé van Vugt
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Zeker weet ik dat het voor de broeders een groot offer was om 
het juvenaat over te dragen aan de paters Jezuïeten die er een 
technische school van gemaakt hebben.

Silv zowel als Teófilo hebben hun sporen in Miranda achtergela-
ten. Fijne medebroeders waren het en het is voor ons allen een 
mooie tijd geweest ondanks de frustratie van de ogenschijnlijke 
mislukking.
Maar ook de mislukking heeft veel zegen voortgebracht. Met gro-
te dankbaarheid aan deze twee pioniers!

Miranda de Ebro, 1970. Op de trap / on stairs: Piet Vossen, Jan Lippus, Noud 
Fonken, Martin Smits, Pedro van Bommel, Gé van Vugt, Silvio Zimmerman, 
Dismas v.d. Valk, Latuinus Vaessen, Pablo Vervoort, Fernandino van Koten,  
Riberius v.d. Wiel. Beneden / below:  Clemens Delahay, Gait Welling, Ernest 
Vrolijks, Piet Reuzenaar, Laetus Strikkers, Albanus van Hulten. Zittend / sitting 
Theo Vink
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For years, Silvio and Teófilo worked in Miranda de Ebro, in Spain. 
I can still remember the first journey to Spain. Without speaking 
a word of Spanish. That was how it was for all the Brothers who 
went there for the first time. We lived in an apartment with some 
of the Brothers, it always smelled of garlic and olive oil…

Great plans were made. Mostly by Silvio, Rigaldus van Dooren, 
Piet van Bommel and Gait Welling with Laetus Strikkers. There 
was to be a big preparatory school for young boys thinking to join 
the congregation in future. And in the congregation, for a while 
the dream lived that Spain would provide a solution for the lack 
of Brothers in Chile. It seemed to work. We soon had lots of stu-
dents. And a wonderful building. After a few years, the first boys 
were ready for noviciate. But then, interest dwindled fast. All in all 
only two out of those hundreds of boys actually became Brothers: 
Lucio Torres and Diego Izquierdo. But then those two are great, it 
makes up for all the others that didn’t join!

Silvio worked really hard for that. With a lot of energy and enthu-
siasm. The first Brothers there didn’t have an easy life, our supe-
rior Rigaldus with all his good intentions never really managed 
to make life comfortable for any of them. But all together we still 
managed to have some good years in the long run, although the 
school proved not to be a realistic way to attract new novices. I 
had already given up on Miranda de Ebro and Valladolid and left 
for Chile when the school changed its policy and opened its doors 
to the youth of Miranda. I feel certain that it was a big sacrifice 
for the congregation to hand the school over to the Jesuit Fathers 
who turned it into a technical school. 

Both Silvio and Teófilo left a deep impression in Miranda. They 
were great men to have as fellow Brothers, and it was really a 
good time for all of us, in spite of the frustrations of a seeming 
failure. 
But even that failure has brought us many blessings. And we have 
a lot to thank these two pioneers for! 


