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Beste oud-kajotsters, kajotters en mede christenen,
Ik ben heel dankbaar om het vele dat ik van Kardinaal Cardijn en van de VKAJ ontvangen
heb… mijn leven is er door getekend, en ik ben er nog steeds heel fier en gelukkig om.
De persoon en de boodschap van Mgr Cardijn blijven in mijn hart en geheugen gegrift en
hebben ook mede mijn roeping bepaald. Ik heb Mijnheer Cardijn meerdere keren gehoord
en gezien en meerdere manifestaties meegemaakt. Zulke ontmoetingen hebben een diepe
indruk en oproep nagelaten. Als ik daar opnieuw overdenk schiet er onmiddellijk één van de
hoogtepunten die we beleefd hebben in mijn gedachten: de Rome-bedevaart in 1957, het
pausbezoek en de internationale bijeenkomst op 25 augustus ‘57 met kajotters en kajotsters
uit verschillende landen en continenten met daarbij ook het terugzien van Denise
Verschueren ( een lekenmissionaris van Gent) die met haar groep kajotsters van Rio uit
Brazilië, de reis per boot had gemaakt, om er bij te zijn. We beleefden daar een ongelooflijke
en onvergetelijke sfeer van broederlijkheid, vriendschap en intense vreugde en vrede.
Vriendschap, hartelijkheid, familie verbondenheid, in feite was dàt de kenmerkende sfeer
van alle bijeenkomsten van de beweging en dat maakte die samenkomsten rijk,
hartverwarmend , en ook aantrekkelijk. Maar vooral de geestesverwantschap rond de
boodschap die Mgr.Cardijn ons meegaf op vormingsbijeenkomsten, studiedagen of
studieweken was ingrijpend voor het eigen leven en gaf ons een visie op de mens, op de
Kerk en op de wereld en we werden met de neus op onze verantwoordelijkheid gedrukt.
Op één van die studiedagen kwam een Afrikaanse Kajottersleider spreken. Hij vertelde hoe
hij de boodschap van de KAJ verstond: “Elk nieuw lid die bij onze groep komt (in Congo) is als
een kind dat gebaard wordt, en voor wie we met heel ons hart en al onze liefde moeten
zorgen. Zo wordt hij of zij opgenomen in onze grote familie”. Die leider had de boodschap
van mijnheer Cardijn goed begrepen.
Nu toch wel een 60 jaar geleden, herinner ik mij, alsof het gisteren was, hoe mijnheer
Cardijn tot ons sprak en zie ik hem nog op het podium staan zwaaien met zijn armen in de
lucht en hoor ik zijn krachtige stem als hij sprak of schreeuwde dat de jonge arbeiders en
jonge arbeidsters van de ganse wereld…zwart, rood , wit… zij zijn allemaal geroepen,
allemaal evenwaardig, zij zijn kinderen van dezelfde Vader, van dezelfde familie, zonder
onderscheid.
‘Elke jonge arbeidster, elke jonge arbeider is een kind van God’ heeft een roeping en
zending, heeft een oneindige waarde Mijheer Cardijn wil de arbeidersjeugd hun roeping en
waardigheid van christen doen ontdekken doorheen het arbeidersleven van elke dag. De
jonge arbeider moest geholpen worden zin te geven aan zijn leven, zijn arbeid, zijn
vriendschap, zijn liefde. De studiekringen zijn een goed hulpmiddel waar jonge mensen
samen zoeken, hun problemen bespreken, mekaar bevragen. De methode zien, oordelen en
handelen hielp hen groeien als mens met een werkelijk beleefd Godsgeloof.
De eerste kleine zusters van Nazaret zijn gegroeid uit VKAJ – we hadden het ideaal van vkaj
omhelsd en ontdekten zo onze specifieke roeping – we zagen voortdurend jonge arbeidsters

met hun problemen, hun niet geteld zijn, vervreemd van de Kerk… zij waren onze
vrienden…wij wilden voor hen ons leven geven, we wilden solidair met hen de arbeid en de
levensomstandigheden delen.
Maar we droomden ook van een evangelisch leven in een kleine gemeenschap van
gelijkgezinden om samen te bidden, uit te wisselen over ons leven en onze arbeid en veel
aandacht te geven aan de gastvrijheid. We verlangden een open-deur fraterniteit.
Elke mens, wie hij ook is, van waar hij ook komt of hoe zijn levensgeschiedenis ook is, hij is
een kind van God, waard dat ik er mijn leven voor geef.
De spiritualiteit van Ch.de Foucauld trok ons aan en gaf ons voedsel voor ons evangelisch
engagement.
Tot nog toe proberen we het huwelijk van Cardijn en Charles de Foucauld te beleven als
kleine zusters van Nazaret, in verschillende fraterniteiten. “En nu vooruit!” Dank.
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