In het spoor van Thomas van Aquino
Recentelijk werd een nieuwe website gelanceerd over het leven en werk van pater Leo
Elders s.v.d., onze voormalige docent filosofie die vorig jaar op 14 oktober overleed. Wij
hadden hierover een gesprek met Jörgen Vijgen, onze docent filosofie en de initiatiefnemer en voorzitter van de Leo J. Elders Stichting.
Door Josué Mejía Sánchez

D

r. Vijgen, kunt u ons wat meer

de aandacht van een breder publiek brengen. We

vertellen over Leo Elders of “pater

bezitten ook een groot gedeelte van zijn per-

Elders” zoals wij hem gekend heb-

soonlijke bibliotheek, nagelaten geschriften

ben?

Pater Elders was een missionaris van Steyl, geboren op 7 augustus 1926 in ons bisdom, te Enkhuizen. Na zijn studies filosofie en theologie is hij jaren-

en persoonlijk archief die verder onderzocht
dienen te worden. Bovendien valt zijn leven en
werk ook samen met een interessante en spannende tijd in de wereld en in de Kerk waaraan hij heeft

lang actief geweest in Canada, Japan en Rome. In 1976 is hij

bijgedragen, niet het minst door de vele generaties van

op vraag van Mgr. Gijsen, de toenmalige bisschop van Roer-

priesters die hij hier bij ons en in Rolduc gevormd heeft.

mond, teruggekeerd naar Nederland om het Grootsemina-

De stichting heeft daarom tot doel de geestelijke, weten-

rie Rolduc vorm te geven. Maar hij noemde Rolduc ietwat

schappelijke en maatschappelijke waarde van zijn werk

schertsend “het centrum van mijn afwezigheid” omdat hij

bevorderen. Op onze website www.leoelders.org zal gelei-

van daaruit over heel de wereld colleges en lezingen ging

delijk zijn gehele oeuvre beschikbaar worden gesteld.

geven over Thomas van Aquino. Op dat gebied was hij een
wereldvermaarde autoriteit: zijn vele boeken zijn in verschillende talen vertaald en hij schreef een oeuvre bijeen
van méér dan 400 titels. Internationaal zijn hem verschillende eerbetuigingen ten deel gevallen maar het meest
getroffen was hij door de blijken van vriendschap en genegenheid die hij van kardinaal Ratzinger en paus Benedictus
mocht ontvangen.
In 1998, bij de aanvang van ons seminarie, kon de toenmalige rector Hendriks hem overtuigen ook bij ons te komen
lesgeven. En dit op een leeftijd (72 jaar) dat anderen aan
hun pensioen denken! Alleen al dit feit illustreert pater
Elders: loyaliteit en tomeloze ijver voor de goede zaak. Hij

V.l.n.r. J. Vijgen, J.M. Tercero Simón, Mgr. Hendriks
en pater Elders.

was niet enkel een groot geleerde en iemand die moeilijke
filosofische zaken kon uitleggen maar ook een vroom en

Welke concrete projecten zijn er gepland?

eenvoudig priester met een gul en dankbaar hart. De vele

Momenteel werken wij aan de Engelse uitgave van twee

seminaristen en priesters van ons bisdom waaraan hij

boeken waarvan hij, net voor zijn overlijden, nog de laat-

heeft lesgegeven kunnen hiervan getuigen.

ste passages geschreven heeft. Het klaarmaken van deze
vele honderden bladzijden en de uitgave ervan vereist na-

U hebt de Leo J. Elders Stichting opgericht. Wat wil deze

tuurlijk veel tijd. Daarnaast dient zijn persoonlijk archief

stichting bereiken?

geordend te worden zodat het ontsloten kan worden en is

Samen met dr. Jacco Verburgt, onze andere docent filo-

er nog onuitgegeven materiaal. Maar de stichting wil zich

sofie aan het seminarie, heb ik deze stichting opgericht

ook toeleggen op de ondersteuning van jonge onderzoe-

onder auspiciën van het bisdom en met de steun van Mgr.

kers bij hun zoeken naar wat Thomas van Aquino vandaag

Hendriks. Door de vele contacten na zijn overlijden merk-

te bieden heeft aan de Kerk en de wereld.

te ik dat zijn nalatenschap internationaal gewaardeerd

Wie onze stichting wil ondersteunen, kan surfen

wordt en dat het dus goed zou zijn om zijn werk onder een

naar www.leoelders.org!
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