
Reis Pater Van der Leest naar Argentinië 

U zult er versteld van staan dat ik naar mijn vroegere missiegebied op bezoek mag gaan. Ik 
zelf ook! Mijn paspoort had ik al laten verlopen, omdat ik dacht: “ik ga toch nooit meer een 
grote reis maken”. Maar nu werd ik verrast en komt het er toch van. Ik vertel u iets over het 
motief.  Ik heb in Argentinië een “geestelijke zoon”, leerling, medebroeder en vriend. Hij is 
na een voorbeeldig religieus-missionarisleven door Paus Franciscus benoemd tot bisschop 
van het jonge bisdom Anatuya in het binnenland van Argentinië, een echt missiegebied met 
veel arme mensen. 
Na zijn benoeming kreeg ik meteen een uitnodiging van hem om bij de wijding te zijn op 31 
augustus. Ik dacht, dat dit echt niet mogelijk zou zijn. Maar hij schreef mij: “In Holland is alles 
mogelijk”. 
 
Er ontstond een strijd tussen mijn hoofd en mijn hart; gevoel en verstand. Ten slotte heeft 
het hart het gewonnen. Vooral omdat mijn provinciale overste, Avin, mij zei: “Theo daar mag 
je heengaan, als je zelf voor de kosten kunt opkomen. Je krijgt nooit meer zo’n mooie 
gelegenheid om van je bijna vijftig jaar missiewerk afscheid te nemen”. Dat is waar! Ik zal 
honderden bekenden, vrienden en medebroeders ontmoeten bij de wijding. José wordt zeer 
gewaardeerd en bemind. Ik ken hem als misdienaar in de parochie. Daar ontstond zijn 
roeping. Hij wilde missionaris worden. Deed zijn middelbare school bij de Jezuïeten. Raakte 
bevriend met pater Rossi SJ, die hem voor zijn orde wilde begeesteren. Maar José kwam mij 
vertellen, dat hij missionaris wilde worden bij de svd. Na zijn priesterwijding werd hij 
missionaris bij de Mapuches-indianen in het zuiden van Chili en Argentinië. Hij werd 
gevraagd vormer te worden op ons svd- seminarie in Córdoba. Toen vroeg pater-generaal 
wie naar onze nieuwe missie in Maracaibo, Venezuela, wilde gaan? Een zeer moeilijke missie 
bij de Indianen, waarvoor je niet benoemd wordt, maar gevraagd, meldde José zich aan. Na 
vier jaar werd hij gevraagd jonge missionarissen te gaan vormen. Hij werd novicemeester in 
Asunción, Paraguay, waar Bert Wooning eigenlijk heen zou gaan. De svd zou daar een 
internationaal Zuid-Amerikaans noviciaat openen. José was daar voor de novicen een 
voorbeeld van een svd missionaris. Hij werd provinciaal gekozen in Argentinië. Zijn zesjarige 
termijn was bijna om. Paus Franciscus hoorde over hem en groette hem hartelijk bij het 
bezoek van onze medebroeders naar aanleiding van het Generaal Kapittel. Hij koos hem uit 
om bisschop te worden van Anatuya. Hij is een geestverwant van de paus: alles voor de 
armen, niets voor zichzelf. Zijn bisschopsspreuk: ga en verkondig het evangelie. 
 
De svd heeft altijd bisschoppen en aartsbisschoppen gehad in Argentinië, vooral uit de 
Duitse kolonies. Een van hen, Jorge Novak, wordt binnenkort zalig verklaard volgens de wens 
van de paus. Dat zou dan de eerst heilig verklaarde bisschop van Argentinië zijn. Hij was voor 
zijn mensen “Vader bisschop”. Er staat een goed artikel over hem in Arnoldusnota van de 
maand juli. Een moedige bisschop die niet bang was de leiders van het militaire regiem tegen 
te spreken en terecht te wijzen. 
 
Met José Luis heeft de svd weer een bisschop in Argentinië, waarheen onze Stichter zijn 
eerste missionarissen stuurde. De nieuwe bisschop is 50 jaar. Ik sluit een foto in die hem 
typeert. Hij wil het brood breken en de beker delen met de minst bedeelden in deze wereld. 
Ik ben heel blij, dat ik hem ook bij deze nieuwe Kairos van zijn leven mag begeleiden. De 
bisschopswijding was op zaterdag 31 augustus. Medeconsacrator is mijn vriend de 



aartsbisschop van Córdoba Carlos Ñáñez met kardenaal Villalba van Tucuman. Wijbisschop is 
zijn voorganger Meliton Chávez. 
Ik ben vertrokken op woensdag 28 augustus en kom Dios mediante terug op dinsdag 17 
september.  
 
Theo van der Leest svd 
 

        
        José Lui Corral svd, nieuwe bisschop van Anatuya in Argentinië 


