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Inleiding

Dit boek ga at ov er het w el en w ee van de Nederlandse tak van 
een religieuze ‘familie’ die op haar manier in de voetsporen wil treden 
van Franciscus van Assisi (1182-1226), de meest populaire volksheilige 

van de christenheid. De leden van deze familie noemen zichzelf ‘minderbroe-
ders-kapucijnen’ (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, ofmcap). De aan-
duiding ‘minderbroeders’ (fratres minores) hebben zij gemeen met twee andere 
families die Franciscus als hun stichter en inspiratiebron beschouwen, te weten 
de minderbroeders-conventuelen en de minderbroeders-franciscanen. Binnen 
de rijkgeschakeerde franciscaanse beweging vormen zij samen de zogenoemde 
‘eerste orde’. Als volgelingen van Franciscus hechten de leden van deze orde sterk 
aan dat ‘minderbroederschap’. Zij willen altijd ‘de mindere zijn’ en met de keuze 
voor die leefstijl aan de kant staan van de zwaksten in de samenleving, waar en in 
welke omstandigheden die zich ook bevinden.

Met de aanduiding ‘kapucijnen’ (capuccini) onderscheiden de leden van deze 
familie zich van de beide andere franciscaanse families. Die aanduiding is ont-
leend aan de lange puntmutsachtige kap (de capuccio of kapoets), vastgenaaid 
aan het vormloze habijt van vaalbruine, zware stof waarin zij sinds hun ‘ontstaan’ 
in 1525/’28 gekleed gaan. Het was overigens de volksmond die hen gezien die 
afwijkende kleding en vooral vanwege die opvallende spitse puntmutskap het 
eerst betitelde als ‘scapuccini’: mannen met de puntkap. Die spotaanduiding heb-
ben zij zich vanaf 1535 als een soort geuzennaam toegeëigend. In de Zuidelijke 
Nederlanden werd die naam in latere eeuwen verbasterd tot ‘kapecienen’. Maar 
zij werden hier ook ‘barrevoeters’ of ‘blote-voeten-paters’ genoemd, omdat zij 
gewoon waren in zomer en winter blootvoets te lopen in eenvoudige sandalen 
van eigen maaksel. Zo bracht deze groep ‘Franciscuszonen’ binnen de francis-
caanse beweging zijn eigenheid tot uitdrukking. Tot die eigenheid behoort ook 
‘de beleving van de Allerhoogste Armoede’. Het lopen op blote voeten was en is 
daarvan een symbool.
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het ontstaan van de minderbroeders-kapucijnen  
als een zelfstandige broederschap 

Voor het ontstaan van de kapucijnen als een eigen en zelfstandige ordesgemeen-
schap moeten we zoals gezegd terug naar het eerste kwart van de zestiende eeuw. 
Toen was er binnen de westerse of latijnse kerk sprake van twee franciscaanse 
hoofdstromen: de conventuelen en de observanten. De totstandkoming van deze 
beide hoofdstromen was deels het gevolg van een reorganisatie of sanering bin-
nen de sinds de vijftiende eeuw sterk verbrokkelde franciscaanse beweging door 
toedoen van paus Leo x (1513-1521). Op 29 mei 1517 had deze paus de bulle Ite 
et vos in vineam meam uitgevaardigd, waarin hij een aantal ‘snippergroepen’ van 
observanten, elk met hun eigen naam en gebruiken, had samengebracht in één 
nieuw ordesverband: de minderbroeders-observanten (Ordo Fratrum Minorum 
Observantorum). Daarmee had hij ook een duidelijke scheiding aangebracht 
tussen de – meer gematigde – conventuelen en de – strengere – groepen van 
observanten. Tevens wilde hij die nieuwe samengevoegde gemeenschap van ob-
servanten een leefwijze opleggen die weliswaar uitging van de – goedgekeurde – 

Kapucijn/Capesien met zijn karakteristieke puntmuts, ca. 1750 door Pieter Geraards. 
(bron: Breda’s Museum, inv. nr. bt 4305)
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Regel van Franciscus uit 1223, maar meer aangepast was aan de geest van de tijd. 
Maar volgens sommige strijders voor ‘de ware franciscaanse geest’ werd hiermee 
afbreuk gedaan aan het wezenlijke karakter van de observantenbeweging. Die 
moest niet streven naar aanpassing, maar naar ‘een herleving van de primitieve 
observantie, de observantie naar de letter zo goed als naar de geest van de eerste 
Franciscaanse dagen’. De Nederlandse kapucijn Optatus van Asseldonk (1909-
1999) uit Veghel, die zich tijdens zijn werkzame leven grondig verdiept had in 
het ontstaan van ‘zijn’ orde, heeft in dit verband ooit opgemerkt dat het de eerste 
kapucijnengeneratie als een specifieke belichaming van de observantenbeweging 
te doen was om een hervorming en vernieuwing, ‘niet de geest ten koste of ten 
bate van de letter, maar de geest als bezieling van de letter’. Die letter en geest 
betroffen het evangelie zoals de eerste volgelingen van Franciscus, levend in de 
schaduw van hun stichter, dat in praktijk hadden gebracht: in armoede, nederig-
heid, versterving en gebed. Daarbij vormde ‘de cultus van de gestrengheid’ (de 
austeritas) die verworteld lag in een op Franciscus teruggaande theologie van 
het kruis voor deze recalcitrante en gedreven ‘Reformfranziskaner’ de hoogste 
verwezenlijking van de beleving van dat evangelie. Zij noemden zichzelf aan-

Optatus van Asseldonk (1909-1999) uit Veghel was tijdens zijn jarenlange lectoraat en 
professoraat in Biezenmortel en Voorschoten (1940/’42-1964) een bijzonder produc-
tief en gezaghebbend auteur op het terrein van de theologie en geschiedenis van de orde. 
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vankelijk overigens ‘de mindere broeders van het kluizenaarsleven’ (frati minori 
della vita eremitica). Franciscus had immers ook als een rondzwervende kluize-
naar geleefd. 

Hieruit kan afgeleid worden dat het ontstaan van de kapucijnenorde verbon-
den is met een vorm van herbronning. Die herbronning, terug naar een leven van 
inkeer en boetvaardigheid zoals Franciscus dat met zijn eerste volgelingen had 
geleid, is gepaard gegaan met strijd. Of zoals wel eens is opgemerkt: ‘De kapu-
cijnen zijn uit strijd geboren en in strijd groot geworden.’ Hun stichters verzet-
ten zich tegen vermeende verslappingen in het bestaande ordesverband en dan 
vooral ten aanzien van de ‘observantie’: de naleving van de Regel van Franciscus. 

Aan de basis van deze kritische herbronningsbeweging die vanwege allerlei 
conflicten en intriges al snel tot een scheiding en een verzelfstandiging leidde, 
staan Mattheus – Matteo – van Bascio (1495-1552) en de broers Ludovicus en 

Mattheus van Bascio (1495-1552) behoorde tot de ‘hervormers’ waaruit de kapucijnen-
orde is voortgekomen. De ‘Bulla Exemptionis’ in zijn hand verwijst naar het pauselijk 
verlof om zich van de observantenorde los te maken (het schilderij behoorde tot de in-
ventaris van het in 2014 gesloten klooster in Breda).
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Rafaël van Fossombrone. In 1525 kreeg Mattheus, priester en predikant binnen 
de observantenorde, van paus Clemens v ii (1523-1534) verlof om in een on- 
derscheidend habijt met spitse kap te lopen en een zwervend eremietenleven te 
leiden. Bij Mattheus was van een ‘hervorming’ van de observantie van 1517 ech-
ter nog geen sprake. Het ging hem louter om een hervorming van zichzelf. Dat 
was anders bij de broers Fossombrone. Zij kregen in 1528 op voorspraak van 
Catharina Cibo, hertogin van Camerino en een nicht van diezelfde Clemens v ii, 
toestemming om een eremietenleven te leiden volgens de Regel van Franciscus. 
Ook mochten zij een – ruige, onverzorgde – baard dragen als een protest tegen 
de verfijnde luxe die veel geestelijken in die tijd tentoonspreidden. Belangrijker 
echter was dat zij volgelingen (novicen) mochten aannemen, die net als zijzelf 
een radicale beleving van Franciscus’ orde-ideaal nastreefden. Daarbij lieten zij 
zich inspireren door de drie evangelieteksten die volgens de traditie bepalend 
waren voor Franciscus’ bekerings- en roepingsverhaal. Dat waren Matteüs 19, 
21 (over de rijke jongeling die alles zou moeten verkopen wat hij bezat), Lucas 
10, 3-8 (over het gestuurd worden als lammeren onder de wolven en overal vrede 
verkondigend) en Matteüs 16, 24 (over de volgeling van Jezus die zijn kruis moet 
opnemen). Die radicale vorm van navolging werd op 3 juli 1528 bekrachtigd in de 
pauselijk bulle Religionis zelus. 

Die eerste ‘kapucijnen’ verbleven in de omgeving van Camerino, een hoog-
gelegen stadje in de Marken van Ancona dat hemelsbreed op een afstand van 
ruim zestig kilometer ten noordoosten van Assisi is gelegen. Van kloosters was 
toen nog geen sprake. Men trok rond van kluis naar grot, van kerkje naar kapel, 
prekend en handenarbeid verrichtend, maar zonder daarbij ‘de geest van heilig 
gebed en toewijding uit te doven’. 

Op een eerste beraad (‘kapittel’) in april 1529 in een afgelegen kluizenarij in 
de omgeving van Albacina bij Fabriano onder leiding van Mattheus en Ludo-
vicus werden ten behoeve van de nieuwe gemeenschap die toen nog maar uit 25 
leden bestond, ‘statuten’ opgesteld: de Constitutiones Alvacinae. Hieruit blijkt 
dat die eerste kapucijnen veel waarde hechtten aan het koorgebed: het goddelijk 
officie. Dit mocht echter niet gezongen worden, maar moest eenstemmig worden 
gereciteerd. Er mocht geen ander openbaar gebed aan toegevoegd worden, om-
dat er voldoende tijd moest overblijven voor het persoonlijke, inwendige gebed. 
Wie talenten had om te preken moest uitgezonden worden in de Wijngaard des 
Heren. Predikanten moesten bij hun preken hun kracht niet zoeken in nutteloze 
bespiegelingen of opgesmukte beeldspraak, maar in de eenvoud van voorstelling 
en in het voorbeeld van het eigen leven. 

Die eerste statuten bleken echter weinig houvast te bieden. In de jaren nadien 
werd de ‘kapucijner vereniging’ dan ook voortdurend geconfronteerd met con-
flicten over de juiste interpretatie van Franciscus’ orde-ideaal. Aan dat onderlinge 
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gekrakeel kwam pas een einde tijdens het Concilie van Trente (1545-1563). In het 
Ordedecreet van dit concilie van 3 december 1563 werd de broederschap zoals zij 
op dat moment beleefd werd, namelijk erkend als een authentieke franciscaanse 
levenswijze. Daarbij baseerden de concilievaders zich waarschijnlijk op de in-
houd van de – eerste – generale Constituties uit 1536. Die waren het resultaat 
van een generaal kapittel dat in november 1535 met een voortzetting in septem-
ber 1536 in Rome in het klooster van Sint Eufemia in de buurt van de kerk van 
Maria Maggiore was gehouden. Daar was de voormalige observant Bernardinus  
van Asti (1484-1554) tot overste (‘vicaris-generaal’) gekozen. Hij wordt be-
schouwd als de eigenlijke grondvester van de orde, die toen al ruim vijfhonderd 
leden telde. Ook heeft hij een sterk stempel gedrukt op de totstandkoming van 
die eerste Constituties. Vergeleken met de statuten van 1529, die in zekere zin te 
vroeg kwamen, vormden die de neerslag en vrucht van de – positieve – ervarin-
gen van de eerste zeven jaren daadwerkelijk broederschapsleven. Zij fungeerden 
echter ook als een richtsnoer om het onderhouden van de Regel voor de toe-
komst veilig te stellen. Daarbij gold het Testament van Franciscus uit 1226 als het 
eerste ‘spirituele commentaar’ op die Regel. Samen met ‘het persoonlijke voor-
beeld van de Serafijnse Vader’ was daarmee naar de overtuiging van Bernardinus 
‘het volledige levensprogram van de Kapucijnen’ gegeven. Met die betiteling van 
Franciscus als ‘de Serafijnse Vader’ werd gerefereerd aan de serafijn, een engel 
met zes vleugels van wie Franciscus in 1224 de wondtekens (stigmata) van Jezus 
zou hebben ontvangen. ‘Serafijns’ zal voortaan tot het taaleigen van de kapu-
cijnen gaan behoren. Dat taaleigen maakt evenals de ‘strikte’ observantie deel uit 
van het – ideale – profiel van de kapucijnenorde. 

In de praktijk leidde dit levensprogram tot een leefwijze gebaseerd op be-
schouwing én apostolaat, op contemplatie en actie. In dit ‘vita mixta’ vormde de 
contemplatieve dimensie de grondslag voor de actieve dimensie. Die actieve di-
mensie kreeg overigens niet enkel gestalte in het preken in kerken en op pleinen. 
Van meet af aan hebben de kapucijnen zich ook ingezet voor activiteiten op het 
terrein van het maatschappelijk dienstbetoon. Zo wijdde Ludovicus van Fossom-
brone zich tijdens een uitbraak van de pest in Camerino in 1526 al aan de verzor-
ging van de zieken. In de zeventiende en achttiende eeuw fungeerden kapucijnen 
in onder meer Parijs, Saint-Malo en Alençon als brandweerman en melaatsenver-
pleger. Om die reden werden zij er ‘hommes de feu et de peste’ genoemd. Ook  
in diverse steden in de Zuidelijke Nederlanden verzorgden zij de pestlijders, 
terwijl zij in enkele Italiaanse steden spaar- en kredietbanken opzetten ten be-
hoeve van de armen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat twee eeuwen later 
vanuit het sinds 1912 bestaande kapucijnenklooster in de Amsterdamse Jordaan 
ook zo’n ‘armenbank’ werd opgericht. Die is echter op zeker moment failliet ge-
gaan. Na de Tweede Wereldoorlog hebben kapucijnen, verbonden aan het Don  
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Bosco-werk in Nijmegen, eveneens 
een armenbank gesticht. Hoe het 
deze ‘crediet- en voorschotbank’ is 
vergaan, is niet bekend. 

Met deze en andere vormen van  
maatschappelijk dienstbetoon ga-
ven de kapucijnen uitdrukking aan 
hun ideaal om ‘de minderen met de 
minderen te zijn’ en zo de minori-
tas te betrachten. Die op minoritas 
gebaseerde levenswijze zal eeuwen-
lang de kapucijnenorde blijven ken-
merken. Of zoals Symphorianus  

van den Heuvel uit Geldrop het in een artikel uit 1929 formuleerde: ‘De Capucijn 
wil een echte Franciscus-zoon zijn, de wel strenge, maar niet starre wereldschuwe 
Minderbroeder, de blijde franciscaansche rigorist, de consekwente christen, de 
zuiver Evangelische arme, in alles ridderlijk onthecht. Daardoor wordt hij ge-
bedsman en apostel. Om het zeker te worden blijve hij trouw aan vaste gebeds-
uren en kan hij vrij en naar behoeften methoden kiezen.’

Symphorianus presenteert hier een – tijdgebonden – ideaalbeeld. Die tijd-
gebondenheid blijkt onder meer hieruit dat in dit citaat met geen woord gerept 
wordt van de broederschap (de fraternitas) waarvan die ‘Franciscus-zoon’ deel 
uitmaakt. En daarvan is in de rest van zijn artikel ook geen sprake. Nu worden in 
de Constituties van 1536 de aanduidingen ‘broederschap’ en ‘broederschapsle-
ven’ ook niet gebruikt. Maar er is wel steeds sprake van ‘broeders’: ‘Zij beminnen 
elkaar hartelijk, verdragen elkaars gebreken en oefenen zich voortdurend in de 
liefde tot God en de naaste…’. Wel valt er op die geest van broederschap en op 
dat broederschapsleven in de praktijk heel wat af te dingen. Zo is er in de loop 
der eeuwen binnen de orde een duidelijk standenverschil ontstaan tussen paters 
en (leken)broeders, waarbij de eerstgenoemden allerlei klerikale voorrechten 
genoten. Pas tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zal opnieuw 
serieus werk gemaakt gaan worden van het oorspronkelijke broederschapsideaal 

Symphorianus van den Heuvel (1894-
1973) uit Geldrop was in diverse 
kloosters gardiaan, onder andere in 
Breda en Den Bosch. Zijn interesse in 
de geschiedenis van de orde was die 
van een autodidact.
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van Franciscus en daarmee van een ‘laïcale’ levensstijl zonder standenverschil en 
klerikale privileges.

een wereldwijde broederschap, gekenmerkt door 
provinciale verscheidenheid

Toen in 1536 de eerste Constituties werden afgekondigd, telde de kapucijnenor-
de al veertig kloosters, verdeeld over een twaalftal provincies, alle in Italië. Pas in 
mei 1574 gaf paus Gregorius xiii (1572-1585) de orde officieel toestemming om 
zich ook buiten Italië te vestigen. Hij beschouwde de kapucijnen namelijk als bij 
uitstek geschikt om door hun woord en voorbeeld (verbo et exemplo) het protes-
tantisme te bestrijden en degenen die afgedwaald waren terug te brengen tot de 
moederkerk. Vanuit hun vestiging in Frankrijk, waar in 1580 al twee provincies 
konden worden opgericht, de ene in het gebied rond Parijs en de andere rond 
Lyon en Avignon, kwamen in 1585 de eerste kapucijnen naar de Lage Landen. 
Daarna ging het snel: in 1618 bezat de orde al veertig provincies met in totaal 
1030 kloosters en 14.846 paters en broeders. In de daaropvolgende eeuw breidde 
de orde zich verder uit. Voorlopig hoogtepunt vormde het jaar 1741. Toen telde 
de orde 64 provincies, 1730 kloosters en 34.029 leden. Elk van die provincies 
had en heeft haar eigen geschiedenis die nooit enkel een afgeleide is van de ge-
schiedenis van de orde als geheel. Elke provincie draagt immers ook het stempel 
van het katholicisme en de godsdienstige verhoudingen in het land waarin de 
leden van die provincie werkzaam zijn. Om nog maar te zwijgen van de (kerk-)
politieke verwikkelingen in het betreffende land. 

In de Lage Landen waren die (kerk)politieke verwikkelingen er mede debet 
aan dat van een exclusief Nederlandse kapucijnenprovincie pas sprake was vanaf 
1882. Die provincie werd opgericht in een periode waarin het katholieke volks-
deel alhier zich in een proces van ‘herleving’ bevond. Daarbij zetten de leiders 
van dat volksdeel het zuilmodel in als een instrument van emancipatie, contro-
le en (zelf)bescherming. Toen die emancipatie eenmaal voltooid was, had dat 
instrument ook geen functie meer. De zuil begon te wankelen en vergruizelde 
snel. Heel deze ontwikkeling heeft ook een stempel gedrukt op de loop van de 
Nederlandse kapucijnenprovincie doorheen de vaderlandse geschiedenis tot op 
de dag van vandaag. Die provincie groeide na 1882 gestaag, zowel qua ledental 
als ten aanzien van het aantal vestigingen. Beide groei-elementen hangen met 
elkaar samen en versterken elkaar. Van elke concrete kloostergemeenschap gaat 
ook altijd een bepaalde werfkracht uit. In zekere zin is de geschiedenis van de 
orde, in dit geval in Nederland, ook de geschiedenis van de afzonderlijke huizen 
en communiteiten. Binnen elk van die communiteiten wordt met vallen en op-
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staan invulling gegeven aan het broederschapsideaal. De samenstelling van die 
communiteiten wisselde echter geregeld. Na elk provinciaal (keuze)kapittel dat 
vanaf 1882 om de drie jaar plaatsvond was er, zeker tot het begin van de jaren 
zestig van de twintigste eeuw, sprake van een heuse ‘volksverhuizing’. Een van de 
eerste bestuursdaden van het nieuwgekozen provinciale bestuur (de provinciale 
definitie) was namelijk de verplaatsing van de huisoversten (gardiaans) en vaak 
ook diens plaatsvervangers (de vicarissen). Veel andere medebroeders kregen bij 
die gelegenheid eveneens een andere benoeming. Met dit beleid werd uitdruk-
king gegeven aan het mobiliteitsdenken binnen de orde: het ideaal van de itine-
rantia: de algehele beschikbaarheid van iedere medebroeder voor elke mogelijke 
functie of taak. Maar zo werd ook voorkomen dat de verschillende huizen tot 
(te) zelfstandige entiteiten uitgroeiden. Niet de plaatselijke broederschap moest 
prioriteit hebben, maar de provinciale broederschap. 

de nederlandse provincie als object van historisch 
onderzoek

De afgelopen decennia hebben amateur- zowel als vakhistorici van binnen en 
buiten de orde een groot aantal bouwstenen aangedragen ten behoeve van een 
meer omvattende geschiedenis van de Nederlandse kapucijnenprovincie. Daarbij 
gaat het om biografische studies, vooral in artikelvorm, maar ook om bijdragen 
over afzonderlijke kloosters en/of de daarmee verbonden kloosterkerken alsme-
de om publicaties over bepaalde werkvelden zoals het bedrijfsapostolaat of het 
jeugdwerk. Ook over het missiewerk van de Nederlandse kapucijnen is inmiddels 
het nodige gepubliceerd. Zeker drie personen hebben elk op hun manier een 
substantiële bijdrage geleverd aan de historiografie van de Nederlandse provin-
cie. Dat zijn Gerlacus Schummer (1901-1987) uit ’s-Hertogenbosch, Gentilis 
van Loon (1917-2010) uit Asten en Ambrosius van der Stam (1926-2006) uit 
Zoetermeer.

‘Pater Gerlach’, zoals hij meestal werd genoemd, studeerde na zijn priester- 
wijding in maart 1927 van 1928 tot 1931 historische wetenschappen alsmede 
archeologie en kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven. 
In beide disciplines behaalde hij in 1931 een licentiaat. Tot een dissertatie is het 
nooit gekomen, maar hij heeft wel een groot aantal publicaties op zijn naam 
staan. De eerste dateert reeds uit 1922 en verscheen – bijna anoniem – in Francis-
caansch Leven, een door de kapucijnen in 1917 gesticht maandblad met als onder-
titel ‘maandschrift voor franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst’. Gerlach 
was van 1931 tot 1958 hoofdredacteur van dit blad en heeft aan de deelthema’s 
‘geschiedenis en kunst’ diverse informatieve artikelen gewijd, zij het eerder  
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beschrijvend dan analyserend 
van aard. Na een lectoraat in de 
kerkgeschiedenis van 1935 tot 
1949 in Tilburg en Biezenmor-
tel was hij van 1949 tot najaar 
1972 provinciearchivaris. In die 
hoedanigheid schreef hij het ‘In 
Memoriam’ van meer dan 130 
overleden medebroeders in Uni 

Trinoque, het interne – officiële – mededelingenblad van de Nederlandse provin-
cie. Samen met zijn artikelen in Franciscaansch Leven vormden die dikwijls zeer 
gedetailleerde ‘In Memoriams’ belangrijke bouwstenen voor mijn boek. 

Gentilis van Loon werd één jaar na zijn priesterwijding in 1942 naar Han-
del gestuurd als assistentiepater. Omdat hij daar weinig omhanden had, begon 
hij te schrijven. In 1947 verscheen zijn eerste boek, Het tweede zwaard, over de 
kapucijnenheilige Laurentius van Brindisi (1559-1619), nadien door hemzelf als 
‘een jeugdzonde’ betiteld. In datzelfde jaar werd hij hoofdredacteur van de Bor-
neo-Almanak, de sinds 1910 bestaande populaire missiealmanak van de Neder-
landse kapucijnen. Ook werd hij redacteur van het door de provincie uitgegeven 
Volksweekblad. In maart 1961 kreeg hij de leiding over het nieuwe geïllustreerde 
blad Met kap en koord. Dat hoofdredacteurschap heeft hij 34 jaar lang uitgeoe-
fend. In zijn talloze aan historische onderwerpen gewijde artikelen, maar ook 
in zijn ‘missieboeken’ over Borneo, Sumatra en Tanzania ontpopte hij zich als 
een vlotte maar ook bondige schrijver, kritisch maar altijd met een milde onder-
toon. Zijn publicaties kunnen beschouwd worden als specimina van een gedegen 
onderzoeksjournalistiek, ook al was hijzelf hiervan niet zo overtuigd. In een te-
rugblik op zijn omvangrijke productie schreef hij in 2004 aan zijn medebroeder 
Gaudentius – Sjef – Slaats (1924-2012), net als hijzelf uit Asten afkomstig en 
samensteller van een bibliografie van publicaties van Nederlandse kapucijnen: 
‘Niets van wat ik geschreven heb heeft waarde voor de toekomst, laat staan voor 

Gentilis van Loon (1917-2010) uit 
Asten geldt als de belangrijkste 
kroniekschrijver van de Neder-
landse provincie. Hij stond aan de 
basis van het nog steeds bestaan-
de kapucijnenblad Met kap en 
koord en was een groot aantal  
jaren hoofdredacteur van dit  
blad.
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de eeuwigheid.’ Dat laatste moge zo zijn, maar dat neemt niet weg dat zijn publi-
caties voor mijn werk een waardevolle informatiebron vormden. 

Ambrosius van der Stam studeerde na zijn priesterwijding in 1953 klassieke 
talen in Nijmegen. Vanaf januari 1960 tot juli 1981 doceerde hij die talen op het 
kapucijns kleinseminarie in Oosterhout. In het najaar van 1981 werd hij secreta-
ris van de provinciaal en enige tijd later ook provinciaal archivaris als opvolger 
van Manuel – Theo – Jansen (*1941) uit Baarn. Die was inmiddels in Nijmegen 
gepromoveerd op een kerkhistorische studie over het aandeel van de regulieren in 
de parochiële zielzorg van Nederland en had in oktober 1983 een aanstelling ge-
kregen aan het Historisch Instituut van de orde in Rome. Ambrosius combineer-
de zijn onderwijstaken in Oosterhout van 1983 tot 1991 met een docentschap 
klassieke talen aan de Theologische Faculteit Tilburg (tf t). Na zijn afscheid 
van de tf t startte hij met ‘een basisgeschiedschrijving van de Nederlandse ka-
pucijnenprovincie’. Hiervan zei hij zelf met de nodige zelfkennis dat dit geen 
‘echte’ geschiedschrijving was, maar meer een beschrijving van de inhoud van de 
archiefstukken die hij per thema bij elkaar had gezocht. Hij heeft de resultaten 
van dit met ijzeren discipline en grote nauwgezetheid verrichte speurwerk, niet 
alleen in zijn eigen archief maar ook in archieven in Rome, Antwerpen en Dublin, 
dan ook nooit gepubliceerd. Het was zijn ‘nalatenschap aan een echte historicus’. 
Van die nalatenschap heb ik vanaf 2011 met veel vrucht gebruikgemaakt. 

Geen kapucijn heeft het echter ooit aangedurfd om op basis van alle inmid-
dels beschikbare publicaties een meer omvattende historische studie te schrijven 
over leven en werken van de Nederlandse kapucijnen. Daarvoor moest eerst  
op een aantal deelterreinen ook meer archiefonderzoek worden verricht. Dat 
gold overigens niet voor het tijdvak dat voorafgaat aan de oprichting van de  
Nederlandse provincie in 1882. Over dat tijdvak dat zoals gezegd begon in 1585 
heeft de vroegere archivaris van de Belgische provincie Hildebrand – Julius Raes 
– van Hooglede (1884-1961) vanaf 1913 namelijk uitvoerig archiefonderzoek 
verricht en daarvan ook in talloze publicaties verslag gedaan. Zijn elf banden  
tellende naslagwerk, getiteld De kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom 
Luik, vormt nog steeds een onmisbare ‘Fundgrube’ voor al wie zich met het tijd-
vak 1585-1857/’82 bezighoudt. De iets te openhartige Hildebrand mocht echter 
voor de periode vanaf 1882 geen archivalia meer inzien. En dus fungeerden de 
jaren 1857/’82 voor hem als een terminus ad quem. Daarop wees ik reeds in mijn 
verslag van een vooronderzoek, getiteld ‘Introductie tot de geschiedschrijving 
van de provincie der Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland 1840-2005’ dat 
in mei 2005 aan het provinciaal kapittel werd aangeboden. Dat verslag vormde 
het vertrekpunt voor een studie waarmee ik eind 2010 op verzoek van het toen-
malige Nederlandse kapucijnenbestuur ben gestart. Het resultaat daarvan ligt nu 
voor u. 
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een verhaal van de nederlandse provincie:  
opbouw en visie 

Op het eerste provinciaal kapittel op 10 november 1882 in Tilburg werd Archan-
gelus van de Coolwijk (1848-1911) uit Macharen tot provinciaal gekozen. Bij zijn 
aantreden kreeg hij van zijn medekapittelleden vier opdrachten mee. Hij moest 
er allereerst voor zorgen dat het aantal kloosters in Nederland werd uitgebreid. 
In 1882 telde de net gevormde Nederlandse provincie slechts vier vestigingen: in 
Velp bij Grave, in Handel, in Slikgat (dat vanaf 1910 Langeweg zou gaan heten) 
en in Tilburg. Weliswaar behoorde het klooster in Meersel-Dreef, een tiental 
kilometers ten zuiden van Breda, ook tot die provincie, maar dat was slechts 
tijdelijk. Uiterlijk op 1 januari 1885 zou die vestiging overgaan naar de ook in 
1882 opgerichte Belgische provincie. Ten tweede was het nodig dat de jonge 
Nederlandse provincie meer apostolaatstaken toebedeeld kreeg. Daartoe moest 
Archangelus contact zoeken met de bisschoppen van Utrecht, Haarlem, Breda, 
’s-Hertogenbosch en/of Roermond. Want die moesten ermee instemmen dat de 
orde in die bisdommen (meer) activiteiten kon ontplooien. Zijn derde opdracht 
impliceerde het opzetten van een opleidingstraject voor jongemannen die kapu-
cijn wilden worden. Daarbij ging het om een gedegen humanioraopleiding in 
de vorm van een serafijns seminarie, een goed opgezette noviciaatsvorming en 
een degelijk pakket hogere studies. En tenslotte moest hij zich sterk maken voor 
de verkrijging van een eigen missiegebied voor de Nederlandse provincie. Zo 
zou voorkomen worden dat individuele medebroeders naar een missiegebied van 
een andere provincie zouden vertrekken of zich onder het gezag van een ander  
religieus instituut zouden stellen. Het generaal bestuur in Rome was er trou-
wens ook een voorstander van dat elke provincie de beschikking kreeg over een 
of meer eigen missiegebieden.

Dit ‘programma van eisen’ kon natuurlijk nooit binnen één bestuursperio-
de worden uitgevoerd. Dat beseften de kapittelleden in 1882 ook wel. Maar het 
betrof hier wel wensen die gerealiseerd moesten worden, wilde de Nederlandse 
provincie uitgroeien tot een werkelijk vitaal onderdeel van de wereldwijde kapu-
cijnenorde. Daarom hebben Archangelus en zijn opvolgers hieraan in de jaren 
nadien ook veel aandacht geschonken. 

Op dit ‘programma van eisen’ is de structuur van dit boek gebaseerd. Na 
deel i waarin een schets wordt gegeven van de voorgeschiedenis van de Neder-
landse provincie, volgen vijf deels thematisch, deels chronologisch opgezette 
delen. Deel ii is gewijd aan de materiële infrastructuur van de Nederlandse pro-
vincie: de uitbreiding van het kloosterbestand en vanaf een bepaald moment de  
– noodgedwongen – inkrimping van dat bestand. Die inkrimping ging overigens 
gepaard met het zoeken naar manieren om desondanks de kapucijnse aanwezig-
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heid in Nederland veilig te stellen. In deel iii gaat het om de bekommernis om 
de opleiding en vorming van de kandidaat-leden ten behoeve van die provincie. 
In deel iv komen de apostolaatswerkzaamheden in eigen land aan de orde, ter-
wijl in deel v wordt ingegaan op het missiewerk overzee. Deel v i tenslotte is 
gewijd aan de relatie tussen het generaal bestuur in Rome en de Nederlandse 
provincie. De cultivering daarvan was in 1882 weliswaar geen expliciete opdracht 
aan Archangelus, maar wel een logische consequentie van de vier genoemde  
taken. 

Via deze structuur, ontleend aan het domein ‘beleid en bestuur’, bleek het 
mogelijk ten behoeve van leven en werken in de Nederlandse kapucijnenpro-
vincie recht te doen aan mijn streven ‘een integrale provinciegeschiedenis’ te 
schrijven. Kenmerkend voor zo’n integrale geschiedenis is dat er sprake is van 
een wisselwerking tussen het leven van de individuele kapucijn en de geschiede-
nis van de provincie waarvan hij deel uitmaakt. Uiteindelijk zijn het immers de 
afzonderlijke leden die de loop van een gemeenschap doorheen de tijd bepalen. 
Tevens kunnen in zo’n integrale geschiedenis de institutionele, spirituele en cul-
tuurhistorische dimensies die eigen zijn aan het wel en wee van die gemeenschap 
op een ‘organische’ manier met elkaar verbonden worden.

de geraadpleegde bronnen en literatuur

Voor dit boek werd hoofdzakelijk geput uit het archief van de Nederlandse kapu-
cijnenprovincie (Archivium Capuccinorum Hollandiae, ach) dat zich ten tijde 
van de onderzoeksfase (2011-2014) nagenoeg in zijn geheel op het provincialaat 
in ’s-Hertogenbosch bevond. Dit archief, dat ruim negenhonderd dozen telt, be-
staat uit vijf grote bestanden die zonder enige beperking konden worden geraad-
pleegd: de Generalia (achgen), de Provincialia (achprov), de Conventualia 
(achconv), de Missionalia (achmis) en de Personalia (achpers). Een kleiner 
gedeelte van de Missionalia bevond zich tijdens deze jaren nog op de missie-
procuur in het klooster in Tilburg en is daar geraadpleegd. Van deze vijf be- 
standen waren in 2014 alleen de Generalia en de Provincialia tot en met 2002 
volledig geïnventariseerd. Het eerstgenoemde bestand betreft de wederzijdse 
contacten met het generaal bestuur in Rome, het tweede de stukken van het pro-
vinciaal bestuur en die betreffende provinciale aangelegenheden, inclusief alle 
pastorale werkvelden waarop de Nederlandse kapucijnen sinds 1882 actief zijn 
geweest. 

Sinds begin 2015 bevinden zich de Generalia, de Provincialia en de Conven-
tualia (met daarin alle archiefmateriaal betreffende de afzonderlijke kloosters) 
alsmede een groot deel van de Missionalia in het Erfgoedcentrum Nederlands 
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Kloosterleven in St. Agatha. Daar wordt het nog niet geïnventariseerde materiaal 
verder geordend. In een later stadium worden ook de Personalia (de persoons-
archieven van alle individuele Nederlandse kapucijnen) naar St. Agatha overge-
bracht. 

Een belangrijk onderdeel van de Personalia vormen de zogenoemde egodo-
cumenten die ons door een aantal kapucijnen zijn nagelaten. Dit betreft brie-
venbundels, al dan niet gedrukte vraaggesprekken, autobiografische aantekenin-
gen en memoires, zowel van kapucijnen als van anderen die (een deel van) hun 
opleiding bij de kapucijnen hebben gevolgd. De in deze egodocumenten vervat 
liggende persoonlijke ervaringen overstijgen vaak de particulariteit die eigen is 
aan dit type bronnen. Het gaat immers om ervaringen die, zeker waar het de 
opleiding en vorming betreft, collectief gedeeld zijn en vaak ook als zodanig be-
schreven worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de autobiografische aantekeningen 
van Stanislaus Luppes (1879-1959) uit Harderwijk, een kostbare bron, honderd 
getypte pagina’s groot, waarin Stanislaus in 1953/’54 terugblikt op de eerste der-
tig jaar van zijn leven met en in de orde. Hij kon daarbij gebruikmaken van een 
ook in zijn persoonsdossier aanwezig aantekeningenschrift uit die tijd zelf. Dat 
het verhaal in 1922 heel abrupt stopt, hangt ongetwijfeld samen met het vanaf 
1953 snel afnemend gezichtsvermogen van Stanislaus. 

Stanislaus, zoon van een beroepsmilitair en volgens sommige medebroeders 
zelf ook nogal militaristisch aangelegd, was overigens geen doorsnee kapucijn 
(maar welke kapucijn is dat wel?). Gezien zijn bestuurlijke kwaliteiten werd hij 
niet minder dan vijf keer tot provinciaal gekozen: in 1912, 1918, 1921, 1927 en 
1930. De eerste keer, op 7 augustus 1912, was hij niet eens kapittelheer: ‘ik was 
niet meer dan lector en biechtvader’. Het bericht van zijn keuze ontving hij per 
telegram op zijn cel in ’s-Hertogenbosch, waarna hij halsoverkop naar Tilburg 
afreisde om het roer van aftredend provinciaal Anastasius de Goeij (1872-1945) 
uit Houten over te nemen. Tijdens zijn verschillende bestuursperioden waarin 
continuïteit, vasthouden aan de bestaande tradities als voornaamste beleidslijn 
gold, werden de kloosters van Rotterdam-Charlois, Rotterdam-Katendrecht en 
Biezenmortel gesticht. Voorts werd een begin gemaakt met de stichting van een 
klooster in Nijmegen. Stanislaus heeft tweemaal een visitatiereis naar de kapu-
cijnse missiegebieden van Borneo en Sumatra gemaakt, in 1922 en 1931, en nam 
viermaal deel aan een generaal kapittel: in 1914, 1920, 1926 en 1932. Hij combi-
neerde zijn veelvuldige werkzaamheden buitenshuis met een vaste, drukbeklante 
biechtstoel in de kloosterkerk van Den Bosch. Dat biechtvaderschap heeft hij 
uitgeoefend van 1902 tot het voorjaar van 1958. 

In Stanislaus’ autobiografie treffen we veel zaken aan die ook voor andere 
kapucijnen golden: toen, maar ook in latere tijd. Die collectieve ervaringen en 
belevenissen zullen echter niet altijd op eenzelfde manier gewaardeerd zijn. Een 
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bestuurder kijkt anders terug op een gemeenschappelijk verleden dan een as-
sistentiepater of een termijnbroeder. Van de bewaard gebleven egodocumenten 
is dan ook met een zekere behoedzaamheid gebruikgemaakt. 

Die behoedzaamheid heb ik ook aan de dag gelegd ten aanzien van het ge-
bruik van de in totaal negentien interviews die ik tussen 2007 en 2016 heb af-
genomen. Bij de keuze van de te interviewen personen is allereerst gelet op de 
diversiteit aan leefvormen van de betrokkenen: in een grote (klooster)communi-
teit, in een kleine, al dan niet experimentele leefgroep of als op zichzelf wonend, 
eventueel samen met een huisgenote. Verder werd gestreefd naar een zekere re-
presentativiteit inzake de verrichte werkzaamheden. Zo is uitvoerig gesproken 
met voormalige provinciaals, een gardiaan, een novicemeester, een missieprocu-
rator, met enkele seminariedocenten in én buiten Nederland, een bouwbroeder 
en verscheidene missionarissen. Hetgeen uit hun mond werd opgetekend diende 
vooral om de omvangrijke hoeveelheid schriftelijk materiaal van een persoonlijke 
(ervarings)noot te voorzien. 

Voorts werd ten behoeve van dit boek geput uit de zogenoemde A(uteurs)- 
bibliotheek die zich nog steeds op het provincialaat in Den Bosch bevindt. Het 
betreft een collectie boeken en artikelen, deels in de vorm van overdrukken, ge-
schreven door Nederlandse en niet-Nederlandse kapucijnen. Bij die overdruk-
ken gaat het zowel om artikelen, verschenen in de ‘eigen’ tijdschriften zoals Fran-
ciscaans Leven en Uni Trinoque als om artikelen in andere periodieken. In maart 
2003 publiceerde de eerder genoemde Gaudentius – Sjef – Slaats een ‘toegang’ 
tot deze bibliotheek: de Catalogus van de Provinciale A-Bibliotheek. Publicaties van  
Kapucijnen 1543-2003 (in printvorm). In 2005 verscheen van zijn hand de Biblio-
grafie: Publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provincie 1882-2005 (eveneens als 
print). Deze bibliografie bevat veel meer titels dan die welke ‘lijfelijk’ aanwezig 
zijn in de A-bibliotheek. Beide publicaties vormden voor mij een belangrijke 
sleutel tot een groot aantal secundaire bronnen. 

Omdat de inventarisatie van het archief tijdens de onderzoeksfase bij lange 
na niet voltooid was en in veel gevallen dus enkel globaal naar een bepaalde bron 
verwezen kon worden, is in dit boek afgezien van een notenapparaat. In plaats 
daarvan wordt als laatste ‘hoofdstuk’ van elk deel een gedetailleerd overzicht 
gegeven van de specifiek voor dat deel geraadpleegde en verwerkte bronnen en 
literatuur. In die literatuuroverzichten staan de publicaties van kapucijnen die 
(hoofdzakelijk) onder hun kloosternaam hebben gepubliceerd, ook onder die 
kloosternaam vermeld. Wel is steeds tussen haakjes de familienaam toegevoegd. 
Kapucijnen die (alleen) onder hun familienaam publiceerden, staan ook als zoda-
nig in de bibliografische overzichten.

Een hiermee samenhangend probleem betreft de naamsaanduiding van de in-
dividuele kapucijnen. In de Nederlandse provincie (maar hier niet alleen) was het 
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tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw gebruikelijk dat men bij zijn intreden 
een kloosternaam kreeg. Zo werd Jan van de Coolwijk vanaf 1866 Archangelus 
genoemd. Omdat hij afkomstig was uit Macharen, werd hier ‘van Macharen’ 
aan toegevoegd. Na zijn overlijden in november 1911 kwam de kloosternaam 
Archangelus weer vrij. Die ging nu over op een nieuwe drager: in dit geval was 
dat de in oktober 1912 ingetreden Cornelis Klazen. Geboortig uit Waspik heette 
hij voortaan Archangelus van Waspik. Na diens overlijden op 9 april 1939 kreeg 
Adriaan Kimenai (1919-2014) uit Dongen bij zijn intreden op 31 augustus 1939 
de naam Archangelus. De plaatsnaamtoevoeging: van Macharen, van Waspik, 
van Dongen was dus noodzakelijk om verwarring te voorkomen. Tijdens het ge-
neraal kapittel van mei/juni 1970 werd besloten dat nieuwe leden hun doopnaam 
+ familienaam behielden. Bestaande leden mochten voortaan (eens en voor al-
tijd) kiezen tussen hun kloosternaam of hun familienaam. In Nederland was een 
aantal medebroeders daartoe al eerder overgegaan, nadat het provinciebestuur op 
5 februari 1962 had laten weten geen bezwaar meer te hebben tegen het gebruik 
van de familienaam. En dus noemde Albuinus van Helmond zich kort daarop 
Albuinus Leenhouwers en weer wat later Piet Leenhouwers. Anderen waren 
minder consequent. Zo noemde Luchesius van Woensel zich vanaf een bepaald 
moment afwisselend Luchesius Smits, Ton Smits of A.H. Smits. Die ‘verande-
ring’ van naamsaanduiding heeft ook haar neerslag gevonden in dit boek. Daar-
bij werd in overleg met de leden van de hierna nog te noemen klankbordgroep 
een feitelijk niet geheel correcte, maar wel pragmatische en consequente keuze  
gemaakt. 

Dat betekent dat tót de stichting van de Nederlandse provincie in 1882 alle 
kapucijnen na hun intreden op de traditionele manier worden aangeduid: dus 
Archangelus van Macharen. Vanaf 1882 wordt dat de eerste maal (in elk deel) 
Archangelus van de Coolwijk uit Macharen en later alleen Archangelus, al dan 
niet voorzien van Van de Coolwijk. Bij een eerste vermelding worden ook steeds 
geboorte- en sterfjaar (eventueel jaar van uittreden) tussen haakjes aangegeven. 
Bij pausen, bisschoppen en andere gezagsdragers worden bij de eerste vermel-
ding niet de leef- maar de bestuursjaren aangegeven. 
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woorden van dank

Wie als buitenstaander een ‘familieverhaal’ wil schrijven moet het vertrouwen 
zien te winnen van de betrokken familieleden. Dat is in mijn geval alleszins gelukt. 
Tijdens de gezamenlijke maaltijden en koffiepauzes in de communiteiten van 
’s-Hertogenbosch en Tilburg kreeg ik heel wat wel en wee uit heden en verleden 
van de Nederlandse kapucijnenprovincie te horen. Op concrete vragen mijner- 
zijds werd altijd zo eerlijk mogelijk ingegaan. Ik dank de communiteitsleden van 
beide kloosters hartelijk voor hun gastvrijheid, hun openheid en belangstelling. 
Ook denk ik met grote genegenheid terug aan de broeders die in de loop van 
mijn onderzoek overleden zijn, met name aan Fructuosus – Frans – van Lingen,  
tot op hoge leeftijd begiftigd met een ijzeren geheugen, maar ook met een groot 
gevoel voor (kapucijnen)humor. Ik heb veel aan hem te danken. Mijn specia-
le dank gaat uit naar de klankbordgroep die eind 2014 door het provinciebe- 
stuur werd ingesteld. De leden van die groep, Sjef van der Horst, Sjef van Laar-
hoven, Hans de Visser en Jacques Wijnen, hebben de verschillende tekstgedeelten 
zorgvuldig bestudeerd en daarbij een groot aantal waardevolle kanttekeningen 
gemaakt. Minstens even belangrijk was dat onze gezamenlijke bijeenkomsten 
altijd in grote harmonie verliepen. De contacten tussen bestuur, klankbord- 
groep en mij werden op voorbeeldige wijze behartigd door de secretaris van het 
provincialaat en sleutelbewaarster van de archiefruimten mevrouw Ingrid van 
der Heide. Ik dank voorts kunstenaar-kapucijn Philippus – Jan – Philippus die 
zich graag bereid verklaarde een ‘schilderij’ te maken voor het omslag van dit 
boek. Dankbaar ben ik ook voor de betrokkenheid van nos-journalist Piet van 
Asseldonk, oud-leerling van de kapucijnen en sinds februari 2006 ook redac-
tielid van Met kap en koord. Het kapucijnenbloed kruipt klaarblijkelijk waar het 
niet gaan kan… Piet stuurde mij het afgelopen anderhalf jaar bijna elke zondag-
morgen een opwekkende mail met altijd wel een suggestie of goede raad. Ook 
assisteerde hij bij de selectie en verwerking van het illustratiemateriaal.

Mijn grootste dank gaat uit naar Corrie Vervest. Zij wist niet in welk ‘ka-
pucijnennest’ zij verzeild raakte toen zij zich begin 2011 na een viering in de 
kloosterkerk op de Korvel in Tilburg liet ontvallen dat zij ‘wel wat tijd over had 
om mij te helpen’. Zij heeft mij inderdaad geholpen, zeer accuraat en met een 
groeiende betrokkenheid: eerst bij mijn archief- en literatuuronderzoek, toen bij 
de samenstelling van de bibliografie en de registers en tenslotte ook met haar 
commentaar bij de verschillende tekstgedeelten. En dan laat ik haar vele kleine 
klusjes tussendoor maar buiten beschouwing. Mede dankzij al deze mensen, 
maar ook dankzij de niet-aflatende steun van iemand die niet genoemd wilde 
worden, is dit boek er na zes jaar gekomen. 
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bronnen en literatuur bij de inleiding

Gedrukte bronnen
(Ambrosius van der Stam), De eerste Konstituties van de kapucijnen (1536). Het betreft  

een vertaling van: Eduard d’Alencon, Primigeniae Legislationis Ord. Fr. Min. 
Capuccinorum Textus Originalis…, in: Liber Memorialis in suppl. ad vol. lviv 
Analecta Ordinis, Roma, 1928, 356-419. Deze Constituties zijn na de verbeterde 
versie van 1575 in vergetelheid geraakt, maar in 1927 herontdekt en toen door 
Eduard d’Alencon (opnieuw) uitgegeven. De oorspronkelijke uitgave dateert  
uit 1537.

Brevis Conspectus Historicus Fratrum Minorum S.P.N. Francisci Capuccinorum in 
ditionibus Neerlandicis necnon Catalogus Fratrum Minorum S.P.N. Francisci 
Capuccinorum Provinciae Hollandicae ss. Trinitatis a die erectionis usque ad 
celebrationem aurei eiusdem jubilei 1882 – 20 – aprilis – 1932, z. pl., (1932). 

Dorenbosch, G.J.J.F.M., ‘Lijst der geschriften van drs. P. Gerlach ofm cap.’, in: 
L.P.L. Pirenne e.a., Pater Gerlachus septuagenarius 1901-1971. Een overzicht van zijn 
leven en werk, aangeboden op 20 oktober 1971 door bestuur en leden van het Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Den Bosch, 1971, 
35-59. Die lijst is nadien tweemaal door mevrouw Dorenbosch aangevuld en 
wel in Varia Historica Brabantica, dl. iv, ’s-Hertogenbosch, 1975, 373-399 en in 
Noordbrabants Historisch Jaarboek jg. 4, 1987, 177-181 voor de jaren 1976-1982. 
Daarmee telt de lijst van Gerlach’s publicaties in totaal 399 nummers. 

Freeman, G.P. e.a. (inleiding en toelichting), Franciscus van Assisi. De geschriften, 
Haarlem, 2004. 

Gaudentius (Sjef) Slaats, Bibliografie van publicaties van de Nederlandse Kapucijnen 
Provincie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch, 2005 (niet in druk).

Lexikon Capuccinum. Promptuarium historico-bibliographicum Ordinis Fratrum Minorum 
Capuccinorum (1525-1950). Bibliotheca Collegii Internationalis S. Laurentii 
Brundusini, Via Sicilia, Rome, 1951.

Servus Gieben, ‘L’Historiographie capucine, aujourd’hui et demain’, dans: 
Collectanea Franciscana 48 (1978), 435-449.

De website www.capuchins-in-the-low-countries.org van het Studie- en 
documentatiecentrum ‘Capuchins in the Low Countries’ aan de ku Leuven en 
het hier vermelde onderzoeksmateriaal.



inleiding  |  29

Literatuur
Cuthbert (van Brighton), ‘De physiognomie der kapucijnen-orde’, in: Franciscaansch 

Leven 11 (1928), 145-150.
P. Emmerich (= vermoedelijk Emericus Blondeel van Izegem), ‘De wezenlijke 

grondvesting der Kapucijnen-Orde’, in: Franciscaansch Leven 18 (1935), 334-347.
Galenus (Bekkers), ‘Bernardinus van Asti en zijn betekenis voor de 

capucijnenorde’, in: Franciscaansch Leven 15 (1932), 257-266.
Freeman, G.P., ‘Franciskaanse archeologie’, in: Franciscaans Leven 68 (1985), 188-

191.
Gentilis Aster (van Loon), Het tweede zwaard. Het leven van den heiligen Laurentius 

van Brindisi, Eindhoven, 1947. 
G(erlach Schummer), ‘Het apostolaat van St. Franciscus’, in: Franciscaansch Leven 5 

(1922), 218-225 en 250-258. 
Gerlach (Schummer), ‘Het Habijt van den Capucijn’, in: Franciscaansch Leven 18 

(1935), 38-45. 
Gerlach (Schummer), ‘In Memoriam Pater Hildebrand, overleden 6 juni 1961’, in: 

Franciscaans Leven 45 (1962), 60-63. 
Holzapfel, Heribert, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg im Br., 

1909. 
Horst, Sjef van der, ‘Tussen charisma en instituut’, in: Franciscaans Leven 70 (1987), 

241-249.
Jansen, Th. A.J., De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële 

zielzorg van Nederland 1853-1966, Nijmegen, 1976. 
Kampschreur, Jan, Het inwendige gebed bij de eerste kapucijnen volgens de constituties van 

1536 (op de website van de Kapucijnen in Nederland, 2000).
Kuster, N., ‘Nichts besitzen und alles teilen. Solidarische Armut der frühen 

Kapuziner’, in: Thomas Möllenbeck und Ludger Schulte (Hrsg.), Armut. Zur 
Geschichte und Aktualität eines christlichen Ideals, Münster, 2015, 171-192.

Optatus (van Asseldonk), ‘De Minderbroeders-Capucijnen in hun tijd. Een stuk 
katholieke hervorming’, in: Franciscaans Leven 46 (1963), 20-27; 82-92; 144-155; 
en 173-186.

Pirenne, L.P.L. e.a., Pater Gerlachus Septuagenarius 1901-1971. Een overzicht van zijn 
leven en werk, ’s-Hertogenbosch, 1971. 

Ris, Gerard, ‘De drie kernteksten uit het evangelie’, in: Franciscaans Leven jg. 92 
(2009), 9-16.

Roggen, Heribert, ‘De franciscaanse beweging. Een anarchie die zichzelf 
overstijgt’, in: Franciscaans Leven 79 (1996), 121-134.

Rotzetter, Anton, Franciscus van Assisi. De weg van het evangelie, Haarlem, 1983. 
Schijndel, Marieke van e.a., Franciscus van Assisi. Catalogus bij de gelijknamige 

tentoonstelling in Museum Catharijneconvent, Utrecht, 2016. 



30  |  inleiding

Silvester (van Asseldonk), ‘De eerste Capucijnen en hun ideaal’, in: Franciscaansch 
Leven 24 (1941), 60-73 en 126-134.

Symphorianus (van den Heuvel), ‘Capucijner-gebedsopvatting middeleeuwsch en 
modern’, in: Franciscaansch Leven 12 (1929), 34-36 en 59-63.

Tytgat, J.-P., ‘Raes, Julius’, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, v ii, Brussel, 1977, 
775-780. 

Vitus (Kaarsgaren), ‘Franciscaansche geest’, in: Franciscaansch Leven 2 (1918-’19), 
230-236; 254-258; 271-273. 

Vugt, Joos van, ‘De geschiedenis van zusters, paters en broeders. 
Geschiedschrijving over het religieuze leven in Nederland in de laatste twee 
eeuwen: resultaten tot nu toe en wensen voor de toekomst’, in: Jaarboek van het 
Katholiek Documentatie Centrum 26 (1996), 125-163.

Zweerman, Theo, ‘Thuisloze huisgenoten. Over de metafoor van de weg bij 
Franciscus’, in: Franciscaans Leven 78 (1995), 61-76. 

Tilburg, 1 juli 2016 



wereldlijke machthebbers als steunpilaar of spelbreker  |  31

i.  Wereldlijke machthebbers als steunpilaar of spelbreker: 
de kapucijnen in de Lage Landen tot de oprichting van 
een zelfstandige Nederlandse provincie (1585-1882)

Geschiedenis en voorgeschiedenis vormen vaak een samenhangend ge-
heel. Dat geldt ook voor het verhaal van de Nederlandse kapucijnenge-
meenschap. De geschiedenis van deze broederschap van minderbroe-

ders vanaf de oprichting van een eigen Nederlandse provincie in 1882 is niet los 
te zien van hun wederwaardigheden in de Lage Landen in de eeuwen voordien. 
Daarbij gaat het om een voorgeschiedenis die bijna driehonderd jaren bestrijkt 
en die begint bij de aankomst van de eerste vier kapucijnen in Antwerpen in 1585. 
In de loop van de navolgende drie eeuwen werd de basis gelegd voor de Neder-
landse provincie, misschien niet zozeer in organisatorisch en bestuurlijk opzicht 
maar zeker qua spiritualiteit en leefstijl. Tegelijkertijd verschilt die voorgeschie-
denis vanuit sociaal-cultureel, inclusief kerkpolitiek oogpunt drastisch van de 
eigenlijke geschiedenis vanaf 1882. Wereldlijke machthebbers bepaalden zeker 
tot omstreeks 1830/’35 de speelruimte waarover eigenlijk alle religieuze groepe-
ringen in de Lage Landen konden beschikken. Soms was dat geen probleem en 
kon het georganiseerde religieuze leven bloeien, maar er waren ook perioden van 
neergang, gevolg van achterstelling en onderdrukking. Het hoogste kerkelijk ge-
zag in Rome kon in die omstandigheden alleen maar werkeloos toezien.

In dit eerste deel komt de voorgeschiedenis van leven en werken van de Ne-
derlandse kapucijnen via een drietal chronologisch opgezette hoofdstukken aan 
de orde. In het eerste hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de periode 1585-
1780. Met het eerstgenoemde jaartal is de naam van legerleider en landvoogd 
Alexander Farnese, hertog van Parma, verbonden. Het jaartal 1780 is gerelateerd 
aan de persoon van keizer Jozef ii. Beiden hebben, zij het op uiteenlopende wij-
ze, een stempel gedrukt op de aanwezigheid van de orde in de Lage Landen. Dat 
was vooral in de Zuidelijke Nederlanden het geval. Dit had alles te maken met de 
omslag in de militaire en politieke machtsverhoudingen in Vlaanderen en Bra-
bant vanaf eind 1584. Daardoor kreeg de leiding van de katholieke kerk in deze 
gebieden de kans om na een periode van ruim acht jaar calvinistische overheer-
sing het hervormingswerk in de geest van het Concilie van Trente (1545-1563) 
opnieuw maar nu voluit ter hand te nemen. De kapucijnen hebben zich van meet 
af aan van harte aangesloten bij dit kerkelijk opbouwwerk. Zo wisten zij zich bin-
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nen enkele decennia een vaste en bijna onomstreden positie te verwerven in die 
gewesten waar de katholieke kerk de enige officieel toegelaten godsdienst was.

Anders was het in de Noordelijke Nederlanden, waar de Nederduits gere-
formeerde religie vanaf 1581 de bevoorrechte godsdienst was en alle ‘pauselijcke 
exercitiën’ verboden waren. Pogingen van de kapucijnen om ook daar vaste voet 
aan de grond te krijgen hebben uiteindelijk weinig uitgehaald. Daar kwam bij 
dat de door hen ondernomen missieactiviteiten in de zogenoemde Hollandse 
Zending door de leiding van de orde in Rome met argwaan werden bezien. Op 
een gegeven moment werden die activiteiten zelfs nagenoeg geheel verboden.

In het tweede hoofdstuk wordt het politiek en maatschappelijk woelige tijd-
vak tussen 1780 en 1830/’35 beschreven. In deze jaren van revolutie en restaura-
tie werden de kapucijnen in de Lage Landen geconfronteerd met enkele forse 
inbreuken op hun leven en werken. De gevolgen daarvan zijn nog lang nadien 
bepalend geweest voor hun bestaanswijze in deze gebieden. Een en ander kwam 
voort uit het optreden van een aantal elkaar opvolgende politieke regimes. Elk 
van die regimes wilde zoveel mogelijk greep krijgen op het georganiseerde religi-

Een bedelbroeder met bedelzak en een missiepredikant samen onderweg. Het oor-
spronkelijke Engelse onderschrift bij deze tekening uit 1589 luidt: ‘A New Secte of 
 Friars called Capichini’. 
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euze leven, eerst in het zuiden en later ook in het noorden. Daarbij ging het om 
landsdelen die sedert de beginperiode van de Opstand tegen Spanje (1568-1609) 
geleidelijk aan steeds verder uit elkaar waren gegroeid. Maar alle betrokken 
machthebbers in de periode tussen 1780 en 1830/’35 hadden eenzelfde doel. Zij 
wilden de door hen als nutteloos beschouwde kloosterinstituten opheffen en hun 
goederen confisqueren. Als nutteloos golden aanvankelijk alleen die instituten 
die zich niet met ziekenzorg of onderwijs bezighielden. Maar na verloop van tijd 
werden vrijwel alle kloosterorden het slachtoffer van opheffing en confiscatie, de 
kapucijnen niet uitgezonderd.

Het derde en laatste hoofdstuk van dit inleidende deel is gewijd aan de pe-
riode van 1830/’35 tot 1882. In deze jaren zijn de kapucijnen erin geslaagd zich te 
ontworstelen aan de diverse vormen van ‘Staatskirchentum’ die zo kenmerkend 
waren voor het tijdvak 1780-1830/’35. Vervolgens trad een herstel in, het eerst in 
het sinds 1830/’31 onafhankelijke België. Hier werden nu ook weer nieuwe leden 
aangenomen. Daarnaast werden opnieuw de zielzorgactiviteiten aangevat die de 
orde in de zeventiende en achttiende eeuw had beoefend. In Nederland gebeurde 
dat vanaf 1835. Maar hier was niet zozeer sprake van een herstel of herleving als 
wel van een herstart. In het noorden was de orde na de opheffing van de kloosters 
van ’s-Hertogenbosch in 1629 en Breda in 1637 namelijk nooit echt tot ontwik-
keling gekomen.

1. Openlijke expansie in het Zuiden; tersluikse activiteiten in het  
Noorden (1585-1780)

1.1 de victorie begint in antwerpen

Voor pausen als Pius iv (1559-1565), Pius v (1566-1572) en Gregorius xiii (1572-
1585) golden de kapucijnen als een ‘modelorde’ waarvan de leden met veel vrucht 
ingezet konden worden bij de doorvoering van de hervormingsbesluiten van het 
Concilie van Trente. Maar minstens zo belangrijk waren zij als bestrijders van 
het protestantisme. Hun ‘wapens’ waren hun directe en aansprekende prediking 
alsmede hun voorbeeldige, strenge en armoedige leefwijze, gecombineerd met 
een grote mate van dienstbaarheid aan mensen aan de rand van de samenleving. 
Daarom gaf paus Gregorius hen in de bulle Ex nostri pastoralis officii van 6 mei 
1574 verlof zich ook buiten Italië te vestigen. Vervolgens verbreidde de orde zich 
snel, het eerst in Frankrijk waar al in 1580 twee provincies konden worden ge-
sticht. Maar daarbij bleef het niet. Onmiddellijk na het provinciaal kapittel van 
de Parijse provincie op 8 september 1585 zond de nieuwe provinciale definitie 
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vier medebroeders naar de Zuidelijke Nederlanden. Zij moesten landvoogd en 
legeraanvoerder Alexander Farnese (1545-1592) zien over te halen in te stemmen 
met de vestiging van een kapucijnenklooster in een van de Brabantse en Vlaamse 
steden die hij sinds zijn aantreden in 1578 voor de koning van Spanje had weten 
terug te winnen.

De delegatie, bestaande uit Joannes van Landen, Antonius van Gent, Joseph 
van Antwerpen en de Italiaan Felix van Lapedona, afkomstig uit de provincie 
Ancona, had een eerste ontmoeting met Farnese in diens legerkamp in Stabroek 
bij Antwerpen. Men was het er al snel over eens dat een vestiging in Antwerpen 
de hoogste prioriteit had. Deze machtige handelsmetropool had zich met name 
na de Pacificatie van Gent in 1576 ontwikkeld tot een bolwerk van calvinisme, 
maar bevond zich sedert het op 17 augustus 1585 met de landvoogd gesloten 
‘reconciliatieverdrag’ weer in Spaanse handen. Farnese wilde van Antwerpen 
opnieuw een volledig katholieke stad maken om van hieruit de contrareformatie 
ook in de rest van noordelijk Brabant te kunnen doorvoeren. Daarbij beschouwde 
hij de kapucijnen als zijn bondgenoten. En dus zorgde hij ervoor dat het viertal 
meteen woonruimte in de stad toegewezen kreeg, en wel in het Sint Juliaangast-
huis. Maar hun pogingen om deze tijdelijke en uiterst bescheiden huisvesting in 
te ruilen voor een grotere woning met voldoende eigen grond voor de bouw van 
een kloosterkerk bleven vooralsnog vruchteloos.

Het duurde bijna twee jaar alvorens de kapucijnen de woonruimte kregen 
aangeboden die aan hun behoeften beantwoordde. Het betrof een ommuurd en 
deels bebouwd erf dat iets buiten het hart van de stad was gelegen en grensde aan 

Het ommuurde klooster op de Paardenmarkt in Antwerpen. In de gevel het jaartal 1613.
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de Paardenmarkt. Deze behuizing werd onder leiding van de al genoemde Felix 
van Lapedona, die al meteen in 1585 tot overste was benoemd, als klooster inge-
richt en toegewijd aan de Ontvangenis van Maria. In 1612/’13 werd de bestaande 
bebouwing afgebroken en vervangen door een geheel nieuw klooster met kerk 
die op 3 juni 1614 werd geconsacreerd. Nadien is het complex nog meermalen 
vernieuwd en na enkele grondaankopen ook vergroot, totdat het in 1673 met niet 
minder dan 65 cellen en achttien ziekenkamers een van de grootste kloosters van 
de orde in de Nederlanden was geworden.

Reeds in het najaar van 1587 kreeg Felix opdracht een tweede klooster te stich-
ten en wel in Brussel. Evenals in Antwerpen was ook hier de eerste huisvesting in 
de Hoogstraat vrij primitief en bescheiden. Maar na een aantal grondaankopen 
en uitbreidingen in de navolgende jaren werd vanaf 1651 op diezelfde plek een 
geheel nieuw groot klooster met kerk gebouwd. Met niet minder dan zeventig 
kloostercellen, twintig logeerkamers, twaalf ziekenkamers en zes gevangeniscel-
len was dit klooster het grootste in de gehele Nederlanden. Voor de bekostiging 
van dat alles heeft vooral de adellijke familie Van Arenberg die de kapucijnen 
altijd zeer gunstig gezind is geweest, de nodige gelden geschonken.

Na 1587 breidde de orde zich met steun van een groot aantal weldoeners snel 
verder uit. Daarom kreeg het in dat jaar gevormde commissariaat ‘in regione 
Flandriae’ in 1595 de status van provincie. Deze deels Nederlandstalige, deels 
Franstalige Provincia Belgica, ook wel de ‘Nederduitse provincie’ genoemd, tel-
de op dat moment al dertien kloosters, terwijl het veertiende in aanbouw was. 
Het aantal religieuzen groeide navenant: waren dat er in 1585 nog slechts vier, in 
1595 telde de ledenlijst al 132 paters en broeders. Die gestage groei was mede een 
gevolg van de grote populariteit die de kapucijnen zich inmiddels in stad en land 
hadden weten te verwerven. Het waren vooral hun eenvoudige en aansprekende 
preken over ‘de naakte en nederige gekruisigde Christus’ die hen geliefd maak-
ten. Daarbij brachten zij zelf in praktijk wat zij in navolging van ‘de nederige 
Franciscus’ aan anderen leerden en preekten. Daartoe behoorde onder meer hun 
bereidheid om ‘het apostolaat van het ziekbed’ te beoefenen en de slachtoffers 
van de ‘pest’ of ‘haastige ziekte’ te verzorgen. Voor diverse stadsbesturen was 
dat trouwens een voorwaarde om akkoord te gaan met een vestiging van de ka-
pucijnen in hun stad. Vaak waren de kapucijnen ook de enigen die zich, met het 
voorbeeld van Franciscus en zijn ontmoeting met de melaatsen voor ogen, aan 
dit apostolaat durfden te wijden.

Gezien de snelle groei van het aantal kloosters besloot het kapittel dat op 
3 augustus 1612 te Antwerpen werd gehouden, om bij wijze van proef de nog 
jonge provincie langs de lijnen van de taalgrens onder te verdelen in een Vlaam-
se en een Waalse custodie. Beide bleken als zelfstandige eenheid levensvatbaar. 
En dus werden op 4 november 1616 twee volwaardige provincies opgericht: de 
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Provincia Flandro-Belgica met op dat moment negentien kloosters en de Provin-
cia Wallo-Belgica met elf kloosters. De Vlaams-Belgische provincie bezat onder 
meer vestigingen in Brugge (gesticht in 1592), Maastricht (1609/’10), ’s-Herto-
genbosch (1611/’13) en Sint Truiden (1614/’15). Later volgden nog stichtingen 
in onder meer Hasselt (1616/’19), Geldern (1619) dat toen nog onder Spaans 
gezag viel, Maaseik (1625/’26), Breda (1625) en Munsterbilsen (1779). Bij de 
bouw en inrichting van een aantal van die kloosters profiteerde de orde van de 
politieke rust, gevolg van het Twaalfjarig Bestand dat Spanje en de Republiek 
der Verenigde Nederlanden in 1609 met elkaar waren overeengekomen. In die 
situatie van betrekkelijke vrede konden reizen van het ene klooster naar het an-
dere zonder grote risico’s plaatsvinden. Dat was vooral van belang voor de eigen 
bouwmeesters, zoals Masseus van Grave, Michaël van Gent en Judocus van 
Gent. Zo was Masseus tussen 1610 en 1612 verantwoordelijk voor de bouw van 
klooster en kerk van Maastricht en Judocus tussen 1615 en 1618 voor die van 
’s-Hertogenbosch. Die bouwmeesters moesten zich overigens strikt houden aan 
de bouwvoorschriften zoals omschreven in de Constituties van 1536, hetgeen be-
tekende dat alle kloostervertrekken ‘klein, nederig, arm, sober en min’ moesten 
zijn. En dat gold ook voor de kloosterkerk. Alleen zo konden deze gebouwen 
‘nederigheid, armoede en wereldverachting prediken’. 

Vanwege wijzigingen in de politieke machtsverhoudingen in de Meierij en 
de Baronie moesten de kloosters van Den Bosch en Breda alweer na enkele jaren 
opgegeven worden: Den Bosch na de inname van de stad door de stedendwinger 
Frederik Hendrik op 14 september 1629 en Breda na een beleg van ruim drie 

De uittocht uit Breda van ‘Soliers, Paep ende Monnicken’ na de inname van de stad  
op 10 oktober 1637 door de troepen van Frederik Hendrik. Achter het zogenoemde  
kapucijnenkruis de kapucijnen. 
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maanden door diezelfde stedendwinger op 10 oktober 1637. Het verlies van deze 
beide strategisch gelegen kloosters in het grensgebied tussen Noord en Zuid 
werd in de jaren nadien enigszins goedgemaakt door de stichting van twee nieu-
we vestigingen buiten Staats gebied: in Velp in het vrije Land van Ravenstein in 
1645/1662 en in Meersel-Dreef tien kilometer ten zuiden van Breda op Spaanse 
grond in 1686/’87. Deze twee kloosters zijn samen met de eerder genoemde 
vestiging in Brugge de enige stichtingen uit deze beginperiode die de Franse 
Revolutie en de Napoleontische tijd hebben overleefd, zij het niet geheel onon-
derbroken. Vooral de vestiging in Meersel-Dreef heeft met een heel verbrokkelde 
geschiedenis te maken gekregen, zoals we nog zullen zien.

Het ‘eerste’ klooster van Brugge dat uiteindelijk heeft bestaan tot november 
1867, dateerde als stichting zoals vermeld uit 1592, maar het huis dat toen in 
gebruik werd genomen, was veel te klein en ook niet duurzaam genoeg voor een 
langdurig verblijf. Het werd in 1617/’19 ingeruild voor een geheel nieuw complex 
met eigen bakkerij, schoenmakerij en kleermakerij aan de Groene Vrijdagmarkt. 
Het groeide in de loop der jaren uit tot een groot klooster met 46 cellen en vijf 
ziekenkamers. Toen het krachtens een besluit van 1 september 1796 door het 
revolutionaire Franse bewind werd gesloten, woonden er nog 35 religieuzen. Die 
moesten het klooster op 4 november verlaten. Een jaar later werden de klooster-
gebouwen verkocht, maar daarbij werd de onderhandse afspraak gemaakt dat de 
orde ze bij een heroprichting kon terugkopen. Dat bleek vooralsnog echter niet 
mogelijk. Wel wist Joannes Baptista van Erembodegem (1740-1821) het complex 
in maart 1802 in huur te nemen. Vervolgens vond onder zijn leiding een, zij het 
behoedzaam herstel van het communiteitsleven plaats.

De stichting van Velp had alles te maken met de opheffing van het klooster 
van Den Bosch in 1629. De laatste gardiaan van dit klooster, Basilius van Brugge 
(1590/’91-1664), had zich na de nodige omzwervingen in 1635 gevestigd in een 
kleine kluis bij de kerk van Velp dat net als het hele Land van Ravenstein toen 
onder gezag stond van de katholiek geworden hertog Wolfgang Wilhelm van 
Neuburg-Palts. Van daaruit bediende Basilius min of meer clandestien de ka-
tholieken in de nabijgelegen vestingstad Grave die sinds september 1602 onder 
Staats bestuur stond. Om hem en zijn opvolgers aan Grave te binden kochten 
drie vooraanstaande burgers van die stad in januari 1645 huize ‘Emmaus’ dat 
dicht bij de parochiekerk van Velp was gelegen. Zij gaven de behuizing samen 
met de omliggende grond aan Basilius in bruikleen. In de jaren nadien groeide 
het aantal bewoners van Emmaus uit tot een communiteit van zes religieuzen. 
Die verrichtten ook missiewerk in de Hollandse Zending.

Nadat het pand in 1661/’63 geschikt was gemaakt voor de huisvesting van 
zeventien religieuzen, besloot het provinciebestuur het complex met de bijbeho-
rende gronden aan te kopen. Dat zou gebeurd zijn tussen 1665 en 1668. Maar al 
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op 26 mei 1662 had het generaal bestuur op voorstel van provinciaal Hippolytus 
van Rijsel, die eerder zelf een tweetal jaren op Emmaus had gewoond, het huis 
de status van klooster gegeven. In de jaren nadien is dit klooster nog diverse 
malen vergroot. Maar nadat enkele vleugels vanwege de bijna jaarlijkse overstro-
mingen van de Maas grotendeels onbewoonbaar waren geworden, werd in 1717 
besloten tot nieuwbouw over te gaan. Eerst kwam er met financiële steun van 
keurvorst Carl Philip van Palts-Beieren die toen ook heer was van het Land van 
Ravenstein, een geheel nieuw klooster. Vervolgens werd in mei 1732 begonnen 
met de bouw van een nieuwe kerk die toegewijd werd aan Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen en op 2 oktober 1735 door de wijbisschop van Luik werd 
geconsacreerd. Dit klooster met kerk bestaat anno 2016 nog steeds. Er wonen 
echter geen kapucijnen meer.

De stichting van Meersel-Dreef tenslotte was een initiatief van de rijke Bre-
dase koopman Johan de Wijse (1636-1725). Die wilde de in 1637 zo abrupt ver-
broken band tussen Breda en de kapucijnen herstellen door de bouw van een 
‘bidplaats’ op Spaans gebied en de bediening daarvan toevertrouwen aan de 
kapucijnen. Daarbij werd hij ongetwijfeld gesteund door zijn halfbroer Jacobus 
(1645-1710) die op 13 juli 1666 als Franciscus van Breda bij de kapucijnen was 

Medaillon van de rijke Bredase koopman Johan de Wijse (1636-1725). Hij was in 
1687/’88 de stichter van het klooster van Meersel-Dreef. Daar hangt dit medaillon. 
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ingetreden. Nadat De Wijse erin geslaagd was van de wereldlijke en kerkelij-
ke overheden ter plaatse de vereiste toestemmingen te verkrijgen, konden de 
eerste vier kapucijnen onder leiding van Maximilianus van Aarschot op 21 mei 
1687 vanuit Antwerpen naar Meersel reizen. Zij namen hun intrek in een be-
staand boerderijtje, ‘De Blauwhoef ’ geheten. Eerst werd door de bouwbroeders 
Callistus van Brugge en Aegidius van Ieper een voorlopig eigen onderkomen 
gebouwd, bestaande uit een zestal celletjes, later ‘’t Scheurcken’ genoemd. Van 
daaruit begon de bouw van een geheel nieuw klooster, dat in december 1688 
in gebruik kon worden genomen. Reeds twee maanden tevoren, op 28 oktober, 
was de kerk ingewijd. Zoals dat ook bij vrijwel alle andere kloosters het geval is 
geweest, werden kerk en klooster in de jaren nadien diverse malen uitgebreid.

Geleefd werd er in alle genoemde kloosters overeenkomstig de ‘Oude en 
loflycke maniere van leven in de Seraphike religie der paters Capucinen van de 
Vlaemsche provincie’. Wat die ‘oude en loflycke maniere’ inhield, is behalve in 
de Regel en de Constituties te vinden in een gebruikenboek dat in 1716 werd sa-
mengesteld door Juvenalis van Brugge (1657-1733), maar dat nooit in druk werd 
uitgebracht. Belangrijke elementen uit dit gebruikenboek werden opgenomen 
in het eerste officieel gedrukte ‘Caeremoniale in usum Fratrum Minorum Ca-

Openluchtpreek door ‘een Barrevoeter Monnik’ tegenover een herberg, waarschijnlijk 
in de Zuidelijke Nederlanden (gravure van Jan Luyken uit 1696).
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pucinorum Prov. Flandro-Belgicae’ dat op 10 september 1759 door Rome werd 
goedgekeurd.

Dit ceremoniale bevat een omvangrijke set regels omtrent de dagorde met 
onder meer het nachtkoor, de jaarlijkse tiendaagse retraite die verplicht was voor 
elke religieus, de verschillende vastenperioden en andere vormen van versterving, 
mede in samenhang met de strikte armoedebeleving. Daarbij werd voortdurend 
gewezen op de noodzaak recht te doen aan ‘de tradities onzer voorvaderen’. 
Daartoe behoorde ook dat slechts een beperkt aantal kloosterlingen de status 
had van predikant en biechtvader. Die functies vervulden zij niet alleen in de 
eigen kloosterkerk, maar ook in parochies in de omgeving, vooral bij bijzondere 
gelegenheden. Befaamd waren ook de openbare boeteprocessies waaraan meest-
al alle religieuzen van het klooster deelnamen. Die werden steeds voorafgegaan 
door het kapucijnenkruis met de martelwerktuigen. Op die manier konden de 
kapucijnen vooral het lijden en de dood van Jezus, de Verlosser onder de aan-
dacht van de gelovigen brengen.

Een aantal paters stak ook veel tijd in buitengewone zielzorgactiviteiten zo-
als vastenmeditaties, veertigurengebeden en volksmissies en het bijbehorende 
biecht horen. In de preken die bij die buitengewone apostolaatsvormen behoor-
den, werd ook vaak gewezen op de lijdende Christus en op Maria als de moeder 
van smarten. Opvallend is voorts hoe vaak in de bronnen sprake is van de verzor-
ging van pestlijders. Dat was bijvoorbeeld het geval in Den Bosch tussen 1624 
en 1626, in Breda tussen 1625 en 1627 en in Maastricht vanaf de zomer van 1633. 

Het uit 1670 daterende ‘pesthuisje’ in de kloostertuin van Velp bestaat uit een kleine 
kapel met aan weerszijden een simpele kloostercel.
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In deze laatstgenoemde stad bezweek bijna de gehele communiteit zelf aan de 
pest. Om te veel sterfgevallen in eigen kring te voorkomen beschikten de mees-
te kloosters over een pesthuisje met een eigen kapel achter in de kloostertuin. 
Daar verbleven de medebroeders die aangewezen waren voor de verzorging van 
de pestlijders. ‘Pest’ was in deze jaren trouwens een verzamelnaam voor allerlei 
epidemische infectieziekten zoals difterie, tyfus, pokken en dysenterie. Deze 
ziekten staken vooral in oorlogsgebieden snel de kop op en werden vaak door 
rondtrekkende soldaten verspreid met alle gevolgen van dien.

1.2 zuidelijke kloosters als uitvalsbases ten behoeve 
van het missiewerk in het noorden

De kloosters van Brugge, Maastricht, Den Bosch, Sint Truiden, Hasselt, Gel-
dern, Maaseik en Breda, maar later ook die van Velp en Meersel-Dreef fungeer-
den in de zeventiende en deels ook de achttiende eeuw eveneens als uitvalsbasis 
of springplank voor het missiewerk in de Hollandse Zending of ‘Missio Hollan-
dica’. Dit was het gebied, met name boven de grote rivieren, waar sedert 1580/’81 
‘de ware gereformeerde religie’ als de bevoorrechte godsdienst gold en de ka-
tholieken hun geloof enkel in de beslotenheid van huiskerken, later schuur- of 
zolderkerken konden beleven. Hoeveel kapucijnen hier als missionaris hebben 
gewerkt, is niet geheel duidelijk. Aanvankelijk ging het alleen om paters uit de 
kloosters van Maastricht, Den Bosch en Breda, die gedurende enkele weken of 
maanden vermomd als werk- of koopman in Staats gebied rondtrokken om clan-
destien in ‘katholieke huizen’ de mis op te dragen en biecht te horen. Daarna 
keerden zij weer naar hun thuisbasis terug.

Het generaal bestuur in Rome voelde er echter weinig voor om in de Republiek 
der Verenigde Nederlanden vaste missiestaties te stichten zoals bijvoorbeeld de 
jezuïeten deden. Paters die daar werkten, mochten namelijk geen habijt dragen, 
terwijl de kapucijnen nu juist door middel van dat habijt uitdrukking gaven aan 
hun spiritualiteit. Of zoals het in de Constituties van 1536 luidde: ‘Ons habijt 
heeft de vorm van een kruis, waardoor men aan ons ziet dat wij gekruisigd zijn 
aan de wereld en de wereld aan ons.’ Toch werd al tijdens het provinciaal kapittel 
van 6 oktober 1623 in Brussel ingegaan op een verzoek van de medebroeders 
uit Den Bosch en Maastricht om een missie in Nijmegen te aanvaarden. Waar-
schijnlijk gebeurde dat omdat deze strategisch gelegen grensstad die in oktober 
1591 definitief in Staatse handen was gevallen, formeel niet tot de Hollandse 
Zending behoorde, maar gelegen was in het nog steeds bestaande bisdom Roer-
mond. Kort na genoemd kapittel werden de paters Georgius van Mol, Simon van 
Oudenaarde en Bonaventura van Oldenzaal, voorzien van een benoemingsbrief, 
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afgegeven door bisschop Jacobus à Castro (1611-1639) van Roermond, naar Nij-
megen gezonden. Zij en hun opvolgers zijn hier tot in de loop van 1644 blijven 
werken, hoewel zij er waarschijnlijk nooit een vaste residentie hebben gekregen. 
In totaal moet het om tenminste zeventien paters zijn gegaan. Een aantal van 
hen is overigens ook elders werkzaam geweest, zoals Hippolytus van Kortrijk in 
Amersfoort, Benedictus van Haarlem in Amsterdam en Alkmaar en Willibror-
dus van Vianen in zijn geboorteplaats Vianen.

De ervaringen opgedaan in Nijmegen waren waarschijnlijk van dien aard 
dat het provinciebestuur begin 1625 besloot ook missionarissen voor de eigen-
lijke Hollandse Zending beschikbaar te stellen. De Congregatie de Propagan-
da Fide die vanuit Rome het gehele missiewerk coördineerde, ging hiermee op  
11 april 1625 akkoord, mits de kapucijnen zich conformeerden aan de zoge-
noemde ‘Concordia’. Dit betrof een reeks afspraken die de apostolisch vicaris 
Philippus Rovenius (1614-1651) in 1624 met de jezuïeten had gemaakt om enig 
toezicht te kunnen uitoefenen op hun missieactiviteiten. Dit betekende dat ook 
de kapucijnen-missionarissen deels onder het gezag van de apostolisch vicaris 
zouden komen te staan. Vervolgens benoemde de Propaganda op 11 november 
1625 de voormalige provinciaal Juvenalis van Winoksbergen op voordracht van 
het provinciaal bestuur tot missieprefect van de kapucijnenmissie. Wat later 
bepaalde de Propaganda dat missionarissen voor het afleggen van het habijt 
geen speciaal verlof nodig hadden, maar naar eigen goeddunken konden han- 
delen.

In het voorjaar van 1626 maakte Juvenalis een verkenningsreis naar de Hol-
landse Zending, waarna de provinciale definitie op 7 oktober 1626 de eerste negen 
missionarissen benoemde. In dat aantal waren de twee paters die op dat moment 
in Nijmegen werkten inbegrepen. In de jaren nadien nam dit aantal verder toe, zij 
het langzaam. Ook verwierven de kapucijnen zich een aantal min of meer vaste 
werkplekken, ‘staties’ genaamd, in onder meer Den Bosch, dat strikt genomen 
niet onder de Hollandse Zending viel, Vianen, Utrecht, Sneek, Almelo, Olden-
zaal, Amersfoort, Amsterdam en Buitenveldert. Enkele paters zoals Seraphinus 
van Brugge en Bernardinus van Bergen waren ambulant en veel korter werkzaam 
in onder meer Rotterdam, Gorcum, Den Haag, Leeuwarden, Alkmaar, Enkhui-
zen en Medemblik. Vooral deze ambulante missieactiviteiten leidden nogal eens 
tot conflicten tussen de provinciaal in de Zuidelijke Nederlanden en de missie-
prefect in de Republiek, maar ook tussen hen en de apostolisch vicaris die zelf 
zoveel mogelijk greep op het missiewerk van de verschillende religieuze orden 
wilde houden. Daarom werden in de loop der jaren diverse regelingen getroffen 
om de gezagsverhoudingen tussen de Propaganda Fide, de apostolisch vicaris, 
de missieprefect en het provinciebestuur zo goed mogelijk vast te leggen. Zo 
werd in 1633 bepaald dat de provinciaal tevens de bevoegdheid van missieprefect 
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had. Negen jaar later werd op het kapittel van 15 augustus 1642 besloten om 
Bonaventura van Oldenzaal (1594-1653) die op dat moment in Almelo werkte, 
tot vicaris provinciaal te benoemen, speciaal voor de Hollandse Zending. Hij 
moest ook een aantal ‘misstanden’ onder meer betreffende het geldgebruik en de 
omgang met vrouwen proberen op te heffen. Maar daarmee had hij weinig suc-
ces. Ook lukte het hem niet de missionarissen die ‘in seculier gewaad’ ambulant 
rondtrokken en zich nauwelijks iets gelegen lieten liggen aan de besluiten van het 
provinciaal bestuur, in het gareel te krijgen.

Dat alles vormde voor het generaal kapittel van mei 1643 aanleiding om aan 
de Propaganda te laten weten dat de orde de Hollandse Zending als missiege-
bied wilde opgeven. De Propaganda zegde daarop op 1 juni 1643 toe dat in de 
toekomst geen kapucijnen meer zouden worden gezonden naar landen waar het 
habijt niet kon worden gedragen. Het werd aan de generaal overgelaten om die 
regeling al dan niet ook van toepassing te verklaren op de Hollandse Zending. 
Maar de generaal sloot zich aan bij het standpunt van het provinciaal kapittel 
van de Vlaamse provincie. Dat bepaalde op 9 september 1644 dat alle missio-
narissen hun bediening in de Hollandse Zending moesten opgeven en naar hun 
kloosters in het zuiden moesten terugkeren. Op dit besluit werd kort daarop 
weer in zoverre teruggekomen, dat de missionarissen in onder meer Amsterdam, 
Vianen, Amersfoort en Den Bosch nog enig respijt kregen. Zo werd de statie van 
Amsterdam pas in 1656 aan de augustijnen overgedragen, terwijl in Vianen nog 
zeker tot na 1657 kapucijnen werkzaam zijn geweest.

Het uitstel dat Den Bosch in 1644 had gekregen, werd op 14 april 1645 de-
finitief. Dat hing samen met het feit dat de kapucijnen hier ook na 1629 altijd 
actief waren gebleven, eerst vanuit Vught, later in de stad zelf. En dus bleef deze 
missiestatie bestaan, evenals trouwens die van Grave, die tot 1741 vanuit Velp 
werd bediend. In Den Bosch beschikten de kapucijnen vanaf begin 1641 zelfs 
over een min of meer vaste behuizing: de bidplaats ‘in de Boerenmouw’ achter de 
huidige Hinthamerstraat. Hier waren onder anderen Columbanus van Leuven 
(overleden in 1659) en de hierboven al genoemde Bonaventura van Oldenzaal 
werkzaam. In totaal hebben er tussen september 1629 en februari 1761 21 ka-
pucijnen als missionaris in Den Bosch gewerkt. De laatste was Theodorus van 
’s-Hertogenbosch, die overleed op 22 februari 1761.

Vermeldenswaard is tenslotte ook het missiewerk van de kapucijnen in de 
achttiende eeuw in Zeeuws-Vlaanderen. Zo hebben van 1703 tot 1724 kapucij-
nen uit het klooster van Brugge in Sluis gewerkt. Zij beschikten daar over een 
schuurkerk en ondernamen vanuit Sluis ook missiereizen naar de Zeeuwse eilan-
den. Verder bestond ook in IJzendijke een statie die tot 1715 werd bediend door 
kapucijnen. De laatste bedienaar van deze statie, Joseph van Kortrijk, is van 1715 
tot 1722 in Middelburg actief geweest. Na de opheffing van de Vlaamse kloos-
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ters in 1796 hebben opnieuw enkele kapucijnen tijdelijk in Zeeuws-Vlaanderen 
gewerkt, maar nu als seculier priester.

Hoe groot precies de bijdrage van de kapucijnen aan het rekatholiseringspro-
ces in de Republiek is geweest, is niet meer na te gaan. Gegevens zijn er alleen 
over het aantal uit de Hollandse Zending afkomstige jongemannen dat in de 
loop van de zeventiende en achttiende eeuw bij de kapucijnen is ingetreden. Van 
de 1345 kapucijnen, behorende tot de Vlaamse provincie, die tussen 1590 en 
1690 zijn overleden, waren er 141 afkomstig uit het huidige Nederland. 47 van 
hen stamden uit de gebied boven de grote rivieren. Tussen 1690 en 1790 stierven 
1973 leden van de Vlaamse provincie. Van hen waren er 222 afkomstig uit het 
huidige Nederland. Nauwelijks 6% van hen kwam uit het gebied boven de grote 
rivieren. ‘Het katholieke Zuiden’ heeft gedurende die beide eeuwen de meeste 
roepingen opgeleverd.

Refter met de ‘klassieke’ kapucijnse potkachel in het omstreeks 1720 nieuwgebouwde 
klooster in Velp.
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2.   De ontmanteling van de kloosterstructuur in de Lage Landen  
(1780-1830/’35)

2.1 de blijvende gevolgen van de jozefinische 
omwenteling

Tijdens het bewind van keizerin Maria Theresia (1740-1780) hoefden de ver-
schillende kloosterorden in de Zuidelijke Nederlanden die nu tot het Habsburg-
se Rijk behoorden, zich nog niet echt zorgen te maken over een inperking van 
hun speelruimte van de kant van de wereldlijke overheid. Maria Theresia hechtte 
nu eenmaal meer belang aan rust en stabiliteit, ook in religieus-kerkelijk opzicht 
dan aan directe politieke en kerkelijke invloed, zeker in die landen die ver verwij-
derd lagen van haar Oostenrijkse erflanden. Overigens liet zij zich wel degelijk in 
met intern-katholieke zaken. Zo bepaalde zij op 18 april 1772 dat jongemannen 
zich pas op 25-jarige leeftijd door middel van een professie aan een religieus insti-
tuut mochten binden. Maar haar zoon en opvolger Jozef ii (1780-1790) ging in 
dit opzicht veel verder. Als aanhanger van een van bovenaf aangestuurd ‘verlicht 
katholicisme’ voerde hij niet alleen in die erflanden, maar ook in de Oostenrijkse 
Nederlanden een aantal ingrijpende kerkelijke hervormingen door, gericht op 
centralisatie en uniformering in verlicht-absolutistische geest.

Illustratief in dit verband is zijn decreet ‘Over de onafhangelyckheyd van de 
Religieuze Orders in de Nederlanden van alle Vreemde Overheyd’ dat op 28 
november 1781 werd uitgevaardigd. Hierin werd bepaald dat religieuze instituten 
in de Oostenrijkse Nederlanden geen relaties meer mochten onderhouden met 
oversten of kloosters die zich buiten het Habsburgse staatsverband bevonden. 
Dit had grote gevolgen voor leven en werken van de Vlaams-Belgische kapu-
cijnenprovincie, die op dat moment 23 kloosters telde met in totaal ruim ne-
genhonderd religieuzen. Zeven van die kloosters lagen buiten de grenzen van 
genoemd staatsverband en kwamen nu dus in een isolement te verkeren, zowel 
in relatie tot hun moederprovincie als ten opzichte van het generaal bestuur in 
Rome. Het betrof de conventen van Velp uit 1645/’62 in het vrije Land van Ra-
venstein; dat van Geldern uit 1619 in het – sinds 1713 – Pruisische Overkwartier 
van Gelre; de kloosters van Maaseik uit 1625, Hasselt uit 1616, Sint Truiden 
uit 1614 en Munsterbilsen uit 1779 die alle vier in het prinsbisdom Luik lagen; 
en dat van Maastricht uit 1609 dat zowel onder Staats als Luiks bestuur viel. 
Overleg binnen de definitie van de Provincia Flandro-Belgica leidde in maart 
1782, zij het dus noodgedwongen, tot een ‘regeling van scheiding’, die door het 
generaal kapittel van mei 1782 werd goedgekeurd. Dit betekende dat de zeven 
genoemde kloosters met ingang van 16 september 1782 een nieuw, zelfstandig 
ordeverband gingen vormen: de Custodie van de Allerheiligste Drievuldigheid. 
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De voormalige provinciale definitor Ambrosius van Maastricht die al eerder tot 
commissaris-generaal was benoemd om het scheidingsproces in goede banen te 
leiden, werd tijdens het eerste custodiaal kapittel van 25 oktober 1782 in Sint 
Truiden tot custos van het nieuwe verband gekozen. Dat telde op dat moment 
in totaal 149 leden. Dit kapittel bepaalde ook dat het klooster van Sint Truiden 
als noviciaatshuis zou gaan fungeren en dat van Velp als opleidingshuis voor de 
hogere studies. Op de navolgende kapittels van 1785 en 1788 in respectievelijk 
Hasselt en Maaseik werden achtereenvolgens Adjutus van Goirle en Honorius 
van Ravenstein tot custos gekozen. Beiden zijn er waarschijnlijk altijd van uitge-
gaan dat wanneer de hervormingsmaatregelen van Jozef ii ooit zouden worden 
ingetrokken, de zeven kloosters van de custodie weer zonder veel problemen in 
de schoot van de vroegere moederprovincie zouden kunnen terugkeren.

Dit laatste is echter nooit gebeurd. Want toen na de Brabantse Omwente-
ling van 1789-1790 het onafhankelijkheidsdecreet van de inmiddels overleden 
Jozef ii ongedaan werd gemaakt, wees de definitie van de Vlaams-Belgische 
provincie een terugkeerverzoek van custos Honorius van Ravenstein zonder 
duidelijke motivering af. De custodie bleef dus als een aparte orde-eenheid be-
staan, totdat het revolutionaire Franse bewind de Oostenrijkse Nederlanden, het 
prinsbisdom Luik en het deels Staatse Maastricht in oktober 1795 definitief bij 
Frankrijk ‘inlijfde’ en die gebieden confronteerde met een proces van ‘séculari-
sation et déchristianisation’. Voor de kapucijnen betekende dit dat hun kloosters 
in deze regio’s werden opgeheven en hun bezittingen geconfisqueerd. Het eerst 

Het ‘paterskoor’ achter de kloosterkerk in het klooster van Velp. 
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gebeurde dat in de Vlaams-Belgische provincie en wel krachtens ‘de Wet van 
15 Fructidor van het jaar iv’ (lees: 1 september 1796) die in de loop van het na-
volgende jaar ook tot uitvoering werd gebracht. Een aantal van de uitgewezen 
kloosterlingen stelde zich vervolgens onder het gezag van een bisschop in de 
hoop ergens pastoor of kapelaan te kunnen worden. Anderen keerden terug naar 
hun familie en weer anderen gingen in kleine groepjes in een burgerhuis wonen.

Wat later werden ook de custodie-kloosters van Maastricht, Maaseik, Sint 
Truiden, Munsterbilsen en Hasselt opgeheven. Alleen de vestigingen in Gel-
dern en Velp die buiten de door Frankrijk geannexeerde gebieden waren gelegen, 
bleven vooralsnog bestaan. In Velp werd nu ook het noviciaat ondergebracht. 
Daartoe werd besloten door Honorius van Ravenstein, die tijdens het vijfde 
custodiaal kapittel op 5 december 1794 opnieuw tot custos was gekozen. Hij 
werd in 1797 en 1807 door de minister generaal in die functie bevestigd, omdat 
in die jaren geen kapittel kon worden gehouden. Honorius nam ook een aantal 
andere maatregelen om het kapucijnenleven in zijn regio zoveel mogelijk in stand 
te houden, alle politieke en militaire troebelen ten spijt. Zo had hij al op 6 okto-
ber 1796 bepaald dat geen der religieuzen zijn klooster vrijwillig mocht verlaten. 
Ook mocht niemand zijn habijt afleggen. En wie uitgewezen werd, moest naar 
een klooster gaan dat nog niet was opgeheven. Een gevolg daarvan was dat in 
1802 in Velp 27 religieuzen woonden en in Geldern zelfs 35.

Maar nog in datzelfde jaar 1802 kwam er ook een einde aan het geregelde 
kloosterleven in Geldern en wel krachtens een decreet van de nieuwe Franse 
machthebber, eerste consul Napoleon Bonaparte. Die had na februari 1801 zijn 
macht uitgebreid over heel de linker-Rijnoever en in juni 1802 alle kloosters in 
die regio opgeheven. Omdat de situatie voor de orde in de door Frankrijk ge-
controleerde gebieden in de jaren nadien nauwelijks verbeterde, besloot minister 
generaal Michelangelus van Borgo Sansepolcro in 1808 van de custodie die nu 
nog slechts uit één klooster bestond, een commissariaat te maken onder leiding 
van een commissaris-generaal. Per 28 augustus van dat jaar werd Firmus van Sint 
Truiden in die functie benoemd als opvolger van custos Honorius van Ravenstein.  
Die was namelijk vanwege gezondheidsproblemen niet meer tot besturen in staat.

Op 21 augustus 1809 vond in Velp onder leiding van Firmus een zogenoemd 
conventueel kapittel plaats, waaraan werd deelgenomen door de 27 stemgerech-
tigde kapitularissen die op dat moment tot de fraterniteit van Velp behoorden. 
Zij kozen Eleutherius van Sussen (1761-1821) tot gardiaan. Maar belangrijker was 
dat zij eenstemmig van oordeel waren dat het commissariaat weer een custodie 
moest worden onder leiding van een door henzelf gekozen custos. De generaal 
ging na enige aarzeling akkoord, waarna op 30 juli 1810 voor het eerst sinds 1794 
in Velp weer een custodiaal kapittel plaatsvond met niet minder dan 29 stemge-
rechtigde kapitularissen. Voor een deel waren dat paters die tijdens de Revolutie 
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het kloosterkleed hadden afgelegd, maar intussen weer in de orde waren terug-
gekeerd. Zij kozen Gedeon van Helvoirt tot custos. Algemeen werd verwacht 
dat er nu een fase van herstel zou aanbreken. Dat optimisme werd enigszins 
gevoed door enkele gunstige ontwikkelingen in de vroegere Vlaams-Belgische 
provincie. Weliswaar waren daar na de opheffing van de verschillende kloosters 
en de uitwijzing van de betrokken religieuzen in 1796-’97 huizen en inboedels 
publiekelijk verkocht. Maar op diverse plaatsen hadden de kopers na verloop van 
tijd aan individuele leden van de orde de gelegenheid geboden zich opnieuw als 
huurder in een deel van hun vroegere klooster te vestigen. Daarvan was onder 
meer sprake op de Paardenmarkt in Antwerpen, waar vanaf 1802 een klein aantal 
religieuzen het vroegere communiteitsleven zoveel mogelijk poogde te herstel-
len. Datzelfde gebeurde in het klooster aan de Vrijdagmarkt in Brugge. Daar 
bracht de gewezen gardiaan Joannes Baptista van Erembodegem in maart 1802 
weer een dertiental ex-medebroeders bijeen. Vanaf 1803 konden zij in de voor-
malige kloosterkerk ook weer de liturgie vieren.

Maar wat in de vroegere Vlaams-Belgische provincie mogelijk bleek, was 
vooralsnog onuitvoerbaar in die regio waarin zich sinds 1782 de zeven kloosters 
van de custodie van de Allerheiligste Drievuldigheid bevonden. In maart 1810 
werd namelijk ook het gebied ten zuiden van Maas en Waal, dat in 1795 en 1802 
van annexatie door opeenvolgende Franse regimes gevrijwaard was gebleven, bij 
het ‘Grand Empire’ van Napoleon ingelijfd. Enkele maanden later volgde de rest 
van het vroegere Koninkrijk Holland dat sinds 1806 bestuurd was door Lode-
wijk Napoleon. De gallicaans gekleurde keizerlijke kerkpolitiek die gaandeweg 
een steeds sterker anti-pauselijk karakter had gekregen, werd nu ook in het noor-
delijk deel van het Rijk ingevoerd.

Het moge dan ook niet verbazen dat in augustus 1811 het gerucht ging dat 
op korte termijn ook alle nog bestaande kloosters in de recent gevormde de-
partementen ‘Van de Monden van de Rijn’ en ‘Boven-IJssel’ zouden worden 
opgeheven. Dat gerucht werd bewaarheid toen op 3 januari 1812 de eerder in 
Frankrijk ingevoerde kloosterwetten ook van toepassing werden verklaard op 
de kort tevoren ingelijfde gebieden. Dat betekende de opheffing van de acht nog 
bestaande kloosters in het Land van Maas en Waal, die zich niet wijdden aan 
onderwijs of ziekenverpleging. Dat lot ondergingen onder meer het klooster van 
de kruisheren in St. Agatha en dat van de franciscanen in Megen, dat van de 
karmelieten in Boxmeer en ook dat van de kapucijnen in Velp. In laatstgenoemd 
klooster werden vanaf 12 februari 1812 achtereenvolgens de kloosterbibliotheek, 
de kloosterkerk en de sacristie verzegeld, waarna de Ontvanger van de Domei-
nen in maart de inventaris kwam opmaken. Daarbij werd het gehele complex met 
alle roerende en onroerende goederen tot staatseigendom verklaard. Het duurde 
vervolgens nog tot 14 augustus voordat de 28 bewoners opdracht kregen hun 
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klooster te verlaten. Maar omdat niemand hieraan gehoor gaf, werden zij op 20 
augustus met behulp van Franse gendarmes uitgezet. De meeste paters en broe-
ders vonden tijdelijk onderdak in het nabijgelegen kasteeltje ‘De Bronckhorst’. 
Anderen gingen naar Grave. Het klooster zelf kwam gedurende een tweetal jaren 
leeg te staan. Maar zeker is dat custos Gedeon van Helvoirt al die tijd, zij het 
clandestien, in het klooster is blijven overnachten. Vanaf januari 1814 voegde 
zich een drietal broeders bij hem. Met die stap liepen de betrokken religieuzen 
vooruit op de voor kerk en orde hopelijk gunstige gevolgen van de bevrijding van 
steeds grotere delen van de Nederlanden van het Franse juk na de nederlaag van 
Napoleon in de slag bij Leipzig in oktober 1813 en de verdrijving van de Franse 
troepen uit Noordwest-Duitsland en Holland kort nadien.

Van die gewijzigde omstandigheden gebruikmakend, was de zoon van 
oud-stadhouder Willem v eind november 1813 vanuit Engeland naar Nederland 
teruggekeerd. Op 30 maart 1814 werd hij in Amsterdam als soeverein vorst inge-
huldigd. Vier maanden later nam hij als Willem i krachtens een Protocol van de 
Grote Mogendheden van 21 juni ook het bestuur van de Zuidelijke Nederlanden 
op zich. Een en ander leidde in 1815 tot een nieuw staatsverband: het (Verenigd) 
Koninkrijk der Nederlanden.

Inmiddels had Gedeon van Helvoirt na de aftocht van het gedemoraliseer-
de Franse garnizoen uit Grave op 15 mei 1814 alle verspreid wonende paters en 
broeders opgeroepen naar Velp terug te keren. 24 van hen gaven hieraan gehoor. 
Ook kondigde hij voor 3 juni 1814 een custodiaal kapittel aan. Tijdens dit zeven-
de kapittel sinds de totstandkoming van de custodie in 1782 werd de vanuit de 
vroegere Luikse provincie overgekomen Bernardinus van Meerhout tot custos 
gekozen. Ook werd besloten enkele religieuzen naar Maaseik te sturen. Het 
klooster aldaar was in april 1797 weliswaar publiekelijk verkocht, maar nadien in 
afwachting van het aanbreken van betere tijden door enkele inwoners ten behoe-
ve van de orde ‘geconserveerd’. En dus vertrok de vroegere custos Eleutherius 
van Sussen op 8 juni samen met zeven anderen naar Maaseik om daar weer een 
geordende communiteit te vestigen.

Het aanvankelijke optimisme van de nieuwe custos en de zijnen verdween 
echter toen koning Willem i op 2 september 1814 bij Koninklijk Besluit (kb) het 
suppressiedecreet van 3 januari 1812 van Napoleon, zij het in enigszins verzachte 
vorm, continueerde en definitief verklaarde. Dit impliceerde dat leden van de zo-
genoemde beschouwende orden als particuliere personen in hun geconfisqueer-
de huizen mochten blijven wonen, evenwel zonder dat hun gemeenschappen als 
‘vereenigingen’ werden erkend. Ook bleven ‘de aan dezelve toebehoorende goe-
deren met de domeinen’ staatseigendom. Op 8 februari 1815 volgde een tweede 
kb, in feite een herhaling van dat van 2 september 1814 waarbij nog eens expliciet 
herhaald werd dat de betrokken kloosters op straffe van uitdrijving geen nieuwe 
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leden meer mochten aannemen. Dit zou er ongetwijfeld toe leiden dat de kapu-
cijnenorde in het Verenigd Koninkrijk op termijn zou uitsterven, want dit kb 
had ook betrekking op het klooster in Brugge.

2.2 gedoemd om te verdwijnen

De samensmelting van Nederland en België tot het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden in 1815 leidde niet onmiddellijk tot een toenadering tussen de ka-
pucijnen in het Zuiden en die in het Noorden. Vooralsnog probeerde elk van 
beide groepen ieder in zijn eigen koninkrijksdeel om ondanks de uitstervings-
strategie van de koning het hoofd zo lang mogelijk boven water te houden. Daar-
om toonde Seraphinus van Oostende (1741-1822), die op 17 april 1816 door de 
vicaris-generaal van de orde Marianus van Alatri tot commissaris-generaal van 
de voormalige Vlaams-Belgische provincie was benoemd, zich in de loop van 
1819 bereid de orde te reorganiseren en exclusief te bestemmen voor zorg voor 
zieken en bejaarden. Met het oog daarop wilde hij zelfs een deel van het klooster 
in Brugge inrichten tot bejaardenhuis. Op die noemer zou hij dan ook nieuwe 
leden kunnen aannemen. Maar op zijn voorstel werd door de directeur-generaal 
van het Departement van rk Eredienst te Brussel afwijzend beschikt. Voor Wil-
lem i bleef gelden dat het klooster van Brugge zoals ook dat van Velp en Maaseik 
behoorde tot ‘de Zamenlevingen een bloot bespiegelend leven leidende (…) ge-
heel godsdienstig, alsmede om de Pastors der Omliggende Gemeentens bij ziek-
te, absentie als anderszins te adsisteren’. Dit laatste achtte hij als ‘chef spirituel de 
son état’ onvoldoende om hen bestaansrecht te geven in een staatsbestel waarin 
godsdienst moest samenvallen met een ‘verlichte’ vorm van deugdzaamheid.

Daarom werd het ‘uitstervingsdecreet’ van 8 februari 1815 op 11 mei 1818 nog 
eens aangescherpt. En dus kon Benedictus van Testelt (1766-1832), die begin 
1822 door Seraphinus van Oostende tot zijn opvolger werd benoemd, er ook niet 
toe overgaan om in het Zuiden een noviciaat in te richten zoals hem door Rome 
diverse malen was gevraagd. Het gevolg daarvan was dat het aantal kapucijnen in 
het Zuiden van jaar tot jaar verder afnam. In 1825 telde de voormalige Vlaams-Bel-
gische provincie dan ook nog maar 23 leden. Acht van hen woonden als fraterni-
teit in Brugge, de anderen verspreid in Antwerpen, Gent, Mechelen en Meerle.

In hetgeen er na 1815 nog restte van de custodie van de Allerheiligste Drievul-
digheid was het beleid al niet veel anders. Er werden vooralsnog geen pogingen 
gedaan om nieuwe leden te werven. Ook deden de opeenvolgende custoden geen 
moeite om voormalige medebroeders uit Maastricht, Hasselt, Sint Truiden en 
Geldern die na 1796 een zielzorgfunctie in een parochie hadden aangenomen, 
ertoe te bewegen zich opnieuw als kloosterling, maar nu in Velp te vestigen. Zij 
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beperkten zich tot het behoud van de onderlinge band tussen Velp en Maaseik. 
Daarom werd elke drie jaar in Velp een custodiaal kapittel gehouden, waarvoor 
ook medebroeders uit Maaseik werden uitgenodigd. Die kapittels vonden plaats 
op 30 mei 1817, 26 mei 1820, 23 mei 1823, 2 juni 1826 en 12 juni 1829.

Vanaf 26 mei 1820 tot aan zijn overlijden op 17 maart 1833 heeft Paulus van 
Geetbets (1767-1833) onafgebroken het ambt van custos bekleed. Vanaf 23 mei 
1823 combineerde hij dit ambt met het gardiaanschap van Velp. Hij zag het als 
zijn belangrijkste taak het observante kloosterleven in Velp zo goed mogelijk te 
bewaren. Ook liet hij zijn medebroeders assistentiewerk verrichten bij pastoors 
in de omgeving en materiële en geestelijke hulp bieden aan noodlijdenden die 
een beroep op het klooster deden. Enigszins opmerkelijk is dat hij in oktober 
1821 aan Remaclus van Maastricht, een gewezen kapucijn die sinds 1797 als amb-
teloos priester in Maastricht woonde, op diens verzoek toestond zich in Velp te 
vestigen. Tevoren had Paulus overigens bij de burgerlijke autoriteiten navraag 
gedaan of hij daarmee niet inging tegen de decreten van 8 februari 1815 en 11 mei 
1818. De Gouverneur van Noord-Brabant liet daarop weten dat er termen aan-
wezig waren om die decreten niet op ‘rekwestant’ van toepassing te verklaren. En 
dus verhuisde Remaclus in november 1821 naar Velp. Daar is hij op 21 april 1823 
overleden. In deze jaren stierven in Velp elk jaar meerdere medebroeders, getuige 
het feit dat de communiteit in 1824 nog dertien religieuzen telde, in 1826 nog elf 
en in 1829 nog slechts negen. Datzelfde was het geval in Maaseik. Daar woonden 
in 1823 nog maar vier religieuzen en in 1828 nog twee. Het lag dan ook in de 
lijn der verwachtingen dat bij ongewijzigd beleid van de kant van de wereldlijke 
overheid aan de aanwezigheid van de kapucijnen in het Verenigd Koninkrijk snel 
een einde zou komen.

3.   De herleving van de orde in België en de herstart in Nederland 
(1830-1882)

3.1 het dode punt voorbij

Het herstel van de orde na 1830 dat wel eens is getypeerd als ‘de dageraad van een 
nieuw leven’, staat niet los van het groeiende verzet tegen het verlicht-absolutis-
tisch beleid van staats- en natievorming door koning Willem i in het zuiden van 
zijn koninkrijk. De koning slaagde er niet in dat verzet en de daarmee gepaard 
gaande maatschappelijke onrust te bezweren. Integendeel, vanaf augustus 1830 
mondde de revolte, gevoed door protestbewegingen in onder meer Frankrijk, 
Duitsland en Polen, uit in een heuse opstand. Die leidde op 4 oktober 1830 tot 
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de proclamatie van de Belgische onafhankelijkheid die enkele maanden later door 
de Grote Mogendheden werd erkend. In de nieuwe Belgische grondwet die in 
februari 1831 door het Nationaal Congres werd aangenomen, werd de macht 
van de staat drastisch ingeperkt ten gunste van de vrijheden van de individuele 
burger zoals de vrijheid van vereniging en vergadering alsmede de vrijheid van 
godsdienst en eredienst.

Tegen die achtergrond durfden de kapucijnen in Brugge ook weer nieuwe 
leden aan te nemen. De eerste van hen was de subdiaken Justus Coussens (1801-
1854) die op 4 oktober 1831 door commissaris-generaal Benedictus van Testelt 
werd ingekleed en voortaan als Justus van Tielt door het leven ging. Op 8 decem-
ber 1832 deed hij zijn professie. Met ingang van die datum gingen zijn medebroe-
ders in Brugge ook weer in het openbaar hun habijt dragen. Kort voordien had 
de vicaris-generaal van de orde, Sigismundus van Ferrara Joannes Evangelista 
van Aarschot (1760-1835) tot custos benoemd en daarmee een ‘Custodia Flan-
driae’ gecreëerd, waarschijnlijk in de verwachting dat op korte termijn het aantal 
kloosters in het nu vrije België zou kunnen worden uitgebreid. Dat is echter niet 
gebeurd. Wel traden in de loop van de navolgende vijf jaar nog zeker achttien 
nieuwe leden in Brugge in. Onder hen waren ook drie Nederlanders: Jan Jansen 
(1801-1862) in 1833, Jacob van Oorschot (1810-1881) in 1834 en Johan van Gastel 
(1806-1875) in 1837. Vanaf de start van hun noviciaat heetten zij respectievelijk 
Henricus van Nijkerk, Petrus van Hooge Zwaluwe en Gregorius van Ginneken. 
Laatstgenoemde is in mei 1844 vanuit uit Velp naar Curaçao vertrokken, waar al 
twee Nederlandse medebroeders werkzaam waren (zie hiervoor hoofdstuk 1 van 
deel v). Naar Nederland is dit drietal nooit meer teruggekeerd.

Omdat een herstel van het exempte kloosterleven in België onder meer van-
wege de opstelling van het episcopaat vanaf 1830 toch minder vlot verliep dan 
verwacht, benoemde paus Gregorius x v i (1831-1846) de vicaris-generaal van het 
bisdom Brugge, Frans Thomas Corselis (1767-1853), in juni 1834 tot apostolisch 
visitator ten behoeve van de kloosterorden in België. Hij moest erop toezien dat 
het generale en provinciale gezag in de verschillende religieuze instituten met 
behoud van de bestaande exemptie in overeenstemming werd gebracht met de 
vereiste gehoorzaamheid aan de Heilige Stoel. Ook moest hij ervoor zorgen dat 
het spirituele en intellectuele niveau in de verschillende kloosters verbeterd werd. 
Zo hoopte de paus de aantrekkingskracht van dit type kloosterleven te vergroten.

Corselis heeft zich in de jaren nadien enkele malen direct ingelaten met de 
interne organisatie van het kapucijnenklooster in Brugge. Zo liet hij al meteen 
na zijn aantreden als visitator aan custos Joannes Evangelista weten dat hij geen 
voorstander was van eventuele plannen die gericht waren op een samengaan van 
Brugge en Velp. In plaats daarvan wilde hij dat de Vlaamse custodie van het 
klooster in Maaseik een noviciaatshuis zou maken en dat Brugge de status zou 
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krijgen van studiehuis. Maar dan moesten vanuit Brugge wel enkele religieuzen 
naar Maaseik gestuurd worden. Dat wilde Joannes Evangelista echter niet. Hij 
stelde zich terecht op het standpunt dat Maaseik onder de rechtsmacht van Velp 
viel. Ook vond Corselis dat de communiteit van Brugge die in maart 1835 al 22 
religieuzen telde, een meer evenwichtige samenstelling moest krijgen. Onder die 
22 religieuzen bevonden zich namelijk slechts drie paters. Daarom adviseerde hij 
Justus van Tielt, die in juni 1835 tot custos en gardiaan was benoemd als opvolger 
van de zieke Joannes Evangelista, om vooralsnog geen nieuwe aspirant-broeders 
aan te nemen. En toen deze Justus die over weinig daadkracht beschikte, er niet 
in slaagde de fraterniteit van Brugge tot een meer observante levensstijl te bewe-
gen, stelde Corselis in juli 1839 op eigen houtje een vervanger aan. Dat werd Ber- 
nardus van Ronse (1797-1865). Ook benoemde hij Petrus van Hooge Zwaluwe 
tot novicemeester, zij het niet in Maaseik maar in Brugge zelf.

In Maaseik woonde sinds februari 1831 nog maar één kapucijn. Dat was niet 
enkel een gevolg van de uitstervingsstrategie van koning Willem i, waardoor 
het voor de custos in Velp in die jaren onmogelijk was religieuzen vanuit zijn 
klooster naar Maaseik te zenden. Doorslaggevender was dat bisschop Cornelis 
R.A. van Bommel (1829-1852) van Luik niets wilde weten van een herstel van het 
kapucijnenleven in Maaseik, dat tot zijn diocees behoorde. Daarom schonk hij 
het klooster in juni 1840 na overleg met – toen nog – pastoor Joannes Zwijsen 
van Tilburg aan de door Zwijsen gestichte Zusters van Liefde van Tilburg.

Rond dat tijdstip was, mede onder invloed van de vrijheidsbeweging in het 
Zuiden, ook in Nederland het klimaat voor de religieuzen flink verbeterd. Daar 
zag het aanvankelijk overigens nog niet zo naar uit. Door de afscheiding van Bel-
gië waren de protestanten in het noordelijk deel van het voormalige Verenigd 
Koninkrijk weer in de meerderheid en die hadden weinig op met ‘die onbe-
trouwbare en achterlijke katholieken’. Maar anderzijds besefte de koning dat hij 
niet al te zeer met zijn protestantse onderdanen kon meegaan. De katholieken 
in met name Noord-Brabant zouden anders wel eens de kant van de inmiddels 
onafhankelijke Belgen kunnen kiezen. Van die vanuit machtspolitiek oogpunt 
wat onduidelijke situatie hebben de kapucijnen in Velp gebruikgemaakt om een 
doorbraak te forceren.

Dat was wel nodig ook. In april 1832 werd het klooster nog bewoond door 
niet meer dan negen deels hoogbejaarde religieuzen: zeven paters en twee broe-
ders. In dat schemergebied rond leven en dood waarin op dat moment ook de 
kruisheren in St. Agatha en Uden en de franciscanen in Megen verkeerden, is 
in 1832 vanuit St. Agatha en Velp een eerste expliciete poging gedaan de koning 
ertoe te bewegen zijn uitstervingsbeleid op te geven. Daartoe werd de hulp inge-
roepen van de kroonprins, de latere koning Willem ii, die toentertijd als opper-
bevelhebber van het leger veelvuldig in Noord-Brabant verbleef. Die slaagde er 
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echter niet in om zijn vader op andere gedachten te brengen. De ziekelijke Paulus 
van Geetbets die tijdens het dertiende custodiaal kapittel op 15 juni 1832 in Velp 
opnieuw tot custos en gardiaan werd gekozen, heeft nadien niets meer gedaan 
om het tij te keren. Hij overleed trouwens al op 17 maart 1833 en werd toen op-
gevolgd door Mathias van Tessenderloo (1767-1845) en wel als vice-custos. Met 
diens goedkeuring deden apostolisch vicaris Arnoldus Borret van Ravenstein  
en Megen en vicaris-generaal Gerardus Hermans van het voormalige bisdom 
Roermond vóór medio april 1834 ook een poging om de koning ertoe over te 
halen de kb’s van 1814/’15 en 1818 ongedaan te maken. Vervolgens werd op 20 
november 1834, nu vanuit Velp zelf, een rekest van gelijke strekking verzonden, 
met daarbij een ‘Carmen Votivo-Gratulatorium’ om de koning gunstig te stem-
men. Reacties op deze beide verzoekschriften bleven echter uit. En dat gold ook 
voor een derde smeekschrift van 21 april 1835 dat eveneens vanuit Velp werd ver-
zonden.

Op dat moment telde Velp nog slechts zes religieuzen. Waarschijnlijk vond 
men in Rome dit aantal te klein om in juni 1835 een custodiaal kapittel met ver-
kiezingen te laten plaatsvinden. In plaats daarvan werd Mathias van Tessender-
loo in het voorjaar van 1835 door de generaal tot custos en gardiaan van Velp 
benoemd. Om de impasse te doorbreken besloot die om, zij het clandestien, nu 
toch maar nieuwe leden aan te nemen. Mocht de koning tot represailles over-
gaan, dan konden de novicen altijd nog naar Maaseik gezonden worden. Het 
klooster daar viel nu immers onder de Belgische grondwet. In oktober 1835 werd 
een eerste kandidaat aangenomen, maar die moest eind december wegens ziekte 
alweer in de wereld terugkeren. Een tweede kandidaat, de wereldheer Gerard 
van den Broek (1807-1851) uit Boekel, werd op 12 november 1835 toegelaten, 
hij kreeg toen de kloosternaam Augustinus en deed in het voorjaar van 1837 
zijn professie. Op dat moment bereidden zich nog twee andere novicen op hun 
eerste professie voor. Zij werden begeleid door Bonaventura van Schuelen (1770-
1850) die kort daarop met het oog op nieuwe intredes ook tot novicemeester 
werd benoemd. Strafmaatregelen van de kant van de koning bleven echter uit en 
dus volgden meer toelatingen. Resultaat daarvan was dat tot de intrekking van 
de uitstervingsdecreten van Willem i door zijn zoon koning Willem ii op 28 
november 1840 in totaal negen nieuwe kapucijnen in Velp hun eerste professie 
hebben gedaan.

In het kader van de door hem nagestreefde herleving van Velp heeft Mathias 
van Tessenderloo vanaf augustus 1837 een viertal jaren achtereen in het klooster 
ook een priesterretraite georganiseerd voor geestelijken uit de noordelijke dis-
tricten van het voormalige bisdom Roermond. Deze retraites werden gegeven 
door de jezuïet Mathias Wolff (1779-1857), in die jaren pastoor te Nijmegen 
maar ook een befaamde retraiteleider. Dat verklaart ongetwijfeld het grote aan-
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tal deelnemers. In 1837 namen niet minder dan 52 priesters en (sub)diakens aan 
deze retraite deel, in 1838 waren er dat 64 en in de jaren nadien niet veel minder. 
In 1840 namen ook de inwonende kapucijnen aan deze retraite deel.

Voor Mathias hadden deze retraites ook tot doel jonge seculiere priesters te 
laten kennismaken met de strenge, beschouwende leefwijze van de kapucijnen. 
Twee van hen, Johan van der Voort en Jan van den Brand, die beiden toen nog 
op de Hogeschool te Uden studeerden, kozen later zelf voor dat leven. Johan 
van der Voort (1815-1854), afkomstig uit een welgestelde boerenfamilie uit het 
gehucht Loo onder Uden, deed dat zelfs al heel snel. Na zijn priesterwijding 
op 22 september 1838 in Luik had hij nog gedurende anderhalf jaar zijn studie 
in Leuven voortgezet en was toen kapelaan geworden in Wessem (Limburg), 
maar daarmee stopte hij al na enkele maanden. Hij werd op 17 september 1841 
in Velp ingekleed en deed op 17 september 1842 zijn professie. Als Bernardinus 
van Uden zou hij uitgroeien tot de eigenlijke hersteller van het kapucijnenleven 
in Nederland en België. Maar voor zo’n herstel moesten eerst de uitstervings-
decreten van Willem i ingetrokken worden. Dat gebeurde zoals zojuist al werd 
vermeld door Willem ii op 28 november 1840, de dag waarop hij in Amsterdam 
als koning werd ingehuldigd.

Het besluit van Willem ii betekende dat in Velp net als in Brugge weer in 
alle openheid nieuwe leden aangenomen konden worden. Met het oog daarop 
kreeg Mathias van Tessenderloo, die tijdens het eerstvolgende custodiaal kapit-
tel op 7 maart 1841 tot custos werd gekozen, van de kapitularissen opdracht om 
te proberen het klooster van Geldern weer in bezit te krijgen. Daar zou dan een 
noviciaat gevestigd kunnen worden. Toen dat niet lukte, werd hij door enkele 
medebroeders onder druk gezet om de contacten met het klooster van Brugge  
aan te halen. Met een verzoek daartoe was Petrus van Hooge Zwaluwe in mei 
1843 naar Velp gekomen, zij het toen misschien nog niet namens de gehele 
communiteit van Brugge. Maar hijzelf was in elk geval van oordeel dat beide 
kloosters belang hadden bij een samengaan. Met de 25 religieuzen die op dat 
moment in Velp woonden, was dat klooster overvol, terwijl zich daar nog steeds 
nieuwe kandidaten aanmeldden. In Brugge, waar toentertijd veertien religieuzen 
verbleven, stokte de aanwas omdat in België nog geen geschikte lectoren waren 
om de jonge medebroeders te onderwijzen.

Tijdens het vijftiende custodiaal kapittel dat op 8 maart 1844 in Velp plaats-
vond, werd de 29-jarige Bernardinus van Uden die pas anderhalf jaar tevoren 
was geprofest, door de vijftien stemgerechtigde leden met dispensatie tot custos 
gekozen. Anders dan Mathias van Tessenderloo was hij een overtuigd voorstan-
der van een nauwe samenwerking met Brugge. Daartoe zocht hij eerst contact 
met visitator Corselis en de gardiaan van Brugge, Bernardus van Ronse, om af 
te tasten hoe die over een samengaan dachten. Omdat in elk geval Corselis er 
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inmiddels ook van overtuigd was dat de levensvatbaarheid van de orde in de Lage 
Landen gediend was met een vereniging van beide kloosters, kwam Petrus van 
Hooge Zwaluwe in oktober 1844 opnieuw naar Velp voor verder beraad, samen 
met de kort tevoren gewijde Seraphinus van Brugge (1820-1887). Die reisde in 
augustus 1845 samen met Anselmus van Tielt (1803-1867) nogmaals naar Velp, 
maar nu om Bernardinus uit te nodigen mee naar Brugge te komen om ‘de ver-
eeniging’ te voltrekken. Men werd het daar klaarblijkelijk snel eens, want al op  
1 september kon Bernardinus mede namens Bernardus en de gehele communi-
teit van Brugge een fusievoorstel naar Rome sturen. Vervolgens ondertekende 
minister generaal Aloysius van Bagnaia op 30 september 1845 het decreet, waar-
bij de Hollands-Belgische custodie van de Allerheiligste Drievuldigheid of zo- 
als het in het decreet heette: de ‘Custodia Hollando-Belgica sub nomine SSae 
Trinitatis’ werd opgericht. Bernardinus werd door de generaal tot custos be-
noemd en Bernardus van Ronse tot eerste assistent of definitor. Beiden kozen 
Bonaventura van Schuelen tot tweede definitor. Het nieuwe bestuur dat custo-
diale definitie werd genoemd, kreeg de leiding over 42 religieuzen: 26 in Velp en 
zestien in Brugge.

Bernardinus van der Voort (1815-1854) uit Uden was van 30 september 1845 tot zijn 
overlijden op 25 november 1854 custos (overste) van de Hollands-Belgische custodie 
van de Allerheiligste Drievuldigheid. Hij geldt als de grondlegger van zowel de latere 
Nederlandse als de Belgische provincie.



wereldlijke machthebbers als steunpilaar of spelbreker  |  57

3.2 de versterking en verankering van de nieuwe 
custodie

Door de afscheiding van België in 1830 waren Brugge en Velp in twee elkaar 
niet welgezinde landen komen te liggen. Daarom was het voor de nieuwe de-
finitie zaak eventueel opspelende ‘blinde nationaliteitsgevoelens’ binnen de 
kring der religieuzen onmiddellijk de kop in te drukken. Belangrijker nog was 
dat de onderlinge saamhorigheid tussen Belgen en Nederlanders, die door hun 
Belgische medebroeders steevast ‘Hollanders’ werden genoemd, werd versterkt. 
Goede overstenbenoemingen waren daarbij van levensbelang. Begin oktober 
1845 werden Petrus van Hooge Zwaluwe en Lambertus van Reek (1775-1851) 
tot gardiaan, respectievelijk vicarius in Velp benoemd. In Brugge werden Am-
brosius van Uden (1802-1864) en Bernardus van Ronse voor deze ambten aan-
gewezen. De opmerkelijke gardiaansbenoeming van de Nederlander Ambrosius 
van Uden (1802-1864) in Brugge was hoogstwaarschijnlijk vooral bedoeld om 
de eenvormigheid tussen beide kloosters inzake leefgewoonten en observantie 
te vergroten. Met het oog daarop ontvingen alle medebroeders in diezelfde 
maand oktober ook een schrijven van de custos met daarin de aansporing tot 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de oversten en een zo getrouw mogelijke 
beleving van de armoede conform de Regel en de Constituties. Ook werd een 
aantal heel concrete bepalingen uitgevaardigd ten aanzien van onder meer het 
koorgebed, inclusief het nachtkoor, de tafelgebruiken en de contacten met de 
buitenwereld. Zo werd bepaald dat iedere dag om vier uur ’s middags voor elke 
religieus twee kroezen bier geschonken mochten worden, maar dat men die ‘in 
stilzwijgendheid’ moest opdrinken.

Ook in de jaren nadien vaardigde custos Bernardinus geregeld nieuwe 
richtlijnen uit ‘om de gelijkvormigheid in onze Conventen aan te houden’. Zo 
kwamen er bepalingen over ‘het nooit volprezen stilzwijgen dat als de ziel der 
Religie moet beschouwd worden’ en over ‘het rooken en tabak knauwen’ dat in 
en buiten de conventen ‘strengelyk’ verboden was. Zo’n verbod gold ook voor 
‘het ontvangen van nieuwsbladen, gazetten of Couranten (die den religieus maar 
wereldsch maken)’. Tijdens het eerste custodiaal kapittel op 29 september 1848 
waarbij aan Bernardinus opnieuw het ambt van custos werd toebedeeld, maar nu 
krachtens keuze door negen kapitularissen, afkomstig uit Velp én Brugge, werd 
ook aandacht geschonken aan de vraag hoe het best recht gedaan kon worden 
aan de vereiste observantie. Daarbij verwees Bernardinus naar de ‘Verordenin-
gen’ over de observantie, uitgevaardigd door het generaal kapittel van mei 1847 
waaraan hij had deelgenomen. De tijdens dat kapittel nieuwgekozen generale 
minister Venantius van Torino (Turijn) vaardigde in september 1851 ook een 
aantal ‘Algemene Ordinantien’ uit, onder meer over de straffen die door de over-
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sten opgelegd moesten worden bij onder andere geldmisbruik, paardrijden, het 
veronachtzamen van de koordienst en onterechte kloosterverbouwingen. Over 
deze en andere bepalingen werd ook gesproken tijdens het tweede custodiaal 
kapittel op 19 september 1851, waarbij Bernardinus op dringend verzoek van de 
generaal als custos herkozen werd, hoewel hijzelf liever was teruggetreden. Maar 
klaarblijkelijk was hij de enige met voldoende gezag om in deze moeilijke begin-
periode van de custodie de harmonie tussen Noord en Zuid te bewaren. Daarbij 
ging het begin 1852 om in totaal 103 religieuzen: 67 Hollanders, 28 Belgen, twee 
Pruisen, vier Ieren, één Spanjaard en één religieus van wie de landsaard onbekend 
is gebleven.

Bernardinus van Uden heeft zich tijdens zijn opeenvolgende bestuursperio-
den (1845-1854) niet enkel bekommerd om de versterking van het saamhorig-
heidsgevoel tussen de verschillende nationaliteiten binnen zijn custodie. Omdat 
Velp en Brugge steeds meer overbevolkt raakten, moest hij ook uitzien naar 
andere, eventueel geheel nieuwe vestigingsplaatsen. Daartoe probeerde hij eerst 
de kloosters van Maaseik, Geldern en/of Meersel-Dreef voor de orde terug te 
krijgen. Toen dat niet lukte, zocht hij contact met de apostolisch vicaris en later 
de bisschop van Breda, Joannes van Hooydonk (1827-1867), om te bezien of die 
na de abrupte opheffing van het kapucijnenklooster in Breda in 1637 genegen 
was de orde weer een vestiging in zijn stad te gunnen. Van Hooydonk achtte 
de tijd daarvoor echter nog niet rijp en dus ging ook dit plan niet door. Na al 
deze mislukkingen kwam een aanbod van bisschop-coadjutor Joannes Zwijsen 
in ’s-Hertogenbosch, die sinds januari 1842 ook administrator apostolicus was 
van het vicariaat Ravenstein-Megen, dan ook als geroepen.

Zwijsen die waarschijnlijk enige wroeging had overgehouden aan de wijze 
waarop de kapucijnen mede door zijn toedoen Maaseik waren kwijtgeraakt, peil-
de kort vóór het kapittel van september 1848 tijdens een bezoek aan Velp bij Ber-
nardinus of de kapucijnen bereid waren de geestelijke leiding op zich te nemen 
van ‘Huize Padua’ in Boekel. Huize Padua was sinds 1832 ‘een bewaarplaats voor 
geesteszieke mannen’, opgezet en geleid door – toen nog – de Broeders van de 
seculiere Derde Orde van Sint Franciscus. Het huis beschikte sinds 1835 over een 
eigen kapel met een rector, een wereldheer uit het vicariaat van Den Bosch. Zwij-
sen had er in 1846/’47 al voor gezorgd dat op het terrein ook een zogenoemd 
‘Heerenhuis’ was gebouwd met een tiental kamers voor priesters die op last van 
de bisschop buiten bediening waren gesteld en ‘daarheen tot boeten verzonden 
werden’. Hij achtte voor de geestelijke en zo mogelijk ook de materieel-organi-
satorische verzorging van de broeders, hun patiënten en de onder toezicht ge-
stelde priesters enkele hiervoor speciaal aangewezen kapucijnen meer geschikt 
dan één enkele rector. De orde was trouwens al langer vertrouwd met Boekel 
en vooral met het nabijgelegen Handel. Reeds vanaf omstreeks 1720 werden in 
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de door bedevaartgangers drukbe-
zochte genadekapel van Onze Lie-
ve Vrouw aldaar twee biechtstoelen 
door ‘kapucienen uit Vellep’ bezet. 
Broeders uit Velp kwam ook gere-
geld op termijn in Handel, dat tot 
de Commanderije Gemert van de 
Duitse Orde behoorde.

Het verzoek van bisschop Zwij-
sen werd op het kapittel van 29 
september 1848 onmiddellijk aan-
vaard, zij het op voorwaarde dat de 
orde ter plekke ook een eigen kloos-

ter met openbare kerk mocht bouwen. Hiermee ging Zwijsen akkoord, waarna 
Petrus van Hooge Zwaluwe, op dat moment nog steeds gardiaan in Velp, op 27 
oktober 1848 als vicarius naar Boekel werd gestuurd om rector G.J. Zeegers te 
assisteren en geleidelijk aan de geestelijke verzorging van de bewoners van hem 
over te nemen. Maar al op 29 november werd hij door Zwijsen aangesteld tot 
directeur-overste van het gesticht. Daarmee kreeg hij de volledige zorg over de 
elf broeders die toen in Huize Padua werkten, maar ook over de priesters van het 
‘Heerenhuis’ en de ‘zinnelooze lieden’ die aan de zorgen van de broeders waren 
toevertrouwd. Maar omdat hij tevens belast werd met de voorbereiding van de 
bouw van een klooster in Handel, kreeg hij voor zijn zielzorgwerk een assistent 
in de persoon van de eerder genoemde Justus van Tielt.

In de jaren nadien heeft Petrus, die al spoedig bekendstond als ‘Peer Schooi’, 
de meeste tijd besteed aan het inzamelen van gelden en goederen voor de bouw 
en inrichting van het nieuwe klooster. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, ook al 
hadden de broeders van Boekel meteen al bouwgrond ter beschikking gesteld. 
Pas op 8 mei 1850 kon de eerste steen voor de kloosterkerk worden gelegd, 
waarna op 4 maart 1851 de eerstesteenlegging van het klooster plaatsvond. Bij 
de bouw werd waarschijnlijk gebruikgemaakt van een plan ontworpen door de 
hierboven al even genoemde Anselmus van Tielt die rond datzelfde tijdstip ook 
betrokken was bij de bouw van het klooster in Edingen. Op 13 juni 1852 werden 

Metseltroffel waarmee op 4 maart 1851 
door twee weldoeners van de orde, 
T.G.H. van Hoeck en P.P. Joosten, de 
eerste steen werd gelegd voor het 
klooster in Handel. (foto: A.G. Ver-
hees, ’s-Hertogenbosch)
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klooster en kerk, toegewijd aan de Heilige Antonius van Padua, door Bernardi-
nus van Uden ingezegend, waarna op 14 juni het slot werd afgekondigd. Eerste 
gardiaan werd ‘bouwheer’ Petrus van Hooge Zwaluwe. Onder zijn leiding kreeg 
het klooster, dat ongeveer twintig religieuzen kon huisvesten, de functie van as-
sistentieklooster ten behoeve van heel Oost- en Midden-Brabant. Ook werden 
enkele paters aangewezen voor het geven van missies, retraites, lijdensmeditaties 
en veertigurengebeden. Daarnaast fungeerde het huis als studieklooster, eerst 
alleen voor filosofie en vanaf 1855 ook gedurende enkele jaren voor theologie.

En dan was er natuurlijk de zorg voor ‘de Kluis’, zoals Huize Padua in de 
volksmond werd genoemd. Voor de behartiging daarvan hadden bisschop 
Zwijsen en custos Bernardinus op 1 oktober 1851 een heus contract onderte-
kend, waarin niet alleen sprake was van ‘de geestelijke leiding’, maar ook van 
‘de tijdelijke zorg’, inclusief de behandeling van en de beslissing over geldelijke 
aangelegenheden. Met name over deze laatste paragraaf zijn in de jaren nadien 
nogal eens conflicten ontstaan. Sommige kapucijnen-directeuren beschouwden 
dat ‘tijdelijke’ bestuur namelijk als in strijd met hun gelofte van armoede. Dat was 
ook de reden dat elk kapucijnenklooster in de negentiende eeuw voor het beheer 
van de financiën over een zogenoemde ‘syndicus’ of ‘wereldlijke vader’ beschikte. 
Soms was dat een leek, maar vaker een seculier priester. Zo werd deze functie 
in Velp van 1834 tot 1842 uitgeoefend door rector J.A. Coppens van Handel. 
Van zo’n regeling was in het in 1851 gesloten contract voor Huize Padua echter 

Het klooster met kerk in Handel, gebouwd in 1850/’52 en in 1984/’85 verkocht aan de 
Vereniging Vrienden van Gemeenschap De Weyst.
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geen sprake. Pas enkele decennia later hebben de oversten-kapucijnen van Huize 
Padua alleen nog maar ‘het geestelijke bestier’ over dit instituut en zijn bewoners 
uitgeoefend.

Behalve in Handel zijn tussen 1845 en de verheffing van de Hollands-Bel-
gische custodie tot provincie op 9 september 1857 onder verantwoordelijkheid 
van Bernardinus van Uden nog vier nieuwe kloosters gesticht: in Edingen, Brus-
sel, Hazebroek en Antwerpen. In Edingen of Enghien, dat op Waals gebied 
was gelegen, hadden de kapucijnen vóór de Franse Revolutie ook een klooster 
met kerk bezeten. Het klooster was in 1804 gesloopt, maar de vroegere kloos-
tergronden waren in maart 1841 door de hertogin van Arenberg, Ludmilla van 
Lobkowicz, teruggekocht ten behoeve van de kapucijnen, maar op voorwaarde 
dat die in Edingen hun noviciaat zouden vestigen. Bernardinus van Uden ging 
met die voorwaarde akkoord en zond in oktober 1850 enkele medebroeders 
naar Edingen om vanuit een particulier huis alvast de bediening van de kerk op 
zich te nemen. Enkele maanden later werd met financiële steun van de familie 
Van Arenberg begonnen met de bouw van een nieuw klooster volgens een plan 
van Anselmus van Tielt die in deze jaren de functie van bouwkundig tekenaar 
vervulde. Het nieuwe klooster werd in september 1852 in gebruik genomen en 
fungeerde vanaf 20 november van dat jaar inderdaad als vast noviciaatshuis: tot 
29 september 1880 voor alle novicen van het Hollands-Belgische ordeverband, 
nadien tot 1966 alleen voor de (Vlaams-)Belgische provincie.

In datzelfde jaar 1852 kochten de kapucijnen, ook nu met financiële steun van 
de hertogin Van Arenberg, op verzoek van een van de plaatselijke pastoors een 
bestaand fabriekscomplex in de Huidevetterstraat in Brussel. Benvenutus van  
Rotterdam (1815-1874) en Bonaventura van Grave (1824 – uittrede 1886) be-
hoorden tot de eerste bewoners van dit complex, waarin meteen al een klooster 
met kerk werd ondergebracht. Vanaf 1854 maakten de diverse panden geleidelijk 
aan plaats voor een geheel nieuwgebouwd klooster met kerk. De bouw hiervan 
werd deels bekostigd door een rijke weldoener.

In oktober 1853 werd Bernardinus van Uden uitgenodigd een klooster te 
stichten in Hazebroek of Hazebrouck in Frans Vlaanderen. Hij had die uitno-
diging te danken aan de aartsbisschop van Kamerijk die zeer onder de indruk 
was van de wijze waarop enkele kapucijnen uit Brugge in 1851 en 1853 in zijn 
bisdom missies hadden gepreekt voor de Vlaamstalige bevolking. De orde kreeg 
ter plaatse een stuk grond aangeboden en met financiële steun van alle dekens in 
het arrondissement Duinkerken en Hazebroek kon hier vanaf voorjaar 1854 door 
de Brusselse architect Leonard Barbier een klooster met kerk worden gebouwd, 
vooral bedoeld voor de veelal arme Vlaamstalige seizoensarbeiders en immigran-
ten. Ten gevolge van politieke machinaties vanuit nationalistische en antiklerika-
le hoek moesten de kapucijnen dit klooster in 1861 echter weer opgeven.
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De vestiging in Antwerpen tenslotte had net als die in Edingen en Brussel het 
karakter van een terugkeer. Via een stroman kon de orde hier op 25 april 1854 
met steun van kanunnik Trouillet voor 75.000 Belgische frank een voormalig 
klooster op de Ossenmarkt aankopen. Dit was tot de Franse Revolutie eigendom 
geweest van de Kanunnikessen van de H. Augustinus van Oostmalle en na 1796 
als ‘zwart goed’ verkocht. Een deel van het complex dat in totaal 2939 vierkante 
meter groot was, was inmiddels verbouwd tot pakhuis. Andere delen werden nog 
bewoond. Daarom huurde de orde tot mei 1857 twee aanpalende huizen in de 
Korte Winkelstraat. Van hieruit werd de vroegere kloosterkerk bediend, die met 
ingang van november 1856 weer in gebruik kon worden genomen. Nadien von-
den nog enkele verbouwingen plaats, waarna vanaf september 1866 werd gestart 
met de bouw van een geheel nieuw klooster aan de Ossenmarkt zelf.

Het is enigszins merkwaardig dat Bernardinus de opmerkelijk snelle uit-
breiding van het aantal kloosters na 1845 niet heeft aangegrepen om bepaalde 
vestigingen van meet af aan exclusief en structureel te bestemmen voor de oplei-
ding van jonge medebroeders. Ook ging hij er niet toe over om voor langere tijd 
lectoren te benoemen voor filosofie, theologie en eloquentie zoals het generaal 
kapittel van 1847 had bepaald. Want dat zou zeker bijgedragen hebben tot het 
zo noodzakelijke saamhorigheidsgevoel in de jonge custodie. Bovendien zou 
daarmee het intellectuele en spirituele niveau in het nieuwe ordeverband zijn 
verhoogd. Maar eigenlijk had alleen het noviciaatsjaar vanaf november 1852 een 
definitieve vestigingsplaats en wel in Edingen. Daartoe was overigens vooral on-
der druk van de familie Van Arenberg besloten. De hogere studies van filosofie 
en theologie vonden vanaf 1845 deels en afwisselend in Brugge, Velp, Handel 
en in het in 1863 gestichte klooster van het Franstalige Bergen plaats en later 
ook in Brussel, Meersel-Dreef en Slikgat. Daarnaast was in Velp en Brugge ook 
het zogenoemde ‘professorium’ gevestigd. Dit betrof een soort vooropleiding 
voor studenten die nog niet over voldoende kennis van het Latijn beschikten om 
met vrucht de filosofiestudie te kunnen volgen. De hogere studies waren in deze 
jaren overigens geheel toegesneden op een zo goed mogelijke uitoefening van de  
ambten van predikant en biechtvader. Preken en biecht horen golden immers als 
de voornaamste activiteiten van de orde, ook in de Lage Landen van de negen-
tiende eeuw.

Gezien de gestage toename van het ledental in de custodie lag het in de lijn 
der verwachting dat tijdens het derde custodiaal kapittel van september 1854 
in Velp gesproken zou worden over de verheffing van de custodie tot een vol-
waardige provincie. Suggesties in die richting waren al eerder gedaan, zowel in 
Rome als in eigen land. Dit kapittel moest echter worden uitgesteld vanwege 
oververmoeidheid van custos Bernardinus. Hij had zich tijdens de voorbije jaren 
namelijk niet enkel moeten bezighouden met de opbouw van de orde in Neder-
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land en België, maar ook met het herstel van de vroegere kapucijnenverbanden 
in Westfalen (vanaf 1851) en Engeland (in 1852). Beide regio’s waren inmiddels 
door het generaal bestuur in Rome onder het gezag van de Hollands-Belgische 
custodie geplaatst. Die verantwoordelijkheid kostte Bernardinus veel kruim. 
Misschien was het dan ook niet verstandig dat hij in oktober 1854 naar zijn fa-
milie in Uden reisde om zijn zus, haar echtgenoot en drie van hun kinderen te 
gaan verzorgen, die door de tyfus getroffen waren, want begin november werd hij 
ook zelf besmet. Door zijn slechte lichamelijke conditie kwam hij de ziekte niet 
meer te boven. Zijn overlijden op 25 november, 39 jaar oud, betekende een groot 
verlies voor de orde, temeer omdat er niet onmiddellijk een opvolger klaarstond 
die evenveel gezag genoot als hij.

Voorlopig werd het bestuur waargenomen door pro-custos Petrus van Hooge 
Zwaluwe die de voorbije jaren was opgeklommen tot de belangrijkste adviseur 
van Bernardinus. Hoewel geboren in Hooge Zwaluwe, was hij opgegroeid in 
Turnhout waar zijn vader als arts werkzaam was. Bij zijn intrede op 20 mei 1834 
had hij dan ook niet voor Velp gekozen maar voor Brugge, hetgeen hem de kwali-
ficatie ‘halve Vlaming’ had opgeleverd. Het samengaan van Brugge en Velp werd 
grotendeels door hem in gang gezet. Hij gold als een zakelijk ingestelde en niet 
altijd even gemakkelijke kapucijn. Als pro-custos nam hij het initiatief tot oprich-
ting op 4 april 1855 van de ‘Vereeniging van Kapucijnen te Haandel’ als ‘burger-
lyk zedelyk ligchaam’. Dat gebeurde ten overstaan van notaris J.F. Scheefhals te 
Uden. Met deze officiële akte kreeg de orde in Nederland rechtspersoonlijkheid 
en konden gestichte en nog te stichten kloosters op naam van deze vereniging 
worden gesteld. Enigszins opmerkelijk is het doel dat de nieuwe vereniging in 
de akte meekreeg. Dat waren achtereenvolgens ‘missiewerkzaamheden, speciaal 
in de Nederlandse Overzeese gewesten, en opleiding tot R.K. missionarissen; 
het geven van lager, middelbaar en hoger onderwijs in Nederland en missie-
landen; ziekenverpleging, speciaal in missielanden; en sociale verheffing der 
jeugd’. Van een vervulling van al deze taken was op dat moment nog nauwelijks  
sprake.

Hoewel het klooster van Velp toen nog staatseigendom was, zorgde Petrus 
er ook voor dat met het oog op een toekomstige aankoop een ‘Vereeniging van 
Paters Capucijnen te Velp’ werd opgericht. Die kreeg als doel ‘het bijstaan van de 
priesters der omliggende streken in het uitoefenen der geestelijke bedieningen’. 
De bijbehorende akte werd op 11 april 1855 verleden. Petrus zat ook het uitge-
stelde kapittel voor dat nu op 7 juli 1855 werd gehouden. Hier werd Alphonsus 
van Grave (1814-1869) tot custos gekozen. Sterke man op de achtergrond bleef 
echter Petrus van Hooge Zwaluwe die tijdens dit kapittel tot tweede definitor 
was gekozen.
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3.3 de teloorgang van de gegroeide saamhorigheid

Vanwege ziekte van Alphonsus van Grave duurde het nog enige tijd alvorens 
vaart werd gezet achter de plannen om van de custodie een volwaardige, maar 
tweetalige en natie-overstijgende provincie te maken. Het verzoek daartoe werd 
uiteindelijk op 20 december 1856 naar Rome gezonden, waarna de generale defi-
nitie onder leiding van Salvator van Ozieri op 9 september 1857 met de gevraag-
de statusverhoging instemde. Op het eerste provinciaal kapittel van de nieuwe 
‘Provincia Hollando-Belgica Sanctissimae Trinitatis’ dat op 16 april 1858 in Velp 
plaatsvond, werd het oprichtingsdecreet door alle aanwezigen ondertekend en 
plechtig afgekondigd. Hierna kozen de vijftien kapitularissen, afkomstig uit de 
kloosters van Brugge, Handel, Edingen, Brussel, Hazebroek, Antwerpen, Pan-
tasaph (in Noord-Wales) en uiteraard Velp zelf, de vroegere wereldheer Benvenu-
tus van Rotterdam, sinds 1855 eerste definitor, tot provinciaal. Deze Benvenutus 
had de naam ‘eerder vaderlijk dan streng’ te zijn. Onder zijn leiding werd de 
Nederlands-Belgische aanwezigheid in Engeland verder versterkt.

Na de overname van een kerkje met pastorie in Pantasaph in Wales in no-
vember 1852 was daar in 1858 door Seraphinus van Brugge een klein klooster 
gesticht. Van hieruit volgden stichtingen in Chester (december 1858) en Pon-
tipool in Zuid-Wales (mei 1860). Vanuit deze ‘hoofdvestigingen’ ontstonden  
in de jaren nadien diverse ‘hulpstaties’. Het merendeel daarvan werd bediend 
door Belgen en Nederlanders. Na afloop van zijn provinciaalstermijn in 1861 
vertrok Benvenutus ook zelf als missionaris naar Engeland, zij het niet vrijwil- 
lig maar vanwege een niet nader aangeduid ‘publicum perjurium et crimen  
pessimum’. De drie vestigingen in Engeland zijn tot 6 augustus 1866 tot de  
Hollands-Belgische provincie blijven behoren, maar werden toen een eigen 
provinciale custodie. De meeste Nederlanders en Belgen keerden in de jaren na- 
dien naar de eigen provincie terug. Zo niet Benvenutus. Hij zou op 30 mei 1874 
overlijden in Dublin (Ierland), waar ook werd gewerkt aan het herstel van de  
orde.

In de ‘Status Provinciae’ die Benvenutus als provinciaal met het oog op de 
eerste generale visitatie in de Lage Landen sinds 1765 in januari 1860 voor de 
minister generaal Nicolaas van San Giovanni in Marignano opstelde, telde de 
nog jonge provincie 143 leden. Onder hen waren 86 Nederlanders en 45 Belgen. 
In de jaren nadien nam dit aantal toe tot 195 in 1876: 101 Nederlanders, 78 Bel-
gen en zestien religieuzen uit andere landen. Het aantal kloosters steeg in deze 
periode tot tien. Tussen de oprichting van de Hollands-Belgische provincie in 
1857/’58 en het besluit van 27 maart 1882 om deze provincie te splitsen in een 
Belgische en een Nederlandse provincie hebben in totaal acht provinciale (keuze)
kapittels plaatsgevonden. Die verliepen aanvankelijk in betrekkelijke harmonie, 
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maar werden gaandeweg steeds meer ontsierd door conflicten tussen Nederlan-
ders enerzijds en Belgen anderzijds.

Twee provinciaals hebben in die groeiende onderlinge onmin een heel eigen, 
zij het verschillende rol gespeeld. Dat waren de van huis uit Franstalige Celesti-
nus van Wervik (1833-1896) en zijn Nederlandse medebroeder Benedictus van 
Asten (1826-1900). Celestinus stond van 1864 tot 1870 en van 1873 tot 1876 aan 
het hoofd van de provincie, terwijl Benedictus het provincialaatsambt bekleedde 
van 1861 tot 1864 en vervolgens nog eens van 1876 tot 1879. Celestinus gold 
en geldt in België als de ‘restaurateur’ van de Hollands-Belgische provincie. Hij 
zegende op 15 augustus 1864 het klooster in Bergen (Mons) in. Voorts gaf hij 
in 1866/’67 leiding aan de verhuizing van zijn Antwerpse medebroeders vanuit 
hun provisorische onderkomen in de Korte Winkelstraat naar het geheel nieuw-
gebouwde klooster op de Ossenmarkt. Ook was hij verantwoordelijk voor de 
bouw van twee nieuwe kloosters in Brugge. Het eerste werd in maart 1869 in 
gebruik genomen en wel in de St. Clarastraat, omdat het oude klooster aan de 
Vrijdagmarkt moest worden verlaten vanwege de aanleg van een spoorwegem-

Celestinus Daubresse (1833-1896) uit 
Wervik, een befaamd maar ook om-
streden provinciaal van de Hollands- 
Belgische provincie in de jaren 1864-1870 
en 1873-1876. 

Benedictus van den Dries (1826-1900) uit 
Asten vervulde tussen 1858 en 1888 on-
onderbroken uiteenlopende bestuurlijke 
functies in de Hollands-Belgische provin-
cie. Hij was tweemaal provinciaal: van 
1861 tot 1864 en van 1876 tot 1879.
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placement aldaar. Het tweede klooster kwam ruim twee jaar later gereed en was 
gelegen in de Boeveriestraat. Tenslotte besloot hij op advies van het kapittel van 
juni 1873 in Slikgat een klein assistentieklooster met openbare kloosterkerk te  
bouwen.

Hij was echter ook een befaamd en populair predikant. Zo verzorgde hij 
een aantal jaren achtereen de vastenmeditaties in de hoofdkerken van Brussel, 
Gent, Antwerpen en Luik. Hier kwam vooral de plaatselijke bourgeoisie op af. 
Van geheel andere orde was zijn apostolaatswerk onder kermismensen, leurders 
en zigeuners, eerst in en rond Antwerpen, later ook in Gent, Luik, Leuven en 
Brugge. Met dit zogenoemde ‘Oeuvre des Forains’ of ‘Foorwerk’ maakte hij zich 
erg geliefd bij een heel andere laag van de bevolking. Als bestuurder was hij ech-
ter omstreden, niet alleen vanwege zijn solistisch en soms drammerig optreden, 
maar ook omdat hij de Nederlandse en Belgische medebroeders nogal eens tegen 
elkaar uitspeelde, waardoor hij partijvorming in de hand werkte. 

Benedictus van Asten (1826-1900) was de enige zoon van Cornelius van 
den Dries en Adriana van Gils, een voornaam en welgesteld doktersgezin in het 
Noord-Brabantse Asten. Aanvankelijk voorbestemd om wereldheer te worden 
trad hij op 25 september 1846 in Velp bij de kapucijnen in. Na zijn priesterwijding 
in mei 1851 heeft hij de orde van 1855 tot 1888 ononderbroken in uiteenlopende 
bestuurlijke functies gediend: behoedzaam, maar ook vastberaden, bemiddelend 
maar ook sturend. Als zodanig heeft hij veel betekend voor de vorming van een 
eigen Nederlandse provincie, alhoewel hij daar aanvankelijk, anders dan Celes-
tinus van Wervik, helemaal niet op uit was. Zo was hij nauw betrokken bij de 
stichting van de kloosters in Slikgat in 1874/’76 en Tilburg in 1879/’82, na Velp 
en Handel het derde en vierde klooster op Nederlandse bodem.

De vestiging van de kapucijnen in Slikgat, een gehucht bestaande uit niet 
veel meer dan een veertigtal armzalige arbeidershuisjes en wat verspreid liggen-
de boerderijen terzijde van de spoorlijn Breda-Lage Zwaluwe in het ‘Oudland 
van Zevenbergen’, kwam voort uit een concrete vraag vanuit de plaatselijke 
bevolking. Die voelde zich in pastoraal opzicht enigszins aan haar lot overge-
laten. Dat hing onder meer samen met de ingewikkelde kerkelijke constellatie 
ter plaatse. Slikgat was namelijk verdeeld over drie parochies: Zevenbergen en 
Zevenbergsche Hoek, die deel uitmaakten van het bisdom ’s-Hertogenbosch, en 
Terheijden, dat tot het bisdom Breda behoorde. Maar noch de bisschop van Den 
Bosch noch die van Breda liet zich veel gelegen liggen aan de kerkopbouw aldaar. 
Problematischer was dat de respectieve parochiekerken op één tot anderhalf uur 
gaans van Slikgat verwijderd lagen, waardoor de zondagse kerkgang er vooral in 
de winter nogal eens bij inschoot. Daarom probeerden de bewoners al vanaf 1851 
een eigen parochiekerk of bijkerk te krijgen. Daarbij richtten zij zich nu eens tot 
de bisschop van Breda, dan weer tot die van ’s-Hertogenbosch. Maar omdat geen 



wereldlijke machthebbers als steunpilaar of spelbreker  |  67

van de betrokken pastoors een deel 
van zijn territorium wilde afstaan, 
haalden hun pogingen niets uit. 
Hulp moest dus van elders komen.

Daarvoor zorgde termijnbroe-
der Urbanus van Geldrop (1838-
1926), die op zijn bedeltochten 
vanuit Meersel-Dreef ook geregeld 
Slikgat aandeed en daar van de 
nood van de bevolking hoorde. Op 
zijn advies reisde een afvaardiging 
van de inwoners van Slikgat kort 
na Pasen 1873 naar Meersel-Dreef 
om hun zaak bij de gardiaan aldaar 
te bepleiten. Kort daarop meldden 
zich ook enkele inwoners op het 
provincialaat in Antwerpen met de 

vraag of de orde in Slikgat een klooster met kerk wilde stichten. Het kapittel van 
6 juni 1873 nam hun wens over, waarna de nieuwgekozen provinciaal Celestinus 
van Wervik bisschop Joannes van Genk van Breda (1867-1874) vroeg om de orde 
in Slikgat een vestiging te gunnen. Na overleg met de betrokken pastoors ging de 
bisschop op 3 januari 1874 akkoord.

Kort daarop werden in Slikgat, deels op kosten van de bewoners, enkele bun-
ders grond gekocht en maakte bouwheer Ildephonsus van Brugge een ontwerp 
voor een bescheiden klooster met kerk. Voor de uitvoering ervan tekende bouw-
broeder Valenus van Deurne (1827-1884) die eerder ook betrokken was geweest 
bij de bouw van het nieuwe klooster op de Ossenmarkt in Antwerpen. Samen 
met Bruno van Reusel (1823-1892) begon hij op 1 mei 1874 met de bouw van 
een noodkerk die op 28 oktober 1874 in gebruik werd genomen. Op diezelfde  
dag legde deken Gerardus de Nijs van Oosterhout de eerste steen voor de  
eigenlijke kerk, die werd toegewijd aan het H. Hart van Jezus. De kerk werd 
op 26 juli 1876 door bisschop Henricus van Beek van Breda (1874-1884) ge-
consacreerd. Eerste gardiaan van het klooster, dat op 22 december 1876 canoniek 
werd opgericht, werd Daniel van Baarle-Nassau (1825-1886) die als ‘fabricerius’ 

Valenus van de Mortel (1827-1884) 
uit Deurne was bouwbroeder en uit-
voerder bij de bouw van de kloosters 
in Slikgat (Langeweg) en Tilburg.
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of toezichthouder bij de bouw had geassisteerd. Voor de inrichting van kerk en 
klooster kreeg hij de beschikking over (kerk)meubilair dat afkomstig was van het 
klooster in Meersel-Dreef.

Die vestiging was tijdens de Franse Revolutie onteigend, maar op 31 december 
1864 aan de kapucijnen teruggegeven krachtens een afspraak uit 1823 met de ge-
meente Meerle. Over die teruggave was echter in april 1874 een conflict ontstaan 
met de kleinzoon van de vroegere eigenaar. Die had het door hem aangespannen 
proces in november 1876 gewonnen, waarna de kapucijnen het complex op 18 
december van dat jaar noodgedwongen verlieten. Twaalf van hen verhuisden naar 
Slikgat, de andere vijf naar Brugge. Overigens konden zij nadat de gemeente met 
de nieuwe eigenaar een schikking had getroffen, begin juni 1879 weer naar Meer-
sel-Dreef terugkeren. Het bedrag van 41.500 Belgische frank dat de orde voor de 
teruggave moest neertellen, was overigens volledig afkomstig uit een schenking 
van een vermogend derde orde-lid, een zekere Maria Roelofsen uit Antwerpen. 
Die onderhield goede contacten met Benedictus van Asten die op dat moment 
provinciaal was. Voor Slikgat had een en ander geen gevolgen, afgezien dan van 
het feit dat er afspraken gemaakt moesten worden over de afgrenzing van het ter-
mijn- en werkdistrict van elk van beide kloosters. Vooralsnog fungeerde Slikgat 
net als Meersel-Dreef namelijk enkel als assistentieklooster. Daarnaast kon de 
plaatselijke bevolking in de kloosterkerk de diensten bijwonen. Voor dopen, hu-
welijken en begrafenissen bleef zij aangewezen op de respectieve parochiekerken.

De stichting van het klooster in Slikgat kwam sommige Belgische kapucijnen 
heel goed uit. Sinds begin jaren zestig was er steeds meer onmin ontstaan tussen 
de Nederlandse en Belgische kapucijnen. Reeds kort na het provinciaal kapittel 
van 22 april 1864 wekte de toen voor het eerst tot provinciaal gekozen Celes-
tinus van Wervik zelfs de indruk dat hij vanuit Rome het advies had gekregen 
langzaam toe te werken naar een scheiding tussen Noord en Zuid. Tijdens dat 
kapittel waren de wrijvingen tussen Nederland en België namelijk voor het eerst 
openlijk aan de dag getreden. Maar voor zo’n scheiding en verzelfstandiging 
van beide provinciedelen moesten er volgens Celestinus eerst in Nederland drie 
kloosters zijn. En die waren er toen nog niet. Na het besluit van januari 1874 
om in Slikgat te gaan bouwen was aan die voorwaarde voldaan, zoals generaal 
Aegidius van Cortona kon constateren toen hij in augustus 1876 de provincie 
kwam visiteren.

Maar de generaal bleek helemaal geen voorstander van een scheiding te zijn. 
Dat liet hij in elk geval onomwonden blijken toen hij tijdens zijn bezoek aan 
Meersel-Dreef van de daar woonachtige Nederlanders te horen kreeg dat zij in 
meerderheid van mening waren dat de provincie verdeeld moest worden. Volgens 
hen verlegden de Belgen het zwaartepunt van de provincie steeds meer naar Bel-
gië. Daar bevonden zich nu alle studiehuizen, daar ook vonden sinds begin jaren 
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zestig alle kapittels plaats. De generaal vond echter dat een scheiding zou leiden 
tot de ondergang van beide nieuw te vormen provincies. Bovendien waren voor 
een zelfstandige Nederlandse provincie geen drie, maar vijf kloosters vereist. 
Misschien verklaart dat waarom de aftredende provinciaal Celestinus tijdens een 
voorvergadering met het oog op het kapittel dat op 8 september 1876 plaatsvond, 
desgevraagd meldde dat een scheiding nu niet opportuun en ook niet nuttig was.

Tijdens het kapittel zelf dat door de generaal werd voorgezeten, werd ver-
der niet meer over een verdeling van de provincie gesproken. De nieuwgekozen 
provinciaal Benedictus van Asten deed in de jaren nadien trouwens alles om de 
verschillen tussen Noord en Zuid niet op de spits te drijven. Maar zijn huisge-
noot Celestinus, – beiden woonden op de Ossenmarkt in Antwerpen –, deed 
precies het tegenovergestelde. Hij mobiliseerde zoveel mogelijk landgenoten om 
een breuk te forceren. Zo stelde hij in de aanloop naar het kapittel van september 
1879 in juli van dat jaar een petitie op ten behoeve van de generale definitie in 
Rome, waarin hij namens ‘de Belgen’ vroeg om een snelle scheiding of verde-
ling van de provincie en wel ‘iuxta Patriae limites’. Daarbij gokte hij erop dat 
commissaris-generaal Franciscus van Villafranca gevoeliger was voor zijn argu-
menten om een scheiding te rechtvaardigen dan generaal Aegidius van Corto-
na, die wegens ziekte langdurig uitgeschakeld was. In zijn verzoekschrift wees 
Celestinus op de verschillende gewoonten van Hollanders en Belgen en op de 
grote taalproblemen, vooral in Belgische kloosters waar een Hollander gardiaan 
was. Veel Hollanders spraken namelijk geen Frans en dat had weer tot gevolg  
dat Belgische jongemannen ervoor terugschrokken om in te treden. Daarnaast 
speelden gevoelens van patriottisme bij verkiezingen een steeds grotere rol. Die 
hingen samen met het uiteenvallen van het Verenigde Koninkrijk der Nederlan-
den in 1830. Dat had geleid tot een groeiende antipathie tussen beide volkeren. 
En tenslotte was er nog de houding van de Belgische regering die zeer gekant 
was tegen buitenlandse religieuzen en de Hollandse paters ook als zodanig be-
schouwde. De komst van een generale commissaris naar het aanstaande kapittel 
om de uitvoering van de scheiding te begeleiden achtte Celestinus dan ook drin-
gend gewenst.

Toen provinciaal Benedictus van Asten in de loop van augustus vernam van 
de actie van Celestinus, liet hij het generaal bestuur onmiddellijk weten totaal niet 
gekend te zijn in het verzoek van de Belgen. Hij zou zich echter niet tegen een 
scheiding verzetten, temeer niet omdat de Belgische regering zich zo vijandig be-
toonde ten opzichte van buitenlandse religieuzen, maar dan moest ‘de provincie 
die wij samen hebben opgebouwd, wel rechtvaardig en billijk verdeeld worden’. 
Dat betekende dat Meersel-Dreef, dat in 1687 vanuit Breda was gesticht, bij de 
Nederlandse provincie moest worden gevoegd, inclusief het werk- en termijn-
district van dat klooster. Benedictus verwachtte dat de stichting van een vijfde 
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klooster op Nederlandse bodem na-
dien niet te veel moeite zou kosten. 
Rome liet daarop weten dat voor een 
scheiding eerst alle betrokkenen per-
soonlijk gehoord moesten worden. 
Daartoe kwam de provinciaal van de 
Marken, Mariano Gavasci van Civita 
Nuova, eind augustus 1879 naar de 
steeds roeriger wordende provincie. 
Deze Mariano kende de situatie in 
de provincie enigszins, omdat hij er 
van oktober 1869 tot februari 1872 als 

lector werkzaam was geweest (zie hiervoor hoofdstuk 2 van deel iii). Hij sprak 
met elke religieus om diens oordeel over een eventuele scheiding te vernemen. 
159 paters en broeders bleken voor te zijn, twaalf waren tegen, terwijl het voor 
een zevental om het even was.

Mariano zat ook het kapittel voor dat op 19 en 20 september 1879 ‘in een 
ijzige sfeer’ in Antwerpen plaatsvond. De 25 stemgerechtigde kapitularissen – 
twaalf Belgen, elf Nederlanders en twee Fransen – slaagden er echter slechts met 
grote moeite in vier nieuwe definitoren te kiezen. Uiteindelijk werden het Lam-
bertus van Velp, Eduardus van Turnhout, Willibrordus van Cabauw en Seraphi-
nus van Brugge. Het lukte echter zelfs na 47 stemronden niet overeenstemming 
te bereiken over de vraag wie provinciaal moest worden. De twee kandidaten, 
Celestinus van Wervik en Lambertus van Velp, behaalden ieder nooit meer dan 
twaalf stemmen. Uiteindelijk benoemde Mariano Lambertus van Velp (1833-
1903), zoon van de plaatselijke ijzersmid, ‘ad interim’ tot vicaris provinciaal. Deze 
ietwat goedmoedige maar ook autocratische bestuurder – hij was eerder gar- 
diaan geweest in Brussel en Handel – moest de provincie besturen totdat Rome 
een beslissing had genomen. Die beslissing bestond uit een ultieme schriftelijke 
stemronde, waarbij elke kapitularis zijn stembriefje naar Rome moest zenden. 
Zo wilde de generale definitie voorkomen dat de kapitularissen onder druk wer-
den gezet om voor of tegen een bepaalde kandidaat te stemmen. Celestinus had 
namelijk kort na het kapittel het gerucht verspreid dat sommige kapittelleden op 
ongeoorloofde wijze waren beïnvloed om niet op hem te stemmen. Hij sprak in 

Lambertus van Susteren (1833-1903) uit 
Velp was meermalen gardiaan, vicarius 
en definitor en tweemaal provinciaal: van 
1879 tot 1882 en van 1885 tot 1888.
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dat verband van ‘subornatio’ (omkoping). Op 9 december 1879 liet de generaal 
vanuit Rome weten dat Lambertus van Velp met dertien van de 25 stemmen tot 
provinciaal was gekozen en dat in zijn plaats Benedictus van Asten tot – vierde 
– definitor was gekozen.

Inmiddels was al wel duidelijk geworden dat onder dit provincialaat een einde 
zou komen aan de ene Hollands-Belgische provincie, temeer omdat inmiddels 
vaststond dat op korte termijn in Nederland begonnen kon worden met de bouw 
van een vierde klooster. Kort na zijn benoeming tot vicaris provinciaal in sep-
tember 1879 was Lambertus van Velp namelijk al samen met Benedictus van 
Asten op zoek gegaan naar de meest geschikte plek voor de vestiging van dat 
vierde klooster. Op advies van bisschop Adrianus Godschalk van ’s-Hertogen-
bosch (1878-1892) zochten zij contact met de deken van Tilburg. Van hem was 
bekend dat hij alles deed om te voorkomen dat ‘zijn’ stad onder invloed van de 
steeds meer uitdijende industrieën haar katholieke karakter zou verliezen. En 
dus zag hij de kapucijnen graag komen. De deken verwees de beide kapucijnen 
naar pastoor H.A. van Dooren van ‘de parochie van Korvel’. Diens parochiekerk 
was inmiddels te klein geworden voor het toenemend aantal gelovigen uit de ar-
mere arbeiderswijken Korvel, ’t Laar, de Berkdijk en Oerle. Daarom wilde hij 
graag een hulpkerk op zijn grondgebied hebben. Met de eventuele komst van de 
kapucijnen, die al enkele malen vanuit Handel een veertigurengebed op Korvel 
hadden gepreekt, toonde hij zich dan ook zeer ingenomen. Daarop gaf bisschop 
Godschalk op 18 oktober 1879 de orde toestemming zich in Tilburg te vestigen.

Na bemiddeling van pater superior Franciscus de Beer van de Fraters van 
Tilburg, zelf een Tilburger, en met financiële steun van mr. Leo en Bertha van 
Tulder, broer en zus van broeder Franciscus van Tulder van ‘Huize Padua’ in 
Boekel, konden in november 1879 enige percelen grond gekocht worden. Die 
lagen gunstig in de wijk op nog geen kilometer afstand van de parochiekerk van 
Korvel. Daar werd in februari 1880 begonnen met de bouw van een middelgroot 
klooster met kerk. Bouwmeester was de eerder genoemde Valenus van Deurne, 
die zich bij het maken van het ontwerp baseerde op het bouwplan van Meer-
sel-Dreef alsmede op dat van Antwerpen. In maart 1882 kon het eerste deel van 
de kloosterbouw met onder meer de ziekenkapel in gebruik worden genomen. 
Maar alvorens provinciaal Lambertus overging tot de canonieke oprichting van 
het klooster, wilde hij eerst de definitieve scheiding van de Hollands-Belgische 
provincie afwachten. Die vond, zoals zo dadelijk aan de orde komt, plaats op 20 
april 1882. Onmiddellijk daarna vertrok een groep van 24 religieuzen onder lei-
ding van Honorius van Megen (1846-1927), tot dan toe gardiaan in Brussel, naar 
Tilburg. Op 26 april arriveerde daar ook provinciaal Lambertus van Velp. Hij 
bestemde het nieuwe klooster meteen ook maar tot provincialaatshuis. De kerk, 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Moeder van het H. Hart, werd ingezegend op 
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27 april en drie dagen later voor de openbare eredienst opengesteld. Als hulp-
kerk mochten de gelovigen van Korvel er de mis bijwonen, preken beluisteren, 
bijvoorbeeld in het kader van veertigurengebeden, en biechten. Daarvoor werden 
in de jaren nadien niet minder dan negen biechtstoelen opgericht: acht in de kerk 
zelf en één in een ruimte naast het zogenoemde paters- of bidkoor. Die werd als 
dovenbiechtstoel ingericht. Voor dopen, trouwen en begraven bleven de kerk-
gangers op de parochiekerk aangewezen. De afkondiging van het kloosterslot 
vond plaats op 4 mei. Klooster en kerk hebben zich in de jaren nadien ontwikkeld 
tot centra van allerlei vormen van devotioneel en sociaal-charitatief apostolaat 
ten behoeve van stad en regio.

Het was met het oog op de financiering van de bouw van het Tilburgse kloos-
ter van groot belang dat de generale definitie in november 1879 had bepaald dat 
de kosten die hiermee gemoeid waren, door Nederlanders én Belgen tezamen 
moesten worden opgebracht: ‘communi opere et labore’. En dat gold ook voor 
een eventuele vijfde stichting op Nederlands grondgebied. Zo wilde Rome recht 
doen aan het door Benedictus van Asten gehuldigde standpunt dat de Nederlan-
ders sinds 1845 veel geld hadden gestoken in de opbouw van de provincie in het 
Zuiden en dat de Belgen dit in het Noorden veel minder hadden gedaan. Ook 
hadden sinds 1845 in totaal 85 Hollandse paters soms jarenlang in België ge-
werkt, terwijl Belgen vrijwel niet in Nederland werkzaam waren geweest. Daar-
om achtte Benedictus enigerlei vorm van compensatie van de kant van de Belgen 
ten behoeve van de bouw van minimaal twee nieuwe kloosters in Nederland meer 
dan gerechtvaardigd.

Over de hoogte van die compensatie of schadeloosstelling is lang en soms 
bijzonder fel gestreden tot in Rome aan toe, maar uiteindelijk stemde Celestinus 
zij het onder protest in met een bedrag van 218.000 Belgische frank. Hij ver-
bond hieraan wel de voorwaarde dat Meersel-Dreef na de scheiding slechts voor 
maximaal twee jaar in Nederlandse handen zou blijven en daarna deel zou gaan 
uitmaken van de Belgische provincie. Op die noemer ondertekende Aegidius 
van Cortona, die sinds 1 mei 1881 weer volop in functie was, op 27 maart 1882 
het scheidingsdecreet. Voor de afkondiging daarvan reisde Louis-Antoine van 
Porrentruy die gardiaan was van het klooster in Marseille, enkele weken later 
als commissaris-generaal naar Antwerpen. Daar werden in het klooster op de 
Ossenmarkt op 20 april ’s middags om half drie in bestuurlijk en organisatorisch 
opzicht de laatste plooien gladgestreken, maar pas nadat Celestinus de afgespro-
ken 218.000 frank persoonlijk aan de commissaris-generaal had overhandigd. 
Die schadeloosstelling vormde voor de Belgen overigens een flinke financiële 
aderlating waarvoor Celestinus onder meer een deel van het kloosterbezit in 
Brussel had moeten verkopen en een hypotheek van honderdduizend frank had 
moeten afsluiten op het klooster van Antwerpen. Daarom drukte hij de com-
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missaris op het hart over de hoogte van het bedrag niets naar buiten te brengen.
Aansluitend vond een laatste gezamenlijke definitievergadering plaats waarin 

de 1277,76 frank die nog in kas waren, tussen de Nederlanders en Belgen werden 
verdeeld. Ook betaalde Lambertus van Velp aan Seraphinus van Brugge de helft 
van de schulden die op dat moment nog op Meersel-Dreef rustten. Voorts wer-
den afspraken gemaakt over de data van vertrek van de Nederlandse religieuzen 
uit de verschillende Belgische kloosters. Nadien kwam de commissaris met de 
Belgische vertegenwoordiging overeen dat op 4 mei onder zijn leiding het eer-
ste kapittel van de nieuwe ‘Belgische provincie van de hh . Wondtekenen van 
Onze Heilige Vader Franciscus’ zou worden gehouden. Tot verbazing van velen 
werd daar niet Celestinus van Wervik tot provinciaal gekozen, maar Eduardus 
van Turnhout (1850-1903). Die was klaarblijkelijk minder ‘getekend’ door alle 
scheidingsperikelen dan Celestinus. Diens handelwijze moet de commissaris- 
generaal voor ogen hebben gehad toen hij op 5 mei 1882 aan het generaal bestuur 
liet weten dat de scheiding uiteindelijk in goede orde was verlopen. Wel moest 
er naar zijn overtuiging ‘een speciale gebedslijn tussen beide provincies komen 
om de wonden te helen die én aan Nederland én aan België waren toegebracht’.

Op 12 mei 1882 ondertekende generaal Aegidius van Cortona het oprich-
tingsdecreet van de nieuwe Nederlandse provincie ‘sub titulo Sanctissimae Tri-
nitatis’. Dit decreet werd op 20 mei door Lambertus van Velp die als provinciaal 
in functie mocht blijven, in Tilburg plechtig afgekondigd. Daarmee was de nieu-
we provincie een feit. Omdat er op dat moment nog geen voltallig provinciaal 
bestuur was, belegde Lambertus op 5 juni 1882 een gardiaansvergadering waar-
aan werd deelgenomen door de huisoversten van Velp, Handel, Slikgat, Meer-
sel-Dreef en Tilburg. Hier werd voor elk klooster een termijn- en werkdistrict 
vastgesteld. Ook werd goedgevonden dat voor de bouw van een nieuw klooster 
in de betreffende regio een geldtermijn mocht worden gehouden. In alle andere 
gevallen moest de termijn ‘in natura’ plaatsvinden. Voorts werden enkele stap-
pen gesanctioneerd die in afwachting van de scheiding al eerder waren gezet. 
Zo waren op 10 maart 1880 twaalf theologiestudenten van Nederlandse afkomst 
met drie van hun lectoren onder leiding van de moraaltheoloog Archangelus van 
Macharen (1848-1911) van Brugge naar Slikgat verhuisd. Op 29 september van 
datzelfde jaar hadden eveneens twaalf Nederlandse novicen samen met hun no-
vicemeester Albertus van Drunen (1845-1900) Edingen verlaten en hun intrek 
genomen in Meersel-Dreef. Dat was echter slechts een tijdelijke vestigingsplaats. 
Want op het eerste kapittel van de nieuwe provincie op 10 november 1882 in 
Tilburg werd besloten het noviciaat van Meersel-Dreef naar Tilburg te verplaat-
sen. Mét dat eerste kapittel begon in feite de geschiedenis van de Nederlandse 
kapucijnenprovincie.
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ii.  Een netwerk van kloosterfamilies: opbouw, bloei en  
neergang van de Nederlandse kapucijnengemeenschap 
(1882-2008)

Tijdens het eerste provinciaal kapittel op 10 november 1882 in Tilburg 
werd een begin gemaakt met de opbouw van de nog prille Nederlandse 
provincie. De in totaal twaalf kapitularissen, afkomstig uit Velp, Han-

del, Slikgat, Tilburg en Meersel-Dreef, kozen nu voor het eerst een volledig 
Nederlands definitorium. Dit uit vijf leden bestaand bestuurscollege kwam on-
der leiding te staan van de 34-jarige Archangelus van de Coolwijk (1848-1911) 
uit Macharen. Archangelus die op dat moment lector moraaltheologie was in 
Slikgat, ontwikkelde zich al snel tot een even daadkrachtige als behoedzame 
bestuurder. Het moge dan ook niet verbazen dat hij na zijn eerste driejarige be-
stuurstermijn nog een aantal malen als provinciaal werd herkozen. Dat gebeurde 
in 1888, in 1894 en in 1900. Zo kon hij een sterk persoonlijk stempel drukken 
op de opbouw van de Nederlandse kapucijnengemeenschap.

Als provinciaal heeft hij de meeste energie gestoken in de stichting van nieu-
we kloosters. Dat was nodig omdat het aantal leden in deze jaren snel toenam. 
In november 1882 telde de Nederlandse provincie nog slechts 118 religieuzen: 
54 priesters, negentien geprofeste fraters-clerici en 45 broeders. Bij het terug-
treden van Archangelus als provinciaal in mei 1903 was dit aantal gestegen tot 
249 leden: honderd priesters, 71 geprofeste clerici en 78 broeders. Die toename 
was onder meer te danken aan het feit dat de provincie inmiddels over een eigen 
‘serafijns seminarie’ beschikte. Dat was ondergebracht in een hiervoor speciaal 
gebouwde schoolvleugel van het klooster van Slikgat (zie hiervoor hoofdstuk 3.2 
van deel iii).

Voor de huisvesting van die 249 leden beschikte de provincie inmiddels over 
in totaal tien kloosters. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zouden 
daar nog zeven vestigingen bij komen. ‘Die kloosters hebben tot medio jaren 
zestig ons leven en werken volledig bepaald’, aldus individuele kapucijnen in te-
rugblikken op hun leven. Elk klooster vormde een wereld op zich met een eigen 
werk- en een eigen termijndistrict. Het werd en wordt bestuurd door een gar-
diaan, geassisteerd door een vicaris. Zij werden steeds voor een periode van drie 
jaar door het provinciebestuur benoemd en kregen na afloop van hun bestuurs-
termijn meestal een benoeming in een ander klooster.
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Aan die kloosters en daarmee aan de geschiedenis van de materiële infra-
structuur van de Nederlandse provincie is dit tweede deel gewijd. Het bestaat 
uit vier hoofdstukken. Eerst wordt ingegaan op de materieel-geografische groei 
van de nieuwe provincie tussen 1882 en 1924. Daartoe passeren alle elf stich-
tingen die in deze jaren tot stand zijn gekomen de revue. Tien daarvan kregen 
van meet af aan de status van ‘domus formata’. Dat betekende dat zij werden 
bewoond door een ‘familia’ van minimaal zes religieuzen, onder wie in princi-
pe vier priesters. Afgezien van de beide vestigingen in Rotterdam-Charlois en 
Rotterdam-Katendrecht ging het in alle gevallen om nieuwgebouwde kloosters. 
Door aandacht te schenken aan de bouwgeschiedenis van elk van die kloosters 
wordt duidelijk hoe de orde in een tijdsspanne van iets meer dan veertig jaar 
zoveel bouwactiviteiten heeft kunnen ontplooien. Voorts wordt kort stilgestaan 
bij de werkzaamheden die vanuit elk klooster zijn ondernomen.

In hoofdstuk 2 gaat het om de verdere groei en bloei van de Nederlandse pro-
vincie. Hiermee wordt de periode 1924-1963 bestreken. In september 1924 vond 

Archangelus van de Coolwijk (1848-1911) uit Macharen was een van de belangrijkste 
bestuurders van de Nederlandse provincie. Hij was viermaal provinciaal: van 1882 tot 
1885, van 1888 tot 1891, van 1894 tot 1897 en van 1900 tot 1903. Tot aan zijn overlij-
den op 4 november 1911 ten gevolge van complicaties na een – mislukte – ooroperatie 
bleef hij zijn opvolgers van advies dienen.
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in ’s-Hertogenbosch het vijftiende provinciaal kapittel plaats. Tijdens dit beraad 
was voor het eerst sinds 1882 sprake van een kentering in het gevoerde bestuurs-
beleid. Tot dan toe werd dat beleid volledig bepaald door de provinciale definitie, 
aangestuurd door de provinciaal. Over de genomen besluiten werd nauwelijks 
verantwoording afgelegd, noch richting het driejaarlijkse provinciaal kapittel 
noch richting de bewoners van de afzonderlijke huizen. Maar vanaf die tijd nam 
de invloed van het kapittel duidelijk toe. Dat was vooral te danken aan Tarcisius 
van Valenberg (1890-1984) uit Asten die sinds september 1921 directeur was van 
het serafijns seminarie in Langeweg (voorheen Slikgat). Zijn invloed beperkte 
zich echter niet tot het seminarie. Zo liet hij in de voorzomer van 1924 aan het 
aftredend bestuur weten dat de juridische status van het kapittel versterkt moest 
worden. Het moest behalve als kiescollege ook fungeren als ‘voorlichting voor de 
nieuwe oversten; als vorming van meningen; als veiligheidsklep voor kritiek; als 
verklaring van het gevoerde beleid; als versterking van het verantwoordelijkheids-
gevoel; en ter vaststelling van de te volgen lijn’. Daarom moesten de kapittelleden 
ook betrokken worden bij de besluitvorming rond nieuwe vestigingsplaatsen. 
Dat is in de jaren nadien ook gebeurd. Als onderdeel van de uitvoeringsfase van 
het kapittel van 1924 werden in maart 1925 voor het eerst ook twee ‘fabricerii’ of 
bouwmeesters benoemd, die nieuwe bouwplannen moesten bekijken en toezicht 
moesten houden bij de bouw van nieuwe kloosters. Tot dan toe had het bestuur 
deze zaken altijd in eigen hand gehouden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, die naar de overtuiging van sommige 
gardiaans het karakter had van ‘een gewelddadige adempauze in ons ministerie-
werk’, was in elk geval sprake van een stilstand ten aanzien van het vestigings- en 
bouwbeleid. Maar de daaropvolgende periode van ‘herstel en wederopbouw’ 
betekende voor de kapucijnengemeenschap een tijd van nieuwe dynamiek. Dat 
in 1946/’47 besloten werd een geheel nieuw kleinseminarie te gaan bouwen, was 
hiervoor illustratief.

In het derde hoofdstuk staat de geleidelijke afbouw van het kloosternetwerk 
van de Nederlandse provincie in de periode 1963-2008 centraal. De eerste pro-
vinciaal die hiermee te maken kreeg was Gerontius Loonen (1917-2005) uit 
Oosteind. Hij werd tijdens het 28ste kapittel van 15 tot 19 juli 1963 in die functie 
gekozen. Het moeten sluiten van het ene klooster na het andere moet voor hem 
en zijn opvolgers een ingrijpend gebeuren zijn geweest, ook gezien de emoties 
die dat bij de direct betrokken medebroeders opriep. Maar ook vanuit bestuurlijk 
oogpunt ging het vaak om een ingewikkeld proces. Soms moest een klooster 
gesloten worden, terwijl de zielzorg vanuit de bijbehorende ‘paterskerk’ nog een 
aantal jaren gewoon doorging. Maar het kon ook gebeuren dat de kerk gesloten 
werd, terwijl het klooster nog enige tijd behouden bleef. Kortom, het verhaal 
van elke kloostersluiting is weer anders. Daarom wordt aan elke sluiting enige 
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aandacht geschonken. Ook wordt waar mogelijk kort ingegaan op hetgeen er 
nadien met de afgestoten kloostergebouwen is gebeurd.

De periode 1963-2008 werd echter niet alleen gekenmerkt door klooster-
sluitingen. Opeenvolgende provinciaals en individuele medebroeders hebben in 
deze jaren ook plannen ontwikkeld om de negatieve beeldvorming die van die 
kloostersluitingen uitging te doorbreken. Zo hoopten zij het kapucijnenleven te 
vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor eventuele nieuwe kandidaten die 
de toekomst van de kapucijnse spiritualiteit veilig konden stellen. De op 11 juli 
1969 aangetreden provinciaal Alfred van de Weijer (1922-2006) uit Dordrecht 
verwoordde dat aan het slot van een kapittelzitting op 31 oktober 1970 als volgt: 
‘De kapucijnen mogen eerzaam ten onder gaan, als zij eerst maar met alle kracht 
hebben meegewerkt aan nieuwe scheuten van religieus leven.’ In het vierde en laat-
ste hoofdstuk van dit deel worden enkele van die ‘nieuwe scheuten’ besproken.

1. Opbouw van de nieuwe provincie (1882-1924)

1.1 het vestigings- en bewoningsbeleid

Zoals reeds vermeld zijn in de opbouwfase van de Nederlandse provincie niet 
minder dan elf nieuwe vestigingen tot stand gekomen. Voor de eerste zes daarvan 
was Archangelus van de Coolwijk verantwoordelijk. Hij greep elke mogelijkheid 
aan om een nieuw klooster te kunnen stichten. Daarbij was altijd sprake van een-
zelfde gefaseerd patroon. Wanneer de plaatselijke bisschop eenmaal het groene 
licht voor een (nieuwe) vestiging in zijn bisdom had gegeven, volgde na de ver-
kregen goedkeuring van het generaal bestuur in Rome het stichtingsbesluit. Dat 
was een zaak van de provinciale definitie. Die was ook verantwoordelijk voor de 
aankoop van een bouwterrein. Voor het maken van de bouwtekeningen werd tot 
1935/’36 altijd een beroep gedaan op een eigen pater of broeder, op één uitzon-
dering na. Het klooster in Helmond dat dateerde uit 1892/’94, werd gebouwd 
door een plaatselijke architect. Dat was J.W. van der Putten, die echter wel een 
zoon bij de kapucijnen had. Met de eerstesteenlegging en de kruisplanting werd 
vervolgens het bouwterrein aan het profaan gebruik onttrokken. Bij de bouw 
zelf waren altijd enkele broeders betrokken. Was de nieuwbouw eenmaal onder 
dak en – provisorisch – ingericht, dan volgden de inzegening en de afkondiging 
van het kloosterslot, waarmee de canonieke oprichting een feit was. Vaak ging 
er dan nog enige tijd overheen voordat de kerkconsecratie door de bisschop 
plaatsvond. Maar dan was de totstandkoming van een nieuwe stichting ook af- 
gesloten.
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Bij vrijwel alle in deze periode gebouwde kloosters werd net als eerder in 
Velp, Handel, Slikgat en Tilburg uitgegaan van de klassieke of traditionele ka-
pucijnenbouw zoals die in de Constituties van 1536 en nadien die van 1643 werd 
omschreven. Er moest gebouwd worden conform een ‘piccolo modello’: een zeer 
bescheiden en nederige bouwtrant waarin in alle opzichten recht werd gedaan 
aan ‘de opperste of allerheiligste armoede’. Daarom was elke ‘pretiositas’ (kost-
baarheid), elke ‘curiositas’ (overdrevenheid) en elke ‘superfluitas’ (overtolligheid) 
uit den boze. Bij de kloosterbouw werd uitgegaan van een eenvoudig grondplan 
rond een vierkante of rechthoekige pandhof die daarmee in zekere zin het hart 
van het klooster vormde.

Plattegrond van een Nederlands kapucijnenklooster, gemodelleerd naar het grondplan 
van het klooster in ’s-Hertogenbosch. (ontleend aan Gerlach, ‘De architectuur der 
 Capucijnen’, p. 80).
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In Velp fungeerde die pandhof vanaf 1843 als begraafplaats voor de overle-
den medebroeders. Dat betekende dat voortaan niet meer in de kloosterkerk 
begraven werd. In Handel werd van meet af aan in de pandhof begraven. Dat 
was aanvankelijk ook in Slikgat het geval, totdat hier in 1887 een begraafplaats 
in de kloostertuin werd aangelegd. De gardiaan van Tilburg kreeg op 8 novem-
ber 1884 van de gemeente toestemming om ‘zijn’ pandhof als begraafplaats in 
te richten. Hier worden anno 2016 nog steeds gestorven medebroeders ter aar-
de besteld. Ook bij een aantal later gebouwde kloosters mocht de pandhof als 
begraafplaats worden ingericht, al moesten daarvoor soms gemeentelijke auto-
riteiten worden ‘omgekocht’. Zo werd burgemeester Claudius A. Prinsen van 
Breda, die eind jaren veertig van de twintigste eeuw gewoon was met Kerstmis de 
nachtmis in het kapucijnenklooster bij te wonen, na afloop door gardiaan Sym- 
phorianus van den Heuvel (1894-1973) uit Geldrop op worstenbrood onthaald. 
Die liet dan niet na de burgervader erop te wijzen dat het klooster, dat al sinds 
1889 een weldaad voor de stad vormde, nog steeds niet over een eigen kerkhof 
beschikte. Uit eindelijk liet Prinsen op 29 december 1950 in een handgeschre-
ven briefje weten ‘er geen bezwaar meer tegen te hebben dat het binnenhof als 
begraafplaats gekozen wordt’. Hij voegde hier echter onmiddellijk aan toe ‘dat 
het hier meer een gemoedelijk gedogen geldt dan wel een officiële vergunning’. 
Op 1 juni 1951 werd het kerkhof overhaast door Symphorianus ingezegend. Eén 

De begraafplaats in de pandhof van het Tilburgse klooster. De nieuwe kruisen zijn  
gemaakt naar een oud model.
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Hoogaltaar in de Tilburgse kapucijnenkerk. Op het altaarschilderij – een kopie van   
Carel Joseph Grips naar een origineel van Murillo – ontvangt Franciscus de Portiuncula- 
aflaat. (foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 
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dag later vond de – eerste – begrafenis plaats. Het betrof broeder Nerius van der 
Ouderaa (1881-1951) uit Steenbergen, die op 31 mei in een vlaag van ‘dementia 
senilis melancholica’ op gruwelijke wijze zelfmoord had gepleegd. Hij werd be-
graven vlak vóór het kruis, een kunstwerk van de Limburgse beeldhouwer Char-
les Eyck (1897-1983) dat kort voordien door enkele weldoeners was geschonken. 
Dat kruis siert sinds het voorjaar van 2014 de nieuwe kapucijnenbegraaf- en 
gedenkplaats in Velp.

Terug nu naar de pandhof als een van de meest karakteristieke plekken van 
het klassieke kapucijnenklooster. Die werd langs alle zijden omgeven door een 
pandgang, voorzien van een lessenaardak. Langs drie zijden van die gang lagen 
op de begane grond de spreekkamers alsmede, maar binnen het voor buiten-
staanders verboden slot, de verschillende leef- en werkruimten zoals de refter, 
de voorraadkamer (dispens of ‘spens’) en de keuken. Op de verdieping(en) 
bevonden zich de kleine en uiterst sober ingerichte slaapcellen. Daarin stond 
behalve een ledikant met strozak ook een simpel bureau met daarboven een 
boekenrek. Al dit meubilair was door de eigen broeder-timmerman vervaardigd 
van geschaafd blank vurenhout. Wasgerief was er niet in de cellen. De paters en 
broeders wasten zich in een gemeenschappelijke wasplaats. Op de verdieping 
bevond zich ook de kloosterbibliotheek. Gestookt werd er alleen in de refter, 
die ook als recreatieruimte voor de paters dienst deed. De broeders hadden hun 
eigen recreatieruimte: de ‘broederklas’.

De (semi-)openbare kloosterkerk langs de vierde zijde van de pandhof was 
altijd een eenvoudige zaalkerk zonder zijbeuken of pilaren en met een tongewelf 
en een zeer sober voorfront. Achter op de kerk, die voorzien was van een zadel-
dak, stond een klein torentje met daarin één luid- of klepklok met een gewicht 
van nooit meer dan zeventig kilogram. De altaren in de kerk waren van hout en 
dat gold ook voor de beelden, de kandelaren en de andere versierselen. Achter 
het hoofdaltaar en onzichtbaar voor de kerkgangers, want afgescheiden door de 
altaaropstand en een muur, bevond zich het paters- of bidkoor. Hier werd dage-
lijks op vaste tijdstippen – ‘recto tono’ – het officie of getijdengebed gereciteerd. 
Dat bidkoor gold samen met de eigen cel en de bibliotheek als de ruimte die 
elke religieus het meest ter harte moest gaan, aldus een rondzendbrief uit 1938 
van minister generaal Donatus Wynant (1890-1972) uit Welle. Veel kloosters 
bezaten een grote (groenten)tuin die overliep in een klein bosperceel waar geme-
diteerd kon worden. Aan de rand van de tuin lagen enkele zogenoemde werkhui-
zen waarin een timmerwerkplaats, een schoenmakerij, een bakkerij en vaak ook 
een bierbrouwerij waren gevestigd. Daar werkte een aantal broeders. Gewoonlijk 
werden die werkhuizen het eerst gebouwd om als tijdelijke huisvesting te die-
nen voor de paters en broeders die bij de bouw van klooster en kerk betrokken  
waren.
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1.2  het klooster in babberich: uitvalsbasis voor 
assistentiewerk in het utrechtse

Tijdens de onderhandelingen die moesten leiden tot de oprichting van een 
zelfstandige Nederlandse provincie was overeengekomen dat het klooster van 
Meersel-Dreef bij die nieuw te vormen provincie zou behoren, totdat er in Ne-
derland zelf vijf kloosters waren. Daarna zou Meersel-Dreef bij de Belgische 
provincie worden gevoegd. Maar dat vijfde klooster moest er dan wel vóór eind 
1884 staan. Er was dus haast geboden. Daarom had provinciaal Lambertus van 
Susteren (1833-1903) uit Velp reeds in augustus 1882 aan aartsbisschop Andreas  
Schaepman (1868-1883) gevraagd in diens bisdom een klooster te mogen stich-
ten. Lambertus had daarbij Zevenaar in de katholieke ‘Liemers’ op het oog, 
omdat tijdens assistentiewerk in die streek was gebleken dat de kapucijnen er 
op straat in habijt konden lopen zonder dat zij door straatjongens nagefloten 
werden. Ook de termijngang (het bedelen om aardappelen, graan en andere le-
vensbehoeften door de termijnbroeder) werd in die – katholieke – regio zonder 
meer geaccepteerd. Maar Schaepman hield de boot af. En dat deed ook diens op-
volger Petrus Snickers (1883-1895), althans wat Zevenaar betrof. De kapucijnen 
mochten zich echter wel in Babberich vestigen. Die buurtschap behoorde tot de 
Sint Martinusparochie van Oud-Zevenaar, maar lag ruim veertig minuten gaans 
van de plaatselijke parochiekerk. Voor de bewoners was er dus veel aan gelegen 
dat zij over een eigen kerk konden beschikken.

Begin augustus 1883 kocht het provinciebestuur voor zesduizend gulden 
vlak bij de Duitse grens twee bunder grond die eigendom was van de fami-
lie de Nerée van Babberich en Camphuyse. Nog diezelfde maand werd met 
de bouw begonnen. Die stond onder leiding van ‘bouwheer’ Justinus van de  
Wijgaart (1842-1904) uit Roosendaal, zelf afkomstig uit een aannemersfamilie. 
Hij vestigde zich samen met de bouwbroeders Adrianus der Kinderen (1835-
1901) uit Sint Michielsgestel en Adjutus Leliaert (1840-1905) uit Heille in een 
huisje aan de Rijndijk dat sindsdien het ‘oud klooster’ werd genoemd. Aan- 
nemer Sjef Vos uit Velp trad op als ‘onderbaas’, terwijl een aantal boeren en  
arbeiders uit de omgeving het uitvoerende werk voor hun rekening namen. Op  
3 januari 1885 kon de kloosterkerk worden ingezegend, waarna op 5 januari voor 
het klooster het pauselijk slot werd afgekondigd. Beide werden toegewijd aan 
Franciscus van Assisi. Eerste gardiaan werd Honorius Schoonbeek (1846-1927) 
uit Megen.

Babberich werd van meet af aan de uitvalsbasis voor paters die als rondtrek-
kende predikanten in heel het aartsbisdom volksmissies, vastenmeditaties, veer-
tigurengebeden en retraites gaven. Daarnaast woonden er paters die parochies 
en kloosters van zusters en broeders die daarom vroegen, van een (tijdelijke) 
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Justinus van de Wijgaart (1842-
1904) uit Roosendaal werd in 1883 
overste van het nieuw te bouwen 
klooster in Babberich. Hij was ook 
verantwoordelijk voor de bouw er-
van. Op het kapittel van 16 oktober 
1885 werd hij tot definitor gekozen 
en benoemd tot ‘bouwmeester’ van 
de provincie. Vanaf mei 1887 gaf hij 
leiding aan de bouw van het klooster 
in Breda. Later werd hij directeur 
van Huize Padua in Boekel. 

Voorgevel van de kloosterkerk van 
Babberich uit 1884/’85 met in de 
nissen beelden van Franciscus, 
Onze Lieve Vrouw en Antonius  
van Padua. 
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Het uit 1885 daterende altaar van de oude kloosterkerk in Babberich werd in 1956 naar 
de toen nieuw gebouwde kerk overgebracht.

assistentie voorzagen. Een heel specifieke vorm van assistentiewerk dat van 1904 
tot 1934 vanuit Babberich is verricht, was het Duitse werk in het Ruhrgebied (zie 
hiervoor hoofdstuk 2.1 van deel iv). Het ‘stille modelklooster van De Lijmers’ 
heeft van januari 1885 tot begin augustus 1916 voor de Nederlandse provincie 
ook als noviciaatsklooster gefungeerd. In die periode zijn niet minder dan 244 
fraters-novicen in de orde opgenomen (zie hiervoor hoofdstuk 3.1 van deel iii). 
De kloosterkerk had aanvankelijk de status van half-openbare kerk, hetgeen be-
tekende dat de inwoners van Babberich er de mis konden bijwonen en konden 
biechten. Zij wilden echter meer. Daarom richtten zij zich vanaf 1913 een aantal 
malen tot aartsbisschop Henricus van de Wetering (1895-1929) met het ver- 
zoek de kapucijnen ook de eigenlijke zielzorg in hun buurtschap toe te vertrou-
wen.

Na de nodige onderhandelingen met pastoor Cornelis Vass van Oud-Zeve-
naar mochten de paters vanaf september 1916 in een welomschreven deel van de 
parochie ‘de parochieele bedieninghe’ uitoefenen zoals het verrichten van huis-
bezoek en het bedienen van de zieken. Maar zij moesten dan ook de daarmee 
verbonden financiële lasten dragen. Voor dopen, trouwen en begraven moest de 
pastoor in afzonderlijke gevallen steeds toestemming geven. Kort voordien had 
gardiaan Antoninus van Dongen (1875-1963) uit Breda de St. Franciscus-Stich-
ting opgericht ‘ter bevordering van het godsdienstig en maatschappelijk welzijn 
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van de bevolking van Babberich’. Het bestuur van deze stichting zorgde ervoor 
dat de Franciscanessen van Veghel er in juli 1917 konden starten met een meis-
jesschool. Vijf jaar later kwam er ook een katholieke jongensschool. Daarbij bleef 
het niet. In de loop der jaren hebben de kapucijnen Babberich van een rijk ka-
tholiek verenigingsleven voorzien. Met ingang van 1 januari 1933 mochten zij 
bovendien binnen het hun toegewezen deel van de parochie ‘alle geestelijke be-
dieningen’ verrichten. Daartoe benoemde de aartsbisschop de betrokken paters 
tot kapelaan van de Sint Martinusparochie.

1.3 het klooster in breda: herstel van een vroeger 
aangedaan onrecht

De vestiging van de orde in Breda in 1886/’89 werd in kapucijnenkring be-
schouwd als het herstel van een onrecht dat de orde in oktober 1637 was aange-
daan ten gevolge van de gewelddadigheden van de Tachtigjarige Oorlog. Bij de 
inname van de stad door de stedendwinger Frederik Hendrik op 10 oktober van 
dat jaar hadden de kapucijnen hun klooster in de Caterstraat naast het Begijnhof 
immers op stel en sprong moeten verlaten. Van een terugkeer was het nadien 
nooit meer gekomen. Weliswaar was reeds onmiddellijk na de totstandkoming 
van de Hollands-Belgische custodie in 1845 gepoogd opnieuw voet aan de grond 
te krijgen in de Baroniestad, maar dat was toen niet gelukt aangezien de plaatse-
lijke geestelijkheid tegen was. Medio jaren tachtig staakte die zijn verzet omdat 
de kapucijnen inmiddels in stad en regio een goede naam hadden verworven met 
hun assistentiewerk vanuit Meersel-Dreef en Slikgat. Bovendien beschikten zij 
nu over een voorspreker in de persoon van vicaris-generaal Adriaan van den Cor-
put. En dus kon de provinciale definitie medio september 1886 ‘eenparig en met 
genoeghen de gunstige gelegentheid – als vanzelf toegekomen – om ons in Breda 
te vestigen waarnemen, en het perceel grond, groot 1 ha 24 are 83 centiare, door 
zdh Leijten, Bisschop van Breda, bedoeld laten aankopen’.

Het duurde vervolgens nog tot 15 februari 1887 voordat het bisdom er door 
middel van een tussenpersoon toe overging het betreffende stuk grond, gelegen 
aan de toenmalige West-Binnensingel (nu Schorsmolenstraat), daadwerkelijk 
aan te kopen. Pas op 5 september 1888 verklaarde bisschop Petrus Leijten (1885-
1914) in een onderhandse akte dat de kapucijnen de grond en de bebouwing daar-
van in eigendom hadden gekregen. Toen was men met de bouw van het klooster 
al een flink eind op dreef. Die stond onder leiding van bouwheer Justinus van  
de Wijgaart, die eerder het klooster in Babberich had gebouwd. Het grondplan 
en de opstand waarvan daar was uitgegaan, werden op advies van aannemer  
Sjef Vos ook in Breda toegepast. Justinus werd bij de uitvoering geholpen door 
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de bouwbroeders Lucianus Spierlings (1852-1913) uit Boekel, Adrianus der 
Kinderen, die ook in Babberich actief was geweest, en Felix Baijens (1863-1942)  
uit Dennenburg. Deze laatste was vóór zijn intreden in 1885 tot timmerman 
opgeleid.

Op 5 augustus 1889 werd de kerk, toegewijd aan Fidelis van Sigmaringen 
(1577-1622), de eerste martelaar van de kapucijnenorde, door bisschop Leijten 
geconsacreerd en op 10 augustus volgde de oprichting van de kloostercommuni-
teit met bouwheer Justinus als eerste gardiaan. Hij werd ook rector van de kloos-
terkerk, die met ingang van 30 september 1889 een rectorale bij- of hulpkerk 
(‘ecclesia succursalis’) werd van de Sint Barbarakerk aan de Prinsenkade.

Bij de opbouw van het kerkelijk en maatschappelijk leven rond de kapucijnen-
kerk in het eerste kwart van de twintigste eeuw heeft met name de tweede gar- 
diaan Natalis Verhoeven (1845-1915) uit Gemert een sleutelrol vervuld. Zo richt-
te hij op 14 januari 1903 een afdeling van de derde orde van Franciscus van Assisi 
op, die spoedig al meer dan honderd leden telde. Vanuit die derde orde volgde 
op 14 mei 1905 de oprichting van de Sint Fidelis-vereniging, die aanvankelijk 
bedoeld was om jongens uit de armste bevolkingsgroepen van de gehele stad 
godsdienstonderricht te geven en hen op kosten van de vereniging cursussen te 
laten volgen op de plaatselijke ambachtsschool. Op die manier werden zij goed 
voorbereid op een eerzame maatschappelijke functie. Dat godsdienstonderwijs 
werd echter al snel uitgebreid met vormen van ontspanning en sociale en cul-
turele activiteiten. Zo werden onder meer een toneelvereniging, diverse zang- 
clubs en een muziekkorps (de ‘Patersharmonie’) opgericht. Het lidmaatschap 
daarvan droeg bij aan de eigenwaarde van de jongens, die verder weinig had-
den om trots op te zijn. De vereniging beschikte vanaf mei 1906 over een eigen 
verenigingslokaal met kapel. Beide moesten nadien diverse malen vergroot wor-
den, zó groot was de toeloop van jongens. Bij gelegenheid van de viering van het 
25-jarig bestaan van de vereniging op 11 mei 1930 werd deze vorm van sociaal 
jeugdapostolaat getypeerd als een van ‘de mooiste werken’ van de kapucijnen in 
Nederland.

De ‘bruine paters’ startten in 1916 ook met het Woonwagen Liefdewerk in 
stad en regio, waarbij zij assistentie kregen van leden van de vrouwenafdeling 
van de derde orde. Die afdeling werd ook ingeschakeld bij het Sint Rosa Liefde- 
werk dat in 1920 werd opgericht en zich onder meer ten doel stelde jaarlijks ‘twee 
stuks kleederen’ te geven voor de armen in de stad. In het klooster zelf was vanaf 
1900 ook het zogenoemde eloquentia-jaar gevestigd. In dit laatste opleidings- 
jaar van de hogere studies dat tot 1945 in Breda is blijven bestaan, leerden de 
pasgewijde priesters de kneepjes van het preken voordat zij het veld werden in-
gestuurd.
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1.4 het klooster in helmond: een wens van de 
plaatselijke bevolking

De komst van de kapucijnen naar Helmond was het resultaat van een actie van 
enkele invloedrijke ingezetenen van die stad onder aanvoering van de steenrij-
ke fabrikanten Willem en Antoon Prinzen. Zij zochten een oplossing voor het 
ruimtegebrek in de Sint Lambertuskerk, de enige parochiekerk die Helmond rijk 
was. Die was soms zo vol dat kerkgangers de mis vanaf het kerkplein moesten 
volgen. Pastoor W.L. van Asten had zich altijd verzet tegen de stichting van een 
tweede parochie, maar stemde in met het voorstel paters naar Helmond te halen. 
Hun kloosterkerk kon dan als rectorale hulpkerk van de Lambertus fungeren. En 
dus kocht Willem Prinzen op 10 juli 1891 enkele terreinen in de Molenstraat, die 
hij bestemde voor de huisvesting van die paters. Wat later vroeg hij de kapucijnen 
in Handel die regelmatig assistentiewerk in Helmond verrichtten, of zij interesse 
hadden om zich in zijn stad te vestigen. De gardiaan van Handel bracht dit in 
tijdens het provinciaal kapittel op 16 oktober 1891 in Tilburg. Aftredend provin- 
ciaal Archangelus van de Coolwijk hapte meteen toe en spoorde zijn opvolger  
Albertus Muskens (1845-1900) uit Drunen aan contact met de Helmondse 
groep te zoeken. Toen dat positief uitpakte, stelde de provinciaal zich in ver-
binding met bisschop Adrianus Godschalk van ’s-Hertogenbosch (1878-1892). 
Maar die overleed op 3 januari 1892, waarna het tot medio juni 1892 duurde 
voordat diens opvolger Wilhelmus van de Ven (1892-1919) met de plannen 
akkoord ging. Wel bepaalde hij dat de kloosterkerk als rectorale hulpkerk geen 
eigen territorium mocht hebben.

Om de bouw van klooster en kerk te financieren mochten de kapucijnen in 
juli 1892 een huis-aan-huiscollecte in Helmond houden. Die bracht meer dan 
43.000 gulden op. Daarmee was ruim de helft van de bouw- en inrichtingskos-
ten gefinancierd. Enkele weken later startte aannemer Sjef Vos uit Velp, die eer-
der al betrokken was bij de bouw van Babberich en Breda, met de voorbereidende 
werkzaamheden op de door Willem Prinzen aangekochte percelen. Architect 
was de uit Helmond geboortige J.W. van der Putten, een goede bekende van de 
kapucijnen omdat zijn zoon Frans op 26 september 1890 bij hen was ingetreden. 
Als frater Bernardus was hij inmiddels bezig met zijn filosofiestudie. Op 27 april 
1893 mochten Willem en Antoon Prinzen als grootste weldoeners van de orde de 
eerste steen van het klooster leggen. De eigenlijke bouw verliep zo voorspoedig, 
dat de eerder genoemde lekenbroeders Lucianus Spierlings en Felix Baijens al 
op 12 maart 1894 naar Helmond konden verhuizen om de inrichting ter hand 
te nemen. Enkele maanden later, op 26 juni, volgde de plechtige inzegening van 
kerk en klooster, toegewijd aan Antonius van Padua, waarna op 28 juli het pause-
lijk slot werd afgekondigd. Inmiddels was Justinus van de Wijgaart, de bouwheer 
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van Babberich en Breda, tot eerste gardiaan benoemd. De kerkconsecratie door 
bisschop Van de Ven vond plaats op 22 oktober 1894.

Het klooster, dat 45 cellen telde, kreeg in de jaren nadien diverse functies. 
Het werd allereerst een centrum van waaruit assistentiewerk werd verricht in stad 
en streek. Zo lazen kapucijnen dagelijks de mis in het nabijgelegen Sint Anto-
niusgasthuis van de Zusters van Liefde van Tilburg. Zij bezochten er ook de 
zieken en hoorden er biecht. Maar ook in de kloosters van de clarissen-coletinen 
in Helmond en bij de Missiezusters van Aarle-Rixtel hadden de kapucijnen een 
vaste assistentie. Helmond werd ook opleidingshuis voor de eigen orde: aanvan-
kelijk voor dogmatiek en bijbelwetenschap, later voor filosofie. Voorts huisvestte 
het de redactie en het propagandabureau van het Zondagsblad voor het Katholieke 
huisgezin, dat vanaf 1898 verscheen en in de jaren nadien onder leiding van Hen-
ricus Hendrikx (1879-1969) uit Alphen uitgroeide tot een blad met ruim dertig-
duizend abonnees (zie hiervoor hoofdstuk 1.3 van deel iv). En dan was er nog 
het rk Consultatiebureau voor drankzuchtigen dat op 11 februari 1911 door de 
‘waterpater’ Ildephonsus Kraan (1875-1930) uit Gouda werd gesticht. Dit werd 
in de loop der jaren uitgebreid met diverse andere initiatieven op het terrein van 
de ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’ (zie hiervoor hoofdstuk 3.2 van deel iv).

De kloosterkerk fungeerde zoals gezegd ook als rectorale hulpkerk van de 
Lambertusparochie. Op 17 mei 1898 werd vanuit die hulpkerk een eigen derde 
orde-afdeling opgericht die al snel meer dan vierhonderd leden telde. Vanuit die 

De werkhuizen van het in 1894 in gebruik genomen klooster in Helmond. 
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derde orde ontstonden ook diverse andere religieuze en sociaal-charitatieve ver-
enigingen, zoals het liefdewerk van de ‘Huisverzorging bij zieken’ en de St. Rosa- 
vereniging die zich bezighield met de vervaardiging en het herstel van kleding. 
Vanaf maart 1917 konden deze verenigingen beschikken over eigen vergader-
ruimten in een voormalige, geheel gerenoveerde paardenstal. Bij gelegenheid van 
de viering van het zilveren jubileum van het klooster op 29 juni 1919, waarvoor de 
Helmondse bevolking als cadeau een bedrag van 8750 gulden bijeenbracht, werd 
door verschillende sprekers met veel lof gesproken over de goede samenwerking 
tussen de paters en de plaatselijke geestelijkheid en die tussen het klooster en de 
bevolking van hoog tot laag.

1.5  het klooster in ’s-hertogenbosch: het persoonlijk 
project van een vrouwelijk derde orde-lid

Behalve in Breda hebben de kapucijnen in de zeventiende eeuw ook in Den 
Bosch met veel vrucht kunnen werken. Zij zijn er zelfs tot begin 1761 actief ge-
bleven, ook al was dat na de inname van de stad door Frederik Hendrik op 14 
september 1629 min of meer clandestien. Maar dit is ruim een eeuw later te-
genover de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten nooit nadrukkelijk als argument 
gehanteerd om na Babberich, Breda en Helmond ook hier een klooster te mogen 
stichten. Voor de kapucijnen gold Noord-Brabant als een soort ‘stamland’. Zij 
maakten er met de zes kloosters die zij er inmiddels bezaten als het ware deel uit 
van het landschap. En dus moest Den Bosch als hoofdstad en als bisschopsstad 
ook een kapucijnenklooster hebben. Dat vond niet alleen provinciaal Archangelus 
van de Coolwijk, maar ook Dorothée van Beugen (1845-1929), een steenrijke al-
leenstaande inwoonster van Den Bosch, die lid was van de kapucijnse derde orde. 
Vanaf omstreeks 1895 stelde zij alles in het werk om de kapucijnen in haar stad te 
krijgen. Daarbij hoefden de kosten geen probleem te zijn. Die beloofde zij voor  
haar rekening te nemen, zowel wat de grond als wat de eigenlijke bouw betreft.

Eerst zette zij bisschop Van de Ven onder druk om de orde toestemming te 
geven zich in zijn stad te vestigen. Toen die in de voorzomer van 1896 zijn aan-
vankelijke verzet had opgegeven, volgden moeizame onderhandelingen met het 
gemeentebestuur over de aankoop van de bouwgrond die juffrouw Van Beugen 
op het oog had. Het betrof een perceel van ruim negenduizend vierkante meter, 
dat was gelegen op het Bossche Veld, ook wel ’t Zand genoemd, de nieuwe uitleg 
van de stad tussen de Dommel en het juist gereed gekomen treinstation. Daar 
waren inmiddels de eerste fraaie herenhuizen verschenen, waardoor de overge-
bleven bouwgrond flink in waarde was gestegen. Maar juffrouw Van Beugen had 
een bepaalde prijs in haar hoofd en wilde daar niet overheen gaan. Wat de zaak 
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extra bemoeilijkte, was dat een aantal wijkbewoners bang was voor een waar-
dedaling van hun huis en grond wanneer zich in hun omgeving leden van een 
bedelorde vestigden. Het gemeentebestuur moest dus behoedzaam manoeuvre-
ren om iedereen ter wille te zijn. Daarom kon pas in maart 1897 met de bouw 
worden gestart. Die vond plaats onder leiding van Felix Baijens, die bij de bouw 
van Breda en Helmond voldoende ervaring had opgedaan en nu als architect 
optrad. Uitvoerder en opzichter werd ook nu weer Sjef Vos uit Velp. Bij zijn 
doen en laten werd hij echter voortdurend op de vingers gekeken door Dorothée 
van Beugen, die zich zelfs bemoeide met de keuze van de leveranciers van de 
bouwmaterialen.

Op 26 augustus 1898 kon het nieuwe klooster kerkrechtelijk worden op-
gericht. Eerste gardiaan werd de eerder genoemde Natalis Verhoeven, op dat 
moment nog gardiaan in Babberich. Hij kwam aan het hoofd te staan van een 
communiteit die bestond uit zeven paters, vijf fraters, vier lekenbroeders en vier 
broeders-novicen. Het klooster kreeg Sint Joseph als patroon, terwijl de kloos-
terkerk werd toegewijd aan het Allerheiligste Hart van Jezus. Beide naamgevin-
gen werden gekozen op aandringen van ‘bouwheer’ juffrouw Van Beugen. Op 28 
augustus werd het slot afgekondigd, een dag later volgde de consecratie van de 
kerk door bisschop Van de Ven.

Evenals het geval was met de vestiging in Helmond kreeg het Bossche klooster 
diverse functies. Het werd – uiteraard – allereerst assistentieklooster: van hieruit 
waren in de jaren nadien kapucijnen pastoraal actief in parochies, op scholen en 
in kloosters van broeders en zusters. Ook vormde het klooster de uitvalsbasis 
voor rondtrekkende missiepredikanten. Daarnaast fungeerde het een aantal 
jaren als opleidingshuis voor de eigen theologanten. Verder was het, althans in 
die beginjaren, noviciaat voor de aanstaande lekenbroeders. En tenslotte werd 
het vanaf mei 1906 provincialaatshuis in plaats van Tilburg, waar inmiddels de 
missieprocuur was gevestigd (zie hiervoor deel v). In de kloosterkerk, tevens rec-
torale hulpkerk, behorend tot de parochie van de H. Catharina mochten voorals-
nog elke zondagochtend drie H. Missen voor ‘het volk’ worden opgedragen: om 
half zes, om zeven uur en om half negen. Tijdens deze laatste dienst mocht ook 
gepreekt worden. Daarnaast fungeerde de kerk als devotie- en biechtkerk. Ook 
werd op 9 augustus 1899 een eigen derde orde-afdeling opgericht. Die werd in 
1903 gesplitst in een aparte mannen- en vrouwenafdeling. Zij ontplooiden in de 
jaren nadien allerlei sociaal-charitatieve initiatieven ten behoeve van armlastige 
bevolkingsgroepen. Die gaven het klooster een goede naam. Illustratief hiervoor 
was het feit dat bij de viering van het 25-jarig bestaan van het klooster op 28 sep-
tember 1923 niet minder dan 4500 gulden als feestgave werd bijeengebracht, in 
de ogen van de toenmalige gardiaan ‘bij de algemeen heerschende werkloosheid, 
slapte en teruggang in zaken een aanzienlijke som’.
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1.6  het klooster in sluiskil: een ongelukkig begin meer 
dan goedgemaakt

De vestiging van de kapucijnen in de buurtschap Sluiskil op de grens van de 
gemeenten Terneuzen, Axel, Westdorpe en Sas van Gent in Zeeuws-Vlaan-
deren gaat terug op een wens van pastoor F.A. Kerstens van Terneuzen. Die 
had na een door een kapucijn verzorgde volksmissie in Philippine in 1892 zo’n 
goede indruk aan de orde overgehouden, dat hij alles in het werk stelde om de 
kapucijnen naar Sluiskil te halen. Het dorp behoorde tot zijn parochie, maar lag 
meer dan anderhalf uur gaans van de parochiekerk. Voor veel inwoners was dat 
te ver om regelmatig ter kerke te gaan. Een openbare kloosterkerk of eventueel 
een rectoraatskerk in Sluiskil zelf zou het kerkbezoek aldaar zeker doen toene-
men. Met name Archangelus van de Coolwijk, die op 10 oktober 1894 aan zijn 
derde termijn als provinciaal was begonnen, had wel oren naar een vestiging in 
het overwegend katholieke Zeeuws-Vlaanderen. Maar bisschop Petrus Leijten 
van Breda hield vooralsnog de boot af, omdat het bisdom met een pastoor als 
vragende partij een deel van de vestigingskosten voor zijn rekening zou moeten 
nemen. Pas in november 1897 ging hij overstag. En nadat het bisdom een perceel 
bouwgrond had gekocht en aan de orde een renteloze lening van tienduizend 
gulden voor de eigenlijke bouw had verstrekt, kon medio april 1898 met de bouw 
van de werkhuizen worden begonnen. Eerste bewoners van die huizen werden 
architect Felix Baijens en opzichter Lucianus Spierlings samen met Philippus 
van Weert (1896-1951) uit ’s-Hertogenbosch, die tot overste was benoemd. Me-
dio oktober was het klooster, dat slechts één vleugel telde, in zoverre gereed, dat 
de refter als noodkerk voor de plaatselijke bevolking kon worden ingericht. Op 
21 maart 1899 volgde de canonieke oprichting van het klooster met vijf paters 
en vier broeders. Een tweetal maanden tevoren, op 17 januari, was de kerk, die 
toen nog niet eens geheel klaar was, ingezegend door deken Th. Hessels van 
Hulst en toegewijd aan Antonius van Padua. De consecratie volgde op 16 juli 
1899 door bisschop Leijten. De kerk, die driehonderd zitplaatsen telde, kreeg de 
status van quasi-parochiekerk of rectorale hulpkerk. Wat dat precies betekende, 
is niet geheel duidelijk. Vast staat in elk geval dat de dienstdoende kapucijnen pas 
in juli 1929 toestemming kregen om het doopsel toe te dienen en voor te gaan 
bij uitvaarten.

De beginnende opbouw van het kerkelijk leven in het verre Sluiskil werd 
abrupt afgebroken door een grote brand in de nacht van 13 op 14 maart 1900, 
waardoor kerk en klooster nagenoeg volledig in de as werden gelegd. Alleen de 
werkhuizen bleven gespaard. Van daaruit begon reeds op 20 maart de weder- 
opbouw, ook nu onder leiding van broeder Felix en met financiële steun van met 
name de al genoemde pastoor Kerstens. Die steun was hard nodig, omdat kerk 
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en klooster zwaar waren onderverzekerd. Op 1 februari 1901 werd de kerk, nu 
met vierhonderd zitplaatsen, opnieuw in gebruik genomen, terwijl vanaf 17 april 
weer in het klooster kon worden overnacht. Maar het duurde nog tot 23 okto-
ber 1901 alvorens er weer sprake was van een geregeld communiteitsleven onder 
leiding van gardiaan Ambrosius Selten (1843-1916) uit Ledeacker. Die richtte 
in juli 1902 twee derde orde-afdelingen op: de ene voor vrouwen en meisjes, de 
andere voor mannen en jongens. Ook kwam er een St. Antonius-Vereeniging 
tot ondersteuning der armen. In 1909 werd begonnen met een patronaat voor 
jongens, aanvankelijk in een schoollokaal maar al in 1911 in een eigen gebouw dat 
ook ontworpen was door broeder Felix. Dankzij de inspanningen van Clemens 
Tonus (1870-1941) uit Groningen kwam er in 1915 ook een, zij het bescheiden, 
ziekenhuisje, bediend door de Zusters van het Heilig Hart uit Moerdijk, die ook 
de wijkverpleging voor hun rekening namen. De kapucijnen belastten zich met 
de geestelijke verzorging van de zusters en de zieken. Ook gaven zij godsdienst-
les op het schooltje waarmee de zusters in juli 1917 startten. Uiteraard fungeerde 
Sluiskil voor heel Zeeuws-Vlaanderen ook als assistentieklooster en als uitvals-
basis voor retraites, tridua en veertigurengebeden.

1.7  het klooster in rilland-bath: een soort van 
inlandse missiepost

Omdat minister generaal Bernard van Andermatt (1837-1909) meermalen te 
kennen had gegeven dat de orde in Nederland zich niet alleen in katholieke stre-
ken moest vestigen, richtte Archangelus van de Coolwijk vanaf begin twintigste 
eeuw zijn blik ook op de overwegend protestantse Zeeuwse en Zuid-Holland-
se eilanden. Na een tip vanuit Sluiskil, dat de kleine katholieke gemeenschap 
van Rilland-Bath in de hals van Zuid-Beveland ook wel ‘zo’n klooster met kerk’ 
wilde, polste hij in september 1902 pastoor G. van Leeuwen van Hansweert, 
tot wiens parochie Rilland-Bath behoorde. Die had geen bezwaar tegen een ka-
pucijnenklooster in zijn parochie, temeer niet omdat de buurtschappen Rilland 
en Bath meer dan drie uur gaans van zijn parochiekerk verwijderd lagen. Om 
die reden gingen de meeste katholieken aldaar toch al in het dichterbij gelegen 
Woensdrecht of Bergen op Zoom ter kerke. Ook bisschop Caspar Bottemanne 
van Haarlem (1883-1903) onder wiens jurisdictie de Zeeuwse eilanden vielen, 
verzette zich niet tegen de komst van de kapucijnen naar Zuid-Beveland. Wel 
stelde hij als eis dat bij het te bouwen klooster een soort ‘refugium’ of ‘heeren-
kwartier’ zou komen. Daar konden dan priesters uit het Haarlemse die om dis-
ciplinaire redenen buiten bediening waren gesteld, op kosten van het bisdom 
enkele maanden verblijven. Daarbij verwees de bisschop naar een regeling die 
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de orde met de aartsbisschop van Utrecht had getroffen ten aanzien van Bab-
berich. De kapucijnen gingen met die voorwaarde akkoord. Dit buiten het slot 
gelegen ‘Haarlemsch Kwartier’ werd overigens pas in oktober 1927 in gebruik ge- 
nomen.

Inmiddels beschikten zij ook al over de nodige bouwgrond, een schenking 
van de familie Boonman. Enkele andere weldoeners uit het Brabantse brachten 
voor de bouw van klooster en kerk 4.665 gulden bijeen, waarna bouwheer Felix 
Baijens, geassisteerd door zijn vaste kompaan Lucianus Spierlings in maart 1903 
aan de slag kon. Daarbij maakte hij gebruik van een onderhandse aanbesteding, 
uitgeschreven op naam van architect J. Heijkants uit Erp. Als uitvoerder trad, 
evenals in Sluiskil het geval was geweest, opnieuw Sjef Vos uit Velp op. Eerst 
werd een noodkerkje gebouwd, waar al op 5 juli 1903 voor het eerst de mis kon 
worden gelezen. Daarna volgde het bescheiden klooster dat in maart 1904 in 
gebruik werd genomen en weer wat later de eigenlijke kloosterkerk, die – zo had 
de bisschop op 31 december 1902 bepaald – de status kreeg van ‘paterskerk’, wat 
in feite een rectorale hulpkerk was. Kerk en klooster werden toegewijd aan Sint 
Joseph.

Om de protestantse omgeving niet voor het hoofd te stoten werd afgezien 
van een officiële inzegening van kerk en klooster. Ook rond de afkondiging van 
het kloosterslot op 9 oktober 1905 vonden geen openlijke festiviteiten plaats. En 

Kerk en klooster in Rilland-Bath werden in 1904 in gebruik genomen. Deze foto geeft 
de situatie weer zoals die in 1936 bestond. 
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er werd al evenmin toe overgegaan een kwartier vóór de aanvang van een viering 
de kerkklok te luiden (dat gebeurde pas vanaf juni 1913), terwijl om diezelfde 
reden besloten werd voorlopig noch in Rilland noch in Bath termijn te houden. 
Dat gebeurde overigens wel in enkele parochies elders op Zuid-Beveland. Met 
de opbrengst daarvan werd een deel van de bouwkosten gefinancierd. Een ander 
deel werd opgebracht door enkele grote weldoeners uit Noord-Brabant.

Eerste gardiaan werd de op 13 mei 1903 teruggetreden provinciaal Archan-
gelus van de Coolwijk, die al meermalen te kennen had gegeven dat van Ril-
land-Bath een centrum van inlandse ‘missie’ moest worden gemaakt. Hij trad 
op 11 februari 1904 aan. Zowel hij als zijn directe opvolgers hebben aanvankelijk 
veel energie gestoken in de verkrijging van alle pastorale bevoegdheden. Al in 
1906 mochten de kapucijnen catechismusles geven en ernstig zieken bedienen. 
In datzelfde jaar mochten zij ook in hun eigen kerk het doopsel toedienen. De 
toestemming voor ‘trouwen en rouwen’ liet langer op zich wachten. De daar-
mee verbonden inkomsten hield de pastoor van Hansweert liever aan zich. Maar 
in 1911 kon toch het eerste huwelijk in de kloosterkerk worden ingezegend, die 
voortaan steeds meer als quasi-parochiekerk ging fungeren. Een jaar later startte 
gardiaan Martinus van Oijen (1873-1928) uit Breda met de eerste sociaal-ker-
kelijke initiatieven. Er werd een rk Werklieden-ziekenfonds opgericht en een 
Mariavereniging voor opgroeiende meisjes. In 1914 kreeg een deel van de kloos-
tertuin de bestemming van katholiek kerkhof, terwijl in datzelfde jaar een rk 
Schoolvereniging werd opgericht, die op 1 mei een katholieke school kon ope-
nen. Van een afdeling van de derde orde was voorlopig echter nog geen sprake. 
Die kwam er pas op 26 september 1920. Vanuit deze afdeling werd in 1922 de 
missie-naaikring St. Elisabeth opgericht.

Katholiek Rilland-Bath is in deze jaren overigens altijd een vrij kleine en 
daardoor kwetsbare gemeenschap gebleven van niet veel meer dan ongeveer vier-
honderd verspreid wonende katholieken die moeilijk te mobiliseren waren. Daar-
door lukte het bijvoorbeeld niet om een levensvatbare rk Landarbeidersbond 
van de grond te tillen. Van het plan van Archangelus bekeringsactiviteiten onder 
protestanten te verrichten is al evenmin veel terechtgekomen. Wel is vanuit het 
klooster veel assistentiewerk verricht, zowel op Zuid-Beveland als in West-Bra-
bant. De belangrijkste vaste assistentie vond plaats in de Völckerpolder. Hier 
gaven de kapucijnen vanaf juli 1908 voor het eerst ‘christelijke leering’ aan ze-
ventien kinderen. In oktober 1909 werd er ook een noodkapel gebouwd, waar 
vanaf juli 1911 elke zondag twee missen werden gelezen. De kapucijnen hebben 
deze assistentie – ‘wekelijks een lange tocht, te voet, zelden of nooit afgehaald en 
vrijwel steeds proviand vergend’ – tot november 1920 volgehouden.
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1.8  het klooster in velseroord: een vorm van  diaspora-
apostolaat

Net als in Sluiskil was de vestiging van de orde in Velseroord het resultaat van 
een actie van een pastoor richting zijn bisschop. In dit geval was dat pastoor Se-
bastianus van Ginkel van de Sint Engelmundusparochie van Velsen-Driehuis. 
In Velseroord, dat toen nog ‘De Heide’ heette, woonden tot het midden van de 
negentiende eeuw nog maar weinig mensen. Dat veranderde met de komst van 
de honderden polderjongens en slikwerkers, afkomstig uit Brabant, Groningen 
en Zeeland die in de jaren 1865-1876 als kanaalgravers werk vonden bij de aanleg 
van het Noordzeekanaal en ondergebracht werden in houten barakken of plag-
genhutten in de duinen. Een aantal van hen is na de voltooiing van het kanaal 
‘op de Hei’ blijven wonen, waardoor die nederzetting uitgroeide tot Velseroord. 
Kerkelijk behoorde het dorp tot de parochie Velsen-Driehuis. Als ‘bastaard’ van 
het ‘nette’ Velsen accordeerde het echter totaal niet met de andere delen van die 
parochie. En erg kerkbetrokken waren de ongeveer vijfhonderd katholieken van 
Velseroord ook niet.

Pastoor Van Ginkel, die wist dat de kapucijnen zich na Rilland-Bath ook graag 
in een grotere plaats in het bisdom Haarlem wilden vestigen, drong er dan ook 
diverse malen bij zijn bisschop Augustinus Callier (1903-1928) op aan de kapu-
cijnen een klooster met rectorale hulpkerk in Velseroord te gunnen. De bisschop 
gaf op 21 september 1907 zijn fiat, maar verbond er wel een aantal voorwaarden 
aan. Zo mochten de kapucijnen geen intenties aannemen onder de diocesane  
prijs. Ook moest de rector jaarlijks op de diocesane pastoorsbijeenkomst komen. 
En verder moest hij zich conformeren aan de door het bisdom voorgeschreven 
collectes. Van Ginkel liet daarop aan provinciaal Alphonsus van den Bergh (1848-
1929) uit Demen weten dat er in Velseroord voldoende bouwgrond beschikbaar 
was en wel tegen een schappelijke prijs. Ook kon hij de orde een betrouwbare 
architect leveren.

Het perceel dat op 25 november 1907 op naam van het kerkbestuur van 
Driehuis, maar in feite voor de kapucijnen voor 7160 gulden werd gekocht, lag 
aan de Willemsbeekweg, hoek Zeeweg. Op dat moment was Felix Baijens al ‘in 
vollen gang met het bestek van den bouw’. Zijn tekeningen konden echter niet 
de goedkeuring wegdragen van de niet-katholieke gemeentearchitect van Velsen,  
D. Kramer. Uiteindelijk moest de Haarlemse makelaar en architect Arn. Brüning, 
die een neef bij de kapucijnen had, als bemiddelaar ingeschakeld worden om het 
niet nader genoemde bouwgeschil tussen de orde en de gemeente uit de wereld 
te helpen. Daardoor kon pas medio april 1908 met de bouw worden begonnen. 
Opmerkelijk is dat een buitenstaander als opzichter werd aangesteld: eerst een 
zekere Vermeulen uit Princenhage en wat later H.W. de Kanter uit Breda. Op 
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12 december 1908 werd Natalis Verhoeven tot overste van de nieuwe stichting 
benoemd. Ruim een maand later volgde de inzegening van de kerk, die werd 
toegewijd aan Laurentius van Brindisi, waarna op 31 maart 1909 de afkondiging 
van het slot plaatsvond. De communiteit telde toen vier leden: twee paters en 
twee broeders. Op 20 september 1909 werd de kerk als hulpkerk van de Sint En-
gelmundus in Velsen-Driehuis door bisschop Callier geconsacreerd. In datzelfde 
jaar werd ten behoeve van het nieuwe klooster voor het eerst termijn gehouden, 
zij het niet in Velseroord zelf, maar in het meer katholieke Haarlem.

Gardiaan Natalis besefte al snel dat de opbouw van het kerkelijk leven in het 
armoedige Velseroord, dat in het katholieke Brabant als een diasporagebied werd 
beschouwd, hand in hand moest gaan met sociaal-charitatieve initiatieven en ac-
tiviteiten op onderwijsgebied. Daarom richtte hij in navolging van wat hij eerder 
in Breda had gedaan in oktober 1909 een Sint Fidelis-Vereeniging op met een 
eigen patronaat voor vorming en ontspanning. Kort daarop slaagde hij erin en-
kele zusters van de congregatie van het Arme Kindje Jezus die in Wijkeroog, het 
tegenwoordige Velsen-Noord, een klooster hadden, naar Velseroord te halen om 
aan meisjes naailes te geven. In mei 1911 openden de zusters er een volwaardige 
naaischool en een jaar later ook een bewaarschool. Die werd in 1915 uitgebreid 
met een lagere school, later gesplitst in de Antoniusschool voor meisjes en de 
Franciscusschool voor jongens. In mei 1917 volgde de oprichting van een derde 
orde-afdeling, waarvoor zich al meteen zestig mannen en negentig vrouwen aan-
meldden. Vanuit deze afdeling ontstonden spoedig weer andere initiatieven zoals 
een missie-naaikring en een afdeling van de Eucharistische Bond.

Inmiddels was men vanaf september 1919 in IJmuiden begonnen met de 
voorbereiding van wat later de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal-
fabrieken nv zouden worden. Daardoor nam de werkgelegenheid in het gebied 
toe en vestigde zich ook een groot aantal nieuwe gezinnen in Velseroord. Voor 
de kapucijnen betekende dit meer werk, waardoor de communiteit ook groeide: 
in 1921 telde die al dertien leden. Maar de hoofdtaak van minstens vier van hen 
betrof het assistentie- en missiewerk in de wijdere omgeving. Zo werden in dat 
jaar 1921 vanuit Velseroord 107 deels langdurige assistenties verricht, 24 missies 
verzorgd, 29 veertigurengebeden, 36 retraites, 28 tridua en zeven lijdens- en vas-
tenmeditaties. Met ingang van 18 maart 1925 mocht er in de kerk ook gedoopt 
worden. Het is echter typerend voor de toenmalige kerkelijke verhoudingen dat 
de doopvont doopwater moest bevatten dat afkomstig was uit de eigenlijke pa-
rochiekerk in Velsen-Driehuis. Het zou vervolgens nog tot oktober 1933 duren 
alvorens Velseroord, dat sinds 1 november 1926 IJmuiden-Oost heette, de status 
zou krijgen van een zelfstandig rectoraat.
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1.9  het klooster in amsterdam: de keuze voor een vorm 
van sociale zielzorg

Reeds in december 1893 werden er vanuit de Amsterdamse geestelijkheid po-
gingen aangewend om de kapucijnen naar de hoofdstad te halen. Provinciaal 
Albertus Muskens ging daar toen niet op in omdat de beslommeringen rond 
de bouw van het klooster in Helmond hem al meer dan genoeg in beslag namen. 
Daar kwam bij dat het bisdom toentertijd bezwaar maakte tegen het houden van 
een grootschalige geldtermijn, terwijl de kapucijnen die nodig achtten om de 
bouw van weer een nieuw klooster gefinancierd te krijgen. Maar na de opening 
van Rilland-Bath in 1905 raakte Alphonsus van den Bergh, provinciaal van 1906 
tot 1909, ervan overtuigd dat een vestiging in het hart van het Haarlemse bisdom 
toch wel aantrekkelijk was. Tijdens een gesprek met bisschop Callier in augustus 
1906 noemde hij zelf Rijswijk, Voorburg, Beverwijk, Leiden en Amsterdam als 
plaatsen waar de orde zich graag zou willen vestigen. Callier voelde het meest 
voor Amsterdam, waar hijzelf enige jaren kapelaan was geweest. Daarom at-
tendeerde hij Alphonsus op de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis, beter bekend als ‘De Posthoorn’ in de Haarlemmerstraat. Tot die 
parochie behoorde het noordelijk deel van de Jordaan, een wijk die bekendstond 
als ‘een koninkrijk van sloppen’. De katholieken die daar woonden hadden zich 
merendeels van de kerk afgekeerd. Mogelijk konden de kapucijnen daar veran-
dering in brengen.

Maar toen viel het besluit in Velseroord te beginnen, waardoor van een vesti-
ging in Amsterdam moest worden afgezien. De hoofdstad bleef echter trekken, 
temeer omdat de deken van Amsterdam en de pastoor van De Posthoorn meer-
malen te kennen gaven dat zij de kapucijnen graag zagen komen. En dus besloot 
Anastasius de Goeij (1872-1945) uit Houten, die op 21 april 1909 Alphonsus als 
provinciaal was opgevolgd, in de loop van 1910 op het verzoek vanuit Amsterdam 
in te gaan. Daarop liet bisschop Callier weten dat de kapucijnen op het grond-
gebied van De Posthoorn een klooster met rectorale hulpkerk mochten bouwen. 
Hiervoor schonk hij zelf meteen al duizend gulden. Van deken L. Jansen mocht 
de orde in de stad rondgaan om gelden voor de bouw in te zamelen, terwijl het 
kerkbestuur van De Posthoorn zich bereid verklaarde een stuk bebouwde grond, 
hoek Lijnbaansgracht-Tichelstraat, aan te kopen. Die aankoop voor 40.500 gul-
den gebeurde overigens ‘in ’t geheim’ dankzij ‘de zeer ijverige en belangelooze 
zorgen’ van de katholieke makelaar P. van Engelen. De vijftien deels leegstaande 
panden die op genoemd perceel stonden, werden nog datzelfde jaar gesloopt.

De bouw van kerk en klooster begon in mei 1911 en wel aan de hand van een 
vernuftig plan en dito tekeningen, gemaakt door broeder Felix in samenwerking 
met architect Arn. Brüning die ook geassisteerd had bij de bouw van het kloos-
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ter in Velseroord. Een belangrijkere medewerker dan Brüning was echter een 
jongere medebroeder van Felix, Fortunatus Schonk (1883-1964) uit Waalwijk, 
metselaar van professie, maar ook begiftigd met een groot bouwkundig inzicht. 
Op 29 augustus 1911 vond de eerstesteenlegging plaats, waarna vanaf medio mei 
1912 de inrichting van kerk en klooster ter hand kon worden genomen. Daartoe 
reisde een zevental broeders onder leiding van Felix naar Amsterdam. Op 1 juli 
1912 werd de kerk, toegewijd aan Antonius van Padua, door bisschop Callier in-
gewijd. Veertien dagen later volgde de canonieke oprichting van het klooster, 
dat grotendeels gebouwd was bovenop de rechterbeuk van de kerk en daarmee 
qua bouwplan volledig afweek van het traditionele kapucijnenklooster. Het kreeg 
Sint Joseph als patroon.

De communiteit van ‘de Tichel’ kwam onder leiding te staan van Robertus 
Roos (1877-1957) uit Kerkdriel die daartoe zijn lectoraat in de eloquentie in Bre-
da moest opgeven. Hij ontpopte zich in de Amsterdamse probleemwijk als een 
strenge, maar sociaal bewogen leidersfiguur. Daarbij huldigde hij het standpunt: 
‘Geen arbeid in de kerk, maar in de verenigingen’. Alleen zo dacht hij de sym-
pathie van de bevolking te kunnen winnen. Daarom richtte hij al op 12 maart 
1913 derde orde-afdelingen op voor mannen en vrouwen met jeugdafdelingen 
voor jongens en meisjes. Vanuit die derde orde werden al snel diverse andere 
initiatieven genomen onder het motto ‘Armoede voert niet tot God, ze brengt 
tot opstand tegen God’. Zo stichtte hij in augustus 1915 het Sint Elisabeth- 

Kerk en klooster aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam, gebouwd in 1911/’12. 
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Patronaat dat vanaf april 1916 over een eigen, zij het bescheiden patronaatsge-
bouw beschikte. In dit ‘buurthuis’ waarvoor na enige tijd een voormalige dia-
mantslijperij in de Anjelierstraat kon worden aangekocht, kregen meisjes die in 
de gewone parochiële patronaten niet welkom waren cursussen op godsdienstig 
en maatschappelijk gebied. Daarnaast werden er ook ontspanningsactiviteiten 
voor hen georganiseerd en vormen van elementair lees- en schrijfonderwijs. Dit 
laagdrempelige patronaatswerk genoot spoedig een grote populariteit, getuige 
het feit dat al snel meer dan honderd meisjes eraan deelnamen. In 1918 was reeds 
sprake van ruim 225 deelneemsters. Gezien die grote toename moest uitgezien 
worden naar een grotere behuizing. Daartoe werd in september 1925 het pand 
hoek Marnixstraat-Marnixkade aangekocht. Er kwam ook een St. Rosa-vereni-
ging waarvan de leden kleding vervaardigden en herstelden en een Vereniging 
St. Benedictus Joseph Labre voor gezinnen die ondersteund werden door het 
Burgerlijk Armbestuur. Er werd een St. Bonaventura-bibliotheek gesticht die 
na een moeizame start vanaf begin jaren twintig tot grote bloei kwam, en een 
Vrouwenbond St. Clara die cursussen gaf in verstellen, naaien en breien, maar 
ook zorgde voor ziekenverpleging binnen het gezin. Voorts werd in maart 1918 
de St. Antoniusstichting opgericht ter bevordering van het bijzonder katholiek 
onderwijs. Overigens duurde het toen nog tot mei 1923 voordat een eigen ka-
tholieke jongensschool in gebruik kon worden genomen. De oprichting van een 

Een van de instructielokalen van het ‘Liefdewerk voor Meisjes’ als onderdeel van het in 
1915 opgerichte Sint Elisabeth-Patronaat van de Tichelkerk in Amsterdam. 
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eigen spaarbank, voortgekomen uit een soort spaarkas van het Sint Elisabeth- 
Patronaat, die was gevestigd in het klooster zelf, liep echter na verloop van tijd 
uit op een fiasco.

Daarnaast was er natuurlijk wel degelijk ook sprake van ‘arbeid in de kerk’, 
zij het in een ander opzicht. Zo waren er elke zondag vier missen: om vijf uur, 
zes uur, acht uur en tien uur. Vanaf 1917 werd de mis van tien uur een kindermis. 
Leden van de Vereniging van de Martelaren van Gorcum gingen op huisbezoek 
om de kinderen uit de wijk te stimuleren die viering bij te wonen. Er kwam ook 
een mannenkoor en een jongenskoor, die – heel opmerkelijk voor een kapucij-
nenkerk – vanaf 1924 konden beschikken over een echt kerkorgel. Even opmer-
kelijk was de oprichting van een collectantencollege, wat al evenmin gebruike-
lijk was in een kapucijnenkerk. Dit collecteerde niet alleen tijdens de vieringen 
in de kerk, met name voor de armen in de wijk, maar organiseerde ook allerlei 
acties zoals voor de vorming van een school- en studiefonds. Voor de viering 
van het twaalfjarig bestaan van klooster en kerk op 4 januari 1925 zamelde dit 
college niet minder dan 4300 gulden in. Vanaf 1 december 1916 kregen de ka-
pucijnen van de Tichel ook de geestelijke zorg voor de katholieken die verbleven 
in het Stedelijk Armenhuis. Voortaan werd ook daar mis gelezen en biecht ge- 
hoord.

1.10   de vestigingen in rotterdam: het zeeliedenwerk 
als bijkomende opdracht

De komst van de orde naar Rotterdam had alles te maken met de wens van bis-
schop Callier om voor de schippers en zeelieden aldaar enigerlei vorm van gees-
telijke verzorging te creëren, maar zonder dat die ten laste zou komen van het 
bisdom. Dat betekende dat de kapucijnen, die al in december 1916 hadden laten 
weten geïnteresseerd te zijn in een stichting in Rotterdam, ook het schippers- 
en zeeliedenwerk op zich zouden moeten nemen. Maar vooralsnog wilde geen 
enkele pastoor in het Rotterdamse de kapucijnen op zijn grondgebied toelaten. 
Pas in de loop van 1918 liet pastoor J. van Blaricum van de Sint Franciscus van 
Assisi-parochie aan het Afrikaanderplein ten zuiden van de Maas zich tijdens 
een gesprek met assistentiepater Engelbertus Dijkman (1889-1973) uit Delft 
ontvallen dat hij wel twee ‘moeilijke’ wijken van zijn parochie kwijt wilde: het 
zeeliedenkwartier Katendrecht op De Kaag en het stadsuitbreidingsgebied 
Charlois tussen de Maashaven en de Waalhaven. Beide stadsdelen lagen op grote 
afstand van zijn parochiekerk.

Op 2 mei 1919 ging bisschop Callier ermee akkoord dat de kapucijnen op 
Katendrecht een hulpkerk kregen met een rector die bevoegd was te dopen, 
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huwelijken te sluiten, voor te  
gaan in uitvaarten en alle an-
dere geestelijke diensten te 
verrichten. Maar dan moest 
die rector zich ook bekom-
meren om het geestelijk wel-
zijn van de havenarbeiders, 
bootwerkers en schippers in 
die wijk. Het bleek echter niet 
gemakkelijk geschikte woon-
ruimte op Katendrecht te 
vinden. Dat lukte pas in sep- 
tember 1920. Toen konden 
de kapucijnen met steun van 
kerkmeester J. Schulte van de 

Sint Franciscusparochie, die op Katendrecht een bakkerij bezat, voor dertigdui-
zend gulden een uitgewoond bedrijfspand in de Rechthuislaan aankopen. Hierin 
waren eerder een bierbottelarij en destilleerderij gevestigd. Vervolgens duurde 
het nog een aantal maanden voordat ook de bovenverdiepingen van dit complex 
vrijkwamen. Hier woonden namelijk vier gezinnen die moesten worden uitge-
kocht, en dat ging niet zonder slag of stoot. Pas vanaf medio december 1921 kon 
Richardus van den Bergh (1881-1963) uit Demen, die inmiddels tot rector was 
benoemd, samen met een drietal broeders in het uitgewoonde pand aan de slag. 
Op de begane grond werd een kerkruimte ingericht, terwijl op de bovenverdie-
pingen acht cellen kwamen alsmede een bescheiden refter. Op 29 december 1921 
werd het kerkje, toegewijd aan de H. Margaretha Maria Alacoque, ingezegend 
door de deken van Rotterdam, mgr. T.A.F. Thier. Bij die plechtigheid waren niet 
meer dan twintig katholieken van Katendrecht en het Afrikaanderplein aanwe-
zig. Op 21 maart 1922 werd ten behoeve van het kloostertje het pauselijk slot 
afgekondigd. Twee jaar later werd van hieruit begonnen met het zeeliedenwerk 
(zie hiervoor hoofdstuk 2.2 van deel iv).

Inmiddels had bisschop Callier er op 8 oktober 1921 ook mee ingestemd dat 
de kapucijnen een klooster konden stichten in Charlois. Met het oog daarop 

De panden Rechthuislaan 50a, 
b en c in Rotterdam-Katen-
drecht waarin vanaf maart 1922 
een klein klooster met kerk 
 waren ondergebracht.
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konden zij een sinds 1917 bestaande noodkerk aan de Slotboomstraat overne-
men. Die was tot dan toe door een kapelaan van het Afrikaanderplein bediend. 
Deze kerk kreeg begin 1922 de status van ‘rectorale hulpkerk der parochie van 
den H. Franciscus van Assisië’. Vervolgens vestigde zich eind maart 1922 een 
viertal kapucijnen onder leiding van de eerder genoemde Antoninus van Dongen 
uit Breda in een particulier woonhuis aan het Karel de Stouteplein. Vanuit dit 
huis begon de opbouw van het kerkelijk leven in Charlois.

Op 3 mei 1922 trof het provinciebestuur een bestuurlijke regeling voor beide 
Rotterdamse huizen. Richardus van den Bergh werd vanuit Katendrecht gar- 
diaan van zowel Katendrecht als Charlois, terwijl Antoninus van Dongen de 
functie van vicarius kreeg en tevens waarnemend huisoverste werd van Charlois. 
Op 1 juli van datzelfde jaar werd aan de Dorpsweg in Charlois een lap grond ge-
kocht van in totaal 12460 vierkante meter. Daar zou na verloop van tijd een nieu-
we kerk met klooster moeten verrijzen. Maar eerst moest zowel op Katendrecht 
als in Charlois het kerkelijk leven verder worden uitgebouwd. Dat bleek niet 
gemakkelijk. Daarom schonk Richardus op het verloederde Katendrecht veel 
aandacht aan wijkopbouw. De door hem in maart 1922 opgerichte Stichting van 
de hh. Martelaren van Gorcum slaagde erin een voormalig douanekantoor te 
huren dat werd ingericht tot verenigingsgebouw. Dit Fidelis-patronaat werd op 
24 september 1922 in gebruik genomen en fungeerde vanaf dat moment voor 
allerlei sociaal-culturele activiteiten. Antoninus richtte op zijn beurt in Charlois 
de St. Clemensstichting op, die zich belastte met de stichting van een katholieke 
school, die in maart 1923 haar deuren opende.

In de jaren nadien werd steeds duidelijker dat het zwaartepunt van de ka-
pucijnse aanwezigheid in Rotterdam op den duur in Charlois zou komen te 
liggen. Uiteindelijk zou dat in 1934 leiden tot de opheffing van de stichting op 
Katendrecht (zie hiervoor hoofdstuk 2.1 van dit deel).

1.11  het klooster in biezenmortel: een studieklooster 
met een rectorale hulpkerk

Vanaf omstreeks 1915 was er sprake van een snelle groei van het aantal leerlin-
gen dat na afronding van zijn humanioraopleiding op het serafijns seminarie in 
Slikgat (dat inmiddels Langeweg heette) doorstroomde naar het noviciaat en de 
hogere studies. De bestaande kloosters in Helmond en ’s-Hertogenbosch die 
ook als studiekloosters fungeerden, konden die toevloed van nieuwe studenten 
nauwelijks nog aan. Daarom moesten er ‘ondanks de vreeselijk dure tijden’ nieu-
we voorzieningen worden getroffen. De vraag was echter hoe die gefinancierd 
konden worden. Maar toen meldde zich een even rijke als koppige weldoener, 
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Willem van Iersel geheten, die in Helvoirt ten zuiden van Den Bosch een boer-
derij met 25 hectaren grond aan de orde beschikbaar wilde stellen. Daarop be-
sloot het provinciebestuur onder leiding van Stanislaus Luppes (1879-1959) uit 
Harderwijk in januari 1919 daar een nieuw, groot studieklooster te bouwen. Het 
plan verdween echter van tafel toen bleek dat bisschop Van de Ven van ’s-Her-
togenbosch alleen akkoord wilde gaan met een nieuwe stichting wanneer de 
orde vanuit de kloosterkerk ook zielzorgactiviteiten zou gaan ontplooien. Doch 
hieraan was in Helvoirt geen behoefte, maar wel in het enkele kilometers ver-
derop gelegen Biezenmortel, een buurtschap die toentertijd tot de parochie en 
de gemeente Udenhout behoorde. En hoewel sommige bestuursleden niet zo 
gelukkig waren met een studieklooster waarvan de kloosterkerk ook als recto-
raatskerk fungeerde, besloot de definitie medio juli 1919 toch in Biezenmortel 
te gaan bouwen en daar dan tevens de verantwoordelijkheid voor de zielzorg op 
zich te nemen. Het ‘verlies’ van de boerderij en gronden in Helvoirt moest men 
dan maar voor lief nemen.

De bevolking van Biezenmortel was met het besluit van de definitie zozeer in-
genomen dat zij onder aanvoering van burgemeester Henricus van Heeswijk van 
Udenhout binnen enkele dagen tienduizend gulden voor de bouw bijeenbracht 
en door schenking, ruil en verkoop ook een aaneengesloten stuk grond van zes 
hectaren groot aan de orde kon aanbieden. Toen de daarop staande gewassen 
medio september 1919 waren geoogst, kon dan ook meteen met de grondwerk-
zaamheden worden begonnen.

Bouwheer Felix Baijens had toen al het bestek voor het nieuwe klooster ge-
reed. Daarbij was hij geholpen door zijn medebroeder Lebuinus Postma (1892-
1990) uit Warga. Een andere medebroeder, te weten Fortunatus Schonk die 
eerder betrokken was geweest bij de bouw van de Tichel in Amsterdam, trad 
nadien op de bouwplaats op als bouwkundig opzichter. Voor de uitvoering van 
het grove werk werd een beroep gedaan op aannemer Adriaan P. Brekelmans en 
Zoon te Udenhout. In de maanden nadien kwamen diverse bouwbroeders naar 
Biezenmortel om bij de bouw te helpen: de een als timmerman, de ander voor de 
aanleg van de boomgaard waarvoor Felix inmiddels tekeningen had gemaakt, en 
weer een ander voor het installeren van de elektriciteit. Op 15 juli 1920 legde bur-
gemeester Van Heeswijk de eerste steen van het nieuwe klooster. Daarbij werd 
hij geassisteerd door Samuel van Disseldorp (1882-1964) uit Bavel die op 27 april 
1920 tot superior of huisoverste was benoemd. De bijgebouwen of werkhuizen 
waren toen al gereed. In een van die werkhuizen was zelfs al een noodkapel in-
gericht, waar ook de plaatselijke bevolking kerkte. Nog vóór het einde van dat 
jaar 1920 richtten de kapucijnen ook een St. Josephstichting op met als doel ‘het 
bevorderen van het godsdienstig-maatschappelijk welzijn van de bewoners van 
Udenhout (lees: Biezenmortel) door het oprichten en in stand houden van een 
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rk bijzondere school’. Die kwam er door overname van een bestaande openbare 
school per 1 januari 1924.

Het klooster zelf was al na het provinciaal kapittel van 13 september 1921 
betrokken. Met 75 cellen was dit het grootste vestiging die de provincie op dat 
moment bezat. Eerste bewoners werden de drie jaargangen filosofiestudenten. 
Zij namen op 13 oktober samen met hun lectoren Vitus Kaarsgaren (1886-1981) 
uit Bussum, die ook directeur van de studie werd, Maximus van Heugten (1881-
1934) uit Asten en Arnulphus Bergmans (1890-1957) uit Waalwijk hun intrek 
in het nieuwe complex. Een aantal weken later volgden de broeders-tertiarissen 
met hun magister Chrysostomus Wilderbeek (1868-1933) uit Utrecht. Daarmee 
kwam het totaal aantal bewoners op ongeveer zestig. Op 23 oktober volgde de 
canonieke oprichting van het klooster, dat toegewijd werd aan de H. Bonaven-
tura. Twee dagen later werd het klooster door de provinciaal ingezegend. Op 
25 december 1921 volgde de stichting van het rectoraat. De kloosterkerk die bij 
die gelegenheid de status van rectorale hulpkerk kreeg, werd toegewijd aan Sint 
Joseph. Voortaan hadden klooster en kerk dus een tweetal functies: fungeren als 
studieklooster voor de hogere studies (zie hiervoor hoofdstuk 3.3 van deel iii) 
en als noviciaatsklooster voor de broeders én daarnaast zielzorg bieden aan de 
gelovigen van Biezenmortel. Dat die laatstgenoemden iets voor hun kerk over-
hadden, wordt geïllustreerd door het feit dat zij binnen anderhalf jaar niet minder 
dan vijfduizend gulden bijeen wisten te brengen voor de aankoop van een nieuw 
hoogaltaar, afkomstig uit het befaamde beeldenatelier Van Bokhoven-Jonkers uit 
’s-Hertogenbosch. Dit altaar werd met Kerstmis 1922 geplaatst. Ruim twee jaar 
later, op 18 april 1925, kwam bisschop Arnold Diepen (1919-1943) naar Biezen-
mortel om de kerk te consacreren.

1.12  het resultaat van veertig jaar bouwen en werken

Dat in een periode van nauwelijks veertig jaar het aantal kapucijnenkloosters 
kon worden uitgebreid van vier in 1882 naar vijftien in 1922, had niet alleen te 
maken met de groei van het aantal leden waarvan al eerder sprake was. Minstens 
even belangrijk was dat de ‘blote-voeten-paters’ in de loop van die veertig jaar in 
katholiek Nederland een goede naam hadden gekregen: als assistentiepater, als 
rondtrekkende predikant en als termijnbroeder, maar ook als geestelijk leidsman 
en biechtvader. Uiteraard hebben ook de diverse vormen van sociale zielzorg  
die de kapucijnen vanuit al die kloosters hebben opgezet, aan die goede naam bij-
gedragen. Daardoor zijn zij er relatief gemakkelijk in geslaagd de gelden bijeen  
te brengen die nodig waren om de bouw van al die nieuwe stichtingen gefinan-
cierd te krijgen. Bij de uitoefening van die sociale zielzorg steunden zij overigens 
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sterk op de derde orde-sodaliteiten die zij rond hun kerken hebben opgericht. 
Derde orde-afdelingen waren bij de kapucijnen namelijk niet louter godsdien-
stige verenigingen, waarvan de leden door middel van de beoefening van de  
Eucharistische devotie, de Heilig Hartdevotie en de Mariadevotie streefden naar 
zelfheiliging. Zij fungeerden ook als apostolaatsgroepen op sociaal-charitatief 
terrein: vooral in de armenzorg, de ziekenzorg en de zorg voor de verwaarloos- 
de jeugd (zie hiervoor ook hoofdstuk 1.1 van deel iv). Deze sociale inkleuring 
van de derde orde had generale overste Bernard van Andermatt waarschijnlijk 
ook in gedachten toen hij tijdens zijn generale visitatie in Nederland in juli 1894 
bepaalde dat in alle kloosterkerken een derde orde-afdeling moest worden opge-
richt.

Of het provinciebestuur in de jaren 1882-1924 een weloverwogen vestigings-
beleid heeft gevoerd, mag betwijfeld worden. Wel waren de opeenvolgende 
provinciaals er al snel van overtuigd dat zij ook buiten de beide Brabantse bis-
dommen ’s-Hertogenbosch en Breda voet aan de grond moesten zien te krijgen. 
De stichting van Babberich in 1883 waarmee het aartsbisdom werd ‘opengelegd’, 
vormde in dat opzicht een eerste doorbraak. De pogingen om ook in het bisdom 
Roermond een klooster te stichten – onder meer in 1889 in Venlo, in 1897 in 
Hoog Cruts, in 1904 in Roermond en in 1906 in Heerlen – zijn echter allemaal 
afgeketst op een veto van de franciscanen. Die hadden het vanouds in Limburg 
voor het zeggen en zagen de kapucijnen enkel als hun concurrenten. Ook in het 
bisdom Haarlem, waar al vanaf 1895 geprobeerd was in ‘katholieke’ plaatsen een 
vestiging te krijgen, lukte dat aanvankelijk niet. De stichting van Rilland-Bath in 
1902 vormde in twee opzichten een nieuwe doorbraak: het was de eerste stichting 
in het bisdom Haarlem en het was een stichting in een regio waar de katholieken 
veruit in de minderheid waren. Dit vroeg van de kapucijnen een andere vorm 
van presentie. Dat was later nog meer het geval in Velseroord, Amsterdam en 
Rotterdam: religieuzen die daar buitenshuis in habijt en blootsvoets op sandalen 
liepen, werden regelmatig nagefloten en bespot. Daardoor moest in bepaalde 
gevallen het gebruik van een lange zwarte jas met hoed en soms zelfs het dragen 
van schoenen worden toegestaan.

Een kwestie die bij elke nieuwe vestiging een rol heeft gespeeld, betrof de ju-
ridische status van de eigen kerk. De kapucijnen wilden die in de meeste gevallen 
het liefst de status van openbare kloosterkerk geven. Dan hadden zij het minst 
met de plaatselijke bisschop van doen en behield de provinciaal ook over de kerk 
de volledige zeggenschap. Maar die bisschop wilde soms alleen met een vestiging 
akkoord gaan wanneer de kloosterkerk de status van rectorale hulpkerk kreeg en 
dus verbonden werd met een bepaalde – door seculieren bediende – parochie. 
Die parochie werd dan ontlast, terwijl de gelovigen ter plaatse gemakkelijker aan 
hun kerkelijke verplichtingen konden voldoen. De meeste openbare kloosterker-
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ken hebben dan ook aanvankelijk de status van rectorale hulpkerk gekregen, ook 
al liepen de precieze bevoegdheden van die kerken per bisdom uiteen. De kapu-
cijnen spraken in dit geval van ‘onze quasi-parochies’ en van ‘onze quasi-paro-
chiële zorgen’. Enkele van die quasi-parochies zijn trouwens na verloop van tijd 
stapsgewijs uitgebouwd tot een volwaardig rectoraat of volwaardige parochie.

Het is opvallend dat in al deze jaren eigenlijk nergens van de kant van de bur-
gerlijke autoriteiten bezwaren zijn ingebracht tegen de komst van de kapucijnen 
in hun gemeente. En afgezien van Velseroord en enigszins ’s-Hertogenbosch 
werd ook nergens bezwaar aangetekend tegen de bouwtekeningen die de orde 
aan het betrokken gemeentebestuur ter goedkeuring moest voorleggen alvorens 
met de bouw te kunnen beginnen. Moeilijkheden deden zich soms alleen voor 
wanneer de orde de pandhof als kerkhof wilde gebruiken. In Breda en ’s-Herto-
genbosch kon hiervoor pas na enkele decennia toestemming worden verkregen: 
in ’s-Hertogenbosch in 1944, in Breda in 1951. Ook stemde het betrokken ge-
meentebestuur altijd in met de oprichting van een eigen bakkerij en bierbrouwe-
rij als daarom gevraagd werd, maar dan wel op voorwaarde dat alleen voor eigen 
gebruik gebakken en gebrouwen werd.

Alle vijftien in 1924 in Nederland bestaande kapucijnenkloosters bezat de 
orde in eigendom. Het oudste, dat van Velp, overigens pas (weer) vanaf voorjaar 
1893. Velp was namelijk zoals eerder vermeld gelegen in het Land van Raven-
stein. Deze enclave was evenals de andere enclaves ten zuiden van de grote rivie-
ren in januari 1800 door Frankrijk verkocht aan de Bataafse Republiek. Na de 
inlijving van geheel Noord-Brabant bij Frankrijk werden de daar gelegen kloos-
ters bij keizerlijk decreet van 3 januari 1812 opgeheven. Gebouwen en gronden 
werden staatsbezit (zie hiervoor hoofdstuk 2.1 van deel i). Koning Willem i had 
die opheffing in een kb van 2 september 1814 gecontinueerd. En datzelfde gold 
voor de eigendomsverhoudingen. Of zoals het in het decreet luidde: de kloosters 
en het bijbehorende grondbezit ‘zijn en blijven vernietigd, en de vereeniging van 
de aan dezelve toebehoorende goederen met de domeinen van den Staet word 
gehandhaafd’. Wel mochten de kloosterlingen er kosteloos blijven wonen. Het 
was echter niet toegestaan nieuwe leden aan te nemen, ‘op poene van datelijk 
verpligt te zullen worden, het klooster te verlaeten, hetwelk alsdan onmiddellijk 
en zonder eenige consideratie zal worden gesloten’. Toen die laatstgenoemde 
bepaling door zijn opvolger Willem ii op 28 november 1840 ongedaan was ge-
maakt, deden de kapucijnen vooralsnog geen pogingen om hun klooster in Velp 
weer in eigendom terug te krijgen. Acties in die richting werden pas ondernomen 
in het voorjaar van 1892, toen bekend geworden was dat gronden ‘welke niet uit 
hunnen aard tot ’t klooster behoren’ na 31 december 1892 van overheidswege in 
het openbaar zouden worden verkocht. Om dat te voorkomen zocht Ambrosius 
Selten, op dat moment gardiaan van Velp, contact met het plaatselijke katholieke 
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Tweede Kamerlid mr. J.J. Harte. Die verklaarde zich bereid over terugkoop met 
het ministerie van Financiën te onderhandelen.

Die onderhandelingen verliepen stroef, temeer omdat voor een deel van de 
gronden al sinds 1874 pacht was betaald. Maar uiteindelijk werd overeengeko-
men dat het klooster met kerk en erf alsmede de landerijen, in totaal vijf hectaren, 
44 aren en 85 centiaren groot, teruggekocht zouden worden voor tienduizend 
gulden. De orde moest dan wel nog de taxatiekosten van vijftig gulden betalen 
alsmede enkele andere bijkomende kosten. Om deze bedragen te kunnen betalen 
ging Ambrosius bij enkele vaste weldoeners langs. Die schonken in totaal 5700 
gulden. De rest van de koopsom werd verkregen vanuit de verkoop van een partij 
effecten. Op 21 april 1893 verscheen de koninklijke goedkeuring van de onder-
handse verkoop (die al op 14 november 1892 had plaatsgevonden) de dato 10 
april 1893 in de Nederlandsche Staats-Courant. Daarmee was ook Velp weer geheel 
in handen van de kapucijnen.

2.   Verdere groei en bloei van de provincie (1924-1963)

2.1  het klooster in rotterdam-charlois: een vestiging 
met een eigentijdse uitstraling

Eerder werd opgemerkt dat in de loop van de jaren twintig van de twintigste eeuw 
rond de beide vestigingen in Rotterdam een verschuiving van zwaartepunt op-
trad. Dat werd eigenlijk al meteen duidelijk na het kapittel van 9 september 1924. 
Toen maakte het nieuwe provinciebestuur onder leiding van Vitus Kaarsgaren 
van de vestiging in Rotterdam-Charlois een zelfstandig hospitium, afgescheiden 
van Katendrecht. Praeses van dit hospitium werd de gedreven en sociaal bewogen 
Robertus Roos die daartoe zijn werk in Amsterdam moest opgeven. Maar ook  
in Rotterdam koos hij doelbewust voor een vorm van sociale zielzorg. Zo richt-
te hij nog datzelfde jaar derde orde-afdelingen op voor mannen en vrouwen en 
als onderafdeling van de vrouwensodaliteit een St. Rosa-vereniging ‘om voor  
de armen te naaien, te verstellen en elk jaar een Kerstfeest te organiseren voor  
alle schoolgaande R.K. kinderen’. Ook kwam er een St. Martha-vereniging om 
‘gehuwde vrouwen en meisjes boven de 18 jaar les te geven in verstellen, naai-
en, kanten enzovoorts’. Verder werden er patronaten opgericht voor jongens 
en meisjes. Nog geen jaar later had Charlois ook een eigen, fonkelnieuw scho-
lencomplex met een St. Bonaventura-school voor jongens, een St. Clara-school 
voor meisjes en een St. Rosa-bewaarschool, bediend door de Franciscanessen 
van Heythuysen. En tenslotte richtte Robertus nog een kindervakantieschool 
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op waarmee in de maand augustus de kinderen van de straat gehouden konden 
worden.

Inmiddels was Robertus ook begonnen gelden in te zamelen voor de bouw 
van een eigen klooster met kerk, waarvoor al in juli 1922 – te – dure grond was 
gekocht aan de Dorpsweg in Charlois. Zo haalde hij in oktober 1925 tijdens een 
bedeltocht in Amsterdam 1100 gulden op. Voorts schreef hij een renteloze lening 
uit die het nodige opbracht. Ook kwamen er na verloop van tijd schenkingen 
binnen, onder meer honderdduizend gulden van de nv Vroom & Dreesmann in 
Rotterdam, en vijfduizend gulden van Dorothée van Beugen, de ‘bouwheer’ van 
het klooster in Den Bosch. Die stelde wel als eis dat dit geld besteed moest wor-
den voor de aankoop van een altaaropstand met tabernakel en expositietroon.

Broeder Felix werkte intussen aan het bestek en de bijbehorende tekeningen 
voor de nieuwbouw. Daarbij werd hij geholpen door zijn medebroeders Anscha-

Geheel links: Robertus Roos (1877-1957) uit Kerkdriel die onder meer gardiaan was van 
‘de Tichel’ en in Rotterdam-Charlois, voordat hij op 10 oktober 1939 provinciaal werd. 
Deze foto werd tijdens zijn provinciaalsperiode op 9 oktober 1941 gemaakt bij gelegen-
heid van het gouden kloosterfeest van – naast hem – Anastasius de Goeij (1872-1945) 
uit Houten, van 1909 tot 1912 en van 1915 tot 1918 provinciaal. Hij ontving als vijftig-
jarige jubilaris de zogenoemde ‘gouden kruk’ als teken van waardering en respect. 
Naast Anastasius nog twee oud-provinciaals: Stanislaus Luppes uit Harderwijk en 
 Anacletus Snijders uit Breda. 
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rius Rentinck (1889-1962) uit Utrecht die nog vóór zijn intreden opgeleid was 
als timmerman en Lebuinus Postma uit Warga die hem ook had bijgestaan bij 
het maken van het ontwerp van Biezenmortel. Bovendien kon hij beschikken 
over het voorwerk dat in 1922 was verricht door de Rotterdamse kerkarchitect 
Jos. Margry. Die zou, zo was aanvankelijk de bedoeling, het hele bouwplan voor 
zijn rekening nemen. Maar dat ging uiteindelijk toch niet door vanwege ‘de ui-
terste zuinigheid’ die bij de bouw moest worden betracht. Zijn inbreng heeft 
er echter wel toe geleid dat het Rotterdamse ontwerp minder ‘archaïsch’ oogde 
en op onderdelen een meer eigentijdse uitstraling had dan de eerder gebouwde 
kapucijnenkloosters. Ook de adviezen van de artistiek en liturgisch aangelegde 
Constantinus Reijgersberg (1885-1970) uit Schiedam, professor in Langeweg 
en later docent Bouwonderwijs en liturgie aan de Katholieke Leergangen in Til-
burg, hebben daartoe bijgedragen. Via ‘het Stadstimmerhuis’ en ‘de Bouwpolitie’ 
bemoeide trouwens ook de gemeente zich met de bouwplannen. Dat alles kostte 
tijd en geld. En toen er ook nog eens meningsverschillen ontstonden met de 
aannemers die de uitvoering voor hun rekening wilden nemen, vroeg de defini-
tie aan architect B. Kraaijvanger uit Rotterdam om de werktekeningen van Felix 
opnieuw te bekijken. Kraaijvanger bracht een uiterst kritisch rapport uit over 
het werk van Felix. Desondanks kreeg die zijn ontwerp er uiteindelijk toch door, 
mede dankzij een gunstig advies van de Amsterdamse aannemer Leo Hillen die 
onder meer opmerkte dat Felix een typische ‘tuinstadkerk’ had ontworpen, ‘die 
het goed zal doen in de omgeving’.

Uiteindelijk werden klooster en kerk op 11 november 1926 aanbesteed en aan-
genomen door twee katholieke Brabantse aannemers. Als bouwkundig opzichter 

Kerk en klooster in Rotterdam-Charlois. De foto is van omstreeks 1952.
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werd Fortunatus Schonk uit Waalwijk aangesteld, die deze taak ook al in Biezen-
mortel had vervuld. Op 22 augustus 1927 volgde de eerstesteenlegging, waarna 
vanaf december 1927 vier broeders vanuit Breda en Langeweg naar Rotterdam 
verhuisden om het binnenwerk voor hun rekening te nemen. In de loop van juli 
1928 werd het klooster in gebruik genomen. Op 15 augustus volgde de afkondi-
ging van het pauselijk slot, waarna bisschop Joannes Aengenent van Haarlem 
(1928-1935) op 21 augustus overging tot consecratie van de kerk. Die werd toege-
wijd aan de aartsengel Michaël. In 1932 zou hieraan de H. Clemens, paus en mar-
telaar, als tweede patroon worden toegevoegd ter herinnering aan het inmiddels 
verdwenen middeleeuwse Clemenskerkje van Charlois. De nieuwe kerk kreeg de 
status van rectorale hulpkerk van de parochie aan het Afrikaanderplein. Eerste 
gardiaan van het klooster, toegewijd aan O.L. Vrouw van de Goede Herder, werd 
Robertus Roos die ook aan het hoofd kwam te staan van het huis op Katendrecht 
dat nu de status kreeg van hospitium, ondergeschikt aan Charlois.

Voorstellen van de overste van Katendrecht, Cajetanus Sweering (1885-1946) 
uit Ossendrecht, om ook daar een klooster met kerk te bouwen werden in juli 
1932 door de provinciale definitie afgeblazen, onder meer omdat deze wijk vanuit 
kerkelijk oogpunt te weinig perspectief bood. Daarop trok Cajetanus zich als 
overste terug. Fabianus van de Ven (1881-1965) uit Udenhout moest vervolgens 
proberen Katendrecht af te stoten, omdat – aldus provinciaal Stanislaus – ‘zulke 
kleine huizen een ramp voor de provincie zijn’. Uiteindelijk waren de Priesters 
van het H. Hart genegen Katendrecht voor 19.000 gulden over te nemen. Dat 
gebeurde per 10 mei 1934, nadat die congregatie zich bereid had verklaard ook 
het zeeliedenwerk dat de kapucijnen hadden opgezet voor hun rekening te ne-
men (zie hiervoor hoofdstuk 2.2 van deel iv).

De jaren dertig vormden een bloeiperiode in het leven van het rectoraat van 
de hh. Michaël en Clemens met op zon- en feestdagen vier drukbezochte mis-
sen en op werkdagen drie. De kerkgemeenschap telde in deze jaren vijf gods-
dienstige en vijf liefdadigheidsverenigingen, vier jeugdorganisaties en vijf sociale 
organisaties. Daarnaast besteedde Robertus Roos veel tijd en energie aan activi-
teiten voor werklozen, zowel op godsdienstig als op cultureel terrein. Voor de 
kinderen in het rectoraat werd per 1 augustus 1938 de rk Speeltuin St. Koenraad 
geopend. Het klooster fungeerde in deze jaren uiteraard ook als uitvalsbasis voor 
assistentiewerk in stad en regio. Verder bood het huisvesting aan kapucijnen die 
vóór hun vertrek naar de missie in het Rotterdamse St. Franciscus Gasthuis de 
lessen moesten volgen die daar tweemaal per jaar in het kader van de zogenoem-
de Medische Missiecursus werden aangeboden.
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2.2  het klooster in nijmegen: een universitair 
studiehuis annex vormingshuis voor de derde orde

Alhoewel al in 1925 binnen de provinciale definitie werd gedacht over de stich-
ting van een huis in Nijmegen, werd daartoe pas in juni 1931 besloten. Toen 
wees het bestuur namelijk voor het eerst enkele jonge kapucijnen aan voor een 
voortgezette studie aan de in 1923 in die stad gestichte katholieke universiteit. 
Bisschop Arnoldus Diepen van ’s-Hertogenbosch stemde op 6 september in met 
een vestiging in Nijmegen, maar dan enkel als studiehuis. Een combinatie met 
een openbare kerk wees hij ten stelligste af, waarschijnlijk omdat de provinciaal 
geweigerd had een armlastige parochie in Nijmegen over te nemen. Ook mocht 
de orde geen vaste assistenties in Nijmegen en omgeving aannemen en een jaar-
lijkse termijngang was al evenmin toegestaan.

Inmiddels had bouwmeester Fabianus van de Ven aan de Van Oldenbar-
neveltstraat 42 een herenhuis kunnen huren met woonruimte voor vijf tot zes 
religieuzen. Op de bovenste verdieping werd een ‘oratorium semi-publicum’ 
of kleine kapel ingericht die op 26 september werd ingezegend. Het huis werd 
toegewijd aan de H. Geest. Fabianus werd ook de eerste praeses of huisoverste.

In de navolgende jaren werd vanuit de Van Oldenbarneveltstraat op zoek 
gegaan naar een meer definitieve huisvesting. Die vond men in de buurtschap 
Hees. Het betrof een uit 1861 daterende villa, ‘Tandjong Torto’ geheten, met 
bijgebouwen en zelfs een tennisbaan die gelegen was aan de Dorpsstraat (later 
Schependomlaan) 49. Het complex werd op 2 januari 1934 voor 25.500 gulden 
gekocht en in de maanden nadien door broeder Felix voor kloosterbewoning ge-
schikt gemaakt. De canonieke oprichting van dit nieuwe klooster vond plaats op 
26 april 1934. Eerste gardiaan werd Benvenutus Boom (1878-1945) uit Venray. 
Enige maanden later werd in de directe nabijheid een uit 1849 daterend klein 
landhuis gekocht dat als huize ‘Rivo Torto’ bestemd werd voor de voortgezette 
vorming van mannelijke en vrouwelijke derde orde-leden. Dit pand, voorzien van 
een grote tuin en gelegen aan Kerkpad 51, vormde samen met het klooster één 
geheel.

In de jaren nadien werden hier als onderdeel van ‘een krachtig Derde Orde- 
offensief ’ tientallen cursussen gegeven, bedoeld om de franciscaanse geest bin-
nen de derde orde te versterken. Eerst gebeurde dat door Damasus van Rijn 
(1885-1954) uit Harmelen en nadien door oud-provinciaal Vitus Kaarsgaren, 
die in augustus 1936 het directeurschap van ‘Rivo Torto’ van Damasus had over-
genomen. Aan deze cursussen namen alleen al in het seizoen september 1936- 
september 1937 in totaal 569 tertiarissen en tertiaressen deel. Onderdeel van dit 
derde orde-offensief vanuit de kapucijnenorde vormde ook de stichting van het 
derde orde-gebouw naast het klooster in Den Bosch, dat op 16 augustus 1936 
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werd ingewijd, en de oprichting van een sodaliteit van priester-tertiarissen op 
12 januari 1937. De Tweede Wereldoorlog maakte aan die opbloei van de derde 
orde echter een abrupt einde. Na de oorlog kreeg ‘Rivo Torto’ diverse andere 
bestemmingen, totdat in juli 1958 besloten werd het huis te verkopen.

Vanwege de voorgenomen verkoop van ‘Rivo Torto’ maar ook omdat delen 
van het villacomplex aan de Schependomlaan totaal uitgewoond waren, besloot 
het provinciebestuur in de zomer van 1958 tot een algehele verbouwing van het 
klooster. Spoedig bleek echter dat dit een te kostbare zaak zou worden. Daarom 
kreeg de Nijmeegse architect Emile François Estourgie (1916-1989), die eerder 
ook de tekeningen voor de verbouwing had gemaakt, opdracht een nieuw eigen-
tijds klooster te ontwerpen. Dat moest gebouwd worden in de kloostertuin en 
mocht niet meer dan driehonderdduizend gulden kosten. Aan geen van deze 
voorwaarden kon echter volledig worden voldaan, temeer niet omdat de plaatse-
lijke Schoonheidscommissie de ontwerptekeningen in eerste instantie afkeurde. 
Om de commissie ter wille te zijn moest grond bijgekocht worden aan de Wolfs-
kuilseweg. Ook viel de bouw veel duurder uit dan begroot. Maar uiteindelijk kon 
de nieuwbouw die meteen al de bijnaam ‘de schoenendoos’ kreeg, op 4 oktober 
1960 door provinciaal Auxilius van Jaarsveld (1918-1994) uit Schalkwijk worden 
ingezegend. Van meet af aan werd dit klooster ook bestemd voor de verzorging 
van zieke medebroeders (zie hiervoor hoofdstuk 4.5 van dit deel). Daartoe kreeg 
het in het voorjaar van 1967 zelfs een volwaardige verpleegafdeling. Op diezelfde 
vierde oktober 1960 ging in het oude klooster het Koenraad-juvenaat voor aan-
staande broeders van start (zie hiervoor hoofdstuk 3.2 van deel iii).

Huize ‘Rivo Torto’ in Nijmegen, gekocht in 1934 ten behoeve van de voortgezette  
vorming van derde orde-leden.
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2.3  een tweede klooster in ’s-hertogenbosch: de 
noodzaak van een provinciaal bestuurscentrum

Toen in 1906 besloten werd om in Tilburg ten behoeve van de missie op Neder-
lands-Borneo een missieprocuur in te richten werd het provincialaat naar Den 
Bosch overgebracht. Daartoe werden per 1 mei van dat jaar twee kamers vrijge-
maakt in het nabij het treinstation gelegen klooster: een voor de provinciaal, de 
andere voor de provinciesecretaris, de econoom en de archivaris. Maar naarmate 
de provincie groeide en het nodig werd aparte vergaderruimten alsmede een 
provinciaal economaat en archief in te richten, voldeden die beide kamers niet 
meer. Aanvankelijk werd nog gedacht het Bossche klooster te verbouwen en van 
een extra verdieping te voorzien. Maar begin 1935 koos provinciaal Anacletus 
Snijders (1896-1975) uit Breda voor de bouw van een apart provincialaatshuis 
naast het klooster. Voor het maken van het bestek en de overige tekeningen werd 
geen beroep meer gedaan op de inmiddels 71 jaar oude Felix Baijens. Hij werd 
‘opgevolgd’ door architect Martien van Beek (1896-1962) uit Eindhoven die al 
verscheidene kerken en kloosters op zijn naam had staan. Maar misschien had 
hij zijn uitverkiezing vooral te danken aan het feit dat zijn echtgenote een Slaats 
was en verwant aan Jan Slaats, student in Langeweg. Van Beek, zoon van een 
aannemer, had in 1934 voor het klooster in Biezenmortel trouwens ook al een 

Het kloostercomplex in Den Bosch met op de voorgrond het in 1935/’36 gebouwde 
provincialaat.
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nieuwe vleugel ontworpen met twee opgebouwde verdiepingen, elk voorzien van 
twaalf cellen, en een zolder met nog eens tien slaapplaatsen alsmede een inpan-
dige kapel. Daardoor werd het mogelijk hier de gehele theologieopleiding onder 
te brengen.

In mei 1935 werd de bouw van het nieuwe provincialaat voor 35.800 gulden 
gegund aan aannemingsbedrijf J. van Rosmalen en Zonen uit Den Bosch. De 
bouw verliep voorspoedig, want al op 8 mei 1936 kon de nieuwe vestiging, ge-
bouwd in de robuuste en hoekige stijl die toentertijd kenmerkend was voor heel 
het oeuvre van Van Beek, worden ingezegend. Dat gebeurde door de vroegere 
directeur van Langeweg, Tarcisius van Valenberg die inmiddels apostolisch vi-
caris was van Pontianak op Nederlands-Borneo. Enkele dagen later werd ook de 
eigen kapel van het provincialaat, toegewijd aan Laurentius van Brindisi, door 
hem geconsacreerd. In de jaren nadien hebben de vaste bewoners van het nieuwe 
provincialaatshuis net als voorheen naast hun bestuurlijke werkzaamheden gere-
geld ook assistentiewerk verricht in en buiten Den Bosch. Maar afgezien daarvan 
had het provincialaat toch vooral een interne functie.

2.4  het klooster in enschede: een assistentieklooster 
met rectoraat en seminarie

Nadat de orde al in 1926 geprobeerd had in het aartsbisdom een tweede kloos-
ter te stichten, werd eind 1934 een nieuwe poging gedaan. Hulp kwam nu van 
pastoor Th. van Rossum van de Ludgerusparochie in Hengelo, die bevriend was 
met oud-provinciaal Stanislaus Luppes. Van Rossum wist dat zijn collega G. Pie-
per van Glanerbrug sinds juni 1934 een kleine bijkerk bediende in het gehucht 
Dolphia, gelegen aan de Rijksweg Enschede-Gronau. Hij wilde die echter graag 
aan religieuzen overdoen. Na de nodige onderhandelingen tussen alle betrokke-
nen, onder wie ook vicaris-generaal D. Huurdeman van Utrecht, werden de kapu-
cijnen per 1 augustus 1935 belast met ‘alle geestelijke bedieningen, inclusief alle 
daarmee verbonden lasten en voordelen, uitgaande van de St. Bernadette-kerk 
in Dolphia’. Met het oog daarop zouden de paters die met deze ‘bedieningen’ 
werden belast, door de aartsbisschop benoemd worden tot kapelaan van de pa-
rochie Glanerbrug. De kapucijnen gingen met deze constructie akkoord. Het 
aartsbisdom vond namelijk op zijn beurt goed dat de orde de ruim drie hectaren 
grond met landhuis en erf die de parochie Glanerbrug in Dolphia bezat voor 
113.000 gulden overnam. Daar mocht dan ‘een succursaal huis’ gebouwd worden 
dat als assistentieklooster kon fungeren. Ook mocht in dit huis ‘een juvenaat ter 
opleiding van aspiranten’ gevestigd worden. De kapucijnen hadden tot dit laatste 
besloten op dringend advies van de generaal in Rome. Die vond dat het geen pas 
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gaf een groot aantal kandidaten voor Langeweg af te wijzen vanwege een gebrek 
aan ruimte aldaar.

Op 2 augustus 1935 betrok een kleine communiteit van zes religieuzen een 
eenvoudig burgerhuis vlak bij de kerk. Eerste huisoverste van deze stichting, toe-
gewijd aan de H. Koenraad van Parzham, werd Albertus de Bree (1884-1949) 
uit Waalwijk, tot dan toe gardiaan van Langeweg. Hij was op 1 augustus plechtig 
op Dolphia ingehaald. Enkele dagen later kwam er een vrachtwagen voorrijden, 
volgeladen met huisraad en levensmiddelen. Die waren opgehaald in de kloosters 
van Breda, Tilburg, Den Bosch en Velp om in de eerste levensbehoeften van de 
nieuwe gemeenschap te voorzien.

Inmiddels had de eerder genoemde architect Martien van Beek voorstellen 
ingediend voor een ontwerp dat voorzag in de bouw van een middelgroot kloos-
ter dat eventueel uitgebreid kon worden met een zelfstandige seminarieafdeling. 
Omdat de gemeente zich soepel opstelde, kon op 15 mei 1936 de aanbesteding 
plaatsvinden. De bouw werd voor 123.500 gulden gegund aan aannemersbedrijf 
Gebrs. Bröring uit Stadskanaal en Apeldoorn. Op 12 augustus 1936 werd de 

Voorgevel van het in 1936/’37 gebouwde klooster in 
Enschede.
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eerste steen gelegd. Ruim een jaar later, op 2 september 1937, kon het klooster, 
dat volgens velen ‘een abdij-achtige allure’ bezat en ‘een prijzige soberheid’ uit-
straalde, door twaalf religieuzen worden betrokken, waarna op 8 september het 
pauselijk slot werd afgekondigd. Albertus de Bree was inmiddels opgevolgd door 
Eleutherius Holstra (1874-1943) uit Blesdijke. Aan hem de taak het kerkelijk 
leven in Dolphia-dorp verder uit te bouwen, maar vooral voldoende missie- en 
assistentiewerk in de regio te verkrijgen. In dat laatste toonde hij zich zeer bedre-
ven. Zo werden alleen al in 1937 vanuit Dolphia zes missies, twaalf veertiguren-
gebeden, 23 retraites, dertig tridua, veertien assistenties, elf preken bij bijzondere 
gelegenheden en vier lijdensmeditaties verzorgd.

Op 11 januari 1937 had de provinciale definitie besloten om Dolphia, in elk ge- 
val tijdelijk, tot een ‘bijseminarie’ te maken om Langeweg te ontlasten. En dus 
meldde zich op 6 september ‘de beginklasse’ of ‘kleine figuur’, bestaande uit 24 
jonge studenten in Enschede. Samen met hun drie docenten onder leiding van 
Chrysanthus Janssen (1905-1972) uit Mill werden zij ondergebracht in het voor-
ste deel van het klooster. In september 1939 kwam er ook een tweede klas, de ‘gro-
te figuur’. Op dat moment leefde binnen de definitie de gedachte om in de om-
geving van Nijmegen een geheel nieuw seminarie te bouwen. Maar die gedachte 
werd opgegeven toen eenmaal de oorlog was uitgebroken. Voor de zogenoemde 
grenskloosters van Nijmegen, Babberich en Enschede werd in december 1939 
zelfs een noodplan ontworpen dat bij direct oorlogsgevaar in werking kon treden. 
In het kader daarvan werd het merendeel van de studenten op 22 februari 1940 
van Enschede naar Langeweg gestuurd om daar hun opleiding voort te zetten.

De ruime en lichte refter van het klooster in Enschede.
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2.5  het klooster in eindhoven: een pastoraal project in 
een arbeiderswijk

De eerste gesprekken om in Eindhoven een kapucijnenklooster te stichten da-
teerden al uit het begin van de jaren twintig. Het initiatief daartoe kwam van 
burgemeester A. Verdijk van Eindhoven. Hij had daarbij het stadsdeel Strijp 
op het oog, eertijds een zelfstandige randgemeente die sinds 1 januari 1920 tot 
Groot-Eindhoven behoorde. Voor laaggeschoolde Philips-arbeiders die van el-
ders kwamen was hier voldoende woonruimte. Vanwege ‘de slechte tijdsomstan-
digheden’ waren de kapucijnen toen nog niet op diens voorstel ingegaan. Maar 
na de bouw van het zogenoemde ‘Drentsch Dorp’ in de jaren 1925-1929 vonden 
opnieuw gesprekken plaats, nu ook met bisschop Diepen van ’s-Hertogenbosch. 
Die ging er op 31 oktober 1929 mee akkoord dat de kapucijnen in het Drents 
Dorp een klooster bouwden op voorwaarde dat zij dan ook de zorg voor een 
te stichten rectoraatskerk op zich zouden nemen. Provinciaal Stanislaus Luppes 
stemde hiermee in en liet Felix Baijens al vast een eerste bouwplan maken. Maar 
ook nu gooide de slechte economie roet in het eten. Ten gevolge van de economi-
sche wereldcrisis moest Philips een groot aantal arbeiders ontslaan, waardoor het 
Drents Dorp leegliep en de daadwerkelijke stichting van een klooster met kerk 
op de lange baan moest worden geschoven.

Maar toen Philips vanaf 1934/’35 weer nieuw personeel aannam en de be-
volking in het Drents Dorp ook weer groeide, besloot de provinciale definitie 
medio december 1935 op een nieuw aanbod van de burgemeester in te gaan. 
Vanwege moeizame onderhandelingen over de precieze plaats van vestiging 
ging de gemeenteraad pas begin december 1936 akkoord met de verkoop van 
een stuk grond, hoek Bezemstraat-Beukenlaan. Dat betekende echter wel dat 
tot stichting van een rectoraat kon worden overgegaan. Per 1 januari 1937 werd 
Mansuetus Kocken (1871-1938) uit Dinther tot eerste rector en praeses van het  
te bouwen klooster benoemd. Enkele maanden later nam hij samen met zijn 
assistent Caecilianus Jansen (1889-1972) uit Overlangel zijn intrek in een arbei-
derswoning in de wijk. Van hieruit begonnen zij met huisbezoek, catechismus-
onderricht en andere elementaire vormen van kerkopbouw. Kort nadien stemde 
de gemeente in met het bouwontwerp voor een kerk met klooster van ‘huisarchi-
tect’ Martien van Beek. Zijn plan voorzag in een kerk in basiliekstijl, opgetrok-
ken in grote rode baksteen, de zogeheten kloostermoppen. Dit ontwerp beant-
woordde echter nauwelijks nog aan de traditionele kapucijnenbouw. Kapucijns 
was alleen de afwezigheid van een toren en het zoveel mogelijk ontbreken van 
gemetselde gewelven. In de kerk waren negenhonderd zitplaatsen voorzien, vier 
zijaltaren en acht biechtstoelen. In het aangrenzende klooster zouden 35 cellen 
komen.
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De eigenlijke bouw, waarvoor de gemeente 10% van de stichtingskosten voor 
haar rekening nam, zij het tot een maximum van 13.000 gulden, begon op 7 
december 1937. Op 21 april 1938 volgde de eerstesteenlegging door provinci-
aal Anacletus Snijders, waarna het klooster op 7 augustus 1939 in gebruik kon 
worden genomen. Veertien dagen later volgde de inzegening van de kerk. Beide 
werden toegewijd aan de H. Koenraad van Parzham, een kapucijner broeder die 
in 1934 was heiligverklaard. De eigenlijke kerkopbouw in het Drents Dorp waar-
mee nu kon worden begonnen, ook in sociaal-charitatief opzicht, heeft echter 
sterk te lijden gehad van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, vooral na de 
inbeslagname van het klooster in juli 1942.

2.6  de gevolgen van de oorlog en bezetting voor het 
kloosterbestand

De Tweede Wereldoorlog waarmee Nederland vanaf de vroege ochtend van 10 
mei 1940 werd geconfronteerd, heeft de Nederlandse kapucijnenprovincie be-
hoorlijk wat schade berokkend, zowel in materieel als in pastoraal opzicht. Daar 
zag het aanvankelijk overigens niet naar uit getuige het feit dat een opgeluchte 
provinciaal Robertus Roos op 29 mei 1940 kon melden dat ‘al onze kloosters 
en al onze religieuzen gelukkig gespaard zijn gebleven voor het oorlogsgeweld’. 

Het in augustus 1939 in gebruik genomen Koenraadklooster in het Drents Dorp in 
Eindhoven. 
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De inmiddels ingetreden ‘uitzonderingstoestand’ vormde naar zijn overtuiging 
geen reden om van de naleving van de bestaande regels ten aanzien van onder 
meer de observantie, het kledinggebruik, de reizen en de termijn af te zien. In-
tegendeel, ‘wij moeten juist nu zoveel mogelijk aan ons traditionele kapucijnen-
leven vasthouden’. Wel liet hij later dat jaar een ‘rampenplan’ opstellen dat in 
werking moest treden wanneer de bezetter een of meer kloosters in beslag zou 
nemen. Met het oog daarop moest elke gardiaan een evacuatieplan opstellen, 
waarin werd aangegeven wie onmisbaar waren voor kerk, patronaat en/of taken 
in het klooster. Voor deze religieuzen moest dan alternatieve huisvesting worden 
gezocht, zo dicht mogelijk in de nabijheid van het in beslag genomen klooster.

Tot die onmisbare religieuzen behoorden ook de termijnbroeders, van wie er 
een aantal sinds december 1939 vast aan een bepaald klooster was verbonden. Van 
een ongestoorde termijngang was echter al snel geen sprake meer omdat de be-
zetter in augustus 1940 bepaalde dat ‘openbare geld- en goedereninzamelingen 
in den ruimen zin des woords slechts gehouden mochten worden met toestem-
ming van de procureur-generaal van het Gerechtshof in het betreffende ressort’. 
Vooralsnog wisten de kapucijnen de termijn nog te presenteren als ‘het innen van 
vaste – geldelijke – bijdragen bij bekende begunstigers en niet als een openbare 
inzameling’, waardoor die toestemming niet nodig was. Maar ook deze ‘nauw 
omschreven inzamelingen’ werden in februari 1942 verboden. De kloosters op 
het platteland konden naar de overtuiging van de Landbouw Crisis Organisatie 
(lco) best voor hun eigen voedselvoorziening zorgen, terwijl de communiteiten 
in de steden het advies kregen om buiten de stad een stuk grond te huren om daar 
tarwe, rogge en peulvruchten te verbouwen. Er zijn echter geen aanwijzingen 
dat dit laatste ooit is gebeurd. Wel is men er in diverse plattelandskloosters toe 
overgegaan om tijdelijk kippen, varkens en koeien te houden. Maar met name in 
Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden is in de strenge winter van 1944-’45, toen 
vanuit het bevrijde zuiden geen voedsel meer kon worden aangevoerd, honger 
geleden. Wel noteerde de kroniekschrijver van Rotterdam in mei 1945 dat ‘wij 
bevoorrecht waren boven velen, omdat we kans zagen het een en ander te smok-
kelen aan tarwe enz. en door huisslachting’. Daarvan profiteerden trouwens ook 
de kinderen die in de omgeving van het klooster woonden.

In diverse kloosters zijn in de loop van de oorlog gedurende enige tijd Duitse 
en na de bevrijding Schotse, Canadese of Poolse soldaten ingekwartierd geweest. 
Dat was met name het geval in Biezenmortel, Rilland-Bath, Babberich en ’s-Her-
togenbosch. Voor de kapucijnen in Babberich kwam daar nog eens bij dat zij in 
februari 1945 gedwongen werden te evacueren, omdat het dorp toen grotendeels 
in frontgebied kwam te liggen. Tijdens de zes weken dat het klooster leeg stond, 
werd het enkele keren geplunderd. Pas na de bevrijding door de Engelsen en 
Canadezen op 1 april konden de religieuzen hun klooster weer in bezit nemen. 
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In IJmuiden was de situatie al veel langer problematisch omdat een groot deel 
van het dorp sinds 1941 als ‘Festung IJmuiden’ een onderdeel vormde van de 
zogenoemde ‘Atlantikwall’ en vanaf een bepaald moment ‘Sperrgebiet’ werd. 
Daarom verhuisde een deel van de communiteit in november 1942 naar elders. 
Maar anders dan de kerken van IJmuiden-West en Driehuis is de paterskerk in 
Oost nooit gesloten. Wel raakte het kerkelijk leven in de loop van 1944 steeds 
meer ontregeld. Pas op 28 juni 1945 konden alle geëvacueerde religieuzen naar 
IJmuiden terugkeren.

De kloosters van Eindhoven en Enschede kregen vanaf een bepaald moment 
met een algehele inbeslagname te maken. In Eindhoven gebeurde dat op 25 juli 
1942 en wel ten behoeve van Duitse militairen die dienst deden op het nabijge-
legen vliegveld Welschap. Omdat de Duitsers de kerk ongemoeid lieten, bleven 
de twaalf paters en broeders ook ter plaatse. Zij vonden onderdak in een drietal 
huizen van parochianen en bleven van daaruit hun gewone zielzorgtaken zo goed 
mogelijk vervullen. Na de bevrijding van Eindhoven door de Amerikanen op 18 
september 1944, waarbij de kerk enige schade opliep, werd het klooster in bezit 
genomen door de ‘Royal Air Force’. Die gaf het volledig uitgewoonde complex 
pas op 7 november 1945 vrij, waarna de kapucijnen het op 23 december weer kon-
den betrekken. Nu kon ook serieus werk worden gemaakt met de kerkopbouw in 
dit deel van Eindhoven.

De vordering van Enschede vond plaats op 31 maart 1943. De Duitsers ge-
bruikten dit klooster om er Russische krijgsgevangenen in onder te brengen en 
maakten er later een ‘Lazarett für Geschlechtskranken’ van. Tot begin maart 
1944 kon een zevental kapucijnen in de voormalige bewaarschool vóór de kerk 
blijven wonen, maar toen werden zij ook daar ‘uitgedreven’. In mei 1945 gaven 
de Duitsers die toen nog in het klooster woonden zich aan de geallieerden over. 
Die hebben het gebouw nog tot eind januari 1946 gebruikt voor de huisvesting 
van de ‘Group Headquarters Civil Affairs’. Vervolgens duurde het nog tot eind 
maart voordat de eerste kapucijnen er konden terugkeren. Het huis bleek volle-
dig leeggeroofd. Inmiddels had de provinciale definitie besloten van Enschede 
noviciaatsklooster te maken. Op 1 mei 1946 arriveerden dertien novicen samen 
met novicemeester Milo Reisiger (1907-1976), afkomstig uit Halfweg, vanuit 
Biezenmortel in Enschede. Zij werden meteen ingezet bij het herstel van de gele-
den schade. Die viel klaarblijkelijk toch nog mee, getuige de beschikking van het 
Commissariaat voor Oorlogsschade de dato 13 juli 1950 waarin sprake was van 
een tegemoetkoming van 1966 gulden.

Het zwaarst getroffen werd de kapucijnenvestiging in Langeweg die nog heel 
lang door de Duitsers ongemoeid was gelaten. Dat veranderde in het najaar van 
1944. Dat had alles te maken met de strategische ligging van het dorp op enkele 
kilometers afstand van de Moerdijkbrug. Die bleken de Duitsers zo lang mogelijk 
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te willen verdedigen tegen de vanuit het zuiden oprukkende geallieerde troepen. 
Daartoe werd op 27 oktober een groep soldaten in het klooster en in de werkhui-
zen ingekwartierd. In de navolgende dagen wierpen de militairen een verdedi-
gingslinie op achter het riviertje de Mark in de directe nabijheid van klooster en 
seminarie. De leiding van het seminarie had echter totaal geen rekening gehou-
den met het feit dat de Duitsers precies op die plek nog zoveel weerstand zouden 
bieden. Daarom had men de studenten voor het nieuwe studiejaar in september 
1944 gewoon laten terugkeren. Maar dat bleek geen gelukkige beslissing. Nadat 
de Duitsers op 30 oktober de brug over de Mark in de lucht hadden laten vliegen 
en er over en weer steeds meer geschoten begon te worden, haastten de paters, de 
broeders en de ongeveer 125 studenten zich nog diezelfde dag de kelders in. Op 
31 oktober namen de geallieerden het dorp inclusief het seminarie systematisch 
onder vuur, waarna ook veel dorpelingen de seminariekelders in vluchtten. Bo-
ven hun hoofden werden eerst de kerk en in de navolgende dagen ook een groot 
deel van de klooster- en seminariegebouwen in puin geschoten. Wie zich boven 
de grond waagde, speelde met zijn leven. Dat ondervonden de broeders Simon 
van Kemenade (1910-1971) uit Mill en Amantius van Hoek (1904-1944) uit Rot-
terdam die op 3 november hulp wilden bieden aan een meisje dat in de tuin bij 
een granaatinslag ernstig gewond was geraakt. Beiden werden bij die hulpactie 
door granaatscherven getroffen, Amantius zelfs zo ernstig dat hij nog diezelfde 
dag aan zijn verwondingen bezweek.

Toen de Duitsers beseften dat zij niet langer stand konden houden, zijn zij 
in de nacht van 4 op 5 november met stille trom vertrokken, waarna op 6 no-
vember de eerste geallieerde militairen in Langeweg verschenen. Enkele dagen 
later werden de studenten in groepen en deels in Engelse legertrucks naar veilig 
gebied geëvacueerd. Dat gold ook voor de leden van de communiteit die onder-
dak kregen in het klooster in Breda. Enkele weken later werd begonnen met de 
sloop van de zwaarst beschadigde seminariegebouwen. Alleen de zogenoemde 
‘nieuwbouwvleugel’ uit 1930/’31 stond toen nog overeind. Die is ook behouden 
gebleven. Verder werd een klein gedeelte van het klooster hersteld en op 28 april 
1945 weer in gebruik genomen. Plannen om ter plaatse een nieuw seminarie te 
bouwen werden op 21 maart 1946 stilgelegd omdat een aantal docenten Lan-
geweg eigenlijk geen geschikte locatie voor een seminarie vond. Wel werd in 
oktober 1948 besloten een nieuwe kerk te bouwen. Hiervoor werd een beroep 
gedaan op architect C.P. Schellekens uit Dongen. Die ontwierp een eenvoudige 
zaalkerk in neoromaanse stijl, waarvoor op 8 januari 1951 voor 172.350 gulden de 
aanbesteding plaatsvond. De kerk werd op 23 december 1951 ingezegend en is 
tot 1994 door kapucijnen bediend, vanaf 1 maart 1978 als een volwaardige paro-
chiekerk. Het klooster heeft als zodanig bestaan tot april 1959. Toen kreeg het de 
status van ‘hospitium’ omdat er sindsdien nog slechts drie religieuzen woonden.
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2.7  het klooster in voorburg: een ‘oosters steunpunt’ 
in nederland

De vestiging van de kapucijnen in Voorburg in 1953 vormt de voorlopige afslui-
ting van een ingewikkelde geschiedenis, die strikt genomen begon op 23 oktober 
1931. Op die dag kreeg Gondulphus Fermont (1888-1963) uit Terneuzen, die op 
dat moment nog deel uitmaakte van het generaal bestuur in Rome, van de paus 
toestemming om over te gaan naar de Byzantijns-Slavische ritus. Een half jaar 
later vertrok hij als Cyrillus of Kiril samen met zijn medebroeders Maurus/Wla-
dimir Hackman (1902-1968) uit Enschede en Faustinus/Mefodij Houtkamp 
(1901-1970) uit Haarlem naar het toenmalige Oost-Polen. Hun doel was om daar 
als ‘Romeinse oosterlingen’ te werken aan de hereniging van de Russisch-ortho-
doxe kerk met de Romana. Aan hun overigens weinig succesvolle werk waaraan 
ook nog enkele andere medebroeders hun beste krachten hebben gegeven (zie 
hiervoor hoofdstuk 4.2 van deel iv), kwam echter een einde door het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog.

Na hun terugkeer in Nederland, wat Cyrillus overigens pas eind september 
1949 is gelukt, werden deze religieuzen betrokken bij een vorm van apostolaat 
die inmiddels bekendstond als ‘het Oosters werk in Nederland’. Daarbij ging het 
om zielzorg onder vluchtelingen uit het Oosten. Dat waren aanvankelijk vooral 
Russische vrouwen die tijdens de oorlog met Nederlandse dwangarbeiders in 
Duitsland waren getrouwd en na 1945 met hun man naar Nederland waren ge-
komen. Maar wat later ook complete Russische gezinnen die via Trüst en na een 
verblijf in een Oostenrijks vluchtelingenkamp uiteindelijk in Nederland terecht-
gekomen waren. De kapucijnen hadden dit werk in juni 1947 op zich genomen 
op verzoek van de pauselijk gedelegeerde van de Oekraïens-Katholieke missie 
in België en Nederland, de Belgische redemptorist Maurice van der Maele. Dat 
zij op zijn verzoek waren ingegaan lag enigszins voor de hand. In februari 1944 
was men namelijk in het kapucijnenklooster in Tilburg begonnen met een zo-
genoemde Oosterse cursus, bestemd voor jonge kapucijnen die na de oorlog  
ingezet zouden worden bij het in 1939 zo abrupt afgebroken herenigingsaposto- 
laat in het Oosten. Geen van de betrokken paters is echter ooit naar een van de 
Baltische staten, Oekraïne of Wit-Rusland kunnen afreizen. En dus moesten zij 
hun opgedane kennis in Nederland vruchtbaar maken. Dit werd ‘het Oosters 
werk’, aanvankelijk alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waar ook 
‘oosterse kapellen’ waren, maar spoedig ook in diverse andere steden.

Om versnippering van het werk tegen te gaan ontstond de behoefte aan een 
eigen, eventueel ‘biritueel’ klooster. Hierop was vanuit Rome al langer aange-
drongen. Vooral Micheas/Michej van Sas (1915-1981) uit Helmond en de hier-
boven al genoemde Cyrillus hebben zich hiervoor ingezet. Micheas had in 1944 
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aan de Oosterse cursus deelgenomen, terwijl Cyrillus na zijn terugkeer in Ne-
derland in juni 1950 door generaal Clemens van Milwaukee tot ‘overste van de 
Byzantijns-slavische Missie onder de Russen in Holland’ was benoemd. Daar-
toe min of meer gedwongen door kardinaal Eugène Tisserant, secretaris van de 
Congregatie van de Oosterse Kerken in Rome, stemde bisschop Joannes Petrus 
Huibers van Haarlem (1935-1960) op 4 december 1952 in met de stichting van 
‘een oosters kapucijnenklooster’ in Voorburg. Daartoe kocht het provinciebe-
stuur er op 18 december voor 45.000 gulden villa ‘Louise’ die gelegen was aan 
Oosteinde 100.

Deze in 1902 gebouwde villa die al uiteenlopende bestemmingen had ge-
had, werd in de weken nadien door broeder Exuperius Hagen (1901-1999) uit 
’s-Graveland geschikt gemaakt voor bewoning door een tiental medebroeders. 
In dit nieuwe klooster dat ‘Pokrof ’ of ‘Onze Lieve Vrouw Bescherming’ kwam 
te heten, vestigden zich begin april 1953 negen kapucijnen, onder wie ook enke-
len van de Latijnse ritus. Vanuit dit Pokrof-klooster met Cyrillus Fermont als 
eerste gardiaan werd zielzorg beoefend en herenigingswerk bedreven onder de 
Slavische immigranten in ons land alsmede informatie verspreid over Rusland, 
de Russische cultuur en liturgie. Tot kort vóór zijn overlijden op 4 april 1963 
heeft Cyrillus leiding gegeven aan deze dubbele doelstelling.

Achtergevel van de kloostervilla in Voorburg die in december 1952 werd gekocht ten 
behoeve van het Oosters werk in Nederland. De villa werd omgedoopt tot het Pokrof- 
klooster. 
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2.8  het klooster en seminarie in oosterhout: symbool 
van een optimistische wederopbouwcultuur

Na de verwoesting van Langeweg werd alles in het werk gesteld om de semina-
rieopleiding zo snel mogelijk te hervatten. De studenten die in de omgeving van 
Tilburg woonden of daar onderdak hadden gevonden, konden voor een aantal 
lessen al onmiddellijk terecht in een ‘noodseminarie’ in het missiehuis van ‘de 
Rooi Harten’ zoals de Missionarissen van het Heilig Hart (msc) in Tilburg 
werden genoemd. Maar dat leentjebuur spelen bij een concurrerend instituut 
was slechts van korte duur. Vanaf begin maart 1945 namen de kapucijnen de 
opleiding zelf weer ter hand en wel op een tweetal plaatsen in Tilburg, waarna 
vanaf 15 oktober 1945 een echte herstart kon worden gemaakt op het landgoed 
Beresteyn in Voorschoten. Hier was tot in de loop van 1944 het Instituut Wul-
lings gevestigd, een kostschool voor jongens uit rijke koloniale families. Na de 
dood van oprichter en oud-koloniaal Wullings was het complex in het bezit ge-
komen van jonkheer George van Suchtelen. Die wilde het wel voor 1500 gulden 
per maand aan de kapucijnen verhuren omdat het anders voor de gedwongen 
huisvesting van nsb-kinderen zou gaan dienen. 

Toen de kapucijnen eenmaal in Voorschoten gesetteld waren, wilde Laetan-
tius van de Weijer (1912-1986) uit Scheveningen die na het kapittel van 1948 tot 
directeur van het seminarie was benoemd, daar eigenlijk wel een geheel nieuw 
seminarie bouwen. Dan zouden er wellicht ook meer roepingen uit het noorden 
komen. Hij slaagde er echter niet in bisschop Huibers van Haarlem alsnog aan 
zijn kant te krijgen. Die had namelijk al meteen in 1945 laten weten dat de kapu-
cijnen hun opleiding slechts tijdelijk in zijn bisdom mochten vestigen. Maar de 
provinciale definitie die ook niet onvoorwaardelijk achter een definitieve vesti-
ging in het ‘meer wereldse en protestantse Voorschoten’ stond, had al in 1945 een 
stuk grond gekocht in het gehucht Molenschot ten oosten van Breda. Dat bleek 
echter aan de kleine kant en werd weer verkocht, toen pastoor August Commis-
saris van de Heilig Hartparochie in Oosterhout in april 1946 voorstelde daar 
‘het nieuwe Langeweg’ te bouwen. Hij kon bovendien melden dat burgemeester  
F. van Oers van Oosterhout zich bereid had verklaard ‘ons te helpen bij de aan-
koop van een geschikt terrein voor een matige prijs’.

In 1947 werden eerst gronden gekocht in de Lage Molenpolder. Die bleken 
echter te moerassig en werden mede op advies van architect Martien van Beek in 
1948 geruild voor een groter perceel in de zogenoemde St. Oelbertpolder aan de 
overzijde van het Wilhelminakanaal. Na de nodige discussies had de provinciale 
definitie namelijk besloten opnieuw met Van Beek in zee te gaan, hoewel die zich 
bij de bouw van Enschede en Eindhoven niet aan ‘onze tradities’ had gehouden. 
Van Beek maakte een streng maar tegelijkertijd nogal gecompliceerd ontwerp 
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dat inclusief kapel en aula begroot was op ruim twee miljoen gulden. Gerlacus 
Schummer (1901-1987) uit ’s-Hertogenbosch en de reeds genoemde Exuperius 
Hagen die beiden op dat moment de functie van fabricerius vervulden, vonden 
dat weliswaar aan de hoge kant maar gingen uiteindelijk toch akkoord. Om de 
bouw gefinancierd te krijgen werd een beroep gedaan op Cyrillus de Vent (1902-
1969) uit Willemstad die binnen de provincie ‘de burgemeester’ werd genoemd 
en eerder de verhuizing naar Voorschoten voor elkaar had gekregen. Hij bedacht 
samen met Laetantius een aantal acties om zoveel mogelijk gelden bijeen te bren-
gen. Zo ontwierp hij een bijzonder succesvolle ‘platenactie’, waarbij een door de 
Warmondse kunstschilder en tekenaar Pieter Geraedts (1911-1978) vervaardigde 
Franciscusplaat naar potentiële weldoeners werd verzonden in de hoop dat die 
gul in de beurs zouden tasten. Ook wist hij een aantal melkfabrieken enthousiast 
te maken voor een zogenoemde ‘Nadrup’-actie. En dan was er nog een kro- 
inzamelingsactie die het nodige opbracht. Verder werd besloten de termijn te  
intensiveren en werd elk klooster met ingang van 1952 voor een vaste maandelijk-
se bijdrage voor het nieuwe seminarie aangeslagen.

Vanwege de schaarste aan grondstoffen en bouwmaterialen in de wederop-
bouwfase onmiddellijk na de oorlog kwamen pas in februari 1952 de vereiste 
bouwvergunningen af, waarna op 25 juli de aanbesteding kon plaatsvinden. De 
gehele bouw werd gegund aan aannemingsbedrijf A.H. van der Velden en Zoon 
uit Eindhoven. Op 28 en 29 september 1953 werd het kapucijnenkruis geplant en 
de eerste steen voor de kapel gelegd. Daarna ging het snel, want al op 30 augustus 
1954 kon de communiteit bestaande uit negentien docenten en een gelijk aantal 
broeders vanuit Voorschoten naar Oosterhout afreizen. Daar werd de klooster-
afdeling op 9 september 1954 ingezegend. Vijf dagen later arriveerden ook de 
ruim 170 studenten en ging het nieuwe studiejaar van start, hoewel de kapel, de 
aula en enkele andere delen van het complex toen nog niet klaar waren. Daarom 
kon generaal Benigno van Sant’Ilario Milanese pas in de zomer van 1955 naar 
Nederland komen om ‘het nieuwe Langeweg’ op woensdag 6 juli plechtig in 
te zegenen. Klooster en kapel werden toegewijd aan Antonius van Padua. De 
kapucijnen hadden nu een kleinseminarie dat door leden van andere orden en 
congregaties enigszins spottend werd betiteld als ‘een soort modelboerderij’. Dat 
die ‘boerderij’ binnen een tijdsbestek van nog geen tien jaar zijn modelkarakter  
als kweekvijver voor aanstaande kapucijnen geheel kwijt was, kon toen nog nie-
mand bevroeden.
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2.9 naar een verandering van levensstijl

Met het besluit van de provinciale definitie om in Oosterhout een geheel nieuw 
seminarie annex klooster te bouwen en de ingebruikneming van dit complex in 
1954 werd een fase in ‘de materiële geschiedenis’ van de Nederlandse kapucijnen 
afgesloten. Nadien zijn er afgezien van de hierboven genoemde nieuwbouw uit 
1959/’60 bij het klooster in Nijmegen-Hees geen door de orde zelf gebouwde 
kloosters meer bij gekomen. Maar vanaf begin jaren vijftig kwam wel een andere 
ontwikkeling op gang, en wel de aanname van parochies. Dat aftredend generale 
overste Clemens van Milwaukee tijdens het 73ste generale kapittel van 5 tot 23 
mei 1952 in Rome de aanvaarding van de parochiële zielzorg door de kapucij-
nen nadrukkelijk aan de orde stelde, laat zien dat de eventuele keuze voor deze 
‘vaste’ of territoriale vorm van zielzorg niet enkel in Nederland speelde. Volgens 
de generaal kon een eventueel verzoek van een bisschop om een parochie aan te 
nemen voortaan niet meer geweigerd worden. Wel moesten de paters die voor dit 
werk aangewezen werden, steeds voldoende tijd krijgen om aan het koorofficie 
en de gezamenlijke meditatie van de communiteit te kunnen blijven deelnemen. 
Voorkomen moest worden dat men besmet zou raken met ‘de ketterij van de  
actie’.

Dat was tot dan toe in Nederland nooit een probleem geweest omdat hier, 
althans vanuit de orde bezien, eigenlijk alleen maar ‘quasi-rectoraten’ bestonden 
die steeds verbonden waren met een klooster en ook vanuit dat klooster bediend 
werden. Dat gold voor Langeweg, Babberich, Sluiskil, Rilland-Bath, IJmuiden, 
Amsterdam, Rotterdam, Biezenmortel, Enschede en Eindhoven. Weliswaar had-
den sommige van die rectoraten inmiddels nagenoeg volledige parochierechten 
gekregen, maar dat had de observantie in de betreffende kloostercommuniteit 
nooit nadelig beïnvloed. Dit ging na 1952 veranderen, omdat er nu parochies 
werden aangenomen zonder directe band met een bepaald klooster. Het eerst 
gebeurde dat in het Willemskwartier, een arme achterstandswijk in Nijmegen. 
Al in 1947 had bisschop Wilhelmus Mutsaerts van ’s-Hertogenbosch (1943-
1960) de kapucijnen gevraagd om daar een parochie aan te nemen. Maar pas op 
3 oktober 1951 kon hij Hippolytus Spliethof (1904-1978) uit Beek (Gelderland) 
formeel opdracht geven om daar een nieuwe ‘parochia saecularis’ op te richten. 
De generaal in Rome was hiermee akkoord gegaan op voorwaarde dat de te bou-
wen pastorie een hospitium zou worden van het klooster aan de Schependom-
laan. Maar zo’n pastorie zat er voorlopig niet in, noch een eigen kerkgebouw. 
Daarvoor kreeg Hippolytus te weinig financiën mee toen de parochie van O.L. 
Vrouw van Fatima op 4 oktober 1952 officieel werd opgericht. Hij moest maar 
zien hoe hij aan geld kwam. Van zijn provinciebestuur had hij in elk geval niets te 
verwachten: dat besteedde alle binnenkomende gelden aan Oosterhout.
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De eerste tijd moesten de gelovigen kerken in een deel van een oude brand-
weerkazerne die Hippolytus had weten te huren. Pas op 21 augustus 1954 kon 
een noodkerk worden ingezegend, waarna op 1 december 1957 de nieuwgebouw-
de parochiekerk in gebruik kon worden genomen. Hippolytus kreeg met drie 
medebroeders de beschikking over een eigen pastorie in de Tollensstraat.

Op 7 juli 1961 aanvaardden de kapucijnen op verzoek van bisschop Mari-
nus Bekkers van ’s-Hertogenbosch (1960-1966) de zielzorg in de al langer be-
staande Gerardus Majella-parochie in Tilburg. Deze parochie, in de volksmond 
‘de parochie Trouwlaan’ geheten, lag in een achterstandswijk met veel goedko-
pe arbeiderswoningen. De orde was daar al langer actief via het zogenoemde 
Don Bosco-werk (zie hiervoor hoofdstuk 3.1 van deel iv). Als pastoor werd 
Chrysostomus de Bont (1914-1992) uit Raamsdonk benoemd. Hij vestigde zich 
met vier medebroeders in de bestaande pastorie aan de Wassenaerlaan.

Op 18 december 1962 tenslotte werd in de stad Breda de in 1904 gestichte 
St. Annaparochie aan de Haagweg aangenomen. Deze arbeidersparochie was zo-
als ook de Trouwlaanparochie in Tilburg eerder door wereldheren bediend. De 
vier paters die in augustus 1963 voor ‘de Anna’ werden benoemd, gingen evenals 
eerder hun medebroeders in Nijmegen en Tilburg in een eigen pastorie wonen. 
Spoedig bleek dat vasthouden aan de traditionele kapucijnse levensstijl in deze 
pastorieën of parochiecommuniteiten moeilijker was dan in een grote klooster-
gemeenschap. Het ongeregelde karakter van het parochiewerk was hieraan debet.

De op 1 december 1957 in gebruik genomen parochiekerk O.L. Vrouw van Fatima in de 
Thijmstraat in Nijmegen.
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De overnames van de parochies Trouwlaan en Haagweg vonden plaats tij-
dens het provincialaat van Auxilius van Jaarsveld die de provincie bestuurde van 
23 juli 1957 tot 16 juli 1963. Hij was geen harde bestuurder, maar eerder een 
spiritueel ingesteld pastor. Als provinciaal trachtte hij het door hem gekoester-
de franciscaanse armoede-ideaal zo concreet mogelijk te vertalen. De aanname 
van parochies in armere volkswijken sloot hier goed bij aan. De aanvaarding van 
parochiewerk door de orde achtte hij trouwens onvermijdelijk, omdat er steeds 
minder vraag was naar de vroeger zo populaire vormen van buitengewone ziel-
zorg zoals volksmissies en retraites. Bovendien paste het parochiewerk ook bij 
de al eerder aangenomen ‘vaste’ zielzorgactiviteiten als het bedrijfsapostolaat, 
het bekeerlingenwerk en de studentenzielzorg. Maar mét de aanname van nieu-
we vooral vaste werksoorten die geen directe band met een klooster hadden was 
volgens Auxilius wel ‘enige aanpassing op het punt van onze franciscaanse le-
vensstijl’ noodzakelijk. Doch dat gold evenzeer voor het leven in de kloosters 
zelf: ‘Onze kloostergemeenschappen zijn nu eenmaal niet meer “die eilandjes 
van vroeger” waaraan het rumoer van het maatschappelijk leven geheel voorbij-
gaat.’ Die aanpassing mocht echter geen afbreuk doen aan de grondslagen van 
het kapucijnenleven, gebaseerd op evangelische armoede, kloosterlijke gehoor-
zaamheid en een gemeenschappelijk beleefd gebedsleven, ‘waarin de door ons 
gekoesterde afgescheidenheid van de wereld tot uitdrukking komt’. 

Voor Auxilius woog vooral die gehoorzaamheid zwaar, al besefte hij dat 
door de naoorlogse ontwikkelingen allerlei oude zekerheden waren gaan wan-
kelen en dat er inmiddels veel meer nadruk lag op individuele vrijheid en eigen 
verantwoordelijkheid. Dat had ertoe geleid dat de traditionele kloosterlijke ge-
hoorzaamheidsbeleving door steeds meer medebroeders als iets negatiefs werd 
gezien, als een ‘sterven van de eigen menselijke wil… Maar wij vragen van de 
kloosterlingen geen passiviteit, maar religieuze zelfstandigheid. Wij mogen zelf 
handelen, rekening houdend met de wil van de Overste’, aldus Auxilius. Hij 
was er ook van overtuigd dat ‘habijt, baard, blote voeten, kruinschering en ro-
zenkrans tot onze gewone verschijningsvorm behoren… Wij zijn in de wereld 
“getekenden voor het Rijk Gods”. Laten wij daarom niet verder afwijken van de 
normale dracht dan nodig is.’

Dat een provinciaal in de tweede helft van de jaren vijftig meende dit soort 
toespraken te moeten houden, laat zien dat er toen al sprake was van een kente-
ring, het begin van ‘een copernicaanse omwenteling’. Die zou onder de opvolgers 
van Auxilius – eerst Gerontius Loonen (1963-1969) en vervolgens Alfred van 
de Weijer (1969-1975) – in alle hevigheid losbarsten, maar de eerste symptomen 
waren er al. Daarom vormt het cesuurjaartal 1963 geen echte waterscheiding. Het 
naoorlogse herstel en de daarmee gepaard gaande wederopbouw, niet alleen in 
materieel maar ook in spiritueel opzicht, maakten al in de jaren 1957-1963 gelei-
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delijk aan plaats voor een doorbraak naar vernieuwing, vooral op het terrein van 
gezag en gehoorzaamheid. Het was een ontwikkeling die geen halt hield voor de 
poorten van de kloosters. Auxilius is dit vernieuwingsstreven, dat hijzelf stee-
vast aanduidde als ‘een roep om aanpassing’, tijdens zijn bestuursperiode (1957-
1963) aanvankelijk met een zekere strengheid, maar later veel milder tegemoet 
getreden. Daartoe richtte hij in november 1957 ‘een studiecommissie op voor de 
vernieuwing van het Kapucijnenleven’. Deze commissie, die in elk geval tot aan 
het kapittel van 1963 is blijven bestaan, heeft zich onder meer beziggehouden 
met vragen rond een eigentijdse vorm van armoedebeleving, het aannemen van 
vast (parochie)werk, het wonen in kleinere leefgroepen en een meer aangepaste 
kleding.

3.   Gedwongen tot afbouw van de materiële infrastructuur van  
 de provincie (1963-2008)

3.1 de nieuwe levensstijl in praktijk gebracht

Tegen de achtergrond van de verandering van levensstijl die zich al in de jaren 
1957-1963 steeds nadrukkelijker binnen de Nederlandse provincie had gemani-
festeerd, werkte het 28ste kapittel van 15 tot 19 juli 1963 als een soort vliegwiel. 
Tekenend was dat dit beraad niet enkel als een keuzekapittel werd aangekondigd, 
maar ook als een ‘werkkapittel’. In latere jaren zou hiervoor trouwens de aandui-
ding ‘zakenkapittel’ worden gebruikt. Alle communiteiten mochten suggesties 
aandragen voor onderwerpen die tijdens dit kapittel besproken konden worden. 
Vanuit tien van de in totaal 21 kloostergemeenschappen werden inderdaad ‘vota’ 
ingediend. Daarbij ging het om heel praktische zaken zoals het gebruik van  
de familienaam in plaats van de plaatsnaam, het geven van meer bevoegdheden 
aan de plaatselijke oversten, het afschaffen van de strozakken in de houten ledi-
kanten, de vervanging van de nachtpijen door pyjama’s, de invoering van een 
lichter habijt en de aanschaf van beter tuingereedschap voor de broeders. Maar 
ook om principiële kwesties die de kern raakten van het kapucijnenleven zo- 
als dat sinds 1882 in Nederland was geleid. Een voorstel om de termijn af te 
schaffen, ‘omdat onze welstand het verbiedt’, behoorde daartoe, evenals het  
pleidooi om het wonen in kleine, gelijkgestemde groepen te bevorderen en de 
vraag om een herbezinning op het ‘vita mixta’, omdat de tot dan toe zo gekoes-
terde combinatie van ‘monnik’ en ‘apostel’ niet langer houdbaar was. Franciscus 
had zich immers ook altijd verzet tegen al te veel nadruk op een monniksleven. 
Maar er werd ook gepleit voor een betere doordenking van de verhouding tus-
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sen contemplatie en actie, waarbij het erom ging vanuit contemplatie tot actie te 
komen.

Alle ingediende voorstellen werden door de definitie geclusterd in veertien 
thema’s die vervolgens teruggebracht werden tot vier gespreksonderwerpen: ons 
gemeenschappelijk leven; de beleving van de evangelische armoede en de om-
gang met geld; het gemeenschappelijk gebedsleven en de liturgie; en de aanpas-
sing van onze kleding. Opmerkelijk was dat een eventuele sanering van het rijke 
kloosterbezit nog niet op de agenda stond, hoewel de definitie wel liet uitkomen 
zich zorgen te maken over het afnemend aantal priesterstudenten in Oosterhout: 
in 1961 waren er dat nog 211, in 1962 198, en in 1963 nog maar 186.

Op het kapittel zelf werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de vier expli-
ciet aangekondigde gespreksonderwerpen, maar uiteraard ook over diverse ande-
re ingebrachte suggesties zoals die betreffende de verbetering van de onderlinge 
communicatie en de betrekkingen tussen overste en onderdaan. De uitkomsten 
van het beraad werden ‘meegegeven’ aan de nieuwgekozen definitie onder leiding 

Kloostercel in Den Bosch in 1948. Achter het bureau zit Achilleus Marijnissen (1916-
1992) uit Rotterdam. Hij was een groot deel van zijn kapucijnenleven werkzaam ten  
behoeve van het bibliotheekbeleid van de Nederlandse provincie, onder andere als  
directeur van de bibliotheekcentrale en als provinciale bibliothecaris. 
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van Gerontius Loonen. Dat juist hij tot provinciaal werd gekozen, was enigszins 
verrassend. Veel bestuurservaring had hij niet. Zijn werkzaamheden hadden zich 
tot dan toe vooral afgespeeld binnen de derde orde in Nijmegen en het Don Bos-
co-werk in Tilburg. Daar had hij zich doen kennen als een pastoraal ingestelde 
priester die weinig moest hebben van strenge principes en wetten.

Tijdens zijn provinciaalsperiode van 1963 tot 1969 waarin de provincie onder 
invloed van de radicale vernieuwingsdrang in kerk en maatschappij volgens veel 
medebroeders ‘op drift raakte’, ontpopte Gerontius zich als een bedachtzame en 
wijze bestuurder die, zij het niet onbezorgd, bleef geloven in de toekomst. Maar 
knopen doorhakken was niet zijn sterkste kant. Toch heeft hij een aantal beslis-
singen moeten nemen die voor de Nederlandse provincie ingrijpende gevolgen 
hebben gehad. Dat gold onder meer voor zijn besluit in 1966 om in Oosterhout 
een volledige boedelscheiding door te voeren tussen gymnasium en internaat 
en het gymnasium ook open te stellen voor meisjes; externe jongens waren al in 
1959 toegelaten (zie hiervoor ook hoofdstuk 3.2 van deel iii). Minstens zo be-
langrijk was zijn beslissing om mee te gaan met de fusie van de hogere studies in 
Helmond en Biezenmortel in het Gemeenschappelijke Instituut voor Theologie 
(git) in 1964 en de Theologische Faculteit Tilburg (tf t) in 1967. Dat hierdoor 
de samenbindende invloed die altijd van ‘onze opleidingssituatie’ is uitgegaan 
nagenoeg geheel verdween, heeft hij ongetwijfeld beseft maar ook op de koop 
toe moeten nemen.

Voorts riep hij tweemaal een zogenoemd ‘tussenkapittel’ bijeen: van 3 tot  
5 april 1967 in Den Bosch en van 22 tot 24 april 1968 in Tilburg. Ook die heb- 
ben, zeker op de iets langere termijn, bijgedragen aan de verandering van het  
kapucijnenleven in Nederland. Tijdens de eerste bijeenkomst werd zonder dui-
delijke uitkomsten gesproken over het verschijnsel ‘secularisatie’ en de door-
werking daarvan in de kerk en de orde en dan met name in het gebedsleven. 
De 56 kapitularissen voelden zich echter meer aangesproken door het thema 
‘Franciscaans Gemeenschapsleven’ dat op de laatste middag aan de orde kwam. 
Naar aanleiding van de vraag of de orde eerder een religieuze werkgemeenschap 
dan een religieuze leefgemeenschap was, werd vastgehouden aan het al eerder 
ingenomen standpunt ‘dat alle werkzaamheden hun uitgangspunt vinden in het 
waarmaken van de evangelische leefgemeenschap, die ons eerste apostolisch 
getuigenis is…’. De tweede bijeenkomst in april 1968 werd door Gerontius  
geopend met de woorden: ‘Dit kapittel is misschien wel het belangrijkste in de  
86 jaren, die volgden op de oprichting van onze provincie in 1882. Het beslis-
sende moment in een reeds jaren durende crisis schijnt nabij te zijn.’ Daarbij 
doelde hij op de strekking van het kapittelstuk ‘Gemeenschap in meervoud’ en 
de stellingen die daarbij gevoegd waren. Die luidden: ‘Deze tijd vraagt om een 
radicale vernieuwing van ons franciscaans religieus leven’ en: ‘De genoemde  
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radicale vernieuwing is binnen onze feitelijke bestaande gemeenschappen niet 
te realiseren.’ 

Dat de meningen vooral naar aanleiding van die tweede stelling zeer uiteen-
liepen, moge duidelijk zijn. Toch werd aan de jongere medebroeders, die overi-
gens snel in aantal afnamen, maar ook aan de ouderen de mogelijkheid geboden 
om op korte termijn een leefsituatie te creëren die duidelijk afweek van het tra-
ditionele kloosterleven zoals dat sinds 1882 in de provincie was geleid. Met dat 
ruimte bieden aan een pluriformiteit qua leefwijzen hoopten de kapittelleden 
niet alleen de attractiviteit van de orde te vergroten, maar ook het groeiend aantal 
uittredingen een halt te kunnen toeroepen. Want alleen al tussen juli 1957 en juli 
1960 waren niet minder dan 42 religieuzen uitgetreden: 28 priesters en veertien 
broeders. Die hoop is echter ijdel gebleken: nieuwe aanwas is er niet of nauwelijks 
gekomen en het aantal uittredingen is ook niet gestopt, met als gevolg dat tussen 
1960 en 1970 het totaal aantal kapucijnen met ongeveer 150 paters en broeders is 
verminderd. Die drastische afname van het ledenbestand had uiteraard gevolgen 
voor de materiële infrastructuur van de Nederlandse provincie.

De vrij snelle opeenvolging van de kloostersluitingen, eerst vanaf juni 1965 
en in een tweede fase vanaf 1979, had niet enkel te maken met de afname van 
het aantal intredes en het groeiend aantal uittredingen in de loop van de jaren 
zestig, waardoor de vergrijzing van de provincie snel toenam. Van invloed was 
ook het besluit van een aantal medebroeders om het wonen in de grote, gesloten 
‘kloosterburchten’ in te ruilen voor kleinere franciscaans georiënteerde leefgroe-
pen. Bovendien koos een relatief grote groep kapucijnen er vanaf een bepaald 
moment voor om alleen of met een huisgenote in een pastorie of burgerhuis te 
gaan wonen. Vaak gebeurde dat na de sluiting van het klooster waarin zij tot dan 
toe gewoond hadden. Hierdoor zijn de overlevingskansen van de overgebleven 
grotere kloosters uiteraard ook verminderd.

3.2  het begin van de inkrimping van het kloosterbezit 
en de bijbehorende paterskerken

Strikt genomen is de afbouw van het kapucijns kloosterbezit al begonnen in april 
1959. Toen werd van hetgeen nog restte van de vroegere vestiging in Langeweg een 
hospitium gemaakt, direct afhankelijk van de provinciaal. De kloosterkerk kreeg 
per 1 januari 1960 de status van rectoraatskerk met een rector die op voordracht 
van de provinciaal van de kapucijnen werd benoemd door de bisschop van Breda. 
Het grootste gedeelte van de kloostergebouwen werd met ingang van 1 april 1971 
voor een bescheiden bedrag verhuurd aan de Emmaus-beweging Nederland. Die 
maakte er een Emmaus-communiteit van met een kleine kern van vaste bewo-



138  |  deel ii

ners. Daartoe behoorde van meet af aan de kapucijn Amandus Kersten (1920-
2003) uit Herpen en vanaf mei en oktober 1975 diens medebroeders Clementius 
– Gerrit – Willems (1917-1993) uit Sint Anthonis en Alwin – Jan – Scheffers 
(1936-2013) uit Eindhoven. Voorts maakte ook een aantal dak- en thuislozen deel 
uit van deze woon- en werkgemeenschap die in haar levensonderhoud voorzag 
door de exploitatie van een kringloopbedrijf. In 1981 werden klooster, parochie-
zaal en tuin voor 148.250 gulden aan de Emmaus-communiteit in eigendom 
gegeven. In datzelfde jaar droeg de orde de kerk, de pastorie en het kerkhof voor 
het symbolische bedrag van één gulden over aan de sinds 1 maart 1978 bestaande 
parochie Langeweg. Tot eind januari 1994 is die parochie nog door een kapucijn 
bediend. Antonius Schuurmans (1928-2013) uit Lage Zwaluwe was de laatste in 
een lange rij die in 1874 was begonnen met Daniel Olieslagers (1825-1886) uit 
Baarle-Nassau. Met ingang van 1 januari 2005 ging de parochie deel uitmaken 
van de West-Brabantse streekparochie Immanuel. De kerk werd in juni 2013 aan 
de eredienst onttrokken en toen ook aan Emmaus overgedragen. Die maakte er 
een verkoophal van.

Omdat het provinciebestuur verwachtte dat op termijn meer kloosters de sta-
tus van hospitium zouden moeten krijgen en misschien zelfs gesloten moesten 
worden, werd op 9 mei 1964 een adviescommissie voor de gebouwen ingesteld. 
Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze ‘bouwcommissie’ zich direct met het 
afstoten van huizen heeft kunnen bemoeien. Integendeel, de commissie beklaag-
de zich er meermalen over dat zij onvoldoende inzicht kreeg in het huizenbeleid 
van de opeenvolgende provinciebesturen. Waarschijnlijk koersten die meer op 
de adviezen van het in september 1960 gestichte ‘Sociografisch Bureau van de 
Nederlandse Provincie der Paters Capucijnen’. Dit bracht in de voorzomer van 
1965 een weliswaar louter inventariserend rapport uit over de ‘Functies van onze 
Kloosters’, maar hieraan konden wel de argumenten ontleend worden om com-
muniteiten op te heffen en kloosters te sluiten. De definitie deed dat ook tijdens 
het ‘zakenkapittel’ van 11 tot 14 juli 1966. Daar werd gesteld dat de kloosters 
van Helmond en Biezenmortel hun functie grotendeels verloren hadden en dat 
verkoop aan te bevelen was. Mogelijk gold dat ook, maar dan om andere redenen 
voor Velp, Handel en Sluiskil, aldus het rapport.

Overigens waren de eerste kloosters toen al gesloten. Zo had provinciaal  
Gerontius Loonen al in november 1963 laten weten dat Babberich ‘overcompleet’ 
was geworden en ‘gezien onze werksituatie’ ook te excentrisch was gelegen. Daar 
kwam bij dat de clarissen-capucinessen van Duivendrecht het gebouw graag wil-
den kopen omdat zij vanwege de stadsuitbreiding van Amsterdam hun klooster 
in Duivendrecht moesten verlaten. Het kostte de zusters echter veel moeite om 
de gevraagde kostprijs van 175.000 gulden (het hele complex was geschat op 
440.000 gulden) bijeen te brengen. Daarom duurde het nog tot begin juni 1965 
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voordat daadwerkelijk besloten kon worden de communiteit te ontbinden. Tot 
hun verhuizing naar een nieuwgebouwde pastorie in januari 1967 bleven twee 
paters en twee broeders in het klooster wonen, omdat de bediening van de rec-
toraatskerk in handen van de orde bleef. Op 30 oktober 1967 namen de zusters 
hun intrek in het grondig verbouwde klooster. Vier jaar later werd Babberich een 
zelfstandige parochie die tot eind oktober 2014 door de kapucijnen is bediend. 
Die vormden daartoe een kleine ‘pastoriecommuniteit’. Het vroegere klooster 
dat inmiddels de naam ’s-Herenhof had gekregen, is tot eind november 1995 
door de capucinessen bewoond en werd toen omgebouwd tot een woonvoorzie-
ning voor bejaarden.

Waarom de provinciale definitie in het late najaar van 1965 zo gretig is inge-
gaan op het aanbod van de Stichting St. Jozef van Cupertino in ’s-Hertogenbosch 
om het klooster van Rilland-Bath aan te kopen, is niet geheel duidelijk. Het maak-
te in elk geval een sympathieke indruk dat genoemde stichting, waarachter zich 
naar later zou blijken de Bossche projectontwikkelaar A.C. Nollen verschool, 
het klooster wilde bestemmen voor de huisvesting van bejaarde psychiatrische 
patiënten. Op 12 december 1965 werd bekendgemaakt dat het klooster met tuin 
en kerkhof alsmede de kerk en het parochiehuis voor vierhonderdduizend gulden 
aan genoemde stichting zouden worden verkocht. Het bisdom zegde toe op ter-
mijn te zorgen voor een nieuw te bouwen kerk met pastorie. Op 15 januari 1966 
werd afscheid genomen van het klooster, dat enkele weken later ontruimd werd. 
Revocatus Verstijnen (1916-1990) uit Haaren die sinds 1960 gardiaan en rector 
was, werd nu praeses en bouwpastoor en nam op 7 februari samen met broeder 
Respicius Wilms (1922-2004) uit Breda zijn intrek in een huurhuis in afwach-
ting van de bouw van een nieuwe pastorie. De kerk bleef nog tot maart 1969 
in gebruik. Toen vond een parochiële reorganisatie plaats waarbij Rilland-Bath 
samen met Yerseke en Hansweert één zielzorgeenheid ging vormen, die nog tot 
augustus 1993 door de kapucijnen is bediend. In 1970 werd in Rilland-Bath de 
nieuwe, kleinere kerk in gebruik genomen. In datzelfde jaar vond in het voorma-
lige klooster de officiële opening plaats van het verpleeghuis ‘De Werfkampen’ 
dat tot 1997 is blijven bestaan, zij het de laatste jaren als verzorgingshuis ‘Ter 
Weel’. Vanaf 1997 werd het complex in fasen omgebouwd tot hotel ‘De Poort 
van Antwerpen’ en in een trainingscentrum met de weinig kapucijns klinkende 
naam ‘Multi Business Centre’. Een nieuwe eigenaar maakte er in 2005 ‘hotel 
’t Klooster van Rilland’ van, waarna het gebouw in 2012 door weer een nieuwe 
eigenaar geschikt werd gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten uit 
Oost-Europa. De kerk is nog in gebruik gebleven tot 20 juni 2015, maar moest 
toen vanwege een ernstig verzakkende vloer gesloten worden.

Veel ingrijpender dan de sluiting van de plattelandskloosters in Langeweg 
in 1959, Babberich in 1965 en Rilland-Bath in 1966 waar nog jaren nadien  
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kapucijnen als ‘parochieherder’ actief zijn gebleven, was de opheffing van de 
grote kloosters van Biezenmortel in 1967, Helmond in 1970 en Enschede in 
1971/’72. De sluiting van deze kloosters was daarom zo ingrijpend omdat het 
opleidingshuizen waren geweest, die als zodanig tot het hart van de provincie 
hadden behoord. Maar door de algehele reorganisatie van de priesteropleiding 
in de Nederlandse kerkprovincie na 1963 waren ze overbodig geworden (zie 
hiervoor ook hoofdstuk 3.3 van deel iii). Daar kwam bij dat veel vooral jongere 
kapucijnen het wonen in de grote kloosterburchten liever inruilden voor kleine, 
experimentele leefgroepen.

Biezenmortel werd op 14 november 1966 voor een relatief bescheiden bedrag 
verkocht aan de Franciscanessen van Etten. Alle studenten verhuisden in de zo-
mer van 1967 naar de Korvel in Tilburg om van daaruit hun studie voort te zetten 
aan de Theologische Faculteit Tilburg (tf t). Op de Korvel was ruimte ontstaan 
omdat een deel van de communiteit aldaar inmiddels zijn intrek had genomen 
in het vroegere klooster van de zusters van Etten in de Poirtersstraat in Tilburg. 
De kapucijnen hadden dit pand aangekocht als onderdeel van de transactie rond 
de verkoop van Biezenmortel. Dat vroegere studieklooster was inmiddels om-
gedoopt tot ‘Beukenhof ’ en door de zusters ingericht als bejaarden- en bezin-
ningshuis voor de eigen leden. Zij zijn er blijven wonen tot eind april 1994. Kort 
voordien was het gehele complex verkocht aan een exploitatiemaatschappij die er 
met behoud van de naam ‘Beukenhof ’ een groeps- en vakantieaccommodatie van 
maakte. De vroegere seminariekapel die sinds december 1921 ook als rectorale 
hulpkerk had gefungeerd, werd in 1967/’68 grondig verbouwd en kreeg per 4 
augustus 1981 de status van parochiekerk. In september 2012 fuseerde de Sint 
Jozefparochie van Biezenmortel met de parochies van Berkel, Enschot en Uden-
hout tot de nieuwe Johannes x xiii-parochie. Voor de zielzorg in Biezenmortel 
veranderde er echter weinig. Daar bleef een kapucijn de zielzorg verzorgen zoals 
dat sinds 1921 het geval was geweest. Sinds 2002 was dat oud-Sumatramissio-
naris Cleophas – Sjef – van Laarhoven (*1937) uit Eindhoven. Met zijn vertrek 
op 3 januari 2016 kwam er na 95 jaar een einde aan de werkzaamheid van de 
kapucijnen in Biezenmortel.

Het besluit van de provinciale definitie in juli 1964 om de filosofieopleiding 
van Helmond naar Biezenmortel over te plaatsen en de betrokken studenten met 
ingang van september 1965 naar het Gemeenschappelijk Instituut voor Theo-
logie (git) in Tilburg te sturen luidde ook het einde in van het nu veel te grote 
klooster van Helmond. Per 14 december 1967 werd na bemiddeling door Oth-
marus Lips (1909-1984) uit Moerdijk in een zijvleugel van het complex Huize 
d’n Herd gevestigd voor de huisvesting van dak- en thuislozen. Na de sluiting 
van de kloosterkerk op 30 maart 1970, overbodig geworden door de snelle daling 
van het aantal kerkgangers, werd op 17 augustus 1970 ook de communiteit op-
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geheven. Enkele maanden tevoren had de gemeente Helmond het hele complex 
gekocht voor 975.000 gulden. In de jaren nadien hebben kerk en klooster uiteen-
lopende functies gehad. Maar inmiddels fungeert de voormalige kerk als aula en 
kantine van een grote scholengemeenschap. Het klooster is sinds de midden ja-
ren tachtig eigendom van de Helmondse woningbouwvereniging ‘Volksbelang’. 
Die verbouwde het tot wooncomplex ‘De Capucijn’ met huurwoningen in de 
sociale sector. En de kapucijnen zelf? Vijf van hen stichtten in het late najaar van 
1970 samen met drie Franciscanessen van Etten een nieuwe, kleine communiteit 
in de buurtschap Binderen in Helmond-Noord. Daartoe werden een voormalige 
kleuterschool en kapelanie gehuurd, waar ook ‘mensen in nood’ tijdelijk opge-
vangen konden worden. De kapucijnen bedienden er ook de plaatselijke Maria-
kapel. Als kapucijnengemeenschap is de groep tot 1 januari 1972 blijven bestaan. 
De ‘franciscaanse leefgroep’ die hieruit voortkwam, is tot medio jaren tachtig 
blijven bestaan (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.2 van dit deel).

De sluiting van Enschede in 1971/’72 was een gevolg van een verandering van 
denken ten aanzien van de noviciaatsvorming. Die had ertoe geleid dat afgestu-
deerden van het kleinseminarie die priester-kapucijn wilden worden, met ingang 
van september 1965 gedurende twee jaar studerend of werkend in een nieuw ge-
sticht convict in Tilburg werden ondergebracht en pas daarna met hun noviciaat 
begonnen. Dat noviciaat moest ook een andere opzet krijgen. Daarvoor was het 
veel te excentrisch gelegen Enschede niet geschikt. En dus verhuisden de broe-
ders-novicen die daar nog verbleven in september 1966 naar ’s-Hertogenbosch. 
Zij werden in 1967 gevolgd door de eerste groep clerici-novicen, afkomstig uit 
het convict in Tilburg. Het klooster in Enschede was nu zijn belangrijkste func-
tie kwijt en was eigenlijk ook veel te groot voor de nog slechts tien leden tellende 
communiteit. Daarom werd in de loop van 1970 een deel van het gebouw verhuurd 
aan de textielfabrieken van Van Heek voor de huisvesting van jonge Arubaanse 
arbeidsters. In augustus 1971 verhuisden de meeste leden van de communiteit 
naar de pastorie van de Sint Jozefparochie in Enschede, waar Florimundus – Ben 
– Wijlens (1917-2001) uit Hengelo gardiaan en teamleider werd. Deze pastorie-
communiteit is in steeds kleinere samenstelling tot 4 april 1979 blijven bestaan, 
maar verhuisde in augustus 1977 naar de Lasondersingel 156 in Enschede. Het 
klooster in Dolphia werd op 20 januari 1972 voor 1.256.902 gulden verkocht aan 
de naaste buur: verpleeghuis Bruggerbosch. Een aantal jaren later kwam het in 
handen van ict-ondernemer J. Teelen, die er het bedrijvencentrum ‘Klooster 
Dolphia’ van maakte. Diezelfde Teelen kocht eind 1992 ook de Bernadettekerk 
die na het vertrek van de laatste rector, Ananias Weimar (1912-1997) uit Rotter-
dam, aan de eredienst onttrokken was. Voortaan viel Dolphia weer rechtstreeks 
onder de parochie van Glanerbrug.

De afbouw van de drie vestigingen waarover de orde vanaf 1960 in Nijmegen 
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beschikte heeft zich over een langere periode uitgestrekt. Al in september 1969 
werd besloten de ‘Witte Villa’ in de Schependomlaan, waarin sinds 4 oktober 
1960 het broederjuvenaat was gevestigd, af te stoten. Eerst werd het gebouw 
verhuurd aan de plaatselijke Philipsvestiging ten behoeve van de huisvesting voor 
buitenlandse gastarbeiders. In 1972 volgde de verkoop voor 270.333 gulden aan 
een stichting die er appartementen van maakte. Het ‘kloosterhuis’ aan de Wolfs-
kuilseweg, dat nog tot eind augustus 1991 als verpleeghuis heeft gefungeerd (zie 
hiervoor hoofdstuk 4.5 van dit deel), werd in juni 2006 op verzoek van de me-
rendeels bejaarde bewoners zelf gesloten en enkele weken later verkocht aan een 
bouwbedrijf. Dat wilde in en rond het complex etagewoningen bouwen, maar dat 
ging niet door vanwege verzet van de buurt. Enkele jaren geleden is het gebouw 
overgenomen door de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (ribw), afde-
ling ‘Nijmegen en Rivierenland’, die er cliënten heeft ondergebracht die 24 uur 
per dag zorg nodig hebben. De sinds 1957 door de kapucijnen bewoonde pasto-
rie in de Tollensstraat, van waaruit de in 1972 gevormde Emmausparochie (een 
fusie van vier parochies, waaronder ook de ‘Fatima’) door de kapucijnen werd 
bediend, was al in augustus 2005 door de orde opgegeven. In al deze gevallen 
was het de leefbaarheid of beter gezegd het gebrek daaraan waardoor deze huizen 
opgegeven moesten worden.

De problematiek rond de leefbaarheid speelde ook een rol bij de opheffing 
van de communiteit en de sluiting van het klooster in het vroegere Velseroord, 
inmiddels IJmuiden-Oost geheten. Dat gebeurde in februari 1972. Hier beston-
den al langer spanningen tussen de ‘kloosterlingen’ en de vier ‘parochiepaters’ 
die het ongeregelde parochiewerk maar moeilijk konden verbinden met de regel-
maat van het traditionele communiteitsleven. 

Toen de bisschop van Haarlem in december 1970 aan de parochiepaters voor-
stelde de wereldherenparochie in IJmuiden-West over te nemen, grepen die dit 
aanbod dan ook met beide handen aan. Per 1 maart 1971 werd het kapucijnenrec-
toraat in Oost door de bisschop omgezet in een parochie en samengevoegd met 
de parochie in West. Daarmee kregen de kapucijnen drie kerken te bedienen: hun 
eigen Laurentius in Oost en de Gregorius en Petrus in West, die samen al één 
parochie vormden. Dat vroeg om een ander type aanwezigheid en ook om een 
andere invulling van de pastorale zorg. Daarom stelden de pastores in hun Werk-
plan priesterteam IJmuiden 1971-’72 dat zij als team hun intrek wilden nemen in de 
pastorie van de Petruskerk in de Zuiderkruisstraat in IJmuiden-West. Hiermee 
ging de provinciale definitie op 5 oktober akkoord. Het klooster in Oost werd 
daarmee overbodig en werd enkele maanden later door de achtergebleven religi-
euzen onder leiding van de laatste gardiaan Eusebius Schuurmans (1912-1997) 
uit Amsterdam verlaten. Tot 1 maart 1974 werd het nog verhuurd aan het enkele 
jaren tevoren gereed gekomen nieuwe Zeewegziekenhuis. Toen kwam het leeg te 
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staan en werd het in fasen gesloopt. De paterskerk bleef tot 14 november 1982 
in gebruik en werd toen ook afgebroken. Inmiddels was men op de vrijgekomen 
gronden die aan de gemeente waren verkocht, begonnen met de bouw van het 
appartementencomplex ‘Fidelishof ’ met daarin ingebouwd een nieuwe, beschei-
den zaalkerk die op 13 mei 1984 werd ingewijd. De kapucijnen zijn die kerk nog 
blijven bedienen tot november 2003: eerst vanuit de al genoemde pastorie, vanaf 
december 1996 vanuit de ‘kloosterflat’ bij het Kennemer Gasthuis in IJmuiden. 
Eind november 2003 waren er echter geen kapucijnen meer om de zielzorg in 
IJmuiden te kunnen blijven behartigen.

3.3  naar een meer gestructureerde afbouw

Leefbaarheid en ook levensvatbaarheid, samenhangend met de aanwezige man- 
kracht, waren zeker in de jaren zeventig subjectieve begrippen waarover de 
meningen konden verschillen. Maar feit is dat tussen 1972 en 1977 geen enkel 
klooster meer is gesloten, terwijl het ledental in de loop van die jaren wel met 
ongeveer tachtig is teruggelopen. Omdat te verwachten viel dat die daling van 
het ledenbestand in de jaren nadien zou doorzetten, installeerde provinciaal  
Albuinus – Piet – Leenhouwers (1929-2007) uit Helmond op 10 november 1977 
een ‘zware huizencommissie’. Die formuleerde ten behoeve van het kapittel van 
26-29 juni 1978 enkele criteria die bij de opheffing van een klooster gehanteerd 
moesten worden. Daarbij stelde zij zich op het standpunt dat van een min of meer 
ad-hoc-huizenbeleid geen sprake meer kon zijn: elke beslissing om een klooster 
op te heffen had gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de gehele provincie. 
Daarom moest vooral gelet worden op de toekomstige functie van de diverse ves-
tigingen. De door de commissie ingebrachte criteria hingen vooral samen met de 
te verwachten overcapaciteit van een bepaald huis, dat wil zeggen met de relatie 
tussen de beschikbare en feitelijk gebruikte wooneenheden. In dat verband was 
uiteraard ook de gemiddelde leeftijd van de bewoners van belang, alsmede hun 
voorkeur voor een bepaald klooster voor het geval zij hulpbehoevend zouden 
worden. Ook wees de commissie op de verkoopbaarheid van de verschillende 
huizen en de bouwkundige toestand ervan. Op grond van dit alles kwamen de 
kloosters van Velp, Handel en Eindhoven (het Koenraadklooster) het eerst in 
aanmerking om opgegeven te worden. Op iets langere termijn moest rekening 
gehouden worden met de sluiting van Oosterhout, Rotterdam, Voorburg, Sluis-
kil en de beide vestigingen in Amsterdam. Daarbij doelde de commissie dus 
zowel op de Tichel aan de Lijnbaansgracht als op het in 1958 gekochte pand, 
Noordermarkt 26, waarin het ‘Centrum Bedrijfsapostolaat Noordermarkt’ was 
gevestigd (zie hiervoor hoofdstuk 2.3 van deel iv).
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Zes huizen konden naar het oordeel van de commissie het langst blijven be-
staan. Dat waren het klooster annex provincialaatshuis in ’s-Hertogenbosch; de 
beide vestigingen in Tilburg, te weten de Korvel en de Poirtersstraat; verder het 
klooster van Breda; de nog vrij nieuwe vestiging in Nijmegen die nog eventueel 
uitgebreid kon worden met een bejaardenafdeling; en tenslotte het pas in 1968 
aangekochte klooster in de Poeijersstraat in Eindhoven waar op dat moment 
een aantal vitale bejaarden woonde. Het kapittel nam de aanbevelingen van de 
commissie niet over, maar gaf het bestuur in overweging bij de sluiting van een 
bepaald klooster niet alleen uit te gaan van materieel-economische redenen. Ook 
immateriële overwegingen als ‘historische waarde, sfeer, ligging en reputatie’ 
moesten een rol spelen. Of de navolgende besturen hier inderdaad rekening mee 
hebben gehouden, is echter de vraag. Uiteindelijk was het meestal het gebrek aan 
menskracht dat de doorslag gaf om een communiteit op te heffen en een klooster 
te sluiten.

Dat gold echter niet voor het Koenraadklooster en de bijbehorende paterskerk 
in het Drents Dorp in Eindhoven. Hier waren het enkele opeenvolgende reorgani-
satiebesluiten van de Stichting Dekenaat Eindhoven die uiteindelijk leidden tot 
het vertrek van de kapucijnen. Eerst ging de Koenraadkerk vanaf 1 juni 1971 deel 
uitmaken van een nieuwgevormde fusieparochie Strijp. Het parochiebestuur van 
dit nieuwe samenwerkingsverband sloot daartoe een huurovereenkomst met de 
kapucijnenorde. Die bleef ook de priesters leveren voor de bediening van de kerk. 
Van 1971 tot ’73 was de eerder genoemde Chrysostomus de Bont zelfs teamleider. 
Enkele jaren later besloot het dekenaat om de kerk per 25 november 1979 te slui-
ten vanwege het snel afnemende kerkbezoek in dit deel van Eindhoven. Omdat 
de opeenvolgende provinciebesturen er niet in slaagden voor het gebouw een 
andere bestemming te vinden, moest het aan een projectontwikkelaar verkocht 
worden. Die ging vanaf november 1989 tot sloop over. Ook het klooster viel ten 
prooi aan de slopershamer. Dat gebeurde na het vertrek van de laatste twee kapu-
cijnen eind april 1991. Hoewel de orde graag had gezien dat op de vrijgekomen 
gronden sociale woningbouw zou plaatsvinden, kwamen er een kantorenflat en 
een appartementengebouw, Koenraad-Staete geheten.

Tijdens de viering van 75 jaar aanwezigheid van de kapucijnen in Sluiskil op 
13 oktober 1974 was al duidelijk dat het klooster met een communiteit van nog 
slechts drie personen geen lang leven meer beschoren was. Op 11 april 1979 werd 
het rectoraat tot parochie verheven, waarmee de verantwoordelijkheid voor het 
voortbestaan van de kerk bij het bisdom Breda kwam te berusten. Maar voor-
alsnog bleven de kapucijnen vanuit hun klooster de zielzorg voor hun rekening 
nemen. Eerst was dat Eymard Bouwmans (1932-1979) uit Deurne en na diens 
overlijden op 9 december 1979 vanaf februari 1980 Rombout – Henk – van 
Doorn (1931-2006) uit De Bilt. Maar toen provinciaal Piet Leenhouwers tijdens 



een netwerk van kloosterfamilies  |  145

een extra parochievergadering in het vroege voorjaar van 1981 kwam melden dat 
het klooster zou worden gesloten, sloeg dat in het dorp toch in als een bom. Het 
gebouw werd voor 425.000 gulden overgedaan aan de ‘Stichting Benedictacos’. 
Die stelde het ter beschikking aan de Benedictinessen van het H. Sacrament van 
de priorij ‘Manna Absconditum’ in Breda, die er de priorij ‘De Ark’ vestigden. 
De kapucijnen verhuisden naar twee aangrenzende woonhuizen in Philippine. 
Van daaruit bleven zij tot 1987 ook de kerk van Sluiskil bedienen. Na het ver-
trek van de zusters in 1992 kreeg het klooster eind 1997 een hotelbestemming. 
Dat gold per 1 januari 2013 ook voor de kerk. De bewoners van Sluiskil waren 
voortaan aangewezen op de kerk in Philippine. Die geloofsgemeenschap maakte 
sinds 1 januari 2003 evenals die van Sluiskil deel uit van de regionale streekpa-
rochie St. Elisabeth. Kapucijnen waren in deze streekparochie niet meer werk- 
zaam.

Ook de sluiting van het ‘villaklooster’ Pokrof in Voorburg in september 1983 
hing samen met het feit dat het hier een communiteit betrof die met nog slechts 
twee leden, Gabriël Münninghoff (1920-2012) uit Aalst en Antonie – Melchia-
des – Vriens (1924-2008) uit Stratum, nauwelijks nog levensvatbaar was. Vader 
Gabriël die sinds 1953 in Voorburg woonde en vanaf de oprichting in 1954 het 
redactiesecretariaat van het tijdschrift Pokrof verzorgde, was sinds 1982 overste 
van het Oosters werk. Antonie was in 1969 na afsluiting van zijn studie Ooster-
se theologie in Rome bij dit werk betrokken geraakt en werkte als voorganger 
in onder meer Den Haag, Eindhoven en Maastricht. Hun vertrek uit Voorburg 
werd hun min of meer opgedrongen door de provinciale definitie, die het vanuit 
financieel oogpunt onverantwoord vond de villa nog langer aan te houden. Toen 
vast stond dat beide paters konden verhuizen naar een huis met Byzantijnse ka-
pel aan de Raamweg 42 in Den Haag, dat op dat moment nog eigendom was van 
een stichting met eenzelfde doelstelling als het Oosters werk van de kapucijnen, 
werd Voorburg voor 370.000 gulden verkocht aan een particulier. Later kregen 
de kapucijnen het pand Raamweg 42 van de Stichting Pokrof, die in maart 1987 
eigenaar was geworden, in bruikleen. Hieraan kwam een einde toen Gabriël 
als laatste bewoner op 20 april 2007 naar Tilburg verhuisde (zie hiervoor ook 
hoofdstuk 4 van deel iv).

Geruchten dat het klooster en de kerk van Handel gesloten zouden worden, 
dateerden al van eind 1969. Toch werd in oktober 1970 nog met een beschei-
den renovatie gestart om de kloosterruimten beter geschikt te maken voor de 
bejaarde medebroeders die er toen woonden. Die wilden van het gebouw graag 
‘een kapucijns bejaarden-centrum’ maken. Dat werd het ook, maar slechts voor 
tijdelijk. Want in november 1984 werd bekend dat de provinciale definitie had 
besloten het op één na oudste klooster van de Nederlandse provincie voor twee-
honderdduizend gulden te verkopen aan de Vereniging ‘Vrienden van Gemeen-
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schap De Weyst’. Deze ideële groep zocht aansluiting bij de in 1948 in Frankrijk 
ontstane Ark-gemeenschap die zich liet inspireren door het gedachtegoed van 
geweldloosheid en soberheid van Mahatma Gandhi en Franciscus van Assisi. 
Dat sprak met name provinciaal Werenfried van Venrooij (1935-2012) uit Oister-
wijk zeer aan. Vandaar dat hij er zich persoonlijk voor ingespannen heeft om met 
het bestuur van De Weyst tot overeenstemming te komen. Na ondertekening van 
de koopovereenkomst in december 1984 droeg dat bestuur het klooster over aan 
de gelijknamige leefgroep onder leiding van de kleurrijke ‘joodse kapucijn’ Sid 
Bachrach en diens vrouw Nella van der Jagt. Die maakten van het klooster, de 
tuin en de werkhuizen een woon- en werkaccommodatie op ecologische grond-
slag. De kerk bleef nog enkele maanden in gebruik, maar werd in april 1985 ook 
aan de leefgroep overgedragen en omgebouwd tot meditatiecentrum. In 1992 
sloot Bachrach een overeenkomst met de Reclassering waardoor mensen die 
veroordeeld waren tot een korte taakstraf op De Weyst te werk konden worden 
gesteld. Mede dankzij hen heeft De Weyst het als niet-commerciële instelling 
kunnen redden.

De sluiting van Handel in 1984 was een doelbewuste beslissing van het pro-
vinciebestuur dat geen geld wilde steken in een grootschalige en dus kostbare 
renovatie van een kloostergebouw dat met veel achterstallig onderhoud te kam-
pen had. Van achterstallig onderhoud was ook sprake bij het klooster in Rot-
terdam-Charlois dat rond diezelfde tijd op de nominatie stond om opgegeven te 
worden. Een groot deel van dit complex was samen met de bijbehorende gronden 
eind jaren zestig al overgedragen ten behoeve van het nieuw te bouwen bejaar-
denhuis ‘Dorpsweg’ dat in de zomer van 1970 in gebruik werd genomen. Van het 
klooster bleef alleen de vleugel, gelegen aan de Dorpsweg, voor de orde behou-
den. Die werd begin jaren zeventig omgebouwd voor bewoning door maximaal 
tien medebroeders. In de jaren nadien werd het leven in de communiteit sterk 
bepaald door de ‘parochiegroep’ van de ‘goede roomse’ paterskerk. Maar die 
groep, die in 1972 nog uit vijf leden bestond, werd in de loop der jaren steeds 
kleiner en telde per 1 januari 1983 nog slechts één vaste pastor. Daarom besloot 
de definitie in de zomer van 1983 dat de kapucijnen zich in augustus 1984 uit 
Rotterdam zouden terugtrekken. Maar uiteindelijk duurde het nog tot 3 februari 
1985 voordat de laatste kapucijn, Rudolphus – Jan – Snijders (*1939) uit Geer-
truidenberg, daadwerkelijk afscheid nam. De kerk werd toen om niet overgedra-
gen aan de parochie, die nu een wereldheer als pastoor kreeg. Het klooster werd  
in eerste instantie bestemd voor parochieactiviteiten, maar later verkocht aan 
de Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingshuizen Rotterdam, nadien 
zorgaanbieder Laurens. Die verkoop leidde na aftrek van de kosten van achter-
stallig onderhoud echter tot een negatief resultaat. Wel werd bedongen dat een 
klein gedeelte als pastorie in gebruik kon blijven.
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Waarom de kapucijnen hun klooster in Oosterhout nog tot de winter van 1998 
hebben aangehouden, is niet geheel duidelijk. De vroegere seminarievleugel 
waarin sinds 1959 het Sint Oelbert-Gymnasium was gevestigd, was al in decem-
ber 1991 na tussenkomst van het ministerie van Onderwijs voor 3.500.000 gul-
den verkocht aan de Onderwijsstichting Sint Oelbert. In december 1992 werden 
ook de sportvelden verkocht, deels aan de gemeente Oosterhout, deels aan de 
Stichting Bejaardenzorg Oosterhout (sbo) en het verpleeghuis De Volckaert. 
De kloostervleugel werd op dat moment nog bewoond door een tiental mede-
broeders, maar dat weerhield het aftredend bestuur er in 1993 niet van in zijn 
‘Bestuursverslag 1990-1993’ te schrijven dat Oosterhout verkocht zou worden 
zodra zich een koper aandiende. ‘Het gebouw is te groot, te seminarieachtig, 
te monumentaal ook’, aldus een vastbesloten Titus – Antoon – Mars (*1941) 
uit Raalte, die op 12 juni 1987 voor het eerst als provinciaal was aangetreden en 
in mei 1990 was herkozen. Maar omdat tijdens het kapittel van juni 1993 van 
diverse zijden bezwaar werd gemaakt tegen een te overhaaste verkoop van het-
geen restte van het nog geen veertig jaar oude seminariecomplex, liet het nieu-
we bestuur de zaak voorlopig rusten. Dat was ook het advies van de werkgroep 
‘Breda-Oosterhout’ die na het kapittel was ingesteld. Die wees er in zijn rapport 
‘Leef- en woonmogelijkheden in de regio Oosterhout-Breda’ bovendien op dat 
de veertien zusters van Mater Dei uit Breda die in de westvleugel van het vroe-
gere internaat woonden, een huurcontract bezaten dat pas in 1996 afliep. Maar 
uiteindelijk werd het klooster in december 1998 voor 2.200.000 gulden via de 
gemeente Oosterhout aan een bouwmaatschappij verkocht. De communiteit 
verliet de kloostervleugel op 23 juni 1998. In het gebouw werd in de jaren nadien 
een twintigtal dure appartementen gebouwd, die samen met het villawijkje daar-
omheen de naam ‘Kapucijnenhof ’ kregen.

In november 2002 kwam de provinciale definitie tot de conclusie dat de ini-
tiële vorming zoals die sinds december 1984 in de Poeijersstraat in Eindhoven 
geleidelijk aan was uitgebouwd tot een gezamenlijk project van de Nederlandse 
en Vlaamse franciscanen, kapucijnen en conventuelen, niet meer te handhaven 
viel: ‘Naar Brussel willen we niet meer, in Eindhoven kunnen we niet meer… 
Onze provincies zijn in feite heel klein geworden en de marges van de mogelijk-
heden zeer smal!’ (zie hiervoor ook hoofdstuk 4 van deel iii). De zes betrok-
ken provinciaals deelden dit standpunt, dat tijdens een visitatiebezoek aan de 
Eindhovense communiteit op 5-7 februari 2003 door provinciaal Antoon Mars 
werd toegelicht. Aanvankelijk werd nog gedacht om voor het klooster een andere 
bestemming te zoeken, omdat het gebouw binnen de provincie een eigen variant 
vormde naast de kloosters en de pastorieën. Maar deze suggestie werd tijdens 
een breed gardiaansberaad op 26 juni 2003 terzijde gelegd. Besloten werd ook 
dit klooster af te stoten, temeer omdat zich inmiddels een koper had aangediend. 
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Per 7 september 2003 werd het vormingshuis formeel gesloten, waarna per 15 ok-
tober van datzelfde jaar ook de communiteit werd opgeheven. Enkele weken na-
dien werd het gebouw voor ongeveer één miljoen gulden verkocht aan de Sociale 
Woning Stichting Eindhoven. Die maakte het geschikt voor de huisvesting van 
een dertigtal studenten. Het gebouw, nu ‘Ons Klooster’ geheten, is inmiddels 
eigendom van de woningbouwcorporatie ‘Stichting Woonbedrijf ’.

Mét de sluiting van de Tichelkerk en het bijbehorende klooster aan de Lijn-
baansgracht in Amsterdam op 1 december 2004 kwam er een einde aan 92 jaar 
geëngageerde pastorale én sociale aanwezigheid op een plek die binnen de pro-
vincie altijd als bij uitstek kapucijns was beschouwd. Voor de direct betrokkenen, 
kapucijnen zowel als kerkgangers, sloeg de aankondiging van de sluiting in als 
een bom. Nog in oktober 2002 hadden er gesprekken plaatsgevonden om op 
de Lijnbaansgracht een interprovinciale of zelfs multiculturele communiteit te 
vestigen om zo recht te doen aan een wens van het generaal bestuur in Rome. 
Dat wilde via een vorm van ‘internationale personele solidariteit’ niet alleen de 
kapucijnse presentie in Amsterdam veiligstellen, maar ook voorkomen dat de 

Op 22 oktober 1972 werd in Amsterdam het zestigjarig bestaan van ‘de Tichel’ gevierd 
in aanwezigheid van Th. Zwartkruis, bisschop van Haarlem. Tot de voorgangers in de 
eucharistieviering behoorden provinciaal Alfred van de Weijer (achter de lezenaar),  
bedrijfsaalmoezenier Floris Nadorp (links achter) en Fructuosus – Frans – van Lingen 
(rechtsachter). Laatstgenoemde heeft de kerk op 28 november 2004 ‘gesloten’. 
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Nederlandse provincie zou uitsterven. Maar over de effectiviteit van dit provin-
cie-overstijgend hulpbetoon van kapucijnen aan kapucijnen liepen de meningen 
binnen de Nederlandse provincie zeer uiteen (zie hiervoor hoofdstuk 3 van deel 
v i). Het provinciebestuur zag er in elk geval niets in. Wel kwamen in het voorjaar 
van 2003 twee medebroeders uit Eindhoven en Velp de inmiddels sterk inge-
krompen communiteit versterken. Onder hun leiding zou het klooster voor een 
zestal jaren vormingscommuniteit mogen worden. Ook werd overwogen van de 
communiteit een ‘meeleeffraterniteit’ te maken voor participanten of voor het 
Oriëntatiewerk. Grote spanningen binnen de nu vier leden tellende groep leid-
den er echter toe dat de provinciale definitie op 7 juli 2004 besloot een punt te 
zetten achter alle plannen. Antoon Mars, sinds 29 mei 1999 opnieuw provin- 
ciaal, kwam dit op 8 juli persoonlijk aan de communiteit meedelen: ‘Wij zijn nu 
als kapucijnen in Amsterdam aan de grens gekomen.’ Op 25 juli werden de kerk-
gangers over het besluit geïnformeerd, ook door Antoon Mars. Maar hij moest 
nadien nog diverse brieven schrijven om bij individuele kerkgangers, maar ook 
bij medebroeders gevoelens van ongenoegen en onbegrip weg te nemen. Met 
datzelfde doel vond op 3 september een ontmoeting plaats van het provinciebe-
stuur met een vijftigtal vaste kerkgangers, waarbij de emoties hoog opliepen. Een 
handtekeningenactie om in elk geval de kerk open te houden bracht het bestuur 
echter niet op andere gedachten. Op 28 november 2004 was de laatste viering in 
de kerk, die werd bijgewoond door ongeveer 350 mensen. Kerk en klooster wer-
den op 1 september 2005 verkocht aan de Russisch-orthodoxe parochie Nikolaas 
van Myra. Die nam de kerk op 18 januari 2006 in gebruik.

3.4  weer terug naar waar het ooit begon

 De opheffing van de communiteit aan de Lijnbaansgracht en de sluiting van de 
Tichelkerk betekenden in feite het einde van de kapucijnse aanwezigheid in de 
Randstad. De provincie was nu weer terug waar zij in 1882 begonnen was: bene-
den de grote rivieren. Daar bevonden zich in 2008 nog vier grote kloosterlijke 
‘steunpunten’: in Velp, in Tilburg, in Breda en in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast 
waren er op dat moment nog een kleine pastoriecommuniteit in Babberich met 
drie vaste bewoners en drie uitwonende leden, alsmede twee regionale verban-
den: het Streekconvent-Zuid waarvan de leden enkele keren per jaar vanuit 
uiteenlopende werkplekken in Breda samenkwamen, en de zogenoemde groep 
van ‘Emmausgangers’ die elkaar zesmaal per jaar in Velp of ’s-Hertogenbosch 
ontmoetten. Al met al hebben de kapucijnen sinds het begin van het ‘sane-
ringsproces’ in 1965 dus heel wat moeten ‘loslaten’, omdat zij inderdaad ‘aan 
de grens van hun kunnen waren gekomen’. Dat moeten loslaten werd door veel 
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medebroeders ervaren als een groot verlies, waarbij zij zich maar moeilijk konden 
neerleggen. Daarom juichte een aantal van hen voorstellen vanuit het generale 
bestuur in Rome om medebroeders uit andere landen op te nemen ten zeerste 
toe. Anderen keken anders tegen dat loslaten aan. ‘Laten we loslaten benaderen 
als voltooiing. Want dat kan een kracht worden om verder te gaan, zeker als we 
ons de goede dingen blijven herinneren.’ Dit schreef Fructuosus – Frans – van 
Lingen (1916-2015) uit Amsterdam kort voordat hij in november 2004 voor het 
laatst de deuren van de Tichelkerk achter zich sloot.

Dat er in Velp, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch in 2008 nog com-
muniteiten bestonden, elk met een kloosterkerk waar een vrij vaste groep ge-
lovigen ook regelmatig kerkte, betekende echter niet dat men zich hier geen  
zorgen hoefde te maken. In Velp bloeide het Oriëntatiewerk (zie hiervoor hoofd-
stuk 4.3 van dit deel), maar hoelang nog? Het klooster in Tilburg ontleende  
zijn bestaansrecht aan het feit dat het ook functioneerde als een weliswaar klein, 
maar vooralsnog levensvatbaar kloosterverzorgingshuis (zie hiervoor hoofdstuk 
4.5 van dit deel). Daar stond echter tegenover dat regering en zorgverzekeraars 
met hun wens van schaalvergroting weinig ophadden met kleine verzorgings-
huizen. In ’s-Hertogenbosch zetelde het provinciaal bestuur alsmede de finan-
ciële en personele dienst van de provincie. Maar zij waren wel gevestigd in een 
klooster dat bewoond werd door veelal (hoog)bejaarde medebroeders die weinig 
initiatieven naar buiten toe ontplooiden. Het klooster van Breda tenslotte had 
zijn voortbestaan alleen maar te danken aan het feit dat Oosterhout was op-
geheven en Breda de status van noviciaatshuis had gekregen. Bovendien was  
de communiteit aldaar in 2001 volledig van samenstelling veranderd met het oog 
op een aantal nieuwe initiatieven. Die werden in september 2001 geïntroduceerd 
onder de noemer ‘Klooster in de stad: een vriendelijke oase van rust en bezin-
ning’.

‘Klooster in de stad’ presenteerde vanaf dat jaar elke maand een ‘meeleef-dag’ 
waaraan maximaal zestien geïnteresseerden konden deelnemen en eveneens elke 
maand een weekend waarin kennisgemaakt kon worden met het leven van Fran-
ciscus en Clara. Vanaf najaar 2002 werd het aanbod in samenwerking met de Pas-
torale Dienstverlening van het Bisdom Breda en de Franciscaanse Regio Breda 
verder uitgebreid. Daarbij kon ook gebruikgemaakt worden van het in september 
1999 geopende Franciscaans Ontmoetingscentrum (foc) dat gevestigd was in 
de vroegere werkhuizen van het klooster. Vanaf voorjaar 2003 kwam er per half 
jaar een programma-aanbod met muziekuitvoeringen in de kerk, stilteweekein-
den in het klooster en de kloostertuin en diverse cursussen en doe-activiteiten 
in het foc. Maar vanaf 2006 bleek het voor de communiteit steeds moeilijker 
om de diverse activiteiten die de voorbije jaren waren opgezet nog langer voort 
te zetten. Diverse kapucijnen die zich hiervoor hadden ingezet, waren inmiddels 
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verhuisd of gestorven. Bovendien had een deel van de nu aangeboden activiteiten 
weinig met de kapucijnse traditie van doen. Ook lukte het niet om het aanbod 
meer te verankeren in het dekenaat en het stadspastoraat. Daarom werd ‘Kloos-
ter in de stad’ vanaf 2007 geleidelijk aan afgebouwd en in mei 2008 definitief 
beëindigd.

4.   Initiatieven om het kapucijns gedachtegoed in Nederland veilig  
 te stellen (1963-2008)

4.1  van apostolaatsvernieuwing naar levens-
vernieuwing

Het hierboven vermelde initiatief ‘Klooster in de stad’ in Breda laat zien dat de 
kapucijnen zich in de periode 1963-2008 niet zonder meer hebben neergelegd 
bij de neergang die in het groeiend aantal kloostersluitingen aan de dag trad. Of 
zoals een notitie uit 1965 het formuleerde: ‘Wij moeten ons niet alleen richten 
op een “ars moriendi”, maar ook op een “ars vivendi”. Beide “artes” hangen nauw 
met elkaar samen en moeten ook samen gekoesterd worden.’ Veertig jaar later 
presenteerde het toenmalige definitielid Elmar – Hans – de Visser (*1941) uit 
Rossum een nota met de veelbetekenende titel ‘Wij zijn niet dood. Zie, wij leven. 
Werken aan toekomst’. Hierin poneerde hij dat ‘onze toekomst niet slechts het 
karakter heeft van een afbouw en een verdwijning. Het is ook onze taak (…) om 
vooruit te zien en te werken aan een toekomst voor onze Kapucijnse spiritualiteit 
in Nederland.’

Reeds tijdens het eerder genoemde kapittel van juli 1963 werd die noodzaak 
om vooruit te zien en te werken aan een toekomst voor de eigen spiritualiteit 
in ons land uitvoerig besproken. Daarbij werd aansluiting gezocht bij het ag-
giornamento-streven dat paus Joannes x xiii aan het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965) als doel had meegegeven. In de maanden nadien kristalliseerde dat 
vernieuwingsstreven zich verder uit. Daarbij richtten sommigen zich op wat zij 
‘een apostolaatsvernieuwing’ noemden, terwijl anderen verder gingen en dach-
ten aan ‘een heuse levensvernieuwing’. Tot die laatstgenoemde groep behoorden 
onder anderen de eerder genoemde Amandus Kersten, Magnus – Frans – Piket 
(*1920) uit Bodegraven en Leonardus – Jan – Kampschreur (1920-2016) uit 
Oosterhout. Zo poneerde Amandus na een bezoek aan een net begonnen kapu-
cijns experiment in Chambley in de provincie Straatsburg dat ook in Nederland 
ruimte moest komen voor ‘een evangelisch experiment’. Daarmee doelde hij op 
de stichting van kleine, gastvrije leefgroepen in arme volkswijken. Die konden 
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bijdragen aan een revitalisering van het kapucijnenleven, temeer omdat in de 
traditionele, massale kloostercommuniteiten steeds meer spanningen ontston-
den tussen verschillende groepen en leeftijdscategorieën. Ook Jan Kampschreur 
dacht in die richting. Hij vond echter niet dat kloosterlijke communiteiten afge-
schreven moesten worden, maar was wel van oordeel dat ‘willen wij ons leven op 
de toekomst oriënteren, er meer ruimte moet zijn voor de vorming van evangeli-
sche leefgroepen met een apostolisch, pastoraal, charitatief of profaan werk in de 
maatschappij, dat reële betekenis heeft voor de omgeving’.

Desgevraagd vroeg generale overste Clementinus Schutijser (1909-1988), 
geboortig uit Vlissingen, zich vanuit Rome af of zo’n ‘evangelisch experiment’ 
niet net zo goed vanuit ‘onze bestaande kloosters’ gerealiseerd kon worden. Maar 
hij voegde daar onmiddellijk aan toe: ‘Maar als men in deze toch iets (nieuws) 
gaat proberen, mijn zegen hebt u.’ Vervolgens kwamen Auxilius van Jaarsveld, 
Facundus – Bram – Denkers (1927-2001) uit Amsterdam en Jan Kampschreur 
op verzoek van provinciaal Gerontius Loonen met een concreet voorstel, geti-
teld ‘Poging tot hernieuwing van ons evangelisch leven en apostolaat’. Die no-
titie werd medio april 1965 ook naar de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
gestuurd. De bisschoppen van Haarlem en ’s-Hertogenbosch zagen wel iets in 
het plan, waarna eind 1965 in Amsterdam en in Waalwijk gestart werd met twee, 
zij het zeer uiteenlopende kleine leefgroepen. Hiermee werd een periode van 
experimenten ingeluid, die tot het begin van de 21ste eeuw mede een stempel 
hebben gedrukt op de Nederlandse provincie.

4.2 een grotere variëteit aan franciscaanse leefvormen

Zoals gezegd startten eind 1965 twee projecten waarmee uitdrukking werd gege-
ven aan een andere vorm van kapucijnenleven dan tot dat moment in Nederland 
bestond. Het Amsterdamse project werd gedragen door Jan Kampschreur, geen 
bevlogen kerk- en maatschappijvernieuwer maar wel een intellectuele zoeker naar 
nieuwe vormen van spirituele aanwezigheid. Na zijn priesterwijding in 1946 had 
hij een vervolgstudie dogmatiek gedaan aan de Gregoriana in Rome. Van 1951 
tot ’57 was hij assistent-novicemeester (‘socius’) geweest in Enschede en tevens 
moderator van de katholieke studenten aan de Hogere Textielschool in die stad. 
In 1957 werd hij directeur van het filosoficum in Helmond en lector fundamen-
taaltheologie. Toen die opleiding geheel buiten hem om in 1964 naar Biezen-
mortel werd overgebracht, stond hij, inmiddels gedoctoreerd op een proefschrift 
over het geestelijk schrijverschap van de zeventiende-eeuwse kapucijn Joannes 
Evangelista van ’s-Hertogenbosch, op straat. Wel was hij binnen en buiten de 
orde inmiddels een veelgevraagd spreker over thema’s die samenhingen met de 
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vernieuwing van het klooster-
leven. Vanaf eind 1965 kon hij 
die vernieuwing zelf in praktijk 
gaan brengen.

Op 28 oktober 1965 ver-
trok hij samen met broeder 
Jovinus – Janus – Adriaans 
(*1928) uit Nuenen naar Am-
sterdam: ‘Ik schoor die dag 
mijn baard en snor af en trok 
voor de eerste keer een gewoon 
pak aan.’ Vanuit de communi-

teit aan de Lijnbaansgracht gingen zij op zoek naar passende woonruime in een 
volkswijk. Dat werd per 1 juni 1966 een gehuurde arbeiderswoning in de Spaarn-
dammerbuurt: Krommeniestraat 11, drie hoog rechts. Inmiddels had zich ook  
Patricius – Kees – de Jong (1930 – uittrede 1974) uit Zevenbergen bij hen ge-
voegd. Op 1 juli 1966 werd Kampschreur tot praeses benoemd van wat inmiddels 
de arbeidersfraterniteit Krommeniestraat heette. Elke bewoner verrichtte name-
lijk een aantal uren per dag ‘handenarbeid’ buitenshuis: Kampschreur aan de lo-
pende band bij de Fordfabrieken in de hoofdstad, Janus bij de plantsoenendienst 
van een particulier hoveniersbedrijf en Kees als bejaardenwerker.

In de jaren nadien heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de groeps-
samenstelling. Zo maakte Camillus – Klaas – Blijlevens (*1938) uit Dongen van 
1968 tot 1976 deel uit van de fraterniteit. Hij bestierde in die jaren het huishou-
den en was daarnaast ‘orderpikker’ in het magazijn van de Technische Unie in 
de hoofdstad. In november 1970 moest Kampschreur om gezondheidsredenen 
met zijn geestdodende werk bij ‘De Ford’ stoppen. Ook voor Blijlevens werd de 
lichamelijke arbeid op den duur te zwaar. Hij koos in 1976 voor een geheel nieuw 
project in Houtem bij Ieper in België.

In januari 1976 verhuisde de fraterniteit naar Zaanhof 115, omdat de huizen 
in de Krommeniestraat werden gesloopt. Enkele maanden later begonnen Ge-
rard Remmers (*1949) en Kees van den Muijsenberg (*1956) hier hun noviciaat. 

Het pand Krommeniestraat 11, 
drie hoog rechts in Amsterdam, 
waar van 1966 tot 1976 de 
 arbeidersfraterniteit van de 
 minderbroeders kapucijnen was 
gevestigd. 
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Kampschreur werd hun novicemeester. Later werd hij ook een van de dragende 
krachten van de in 1983 gevormde Franciscusgemeenschap, bestaande uit de 
leden van de arbeidersfraterniteit alsmede enkele zusters die elders woonden, 
maar tweemaal per week naar Zaanhof 115 kwamen om aan het vaste ritme van 
meditaties en vieringen deel te nemen. Kampschreur stelde zich namelijk op het 
standpunt: ‘wij zijn niet echt kloosterlijk, maar willen wel in de lijn van de orde 
blijven, ook al hebben wij het habijt afgelegd en dragen wij geen baard meer’. 
In januari 1985 vertrok Kampschreur naar Velp om mee leiding te gaan geven 
aan een ‘vernieuwd Velp’. Zaanhof 115 is als kapucijns leefmodel echter nog 
tot juni 1994 blijven bestaan met Janus Adriaans bijna tot het einde als vaste  
bewoner.

Het project in Waalwijk dat eveneens eind 1965 van start ging, wortelde in 
de sinds december 1963 bestaande werkgroep Cardo (Capucijnen Apostolaat 
Religieuzen Derde Orde), waarvan oud-provinciaal Auxilius van Jaarsveld voor-
zitter was en Jan Kampschreur secretaris. De groep ontwikkelde onder meer 
gespreksonderwerpen ten behoeve van de vernieuwing van het religieuze leven. 
Om ook zelf een ‘teken’ te zijn van die vernieuwing wilde de groep het gevestig-
de traditionele kloosterleven inruilen voor een veel mobieler, evangelisch leven 
‘dichterbij dat van de gewone mensen’. Medio januari 1966 kon de groep, be-
staande uit Auxilius, Amandus, Magnus – Frans – Piket en Gerbert Goossens 
(*1930) uit Asten, zijn intrek nemen in een – dure – huurwoning in Waalwijk. 
Het burgerhuis in de Mr. Mackaystraat 14 werd per 24 januari een ‘hospitium’, 
afhankelijk van de provinciaal. Anders dan in Amsterdam verliep de groepsvor-
ming hier moeizaam, temeer omdat de leden ook door hun werk overal in den 
lande er nauwelijks in slaagden een goed contact op te bouwen met de naaste 
omgeving. Mede daarom maakte Frans Piket in oktober 1966 plaats voor Mi-
chelangelus Gieben (1924-2015) uit Sint Anthonis, waarna zich in september 
1967 ook broeder Berthold Kounot uit Amsterdam (1942 – uittrede 1972) bij de 
groep aansloot. Het besluit in januari 1968 om naar de Leuvenstraat 8 in ’s-Her-
togenbosch te verhuizen en enkele nieuwe groepsleden aan te nemen bracht ech-
ter weinig verbetering. Daarom werd dit leefgroep-experiment in oktober 1969 
beëindigd.

In de jaren nadien ontstonden ook andere, ‘experimentele groepen’ die deels 
werden gevormd door medebroeders die bij wijze van spreken ‘op straat waren 
komen te staan’ na de opheffing van hun – grote – kloostercommuniteit: Biezen-
mortel in 1967, Helmond in 1970, Enschede in 1972 en IJmuiden eveneens in 
1972. Daarbij grepen de initiatiefnemers en hun medestanders terug op een uit-
spraak van het eerder genoemde zakenkapittel van april 1968. Daarin verklaarde 
dat kapittel zich onder verwijzing naar de nota ‘Gemeenschap in meervoud’ be-
reid ‘om binnen onze gemeenschap ruimte te geven aan groepen, die onder lei-
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ding van het bestuur zoeken naar een franciscaans-religieuze vormgeving welke 
is afgestemd op hun moderne levensgevoel’. Met de pluriformiteit die hiermee 
werd geaccepteerd hoopte het kapittel het aantal uittredingen te verminderen en 
nieuwe leden te werven.

Tegen die achtergrond ging in de zomer van 1970 in Helmond-Noord onder 
leiding van de laatste gardiaan van Helmond, Gentilis van Loon (1917-2010) uit 
Asten, een groep van start die zijn wortels had in het inmiddels gesloten klooster 
in de Molenstraat. Het ging om vijf kapucijnen die zoals eerder vermeld in no-
vember van dat jaar in de buurtschap Binderen een pastorie annex kleuterschool 
met tuin en garage konden huren. Maar dan moesten zij wel de plaatselijke kapel 
bedienen. Zij kregen gezelschap van drie franciscanessen, leden van de congre-
gatie van de Zusters van Etten die hun intrek namen in een aangrenzende ver-
bouwde boerderij. De groep stelde zich ten doel ‘een blijvende monastieke kerk 
(te vormen) in een klein klooster’. Dat bleek echter gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Diverse leden stapten al na enkele maanden op, deels vanwege botsende 
karakters, deels vanwege uiteenlopende opvattingen over de invulling van ‘een 
aan hen aangepast franciscaans gemeenschapsleven’. Het gevolg daarvan was dat 
de groep vanaf 1 januari 1972 niet meer als een kapucijnse (basis)fraterniteit gold. 
Weliswaar vond vanaf augustus 1973 nog een soort doorstart plaats, maar dat 
was op grond van een wat andere formule dan in 1970, ook al waren hierbij ook 
kapucijnen betrokken. Die groep is tot 1 juni 1984 blijven bestaan.

Ook de basisfraterniteit die in mei 1969 in een tweetal huurflats aan de Zwart-
venseweg in Tilburg van start ging, was geen lang leven beschoren, althans niet 
als strikt kapucijnse leefgroep. De groep bestond aanvankelijk uit acht jongere 
broeders en fraters onder leiding van de kerkjurist Joachim Scheepers (*1931) uit 
Geldrop. Maar vier van hen waren binnen twee jaar alweer vertrokken, deels om-
dat zij elders een werkkring aanvaardden. Omdat zich uit eigen kring nauwelijks 
nog nieuwe leden aandienden, werden toen ook zusters in deze fraterniteit opge-
nomen. Daarnaast ging men zich geleidelijk aan richten op de tijdelijke opvang 
van mensen die in problemen waren geraakt, zoals dat ook in Binderen gebeurde. 
In 1981 telde de groep nog slechts drie leden, onder wie Joachim. In augustus 
1983 werd de leefgroep Zwartvenseweg officieel ontbonden.

Veel pragmatischer van aard was het besluit van drie kapucijnen in het na-
jaar van 1968 om zich in mei 1969 in de vrijgekomen pastorie van Westwoud 
(Noord-Holland) te vestigen. Dat verklaart wellicht waarom de twee leden van 
die pastoriegroep die niet in de plaatselijke parochie werkten, in de loop van 1972 
weer vertrokken. Eén van hen, Vitalianus – Herman – de Vos (*1929) uit ’s-Gra-
venhage, sloot zich in augustus 1972 aan bij een ‘gemengde’ franciscaanse leef- of 
basisgroep die in augustus 1972 in een nieuwbouwwijk in Hoorn van start ging. 
Overigens telde deze groep die ook mensen opving die in de knel zaten, na het 
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vertrek van Rembertus – Jan – de Haan (1916-1984) uit Amsterdam in 1984 
geen kapucijnen meer.

Maar er waren ook medebroeders die net als Jan Kampschreur heel bewust 
kozen voor ‘een evangelisch groepsleven in een niet-kloosterlijke setting’, maar 
daarbij anders dan hij voor een meer pluriforme samenstelling kozen. Dat gold 
bijvoorbeeld voor de even idealistische als consequente Paulinus Kuipers (1917-
1993) uit Middelburg. Die besloot in de lijn van de nota ‘Onze dienst aan de 
wereld nu’ van het kapittel van juli 1969 zijn rectorschap in Sluiskil op te geven 
en ‘van de straat zijn kerk te maken’. Daartoe ging hij in op een uitnodiging van 
de deken van Den Haag om in de Haagse Schilderswijk te gaan wonen. Vanaf 
begin 1970 sloten drie geestverwanten zich bij hem aan: een kapelaan, een zuster 
van de Zusters van het Heilig Hart en een frater, lid van de Fraters van Tilburg. 
Samen vormden zij vanaf 1 april 1970 op de Jacob Marisstraat 60 de ‘Jacob Ma-
risgroep’. Om in contact te komen met de buurtbewoners, maar ook om in zijn 
onderhoud te voorzien ging Paulinus met een tijdschriftenkarretje langs de deu-
ren. Maar al heel snel raakte de groep betrokken bij activiteiten die erop gericht 
waren de leefbaarheid in deze achterstandswijk te vergroten. Paulinus, die in de 
wijk bekendstond als ‘opa Paul’, heeft tot eind augustus 1988 deel uitgemaakt van 
deze kleine activistische ‘buurtcommuniteit’. Die moest overigens in november 
1984 verhuizen naar een pand elders in de Schilderswijk, omdat het uitgewoonde 
huizencomplex in de Jacob Marisstraat gesloopt werd.

Bij anderen kristalliseerde die keuze voor een evangelisch groepsleven zich 
pas gaandeweg uit en werden ook andere keuzes gemaakt. Dat was bijvoorbeeld 
het geval bij de franciscaanse leef- en werkgroep in IJmuiden, die op 5 oktober 
1971 van het provinciebestuur groen licht kreeg en kort daarop van start ging 
in de vrijgekomen pastorie van IJmuiden-West. De kern van deze groep werd 
gevormd door het parochieteam van IJmuiden-Oost dat zich niet meer thuis 
voelde in de toen nog bestaande kloostercommuniteit (zie hiervoor ook 3.2 van 
dit deel). Deze parochiefraterniteit die na een wat rommelige startfase vanaf de-
cember 1973 vier kapucijnen en twee zusters van de Franciscanessen van Aer-
denhout telde, slaagde er met begeleiding van onder anderen Jan Kampschreur 
en later Jan Scheffers in om voor zichzelf een echt alternatief te creëren voor het 
traditionele kloosterleven met vaste gebedsmomenten en geregelde gezamen-
lijke eucharistievieringen. Lichamelijke gebreken dwongen de drie laatste kapu-
cijnenleden, Livinus – Piet – Vriens (1928-2004) uit Eindhoven, Alfred van de 
Weijer (1922-2006) uit Dordrecht en Saturninus – Wim – Weenink (1916-2010) 
uit Zaltbommel, in december 2003 een punt te zetten achter deze waarschijnlijk 
meest kapucijnse en ook meest hechte parochiefraterniteit.

De reorganisatie van de gehele opleiding en de opheffing van de grote studie-
huizen van Biezenmortel en Helmond alsmede de verschuiving van het noviciaat 
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naar een latere fase in de studie leidde ook tot de vorming van diverse kleinere, 
experimenteel getinte studentenfraterniteiten. Daartoe behoorde het convict 
voor beginnende kapucijnse theologiestudenten in de Poststraat in Tilburg dat 
van 14 september 1965 tot 1 januari 1972 als zodanig heeft bestaan (zie hiervoor 
ook hoofdstuk 4 van deel iii). En voorts een tweetal studentenhuizen in de Vi-
valdistraat in Tilburg-Noord. Die hebben van augustus 1968 tot december 1972 
met een uitloop tot augustus 1976 elders in Tilburg-Noord een nogal moeizaam 
bestaan geleid.

Echt spraakmakend werd de maatschappelijk en politiek gemotiveerde 
Androsdreef-groep in Utrecht. Dit betrof een project uit de koker van de idealis-
tische, maar te gedreven en weinig tactische novicemeester Franciscus – Kees – 
Vocking (1936 – uittrede 1976) uit Utrecht, die in de geest van wat Kampschreur 
in Amsterdam had gedaan, in Utrecht een kapucijnse basisfraterniteit wilde 
stichten, bij voorkeur in een echte arbeidersbuurt. Omdat hem dat niet lukte, 
moest hij twee vrij dure vierkamerflats huren in Utrecht-Overvecht: Androsdreef 
2 en Milosdreef 15. Hier namen hij en de eerder in ander verband al genoemde 
broeder Gerrit Willems samen met vijf jonge kandidaten voor het kapucijnenle-
ven op 30 juli 1968 hun intrek. Omdat Vocking ‘zijn’ Androsdreef tot een soort 
kapucijnse proeftuin wilde maken en daarbij een uitgesproken conflictmodel 
hanteerde, ontstonden er echter spoedig botsingen met de rest van de provincie. 
Die botsingen kregen een extra lading, omdat Vocking tijdens het keuzekapittel 
op 11 juli 1969 tot definitielid en vicaris-provinciaal was gekozen.

Van een eerste botsing was sprake toen de Androsdreef op aandringen van 
Vocking, die zelf het liefst priester-arbeider wilde worden en dat vanaf maart 
1970 ook werd, Gerrit Willems in de voorzomer van 1969 bij het provinciebe-
stuur voordroeg als plaatselijke overste. De definitie nam die voordracht louter 
voor kennisgeving aan en benoemde Vocking tot overste, omdat de generale 
definitie in Rome zich nog niet had uitgesproken over de vraag of lekenbroeders 
bestuursfuncties konden krijgen. Bovendien was de Androsdreef een vormings-
huis en was Vocking vormingsleider en daarmee ipso facto ook overste, aldus de 
definitie. Vocking had zich nu als definitielid bij het meerderheidsbesluit van zijn 
collegae-definitoren moeten neerleggen, maar deed dit niet. In plaats daarvan 
weigerde hij het ambt van overste te aanvaarden. Daarop benoemde de definitie 
‘de tweede kandidaat’, Gerrit Willems. Maar dit leidde in de provincie tot heftige 
protesten, vooral tegen de handelwijze van Vocking, die als drammerig en pro-
vocerend werd getypeerd. Daarom moest hij volgens sommigen terugtreden als 
vicaris-provinciaal. Vocking stelde daarop de vertrouwenskwestie: hij zou zich 
terugtrekken, als het kapittel daarom zou vragen. En dus kwam er een extra ka-
pittelzitting op 26 en 27 december 1969. Tijdens dit ‘Kerstkapittel’ werd toege-
licht waarom de definitie besloten had akkoord te gaan met de keuze van Gerrit 
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Willems tot huisoverste. Mocht de Congregatie van de Religieuzen in Rome 
zich daartegen verzetten en mocht de generale definitie zich hierbij aansluiten, 
dan zou het provinciebestuur zijn beslissing heroverwegen. Voorts bleek uit een 
peiling dat Vocking als definitor en als vicaris-provinciaal kon aanblijven.

Tijdens het Kerstkapittel kwam ook nog een tweede ‘kwestie’ aan de orde, 
te weten het voornemen van de Androsdreef om van de leefgroep ‘een gemeng-
de franciscaanse commune’ te maken. Dit had mede te maken met het feit dat 
twee van de vijf – geprofeste – fraters binnen een jaar weer waren uitgetreden en 
nieuwe aanwas uitbleef. Daarom wilde Vocking de groep aanvullen met enkele 
franciscanessen of clarissen. Zo zouden de nadelen die verbonden waren met de 
eenzijdig mannelijk of vrouwelijk samengestelde communiteiten tenietgedaan 
kunnen worden. Hij wist twee jonge zusters van de Franciscanessen van Dene-
kamp voor zijn plannen te winnen, maar dat ging wel ten koste van allerlei span-
ningen en conflicten, zowel met enkele medebestuursleden als met een groot 
aantal medebroeders die van oordeel waren: ‘Zij mogen experimenteren, maar 
graag buiten de Orde’. En dan was er nog het zwalkende optreden van het pro-
vinciaal bestuur van de beide zusters. Dat werd namelijk sterk onder druk gezet 
door het generaal bestuur van de congregatie dat in Thuine (Duitsland) zetelde 
en door de Congregatie van de Religieuzen in Rome om niet in te stemmen met 
een gemengde communiteit. Met het compromis dat in juli 1970 werd gesloten 
en dat vanaf 12 augustus ook werd uitgevoerd: de beide zusters samen met Gerrit 
Willems op de Androsdreef, de anderen op de Milosdreef, was het conflict ech-
ter niet uit de wereld. Integendeel, in september beval de Congregatie in Rome 
dat het experiment per 30 november beëindigd moest worden. Gebeurde dat  
niet, dan zouden de beide zusters Mariëtte Becker (30 jaar) en Martine Buitink 
(32 jaar) uit de congregatie gezet worden en ontslag krijgen van hun geloften. 
Dit ultimatum werd later verlengd tot 20 december, maar toen was al lang dui-
delijk dat de Congregatie niet op haar standpunt zou terugkomen. Vocking, die 
inmiddels als ‘bandenpoetser’ bij de Utrechtse Banden Onderneming (ubo) 
werkzaam was, gaf daarop een verklaring uit: ‘Per 20 december snijden wij, leden 
van de Androsdreef de banden met Denekamp, maar ook met de orde van de 
kapucijnen door. Wij kiezen voor een onafhankelijke opstelling; de beide zusters 
blijven deel uitmaken van de groep.’ Een gevolg hiervan was dat de twee nog 
overgebleven fraters, Piet van Asseldonk (*1945) en Paul Pahlplatz (*1947), zich 
met ingang van 21 december 1970 uitschreven uit de orde en enkele maanden 
later ook de Androsdreef vaarwel zeiden.

Frans Vocking, Gerrit Willems en Jan Scheffers, die sinds 1 september 1970 
ook tot de groep behoorde, bleven vooralsnog als ‘uitwonende kapucijnen’ 
lid van de Androsdreef-commune, zoals de groep zich voortaan noemde. Die 
commune vormde nu geen ‘kapucijnse religieuze fraterniteit’ meer. In plaats 
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daarvan wilde zij verder groeien als ‘commune – in brede zin: met religieuzen en 
niet-religieuzen, gehuwden en ongehuwden’. Daartoe nam zij in de jaren nadien 
uiteenlopende mensen op, eerst op de Androsdreef, vanaf augustus 1975 op de 
Regentesselaan, waar Frans Vocking en Mariëtte Becker toen gingen wonen. 
Gerrit Willems zat toen al lang en breed in Emmaus-Langeweg. Ook Jan Schef-
fers woonde sinds augustus 1972 niet meer in de groep. Aan de ‘restantgroep’ 
kwam een einde toen Frans op 3 januari 1976 totaal onverwachts aan het provin-
ciebestuur liet weten dat hij vanwege zijn voorgenomen huwelijk met Mariëtte 
uit de orde trad. Dat huwelijk vond plaats op 25 februari van datzelfde jaar en wel 
in aanwezigheid van provinciaal Piet Leenhouwers en diens voorganger Alfred 
van de Weijer alsmede bestuurslid Joachim Scheepers. Hun deelname aan een 
huwelijkssluiting in het kader van een eucharistieviering zonder dat Vocking 
dispensatie had aangevraagd, werd tijdens een tussenkapittel op 26 april 1976 
door een groot aantal kapitularissen scherp bekritiseerd. Of zoals een van hen 
het formuleerde: ‘Met kapucijnen doe je niet, wat je wilt. Dat heeft Alfred wel 
ondervonden. Vocking had nooit zo snel tot definitor gekozen mogen worden. 
Hij is het slachtoffer geworden van zichzelf.’

De weinig florissante afloop van het Androsdreef-experiment betekende niet 
het einde van ‘de kleine, franciscaans georiënteerde leefgroepen’, ook al meen-
den sommigen dat hiervan te weinig echte dynamiek en vernieuwing uitging. 
Zo werd in juli 1979 in Enschede in het voormalige klooster ‘Larinks Sticht’ 
van de Zusters van Amersfoort, dat inmiddels eigendom was van het dekenaat, 
door Arnulf Sibbing (1937 – uittrede 1998) uit ’s-Gravenhage en Lambert van 
de Water (1937-1988) uit Helmond de ‘Leefgemeenschap De Wonne’ opgericht. 
Beiden hadden van september 1971 tot voorjaar 1976 ook al deel uitgemaakt van 
de kapucijnse Heutinkgroep in Enschede, maar wilden hun ideaal van religieus 
leven ook openstellen voor niet-kapucijnen. Met hun keuze voor een ‘gemengde’ 
vorm van samenleven en samenwerken op basis van een evangelische inspiratie 
leek deze woongemeenschap enigszins op de Emmaus-communiteit die sinds 
1971 in Langeweg bestond. Net als Emmaus kende De Wonne van meet af aan 
een vaste kerngroep van een tiental mannen en vrouwen onder wie, althans in 
de beginjaren, twee en gedurende enige tijd zelfs drie kapucijnen en ook enkele 
zusters. Sibbing beschouwde deze kerngroep als een fraterniteit, bepalend voor 
de ‘religieuze grondslag’ van de hele groep. De kerngroep bood namelijk ook 
gastvrijheid aan een meer ‘vlottende’ groep van tussen de dertig en veertig per-
sonen: veelal mensen ‘in de knel’, onder wie ook kinderen.

De gemeenschap leeft zoveel mogelijk van hetgeen onze moderne welvaarts-
maatschappij niet meer nodig heeft en ‘runt’ een winkel met tweedehands kle-
ding en andere gebruikte goederen. Onder verwijzing naar de vroegere bestem-
ming heeft Van de Water het gebouw op Noorderhagen 25 ooit getypeerd als 
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‘een klooster, waar een straat door loopt’. De wereld is in De Wonne dan ook 
nooit ver weg. Het kloosterlijke van de gemeenschap blijkt onder meer uit het 
feit dat in principe niemand over een eigen inkomen beschikt, maar datgene wat 
hij of zij verdient zoveel mogelijk aan de gemeenschap afstaat en vervolgens naar 
behoefte een deel krijgt uit de gemeenschappelijke pot. Ook kent de groep elke 
dag enkele vaste gebeds- en bezinningsmomenten. De Wonne, die een aantal 
jaren financieel ondersteund is door de Nederlandse kapucijnenprovincie en de 
Zusters van Denekamp, bezit inmiddels dependances in Almelo en in Glaner-
brug die beide ook in een voormalig klooster zijn gevestigd. Arnulf Sibbing, nu 
priester van het aartsbisdom, maakt in 2016 nog steeds deel uit van de leefgroep.

Een laatste vorm van een aan de tijdgeest aangepast groepsleven als alterna-
tief voor het traditionele kloosterleven ging terug op een voorstel op het kapittel 
van juni 1972. Doel daarvan was om meer energie te steken in nieuw te vormen 
grotere ‘experimenteergroepen’, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid in 
combinatie met een bepaalde vorm van gezamenlijkheid. De kleinere leefgroe-
pen bleken vaak toch te kwetsbaar. Bovendien vormde een iets meer vrijblijvende 
groepsvorming wellicht een aantrekkelijker perspectief voor het groeiende aantal 
alleenwonenden. Zo ontstond vanaf januari 1973 in Noord-Holland een traditie 
van tweemaandelijkse informele samenkomsten van ruim dertig medebroeders, 
steeds op een andere plaats en vaak rond een concreet thema, waaruit in febru-
ari 1982 het ‘Kontakt Kapucijnen Amsterdam’ voortkwam. Hieruit groeide een 
streekconvent met oud-vlootaalmoezenier Marinus – Jan – Bandsma (*1936) uit 
Amsterdam als regio-leider. Die stuurde in de jaren nadien aan op de vorming 
van een ‘volwaardige’ fraterniteit, die op 4 oktober 1996 als de Randstad-fra-
terniteit met vijftien medebroeders en met Bandsma als gardiaan officieel van 
start ging. De fraterniteit kende maandelijkse bijeenkomsten, hield elk jaar een 
gezamenlijke retraite en had een gezamenlijke kas, van waaruit ook goede doelen 
werden gefinancierd. Na de opheffing eind 2004 van de communiteit op de Lijn-
baansgracht, waarvan de leden ook deel uitmaakten van de Randstad-fraterniteit, 
stierf de fraterniteit een langzame dood.

Na het kapittel van 1978 werd nog datzelfde jaar op initiatief van de eerder 
genoemde Revocatus Verstijnen, op dat moment pastoor in Nispen, ten behoe-
ve van de ongeveer tien veelal alleenwonende medebroeders in West-Brabant 
en Zeeland begonnen met maandelijkse informele bijeenkomsten. Daaruit ont-
stond op 1 januari 1981 het streekconvent Zuid-West, dat van 6 oktober 1981 tot 
31 december 1987 ‘Streekkonvent Philippine’ heette en nadien als Streekkonvent 
Zuid(-West) geboekstaafd stond. Dit convent, in feite een samensmelting van 
de vroegere kloostercommuniteiten van Sluiskil, Rilland-Bath en Langeweg, 
gold vanaf een bepaald moment als een regionale fraterniteit met als plaats 
van samenkomst eerst het klooster van Sluiskil, later de pastorie in Philippine 
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en uiteindelijk het kapucijnenklooster van Breda. Het bezat een eigen gardi-
aan. De laatste medebroeder die deze functie vervulde, was Jan Scheffers. Hij 
noemde het convent in zijn verslaglegging ten behoeve van het kapittel in mei 
2008 enkel nog een ‘ontmoetingsgroep’. Op dat moment telde die groep nog 
slechts vijf leden. Wat haar motiveerde en bijeenhield was niet zozeer ‘een leven 
in gemeenschap’, een ‘vita communis’, als wel ‘een leven in broederschap’, een 
‘vita fraterna’. Datzelfde motiveerde de kapucijnen die vanaf 1985 in Velp als 
‘solitarii’ bijeenkwamen en die zich vanaf september 1990 de ‘Emmausgangers’ 
noemden. Sinds augustus 1997 fungeerden Arno – Willem – Rovers (*1931) uit 
Uden en later Goderik – Harrie – Verschuren (*1943) uit ’s-Hertogenbosch als 
vertegenwoordiger en aanspreekpunt van deze in de loop der jaren ook steeds 
kleiner wordende groep, die zich op het kapittel van mei 2008 eveneens als een 
‘ontmoetingsgroep’ afficheerde.

4.3  het oriëntatiewerk

Tijdens een tweetal ‘open beraden’ op 13 oktober 1974 en 19 januari 1975 met 
het oog op het kapittel van begin april 1975 werd onder meer gesproken over 
de toekomst van het eeuwenoude ‘moederklooster’ in Velp. Gesuggereerd werd 
om van dit convent een retraite- of bezinningscentrum te maken, ook voor niet- 
religieuzen. Die konden dan tevens aan het communiteitsleven deelnemen. Een 
andere suggestie betrof de inrichting van dit klooster tot ‘Doortochthuis’, waar-
bij samenwerking gezocht kon worden met de Franciscaanse lekenorde (flo). 
Tijdens het kapittel zelf werd een ‘Plan Velp’ gepresenteerd, waarin werd voort-
gebouwd op de meerdaagse bezinningsactiviteiten die daar sinds 1972 met veel 
succes plaatsvonden. Dankzij die zogenoemde ‘Velp-weken’ was het klooster 
‘herontdekt’ en had het een tweede leven gekregen. Daarom moesten die bijeen-
komsten voortgezet worden, maar niet enkel in Velp, om de communiteit aldaar 
niet te zeer te belasten. De discussie daarover werd tijdens een ‘tussenkapittel’ 
op 8 juni 1977 verbonden met een voorstel om te onderzoeken hoe jongeman-
nen gemotiveerd konden worden om zich voor langere tijd bij de kapucijnen-
gemeenschap aan te sluiten. Daartoe was al op 24 februari 1977 een werkgroep 
‘Oriëntatie(dagen)’ opgericht onder leiding van Jan Kampschreur die eerder ook 
betrokken was bij de ‘Velp-weken’.

Kampschreur wist zijn medekapittelleden in juni 1977 ervan te overtuigen 
dat een meer actief beleid inzake het aantrekken van kandidaten voor de orde 
gewenst was: ‘Wij zijn geen vervallen huis, wij moeten ons geen crisis laten aan-
praten, wij hebben jonge mensen van nu nog heel wat te bieden’. Het kapittel was 
het hiermee eens, maar sprak zich niet uit over de vraag of er voor die eventuele 
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aspirant-kapucijnen een aparte oriëntatiecommuniteit gevormd moest worden, 
zoals Kampschreur wilde, óf dat alle communiteiten die oriëntatie moesten 
kunnen bieden. Daarom bleef ook open of Velp tot zo’n oriëntatiecommuniteit 
moest uitgroeien. Er bestonden namelijk ook plannen om dat klooster aan de 
gemeente te verkopen.

Toch werd datzelfde najaar al gestart met een opmerkelijke advertentie-
campagne in een aantal landelijke en regionale dagbladen. Hiervoor had werk-
groep-lid Arnulf Sibbing een in het oog springend format ontworpen met als 
blikvanger de bekende afbeelding van ‘het schamele koppie van Franciscus’ van 
de Florentijnse schilder Cimabue (1240-1302) die een onderdeel vormt van een 
groter fresco in de benedenkerk van de Franciscusbasiliek in Assisi. Als motto 
voor de campagne was gekozen: ‘Franciscus van Assisi. Als die persoon je wat 
zegt…’ De actie leidde tot een onverwacht grote respons, zij het dat het oor-
spronkelijke beperkte doel om op die manier kandidaten voor de orde te werven, 
al snel plaatsmaakte voor een bredere opzet: ‘Wij vingen namelijk andere vissen 
als waarvoor we aanvankelijk de hengel uitwierpen.’ Maar duidelijk was wel dat 
degenen die op de advertentie reageerden, mannen en vrouwen, katholieken en 
niet-katholieken, geïnteresseerd waren in ‘een oprecht religieus en franciscaans 
leven’. Om in die interesse te voorzien bedacht de werkgroep een zogenoemd 
‘kennismakingsweekend’ met daarin een eerste ‘oriëntatie op de persoon van 
Franciscus en zijn idealen’. Tijdens dat weekend zou informatie verstrekt worden 
over het franciscaanse religieuze leven, zouden er ontmoetingen zijn met een 
aantal mannelijke en vrouwelijke religieuzen en zouden verschillende meditatie-
vormen worden beproefd.

Vanaf februari 1978 werd met dit experiment begonnen en wel in het klooster 
’s-Herenhof van de clarissen-capucinessen in Babberich. Daar en later ook bij de 
clarissen in Megen en Nijmegen en uiteraard bij de kapucijnen in Velp hebben 
tot de viering van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de Oriëntatiebeweging in 
oktober 1990 niet minder dan honderd van dit soort kennismakingsweekenden 
plaatsgevonden. Hieraan namen in totaal ongeveer duizend mannen en vrou-
wen deel. Na 1990 volgde een nieuwe reeks ‘Franciscusweekenden’, zij het dat 
de persoon van Clara nu ook steeds meer aandacht kreeg: Franciscus en Clara 
waren immers allebei mensen die ‘zich lieten inspireren door het Evangelie: door 
eenvoud, broederlijkheid, stilte en gebed’. Dát wilden de initiatiefnemers ook 
overdragen. Verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie waren aanvanke-
lijk de al genoemde Arnulf Sibbing samen met Jan Kampscheur en voorts enkele 
zusters, onder wie Paula van den Barselaar van ’s-Herenhof. Voor hand-en-span-
diensten konden de organisatoren terugvallen op de andere leden van de nog 
steeds bestaande werkgroep, onder wie de reeds genoemde Werenfried van Ven-
rooij en Gerbert Goossens. Die wilden echter meer.



een netwerk van kloosterfamilies  |  163

Daarom stelden zij aan het kapittel van juni 1978 voor een ‘Franciscaans 
Centrum’ op te richten waar een kapucijnenfraterniteit, levend in de geest van 
de ‘nieuwe levensstijl’, gevestigd zou kunnen worden voor de ontvangst en be-
geleiding van mensen die zich via de ‘Oriëntatie’ verder wilden verdiepen in 
het franciscaanse leven. Het kapittel nam dit voorstel over en wees Velp aan als 
meest voor de hand liggende plek. Daartoe vestigde zich vanaf eind januari 1979, 
conform een ‘plan Nieuw-Velp’, een deels vernieuwde communiteit in Velp on-
der leiding van Werenfried. Vanuit die communiteit werden in het kader van de  
Oriëntatie voortaan ook thematische vervolgweekends aangeboden over Armoe-
de, Solidariteit, Kerk en geloven, Vrede en Schepping.

Na het kapittel van 1981 waar Werenfried tot provinciaal werd gekozen, 
kwam Berno – Jacques – Wijnen (*1942) uit Eindhoven naar Velp. Hij volgde 
Werenfried op als gardiaan en nam van Jan Kampschreur het coördinatorschap 
van de Oriëntatie over. Maar die dubbelfunctie bleek voor hem te zwaar, temeer 
omdat zich binnen de communiteit steeds meer twee stromingen begonnen af te 
tekenen. Sommige leden wilden vasthouden aan het kloosterleven in klassieke 
stijl, terwijl anderen onder verwijzing naar de aanwezigheid van twee zusters 
Franciscanessen van Denekamp een open religieuze commune nastreefden.  
Jacques Wijnen zelf was een voorstander van die tweede visie, maar slaagde er 
niet in alle medebroeders achter zich te krijgen. Daarom vertrok hij in 1983 weer. 
Zijn opvolger, Hans de Visser, heeft zich onder meer bekommerd om de inhou-
delijke versterking van het Oriëntatiewerk. Daarbij steunde hij op een in juli 1982 
gevormd Beraadscollege dat zich vooral bezighield met de beleidsmatige aspec-
ten van het Oriëntatiewerk. Verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van 
de verschillende programma’s was vanaf eind 1987 Ernestus – Harrie – van den 
Bosch (*1935) uit Erp. Hij werd ook voorzitter van het Beraadscollege.

In 1995 werd begonnen met een ‘toerustingscursus’ voor ‘oriënteerders’ die 
nadien zelf als weekendbegeleider mee konden optreden. Al eerder waren er di-
verse verdiepingsgroepen en meditatiegroepen van oud-oriënteerders ontstaan, 
die in Velp, Breda of bij de clarissen in Nijmegen samenkwamen. Ten behoeve 
van deze groepsbijeenkomsten werd in 1997 in Velp naast het klooster ‘als een 
investering in de toekomst’ een zogenoemd ‘dormitorium’ gebouwd, bestaande 
uit twaalf kleine gastenverblijven en een eigen meditatieruimte. Ook vond vanaf 
1999 in Velp jaarlijks een zogenoemde ‘Oasedag’ plaats voor oriënteerders ‘die 
hun franciscaanse vlam brandend wilden houden’. Voor het contact met al deze 
mensen bestond al sedert maart 1984 een contactbrief, Gaandeweg geheten, die 
in een oplage van 350 exemplaren werd verspreid.

Vooruitlopend op een situatie waarin de kapucijnen niet meer in staat zouden 
zijn het Oriëntatiewerk volledig te dragen en voort te zetten, besloot de provin-
ciale definitie in april 2004 een professionele lekenkracht aan te trekken. Die 
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moest als Oriëntatiemanager de algehele begeleiding van het Oriëntatiewerk op 
zich nemen. Voor deze functie werd de voormalige bedrijfs- en ziekenhuispastor 
Rens Stobbelaar in dienst genomen. Hij ging per 1 oktober 2004 aan de slag  
als custos. Met deze historische benaming was zijn juridische positie echter  
nog niet helder omschreven. Dat hij onder het provinciebestuur stond, maar bo-
ven het nog steeds bestaande Beraadscollege dat ideeën huldigde die bij tijd en 
wijle afweken van die van het bestuur, leidde soms tot spanningen. Daar kwam  
bij dat de nieuwe custos aanvankelijk ook nog enkele kapucijnen naast zich had 
voor de inhoudelijke programmering en uitvoering, met name de al genoemde 
Harrie van den Bosch en voorts Wim van Kreij (*1938) uit Nuland en Savio  
Nederstigt (*1935) uit Haarlem. Die kozen gezien hun voorgeschiedenis als 
kapucijn soms voor een wat andere insteek dan Stobbelaar. Desondanks slaag-
den zij er samen in het Oriëntatiewerk een steeds hechtere structuur te geven, 
bestaande uit een samenhangend aanbod van kennismaking (één weekend), 
vervolg (vijf weekenden) en verdieping (vier weekenden). Bij elk van deze on-
derdelen was sprake van drie ‘sporen’: het meeleven met de gastcommuniteit, de 
deelname aan het programma en de reflectie op de betekenis hiervan voor het 
eigen spirituele leven.

Tijdens de kapittels van juni 2005 en mei 2008 werden verdere stappen ge-
zet in de richting van een verzelfstandiging van het Oriëntatiewerk, los van de 
kapucijnen maar wel verbonden met het klooster in Velp. In dat verband werd 
gesproken van een ‘Nieuw Velp’ dat gebaseerd bleef op het fundament van een 
leefgroep: eerst nog bestaande uit kapucijnen, maar geleidelijk aan steeds meer 
gedragen (dat was althans de bedoeling) door een groep franciscaans geïnspi-
reerde mannen en vrouwen, zo mogelijk afkomstig uit de Oriëntatie. Jacques 
Wijnen, die in 1999 naar Velp was teruggekeerd en sinds 2008 gardiaan was, 
gaf mede leiding aan dit omvormingsproces waarin provinciebestuur, commu-
niteit en Oriëntatie zoveel mogelijk samen optrokken. Van dit proces werd met 
ingang van april 2010 geregeld verslag gedaan door middel van een Nieuwsbrief. 
Ook werd er in december 2010 een steunstichting ‘Vrienden Kapucijnenkloos-
ter Velp’ opgericht, die voor de financiële levensvatbaarheid op langere termijn 
moest zorgen.

Na het vertrek van de twee laatste kapucijnen, Janus Adriaans en Jacques Wij-
nen in september en november 2012, moest een ‘coördinatiegroep’, bestaande uit 
Rens Stobbelaar, Wout Oosterkamp en rustend architect Daan Peters, leiding 
geven aan een ‘doorstart’ gericht op de vorming van een nieuwe bewonersgroep 
in Velp. Deze groep moest ook de toekomst van het Oriëntatiewerk veiligstel-
len. Op 17 maart 2013 werd die doorstart formeel beklonken met de onthulling 
van een aangepast naambord: ‘Bij de kapucijnen’. De bewonersgroep moest het 
klooster op termijn ook in financieel-materieel opzicht gaan exploiteren. Dat 
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dubbele doel bleek echter een (te) moeilijke opgave. Daarom moest het provin-
ciebestuur eind 2014 besluiten het experiment ‘Nieuw Velp’ te beëindigen. Ver-
volgens ging men op zoek naar anderen om in elk geval het voortbestaan van de 
kloostergebouwen veilig te stellen.

 4.4  de permanente vorming

Met de keuze van Werenfried van Venrooij tot provinciaal tijdens het 34ste ka-
pittel in juni 1981 in Boxmeer kwam er geen uitgesproken bestuurder aan het 
roer van de provincie te staan. Werenfried was echter wel iemand die in de loop 
der jaren beleidsmatig had leren denken: als definitor en als vicaris-provinciaal 
maar ook als lid van diverse commissies en werkgroepen. In die functies had hij 
zich doen kennen als een harde en gedreven maar soms wat ongeduldige wer-
ker die niet snel van zijn stuk te brengen was. Provinciaal is hij niet minder dan 
twaalf jaar geweest: van 1981 tot 1987 en van 1993 tot 1999. In die jaren heeft hij 
veel energie gestoken in wat tijdens het kapittel van 1981 ‘permanente vorming’ 
werd genoemd. Hiermee werd beoogd ‘een voortdurende bezinning te bewerk-
stelligen op de fundamenten van ons leven en op onze eigen identiteit’. Daartoe 
kondigde Werenfried in zijn Nieuwjaarsbrief van 28 december 1981 ‘een plan 
voor een driejarig programma van Permanente Vorming’ aan. Een eerste uitwer-
king hiervan verscheen in april 1982 bij gelegenheid van de honderdste verjaar-
dag van de provincie. In deze bestuursnotitie ‘Permanente Vorming: een Kader 
voor Beleid’ was sprake van een vormingstraject met provinciedagen, regiobij-
eenkomsten, overstendagen en huiskapittels. Tijdens die bijeenkomsten moest 
informatie gegeven worden, maar moest er vooral ruimte zijn voor bezinnende 
elementen en een gedachtewisseling daarover. Zo hoopte Werenfried de vergrij-
zende provincie van nieuwe impulsen te voorzien en de spiritualiteit, maar ook 
het gemeenschapskarakter van de broederschap te versterken.

Met dit vormingstraject was al begonnen tijdens een ‘werkdag’ op 1 maart 
1982 in Den Bosch waaraan door tachtig medebroeders werd deelgenomen. 
Hier had de Vlaamse oud-provinciaal Feliciaan Boeve gesproken over een aantal 
nieuwe inzichten, ontleend aan de sinds Vaticanum ii grondig gewijzigde Con-
stituties van de orde. In dat verband noemde hij vier punten. Allereerst de draag-
wijdte van het ‘de mindere zijn’, meestal aangeduid als de ‘minoritas’. Dan de 
betekenis van de orde als ‘fraternitas’. Vervolgens de actuele vormgeving van de 
boetvaardigheid. En tenslotte de nog steeds actuele spanningsverhouding bin-
nen het kapucijns identiteitsbesef, gekenmerkt door enerzijds een apostolische 
en anderzijds een monastieke dimensie. Voor Boeve golden die vier inzichten als 
de ‘grondpijlers die het leven van de kapucijnen in reliëf zetten’.
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In de lijn van de uitkomsten van deze ‘werkdag’ vonden op 20 april 1982 en 
op 17 oktober 1983 deels in Tilburg, deels in Oosterhout ‘Provinciedagen’ plaats. 
Die gingen achtereenvolgens over ‘de herontdekking van Franciscus als een pro-
feet voor onze tijd’ en over ‘de toekomst van het religieuze leven’. In verband met 
dit laatstgenoemd thema blikte oud-provinciaal Piet Leenhouwers terug op zijn 
rondreis langs alle Nederlandse kapucijnenkloosters. Daar had hij gesproken 
over ‘de toekomst van het religieuze leven’ aan de hand van het kort voordien 
verschenen boek Religieuzen naar een nieuwe tijd? Mystiek en politiek van de navol-
ging van de Duitse theoloog Johann Baptist Metz. Na die terugblik bogen de 
deelnemers zich in kleine groepen over een stelling die voor Leenhouwers, maar 
ook voor Werenfried bepalend zou worden voor alle verdere activiteiten in het 
kader van de permanente vorming. Die stelling luidde: ‘We mogen de vitaliteit 
van onze provincie niet teveel afmeten aan het aantal jongeren of aan het aantal 
inzetbare krachten. De vitaliteit van onze provincie wordt bepaald door onze 
bereidheid om samen na te denken over ons gezamenlijk standpunt ten opzichte 
van actuele kwesties en problemen op kerkelijk en maatschappelijk gebied, zodat 
we als provincie een duidelijker gezicht kunnen hebben.’

Om zijn medebroeders hiervan blijvend te doordringen besloot Werenfried 
op advies van Jan Kampschreur een Werkgroep Vorming in te stellen, die in juli 
1983 met zijn werkzaamheden begon. Omdat deze werkgroep zich vooral richtte 
op de zogenoemde initiële of inleidende vorming (zie hiervoor hoofdstuk 4 van 
deel iii), werd in december 1984 ook een Vormingsraad ingesteld onder voor-
zitterschap van Luchesius – Ton – Smits (1918-2010) uit Woensel. Die raad heeft 
vanaf 1985 als kader voor de permanente vorming een aantal jaarprogramma’s 
ontwikkeld. Die waren achtereenvolgens gewijd aan: ‘Oriëntatie in de huidige 
samenleving en toetsing aan de bronnen’ (1985-’86), ‘Oriëntatie in een samen-
leving die het accent verlegt naar de eigenwaarde van het aardse bestaan’ (1986-
’87) en ‘Hoe de broeders door de wereld gaan’ (1987-’88). Laatstgenoemd thema 
was ontleend aan het slotdocument van de vijfde algemene Ordesraad die in de 
herfst van 1986 in Garibaldi was gehouden en gewijd was aan ‘Onze profetische 
aanwezigheid in de wereld: apostolisch leven en werken’ (zie hiervoor ook de 
hoofdstukken 2 en 3 van deel v i). Rond elk van die thema’s werd door de Vor-
mingsraad een reeks bezinningsdagen georganiseerd.

Ook startte de raad in mei 1985 met zogenoemde ‘Emmausdagen’ in Velp 
die vooral bedoeld waren om de onderlinge band tussen de medebroeders te 
versterken. Die dagen bleken vooralsnog een groter succes dan de thematische 
gespreks- en bezinningsbijeenkomsten van de jaarprogramma’s. Klaarblijkelijk 
besefte men wel dat tegenover de in de jaren zestig en zeventig gegroeide plu-
riformiteit meer aandacht nodig was voor gezamenlijkheid en gemeenschappe-
lijkheid, maar schrok men terug voor een inhoudelijke uitwisseling van wat ieder 
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ten diepste bewoog. Daarmee zou ook de polarisatie kunnen terugkeren, die nu 
min of meer bedwongen leek. Daarom waren ook de meer grootschalige ‘Pro-
vinciedagen’ die in deze jaren plaatsvonden zo succesvol. Dat gold bijvoorbeeld 
voor de interprovinciale ontmoetingsdag op 25 september 1985 in Antwerpen 
naar aanleiding van ‘Vierhonderd jaar kapucijnen in de Lage Landen’, waaraan 
ruim 120 Nederlandse kapucijnen deelnamen. En ook voor de provinciedag op  
9 maart 1987 in Breda, gewijd aan ‘Mogelijkheden en moeilijkheden van een ver-
grijzende religieuze gemeenschap’ met eveneens meer dan honderd deelnemers. 
Hier ging het om de vraag hoe in een verouderende leefgemeenschap jongeren 
en ouderen zich bij elkaar thuis kunnen blijven voelen met respect en eerbied 
voor elkaars anders-zijn. Dat bleek namelijk niet gemakkelijk.

Daarom werd tijdens het kapittel van juni 1987 gepleit voor een provinciaal 
die op de eerste plaats een pastor was voor zijn medebroeders: ‘Samen met zijn 
medebestuursleden moet hij “de schaapskooi van onze provincie” overeind hou-
den’, luidde het advies van een van de kapitularissen. Gekozen werd de eerder 
al in ander verband genoemde Antoon Mars uit Raalte, die later van zichzelf 
zou zeggen: ‘Ik kwam als een gewone pastor vanuit IJmuiden naar Den Bosch.’ 
Net als zijn voorganger Werenfried van Venrooij zou hij in totaal twaalf jaar 
het provinciaalsambt blijven bekleden: van 1987 tot 1993 en van 1999 tot 2005. 
‘Beleid maken was in al die jaren geen sinecure’, aldus een opmerking van hem 
in het ‘Bestuursverslag 1990-1993’. Dat hing onder meer samen met een andere 
beleving, invulling en verwoording van ‘onze gezamenlijkheid’: ‘Vroeger was de 
volgorde: provincie, kommuniteit, jezelf. Nu is dat omgekeerd: jezelf, je omge-
ving, het provincieverband.’ Over de consequenties hiervan werd al tijdens dat 
kapittel van juni 1987 expliciet gesproken en wel aan de hand van een notitie, 
getiteld ‘Onze Zending in de Wereld en de Kerk van nu’. Volgens het merendeel 
van de kapitularissen ontbrak het in die notitie echter aan een inspirerende visie 
en aan een program voor de profetische zending van de kapucijnen: ‘Franciscus 
moet ons model zijn: zijn evangelische vrijmoedigheid, die steeds geweldloos is 
en niet agressief ’.

In de maanden nadien werd de nota herschreven en verbonden met twee an-
dere teksten over respectievelijk ‘het gegeven van de pluriformiteit in ons leven’ 
en ‘mijn roeping als kapucijn’. Deze drie notities vormden het uitgangspunt voor 
een door Jan Kampschreur opgezette peiling onder alle Nederlandse kapucijnen 
in maart 1989 met een tweetal zeer persoonlijk getinte vragen. Die luidden: Hoe 
voel ik mij nu als kapucijn? Wat maakt mij nu gelukkig als kapucijn, wat doet mij 
pijn?

Een samenvattend overzicht van alle binnengekomen reacties – 118 in totaal 
(58% van de gehele provinciepopulatie) – werd onder de titel ‘Wij kapucijnen 
nu en morgen’ tijdens een provinciedag of ‘Mattenkapittel’ op 28 maart 1990 
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in Biezenmortel gepresenteerd en besproken. Wat eigenlijk al veel langer duide- 
lijk was, trad nu nog eens extra scherp aan de dag: er was in de provincie sprake 
van twee stromingen: de ene was meer optimistisch over alle ontwikkelingen in 
kerk en provincie sinds Vaticanum ii, de andere meer bezorgd en zelfs kritisch. 
Waar de eerstgenoemde groep wees op het feit dat een aantal medebroeders heel 
resoluut aan de kant van ‘de armen van onze tijd’ ging staan, stelde de tweede 
dat ‘wij in onze levenswijze te ver zijn meegegaan met de consumptiedwang en 
materiële welvaart in Nederland’. Waar de eerstgenoemde groep blij was over de 
ruimte die iedere medebroeder had om te wonen volgens de manier die bij hem 
paste, stelde de tweede dat het zelfstandig wonen van veel medebroeders een ver-
zwakking betekende van het communiteitsleven. Waar de eerstgenoemde groep 
pleitte voor een meer evangelische, menselijke en liefdevolle kerk, benadrukte de 
andere de gehoorzaamheid aan het beleid van de bisschoppen. Maar wat beide 
groepen bond was het besef dat het nodig was ‘terug te keren naar onze eigen 
bronnen en wortels, niet om ons te nestelen in het verleden, maar om stevig wor-
tel te kunnen schieten in onze eigen tijd en samenleving’. Daarnaast werd ook 
breed gedeeld dat ‘ons leven in broederlijke verbondenheid met elkaar en met 
de mensen een kostbaar gegeven is, actueel en urgent in onze harde moderne 
maatschappij’.

Voor de Vormingsraad was nu wel duidelijk wat haar te doen stond, hoe moei-
lijk dat ook was in een steeds ouder wordende gemeenschap die eigenlijk nooit 
een echte gesprekscultuur had ontwikkeld. De raad voelde zich daarbij gesteund 
door het ‘Algemeen Plan voor Permanente Vorming’ dat in november 1991 door 
het generaal bestuur in Rome werd uitgegeven. Daarom werden nieuwe jaarpro-
gramma’s ontwikkeld. In 1990-’91 was dat ‘De “uitstraling” van het Kloosterpas-
toraat’, waarbij geput werd uit de resultaten van het Kloosterpastoraat zoals dat 
vanaf medio jaren tachtig in Velp met succes werd beoefend. In 1991-’92 ging het 
over de encycliek Centesimus Annus van paus Johannes Paulus ii, en in 1992-’93 
over ‘Europa en de andersgelovigen’. Doel van alle activiteiten was: bevordering 
van de broederschap, onderlinge ontmoeting en uitwisseling van gedachten. 
Ook in de jaren nadien bleef de raad actief, vaak in nauwe samenspraak met het 
bestuur, dat in een aantal gevallen ook de regie van de raad overnam. Dat was 
bijvoorbeeld het geval op het kapittel van juni 1996, waar onder meer gesproken 
werd over ‘Onze modellen van broederschap’. Daarbij werd het licht gezet op de 
heel verschillende manieren waarop medebroeders woonden, leefden en werkten: 
niet alleen in grote kloostercommuniteiten; maar ook in kleine, soms gemengde 
fraterniteiten; alleenwonend, al dan niet in regio-verband; of hun leven delend 
met een huisgenote. Aanleiding tot die bespreking vormde de wens van het 
streekconvent Zuid(-West) om als een legitieme vorm van broederschap(sleven) 
te worden erkend.
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Die wel eens als ‘anarchistisch’ getypeerde verscheidenheid aan leefvormen 
binnen de Nederlandse provincie werd in de maanden nadien verbreed tot een 
zelfstandig gespreksthema ‘Ons leven als minderbroeders onder elkaar’. Hier-
over werden alle medebroeders schriftelijk bevraagd. Ook waren er in januari- 
februari 1997 in alle huizen communiteitsgesprekken over dit thema. Antoon 
Mars vatte de binnengekomen reacties samen in een notitie ten behoeve van een 
tussenkapittel op 10 en 11 juli van dat jaar. In die notitie stelde hij onomwon-
den: ‘Het grootste probleem in onze provincie is niet: de alleenwonenden in hun 
leefvormen (die zijn er altijd geweest, in en buiten de huizen). Bij ons gaat het 
om broeders die een relatie hebben en dáárom alleen wonen. En bovendien: de 
verschillende leefpatronen van de afzonderlijke leefvormen kunnen we niet tot 
elkaar brengen, vrees ik, zodat er meer respect ontstaat. Ook maatschappelijk en 
kerkelijk staan velen ver van elkaar af. En de vraag komt dan: Wat is er nog wat 
ons bindt? Wat vind ik nog bij anderen? Soms is de band flinterdun! Is dat erg? 
Is dat te verbeteren? Moeten wij het daarover hebben?’

Over die vraag naar ‘wat ons nog bindt’ ging het inderdaad op 10 en 11 juli 
en wel aan de hand van het kapittelstuk ‘Ons leven als minderbroeders onder 
elkaar’, uiteengelegd in vier gespreksonderwerpen. Dat waren achtereenvol-
gens het belang van de provincie als fraterniteit; de grondelementen van onze 
gemeenschappelijke inspiratie; ons broederschapsideaal en de wijze waarop de 
drie geloften hieraan uitdrukking geven; en de reikwijdte van de door ons er-
kende pluriformiteit. Elementen uit het verslag van dit kapittel keerden terug 
tijdens een provinciedag na afloop van de generale visitatie die van 24 augustus 
tot 18 september 1997 werd gehouden door generale definitor Paul Hinder die 
op grond van eerdere bezoeken de Nederlandse provincie behoorlijk goed ken-
de. Die provinciedag op 18 september in Biezenmortel werd ook bijgewoond 
door de generale overste John Corriveau. Hij constateerde dat de ongeveer 120 
aanwezige medebroeders het in grote lijnen eens waren over het belang van de 
Constituties en de ordedocumenten, over de waarde van de provinciale frater-
niteit en over de betekenis van de minoritas in het kapucijnenleven. Maar hij 
zag ook dat over de feitelijke levensstijl de meningen zeer uiteenliepen. Daarom 
benadrukte hij in zijn terugblik op de visitatie dat de inhoud en de grenzen van 
de pluriformiteit inzake levensstijl niet door de afzonderlijke broeders alleen 
konden worden vastgesteld. De beleving van die levensstijl moest elke broeder 
steeds voor de gemeenschap kunnen verantwoorden. Los daarvan vond hij ‘de 
woongemeenschap van een broeder met een vriend of vriendin geen deugdelijke 
weg voor de toekomst, omdat die vanwege de moeilijk hanteerbare tekentaal het 
getuigenis van ons leven naar binnen en naar buiten verduistert’.

Het lag tegen de achtergrond van het voorgaande voor de hand dat bestuur 
en Vormingsraad voor 1998 een reeks gesprekken organiseerden rond ‘Een per-
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soonlijke en gezamenlijk bezinning op onze levensstijl’. Ten behoeve hiervan 
werd in eerste instantie als toespitsing gekozen: ‘Armoede beleven in gemeen-
schap’. Daarmee werd aangesloten bij het thema van de zesde Ordesraad van 7 
september tot 1 oktober 1998 in Assisi, gewijd aan het thema ‘Armoede beleven 
in broederschap’. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze gesprekken echt zo-
den aan de dijk hebben gezet. Veel succesvoller was de ‘provinciebezinning’ naar 
aanleiding van een aanbeveling van het kapittel van mei 1999, die betrekking had 
op ‘ons persoonlijk en gemeenschappelijk bidden’. Het tijdens dat kapittel nieuw 
aangetreden bestuur, opnieuw onder leiding van Antoon Mars, nam de organisa-
tie van deze bezinning onder zijn verantwoordelijkheid. Gekozen werd voor een 
‘driejarenbezinning’ vanaf voorjaar 2000 met inleidingen/lezingen, onder ande-
re over het gebed van Franciscus, Clara en de eerste generatie kapucijnen, maar 
ook met een onderlinge bezinning over het bidden in de eigen communiteit, niet 
alleen privé, maar ook als koorgebed. Dit project werd afgesloten met de presen-
tatie van een kleine bundel Wij, kapucijnen in Nederland bidden, samengesteld door 
Kenneth – Piet Hein – van der Veer uit Laren (*1942) tijdens een provinciedag 
op 6 januari 2002 in Breda.

Ook in de jaren nadien vonden op onregelmatige tijdstippen (semi-)provin-
ciedagen plaats, vaak als afsluiting van een groter project zoals op 2 december 
2004 naar aanleiding van de generale visitatie in oktober-november 2004 en 
op 12 en 19 januari 2005 rond het thema ‘Missie anno 2004’. Dat was conform 
een aanbeveling van het kapittel van juni 2002 dat als aanloop naar de viering 
van ‘Honderd jaar kapucijnenpresentie in Indonesië’ had gepleit voor ‘een nieuw 
missionair bewustzijn’ in de Nederlandse provincie. Inleidingen van sprekers 
van buiten bleken echter niet goed afgestemd op de doelgroep. De afsluiten-
de bijeenkomsten zelf stonden vooral in functie van een versterking van het 
provinciebewustzijn en beantwoordden geheel aan dat doel. Belangrijk vanuit 
bestuurlijk oogpunt was de provinciedag die op 17 augustus 2006 in ’s-Herto-
genbosch werd gehouden. Hier werd door een zestigtal medebroeders uitvoerig 
van gedachten gewisseld over de voor- en nadelen van het eventuele beroep op 
‘internationale personele solidariteit’ met het oog op het voortbestaan van de 
Nederlandse provincie. Dit ten behoeve van de afgevaardigden naar het generaal 
kapittel in augustus-september 2006 in Rome (zie hiervoor hoofdstuk 3 van  
deel v i).

De interprovinciale dag op 23 mei 2007 in Tilburg diende vooral om de 
vriendschappelijke banden met de Vlaamse provincie te onderstrepen. Die dag 
stond namelijk in het teken van de viering van 125 jaar Nederlandse provincie. 
De organisatoren hadden hiervoor een Vlaamse inleidster uitgenodigd: Hilde 
Kieboom, oprichtster van de Egidius-gemeenschap in Antwerpen. Zij vroeg 
aandacht voor de noodzaak van een liefdevolle omgang met armen, zwakken en 



een netwerk van kloosterfamilies  |  171

ouderen, voor de groeiende kloof tussen Noord en Zuid, en voor het belang van 
een interreligieuze dialoog, vooral met de islam, en wel in de geest van Francis-
cus. De kerk was méér dan een parochie, bisdom of kerkprovincie. Van een ouder 
wordende, maar vitale kloostergemeenschap kon een voorbeeldfunctie uitgaan 
naar een samenleving waarin ouderen nauwelijks nog in tel waren. De communi-
teit in Tilburg beschikte, aldus Kieboom, over de mogelijkheden om die functie 
uit te buiten.

4.5  de zorg voor bejaarde medebroeders

De kapucijnen hebben er altijd naar gestreefd oude en zieke medebroeders zo 
lang mogelijk in de eigen kloosters te verzorgen. Daartoe beschikte elk huis 
over enkele ‘ziekenkamers’ en fungeerde een broeder als ‘ziekenoppasser’. Een 
professionele opleiding had deze broeder echter nooit ontvangen: hij leerde het 
‘vak’ door zelfstudie, het volgen van een ehbo-cursus en door mee te lopen met 
de plaatselijke huisarts wanneer die een zieke kwam bezoeken. Maar met deze 
vorm van verzorging kon vanaf medio jaren zestig gezien de vergrijzing van de 
provincie niet meer worden volstaan. Daarom moest een in oktober 1966 inge-
stelde commissie voor bejaardenzorg nagaan welk klooster in aanmerking kwam 
om meer structureel ingericht te worden voor bejaarde medebroeders die meer 
zorg nodig hadden of zelfs verpleging behoefden. Omdat Handel en Velp, waar 
tot dan toe de meeste bejaarden verbleven, voor dat doel toch minder geschikt 
waren, besloot de definitie in februari 1967 op advies van de zojuist genoemde 
bejaardencommissie het recent gebouwde klooster van Nijmegen te bestemmen 
voor ‘de verpleging en verzorging van onze bejaarden’. Dat huis beschikte al over 
een kleine revalidatieafdeling waar broeder Salvius Huisintveld (1925-2014) uit 
Twello de scepter zwaaide. Zijn medebroeder Columbanus – Hennie – Derksen 
(1943-2010) uit Zevenaar die inmiddels een diploma bejaardenverzorger had 
behaald, werd nu met het beheer van die afdeling belast. Maar dit werk lag hem 
toch minder dan hij aanvankelijk dacht, en dus mocht hij in 1969 als missionaris 
naar West-Kalimantan (Borneo) vertrekken.

Intussen was ook Acutius – Harry – Hendriks (*1934) uit Beers in Nijme-
gen komen wonen. Hij werd na het behalen van het diploma verpleegkunde a 
in het Rotterdamse Claraziekenhuis met ingang van 1 april 1976 belast met de 
leiding van de verpleegafdeling in Nijmegen. Die beschikte inmiddels over een 
tiental bedden. Vanaf begin november 1989 was Harry met dispensatie van de 
Congregatie der Religieuzen in Rome ook gardiaan van het Nijmeegse kloos-
ter en daarmee de eerste lekenbroeder die overste werd over priesters. Voor de  
dagelijkse verzorging en verpleging waren al in 1968 enkele zusters van Mater 
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Dei uit Breda naar Nijmegen gekomen. Na een interne verbouwing met als re-
sultaat twee nieuwe verpleegkamers alsmede een verbetering van de gehele ac- 
commodatie werd de verpleegafdeling van het klooster op 23 mei 1980 van over-
heidswege officieel erkend met een subsidiemogelijkheid voor twaalf bedden van-
uit de sinds 1968 bestaande Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz). 
Een probleem was echter dat de afdeling niet uitgebreid kon worden en dat een 
koppeling aan een kloosterbejaardenoord (kbo) elders in de stad ook niet mo-
gelijk was. Op langere termijn moest dus naar andere oplossingen worden ge- 
zocht, in elk geval voor bejaarden die op termijn blijvende verpleging nodig had-
den.

Daartoe had het provinciebestuur al in het vroege voorjaar van 1968 voor 
650.000 gulden het Sint Jozefklooster in de Poeijersstraat in de Eindhovense 
wijk Tongelre aangekocht. Dit klooster was in 1954-’56 door architect Martien 
van Beek gebouwd in de stijl van de zogenoemde Bossche School voor de Fran-
ciscanessen van Heythuysen. Die hadden zo’n groot klooster echter niet meer 
nodig. De kapucijnen maakten het geschikt voor de huisvesting voor ongeveer 
achttien valide bejaarde medebroeders die er tot eind 1984 gebruik van hebben 
kunnen maken. Ook in het klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda werden 
aanpassingen doorgevoerd, bedoeld om dit huis meer geschikt te maken voor 
bejaarde medebroeders. Datzelfde gebeurde in Handel. Steeds duidelijker werd 
namelijk dat de meeste oudere kapucijnen en dan vooral de ex-missionarissen 
onder hen weinig voelden voor een intercongregationeel of algemeen bejaarden-
huis en liever in de eigen gemeenschap wilden blijven wonen. Uit een door de 
commissie voor bejaardenzorg georganiseerde enquête uit 1980 bleek dat zij 
daarvoor het klooster in Tilburg het meest geschikt achtten. De commissie zelf 
nam die wens echter niet over. Wel stelde zij in een nota uit december 1980 dat in 
Midden-Brabant, zo mogelijk in een bestaand klooster (Oosterhout of Tilburg), 
een voorziening moest komen voor de verzorging en idealiter ook de verpleging 
van bejaarde medebroeders en wel op professionele basis.

Vooruitlopend op het kapittel van 22-26 juni 1981 in Boxmeer liet het provin-
ciebestuur een architecten- en ingenieursbureau onderzoek doen naar de kosten 
om het klooster op de Korvel in Tilburg te renoveren en geschikt te maken voor 
de verzorging en verpleging van ongeveer 35 bejaarden. Het bureau berekende 
tevens wat een ‘in oude trant’ nieuw te bouwen ‘kloosterbejaardencentrum met 
verpleegafdeling’ zou kosten. Ook won het bestuur advies in bij de Stichting 
Dienstverlening Bejaardentehuizen in Den Haag ten aanzien van de mogelijkhe-
den die Oosterhout bood. Na afweging van alle opties gaf het bestuur het kapittel 
in overweging om het klooster op de Korvel grondig te renoveren met het oog 
op de verzorging van bejaarde medebroeders. Maar gezien het verzet vanuit de 
Tilburgse communiteit, die zich door het optreden van het bestuur overvallen 
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voelde, werd het voorstel niet meteen overgenomen. Een ingestelde ‘zware’ com-
missie ad hoc adviseerde in november 1981 echter ook om het Tilburgse klooster 
‘optimaal te renoveren zodat dit op termijn naarmate de behoefte aan centra-
lisatie inzake verzorging en verpleging toeneemt, automatisch steeds meer het 
karakter van verzorgings- en verpleegtehuis krijgt’. De commissie adviseerde 
eveneens om de verpleegafdeling in Nijmegen vooralsnog te handhaven. Tevens 
konden de kapucijnen indien nodig gebruikmaken van de huisvestingsmogelijk-
heden in het sinds 1975 als kloosterbejaardenoord (kbo) erkende ‘Mariahof ’ van 
de Broeders Penitenten aan de Bredaseweg in Tilburg. Daar woonden inmiddels 
al drie kapucijnen. Mariahof bezat echter geen verpleegafdeling en vormde in dat 
opzicht dus geen oplossing. Het aanvankelijk ook ingebrachte voorstel om het 
klooster in Oosterhout voor de bejaardenverzorging geschikt te maken nam de 
commissie niet meer in haar beschouwingen op. Om de knoop door te hakken 
kwam het kapittel op 20 en 21 november 1981 opnieuw bijeen. Nu werd het voor-
stel van de commissie met 37 stemmen voor, geen tegen en vijf onthoudingen 
aangenomen.

Met het oog op de uitvoering van het kapittelbesluit vond van december 1982 
tot eind 1983 een grootschalige interne verbouwing van de Korvel plaats waar-
voor vrijwel de gehele communiteit tijdelijk moest ‘verkassen’. Verantwoordelijk 

Tijdens het 37ste keuzekapittel op 31 mei 1990 werden in het bestuur gekozen (v.l.n.r.) 
Joachim Scheepers, Antoon Mars (provinciaal), Piet Vriens, Werenfried van Venrooij 
en Jan Snijders. 
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voor deze renovatie, waarvoor vierenhalf miljoen gulden werd uitgetrokken, was 
een ‘bouwgroep’. Hierin zaten architect Briaire van architectenbureau Oomen 
en Kohlmann te Oosterhout dat gespecialiseerd was in de renovatie van oude 
kloosters; een aannemer van Aannemersbedrijf Heerkens-Van Bavel te Tilburg; 
de gardiaan van de Korvel, Joannes Eudes – Toon – Gerritsen (*1931) uit En-
schede; en broeder Pacianus Snik (1921-2005) uit Doesburg. Die was vóór zijn 
intreden opgeleid tot smid-bankwerker en beschikte over een groot technisch 
vernuft. Het resultaat na een jaar breken en bouwen was een klooster waarin 
de zeventig kleine cellen van weleer hadden plaatsgemaakt voor 34 grote zit-/
slaapkamers, elk met een zogenoemde natte cel, voor de oudere medebroeders 
alsmede zes kamers voor missionarissen op verlof.

Na de ingebruikneming van het gerenoveerde klooster eind december 1983 
duurde het nog enige jaren voordat de Korvel daadwerkelijk als kloosterbejaar-
denoord (kbo) ging functioneren. Tijdens het kapittel van 18-21 juni 1984 was 
er zelfs van afgezien om een aanvrage voor te bereiden gericht op de verkrijging 
van de status van kbo. Met name de Tilburgse communiteit was bang dat het 
klooster dan zijn functie als woon- en werkcentrum voor de communiteit en zijn 
opvangmogelijkheid voor missionarissen op verlof zou moeten opgeven. Boven-
dien was men ook nog niet zover om geschoold en deels vrouwelijk lekenperso-
neel in het klooster toe te laten. Maar tijdens een kapittelzitting op 22-23 sep-
tember 1986 raadde de bejaardencommissie de kapittelleden nadrukkelijk aan 
het bestuur voor te stellen om een erkenningsprocedure toch in gang te zetten: 
‘Doen wij dat niet, dan kost ons dat uit eigen middelen vijf miljoen gulden.’ Het 
kapittel nam dit advies met algemene stemmen over, maar zonder hieraan onmid-
dellijk consequenties te verbinden. Men wilde namelijk voorkomen dat oudere 
medebroeders het gevoel zouden krijgen dat zij om redenen van efficiency op 
zeker moment allemaal naar Tilburg zouden moeten verhuizen.

Ook de opeenvolgende provinciebesturen wilden niet die indruk wekken. 
Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de eerder al genoemde provinciedag op 9 maart 
1987 in Breda over de ‘Mogelijkheden en moeilijkheden van een vergrijzende 
religieuze gemeenschap’. Daar werd onder meer benadrukt hoe belangrijk het 
was dat in ‘onze huizen’ ouderen en jongeren zich bij elkaar thuis konden voelen 
met respect voor elkaars anders-zijn. Die huizen moesten ook ‘gastvrije ontmoe-
tingsplaatsen’ blijven en niet verworden tot ‘gesloten sterfhuizen’. Desondanks 
ontwikkelde de Korvel zich in de jaren nadien stap voor stap in de richting van 
een kbo, of liever tot ‘“de eigen kring” waarbinnen medebroeders verzorgd en 
verpleegd kunnen worden’.

Begin 1991 maakte het provinciebestuur bij monde van provinciaal Antoon 
Mars bekend dat vanaf 30 augustus 1991 de verpleegbehoeftige kapucijnen 
niet meer naar Nijmegen gingen, maar naar de verpleegafdeling in Tilburg. Op 
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diezelfde dag verhuisden de laatste twee zieken die nog in Nijmegen verbleven 
ook naar de Korvel. Daarmee was Nijmegen zijn ziekenafdeling kwijt. De vijf 
aw bz-bedden waarover Nijmegen inmiddels beschikte, werden nu ook naar de 
Korvel overgebracht. Plannen om samen met de Fraters van Tilburg tot één groot 
kbo te komen, waarbij de Korvel een dependance zou worden van dat nieuwe ge-
zamenlijke kbo, zijn nooit uitgevoerd, waarschijnlijk uit vrees dat dit ten koste 
zou gaan van de eigen zelfstandigheid. Wel bestond er sinds 1 september 1991 
een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse kapucijnenprovincie 
en de Stichting St. Jozefzorg in Tilburg, later Zorgcentrum Tilburg Zuid, voor 
de instandhouding van de vijf bovengenoemde aw bz-erkende verpleegbedden. 
Ook werd er een eigen zorgmanager aangetrokken in de persoon van C.B. (Cor) 
van Bockel (*1948). Samen met de gardiaan van het klooster, op dat moment de 
in verband met de sluiting van Rotterdam al genoemde Jan Snijders, vormde hij 
het bestuur van het nieuwe verzorgingshuis. Daarbij kreeg Snijders de functie van 
directeur. Beiden zorgden ervoor dat de Korvel afgezien van de vijf aw bz-erken-
de verpleegbedden de beschikking kreeg over vijftien bedden voor verzorging 
‘op basis van geen inhoudelijk bezwaar van het Ministerie van w vc tegen een 
kbo-erkenning’. Hiermee bezat het klooster op de Korvel in feite twee erkende 
en gesubsidieerde zorgafdelingen en wel binnen een communiteit van waaruit 
ook nog steeds diverse andere activiteiten werden verricht zoals de verzorging 
van de liturgie in de ‘kerk’ en de dienstverlening aan de eigen missionarissen via 
de missieprocuur. Van een ‘echte’ erkenning als kbo met verpleegafdeling was 
overigens pas sprake vanaf 1 januari 1995.

Aan die status van kbo kwam, althans in financieel opzicht, weer een einde 
toen per 1 januari 1997 de Wet op de Bejaardenoorden werd opgeheven en werd 
overgegaan tot een financiering van de bejaardenoorden door de aw bz conform 
de verpleeghuizen. De Korvel werd nu een Klooster VerzorgingsHuis (kv h), 
maar nog steeds met een directeur die ook gardiaan was. Na Jan Snijders was dat 
vanaf 1999 Hans de Visser en vanaf februari 2006 Antoon Mars. Dankzij die 
dubbelfunctie van gardiaan en directeur kon naar het oordeel van het provincie-
bestuur, dat fungeerde als de Raad van Toezicht van het kv h, beter recht worden 
gedaan aan wat de provincie altijd had beoogd bij de verzorging en verpleging 
van oudere medebroeders. Dat was het bieden van optimale leefbaarheid door 
vast te houden aan een kleinschalige organisatiestructuur en aan het samenwo-
nen onder één dak van zorgbehoevende en werkende medebroeders. Dat was ook 
belangrijk voor het behoud van de eigen kapucijnenspiritualiteit in het klooster-
verzorgingshuis.
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4.6  op zoek naar een actuele vertaling van het  
francis caanse armoede-ideaal

Een kloosterverband heeft ook de trekken van een bedrijf dat gerund moet 
worden om de taken waarvoor het zich gesteld ziet zo goed mogelijk te kunnen 
vervullen. Dat geldt voor een bedelorde evengoed als voor elk ander religieus in-
stituut. Tot die bedrijfsvoering behoort niet alleen een op actuele en toekomsti-
ge behoeften gericht huizenbeleid, maar ook een zorgvuldig vermogensbeheer. 
Want waarom zou de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25, 14-30) niet ook 
voor een kloosterorde moeten gelden? Het moge dan ook niet verbazen dat de 
provinciale definitie als bestuur van de op 4 april 1855 opgerichte ‘Vereniging 
van Kapucijnen te Handel, gemeente Gemert’ vanaf begin twintigste eeuw ont-
vangen schenkingen ging beleggen, aanvankelijk vooral in obligaties, later ook in 
aandelen. Dat gebeurde via ‘plaatselijke Bankrelaties’, eerst in Tilburg en nadien 
in ’s-Hertogenbosch. Ook de missieprocuur voerde vanaf haar formele oprich-
ting na het kapittel van april 1906 ten behoeve van het missiewerk op Borneo en 
later ook Sumatra een beleggingsbeleid. Daartoe fungeerde het hoofdbestuur 
van de ‘Vereniging Sint Fidelis Missiebond’ sinds januari 1918 als rechtspersoon 
(zie hiervoor hoofdstuk 6 van deel V). Vanaf 1935 kon de missieprocurator als 
voorzitter van dat hoofdbestuur voor het vermogensbeheer van de procuur be-
schikken over een persoonlijk adviseur. Dat was de effectencommissionair Ar-
noldus van de Nederlandse Kredietbank in Amsterdam, die dit werk jarenlang 
heeft gedaan.

In mei 1918 werd voor het eerst een ‘oeconomus provincialis’ benoemd. Dat 
werd de eerder genoemde Albertus de Bree uit Waalwijk, een nauwgezet maar 
ook wat eigengereid man die dit ambt jarenlang combineerde met het secretaris-
schap van de provincie.

Provincie zowel als missieprocuur kon aan vermogensbeheer doen omdat zij 
schenkingen en legaten ontvingen van vaste begunstigers en incidentele weldoe-
ners. Soms gebeurde dat in de vorm van effecten: aandelen of obligaties. En dan 
waren er nog de vaste inkomsten die het provinciebestuur van de afzonderlijke 
kloosters ontving en die deels ook belegd werden. Elk klooster betaalde namelijk 
vanaf een bepaald moment één gulden per dag als vaste bijdrage in de kosten 
die door het provincialaat werden gemaakt. Vanaf mei 1919 werd dit bedrag ver-
hoogd tot anderhalve gulden, per 1 januari 1920 werd dat twee gulden en vanaf  
1 juni 1921 drie gulden. In de jaren nadien werd deze verplichte afdracht gelei-
delijk aan verder verhoogd, zij het dat die stijgingen niet voor elk klooster even 
groot waren.

De belangrijkste inkomstenbron van de kloosters was de termijn. Daarbij 
ging het vanouds om opbrengsten in natura: aardappelen, tarwe en levensmid-
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delen. Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog kregen de termijnbroeders bij 
hun rondgang in dorpen en steden steeds vaker ook geld toegestopt. Daarnaast 
ontvingen de afzonderlijke kloosters evenals het provinciebestuur en de missie-
procurator ook geregeld giften en schenkingen van weldoeners. ‘We mogen ech-
ter niet streven naar vaste inkomsten: dat is tegen onze franciscaanse tradities’, 
aldus provinciaal Ferrerius van den Hurk (1907-1989) uit Heesch tijdens een 
gardiaansvergadering op 28 januari 1946. Mede daardoor hadden veel kloosters 
het in die eerste naoorlogse jaren in financieel-economisch opzicht zwaar, temeer 
omdat zij elk jaar een behoorlijk extra bedrag moesten afstaan voor de bouw 
van het nieuwe kleinseminarie. Hun positie verbeterde na de invoering van de 
Algemene Ouderdomswet (aow) van 31 mei 1956. Voortaan kregen de kloosters 
immers vaste aow-uitkeringen ten behoeve van de medebroeders van 65 jaar en 
ouder. Voorts kwamen er steeds meer paters met ‘een vaste baan’ buitenshuis. 
Hun salarissen en honoraria vloeiden ook in de kas van het klooster waartoe zij 
behoorden. Het duurde echter nog tot begin jaren zestig alvorens het provincie-
bestuur echt inzage kreeg in het inkomsten- en uitgavenpatroon van de afzon-
derlijke kloosters en daarvan ook tijdens een kapittel verslag deed. Zo vernamen 
de kapittelleden in juli 1963 dat de totale opbrengst van de geldtermijn in 1961 
386.494 gulden bedroeg. Daar kwam in dat jaar een totaalbedrag van 68.366 
gulden aan giften en schenkingen bij alsmede een som van 901.117 gulden aan 
andere, vooral vaste inkomsten. Er stond in totaal 1.283.234 gulden aan uitgaven 
tegenover, hetgeen voor alle kloosters samen in dat jaar een batig saldo opleverde 
van 72.743 gulden.

Auxilius van Jaarsveld was begin jaren zestig de eerste provinciaal die openlijk 
stelde dat de afzonderlijke kloosters geen overschotten mochten creëren, maar 
hun batige saldo’s moesten besteden aan goede werken in binnen- en buiten-
land. Om een beter zicht te krijgen op die saldo’s, maar ook om advies te krijgen 
inzake beleggingen en investeringen had hij al in oktober 1959 een ‘Adviescom-
missie voor financieel beleid’ ingesteld. Die kreeg in de jaren nadien echter toch 
niet echt grip op de precieze financiële positie van de verschillende kloosters. 
Weliswaar moest elke gardiaan met het oog op het ‘werkkapittel’ van juli 1963 
opgeven hoeveel vaste salarissen of honoraria zijn klooster had en hoe hoog die 
waren, hoeveel reiskosten er jaarlijks vanuit zijn klooster werden gemaakt en 
hoeveel van zijn medebroeders 65 jaar of ouder waren, maar met de aangedragen 
gegevens werd tijdens dat kapittel zelf nauwelijks iets gedaan. De kapitularissen 
wilden waarschijnlijk niet het verwijt krijgen dat zij met een eventueel besluit 
dienaangaande inbreuk maakten op de financiële autonomie van de afzonderlij-
ke communiteiten. Ook de bespreking van het kapittelstuk ‘De beleving van de 
evangelische armoede en de omgang met geld’ leverde weinig concrete resultaten 
op. Wel werden er in de lijn van het kapittel tijdens een gardiaansbijeenkomst op 
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31 mei 1965 richtlijnen opgesteld om te komen tot een betere financiële admini-
stratie van de afzonderlijke huizen. Zo moest elke gardiaan voortaan jaarlijks een 
begroting opstellen en zorgen voor een financieel jaarverslag. Ook werd afge-
sproken om vanuit de zogenoemde ‘deposita’ (dit waren de gelden die elk kloos-
ter jaarlijks op de provincialaatsrekening stortte voor onvoorziene uitgaven) een 
intern solidariteitsfonds op te richten. Noodlijdende fraterniteiten konden hier 
een beroep op doen. Bovendien konden vanuit dit fonds schenkingen worden 
gedaan aan armlastige provincies elders in de wereld. Zo werd nog datzelfde jaar 
aan de provincie van India 36.000 gulden overgemaakt.

Tijdens het ‘zakenkapittel’ van 11 tot 14 juli 1966 werd ondanks bezwaren 
van onder anderen de accountant van de provincie besloten om ‘maatregelen te 
treffen om onze termijn geleidelijk aan te besnoeien en zo mogelijk geheel op te 
heffen. Bedelen om geestelijke motieven begint namelijk steeds meer bevreem-
ding te wekken, ook in eigen – katholieke – kring’, aldus een aantal kapittelleden. 
In de jaren nadien is de termijn inderdaad gefaseerd afgebouwd en per 1 januari 
1969 geheel beëindigd. Dat daarmee een belangrijke inkomstenbron verdween, 
achtte men op dat moment klaarblijkelijk geen groot probleem meer. Bovendien 
wogen de lasten van de termijn niet meer op tegen de lusten, lees: de inkomsten.

In datzelfde jaar 1969 besloot het regulier kapittel op advies van de ook 
aanwezige accountant Karel Vaessen van Accountantsbureau Dijker en Belt om 
meer precieze normen op te stellen voor de samenstelling van een begroting voor 
de afzonderlijke huizen, het provincialaat en de provincie. Ook moest voortaan 
gewerkt worden met een duidelijke en uniforme jaarverslaggeving. Daarbij werd 
als uitgangspunt genomen een document ‘Vermogenspositie Nederlandse Ka-
pucijnen’ de dato 30 september 1969. Ter effectuering van een en ander kwam er 
een nieuwe financiële commissie, bestaande uit drie door het bestuur benoemde 
en drie door het kapittel gekozen leden. Voorts werd een vaste administrateur 
van buiten aangetrokken. Dat was Henk Hooijen, die per 1 januari 1970 in 
dienst kwam. Vanaf 1 april 1970 kreeg hij assistentie van een ‘engelbewaarder’ 
in de persoon van Marcianus – Cor – Verhoeven (*1931) uit Berlicum. Samen 
hebben zij in de jaren nadien het bestuur geholpen bij de invoering van onder 
meer een collectieve ziektekostenverzekering; een oudedagsvoorziening bo-
venop de aow-uitkering; een oudedagsregeling voor missionarissen en andere 
medebroeders die (nog) niet voor een volledige aow-uitkering in aanmerking 
kwamen; een financiële regeling voor uitgetreden medebroeders; en een reke-
ning-courant-systeem tussen provincialaat en de afzonderlijke huizen. Via die 
regeling kreeg in de jaren nadien het provinciebestuur steeds meer te zeggen over 
de exploitatieoverschotten die door de verschillende kloosters werden gekweekt.

Maar ook het provinciebestuur zelf kweekte in deze jaren overschotten, mede 
dankzij goede beleggingsresultaten maar ook door de verkoop van enkele kloos-
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ters zoals die van Biezenmortel, Helmond en Enschede. Dat leidde in 1970 tot 
een vrij te besteden bedrag van 335.000 gulden, dat in 1971 gestegen was tot 
538.000 gulden. Daarom werd kort vóór het kapittel van juni 1972 een Projec-
tencommissie ingesteld, bestaande uit definitielid Wim Weenink, oud-provinci-
aal en oud-generaal Clementinus Schutijser en oud-missieprocurator Gustavus 
Vissers (1907-1984) uit Raamsdonk, die op dat moment economisch adviseur 
van de missieprocuur was. Deze commissie moest het bestuur adviseren ten 
aanzien van dotaties aan concrete projecten, met name van medebroeders in 
binnen- en buitenland, en daaraan ook uitvoering geven. De commissie startte 
voorzichtig maar gaf in de jaren 1975-1978 al voor in totaal 813.000 gulden steun 
aan uiteenlopende projecten. In de jaren nadien werd het te besteden bedrag ge-
leidelijk aan vergroot.

Naast deze Projectencommissie bestond er sinds 1972 ook de Stichting Pro-
cuur van de Nederlandse Kapucijnen voor Missie- en Ontwikkelingsprojecten. 
Die financierde, zij het onder geheimhouding, ook een groot aantal projectaan-
vragen, maar alleen vanuit Kalimantan (het vroegere Borneo) en Sumatera (het 
vroegere Sumatra) alsmede de bisdommen in Chili en Tanzania waar Nederland-
se kapucijnen werkzaam waren. Deze stichting beschikte over een eigen, om-
vangrijk bestemmingsbudget. Over de besteding daarvan had het kapittel echter 
geen zeggenschap. Mede daarom was de procuur ook zo terughoudend als het 
erom ging die bestedingen voor het kapittel te specificeren.

Omdat in de tweede helft van de jaren zeventig het jaarlijkse overschot van 
de provincie in zijn totaliteit de twee miljoen gulden naderde, vond een groeiend 
aantal kapittelleden dat er meer gedaan moest worden om als franciscaanse orde 
geloofwaardig te blijven: ‘Het gaat om het komen van het Rijk Gods. Kerk der ar-
men zijn in deze tijd is opkomen voor hun rechten; niet door zelf alleen maar arm 
te worden, maar door middel van ons vermogen dat over is, aan hun kant te gaan 
staan, te knokken tegen de armoede.’ Kortom, er moest gekozen worden voor 
een meer structurele aanpak van het armoedeprobleem. Daartoe werden na 1979 
twee beslissingen genomen die een stempel hebben gedrukt op heel de verdere 
‘financieel-economische geschiedenis’ van de Nederlandse kapucijnen en die de 
orde naar buiten toe ‘een gezicht hebben gegeven’. De eerste had betrekking op 
het beleggingsbeleid van de provincie, de tweede op het bestedingsbeleid.

In verband met het beleggingsbeleid gooide Jan Scheffers, die op dat mo-
ment ook definitielid was, begin 1977 de knuppel in het hoenderhok. Door zijn 
toedoen werd tijdens een gezamenlijk beraad van de besturen van kapucijnen 
en franciscanen een adviescommissie ingesteld. Die moest zich buigen over ‘de 
betekenis van de franciscaanse armoede op het niveau van de beleggingen’ en 
wel tegen de achtergrond van allerlei ontwikkelingen in de samenleving. Daarbij 
wees Scheffers op het project ‘Nieuwe Levensstijl’ van de Raad van Kerken in 
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Nederland en de actie ‘Betaald Antwoord’ van de Wereldraad van Kerken. Die 
laatstgenoemde actie had ten doel het racisme in onder meer Zuid-Afrika te be-
strijden en banken te boycotten die de internationale wapenhandel faciliteerden. 
Op advies van de commissie werden de aandelenportefeuilles van beide orden 
op hun ethische implicaties onderzocht door het Oecumenisch Studie- en Ac-
tiecentrum voor Investeringen (osaci). Dit bracht in maart 1977 een nogal ver-
gaand rapport uit betreffende ‘het investeren van geld door kerkelijke organen’, 
dat tijdens een tussenkapittel op 2 mei 1977 in Tilburg werd besproken. Het 
kapittel ging nog niet zover om het aandelenpakket van de provincie ‘volledig 
op te schonen’ en ‘vuile beleggingen’ af te stoten. In plaats daarvan sloot men 
zich aan bij een besluit van de franciscanen om samen een commissie in te stellen 
voor ‘de ethisch-financiële aspecten van het beheer van onze eigendommen’. Die 
commissie moest de beide besturen ook adviseren inzake nieuwe beleggingen en 
daarbij ethische overwegingen laten prevaleren boven economisch rendement. 
Die ‘zware’ commissie ging in maart 1978 aan het werk. Tot de leden behoorden 
onder anderen oud-provinciaal Alfred van de Weijer en A. (Toon) Schoorlem-
mer (1933-2013), wetenschappelijk hoofdmedewerker financiën aan de Katholie-
ke Economische Hogeschool Tilburg (nu Universiteit van Tilburg). Die was ook 
beleggingsadviseur, aanvankelijk alleen voor de procuur, maar later ook voor de 
provincie.

Deze financieel-ethische commissie trad in januari 1979 naar buiten met het 
rapport ‘Vermogensbeheer bij de Minderbroeders in Nederland’. Hierin werd 
niet alleen (enig) inzicht geboden in de – overigens uiteenlopende – vermogens-
positie bij franciscanen en kapucijnen, maar ook aandacht geschonken aan de 
omgang met de nog steeds groeiende overschotten: ‘Wij, arme kapucijnen zijn 
rijk geworden.’ Die rijkdom moest volgens de commissie gebruikt worden om 
de oudedagsvoorziening van beide orden goed te regelen, een groot onder-
houd-fonds te creëren en op uiteenlopende manieren, maar wel ethisch ver-
antwoord te beleggen. Een groot deel van de beschikbare gelden moest echter 
besteed worden aan verschillende vormen van projectfinanciering en wel zó dat 
onrechtvaardige structuren bestreden werden. Met deze suggestie kwam de be-
slissing betreffende het bestedingsbeleid in beeld. Zowel daarvoor als voor het 
beleggingsbeleid moesten aparte commissies worden ingesteld.

Alle voorstellen werden besproken tijdens een zogenoemd ‘financiënkapittel’ 
op 30 en 31 maart 1979 in Boxmeer. Hier werd voor het eerst (bijna) volledig 
opening van zaken gegeven met betrekking tot de actuele vermogenssituatie van 
de Nederlandse kapucijnen. Gesteld werd dat de geschatte waarde van alle bezit-
tingen per 31 december 1977 34 miljoen gulden bedroeg. Ruim vijftien miljoen 
daarvan was vastgelegd in huizen, inventarissen, transportmiddelen e.d. Dat be-
tekende dat ruim achttien miljoen in min of meer liquide vorm beschikbaar was. 
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Hier stonden echter voor vijftien miljoen aan verplichtingen tegenover en wel 
als bijdragen aan de oudedagsvoorziening, het groot onderhoud van gebouwen 
en de verplichtingen aan de Indonesische kapucijnenprovincie. Bleef over, aldus 
Henk Hooijen, een vrij te besteden bedrag van 3.308.000 gulden. Daar kwam 
nog eens een te verwachten exploitatieoverschot van 4.891.000 gulden over de 
periode 1978-1980 bij. Na de nodige discussie nam het kapittel de voorstellen van 
de financiële commissie grotendeels over. Dat betekende dat ruim zes miljoen 
gulden werd bestemd voor uiteenlopende vormen van projectfinanciering, ter-
wijl de resterende miljoenen toegevoegd werden aan de posten groot onderhoud 
(500.000 gulden), de oudedagsvoorziening (1.838.770 gulden) en, bij wijze van 
inflatiecorrectie, aan het provincievermogen (1.574.270 gulden). Overigens tot 
ongenoegen van sommige kapittelleden. Zij vonden dat het er niet om ging ‘onze 
overschotten te besteden’, maar om ‘ons bezit ter discussie te stellen’.

Voor de besteding van de genoemde zes miljoen werd een adviescommis-
sie benoemd onder leiding van Alfred van de Weijer. In de lijn van haar advie-
zen ‘voor een zo effectief mogelijke structurele bestrijding van de armoede in 
onze wereld’ werden in 1980 twee stichtingen opgericht. Dat was allereerst op 
1 september 1980 de Stichting Kerk- en Maatschappijvernieuwende Projecten 
(skmp) met een bestuur waarin niet meer dan twee kapucijnen zitting namen 
om de stichting zoveel mogelijk vrijheid van handelen te geven. Voorzitter werd 
missieprocurator Hyginus – Cor – ’t Hoen (1917-2009) uit ’s-Gravenhage; se-
cretaris-penningmeester Livinus – Piet – Vriens, die juist was teruggetreden 
als secretaris generaal van de Nederlandse kerkprovincie. Hij werd tijdens het 
najaarskapittel van 1981 opgevolgd door oud-provinciaal Piet Leenhouwers. Die 
heeft tot de opheffing van de stichting eind 2002 elk half jaar heel precies verslag 
gedaan van de toegekende gelden. In de statuten die op 2 februari 1981 notarieel 
werden goedgekeurd, was overigens vastgelegd dat de stichting geheel zelfstan-
dig kon opereren. Zij kreeg van het kapittel een startkapitaal van 3.275.000 gul-
den mee. Dit bedrag werd elke drie jaar door het kapittel aangevuld uit het vrij 
te besteden vermogen van de provincie. De stichting en het bijbehorende fonds 
zijn blijven bestaan tot 31 december 2002. In de loop van die 22 jaar zijn in totaal 
753 projectaanvragen uit Nederland, vanuit andere Europese landen en van bui-
ten Europa in behandeling genomen. Belangrijkste criterium voor toekenning 
van een aanvrage was de vraag of daarmee ‘recht werd gedaan aan de armen en 
ontrechten waar ook ter wereld’. Dat was een heel ruim criterium, getuige ook 
de grote verscheidenheid aan gehonoreerde verzoeken, waarvoor de kapucijnen 
in totaal bijna twintig miljoen gulden hebben uitgegeven. Daarbij ging het bij-
voorbeeld om bijdragen voor de bouw van een opvanghuis voor ex-gedetineerde 
mannen in Den Haag en voor de inrichting van een tussenfasehuis voor ex- 
gedetineerde vrouwen in Amsterdam. Maar ook om steun voor een kinderdorp 
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in Namibië, een revalidatiecentrum voor gehandicapten in Kinshasa-Zaïre en de 
uitbreiding van een zusterklooster in Uganda. En voorts om bijdragen aan het 
blad Samen van het woonwagenpastoraat in Nederland en voor de verbetering 
van de levensbeschouwelijke vorming van allochtone jongeren in ons land.

Op 5 december 1980 werd door de provinciale definitie nog een tweede, 
minstens zo opmerkelijke stichting opgericht: de Stichting tot Stimulering van 
de Werkgelegenheid en de democratisering in het bedrijfsleven (sw db). Doel 
hiervan was de bevordering van de werkgelegenheid in Nederlandse bedrijven in 
combinatie met de verbetering van de ontplooiingsmogelijkheden en de mense-
lijke waardigheid van de werknemers van die bedrijven. Per 30 september 1982 
werd de naam van de stichting veranderd in Particuliere Participatie-Maatschap-
pij (ppm) Stimulans. Met deze naamsverandering werd beter aangegeven waar 
het de initiatiefnemers om te doen was. Zij wilden door het kopen van aande-
len en/of het verstrekken van achtergestelde leningen en/of subsidies als ideële  
participatiemaatschappij tijdelijk deelnemen in het risicodragend vermogen 
van kleine en middelgrote bedrijven die de doelstelling van Stimulans konden 
onderschrijven. Op die manier hoopte Stimulans als complementair ondersteu-
ningsfonds andere financiers zoals banken ertoe te bewegen ook geld in die 
bedrijven te steken. Daardoor zouden de op dat moment talrijke werklozen in 
Nederland aan werk geholpen kunnen worden, waardoor ook de armoede zou 
verminderen. Na verloop van tijd konden de werknemers van het betreffende 
bedrijf de aandelen van Stimulans overnemen waardoor zij als mede-eigenaar 
invloed konden uitoefenen op het arbeidsklimaat en de werkomstandigheden in 
hun onderneming.

De kapucijnen gaven sw db/Stimulans een startkapitaal van twee miljoen 
gulden mee. In het stichtingsbestuur onder voorzitterschap van C.M.F. van Lot-
ringen, seniorstafmanager van de Nederlandse Herstructureringsmaatschappij, 
nam één kapucijn zitting: de reeds genoemde Wim Weenink, op dat moment 
hoofdaalmoezenier van het Bedrijfsapostolaat in het bisdom Haarlem. Hij zag 
het als zijn belangrijkste taak de structuren in het Nederlandse bedrijfsleven te 
humaniseren. Dat kon hij nu ook doen vanuit Stimulans. Henk Hooijen trad als 
penningmeester op en werd in de loop der jaren ‘het gezicht’ van Stimulans naar 
buiten toe. Voor het stichtingsbestuur, dat geen verantwoording hoefde af te leg-
gen aan de kapucijnenorde, was het allereerst zaak andere religieuze instituten 
ertoe te bewegen ook geld te steken in dit idealistisch experiment. Daartoe werd 
onder meer een kwartaalblad uitgebracht, eveneens Stimulans geheten, waarmee 
in brede kring bekendheid werd gegeven aan dit initiatief. Gevolg daarvan was 
dat het bestuur al in 1985 over een werkkapitaal kon beschikken van elf miljoen 
gulden, bijeengebracht door ruim dertig orden en congregaties alsmede enkele 
protestantse organisaties en een aantal particulieren. Op dat moment was al zes 
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miljoen gulden daadwerkelijk besteed en wel ten behoeve van 25 bedrijven. Om 
hun financieringsaanvrage met een maximum van 750.000 gulden gehonoreerd 
te krijgen hadden die een ondernemingsplan moeten voorleggen dat getoetst 
was door experts van buiten.

In 1986 werd Van Lotringen directeur van Stimulans en nam kapucijn Jan 
Scheffers het voorzitterschap van hem over. Op 12 oktober 2005 vierde de stich-
ting haar 25-jarig bestaan. Bij die gelegenheid blikte inmiddels oud-voorzitter 
Scheffers terug op het succes van wat in 1980 voor de kapucijnen een luxepro-
bleem was: namelijk hoe op een verantwoorde manier om te gaan met je finan-
ciële overschot. Dat overschot was er in 2005 niet meer, maar daarmee had ‘het 
ideële gedachtegoed van Stimulans’ nog niets van zijn actualiteit verloren, zij het 
dat – aldus Scheffers – naar nieuwe vormen van participatie, verantwoordelijk-
heid en solidariteit gezocht moest worden. Een van de resultaten daarvan was de 
oprichting in 2005 van een jubileumfonds van zestigduizend euro voor startende 
allochtone ondernemers. De kapucijnen hadden hiermee echter niets meer van 
doen. Stimulans zelf werd vanaf maart 2008 geleidelijk aan afgebouwd.

Voor de besteding van zijn overschotten heeft het kapucijnenbestuur naast 
skmp en ppm Stimulans nog twee andere beslissingen genomen. Zo werd op 
20/21 november 1981 het fonds (Overige) Hulpprojecten gesticht, bedoeld voor 
de (gedeeltelijke) financiering van – kleinschalige – pastorale en andere hulp-
projecten van zeer uiteenlopende aard: van de stichting Broodnodig van ‘Pater 
Poels’ in Tilburg tot de kerkrestauratie van Oosteind. Daarbij ging het meestal 
om eenmalige bedragen tot vijfduizend gulden, die echter bij calamiteiten of 
andere specifieke situaties konden oplopen tot 25.000 gulden. In het laatste ge-
val werd vaak samengewerkt met de stichting Mensen in Nood, de katholieke 
missionaire ontwikkelingsorganisatie die zich sinds jaar en dag inzet voor vrede 
en gerechtigheid wereldwijd. Voor dit fonds werd in eerste aanzet vijfhonderd-
duizend gulden vrijgemaakt. Tenslotte werd aan het bestedingsbudget van de 
Projectencommissie die in de voorzomer van 1972 met haar werk was begon-
nen, honderdduizend gulden extra toegevoegd. Daardoor kon deze commissie, 
bedoeld om uitdrukking te geven aan de onderlinge ordes-solidariteit, over in 
totaal driehonderdduizend gulden beschikken. Na de kapittelzitting van novem-
ber 1984 werden het fonds (Overige) Hulpprojecten en het Solidariteitsfonds 
samengevoegd in het fonds Hulpprojecten en verder versterkt met een bedrag 
van één miljoen gulden.

Omdat deskundigen als Schoorlemmer, Hooijen en accountant Vaessen ook 
aandacht bleven vragen voor een solide beleggingsbeleid, werd tijdens een speci-
ale kapittelzitting op 22 en 23 september 1986 in Boxmeer een nota besproken, 
getiteld ‘Raming toekomstige financieringsbehoefte van de Nederlandse Kapu-
cijnen’. Daarin heette het dat door de snel toenemende vergrijzing de bestaande 
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regeling oudedagsvoorziening op langere termijn niet meer voldoende soelaas 
bood. Daar kwam bij dat de (personele) kosten van het provincialaat steeds 
zwaarder op het budget van de provincie zouden gaan drukken. Daarom moest 
uit de opbrengsten uit beleggingen een veel groter deel dan tot dan toe apart 
gezet worden. Vanuit deze ‘continuïteitsreserve’ moesten de vroegere oudedags-
voorziening, de voorzieningen voor Vorming en Oriëntatie, het fonds groot 
onderhoud en de verplichtingen ten aanzien van derden zoals het generalaat en 
de koepels van religieuzen zoals de Samenwerking Nederlandse Priester Religi-
euzen (snpr) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr) gefinancierd 
worden. Zo’n reserve was echter ook nodig voor mogelijke afvloeiingsregelingen 
alsmede voor de te verwachten exploitatietekorten van de overgebleven fraterni-
teiten en het provincialaat.

Het kapittel ging, zij het schoorvoetend, met de vorming van zo’n continu-
iteitsreserve akkoord. Vanaf 1 januari 1987 werd begonnen met de daadwerkelijke 
opbouw ervan. Daartoe werd per 1 juli 1988 door het provinciebestuur samen met 
de missieprocuur en de bisdommen Pontianak en Medan als onderdeel van de  
Nederlandse provincie een Centraal Beleggingsfonds gecreëerd. Afgesproken 
werd om hierin het grootste deel van het belegd vermogen van de vier partners on- 
der te brengen. Het beheer van dat vermogen kwam bij een participantenraad te  
berusten. Die moest zoveel mogelijk beleggen in duurzame aandelenfondsen en  
in objecten met een maatschappelijke meerwaarde. Henk Hooijen werd als fonds- 
beheerder aangesteld. Hij is deze functie blijven vervullen tot 30 oktober 2006.

Omdat in de jaren negentig de beleggingsresultaten bijzonder gunstig waren 
en steeds meer medebroeders vonden dat zij ‘de gelofte van armoede niet hadden 
afgelegd om geld op te potten’, werd in mei 1990 het fonds ‘Ordes-solidariteit’ 
gesticht. Dit was vooral bedoeld om te kunnen voldoen aan aanvragen vanuit 
het generaal bestuur van de orde, vooral ten behoeve van ordesactiviteiten in 
Oost-Europa en Latijns-Amerika. Voorts werd tijdens een tussenkapittel op 24 
en 25 oktober 1994 aan de financiële commissie gevraagd om vanuit het ‘restant 
overschot’ 1990-1992 een fonds Vierde Wereldnoden in te stellen ten behoeve 
van medebroeders die met daklozen, verslaafden en/of slachtoffers van geweld 
en uitbuiting te maken hadden. Enige tijd later werd dit fonds inderdaad inge-
steld en wel om door middel van steun aan kleinschalige projecten een bijdrage 
te leveren aan de reële armoedebestrijding in de eigen omgeving van medebroe-
ders, hun familieleden of kennissen. Tot de organisaties en personen die hiervan 
profiteerden, behoorden onder meer de Stichting Exodus voor hulp aan ex- 
gedetineerden, een telefonische hulpdienst en een groep die een Lourdesreis 
voor aidspatiënten organiseerde, maar ook een slachtoffer van een bedrijfsonge-
val die (een deel van) zijn omscholing zelf moest betalen.

Uit het ‘restant overschot’ 1996-1998 dat in totaal 12.853.700 gulden bedroeg, 
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werd conform een besluit van het kapittel van mei 1999 kort nadien een fonds 
Projectgelden gevormd. Hieruit kon een werkgroep, bestaande uit de kerkjurist 
Joachim Scheepers, Jan Scheffers en Henk Hooijen, gedurende zes jaar putten 
om in en buiten Nederland grotere projecten te steunen waarmee de orde zich 
verwant voelde. Zo kreeg Emmaus Langeweg in 2000 honderdduizend gulden 
en een armoedeproject op Curaçao van de Broeders van Dongen tachtigduizend 
gulden. Per 31 december 2001 had dit fonds in totaal voor 3.885.558 gulden uit-
gekeerd. Zowel dit fonds als het fonds ‘Vierde Wereldnoden’ was zoals gezegd 
in tijd getermineerd.

Vóór het aflopen van die termijn werd tijdens het kapittel van juni 2002 in 
Denekamp besloten om per 1 januari 2003 voor het beheer van alle fondsen met 
uitzondering van het fonds Vierde Wereldnoden één projectencommissie in te 
stellen. Dit werd de Projectencommissie Minderbroeders-Kapucijnen onder 
voorzitterschap van missieprocurator Pacificus – Huub – Boelaars (1941-2015) 
uit Nijmegen en met Piet Leenhouwers als secretaris. Weliswaar bleven de fond-
sen van de provincie en de procuur nog gescheiden, maar de ene projectencom-
missie kon over beide fondsen beschikken en aanvragen wel of niet honoreren. 
Tot eind 2010 heeft de commissie in totaal zeker 325 zeer uiteenlopende aanvra-
gen gehonoreerd. Van de Radboudstichting in Nijmegen/Vught, de Stichting 
Volckaert in Dongen ten behoeve van de bouw van een hospice, de stichting 
Bijlmerkerk Amsterdam, het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg en de 
Stichting Leergeld Nederland tot de Stichting Soco in Georgië voor de opvang 
van straatkinderen, het St. Philomenaproject voor verwaarloosde kinderen in 
Kisumu (Kenia) en een weeshuis op West-Timor van de Broeders van Dongen. 
Daarbij ging het om bedragen van in totaal ettelijke honderdduizenden euro’s.

Overigens moest de projectencommissie na 2005 veel aanvragen afwijzen 
omdat de beleggingsportefeuille over de periode 2002-2004 een groot nadelig 
resultaat had opgeleverd van 5.185.200 euro. Dat was een daling van het gemid-
delde jaarlijkse rendement met 9,4% ten opzichte van de periode 1999-2001, een 
gevolg van het feit dat wereldwijd de aandelenkoersen waren gedaald. En omdat 
een aanzienlijk deel van de beleggingen van de provincie uit dollarwaarden be-
stond en de dollar met een grote koersval te maken had gehad, was het verlies 
voor de provincie nog groter geworden. Daar kwam bij dat beleggingsadviseur 
Schoorlemmer met geld dat hij deels van de provincie had geleend, ook voor 
zichzelf belegd had en wel in Amerikaanse agrarische bedrijven. De opbrengsten 
daarvan waren sinds 2003 echter zwaar in de min, waardoor het de vraag was of 
hij zijn leningen nog ooit zou kunnen terugbetalen. En dus moest het triënnium 
met een aanzienlijk tekort worden afgesloten. Om dat tekort in elk geval gedeel-
telijk te dekken mocht de projectencommissie niet-toegezegde gelden voorals-
nog niet meer uitkeren.
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De grote verliezen uit de eerste jaren van de 21ste eeuw zijn in de periode 
2005-2010 weer gedeeltelijk goedgemaakt. Dat was mede te danken aan een 
door de participantenraad van het Centraal Beleggingsfonds voorgestelde sa-
nering van de effectenportefeuille, die op een tussenkapittel op 16 november 
2006 werd goedgekeurd. Daarbij ging het onder meer om het terugdringen 
van het aandelenbelang tot 30% van het totale vermogen; om een beperking van 
het dollarbelang tot 50% van de aandelenportefeuille; en om het streven in de 
portefeuille meer vastrentende waarden op te nemen. Ook werd besloten het 
Centraal Beleggingsfonds tot 31 december 2008 stap voor stap af te bouwen en 
het beleggingsbeheer van de aartsbisdommen Medan en Pontianak voortaan aan 
die aartsbisdommen zelf over te laten. Van de diensten van Toon Schoorlemmer 
werd inmiddels geen gebruik meer gemaakt.

Op 30 september 2005 nam Henk Hooijen wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd afscheid als financieel-economisch adviseur van de 
Nederlandse kapucijnen. Het soms wat slordig en amateuristisch omgaan met 
geld en goed door de ‘bruine paters’ kende hij inmiddels door en door. Anders 
dan de – onrechtvaardige – rentmeester van Lucas, 16, 1-8 heeft hij tijdens zijn 
35-jarige dienstverband een zakelijke, maar tegelijkertijd ook rechtvaardige rent-
meester willen zijn. Maar in die rol heeft hij soms gebotst met een aantal van 
zijn ‘broodheren’, zoals Jan Scheffers. Die schreef in 2003 in zijn autobiografie 
Gedreven leven: ‘Mijn opvatting was, dat onze beleggingsethiek er niet alleen 
toe moet leiden dat we zouden kunnen voorzien in het noodzakelijke voor de 
verouderende broederschap en dat we projecten konden ondersteunen, die de 
structurele oorzaken van de onvrijwillige armoede bestrijden… Wij zouden ons 
aandelenbezit ook kunnen gebruiken als instrument om bij te dragen aan een 
duurzame samenleving, aan een wereld van gerechtigheid en vrede.’ Voor hem en 
veel van zijn medebroeders was en is dat een wereld die gebaseerd moest zijn op 
eenheid en heelheid van de schepping, op een werken voor de armen en een leven 
met de armen. Sommigen van die medebroeders zijn daar heel ver in gegaan, 
zoals de leden van de arbeidersfraterniteit in Amsterdam, de Jacob Maris-groep 
in Den Haag, De Wonne in Enschede en de Emmausgroep in Langeweg. Maar 
ook voor anderen heeft de levensstijl van Franciscus en zijn spiritualiteit van zus-
terschap en broederschap met alle schepselen, zij het op uiteenlopende wijzen, 
als richtsnoer gefungeerd, ook in hun omgang met geld en goed.
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5.  Bronnen en literatuur bij deel ii

Archivalische bronnen
achProv: 2.32-2.37; 2.38-2.42; 2.43-2.47: Kapittelverslagen 1882-1963 +  

bijbehorende bijlagen.
achProv: 2.48-2.52 e.v.: Kapittelverslagen vanaf 1966 + bijbehorende bijlagen.
achProv: 2.108+2.111 tot en met 2.135: Definitieverslagen 1924-1963.
achProv: 2.136 e.v.: Definitieverslagen na 1963.
achProv: 2.537: Verslagen van de professorenvergaderingen in Enschede, 5 novem-

ber 1937 – 7 januari 1943.
achProv: 2.334-2.344: Verslagen van de opeenvolgende commissies Gebouwen.
achProv: 2.79: Dossier Bejaardenbeleid.
achProv: 2.203: Dossier Provinciedagen.
achProv: 2.377-2.379: Dossiers Sociografisch Bureau en Pastoraal Centrum 

 Kapucijnen.
achProv: Bestand skmp 1980-2002, inclusief de verslagen van de vergaderingen 

van 9 oktober 1980 tot 18 december 2002 alsmede de halfjaarlijkse overzichten 
vanaf begin juli 1983 van de besluitvorming rond de ingediende projecten.

achProv: Bestand ppm Stimulans 1980-2008.
achProv: Bestand Projectencommissie 2003-2010.
achProv: 2.530: ‘Het Sint-Oelbert Gymnasium Oosterhout. Geschiedenis en 

Toekomst’.
achConv: Archief van het klooster Oud-Zevenaar met aanduiding van bewijsstukken en 

korte geschiedenis vanaf den beginne 1883.
achConv: Kloosterkroniek Babberich 1883-1906-1965.
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achConv: Archivium der rectorale hulpkerk van het H. Hart van Jesus te ’s-Hertogen-

bosch vanaf 1 september 1898.
achConv: Archivium Conventus Sluiskil a fundatione 1897 usque ad 1969.
achConv: Archief van het klooster der Paters Minderbroeders Capucijnen te Rilland-Bath 
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achConv: Archivium conventus fratrum minorum capucinorum Amstelodami ab 1893 
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iii.     Tot de orde geroepen: studie en vorming in de  
Nederlandse provincie (1587-2008)

Qua structuur en inhoud heeft het studie- en vormingsprogramma bij 
de kapucijnen altijd veel overeenkomsten vertoond met dat van andere 
orden en congregaties in ons land, zeker waar het de ’patersopleiding’ 

betrof. Zo heeft de Nederlandse provincie gedurende bijna tachtig jaar de be-
schikking gehad over een eigen humanioraopleiding. Op dit ‘serafijns semina-
rie’ maakten jongens na hun lagere schooltijd voor het eerst direct kennis met 
de ‘blote-voeten-paters’ met hun ruige baarden. Die seminarieopleiding telde 
aanvankelijk vier, later zes jaren, vond plaats in internaatsverband en bereikte 
vanaf een bepaald moment het niveau van het klassieke gymnasium. Aansluitend 
volgde een noviciaatsjaar, ook wel ‘het voorland van de orde’ genoemd. In deze 
proef- en initiatietijd werden de juist ingeklede kandidaat-leden ingewijd in de 
geschiedenis en spiritualiteit van de orde, maar maakten zij vooral kennis met 
de strengheid van het kapucijnenleven. Daarna waren er de hogere kerkelijke 
studies, bestaande uit een driejarige filosofie- en een vierjarige theologieoplei-
ding. De studietijd werd afgesloten met het zogenoemde eloquentia-jaar, waarin 
het leren preken centraal stond. Vanaf 1945 had dit ‘vijfde jaar’ een tweevoudig 
karakter: het was óf gericht op het binnenlands apostolaat met nog steeds veel 
aandacht voor de ‘gewijde welsprekendheid’ óf op ‘het apostolisch werk’ in Ne-
derlands-Indië. De studenten die hiervoor bestemd waren, moesten tijdens dit 
vijfde jaar veel tijd besteden aan de studie van het missierecht en de missiedog-
matiek, maar leerden ook Maleis of Chinees en later het Bahasa Indonesia.

Doel van dit lange studietraject was niet het creëren van ‘geleerde weten-
schappers’. Daarvoor diende eventueel een vervolgstudie in Rome, Leuven 
of Nijmegen. Vooral de eigen filosofische en theologische studies fungeerden 
eerder als een ‘geleerde’ beroepsopleiding. Daarbij ging het primair om de ‘be-
roepen’ van predikant en biechtvader. Die beroepen werden nadien uitgeoefend 
óf in de eigen kloosterkerk óf in de parochies die behoorden tot het zogeheten 
werkdistrict dat elk klooster bezat. In het laatste geval ging het altijd om tijdelijke 
bedieningen, bijvoorbeeld in het kader van een missieweek, een parochieretraite 
of een andere vorm van ‘buitengewone zielzorg’.

Dat de beoefening van de meer strikte wetenschap bij de kapucijnen geen 
hoge prioriteit had, wordt geïllustreerd door het feit dat de professoren (prae-
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ceptores) op het serafijns seminarie en de lectoren (lectores) op de hogere studies 
aanvankelijk allemaal autodidact waren. Een aantal van hen werd al meteen na de 
voltooiing van de eigen opleiding tot professor of lector benoemd, zonder dat 
duidelijk was of zij hiervoor wel geschikt waren. Bleken zij na enige tijd echt on-
geschikt, dan maakten zij na het eerstvolgende kapittel plaats voor anderen. Dit 
verklaart dat zeker in de eerste decennia van het bestaan van de Nederlandse pro-
vincie een groot aantal paters het ambt van professor of lector heeft uitgeoefend. 
Pas na 1912 kwamen er geleidelijk aan steeds meer docenten die een voortgezette 
lerarenopleiding op middelbaar niveau (mo) of een universitaire studie hadden 
gevolgd. Zij bleven in de meeste gevallen veel langer in functie.

Zoals ook bij de meeste andere religieuze instituten het geval was, is heel 
het kapucijnse opleidingssysteem ontstaan uit de geleidelijke toepassing van de 
decreten van het Concilie van Trente (1545-1563). De verordeningen (ordinatio-

De in 1951 uitgebrachte wervingsbrochure Achter de muur bevat een aantal fraaie foto’s 
van ‘de opleiding van de adspirant-capucijn’. De afgebeelde muur behoort bij het kloos-
ter in Tilburg. 
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nes) van generale kapittels en de rondzendbrieven van generale oversten waren 
daarbij richtinggevend. De invloedrijkste minister generaal op het terrein van 
studie en vorming was Bernard van Andermatt (1837-1909). Bij zijn aantreden 
als generaal in 1884 telde de orde 52 provincies. Twintig daarvan hadden op 
dat moment (nog) geen eigen noviciaat, laat staan een volwaardig filosoficum 
of theologicum. Daarom was een van de eerste bestuursdaden van Bernard de 
instelling van een commissie die ten behoeve van heel de orde een studieregeling 
moest ontwerpen vanaf het serafijns seminarie tot en met de filosofische en theo-
logische vervolgstudies aan een universiteit. De door deze commissie ontworpen 
regeling werd echter niet onmiddellijk onverkort in alle provincies ingevoerd en 
toegepast, zoals Bernard zelf kon constateren tijdens zijn talrijke visitatiebezoe-
ken tussen 1884 en 1908. Zo duurde het in Nederland een aantal jaren voordat 
de opleiding op het serafijns seminarie voldoende niveau had om jonge paters 
met het oog op een professoraat of lectoraat voor een vervolgstudie naar een 
universiteit te kunnen sturen.

Dit deel, gewijd aan het studie- en vormingsaanbod bij de kapucijnen in de Ne-
derlanden, bestaat uit vijf hoofdstukken. Allereerst wordt, zij het kort, ingegaan 
op de studie en vorming in de periode van het ontstaan en de verdere uitbouw 
van de Vlaamse provincie (1587/1616-1796). Latere generaties hebben namelijk 
juist ten aanzien van studie en vorming veelvuldig teruggegrepen op ‘de tradities 
onzer voorvaderen’. In een tweede hoofdstuk komen het noviciaat en de hogere 
of gewijde studies in de Hollands-Belgische custodie en provincie (1845-1882) 
aan de orde. Van een serafijns seminarie was toen nog geen sprake. Uiteraard 
gaat de meeste aandacht uit naar de noviciaatsvorming, de humanioraopleiding 
en de hogere studies in de eigenlijke Nederlandse provincie vanaf 1882. Hieraan 
is hoofdstuk 3 gewijd. In de periode vanaf 1963/’67 werden in Nederland nieuwe 
mogelijkheden uitgeprobeerd om inhoud te geven aan studie en vorming. Maar 
door het ontbreken van voldoende nieuwe aanwas kwam hiervan maar weinig te-
recht. Een gevolg daarvan was dat de eigen kapucijnenopleiding na enkele jaren 
bijna geheel was verdwenen. Alleen de noviciaatsvorming kende vanaf eind 1984 
een tijdelijke opbloei. Dit alles wordt beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 
tenslotte gaat het om de vraag of en in hoeverre het studie- en vormingsaanbod 
een adequate voorbereiding vormde op het scala aan werkzaamheden waaraan de 
Nederlandse provincie zich na 1882 heeft gecommitteerd. Daarbij wordt vooral 
ingegaan op de manco’s in het opleidingssysteem en de ontsporingen waartoe 
die manco’s in individuele gevallen hebben geleid.

In dat opleidingssysteem vormde het noviciaatsjaar voor alle net ingetreden 
novicen, zowel voor degenen die opteerden voor het priesterschap als voor de 
kandidaat-broeders, een sleutelperiode in hun zoektocht naar hun levensbestem-
ming als kapucijn. Daarom en omdat het noviciaat in de Nederlandse provincie 
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ouder is dan het serafijns seminarie, wordt in hoofdstuk 3 eerst het noviciaat be-
handeld en pas daarna de hieraan voorgaande humanioraopleiding.

1.  Het studietraject in de Vlaamse provincie (1587/1616-1796)

In het sinds 1587 bestaande Vlaamse commissariaat hoefde men zich aanvan-
kelijk geen zorgen te maken over de vraag hoe de studie en vorming opgezet 
en ingericht moesten worden. Alle kapucijnen die in deze regio werkzaam wa-
ren hadden hun opleiding immers al eerder in Frankrijk of Italië genoten. Dat 
veranderde toen zich vanaf 1589 de eerste kandidaten uit de Nederlanden zelf 
aanmeldden. Aanvankelijk waren dat vooral (seculiere) geestelijken die zich 
aangetrokken voelden tot het kapucijnenleven. Zij werden in het klooster van 
Antwerpen enigszins improviserend ingeleid in de strenge observantie die bij 
dat leven hoorde, inclusief de bijbehorende zelfvernederingen en verstervingen 
zoals het op bepaalde dagen eten van de vloer en de toepassing van de ‘disciplien’ 
of zelfkastijding.

Kort daarop kreeg het in 1592/’93 gestsichte klooster van Leuven de status 
van studiehuis. Hier werden – uiteraard in het Latijn – logica en filosofie alsook 
theologie gedoceerd. Maar deze studie stelde aanvankelijk niet veel voor. Pas na 
de oprichting van de Vlaamse provincie in 1616 begonnen de opeenvolgende 
provinciale definities serieus werk te maken van het eigen studie- en vormings-
aanbod. Daarbij golden zoals reeds vermeld de verordeningen van diverse gene-
rale kapittels en de daar vastgestelde Constituties alsmede de richtlijnen van een 
aantal generale ministers als richtsnoer. Zo bepaalden de Constituties van 1575, 
resultaat van de beraadslagingen op de generale kapittels van 1564 en 1567, dat 
voor de uitoefening van het belangrijke ambt van predikant, de ‘sacerdos prae-
dicator’, een studieduur van zeven jaar was vereist: drie jaar filosofie en vier jaar 
theologie. In de Constituties van 1643 werd deze studieduur onder verwijzing 
naar het generaal kapittel van 1613 ook van toepassing verklaard op het ambt van 
biechtvader, de ‘sacerdos confessarius’, en eventueel dat van lector. De priester-
wijding kon echter al vier jaar na de inkleding plaatsvinden.

Religieuzen die niet voor het ambt van predikant of biechtvader voorbestemd 
waren, volgden deze kortere ‘seminarieopleiding’, primair afgestemd op de eigen 
vervolmaking of zoals het toen werd genoemd ‘eene inwendige aendachtigheyt 
tot Godt’. Na afronding van deze vierjarige opleiding zorgden deze kapucijnen 
voor een ongestoorde voortgang van het kloosterleven. Zij lazen de mis, ver-
zorgden het koorgebed en behartigden de orde en regelmaat in kerk en sacristie. 
Activiteiten buitenshuis hadden zij meestal niet.
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De ‘fratres-laici’, kandidaten die geen priester konden of wilden worden maar 
wel kapucijn, hadden vanouds een eigen vormingstraject. Zolang zij nog niet de 
leeftijd hadden bereikt om tot het noviciaat te kunnen worden toegelaten, waren 
zij derde-ordeling of tertiaris, maar wel in kloosterverband. Zij droegen dan al 
een habijt, maar zonder kap. Daarna volgden zij een noviciaatsfase van mini-
maal een, maar vaker twee jaar. In die tijd werkten zij ook: als kok, kleermaker, 
timmerman of tuinman. Hadden zij eenmaal de plechtige professie gedaan, dan 
konden zij ook portier, termijnbroeder, ziekenoppasser of koster worden. Als 
zij al niet vóór hun intrede voor een beroep waren opgeleid, kregen zij in het 
klooster van een oudere medebroeder een ‘opleiding’ in de praktijk.

Belangrijk voor de uitbouw van het eigenlijke studietraject voor de ‘fratres- 
clerici’ in de Vlaamse provincie was het Decretum generale de Studiis van minister 
generaal Seraphinus van Ziegenhals uit oktober 1757. Hierin werd met betrekking 
tot elk van de zeven studiejaren voor aanstaande predikanten en biechtvaders 
precies aangegeven wat en hoe er gedoceerd moest worden. Zo moest bij het  
filosofieonderwijs uitgegaan worden van de leer van Bonaventura en Duns Scotus, 
maar mochten de moderne stromingen niet verwaarloosd worden. Bij de theo- 
logie was de leer van Augustinus en Thomas van Aquino richtinggevend. In dit 
Decretum werd ook bepaald dat de studenten voorafgaande aan hun filosofie- 
studie gedurende minimaal één jaar een zogenoemd ‘professorium’ of ‘praecep-
torium’ moesten doorlopen. Deze vooropleiding was bedoeld om te toetsen of 
hun elders opgedane kennis van het Latijn voldoende was om de lessen filosofie 
en theologie goed te kunnen volgen.

Vaste vormings- en studiehuizen waren er in de Vlaamse provincie niet. Hoe-
wel het kort voordien gereed gekomen nieuwe klooster van Leuven vanaf 1613 de 
status van noviciaats- of proefhuis bezat, hebben ook de kloosters van Brussel, 
Brugge, Gent en vooral Aalst bij tijd en wijle novicen gehuisvest. In de jaren 
waarin er in deze kloosters geen novicen verbleven, werden hier de filosofie- en/
of theologielessen gegeven. In feite plaatste men de studenten en hun lectoren 
daar waar op dat moment voldoende huisvestingsmogelijkheden waren. Deze 
praktijk werd later ook in de Hollands-Belgische custodie en provincie (1845-
1882) toegepast en tot 1945 ook in de Nederlandse provincie. De ‘seminariecur-
sus’ voor kapucijnenstudenten die geen predikant of biechtvader werden, werd 
ook in uiteenlopende kloosters gegeven, vooral in Maaseik en Tervuren.

Tijdens het noviciaat, maar eigenlijk ook in het seminarie en bij de hogere 
studies ging het vooral om een initiatie in ‘de oude en lofflycke maniere van leven 
in de Seraphike religie der paters Capucinen van de Vlaemsche provincie’, zoals 
de titel van het Ceremoniaal van Juvenalis van Brugge (1657-1733) uit 1716 luidde. 
Dat betekende dat de ‘actie’, het pastorale werk, altijd verworteld lag in en gevoed 
werd door de ‘contemplatie’, een bijna monastieke levensstijl waarin veel tijd was 
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ingeruimd voor het persoonlijke, inwendige gebed. De intellectuele bagage die 
de jonge kapucijnen tijdens hun opleiding kregen aangereikt, bleef dan ook al-
tijd ondergeschikt aan het vertrouwd raken met een leefwijze in observantie en 
devotionaliteit. Met name het noviciaat was dan ook niet allereerst een inleiding 
in het broederschapsleven zoals dat na de professie in de provincie werd beleefd. 
Het had eerder het karakter van een besloten monastiek ‘laboratorium’, waarin 
door de novicemeester of magister getoetst werd of de ingetreden kandidaat wel 
geschikt was voor het strenge, observante kapucijnenleven. Daarover beslisten 
trouwens alle eeuwig geprofeste religieuzen van het klooster waarin het novici-
aat op dat moment gevestigd was. Van een normaal contact tussen ‘novitien’ en 
‘ouderlingen’ was in dat klooster echter geen sprake. De novicen vormden samen 
met hun magister en diens rechterhand, de socius, een aparte communiteit, volle-
dig afgescheiden van de geprofeste religieuzen.

Als handleiding bij zijn ‘proef en toets’ putte de magister onder meer uit de 
Geestelycke Oeffeninge voor de novitien ofte beginnende religieuzen die voor het eerst in 
1718 in Leuven zijn uitgegeven en nadien een aantal malen zijn herdrukt. Deze 
handleiding, bestaande uit een vijftal deels al wat oudere traktaten, was een van 
de weinige instructieboeken die de novicen ook zelf als devotieboek in handen 
kregen. Bij de samenstelling ervan heeft de bewerker, Antoninus van Tienen 
(1652-1735), onder meer gebruikgemaakt van publicaties van Joannes Evangelista 
van ’s-Hertogenbosch (1588-1635). Die was reeds één jaar na zijn priesterwijding 
in 1619 novicemeester van de Vlaams-Belgische provincie geworden, ofschoon 
hij daartoe nog niet de door de kerk voorgeschreven leeftijd bezat. Hij ontwik-
kelde zich in de jaren nadien tot een gezagvolle geestelijke begeleider van diverse 
lichtingen jonge kapucijnen, maar werd ook een invloedrijke auteur van diverse 
spirituele geschriften. Die werden ook na zijn vroegtijdig overlijden op 2 novem-
ber 1635 veel gelezen. Dat gold met name voor zijn boeken Het Ryck Godts inder 
zielen en Het Eeuwigh Leven. In deze boeken reikt de auteur de lezer suggesties 
aan om een contemplatieve levenshouding, door hem aangeduid als ‘Godsschou-
wing’ en ‘Godsgenieting’, te verbinden met diens dagelijkse werkzaamheden en 
beslommeringen.

Dit soort gedachten treffen we ook aan in de Geestelycke Oeffeninge. Daarnaast 
bevat dit boek een groot aantal concrete bepalingen over het deels nachtelijke 
koorgebed, de dagelijkse meditatie, de discipline of zelfkastijding, de biecht en 
de communie alsook over de straffen die opgelegd moesten worden wanneer 
deze bepalingen werden overtreden. Die straffen hadden tot doel de eigen wil 
van de novice te knakken of zoals dat in de achttiende eeuw wel eens werd ge-
noemd: ‘synen kop te breken’. Lukte dat niet, dan werd de kandidaat-kapucijn 
na een van de drie stemmingen die na de vierde, achtste en tiende maand van 
het noviciaatsjaar plaatsvonden weggezonden. Die stemmingen waaraan zoals 
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gezegd alle eeuwig geprofeste religieuzen van het noviciaatsklooster deelnamen, 
geschiedden aanvankelijk met behulp van bonen en erwten. De novice die meer 
bonen dan erwten toebedeeld kreeg, mocht blijven. Was het omgekeerde het 
geval, dan kon hij vertrekken. Later stapte men over op witte en bruine bonen: 
alleen wie meer witte dan bruine bonen wist te vergaren, mocht ‘door’. Deze 
beoordelingsprocedure is tot ver in de twintigste eeuw ook in de Nederlandse 
provincie blijven bestaan.

De voorschriften uit het Decretum generale van 1757 werden door de in juni 
1758 aangetreden provinciaal Bonaventura van Oostende (1709-1771) aangepast 
aan de situatie in de Vlaamse provincie en deels ook opgenomen in een nieuw 
Ceremoniaal. Dit Caeremoniale in usum Fratrum Minorum Capucinorum Prov. 
Flandro-Belgicae werd op 28 mei 1760 officieel in gebruik genomen en is tot eind 
negentiende eeuw bepalend gebleven, ook in de Nederlandse provincie. Daarbij 
ging het vooral om een goede verzorging van het koorgebed, het behoud van de 
geest van versterving alsmede een strikte beleving van de armoede en gehoor-
zaamheid. De bijbehorende richtlijnen voor de novicen bevatten bepalingen over 
de kleding, de dagorde, de professie en de door de magister te geven lessen.

In het eveneens bijbehorende decreet nopens de studies werd bepaald dat in 
de filosofie achtereenvolgens een cursus logica, fysica en metafysica moest wor-
den gegeven. Die cursussen konden door de lectoren gedicteerd worden. In de 
theologie moest voortaan een aparte cursus bijbel worden gegeven. Kerkrecht 
en moraal waren samengevoegd. Daarbij was de Theologia universa ad usum Sacrae 
Theologiae candidatorum in zeven delen van de kapucijn Thomas van Charmes 
(1703-1765) een veelgebruikt handboek. Het was geheel gebaseerd op Thomas 
van Aquino en behandelde alle klassieke traktaten.

2.   De opleiding in de Hollands-Belgische custodie en provincie  
(1845-1882)

De samenvoeging van het ‘Vlaamse’ klooster in Brugge en het ‘Hollandse’ 
klooster in Velp op 30 september 1845 in één bestuurlijk verband had onder 
meer te maken met de wens om voor aspirant-kapucijnen een meer gedegen vor-
mings- en studietraject in te richten dan tot dan toe het geval was. Aan een eigen 
‘kleinseminarie’ dacht men toen nog niet maar wel aan een noviciaat, afgestemd 
op ‘onze lofflycke maniere van leven’, en ook aan een eigen studiehuis voor filo-
sofie en theologie. Tot dan toe waren jonge kapucijnen voor hun hogere studie 
soms naar studiehuizen van andere orden gezonden. Zo studeerden vier jonge 
kapucijnen die in 1839 in Brugge hun noviciaat hadden afgesloten, op advies van 
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apostolisch visitator Frans Thomas Corselis enige tijd filosofie en theologie bij 
de recollecten in Sint Truiden.

Begin 1846 werd het klooster aan de Vrijdagmarkt in Brugge noviciaatshuis 
en theologicum met Seraphinus van Brugge (1820-1887) als novicemeester en 
Judocus van Doornik (1804-1846) als lector theologie. Na het voortijdige over-
lijden van laatstgenoemde op 5 mei 1846 ging custos Bernardinus van Uden 
(1815-1854) zelf de lessen theologie in Brugge verzorgen, terwijl Anselmus van 
Tielt (1803-1867) lector H. Schrift werd en Franciscus van Uden (1818-1871) als 
‘repetitor studii’ optrad. Velp fungeerde in deze beginperiode als filosoficum, 
maar kreeg vanaf 1848 ook een deel van de theologie toebedeeld. Hier werd 
Gregorius van Millingen (1819-1883) in 1851 lector theologie.

Bij de inrichting van de noviciaatsvorming en de hogere studies in de nieuwe 
custodie liet custos Bernardinus zich zoveel mogelijk leiden door de besluiten 
van het generaal kapittel van mei 1847 waaraan hijzelf had deelgenomen. De 
daartoe op 13 juni uitgevaardigde ‘Ordinantiën’ hadden zowel betrekking op het 
noviciaat als op het professorium en de hogere studies. Zo moesten er voor de 
hogere studies tenminste drie lectoren worden aangesteld: voor filosofie, theo-
logie en eloquentia. Hun leerstoelen moesten ‘bij concours’ vergeven worden en 
niet krachtens ‘pure electie’. De bekleders van die leerstoelen moesten minstens 
twaalf jaar in functie blijven en elke dag twee lessen geven. Voor de nog jonge 
custodie die op dat moment nog slechts 48 leden telde, verdeeld over twee hui-
zen, waren deze en andere richtlijnen echter nog onhaalbaar. Daarom werd in 
de door Bernardinus en zijn beide definitoren op 2 maart 1848 uitgevaardigde 
‘Ordo novitiorum’ en ‘Regulae studiosorum’ grotendeels vastgehouden aan de 
bepalingen van het Caeremoniale van 1760. Nieuw was dat elke novice, althans 
wanneer hij welgestelde ouders had, een bepaald bedrag moest inbrengen ter ver-
goeding van de eerste kleding en levensbehoeften. Ook werd voortaan tijdens 
het noviciaatsjaar Franse les gegeven en een ‘repetitio humaniorum’. Maar zowel 
in het noviciaat als bij de hogere studies bleef de nadruk liggen op een ingroeien 
in de kapucijnse eenvoud, armoede en gestrengheid. Devotionele godsdienstig-
heid (‘pietas’) was belangrijker dan een kritische en wetenschappelijke houding 
(‘scientia’).

Mét de uitbreiding van het aantal kloosters werd het mogelijk de vorming en 
studie beter te verdelen. Zo werd de filosofiestudie in juni 1852 naar het net ge-
opende klooster in Handel overgebracht. Elzearius van Uden (1827-1907) werd 
daar lector. Van 1855 tot 1865 werd in Handel ook een deel van de theologie gege-
ven. Belangrijker was dat het geheel nieuw gebouwde klooster van Edingen vanaf 
20 november 1852 ging fungeren als vast noviciaatshuis. Tot september 1880 
hebben alle nieuw intredende kapucijnen hier hun noviciaat gemaakt. ‘Edingen 
is een Vlaams klooster in het Franstalige gebied’, aldus boerenzoon Jan van de 
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Coolwijk uit Macharen die op 9 september 1866 intrad en toen de kloosternaam 
Archangelus ontving, in een brief aan zijn moeder op 10 september. ‘Des mor-
gens krijgen wij hier eene groote boterham van tarwebrood, want roggebrood 
geeft men hier aan de paarden en koeijen.’ Omdat novicemeesters toen nooit lan-
ger dan drie jaar in functie bleven, kreeg Archangelus tijdens zijn noviciaatsjaar 
met twee magisters te maken: eerst Rumoldus van Mechelen (1831-1898), over 
wie hij verder geen mededelingen heeft gedaan, en vanaf 3 mei 1867 Vitalis van 
Kethel (1822-1907). ‘We zijn er allerbest mede op onzen schik’, liet hij op 22 juni 
aan zijn moeder weten. Na afloop van zijn noviciaat schreef hij: ‘Het genoegen en 
de gemakkelijkheid die ik gedurende het proefjaar van dit lang verlangde kloos-
terleven ondervonden heb, zijn onbeschryvelijk en boven mijne verwachting…’

Op 24 oktober 1867 verhuisde Archangelus voor zijn filosofiestudie met vijf 
klasgenoten naar Mons (Bergen): ‘de lessen zijn hier in het Fransch: onze lector 
kent slechts enige woorden Hollandsch’. Maar reeds in november 1868 reisde 
hij na een korte vakantie in Macharen vanuit Mons naar Meersel-Dreef om daar 
met de moraaltheologie en het kerkrecht te beginnen: ‘niet zo moeijelijk als de 
philosophie, doch veel noodzakelijker’. Daarna volgde een jaar (1871/’72) dogma-
tiek en H. Schrift in Brussel, waarna hij zijn opleiding in onder meer de gewijde 
welsprekendheid afsloot in Brugge (1872/’73). Intussen was hij op 23 december 
1871 in Mechelen samen met vier anderen priester gewijd. In Brugge kreeg hij op 
2 augustus 1873 het ambt van biechtvader ‘opgelegd’.

Het kostte de opeenvolgende provinciaals in deze jaren overigens veel moeite 
om voor de verschillende opleidingsplaatsen geschikte lectoren te vinden. Om-
dat die in de eigen provincie nauwelijks te vinden waren, deed Celestinus van 
Wervik (1833-1896) in 1868 een beroep op de generaal in Rome om docenten 
uit andere provincies te krijgen. Na diens bemiddeling kwamen in mei, respectie-
velijk oktober 1869 twee lectoren uit Italië over: Mariano Gavasci uit de provin-
cie van de Marken en Emmanuel Callura uit de provincie van Sicilië. De eerste 
gaf dogmatiek, de tweede H. Schrift en wel in het pas gebouwde klooster in de 
Clarastraat in Brugge. Beiden gebruikten een handboek: Mariano de al eerder 
genoemde Theologia universa van Thomas van Charmes, Emmanuel de Introductio 
in Sacram Scripturam van de Leuvense hoogleraar Thomas Joseph Lamy uit 1866.

In samenspraak met zijn beide Italiaanse medebroeders zorgde Celestinus 
ook voor een betere structurering van de studie. Met ingang van 1869/’70 kregen 
beginnende studenten na hun noviciaat eerst – indien nodig – een jaar professo-
rium in Mons en dan in datzelfde klooster twee jaar filosofie en kerkgeschie-
denis; vervolgens drie jaar moraal en kerkrecht in Meersel-Dreef; en tenslotte 
twee jaar dogmatiek en H. Schrift in Brugge met aansluitend het eloquentia-jaar. 
De priesterwijding was voorzien na het tweede jaar in Meersel-Dreef. Dat het 
niet gemakkelijk was om aan deze programmering vast te houden, bleek toen 
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Camillus van Brugge (1814-1872), die in deze jaren in Meersel-Dreef moraal 
en kerkrecht gaf, op 19 februari 1872 overleed en Mariano en Emmanuel enke-
le weken later een punt zetten achter hun ‘vriendendienst’ ten behoeve van de 
Hollands-Belgische provincie. Eleutherius van Edingen (1836-1877) die op 24 
juni 1870 provinciaal was geworden, deed nu een beroep op Piatus van Bergen 
(1815-1904).

Deze Piatus was pas in juli 1871 ingetreden, maar was al sinds jaar en dag een 
befaamd kerkjurist. Als Jean-Joseph Loiseaux had hij na zijn priesterwijding in 
september 1838 kerkrecht gestudeerd aan de universiteit van Leuven. Vervolgens 
was hij professor geworden aan het grootseminarie van Doornik. Met dispensa-
tie van Rome (hij had nog niet de eeuwige professie gedaan) gaf hij vanaf februari 
1873 in Brugge dogmatiek en na het kapittel van juni 1873 in datzelfde klooster 
kerkrecht en moraal. Archangelus van Macharen werd er ‘repetitor’ en fungeerde 

De befaamde Belgische kerkjurist Jean-Joseph Loiseaux (1815-1904) werd in 1871  
kapucijn en kreeg toen de naam Piatus van Bergen (Mons). Hij werd in februari 1873 
lector op de hogere studies. Hij was een groot voorstander van een splitsing van de 
Hollands-Belgische provincie. 
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ook als assistent van Piatus. De filosofiestudie verhuisde in 1873 van Mons naar 
Antwerpen met Michaël van Hellebecq (1835-1909) als lector. Daarmee was de 
gehele filosofische en theologische opleiding geconcentreerd in Nederlandstalig 
België. Maar die actie heeft de latere scheiding tussen Noord en Zuid toch niet 
kunnen verhinderen.

Vooruitlopend op die scheiding verhuisden twaalf Nederlandse theologan-
ten die lid van de beoogde Nederlandse provincie wilden worden, samen met 
een drietal lectoren onder leiding van Archangelus van Macharen in maart 1880 
vanuit Brugge, – waar men volgens Archangelus met plaatsgebrek te kampen 
had –, naar Slikgat. Daar werd, zij het niet voor lang, ook moraal, dogmatiek en 
H. Schrift gegeven. Albertus van Drunen (1845-1900), die sedert maart 1880 
in Edingen novicemeester was, kreeg op 20 september van datzelfde jaar van-
uit Rome verlof om een tweede noviciaatshuis in te richten in het klooster van 
Meersel-Dreef. Op 29 september 1880 nam hij hier zijn intrek samen met zeven 
Nederlandse clerici-novicen en vijf laici-novicen. Tenslotte werd op 11 oktober 
1881 in Handel weer een filosoficum ingericht. Dit betekende dat voordat de 
scheiding in april 1882 daadwerkelijk een feit was, in Nederland al een volledig 
studie- en vormingstraject bestond.

3.  Studie en vorming in de Nederlandse provincie (1882-1963/’67)

3.1  ‘het voorland van de orde’: het noviciaat

Als ‘Nederlands’ noviciaatshuis was Meersel-Dreef overigens geen lang leven 
beschoren. Vooruitlopend op de ‘teruggave’ van dit klooster aan de Belgische 
provincie per 1 januari 1885 werd op het eerste provinciaal kapittel van novem-
ber 1882 besloten om het noviciaat op 13 februari 1883 in het enkele maanden 
voordien canoniek gestichte klooster van Tilburg onder te brengen. Waarom 
die leerschool daar niet is gebleven, is niet geheel duidelijk. Mogelijk achtte het 
toenmalige provinciebestuur onder leiding van Archangelus van de Coolwijk 
dit ‘stadsklooster’ toch minder geschikt om novicen in te leiden in de contem-
platief-ascetische aspecten van het kapucijnenleven zoals dat in de Ordo Novi-
tiatus uit 1878 was omschreven. Hoe het ook zij, rond 10 januari 1885 vertrok 
Albertus Muskens uit Drunen samen met een drietal novicen naar het enkele 
dagen tevoren opgerichte klooster van Babberich in de landelijke Liemers. In dit 
‘modelklooster van de provincie’ zijn tot de verhuizing van het noviciaat terug 
naar Tilburg in augustus 1916 in totaal 244 fraters-novicen ingekleed. Dat waren 
aanvankelijk zowel fratres-clerici als fratres-laici.
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De proeftijd voor de broeders-novicen bedroeg in deze jaren overigens mi-
nimaal twee jaar. Het eerste jaar waren zij tertiaris en pas vanaf het tweede jaar 
werden zij novice. Maar daarvoor moesten zij tenminste twintig jaar oud zijn. 
Voor de lessen op het noviciaat werd in deze beginjaren geput uit de Novitius 
Capuccinus ad vitam Seraphicam introductus van de Vlaamse kapucijn Godefridus 
Pelckmans (1854-1904) uit Turnhout. Voorts was er de uitleg van de Regel en 
het Testament van ‘onze Heilige Vader Franciscus’ aan de hand van een nieuwe 
Nederlandse uitgave uit 1884, voorzien van een gedrukte toelichting van Alber-
tus Muskens. En ook kregen de novicen een overzicht van de geschiedenis van 
de orde en werden zij vertrouwd gemaakt met de rubrieken van het brevier. Met 
ingang van 1892 gebeurde dit laatste aan de hand van het toen gepubliceerde en 
voor heel de orde verplichte – liturgische – Caeremoniale Romano-Seraphicum ad 
specialem usum Fratrum Minorum Capuccinorum. Vanaf april 1900 kwamen daar 
de bepalingen van het eerste gebruikenboek van de Nederlandse provincie bij. 
Dit gebruikenboek, getiteld Manuale Fratrum Minorum Capuccinorum Provinciae 
Hollandicae, kwam in de plaats van het Oud-Ceremoniaal uit 1760. In de jaren 
nadien zullen opeenvolgende provinciale kapittels de noodzaak van naleving van 
dit manuale dat in aangepaste vorm tot het begin van de jaren vijftig is blijven 
bestaan, voortdurend blijven benadrukken.

Maar toen was Babberich al lang geen noviciaatshuis meer. Omdat opeen-
volgende novicemeesters al langer klaagden over de te krappe behuizing voor 
het groeiende aantal novicen, had de provinciale definitie namelijk in juli 1916 
besloten het noviciaat terug naar Tilburg te brengen. Dat gebeurde, zoals reeds 
vermeld, in augustus 1916. Ook de broeders-tertiarissen verhuisden toen mee 
naar Tilburg. De eigenlijke broeders-novicen verbleven toen al een aantal jaren in 
het in 1898 in gebruik genomen klooster van Den Bosch. Vanaf najaar 1921 wer-
den alle aspirant-broeders in het nieuwe klooster in Biezenmortel ondergebracht. 
Dat bleef zo tot de nazomer van 1959.

Het noviciaat van de clerici is na die eerste verhuizing vanuit Babberich naar 
Tilburg tot 1965 echter nog driemaal verhuisd: op 9 september 1935 van Tilburg 
naar Den Bosch, vervolgens op 10 oktober 1939 vanuit Den Bosch naar Biezen-
mortel, en op 1 mei 1946 vanuit Biezenmortel naar Enschede. Die verhuizingen 
hingen meestal samen met de grootte van de jaargroepen bij de hogere studies 
en het aantal beschikbare cellen in de diverse kloosters. Vaak was het een passen 
en meten om alle groepen ergens onder dak te brengen.

In de loop van die tachtig jaar zijn er ten behoeve van de clerici in totaal negen 
novicemeesters geweest. Drie van hen hebben een meer persoonlijk stempel op 
dit ‘voorland’ van de orde in Nederland kunnen drukken, te weten Libertus Jans 
(1875-1948) uit Escharen, die van oktober 1906 tot oktober 1919 eerst in Babbe-
rich en nadien in Tilburg aan het hoofd stond van het noviciaat. Vervolgens Sil-



tot de orde geroepen  |  205

verius Vissers (1889-1964) 
uit Veghel, die deze functie 
van november 1919 tot juli 
1942 bekleedde en daarmee 
de langstzittende novice-
meester is geweest. En ten-
slotte Michelangelus Gieben 
(1924-2015) uit Sint Antho-
nis, die van juli 1959 tot juli 

1965 in Enschede magister was en toen niet alleen de clerici-novicen onder zijn 
hoede had, maar ook de laici-novicen. Zo hoopte het bestuur de broederschap 
tussen de beide groepen religieuzen te bevorderen.

Van Libertus, die gold als een milde, zachtaardige novicemeester, is bekend 
dat hij de noviciaatsvorming, misschien meer dan zijn voorgangers, beschouwde 
als een ingroeien in de orde en daarmee als een oriëntatie- en initiatieperiode. Of 
zoals hij dat in zijn eigen, handgeschreven Novitius Capucinus omschreef: ‘Het 
Noviciaat is als het ware de korte samenvatting van geheel het Ordeleven.’ Maar 
dat ordeleven werd ook voor hem gekenmerkt door: ‘de nederigheid, de verster-
ving, de broederlijke liefde, de gehoorzaamheid, de armoede en de zuiverheid’. 
Deze kenmerken, tevens strevingen vormden geen doel op zichzelf, maar ston-
den in dienst van het streven naar volmaaktheid, dat bestond in het aankweken 
van de liefde tot God en de naaste. ‘Zoodra iemand in ’t Noviciaat is aangenomen 
en de religieuze Orde is binnengetreden, moet hij zich doordringen van de verhe-
venheid van dit doel’. Of de betrokken novicen zich dit doel van meet af aan eigen 
hebben gemaakt, mag betwijfeld worden. Joannes Geijtenbeek (1896-1976) uit 
Rijsenburg, later bijgenaamd ‘doctor Jan’, kon zijn noviciaatsjaar 1915/’16 alleen 
maar typeren als ‘een strenge boetvaardige tijd. Onverwarmde cellen, kaarslicht, 
harde strozak met paardendeken, weinig roken, veel vasten, nachtkoor, tweemaal 
daags meditaties, officie, conventuele mis, rozenhoedjes, kruisweg, veel silenti-
um, zwijgend eten, discipline, schotelwassen, de deur niet uitkomen enz’. Over 
het hoogverheven ideaal bij hem geen woord!

Silverius Vissers (1889-1964) 
uit Veghel heeft als novice-
meester van november 1919 tot 
juli 1942 een sterk persoonlijk 
stempel gedrukt op de vor-
ming van een groot aantal jaar-
gangen jonge kapucijnen. 



206  |  deel iii

Libertus’ opvolger Silverius Vissers was een totaal andere persoonlijkheid: 
stroef en afstandelijk in de omgang en sterk gehecht aan ‘de tradities onzer voor-
vaderen’. Hij beschouwde het noviciaat veel meer als een tijd van beproeving 
dan als een vormings- en initiatiejaar, getuige onder meer de door hem samen-
gestelde Handleiding voor de Fraters Novicen. Waarom juist hij in november 1919 
– met dispensatie gezien zijn leeftijd – tot novicemeester werd benoemd, blijft 
wat onduidelijk. Na zijn priesterwijding in juni 1914 had hij aan de Gregoriana 
in Rome een voortgezette studie filosofie gedaan. Na het behalen van zijn doc-
toraat werd hij in december 1918 lector filosofie in Helmond. Maar nog geen 
jaar later verhuisde hij naar Tilburg om novicemeester te worden. De veertien 
nog door zijn voorganger Libertus ingeklede novicen kregen nu met een regime 
te maken dat wel eens is getypeerd als ‘straf en ijzig’. Silveerke zoals hij in de 
wandelgangen werd genoemd, was spartaans streng voor zichzelf, maar ook voor 
zijn novicen. Hij hield strikt en bijna fanatiek de hand aan de vaste regelmaat van 
de traditionele oefeningen van boetvaardigheid die in de Nederlandse provincie 
gangbaar waren. Daartoe behoorden ‘de gewone disciplien’ (de geseling op de 
blote billen) driemaal per week en de ‘schouderdisciplien’ (de kastijding van de  
blote schouders) die elke vrijdag plaatsvond. En afgezien van de gewone vasten-
dagen waren er de zogenoemde ‘grote penitentiedagen’ waarop de religieuzen 
alleen een portie bonen en een haring te eten kregen. Ook de drie grote vasten-
perioden – van Allerheiligen tot Kerstmis, de veertig dagen vóór Pasen en de 
min of meer vrijwillige ‘vasten van benedictie’: de veertig dagen na het feest van 
Driekoningen – behoorden voor Silverius tot de vanzelfsprekendheden van het 
kapucijnenleven. En dat gold eveneens voor de meer bijzondere oefeningen van 
boetvaardigheid zoals het slapen op de kale vloer van de cel in plaats van op de 
strozak en het dragen van een boetegordel om de arm.

Verscheidene kapucijnen die Silverius als novicemeester hebben meege-
maakt, oordelen achteraf mild over hem: ‘Ook hij was het slachtoffer van een 
systeem, waarvan men toen dacht dat het de basis vormde van “een stipt en heilig 
kloosterleven”… Al die praktijken van zelfbestraffing en versterving hoorden er 
klaarblijkelijk bij. “Broeder ezel” moest nu eenmaal getemd. Iedereen deed dat. 
Dus waarom ik niet?’ En een ander schrijft: ‘Het lijkt achteraf erger dan het was: 
het was een groepsgebeuren, je wist niet beter. Daarom had ik ook niet zoveel 
moeite met het feit, dat we een paar keer per jaar geknield van de grond moesten 
eten: baby’s in het groen: witte bonen met snijbonen.’

Maar de meeste novicen waren blij dat zij na één jaar van Silverius af waren. 
Zo schrijft Liberatus Boers (1901-1973) uit Leiden: ‘Toen ik in 1922 van Silveer-
ke bij Vitus in Udenhout kwam, was het alsof ik van het Oude Testament in het 
Nieuwe gestapt was.’ Anderen waren veel kritischer zoals Hyginus – Cor – ’t 
Hoen (1917-209) uit ’s-Gravenhage, die in 1936/’37 werd ingewijd in de door 
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Silverius opgelegde strengheid. ‘Silveerke behandelde ons als onnozele schapen. 
We mochten nooit verder kijken dan onze neus en tenen lang waren.’ En Leo-
nardus – Jan – Kampschreur (1920-2016) uit Oosterhout heeft zijn noviciaat in 
1939/’40 ooit getypeerd als ‘een ijskelder, waarin een destructieve sfeer heerste’.

Michelangelus Gieben die op 30 augustus 1942 met zijn noviciaat begon, 
heeft Silverius net niet meer meegemaakt. Maar ook diens opvolger Ferrerius 
van den Hurk (1907-1989) uit Heesch die eerder in Polen novicemeester was 
geweest, bleef tussen juli 1942 en november 1945 vasthouden aan de traditionele 
noviciaatspraktijk, zij het minder fanatiek dan zijn voorganger. Daarom kon Mi-
chelangelus terugblikkend opmerken: ‘Het noviciaat was wat vreemd allemaal. 
Het leek zo middeleeuws. Ik dacht: Ik doe maar mee en ga maar gewoon door; 
als ik niet goed ben zullen ze het wel zeggen.’ Pas bij Milo Reisiger (1907-1976) 
uit Halfweg, die van november 1945 tot juli 1959 aan het hoofd stond van het 
noviciaat dat sedert 1 mei 1946 in Enschede was gevestigd, was er sprake van 
een voorzichtige kentering. ‘Hij moest ons zaken voorhouden waarin hijzelf 
niet meer geloofde, zoals het schuldkapittel en de disciplien.’ Ook wilde hij in 
het noviciaat meer aandacht schenken aan culturele vorming: muziek maken, 
schilderen, boetseren. Zijn speelruimte was echter beperkt. Op 1 juni 1947 was 
een nieuwe, aangepaste versie van het sinds 1900 bestaande gebruikenboek afge-
kondigd. In dit Manuaal der Minderbroeders Capucijnen van de Nederlandse provincie 
dat mede bedoeld was om ‘eventuele verslappingen die door de oorlog waren 
ontstaan tegen te gaan’, werd in verband met het noviciaat nog steeds gesproken 
van ‘een strenge proeftijd’. Want ‘de beginselen van ons leven zijn eeuwig en niet 
onderhevig aan de schommelingen die het concrete leven met zich meebrengt’, 
aldus Ferrerius van den Hurk, die sinds november 1945 provinciaal was, op een 
gardiaansvergadering op 23 oktober 1947. Aan de ‘oefeningen van boetvaardig-
heid’ waarvan hierboven sprake was, mocht dan ook niet getornd worden.

Net ingetreden novicen die tijdens en onmiddellijk na de oorlog met dat con-
crete leven kennis hadden gemaakt, wisten hier echter nauwelijks raad mee. ‘Ik 
voelde me als een kat in een vreemd pakhuis. Rare gewoontes. Veel stilte die me 
aanvloog’, aldus Rogier – Joop – ’t Hoen (*1928), een jongere broer van Hy-
ginus, die in zijn noviciaat in 1949/’50 maakte. En Marinus – Jan – Bandsma 
(*1936) uit Amsterdam schreef over zijn noviciaatsjaar in 1956/’57: ‘Op sommi-
ge momenten dacht ik, dat ik in de Middeleeuwen terecht was gekomen.’

Aan die ‘Middeleeuwen’ kwam een einde toen Michelangelus in juli 1959 
novicemeester werd. Michel had na zijn priesterwijding in Rome theologie ge-
studeerd. Na zijn terugkeer in 1953 werd hij lector wijsbegeerte in Helmond en 
twee jaar later directeur van de filosofieopleiding. In 1957 verhuisde hij naar Bie-
zenmortel om directeur te worden van de theologie en tevens lector moraal en 
kerkelijk recht. Als novicemeester in Enschede kreeg hij zowel de fraters-clerici 
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als de fratres-laici onder zijn hoede. Aan die samenvoeging van beide noviciaten 
per 15 juni 1959 lag een inhoudelijke overweging ten grondslag, die door Mi-
chelangelus als volgt werd omschreven: ‘Paters en broeders moeten “broederlijk” 
samenwerken en samenleven voor “het ene apostolische doel”. Zij moeten op 
hun manier meewerken aan het “vita apostolica”. Dat lukt alleen als we daarmee 
reeds tijdens het noviciaat beginnen.’ Die vormingsperiode duurde voor de kan-
didaat-broeders inmiddels drie aaneengesloten jaren: één jaar tertiariaat, één jaar 
postulaat en één jaar noviciaat. Gedurende die drie jaren bleven de aspirant-broe-
ders in Enschede. Daarna volgden tot de eeuwige professie nog drie voortgezette 
vormingsjaren in Biezenmortel. De in 1957 ingestelde Broedercommissie had 
voor heel die vormingsperiode in samenspraak met de novicemeester een lessen-
pakket samengesteld. Overigens besteedden de broeder-novicen nog steeds veel 
tijd aan ‘huiswerk’.

Tijdens het magisterschap van Michelangelus veranderde er echter meer. Zo 
werd in 1961 het zogenoemde ‘kroontje’ afgeschaft. Dat was de smalle haarkrans 
die bewaard bleef nadat de novicen nagenoeg waren kaalgeschoren. Michelange-
lus wilde ook de disciplien afschaffen: ‘De oudere kapucijnen in de parochies en 
in de missies praktiseren die ook niet. Waarom zullen we die dan nog wel aan de 
novicen opleggen? Ik kreeg het bestuur echter niet mee. Toen heb ik de gesel met 
ijzeren kettinkjes maar op eigen houtje vervangen door een touwtje met knopen.’ 
In zijn lessen wilde Michel zijn novicen allereerst inleiden in de fundamenten 
van het geloof: niet wetenschappelijk, maar eerder via de theologia spiritualis. 
‘Daarbij koerste ik niet zozeer op het lijden van Jezus, maar vooral op de verrezen 
Heer. Daarmee waren de zelfkastijdingen moeilijk te verenigen. Ook was ik wars 
van een klerikale levensstijl. Daarom benadrukte ik de noodzaak om als mindere 
broeders altijd aan de kant van de minderen te gaan staan.’

Dat de aanpak van Michel aansloeg, blijkt onder meer uit de wijze waarop 
Jan Scheffers op zijn noviciaatsjaar 1961/’62 terugkijkt. Hij schrijft in zijn ‘le-
vensverhaal’: ‘Tijdens dat jaar heb ik mij gretig en met veel voldoening kunnen 
identificeren met het hele systeem van het kapucijns-religieuze leven… Ik heb in 
Enschede een erg goed jaar gehad, vol overtuiging heb ik dan ook de tijdelijke 
professie afgelegd.’

Maar de door Michel doorgevoerde veranderingen (zo mochten de net inge-
treden novicen voortaan ook zelf hun kloosternaam kiezen) bleken onvoldoende 
om het traditionele noviciaat te redden. Michel besefte weliswaar dat gesloten-
heid plaats moest maken voor openheid, gehoorzaamheid voor vrijheid en zelf-
kastijding voor een positieve kijk op de eigen lichamelijkheid. Hij hield echter 
vast aan de visie dat ‘één vol jaar levensbezinning hard nodig was om tot zo’n 
ingrijpende levenskeuze te komen, die het lidmaatschap van de orde was’. Maar 
daar was niet iedereen het mee eens. Daarom moest hij in juli 1965 als novice-
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meester het veld ruimen voor Frans Vocking. Die heeft een einde gemaakt aan 
het noviciaat zoals dat sinds 1882 had bestaan.

3.2  een eigen ‘kweekvijver’ of ‘kraamkamer’: het 
serafijns seminarie

Tot ver in de negentiende eeuw kende de kapucijnenorde geen eigen humaniora- 
opleidingen. Jongemannen die intraden, hadden hun vooropleiding elders ge-
noten, bijvoorbeeld aan een – stedelijke – Latijnse school of een jezuïetencol-
lege, als zij al zover waren gekomen. Pas in 1870 werd het eerste ‘Seminarium 
Seraphicum’ opgericht en wel in de provincie van Toscane. Dat voorzag klaar-
blijkelijk in een behoefte. Want op het 65ste generaal kapittel van 1884 werd aan 
alle provincies dringend aanbevolen ook een ‘école séraphique’ op te richten. In 
België startte men hiermee in september 1885 en wel bij het Bouverieklooster in 
West-Brugge. Nederland volgde in 1887, zij het nog heel bescheiden. Het was de 
lector filosofie Liberatus Cluts (1855-1921) uit Exel (België) die op 3 augustus 
op last van provinciaal Lambertus van Susteren (1833-1903) in een spreekkamer 
van het in 1876 opgerichte klooster van Slikgat begon met wat genoemd werd 
‘ene Latijnsche School met externaat’. De twee leerlingen die zich hadden aan-
gemeld, kregen ‘lessen in de Latijnsche taal en in andere wetenschappen’, in feite 
alleen Nederlands en Frans. Buiten schooltijd verbleven zij in een kosthuis in het  
dorp.

Een jaar later, – er waren inmiddels zeven leerlingen –, werd de school in een 
interne notitie ‘Gymnasium Franciscanum’ genoemd. Die aanduiding bleef nog 
een aantal jaren in gebruik, onder meer in een gedrukte prospectus uit 1904. 
Maar al op 9 september 1889 werden de nu veertien leerlingen in het klooster 
zelf gehuisvest en sprak men ook van ‘Seraphijns Seminarie’. Dit seminarie was 
toegewijd aan St. Antonius van Padua en afficheerde zich als ‘een godsdienstige 
en wetenschappelijke opleiding tot het priesterschap’. In latere prospectussen 
werd dat ‘een godsdienstige en wetenschappelijke opleiding aan jongelingen, die 
roeping gevoelen tot den Priesterlijken staat en het Kloosterleven’.

Met ingang van het schooljaar 1889/’90 telde dit seminarie vier klassen: de 
kleine figuur, de grote figuur, de grammatica en de syntaxis, ieder met een eigen 
leraar die ‘professor’ werd genoemd. Aan het hoofd stond voortaan een directeur, 
de eerste in die functie was Cyprianus van Leeuwen (1845-1905) uit Voorscho-
ten. Maar die moest na het kapittel van 16 oktober 1891 plaatsmaken voor de 
bestuurlijk veel krachtigere Archangelus van de Coolwijk. Als directeur ontving 
hij op 8 juli 1894 generaal Bernard van Andermatt die van 6 tot 22 juli voor een 
visitatiebezoek in Nederland verbleef en toen alle kloosters bezocht. Na afloop 
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van de visitatie liet hij aan het provinciebestuur weten dat er voor heel de oplei-
ding, van serafijns seminarie tot en met de theologiestudie, een goed doordacht 
studieplan moest worden gemaakt met een aantal gedegen examenmomenten. 
Omdat lectoren zowel als studenten over te weinig studieboeken beschikten, 
moest veel meer zorg worden besteed aan de opbouw van goede kloosterbiblio-
theken. Ook moest elk klooster een eigen bibliothecaris hebben. Voorts vond de 
generaal dat Slikgat uitgebreid moest worden met een vijfde en zo mogelijk ook 
een zesde jaar. Die kwamen er ook, zij het niet meteen. In 1901 werd een vijfde 
klas ingevoerd: de poësis en in 1904 een zesde klas: de rhetorica. Toen ook kon 
het sinds 1882 bestaande professorium worden afgeschaft.

Omdat het klooster van Slikgat dat vanaf 16 september 1910 Langeweg heet-
te, niet van meet af aan als opleidingshuis was bedoeld, moest er in de loop der 
jaren heel wat aan vertimmerd en verbouwd worden om het groeiende aantal stu-
denten te kunnen huisvesten. Na de bouw van een aparte schoolvleugel met een 
eigen slaapzaal en refter in het voorjaar van 1890 werd het complex in 1908/’09, 
in 1915/’17 en in 1930/’31 verder vergroot. Daarmee werd achtereenvolgens ruim-
te gecreëerd voor 80, 140 en 160 studenten.

Verantwoordelijk voor de uitbreiding van 1909 met van nu af aan ook een 
eigen kapel voor de leerlingen, en ook voor die van 1917, was Raphael van der 
Weijden (1872-1955) uit Oudenrijn, die sinds 1901 professor en surveillant was 
en van 1909 tot 1921 ook de functies van directeur en gardiaan vervulde. Dank-
zij zijn inspanningen verwierf het seminarie zich als onderwijsinstelling vanaf 

Het serafijns seminarie in Langeweg na de laatste uitbreiding in 1930/’31. Linksvoor de 
kloosterkerk, rechtsachter de seminariekapel. (luchtopname klm)
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Binnencour van 
het serafijns  
seminarie in  
Slikgat (Lange-
weg) in 1902. 

De kloosterrefter 
van Langeweg. 

Broeder Balthasar Geurts (1892-1973)  
uit Oud-Zevenaar was jarenlang bakker  
in Langeweg, zowel voor de klooster-
communiteit als voor de seminarie-
bevolking. 
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omstreeks 1915 een zekere faam, zowel binnen als buiten de orde. Zijn opvolgers 
hebben daarop voortgebouwd. Drie van hen dienen expliciet genoemd te wor-
den. Allereerst Tarcisius van Valenberg (1890-1984) uit Asten die directeur was 
van 1921 tot 1925. Dan Zeno van den Barselaar (1902-1993) uit Wassenaar die 
van 1938 tot 1948 aan het hoofd stond en de continuïteit tussen Langeweg en 
Voorschoten zou belichamen. En tenslotte Laetantius van de Weijer (1912-1986) 
uit Scheveningen die directeur en later rector was van 1948 tot 1972, maar nu niet 
meer in Langeweg, maar in Voorschoten en Oosterhout.

Raphael, ‘een opofferende, godsdienstige, nette en voorkomende religieus’, 
ging er in 1909 toe over om de groeiende studentenpopulatie, – de school telde 
inmiddels zestig leerlingen –, in een ‘twee couren-systeem’ in te delen: de klei-
ne cour voor de klassen 1 tot en met 3, en de grote voor 4 tot en met 6. Ook 
richtte hij met ingang van dat jaar een zogenoemde ‘cursus praeparatorius’ of 
voorbereidende klas in. Belangrijker nog was dat hij vanaf 1912 het statuut van 

Raphael van der Weijden (1872-1955) uit 
Oudenrijn werd in 1901 als autodidact 
professor in de Franse taal- en letterkun-
de in Slikgat (Langeweg) en in 1909 ook 
directeur. Hij combineerde die functies 
van 1915 tot 1921 met het gardiaanschap 
van het klooster. In september 1921 werd 
hij benoemd voor Polen. 

Tarcisius van Valenberg (1890-1984) uit 
Asten werd in september 1915, één jaar 
na zijn priesterwijding, leraar Engels in 
Langeweg. Van september 1921 tot sep-
tember 1925 was hij ook directeur van dit 
seminarie. Op 17 september 1925 vertrok 
hij met vijf medebroeders naar de missie 
in Nederlands-Indië.
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de zogenoemde ‘klassenpaters’ afschafte en ertoe overging ‘vakdocenten’ aan te 
stellen. Gekwalificeerd waren die eerste vakdocenten echter nog niet.

Om hierin verandering te brengen zond provinciaal Stanislaus Luppes in de 
zomer van 1912 enkele jonge paters naar de net in Den Bosch gestarte rk Leer-
gangen om daar een onderwijsbevoegdheid mo te behalen. Een van hen was de 
getalenteerde Maximilianus van Dun (1884-1963) uit Moerdijk. Hij behoorde 
vanaf september 1912 tot de eerste lichting Neerlandici die werden opgeleid door 
de befaamde Hendrik Moller (1869-1940), oprichter van de Leergangen en zelf 
ook een geboren én gedreven docent Nederlandse letterkunde. Vanaf september 
1915 doceerde Maximilianus in Langeweg Nederlandse en Latijnse letterkunde. 
Die vakken heeft hij meer dan veertig jaar lang gegeven: eerst in Langeweg, later 
in Voorschoten en tenslotte ook nog in Oosterhout. Diverse oud-studenten her-
inneren zich hem als ‘een eminent en inspirerend docent, die hen liefde bijbracht 
voor literatuur’. Als Vondel-specialist werd hij in 1958 geëerd met een eredocto-
raat van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Mét of kort na Maximilianus zijn nog verschillende andere kapucijnen een 
aantal zaterdagen per jaar naar Den Bosch en vanaf 1918 ook naar Tilburg ge-
reisd om daar een middelbare onderwijsbevoegdheid te halen. Dat gold bijvoor-
beeld voor Rogerius Hassink (1878-1948) uit Lage Zwaluwe die al sinds 1904 
in Langeweg wiskunde en Nederlands doceerde en vanaf 1912 ook de opleiding 
mo-Nederlands volgde; voor Tarcisius van Valenberg (1890-1984) uit Asten 
die mo-Engels deed; voor Eligius Lamers (1884-1952) uit Breda die mo-Frans 
moest studeren; en voor Plechelmus de Bree (1889-1961) uit Waalwijk die even-
eens voor een akte-Frans opging. Plechelmus combineerde zijn docentschap in 
Langeweg vanaf 1921 tot ’23 met een universitaire vervolgstudie aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Op 16 oktober 1923 behaalde hij er zijn doctoraal Frans. 
Daarmee was hij de eerste academisch gevormde docent in Langeweg. Met een 
onderbreking van acht jaar is hij tot in 1958 blijven doceren: eerst in Langeweg 
en later ook in Oosterhout. Hij was echter te zeer een studax om zich echt te 
kunnen inleven in het denken en doen van zijn leerlingen. Echt geliefd was hij 
dan ook niet.

In 1918 begon Raphael samen met de leraar klassieken en studieprefect 
Bartholomeus Klazen (1878-1945) uit Waspik enkele leerlingen voor te berei-
den op het zogenoemde Staatsexamen-a. In juli 1920 namen voor het eerst twee 
leerlingen aan dit examen deel: zij slaagden allebei. In de jaren nadien zijn steeds 
enkele veelbelovende leerlingen voor dit examen ‘klaargestoomd’. Met hun sla-
gen kon Langeweg naar buiten toe goede sier maken.

Voorts werd in september 1918 de studentenvereniging Sint Bonaventura op-
gericht. Die bood de leerlingen de gelegenheid ‘om zich ook buiten het verplichte 
studieprogramma om te ontwikkelen in de verschillende vormen van wetenschap, 
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kunst en sport’. En dan was er nog de missievereniging Massaia die in 1921 werd 
opgericht. De leden van deze vereniging verzamelden en verkochten ten bate van 
de missie zilverpapier en postzegels, maar organiseerden ook studiebijeenkom-
sten en jaarlijks een Missiedag waarop een missionaris werkzaam op Borneo of 
Sumatra een lezing hield. Ook verplichtten de leden zich tot deelname aan een 
gebedsapostolaat ten behoeve van het welslagen van het missiewerk.

Aan het begin van het studiejaar 1921/’22 werd mede op advies van Raphaels 
opvolger, de gedreven Tarcisius van Valenberg, een Studieraad ingesteld, samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van alle studiehuizen, inclusief het serafijns semi-
narie en het noviciaatshuis. Die raad bekommerde zich onder meer om een goede 
inhoudelijke afstemming van de verschillende studiefasen. Ook boog hij zich 
over een voorstel van Tarcisius uit juli 1922 om een procedure te starten bedoeld 
om voor het seminarie de status van aangewezen en gesubsidieerd gymnasium 
te verkrijgen. Het leerplan van de school verschilde namelijk nauwelijks nog van 
het Staatsprogramma der Openbare en Bijzondere Gymnasia. Die gymnasium-
status was ook van belang voor die studenten die tijdens of na afloop van hun 
humaniora in de wereld terugkeerden. Zo waren er van de in totaal 717 jongens 
die tussen 1887 en 1922 naar Langeweg kwamen, ‘slechts’ 301 ingetreden; 247 
van hen werden ook priester-kapucijn. Daarnaast waren nog eens 73 jongens wel 
priester geworden, maar buiten de orde.

Het provinciebestuur stelde naar aanleiding van Tarcisius’ voorstel een aparte 
onderzoekscommissie in, maar die droeg zoveel bezwaren aan dat in het voorjaar 
van 1924 besloten werd het traject richting een erkenning vooralsnog niet in te 
gaan. Hoewel het plan als zodanig niet van tafel verdween, zou het tot begin jaren 
vijftig duren alvorens serieus werk werd gemaakt van dat streven naar erkenning.

Wat in 1927 wel van tafel verdween, was een suggestie van Tarcisius uit 1924 
om elders in het land een tweede serafijns seminarie te stichten. In plaats daarvan 
werd in 1930 goedkeuring verleend voor een verdere vergroting van de semi-
nariegebouwen. Maar die bleek op iets langere termijn toch nog onvoldoende 
soelaas te bieden. Daarom werd in september 1937 in het klooster van Enschede 
zoals eerder vermeld een dependance gesticht (zie hiervoor hoofdstuk 2.4 van 
deel ii). Begonnen werd met een parallelklas voor de kleine figuur. In 1939 kwam 
er ook voor de grote figuur een parallelgroep in Enschede. Een verdere uitbouw 
van dit ‘tweede seminarie’ werd in maart 1943 echter abrupt afgebroken vanwege 
de inbeslagname van het klooster door de bezetter. De studenten die toen nog in 
Enschede verbleven, verhuisden noodgedwongen naar Langeweg.

Daar hadden oorlog en bezetting nog nauwelijks huisgehouden. ‘Voor ons 
was Langeweg in die oorlogsjaren een rustige oase in een verloren uithoek van 
het land’, aldus een van de seminaristen. Aan die rust kwam echter een abrupt 
einde toen West-Brabant op 20 oktober 1944 frontgebied werd. Vanaf 30 okto-



tot de orde geroepen  |  215

ber zaten paters, broeders en studenten bijna continu opeengepakt in de kelders 
en badcellen van het seminariecomplex (zie hiervoor ook hoofdstuk 2.6 van  
deel ii). Aan die hachelijke situatie kwam pas een einde op 6 november. Maar 
toen waren klooster en seminarie deels in puin geschoten en in feite onbewoon-
baar geworden. Vanaf 8 november werden de professoren en studenten geëvacu-
eerd naar het inmiddels bevrijde Zuiden. Zij zijn nooit meer naar ‘het verpulver-
de verleden’ van Langeweg teruggekeerd.

Over hoe de opeenvolgende studentengeneraties tussen 1889 en 1944 het 
seminarieleven in Langeweg hebben ervaren, zijn ons diverse individuele ge-
tuigenissen nagelaten. Die verschillen nogal van het ideaal dat de studenten in 
het Reglement der Studenten werd voorgehouden. Zo spreekt de uitgave uit 1922 
van de ‘familiegeest waardoor de studenten zich moeten laten leiden… Elkander 

Tussen 30 oktober en 6 november 1944 werd een groot deel van het seminarie- en 
kloostercomplex in Langeweg tijdens de geallieerde opmars verwoest. Het seminarie  
is nooit meer heropgebouwd.
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liefde, verdraagzaamheid en offervaardigheid betoonen als kinderen van het-
zelfde huisgezin.’ De praktijk was een andere: ‘Het was schikken, je moest je 
aanpassen om te overleven. En op een goed moment wist je niet beter: je deed, 
omdat ’t zo hoorde.’ En een ander schrijft: ‘Onder elkaar ging het er vrij rauw aan 
toe. We spaarden elkaar niet en meestal moesten de zwakken, zoals overal, het 
ontgelden.’ En weer een ander: ‘We werden geconfronteerd met een omvangrijk 
program van godsdienstoefeningen als vast onderdeel van een gedisciplineerd 
en gestructureerd en gesloten schoolsysteem, bestaande uit vijf lessen, vier uur 
studietijd, twee uur vrij, versnipperd over allerlei kwartiertjes en een vol uur in de 
kapel.’ En ook meldt iemand: ‘We waren bestemd voor het celibaat en hoefden 
alleen maar de seks te onderdrukken. We waren kinderen van een Victoriaans 
tijdperk.’ Daar staat een opmerking tegenover als: ‘Het seminarie was een oase in 

Remaclus Hommen (1907-1994) uit 
Vlodrop was van 1933 tot 1967 leraar 
klassieke talen en surveillant in Lange-
weg, Tilburg, Voorschoten en Ooster-
hout. Zijn eigenlijke faam dankt hij aan 
zijn jarenlange regisseurschap bij het 
schooltoneel. Die taak nam hij in 1935 
over van Maximilianus van Dun.

Maximilianus van Dun (1884-1963) uit 
Moerdijk was van najaar 1915 tot najaar 
1963 leraar Nederlandse en Latijnse let-
terkunde in Langeweg, Voorschoten en 
Oosterhout. Hij combineerde dat docent-
schap met het directeurschap van juni 
1925 tot augustus 1931. Ook stond hij als 
regisseur mee aan de basis van het school-
toneel op Langeweg. Op 10 november 
1958 kreeg hij een eredoctoraat van de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen. 
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mijn leven. De leraren waren geduldiger en goediger dan die van de lagere school. 
Ze gaven schouderklopjes… En dan waren er de jaarlijkse toneelvoorstellingen 
bij gelegenheid van het feest van de directeur in juni: een geweldige onderbreking 
van de saaie dagelijkse regelmaat… Drie dagen leefden we in een andere wereld.’

Met die jaarlijkse toneelvoorstellingen werd waarschijnlijk begonnen in 1915. 
Daarbij werd vaak geput uit het repertoire van de Spaanse dichter Don Pedro 
Calderón de la Barca, dikwijls in een vertaling of bewerking door Maximilianus 
van Dun die tot 1935 ook als toneelregisseur optrad. Hij werd in dat jaar opge-
volgd door Remaclus Hommen (1907-1994) uit Vlodrop. Die was in 1934, één 
jaar na zijn priesterwijding, leraar klassieken geworden en weer een jaar later 
nogal onverhoeds met de leiding van het schooltoneel belast. De toneelcultuur in 
Langeweg bestond inmiddels uit twee stukken per jaar: een klucht of blijspel met 
carnaval en een serieuzer stuk bij gelegenheid van het directeursfeest in de zo-
mer. Remaclus’ eerste productie was ‘De drievoudige wijsheid van vader Wong’, 
een blijspel van H. Ghéon, dat in de zomer van 1935 werd opgevoerd. Remaclus 
bleef tot 1963 de vaste toneelregisseur van de school: eerst in Langeweg en later 
in Voorschoten, waar in 1947 door de studenten een eenvoudig openluchtthea-
ter werd aangelegd achter de seminariebarakken. Die traditie van het openlucht-
toneel werd vanaf 1958 in Oosterhout voortgezet. Vanwege zijn vele verdiensten 
voor de bevordering van het amateurtoneel werden aan Remaclus diverse prijzen 
toegekend. Zo ontving hij in 1964 de ‘Provinciale Prijs voor Schone Kunsten, 
sector Amateurtoneel 1963 van Noord-Brabant’.

Na hun abrupte vertrek uit Langeweg gingen de studenten wier ouders in 
bevrijd gebied woonden, naar huis. De anderen kwamen in gastgezinnen terecht, 
wachtend op de bevrijding van de rest van Nederland. De seminarieleiding vond 
dat echter maar niets. Om te voorkomen dat te veel jongens in de euforie van 
de bevrijding ‘hun roeping zouden verliezen’, werden de studenten uit de regio 
Tilburg al in de loop van november 1944 opgeroepen de lessen te volgen die bij 
wijze van overbrugging in het msc-klooster in Tilburg werden aangeboden aan 
kleinseminaristen van verschillende orden en congregaties. Onderwijl werd hard 
gewerkt aan een eigen noodvoorziening. Vlak vóór Kerstmis kregen de kapucij-
nen van de bisschop van Den Bosch toestemming om een voorlopig seminarie te 
openen in een uitgewoonde villa met garage en stallen, het ‘Huis van Mannaerts’ 
geheten, aan het Lijnsheike in Tilburg-Noord. Dat was eerder in gebruik geweest 
bij de Fathers van Mill Hill, maar stond nu leeg. Hier werden in maart 1945 de 41 
studenten van de poësis en de rhetorica ondergebracht en wat later ook de gram-
matica en syntaxis. Voor de twee laagste klassen met in totaal 75 leerlingen werd 
lesruimte gecreëerd in de ‘Militaire Vereniging’ aan de Capucijnenstraat in Til-
burg. Geslapen werd er op de droogzolder van het klooster op de Korvel en in het 
meubelmagazijn van de Firma Sparidans-Loos iets verderop in de Meelstraat.
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Intussen werd zowel door de seminarieleiding als door het provinciebestuur 
naarstig naar een meer definitieve oplossing gezocht. Het was aardrijkskunde-
leraar en voormalig vicarius Cyrillus de Vent (1902-1969) uit Willemstad, die 
wist te bereiken dat de buitenplaats ‘Beresteyn’ aan de Leidseweg in Voorscho-
ten, die aanvankelijk bestemd was om nsb-kinderen te huisvesten, voor de kapu-
cijnen beschikbaar kwam. Zij konden het ruim vijf hectaren grote landgoed met 
een herenhuis en een aantal bijgebouwen met ingang van 1 september 1945 voor 
een periode van tien jaar huren. De huurprijs bedroeg aanvankelijk 1500 en later 
1800 gulden per maand. Op 15 oktober 1945 startte hier het nieuwe schooljaar 
met 156 leerlingen en met Zeno van den Barselaar nog steeds als directeur. Hij 
beschikte over een team van 22 docenten. Sommigen van hen waren nog steeds 
autodidact, maar het merendeel had inmiddels al wel een bepaalde bevoegdheid 
behaald.

Een van de opmerkelijkste autodidacten was de plichtsgetrouwe, maar soms 
wat hoekige Chrysanthus Janssen (1905-1972) uit Mill, die meteen na zijn pries-
terwijding in 1932 tot biologiedocent in Langeweg werd benoemd en die van 
1937 tot 1943 directeur was van het parallelseminarie in Enschede. Hij ontwik-
kelde zich in de loop der jaren tot een vermaard ‘spinnoloog’, zowel nationaal 
als internationaal, en publiceerde talrijke artikelen over bijzondere spinnen. Zijn 

Hoofdgebouw van ‘Huize Beresteyn’ in Voorschoten. Hier was vanaf 15 oktober 1945 
het serafijns seminarie gevestigd. De drie paters op de foto zijn v.l.n.r. directeur Zeno 
van den Barselaar, Getulius de Kort en Flavius van Riel. 
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Niet gedateerde Prospectus van het Seminarie der Paters Capucijnen voor ouders van leer-
lingen in Voorschoten. Een van de opmerkelijkste bepalingen: ‘Aan de leerlingen van  
de drie laagste klassen wordt het gebruik van horloges en lucifers niet toegestaan.’

docentschap, eerst in Voorschoten en nadien in Oosterhout, duurde tot 1970. 
Ook Philemon van de Ven (1918-2000) uit Udenhout werd vrijwel meteen na 
de afronding van zijn eigen studie tot leraar in Voorschoten benoemd. Hij gaf 
Nederlands, maar was ook econoom: een zware en verantwoordelijke functie in 
die eerste naoorlogse jaren. In 1954 verhuisde hij mee naar Oosterhout. Leraar 
bleef hij tot 1962, toen hij werd benoemd voor de missie in Chili (zie hiervoor 
hoofdstuk 4 van deel v).

Tot de meest gezichtsbepalende bevoegde leraren in Voorschoten en later in 
Oosterhout behoorde Getulius de Kort (1917-2001) uit Tilburg. Hij maakte deel 
uit van de groep docenten die kort na hun wijding als leraar werden benoemd en 
pas tijdens hun docentschap mochten ‘doorstuderen’. In zijn geval was dat mo-a 
en mo-b voor wiskunde. Zijn leraarschap begon in het chaotische oorlogsjaar 
1944/’45 in Langeweg. Daarna volgden Tilburg, Voorschoten en Oosterhout. 
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In terugblikken van oud-studenten worden de vakinhoudelijke kwaliteiten van 
Getulius zeer geprezen. Zijn populariteit ontleende hij echter vooral aan het feit 
dat hij zijn leraarschap combineerde met de – enthousiaste – leiding over de al  
in 1931 in Langeweg opgerichte verkennerijgroep Sint-Fidelis. De classicus  
Calasanctius Joosen (1902-1970) uit Gilze, die in 1941 als eerste Nederlandse  
kapucijn aan een Nederlandse universiteit (die van Nijmegen) was gepromo- 
veerd en daarom ‘d’n doctor’ werd genoemd, combineerde zijn onderwijstaak 
van 1945 tot aan zijn pensioen in 1968 met de functie van adjunct-directeur en 
conrector. Hij was niet geliefd, veel studenten waren bang voor zijn soms deni-
grerende uitvallen, maar zijn lessen waren degelijk. Zijn vakgenoot Aurelianus 
Raessens (1917-2004) uit Nuenen is in maart 1955 in Nijmegen gepromoveerd. 
Hij vond zichzelf een geweldige docent, maar dat sommige studenten hem als 
een ‘lesboer’ typeerden, zegt misschien iets anders. Hij gaf Latijn en Grieks van 
1951 tot 1982.

De kapucijnen zijn in Voorschoten, ‘een vanuit Brabant gedropt eiland’, 
gebleven tot de zomer van 1954. Plannen om er definitief te blijven en in het 
uitgestrekte park nieuwbouw te plegen, – de in november 1948 aangetreden 
rector Laetantius was hiervan een voorstander –, werden bijna van meet af aan 

De seminariekapel in Voorschoten in 1946. Later (ca. 1950) is de achterwand beschil-
derd door Wulfrannus/Wulfram Pilet (1913 – uittrede 1979), leraar Duits en tekenen en 
afkomstig uit Maastricht. (foto-bureau ‘Het Zuiden’, ’s-Hertogenbosch en Maastricht)
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getorpedeerd door bisschop Huibers van Haarlem. Die wilde geen kapucijnen-
seminarie hebben in de nabijheid van ‘zijn’ kleinseminarie Hageveld. Maar ook 
het provinciebestuur liet al in juli/augustus 1945 weten weinig te voelen voor een 
definitieve vestiging in het ‘te wereldse en te protestantse Voorschoten’. Daarom 
is ook nooit al te veel geld besteed aan de verbetering van de weliswaar idyllisch 
gelegen, maar deels behoorlijk onderkomen bijgebouwen. Wel werden achter het 
herenhuis, – waarschijnlijk clandestien –, enkele slaapbarakken bijgebouwd. Die 
stonden al snel bekend als ‘de negerhutten van de paters’.

Ondanks de vrij primitieve leefomstandigheden bewaren veel oud-docenten 
en oud-studenten de beste herinneringen aan Beresteyn waar, aldus voormalig 
geestelijk leidsman Fructuosus – Frans – van Lingen, ‘geleefd werd in een sfeer 
van saamhorigheid en eendracht, maar waar ook veel geïmproviseerd moest wor-
den’. Of zoals een oud-student schrijft: ‘Voor mij had Beresteyn iets van een 
romantisch kampeerverblijf, ook al moesten we in de winter in de refter, die was 
ondergebracht in de serre achter het herenhuis, soms onze winterjas aanhouden 
om niet te verkleumen van de kou.’

In augustus 1954 vertrokken de kapucijnen uit Voorschoten. Op deze afscheidsfoto 
v.l.n.r. Remaclus Hommen, Jeroen Verstegen, broeder Prosper Wassink, directeur Lae-
tantius van de Weijer, Fructuosus van Lingen, Calasanctius Joosen en broeder Felix van 
Veen. In de deuropening (nauwelijks zichtbaar) de mortfortaan Willem Toebosch. De 
montfortanen namen Beresteyn van de kapucijnen over. (foto: N. van der Horst, Leiden)
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In die situatie was het niet gemakkelijk vast te houden aan de orde en regel-
maat zoals die in Langeweg bestonden. Bovendien waren met name de oudere 
studenten ook nog niet meteen ‘de wildheid en ongezeggelijkheid van Tilburg’ 
kwijt. Daarom probeerde directeur Zeno meteen na de oorlog de teugels zo 
strak mogelijk te houden. Ook wilde hij liefst geen arbeiderskinderen aanne-
men, omdat die wellicht te veel aanpassingsproblemen zouden hebben en nog 
meer onrust zouden veroorzaken. Zijn opvolger Laetantius van de Weijer, die 
op 19 november 1948 in Nijmegen zijn doctoraal rechten had behaald en op 
30 november als directeur aantrad en zich al snel ontpopte als een even behen-
dige als autoritaire bestuurder, besefte echter van meet af aan dat de tijd van 
het besloten seminarie-oude-stijl voorbij was. Hij sprak dan ook niet meer van 
‘serafijns seminarie’. Voorschoten en later ook Oosterhout waren voor hem een 
‘kleinseminarie’: ‘dat was een opleidingsinstituut dat zich principieel openstelde 
in volle dienstbaarheid aan staat en maatschappij’. Eerder al had de provinciale 
definitie zich gebogen over een hervorming van het onderwijs aan dat seminarie: 
‘We zouden een seminarieprogramma moeten hebben dat aangepast is aan de 
opleiding voor Priester en tevens erkend door de Staat’, aldus het definitieverslag 
van 16-19 juli 1945.

Daarom werden ook andere kleinseminaries bezocht om te bezien hoe daar 
geprobeerd werd een kleinseminarie-nieuwe-stijl te ontwikkelen. Daartoe be-
hoorde volgens Laetantius in elk geval de erkenning als ‘aangewezen gymna-
sium’. De eerste stappen daartoe zette hij al in augustus 1951. Enkele maanden 
later werd definitief besloten in het Brabantse Oosterhout een in alle opzichten 
geheel nieuw seminarie te gaan bouwen. Dit werd ‘het project’ van Laetantius, 
waarvoor hij zich tot aan zijn afscheid op 24 juni 1972 onvoorwaardelijk is blijven 
inzetten. Dat hij daarbij soms voor de troepen uitliep en dus met tegenwerking 
werd geconfronteerd, nam hij op de koop toe.

Maar voordat dat nieuwe seminarie in gebruik kon worden genomen, moest 
er nog heel wat gebeuren (zie hiervoor hoofdstuk 2.8 van deel ii). Doch uitein-
delijk konden de op dat moment negentien professoren en 171 studenten samen 
met een vijftiental broeders medio september 1954 hun intrek nemen in het toen 
nog niet eens volledig afgebouwde complex. Na de plechtige inzegening van het 
gebouw op 6 juli 1955 door generaal Benign0 van Sant’Ilario Milanese volgden 
de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Op 1 september 1955 kreeg het se-
minarie de status van een door het Rijk ‘aangewezen’ gymnasium met een erkend 
eindexamen. Vervolgens werd per 1 juli 1957 ook Rijkssubsidie verkregen. Maar 
daarvoor was wel een minimumaantal leerlingen vereist.

Om dat aantal ook voor de toekomst veilig te stellen was Laetantius al in 
maart 1954 begonnen de geesten rijp te maken voor de toelating van zogenoem-
de externe leerlingen: jongens die geen priester wilden worden. Dat achtte hij 
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des te noodzakelijker, omdat het gemeentebestuur inmiddels akkoord was ge-
gaan met de stichting van een Hogere Burgerschool (hbs) in Oosterhout, die 
op termijn uitgebouwd mocht worden tot lyceum. Dat met de openstelling voor 
externen, aanvankelijk alleen jongens, maar op termijn ook meisjes, de oorspron-
kelijke seminarieopzet onder druk zou komen te staan, daarvan was Laetantius 
zich terdege bewust. Tegenstanders van zo’n stap wezen erop dat met de ‘erken-
ning’ het aantal aanmeldingen voor het noviciaat niet was gegroeid, terwijl dat 
voor de orde toch het hoofddoel was. Gevreesd werd dat met de toelating van 
externen het eigen klimaat van het seminarie verder zou worden uitgehold, waar-
door zich nog minder kandidaten voor het kapucijnenleven zouden aanmelden. 
Maar uiteindelijk kreeg Laetantius op 27 oktober 1958 van het provinciebestuur 
verlof toe te werken naar de aanname van externen. Op dat moment telde het 
seminarie 204 leerlingen.

Eerder dat jaar had dat bestuur besloten om in Oosterhout ook te beginnen 
met een ‘vormingshuis’ voor jongens vanaf twaalf à dertien jaar die binnen de orde 
broeder wilden worden. Plannen daartoe dateerden al uit oktober 1942. Toen had 
de definitie hiervoor het klooster in Enschede op het oog. Maar vanwege de inbe-
slagname van dit klooster door de bezetter in maart 1943 moest hiervan afgezien 
worden. Doch toen vanaf medio jaren vijftig het aantal ‘spontane’ aanmeldingen 

Vooraanzicht van het in 1954 in gebruik genomen nieuwe kleinseminarie in Ooster-
hout. (foto: Bern. van Gils, Breda)
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voor een leven als kapucijnenbroeder drastisch afnam, werden die oude plannen 
weer uit de kast gehaald. In de zomer van 1958 werd bij wijze van wervingsac-
tie een fraaie fotobrochure samengesteld, waarmee bekendheid werd gegeven 
aan wat inmiddels ‘het Koenraadjuvenaat voor aspirant-broeders’ was gaan 
heten. Eerste directeur van dit juvenaat werd Jeroen Verstegen (1907-1981) uit  
Heesch, op dat moment nog surveillant op het seminarie en een ‘vaderlijk’ iemand.

In september 1958 ging het juvenaat met een vijftal jongens van start. Zij wer-
den gehuisvest in een gedeeltelijk leegstaande vleugel van het seminariegebouw. 
Onderwijs volgden zij op de ambachts- of landbouwschool in Oosterhout. Maar 
klaarblijkelijk was met name die woonsituatie toch niet ideaal. Daarom verhuisde 
het juvenaat in september 1960 naar het oude – door nieuwbouw vrijgekomen 
– klooster aan de Schependomlaan in Nijmegen (zie hiervoor hoofdstuk 2.2 van 
deel ii). Dat was inmiddels geschikt gemaakt voor maximaal veertig juvenisten. 
Hier werd begonnen met 25 jongens. Dit aantal groeide in de jaren nadien tot 39 
kandidaten in 1964/’65. Sommigen van hen werkten, deels in het kader van een 
leerlingenstelsel bij een baas, maar de meesten zaten nog op school (mulo, lts, 
Land- en Tuinbouwschool of Middelbare Landbouwschool). Het rendement van 
het juvenaat was echter gering. Dat moest ook Rombout – Henk – van Doorn 
(1931-2006) uit De Bilt toegeven. Hij was in 1966 directeur geworden als op-
volger van Jeroen Verstegen. Van de in totaal 111 juvenisten die tot het schooljaar 

De seminariekapel in Oosterhout. (foto: Bern. van Gils, Breda)
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1968-’69 waren ‘binnengekomen’, waren er inmiddels 72 voortijdig afgehaakt. 
Problematischer was dat na 1962 geen enkele juvenist meer was ingetreden. Hek-
kensluiter in dit opzicht was Angelus – Frans – Pallandt (*1943) uit Tilburg die 
in augustus 1962 met zijn tertiariaat was begonnen. Bovendien hadden zich voor 
het schooljaar 1968-’69 slechts zeven nieuwelingen gemeld. Dit alles bracht het 
provinciebestuur er op 28 maart 1969 toe om het juvenaat per 1 augustus 1969 
op te heffen. Of zoals dat bestuur na bestudering van het rapport ‘Verleden, he-
den en toekomst van het Juvenaat’ van begin maart 1969 opmerkte: ‘De tijd van 
betrouwbare jeugdroepingen schijnt voorbij.’

Deze laatste opmerking gold ook voor het ‘patersseminarie’ in Oosterhout. 
Hier waren op 1 september 1959 de eerste externen aangenomen, te beginnen 
met de eerste klas. Dat betekende dat met ingang van 1 september 1964 in alle 
zes klassen externe leerlingen zaten. Dat waren er op dat moment 87 op een 
totaal van 256 (dat was 34%). Vanaf diezelfde eerste september 1959 werd het 
opleidingsinstituut ook officieel betiteld met de al enkele maanden tevoren geïn-
troduceerde nieuwe naam: ‘Sint Oelbertgymnasium/Seminarie Paters Kapucij-
nen’. Met die aanduiding werd teruggegrepen op de naam die pastoor Peeters 
van Oosterhout eertijds had gegeven aan de polder waarin de school was gelegen. 
Oelbert, een grotendeels legendarische heilige, zou ook de tweede patroon van 
Oosterhout zijn (geweest).

Bewoners van het Koenraadjuvenaat in Nijmegen begin jaren zestig. V.l.n.r.: Hermes 
van de Ven, Silvanus – Jan – de Groen, Orentius Bracke, Adelphus Kuipers en Wijnand 
Veltman. Op de voorgrond (met hond) directeur Jeroen Verstegen uit Heesch.
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Begin 1966 werd besloten met ingang van het nieuwe schooljaar ook meisjes 
aan te nemen. Maar omdat zich eind augustus nog slechts twee meisjes hadden 
aangemeld, werd de daadwerkelijke aanname van meisjes één jaar uitgesteld. Zo 
kreeg de seminarieleiding ook meer tijd om zich aan de veranderende school-
situatie aan te passen. Aan het eind van het schooljaar 1965/’66 waren er name-
lijk al op een totaal van 231 leerlingen 118 externen. ‘De internen zijn niet alleen 
kwantitatief, maar ook kwalitatief niet tegen de externen opgewassen’, aldus een 
opmerking in het definitieverslag van 17-18 juni 1966. Peilingen wezen boven-
dien uit dat wellicht het grootste deel van de internen van de vier hoogste klassen 
geen interesse had in een toekomstig priesterschap. Mede daarom moest, aldus 
de provinciale definitie, hoognodig nagedacht worden over een andere vormge-
ving van het seminarie-internaat.

Daartoe vond in het late najaar van 1966 een onderzoek plaats, uitgevoerd 
door het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie in Tilburg. 
Daarbij werden ook de school en de kloostercommuniteit betrokken. In de 
eindrapportage, getiteld Doorlichting Oosterhout, ook wel ‘het Rapport Wasser’ 
genoemd, werd op basis van de binnengekomen adviezen geconcludeerd dat 
een meerderheid van de leraren-kapucijnen en groepsleiders-kapucijnen van het 
seminarie-internaat een ‘open seminarie’ wilde maken: ‘een internaat, waar toe-
komstige paters-kapucijnen gevormd worden met daarnaast een groep jongens, 
die voor hun toekomst nog geen keuze maken’. De onderzoekers meenden ech-
ter op grond van de psychologie van de beroepskeuze te moeten adviseren tot de 
vorming van ‘een open internaat, dat vooral gekenmerkt moet worden door een 
vrije en geenszins naar één beroepskeuze suggererende instelling bij de leiders 
en opvoeders van het internaat’. Elders in het rapport wordt in verband met dat 
internaat opgemerkt dat ‘het een positief opvoedend (doch niet zwevend-idea-
listisch) internaat (moet zijn), waarin sprake is van gezond realiteitsbesef naast 
de gerichtheid om ontvankelijkheid en gevoeligheid voor levenswaarden aan te 
kweken’. Daartoe achtten de onderzoekers een ruimtelijke scheiding van gymna-
sium en internaat dringend gewenst.

In verband met de kloostercommuniteit vonden zij dat niet langer vastge-
houden moest worden aan ‘een gedwongen gemeenschapsleven… Hoofdzaak 
is dat de communiteit grond van bestaan heeft in het samenwonen van paters 
en broeders-kapucijnen, die een taak en functie vervullen in school en internaat. 
Voor het scheppen van een leefbare sfeer zal dit het uitgangspunt moeten zijn en 
niet het traditionele idee van klooster te zijn.’

Omdat de seminarieleiding niet enkel wilde koersen op adviezen van buiten, 
voerde zij in november en december 1966 ook gesprekken met de schoolleiding 
van het kleinseminarie Wernhoutsburg van de lazaristen of Congregatie van de 
Missie (cm). Die waren erop gericht te komen tot één gezamenlijk seminarie- 



tot de orde geroepen  |  227

internaat, zo mogelijk samen met het diocesaan seminarie IJpelaar van het bis-
dom Breda. Maar dit idee verdween in januari 1967 alweer in de prullenbak, 
vooral omdat IJpelaar totaal geen interesse had in een samengaan met regulieren.

Met ingang van 1 september 1967 werd een volledige scheiding doorgevoerd 
tussen school en internaat. Van een eigen kleinseminarie was geen sprake meer. 
Sint-Oelbert was voortaan een gewoon, erkend en gesubsidieerd streekgymna-
sium, maar nog wel onder het bestuur van de Nederlandse kapucijnenprovincie. 
Dat veranderde op 5 mei 1972. Toen maakte de Stichting Seminarie Paters Capu-
cijnen plaats voor de Onderwijsstichting Sint-Oelbert, die los kwam te staan van  
de Nederlandse provincie. Wel had tot 1991 nog een kapucijn zitting in het be-
stuur van deze stichting.

Voor het internaat kwam er na de verzelfstandiging van de school een nieuwe 
bestaansvorm. Dat werd het ‘konvikt Buurstede’ dat op 9 oktober 1967 van start 
ging onder leiding van een eigen directeur. Dat werd Piet Leenhouwers. Op dit 
convict werden jongens aangenomen die een gedegen middelbare opleiding wil-
den volgen vanuit een internaat. Voor die opleiding waren zij niet enkel op het 
Sint-Oelbert Gymnasium aangewezen. Ook andere scholen in de regio Ooster-
hout kwamen hiervoor in aanmerking.

Werd de opheffing van Oosterhout als kleinseminarie betreurd? In elk geval 
niet door het merendeel van de oud-leerlingen en al evenmin door een aantal 
docenten. ‘Het kleinseminarie had zich overleefd en paste niet meer in de nieuwe 
maatschappij, waarin zich allerlei fundamentele veranderingen aan het voltrek-
ken waren’, aldus Frans van Lingen, die in 1954 vanuit Voorschoten mee naar 
Oosterhout was verhuisd en daar opnieuw geestelijk leidsman was geworden. 
Daarbij dacht Van Lingen vooral aan de groeiende openheid in de samenleving. 
Die stond op gespannen voet met het isolement waarin de seminarievorming 
plaatsvond.

Het Sint-Oelbert Gymnasium anno 2015.
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Oud-studenten bewaren wel de beste herinneringen aan de kwaliteit van het 
onderwijs en aan de wijze waarop zij door een uitstekend toegerust docenten-
corps vertrouwd werden gemaakt met de systematiek en de discipline van de 
studie. Maar de cultuur daaromheen werd minstens zo belangrijk gevonden. ‘Al-
les was in Oosterhout aanwezig: sportcomplex, openluchttheater, vastenavond- 
toneel, Bonaventura debating club, Katjeskelder, een verkennershonk enz.’ Dat 
sommigen zich juist aan die cultuur optrokken, is echter ook veelbetekenend: 
‘Maar goed dat er twee keer per jaar toneel te spelen was. Anders had ik het 
er niet volgehouden’, aldus Antoon Mars. Anderen waren nog iets explicieter: 
‘Oosterhout was, anders dan thuis, één grote gedisciplineerde wereld.’ Die we-
reld legde soms een zware druk op individuele leerlingen: ‘Het seminarie was 
juist zoals veel andere kostscholen een pseudo-pedagogisch instituut waarin je 
continu door de mangel van welbepaalde normen en gedragscodes werd geperst. 
Heel het opvoedkundig systeem was in ons geval slechts op één doel gericht: het 
op kweek zetten van roepingen’, aldus Jacques Wijnen. Wanneer daar de klad in 
kwam, raakte het provinciebestuur in paniek, getuige een brief van provinciaal 
Auxilius van Jaarsveld van 27 juni 1959 aan zijn medebestuursleden: ‘Op 21 au-
gustus zullen slechts zes studenten uit Oosterhout de overstap maken naar het 
noviciaat. Een verontrustend klein aantal!’

Over de mogelijke oorzaken van dat kleine aantal had de provinciaal voordien 
al gesprekken gevoerd met de seminarieleiding. Naar aanleiding daarvan was 
hij tot de conclusie gekomen dat jongens ‘gepakt’ moesten worden: niet zozeer 
door het leven op het seminarie, maar door het leven en werken van concrete 
kapucijnen: ‘Echt franciscaans werken spreekt aan.’ De vraag was echter of de 
kapucijnen er nog wel in slaagden een expliciet franciscaans stempel op hun  
apostolaatswerk te drukken. En waren ouders op basis daarvan dan nog bereid 
om een van hun zonen op twaalfjarige leeftijd naar een gesloten kleinseminarie 
te sturen? De vraag stellen is haar beantwoorden.

3.3 de opgang naar het altaar van de heer: de hogere of 
gewijde studies

Jongens die op twaalfjarige leeftijd naar Slikgat/Langeweg vertrokken en later 
naar Voorschoten of Oosterhout, deden dat omdat zij priester wilden worden 
en na 1905 eventueel priester-missionaris. Kapucijn-worden was hieraan in de 
meeste gevallen volledig ondergeschikt. Velen konden zich daar ook maar weinig 
bij voorstellen. Alleen wie een familielid bij de kapucijnen had, liet zich wel eens 
ontvallen dat hij wilde worden zoals zijn oudere broer, oom of neef. Zo schreef 
Ernestus – Harrie – van den Bosch (*1935) eens: ‘Ik wilde altijd al Kapucijn 
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worden net als een oom van mij, Br. Marcolinus.’ Op het noviciaat verdween 
het priesterschap naar de achtergrond. Die vormingsperiode was geheel gericht 
op het al dan niet kapucijn-worden. Tijdens de hogere studies kwamen beiden 
aspecten bij elkaar: hier werd men opgeleid tot priester-kapucijn. De eeuwige 
professie enerzijds en de priesterwijding anderzijds vormden welkome onder-
brekingen in ‘een lang en vaak saai, besloten ascetisch groepsleven’ in drie of 
vier verschillende studiehuizen die niet voor niets ‘kloosterburchten’ werden ge-
noemd. Het leven in die burchten was, aldus een kapitteluitspraak uit 1930, ‘een 
aaneenschakeling van liturgisch en inwendig gebed, apostolische werkzaamheid, 
studie en (handen)arbeid. Recreatie mag daarin een plaats hebben, maar in har-
monie met de rest.’

Bij de start van de Nederlandse provincie in april 1882 fungeerden drie van 
de vier Nederlandse kloosters als studiehuis. In Tilburg was het professorium of 
praeceptorium gevestigd. Het merendeel van de studenten die hun noviciaatsjaar 
in Meersel-Dreef achter de rug hadden, werd hier een jaar lang ‘bijgespijkerd’ in 
Latijn, Frans en Nederlands. Daarna gingen zij naar Handel, waar op dat moment 
een strenge, maar sociaal bewogen Natalis Verhoeven (1845-1915), zoon van de 
dorpssmid van Gemert en zelf ook een verdienstelijk smid, filosofie doceerde. 

De eerste heilige mis van neomist Werenfried van Venrooij op 5 augustus 1962 in de 
Petruskerk in Oisterwijk. Hij werd geassisteerd door Remaclus Hommen (midden)  
en Philippus Philippus (rechts).
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In Slikgat was de gehele theologie geconcentreerd: dus zowel de dogmatiek als 
de moraaltheologie met als docenten onder meer Vincentius Boetzkes (*1852) 
uit het Duitse Schaag, die in 1873 uit de Duitse provincie was ‘verwijderd’ en 
tot oktober 1888 in Nederland werkzaam was, en Philippus Aarts (1851-1915) 
uit Asten. Voor filosofie en theologie samen was ongeveer vijf jaar uitgetrokken. 
In de jaren nadien is een aantal keren met de verschillende curriculumonder-
delen ‘geschoven’, onder meer om ‘de regelmatigheid van de koordienst’ in de 
verschillende kloosters te waarborgen. Zo ging het professorium in 1884 naar 
Handel en werden de filosofie en de dogmatiek in 1885 na de verhuizing van het 
noviciaat naar Babberich in Tilburg ondergebracht. In latere jaren kregen ook 
de nieuw gestichte kloosters van Breda, Helmond en Den Bosch en vanaf 1921 
vooral Udenhout-Biezenmortel de status van studiehuis: nu eens voor filosofie, 
dan weer voor delen van de theologie. Bovendien heeft ook Velp van 1888 tot 
1906 nog als studieklooster gefungeerd voor het professorium en een deel van 
de filosofie, met name de logica.

Aanvankelijk werd richting de buitenwereld weinig ruchtbaarheid gegeven 
aan het bestaan van de hogere studies. Dat veranderde op 7 februari 1898. Toen 
werden in overleg met een notaris in Tilburg statuten opgesteld voor ‘een Bij-
zondere School van Hoger Onderwijs voor de Vereeniging van Kapucijnen te 
Handel onder Gemert’. De school kreeg als doel ‘jongelieden kosteloos te on-
derwijzen en op te leiden voor de inrichtingen van weldadigheid, van algemeen 
nut en van onderwijs van genoemde Vereeniging en hen tevens te bekwamen tot 
Bedienaren van den rk Godsdienst in binnen- en buiten-Europeesche landen’. 
Daartoe diende een zevenjarige cursus met ‘Philosophie, de H. Schriftuur, de 
dogmatische en morale theologie, de kerkelijke geschiedenis, de patrologie en de 
welsprekendheid benevens de verschillende onderwerpen welke op de Bisschop-
pelijke Seminariën verhandeld worden’. Op 1 augustus van datzelfde jaar werd 
aan die statuten toegevoegd dat het om jongelieden handelde ‘die voornemens 
zijn zich in de Orde der Capucijnen aan de geestelijke stand toe te wijden’.

Met de vaststelling van deze statuten werd de eerste, weinig overzichtelij-
ke fase in de geschiedenis van de hogere studies in de Nederlandse provincie 
afgesloten. Wel kostte het aanvankelijk nog veel moeite om voor de uitvoering 
van het nu vastgestelde curriculum voldoende lectoren te vinden en ook aan die 
studieduur van zeven jaar te komen. Dat lukte pas met ingang van het studiejaar 
1902/’03. Er was nu sprake van een programma bestaande uit twee jaar filosofie 
en vijf jaar theologie. Het eerste jaar filosofie werd gegeven in Velp door Clemens 
Tonus (1870-1941) uit Groningen, die daar al sinds 1898 logica doceerde; het 
tweede jaar in Helmond door Anastasius de Goeij (1872-1945) uit Houten die 
onder meer metafysica gaf. Voor de theologie gingen de studenten eerst twee 
jaar naar ’s-Hertogenbosch. Daar doceerde Norbertus ten Veldhuis (1863-1920) 
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uit Amsterdam Schriftuur: Oude Testament; Raymundus de Rooij (1874-1943) 
uit Princenhage dogmatiek en patrologie; en Stanislaus Luppes (1879-1959) 
uit Harderwijk ‘de fundamentaal van dogmatiek en moraal’. De laatste drie jaar 
theologie vonden plaats in Tilburg met als lectoren eerst nog Liberatus Cluts 
(1855-1921) uit Exel en wat later Franciscus de Lepper (1874-1955) uit Breda voor 
Schriftuur: Nieuwe Testament en Walterus Ruigrok (1857-1920) uit Moerkapel-
le voor de moraal(theologie). Hoewel verschillende lectoren gebruikmaakten van 
degelijke, zij het traditionele neoscholastieke handboeken, was het niveau van 
het geboden onderwijs niet erg hoog. Een uitlating als: ‘In Velp hadden we een 
lector filosofie, die beter kon vissen dan les geven’, spreekt boekdelen. Ook hiel-
den de lectoren met de verworvenheden van de moderne wetenschap nauwelijks 
rekening. De onvrede hierover kwam onder meer tot uiting in enkele opvallende 
uittredingen in de periode 1900-1903, ‘soms zelfs na de vota solemnia’.

Om recht te doen aan ‘de nieuwe geest in de provincie, ook op wetenschap-
pelijk gebied’ werden in het studiejaar 1905/’06 enkele wijzigingen in het pro-
gramma doorgevoerd. De filosofiestudie in Helmond telde voortaan drie jaar. 
Daarna volgden drie jaar dogmatiek, patrologie en Oude Testament in Den 
Bosch en twee jaar moraal, Nieuwe Testament en kerkrecht in Tilburg. De oplei-
ding werd afgesloten met een jaar eloquentia en sociologie in Breda. Voorts wer-
den er enkele nieuwe lectoren benoemd, zoals Henricus Hendrikx (1879-1969) 
uit Alphen (N.Br.) voor fundamentaaltheologie en Aloysius van den Bergh 
(1876-1958) uit Demen voor dogmatiek. Maar vooral de jongere kapucijnen wil-
den meer, getuige een aantal, deels anonieme brieven aan provinciaal Pacificus 
Bos (1864-1937) in de nazomer van 1905. Hierin heette het dat minstens een 
derde van zijn medebroeders omwille van ‘de ware belangen onzer provincie’ 
naar ‘een reformatie’ streefde. Die reformatie moest ook betrekking hebben op 
de studie. Zo zouden de gezamenlijke lectoren in overleg met de definitie voor de 
fratres-clerici een meer gevulde dagorde moeten ontwikkelen met minder uren 
recreatie. Verder moesten paters met een goed verstand naar Rome of Leuven 
gestuurd worden voor een vervolgstudie. En ook zou bezien moeten worden hoe 
de kwaliteit van de bibliotheken verbeterd kon worden. Daartoe zou in elk geval 
nagegaan moeten worden hoe op de voordeligste wijze studieboeken konden 
worden aangeschaft uit binnen- én buitenland.

Of en in hoeverre dat verlangen naar een reformatie ook een stempel heeft 
gedrukt op het kapittel van 25 april 1906, valt niet meer te achterhalen. Maar 
opmerkelijk is wel dat Bernard van Andermatt van 3 tot 8 augustus 1906 voor de 
tweede maal als minister generaal voor een visitatie naar Nederland kwam, maar 
nu enkel de vier studiekloosters bezocht: Breda, Tilburg, Den Bosch en Hel-
mond. In zijn toespraken tot de lectoren en studenten aldaar waarschuwde hij 
nadrukkelijk voor een onverantwoord vernieuwingsstreven: de studie mocht niet 
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besmet raken met de kwalijke invloed van liberalisme en rationalisme. Daarbij 
verwees hij naar ontwikkelingen in onder meer Frankrijk en Duitsland, waar ge-
twijfeld zou worden aan het eeuwigheidskarakter van het geloof, wat zeer nadelig 
was voor de kerk. Om de kapucijnenstudie te vrijwaren van die onverantwoorde 
vernieuwingen benoemde provinciaal Alphonsus van den Bergh (1848-1929) 
uit Demen in oktober 1906 in Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg enkele 
‘zwaargewichten’ tot directeur van de studie: in Helmond was dat Anastasius de 
Goeij, in Den Bosch Stanislaus Luppes en in Tilburg Raymundus de Rooij. Ook 
kwamen er enkele nieuwe lectoren.

Enige maanden later werden in Rome kort na elkaar het decreet Lamenta-
bili en de encycliek Pascendi gepubliceerd. Hierin werden de vernieuwingen op 
filosofisch en theologisch gebied die her en der ingang gevonden hadden, ver-
ketterd als ‘modernisme’. De bisschoppen en hogere oversten moesten ervoor 
zorgen dat in hun gewijde studies onvoorwaardelijk vastgehouden werd aan de 
scholastieke filosofie en theologie. Het gevolg hiervan was een heksenjacht op 
professoren en lectoren die ervan verdacht werden ‘modernistische’ ideeën te 
huldigen. Hiervan werden ook Henricus Hendrikx en Aloysius van den Bergh 
het slachtoffer. Zij werden in oktober 1907 ‘om bijzondere redenen’ uit de op-
leiding verwijderd. Henricus werd naar Babberich verbannen, terwijl Aloysius, 
een neef van de provinciaal, ‘in het ministerie’ in Tilburg werd geplaatst. Dat 
bleek op langere termijn geen oplossing. Daarom mocht hij op 10 september 
1909 voor één jaar naar de provincie Bohemen-Moravië vertrekken. Hij keerde 
echter niet meer naar Nederland terug en werd in de zomer van 1910 lid van die 
provincie. Enige tijd later moet hij de orde verlaten hebben. Als rustend pastoor 
overleed hij op 28 december 1958 in Gablitz bij Wenen aan de gevolgen van een 
verkeersongeluk. In Gablitz is hij ook begraven.

Ook Coelestinus – Henri – van Vorst (1867-1927) uit Demen, ‘een rusteloze 
zoeker naar waarheid en sociale gerechtigheid’, moest vanwege ‘zijn modernis-
tische opvattingen’ in 1907 het veld ruimen en wel vanwege enkele exegetische 
geschriften zoals Iets over het bijbelsch scheppingsverhaal en Over inspiratie. Een 
pauselijk voorschrift. Bronnen in Genesis. Deze publicaties dateerden uit 1903 en 
hadden toen al tot rumoer geleid. Daarom had Coelestinus besloten niet meer 
over exegetische onderwerpen te schrijven en zich in de katholieke arbeidersbe-
weging gestort. Zo schreef hij in het vroege voorjaar van 1905 enkele artikelen 
over ‘Christus in de sociale actie’ voor de Tilburgsche Courant. Toen provinciaal 
Pacificus Bos een voorstel van de plaatselijke rk Kiesvereniging om hem als 
kandidaat voor te dragen voor een lidmaatschap van de Tweede Kamer resoluut 
afwees en hem bij wijze van straf in juni 1905 van Tilburg naar Den Bosch ver-
plaatste, greep Coelestinus een lezing in Rotterdam aan om ‘zonder obediëntie’ 
Nederland te verlaten. Samen met Aloysius van den Bergh reisde hij naar Rome. 
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Of hij daar gehoor vond voor zijn opvattingen mag betwijfeld worden. Terug 
in Nederland werd hij met enkele strafmaatregelen geconfronteerd. Maar op 14 
december 1907 trad hij vanwege ‘een geloofscrisis’ uit. Zijn keuze voor het soci-
alisme leidde ook tot een breuk met de kerk. Een half jaar later trouwde hij met 
Lena Mumsen, schoonzus van de Bredase priester-socialist Jan van den Brink. 
Na een veelbewogen, maar vooral triest leven heeft Coelestinus zich kort voor 
zijn dood weer met de katholieke kerk verzoend. Hij stierf op 7 januari 1927 een-
zaam in Parijs, gescheiden van zijn vrouw en twee kinderen die op dat moment 
in Nederland verbleven.

Het gedwongen vertrek van Henricus, Aloysius en Coelestinus uit de hogere 
studies bracht echter geen rust in de kring van de jongeren. Integendeel. Eind 
april 1909 stuurden de Tilburgse studenten na ruggespraak met hun collegae 
in Den Bosch een omvangrijke brief naar de nieuwe definitie onder leiding van 
de oud-directeur van de studie en sinds 21 april 1909 provinciaal Anastasius de 
Goeij. Hierin oefenden zij openlijk kritiek uit op ‘onze geestelijke en weten-
schappelijke opvoeding’. De studenten richtten hun pijlen allereerst op de ‘direc-
tor studii’ die ons ‘een levensprogram’ zou moeten voorhouden, vooral door zijn 
invloed en zijn voorbeeld, maar daarin volledig in gebreke bleef. Ook bekommer-
de hij zich nauwelijks om een verhoging van het studiepeil. Kritiek hadden zij 
echter ook op de lectoren die soms alleen maar voorlazen wat de studenten zelf 
ook konden lezen. Bovendien doceerden zij een filosofie en theologie die totaal 
geen rekening hield met ‘den stand van den ongeloovige wetenschap: daardoor 
staan we later in het gesprek met de ongeloovigen met lege handen’.

Anastasius trok zich de kritiek van de studenten aan, ook al werd zijn speel-
ruimte beperkt door de ijzige, integralistische wind die sinds 1907 vanuit de 
Romeinse curie waaide en de voortdurende verdachtmakingen die daarvan het 
gevolg waren. Zo voerde hij in oktober 1909 in Helmond een cursus Geschie-
denis van de filosofie in. Die werd gegeven door de jonge lector Ernestus Roels 
(1880-1954) uit Etten. Een jaar later kwam er ook een cursus fysica, verzorgd 
door Philibertus Klazen (1884-1959) uit Waspik, die na zijn priesterwijding in 
1908 een jaar lang fysica had gestudeerd bij de jezuïeten in Oudenbosch. Dat 
gold ook voor zijn jaargenoot Albertus de Bree (1884-1949) uit Waalwijk, die 
nu ook lector filosofie werd.

Minstens zo belangrijk was dat Anastasius’ opvolger Stanislaus Luppes, – 
hij was op 7 augustus 1912 voor het eerst tot provinciaal gekozen –, ertoe over-
ging jonge paters voor een vervolgstudie naar Rome te sturen. De kapucijnen 
beschikten daartoe sinds oktober 1908 over een eigen internationaal studiehuis, 
het College San Lorenzo da Brindisi dat sedert 1912 gevestigd was in een ge-
heel nieuw gebouw in de Via Sicilia. Hier verbleven vanaf eind oktober 1912 de 
klasgenoten Antonius van Gool (1886-1942) uit Dorst en Agathangelus Selders 
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(1887-1969) uit Waspik. Beiden studeerden aan de Gregoriana: Antonius theo-
logie, Agathangelus theologie in combinatie met kerkrecht.

Beiden werden na hun afstuderen in 1915 lector in Den Bosch. Antonius, ‘een 
helder docent’, bleef dat tot 1934 en was ook een aantal jaren directeur van de 
studie. Agathangelus werd echter al in 1916 door generaal Venantius van Lisle-
en-Rigault teruggehaald naar Rome om vice-secretaris van de generale procuur 
te worden: het begin van een glanzende bestuurlijke loopbaan zowel binnen het 
mondiale ordeverband als ten behoeve van de Romeinse curie. Hij bleek boven-
dien een geliefde biechtvader met een vaste drukbezochte biechtstoel in de kerk 
van ‘San Lorenzo bij de Termini’. Tot zijn biechtelingen behoorde vanaf een be-
paald moment ook Giulio Andreotti (1919-2013), die na de Tweede Wereldoorlog 
uitgroeide tot een van de invloedrijkste, maar ook meest omstreden politici van 
Italië. Nadat Agathangelus in 1964 als ambteloos kloosterling naar Nederland 
was teruggekeerd, heeft hij Andreotti nog enkele malen in ’s-Hertogenbosch 
ontvangen om hem in geestelijk opzicht bij te staan. De politicus kwam dan met 

Stanislaus Luppes (1879-1959) uit Harderwijk geldt als een van de invloedrijkste  
provinciaals van de Nederlandse provincie. Hij vervulde dit ambt gedurende niet  
minder dan vijf termijnen: 1912-1915, 1918-1921, 1921-1924, 1927-1930 en 1930-1933. 
Hiermee was hij de langstzittende provinciaal.
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een dure auto van de Italiaanse ambassade in Parijs of de nuntiatuur in Den Haag 
bij het klooster voorrijden. Daar werd hij dan met de nodige plichtplegingen 
opgevangen door Gerlach Schummer (1901-1987), zelf geboortig uit ’s-Herto-
genbosch. Die sprak namelijk redelijk goed Italiaans.

In 1913 reisde ook Gondulphus Fermont (1888-1963) uit Terneuzen naar 
Rome voor een vervolgstudie bijbelse wetenschappen aan het Pauselijk Bijbel-
instituut. Hij werd na zijn terugkeer in 1915 lector H. Schrift en kort daarop 
ook directeur van de studie in ’s-Hertogenbosch, maar vijf jaar later op dringend 
verzoek van de generaal afgestaan voor een functie in Polen. Hij vertrok op 16 
november 1920 naar Lublin om professor te worden aan de katholieke universi-
teit aldaar en overste van de kapucijnen van de vroegere provincie van Warschau. 
Pas in september 1949 zou hij naar Nederland terugkeren.

Inmiddels was op het kapittel van september 1915 besloten om heel de theo-
logie in Den Bosch te concentreren en hiervoor voortaan vier jaar uit te trekken. 
Daarna volgde dan nog één jaar eloquentia. Dit praktijkjaar werd van 1916 tot 
1918 ook in Den Bosch gegeven, maar verhuisde toen terug naar Breda. Vanaf 
1921 was er voor elk van de zes ‘hoofdvakken’ – patrologie en kerkgeschiedenis; 
moraal- en pastoraaltheologie; Oude en Nieuwe Testament; dogmatische theolo-
gie; en kerkrecht en liturgie – op het Bossche theologicum een eigen lector. Twee 
van hen hebben een meer specifiek stempel gedrukt op de opleiding: Gervasius  
van de Leemputten (1884-1958) uit Beek en Donk en Hubertus Verweijen (1892- 
1986) uit Groessen.

Gervasius was al sinds 1911 lector apologetiek en bijbeluitleg, maar mocht in 
het studiejaar 1913/’14 als auditor lessen volgen aan de Gregoriana in Rome. Te-
rug in Nederland werd hij opnieuw lector: eerst voor fundamentaaltheologie en 
vanaf 1920 voor Nieuwe Testament. Hij combineerde dit werk vanaf 1917/’18 met 
een docentschap godsdienstleer en later ook pedagogiek aan de rk Leergangen 
in Den Bosch. Daar werd hij in 1921 ook moderator van de Studentenvereniging 
Sint Leonardus. Hij heeft veel, zij het populariserend gepubliceerd, onder meer 
in het Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer en in het Maandschrift der Derde 
Orde. Hij bleef tot 1948 voor de Leergangen werkzaam en kon in die hoedanig-
heid voor veel jonge medebroeders die een onderwijsfunctie ambieerden, de weg 
richting de Leergangen effenen. Als wetenschapper heeft hij zich echter nooit 
onderscheiden.

Hubertus werd nadat hij zijn eeuwige professie had gedaan, maar nog vóór 
zijn priesterwijding (die zou op 10 augustus 1917 in Frascati plaatsvinden) naar 
Rome gestuurd voor een vervolgstudie kerkelijk recht aan de Gregoriana. Daar 
promoveerde hij in 1919 op een dissertatie over de nieuwe, in 1917 gepromul-
geerde Codex Iuris Canonici. Na zijn terugkeer in Nederland was hij van 1919 tot 
1950 lector kerkrecht en liturgie en later ook moraaltheologie in achtereenvol-
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gens Den Bosch, Biezenmortel en 
Helmond. Ook was hij een groot 
aantal jaren directeur van de studie. 
Verder gaf hij het vak missierecht 
op de missiecursus voor aanstaande 

missionarissen waarmee in 1941 in Den Bosch werd begonnen. Hubertus was 
een helder en scherpzinnig, maar soms uitgesproken saai docent. Die saaiheid 
werd echter goedgemaakt door een – aldus zijn bidprentje – ‘ingehouden zin 
voor humor’. Zijn talrijke publicaties betreffen goeddeels vertalingen en bewer-
kingen van studies van onder anderen zijn Duitse medebroeder Heribert Jone 
(1885-1967) en voorts Anton Retzbach (1867-1945) en Friedrich Jürgensmeier 
(1888-1946), vooral ten behoeve van een breder, in de rechtswetenschap geïnte-
resseerd publiek. De artikelen van eigen hand waren eerder praktisch gericht en 
met name bestemd voor novicemeesters en gardiaans. Vanaf 1947 was Hubertus 
namens de bisschop van Den Bosch ook belast met de vaste, vijfjaarlijkse visita-
tiebezoeken aan kloosters van zusters en broeders in het Bossche bisdom. Dat 
deed hij vanuit Handel, waar hij sinds 1950 woonde. Tot begin jaren tachtig heeft 
hij in totaal 374 visitaties verricht.

In datzelfde jaar 1921 werd besloten om het nieuwe klooster van Biezenmor-
tel voor de studie van de filosofie te bestemmen. Hiervoor werden drie lectoren 
benoemd: Vitus Kaarsgaren (1886-1981) uit Bussum, Maximus van Heugten 
(1881-1934) uit Asten en Arnulphus Bergmans (1890-1957) uit Waalwijk. Vi-
tus, ‘een kaarsrechte kapucijn, zonder schijn of halfheid’, had van 1914 tot 1917 
in Rome een vervolgstudie filosofie gedaan. Na het behalen van zijn doctoraat 
was hij lector geworden in Helmond. Net benoemd voor Biezenmortel, trok hij 
op een mooie dag in september 1921 met een veertigtal studenten ‘per pedes 
apostolorum’ van Helmond via Oirschot naar zijn nieuwe standplaats. Daar werd 
hij ook directeur van de studie: eerst van 1921 tot ’24 en vervolgens, na zijn – te 

Victorianus Boemaars (1910-1990) uit 
Molenschot was na een voort gezette 
studie politieke en sociale wetenschap-
pen in Leuven (1938-1941) lector  
eloquentia in Breda en Tilburg en lector 
sociologie en economie in Biezen-
mortel. Vanaf 1951 vervulde hij diverse 
functies in de pastoraal. (foto: Martien 
Coppens, 1934 [Vindplaats: Cop / 
prr 13. Brabant-Collectie | Tilburg 
University]. © Nederlands Foto-
museum, Rotterdam)
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strenge – provinciaalsperiode nog eens van 1927 tot ’33. Toen moest hij als di-
recteur verdwijnen vanwege zijn overdreven, naar spiritualisme neigend obser-
vantisme. Daarvan had hij ook als provinciaal blijk gegeven. Van 1938 tot 1964 
verbleef hij, met een korte onderbreking, opnieuw in Rome, eerst als rector van 
het Internationaal College (1938-1952) en daarna als rector van het Ethiopisch 
College (1954-1964). Hij was misschien niet zo invloedrijk als de plichtsgetrou-
we, ‘Romeinse’ bestuurder Agathangelus Selders met wie hij jarenlang in Rome 
verbleef, maar hij droeg als geestelijk leidsman wel een vorm van kapucijns fran-
ciscanisme uit dat veel jongeren aansprak.

De autodidact Maximus van Heugten was al in oktober 1907 in Helmond 
lector filosofie geworden, niet alleen omdat hij een nuchter oordeel had, maar 
vooral omdat hij zo traditiegetrouw vasthield aan ‘het erfgoed onzer vaderen’. 
Daarom mocht hij in 1921 ook meeverhuizen naar Biezenmortel. Daar bleef hij 
tot in 1933 ‘zijn’ driejarige cursus filosofie geven zonder daarin ooit veranderin-
gen aan te brengen. Dat hij daarmee de wetenschap geen dienst bewees, deerde 
hem niet. Ook de lector fysica Arnulphus Bergmans was een autodidact die eerst 
in Helmond had gedoceerd en in 1921 eveneens in Biezenmortel werd geplaatst.

Invloedrijker waren Joannes Geijtenbeek (1896-1976) uit Rijsenburg en 
Pachomius van Asten (1902-1973) uit Helmond. Eerstgenoemde had van 1922 
tot ’25 (dus al vóór zijn priesterwijding op 11 februari 1923) in Leuven een ver-
volgstudie wijsgerige psychologie mogen doen, was daar in 1926 gepromoveerd 
en gaf van 1925 tot 1936 eerst in Helmond en later ook in Biezenmortel een 
aantal filosofie- en psychologielessen. Vanaf 1930 combineerde hij zijn onder-

Het in 1921 in gebruik genomen studieklooster van Biezenmortel, toen gemeente 
Udenhout. 
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wijstaak in Biezenmortel met lessen pedagogiek aan de Katholieke Leergangen 
in Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Sittard. In 1936 werd hij nogal abrupt naar 
Amsterdam verplaatst, naar eigen zeggen omdat hij te progressief was. Hij zou 
overigens tweemaal een aanbod hebben gekregen om in Nijmegen hoogleraar te 
worden. Beide keren zou hij geweigerd hebben. Pachomius van Asten had aan 
de Gregoriana filosofie gestudeerd en gaf van 1930 tot 1942 diverse filosofische 
vakken in Biezenmortel.

Waarschijnlijk in samenhang met het van start gaan van de filosofiestudie 
in Biezenmortel besloot de provinciale definitie op 30 september 1921 tot de 
instelling van een Studieraad, bestaande uit vertegenwoordigers van alle studie-
huizen. Deze raad met Vitus Kaarsgaren als eerste voorzitter heeft, zeker op de 
iets langere termijn, bijgedragen aan een inhoudelijke verbetering van de studie. 
Daarbij lag aanvankelijk de nadruk op de vraag hoe zowel tijdens de filosofie als 
de theologie aan ‘de geestelijke en franciscaanse vorming van de jonge fraters’ het 
best gestalte kon worden gegeven. Ook werd nagedacht over de invoering van 
‘een missiologische cursus’ alsmede over een eventuele wijziging van ‘de materie 
van de hoofdvakken dogma en moraal’. Daarbij werd onder meer gekeken hoe de 
dogma- en moraallessen in de provincies van België en Parijs werden gegeven. 

De broers Silvester (links) en Optatus van Asseldonk uit Veghel. Silvester was van 1936 
tot 1955 directeur van de studie in Tilburg, Biezenmortel en Helmond. Nadien was hij 
gardiaan in Babberich (1955-1969) en Handel (1969-1975). Optatus doceerde van 
1940/’42 tot 1945 en van 1951 tot 1964 in Biezenmortel kerkgeschiedenis, franciscaan-
se ascese en mystiek. In 1964 vertrok hij naar Rome om rector te worden van het Ethio-
pisch College. (foto: Johan van Eerd, Veghel)
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Een evenwichtige verdeling van de stof was des te noodzakelijker omdat de theo-
logiestudie gezien de groei van het aantal theologanten in 1927 weer over twee 
kloosters, Helmond en Den Bosch, verdeeld moest worden. Die splitsing mocht 
er echter niet toe leiden dat ‘de eensgezindheid van zienswijze’ zou verdwijnen: 
‘Er is immers een objectieve Roomsche wereldbeschouwing waarnaar zich allen 
moeten richten’, aldus een uitspraak van de Studieraad.

Met ingang van het studiejaar 1934/’35 moest opnieuw met de vestigings-
plaatsen van de hogere studies geschoven worden: het eerste en tweede jaar filo-
sofie kwam nu in Helmond met Bellarminus Scheerder (1900-1983) uit Breda 
als directeur, terwijl Silvester van Asseldonk (1905-1981) uit Veghel in 1935 
directeur werd van het derde jaar filosofie in Tilburg. Oudgediende Hubertus 
Verweijen kwam aan het hoofd te staan van de theologiestudie, die nu in zijn 
geheel in Biezenmortel werd gevestigd. Hier werd het lesprogramma in 1935 
uitgebreid met een cursus missiologie of missiedogmatiek met een eigen lector. 
Dat was Gregorius van den Boom (1901-1985) uit Breda, die in 1933 in Munster 
was gepromoveerd op een dissertatie waarin hij de nauwe band tussen taal, volk 
en religie uitwerkte en toepaste op de missiegebieden. Gregorius, eerder een 
antropoloog dan een missioloog, dankt zijn faam binnen de orde echter vooral 
aan zijn ‘Programma van vooropleiding voor onze missionarissen’ waarmee in 
augustus 1941 in Den Bosch werd gestart. Na de oorlog werd deze missiecursus 
naar Tilburg overgebracht en vanaf 1957 een van de twee specialisaties van het 
zogenoemde vijfde of pastorale jaar.

Van de drie in 1934/’35 nieuwbenoemde directeuren, Bellarminus, Silvester 
en Hubertus, hebben alleen de twee eersten een duidelijk stempel gedrukt op de 
hogere studies. Niet omdat zij openstonden voor nieuwe inzichten of zo goed  
les gaven, want daarvan was, zeker in het geval van Bellarminus, nauwelijks 
sprake, maar vooral omdat zij zo lang directeur zijn gebleven: Bellarminus van 
1934 tot september 1957, eerst in Helmond en later in Tilburg en vanaf 1945 
in Biezenmortel. Silvester van 1935 tot 1955, aanvankelijk in Tilburg en nadien 
in Biezenmortel en Helmond. Bellarminus doceerde in Helmond onder meer 
logica en critica en in Biezenmortel verschillende theologische vakken, maar 
vooral moraal. Gedurende al die jaren is hij eigenlijk heel krampachtig op de 
bres blijven staan voor de klassieke neoscholastieke theologie waarin hij zelf was 
grootgebracht. Met de ‘nieuwe theologie’ die vanaf begin jaren vijftig opgang 
begon te maken, had hij geen enkele affiniteit. Als hij er in zijn lessen al aandacht 
aan schonk, was dat eerder kritisch dan instemmend. Silvester, die gelijktijdig 
met Bellarminus in Rome theologie had gestudeerd (hij was daar op 17 juli 1932 
ook gewijd), doceerde onder meer fundamentaaltheologie. Hij heeft ook enkele 
publicaties op zijn naam staan, vooral meditatieboeken. Die werden in 1959 ge-
bundeld onder de titel Aan de voet van het kruis.
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Na 1935 was de invloedrijkste en ook meest begaafde filosoof in de kapu-
cijnenopleiding Angelinus Freericks (1909-1944) uit Bodegraven. Hij had van 
1931 tot de zomer van 1935 in Rome theologie en vervolgens filosofie gestudeerd, 
was daar op 30 juli 1933 gewijd en op 28 december 1935 aan de Gregoriana gepro-
moveerd op een dissertatie over de grondproblemen van de wettelijke rechtvaar-
digheid in het moderne denken. Anders dan veel van zijn medebroeders bleef hij 
ook nadien op het terrein van zijn ‘vak’ publiceren. Daarbij spande hij zich in om 
klassieke wijsgerige grondbegrippen te verbinden met actuele maatschappelijke 
vragen over onder meer de relatie tussen arbeid en kapitaal en de rol van de na-
tionale overheid in dat spanningsveld. Hierbij maakte hij gebruik van inzichten 
ontleend aan de moderne rechtswetenschap. De kennis hiervan ontleende hij aan 
zijn doctoraalstudie rechtsgeleerdheid in 1939 aan de universiteit van Nijmegen. 
In maart 1944 werd hij door de Sint-Radboudstichting, die fungeerde als het 
curatorium van de Nijmeegse universiteit, aangewezen om na de oorlog aldaar de 

Angelinus Freericks (1909-1944) uit 
 Bodegraven werd in 1935 lector filosofie in  
Tilburg en vanaf 1939 in Biezenmortel.  
Hier doceerde hij ook sociologie. 

Op 21 december 1944 kwamen Angelinus en 
de fraters Calixtus van Kempen en Facundus 
ter Beek in Biezenmortel om ten gevolge  
van een ongeluk met een ontploffende tank-
granaat. 
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leerstoel metafysica te bekleden. Tot een daadwerkelijke benoeming is het echter 
nooit gekomen. Op 21 december 1944 raakte Angelinus dodelijk gewond, toen 
in de kloostertuin van Biezenmortel waar hij op dat moment rondwandelde, een 
door de Duitsers achtergelaten tankgranaat ontplofte. Dat lot trof ook twee no-
vicen die bezig waren het projectiel onklaar te maken.

Diverse oud-studenten zijn van oordeel dat zij van Angelinus het meest heb-
ben geleerd. Zo schrijft Cor ’t Hoen die van 1937 tot 1940 op het filosoficum stu-
deerde: ‘Van hem leerden wij zelfstandig denken. Hij was een originele en zeer 
begaafde geleerde.’ Ook Frans van Lingen die tussen 1935 en ’38 filosofie volgde, 
is vol lof over ‘de strenge Angelinus die in zijn cursus tot ons groot genoegen 
geregeld in discussie ging met andere filosofen.’ Angelinus werd opgevolgd door 
een van zijn eigen leerlingen: Martinianus Matthijssen (1915-1969) uit Ouden-
bosch. Die was na zijn priesterwijding in 1940 begonnen met een vervolgstudie 
filosofie aan de universiteit van Nijmegen. Hieraan kwam echter een voortijdig 
einde, omdat de Sint-Radboudstichting heel het universitair bedrijf in Nijmegen 
met ingang van 11 april 1943 stilzette vanwege de arrestatie en verplichte tewerk-
stelling van een groot aantal studenten in Duitsland. Tussen 1945 en 1954 heeft 
Martinianus in Helmond onder meer logica, ontologie en natuurfilosofie gedo-
ceerd. Hoewel ‘geen toonbeeld van wijsgerige vernieuwing’, slaagde hij er evenals 
Angelinus wel in belangrijke filosofische vragen te verbinden met de maatschap-
pelijke context van zijn tijd. Daarbij liet hij zich vooral inspireren door de Franse 
filosoof Gabriel Marcel. Dit werd door zijn studenten zeer gewaardeerd. Maar 
dat kon niet verhinderen dat hij na de verschijning van het Bisschoppelijk Man-
dement van 1954 het veld moest ruimen, omdat hij zich te openlijk achter het 
door de Partij van de Arbeid gepropageerde ‘Doorbraak-denken’ had geschaard. 
In 1955 verhuisde hij naar Eindhoven. Daar heeft hij nog een aantal jaren gewerkt 
als stafdocent wijsbegeerte aan twee Sociale Academies.

Als filosoof werd Martinianus ‘voorbijgestreefd’ door Cantius van Pelt (1931-
1991) uit Schalkwijk. Die wist zich vanaf begin jaren zestig los te maken van de 
neoscholastiek waarin hij zelf, eerst in Nederland en nadien in Rome, was opge-
leid. Van 1942 tot 1948 doceerde hij zonder veel eigen visie filosofie in Biezen-
mortel en Helmond, toen werd hij provinciesecretaris, maar hij keerde in 1955 als 
lector terug naar Helmond. In de jaren nadien slaagde hij erin moderne inzichten 
ontleend aan het existentialisme te integreren in ‘zijn’ cursus wijsgerige antropo-
logie over de verantwoordelijkheid van de mens in de wereld van onze tijd. Zo 
sloeg hij een brug tussen ‘oud’ en ‘nieuw’.

De invloedrijkste lector op het theologicum in de periode vóór en ná de 
oorlog was Theotimus van der Geer (1910-1994) uit ’s-Hertogenbosch. Theo-
tiem, door Vitus Kaarsgaren, toentertijd rector van het Internationaal College,  
getypeerd als ‘een uitstekend religieus, fijnbesnaard, met goed verstand, eenvou-
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dig en broederlijk’, had na zijn 
priesterwijding in september 
1935 een vervolgstudie theologie 
gedaan aan de Gregoriana en was 
na zijn promotie in 1939 lector 
dogmatiek en ascese geworden, 
eerst in Helmond en vanaf 1945 
in Biezenmortel. Vanaf 1951 gaf 
hij in Helmond filosofie. Hoewel 

openstaand voor de moderne tijd, is hij zijn thomistische scholing toch altijd 
trouw gebleven. Hij was ‘een boeiend docent, die erin slaagde ons nieuwsgierig 
te maken’, aldus Jan Scheffers die van 1962 tot ’64 in Helmond les van hem kreeg. 
Theotiem combineerde zijn lessen aan de kapucijnse studiehuizen al vanaf 1948 
met een aanstelling bij de rk Leergangen in Tilburg, Roermond en Sittard. Na 
de opheffing van Helmond en Biezenmortel verhuisde hij naar het studenten-
convict in de Poststraat in Tilburg. In 1969 verliet hij de orde en trouwde met 
Greetje Coppelmans, een weduwe zonder kinderen. Maar ook in zijn huwelijk 
is hij altijd trouw gebleven aan zijn franciscaanse levensinstelling. Tot 1974/’75 
is hij aan de Leergangen blijven doceren. Hij overleed op 20 september 1994 in 
Eindhoven.

Inmiddels was met ingang van het studiejaar 1945/’46 heel de filosofie in 
Helmond ondergebracht en heel de theologie in Biezenmortel, terwijl voor de 
eloquentie en de missiecursus ruimten vrijgemaakt waren in Tilburg. In deze 
huisvesting is tot de opheffing van beide eerstgenoemde studiehuizen in de ja-
ren zestig geen verandering meer gekomen. Op het tot medio jaren vijftig in 
deze huizen gegeven onderwijs zou het begrippenpaar van toepassing kunnen 
worden verklaard waarmee heel de sociaal-culturele situatie in Nederland gedu-
rende het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog kan worden getypeerd, 
te weten ‘herstel en wederopbouw’. Illustratief voor wat in feite een vasthouden 

Theotimus van der Geer (1910-
1994) uit ’s-Hertogenbosch was 
van 1939 tot 1951 lector dogmatiek,  
ascese en mystiek in Biezenmortel  
en Helmond. Vanaf 1951 doceerde 
hij in Helmond filosofie. Hier was 
hij tot 1957 ook betrokken bij het 
Via Pacis-werk. In 1969 trad hij uit 
de orde. 
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was aan het vooroorlogse onderwijspakket, was de nieuwe versie van de ‘Ratio 
studiorum’ die in 1947 werd afgekondigd.

Pas vanaf 1955/’57 vond er, aanvankelijk nogal voorzichtig, ten aanzien van 
de opleiding zowel organisatorisch als inhoudelijk een kentering plaats die ach-
teraf wel eens is gekarakteriseerd als ‘een copernicaanse omwenteling’. Herstel 
en wederopbouw maakten nu plaats voor doorbraak en vernieuwing: op filoso-
fisch gebied was dat het eerder al genoemde existentialisme en in de theologie de 
‘nouvelle théologie’. Voorts werd vanaf februari 1956 begonnen met gezamenlij-
ke lectorenbijeenkomsten, afwisselend in Helmond en Biezenmortel, waardoor 
het instituut van de Studieraad eigenlijk overbodig werd. Met ingang van 16 
november 1959 werd die raad trouwens vervangen door een Adviescommissie 
voor Opvoeding en Onderwijs (aoo) onder voorzitterschap van ‘het nieuwe 
licht’ Luchesius – Ton – Smits (1918-2010) uit Woensel. In 1957 kreeg het zo-
genoemde vijfde jaar een andere, meer pastorale invulling terwijl vanaf 1959 de 
studieprogramma’s van filosofie en theologie meer op elkaar werden afgestemd. 
Daarbij werden in het derde jaar filosofie al enkele inleidende traktaten van de 
theologie gegeven. Hierin werd voortaan ook ruime aandacht geschonken aan 
de belangrijkste theologen van de ‘nouvelle théologie’: Marie-Dominique Che-
nu, Yves Congar en Henri de Lubac. Ook de publicaties van theologen als Piet 
Schoonenberg en Edward Schillebeeckx werden veelvuldig gelezen, zij het vaak 
in de vorm van uittreksels.

Hoofdrolspelers in die waterscheiding in de opleidingssituatie waren, ieder 
op zijn manier, de al eerder genoemde Cantius van Pelt, Servatius van de Ven en 
Luchesius Smits. Servatius van de Ven (1912-2006), zoon van een koekfabrikant 
in Udenhout, mocht na zijn priesterwijding in augustus 1937 als eerste kapucijn 
moraaltheologie gaan studeren in Nijmegen. Na zijn afstuderen in 1941 werd 
hij lector moraaltheologie: eerst in Tilburg en later in Biezenmortel. Van 1959 
tot 1964 was hij ook directeur van de theologie. Hij was geen oorspronkelijk 
denker, eerder behoudend dan vernieuwend, maar als docent wel toegankelijk en 
openstaand voor wat de studenten wilden. Niet echt streng, maar vooral plichts-
getrouw, zeker waar het de traditionele franciscaanse waarden van armoede en 
eenvoud betrof. Aan zijn onderwijstaak kwam een einde toen hij per 1 januari 
1964 secretaris van de provinciaal werd. In die functie heeft hij aan zijn niet- 
aflatende zorg voor de broederschap tot 1981 uitdrukking kunnen geven.

Luchesius Smits was een totaal andere persoonlijkheid: uiterst slim, maar 
ook ietwat ongrijpbaar, een kapucijn maar wel op zijn eigen manier. Het was 
de bedoeling dat hij na zijn priesterwijding in 1944 voor een vervolgstudie  
theologie en kerkgeschiedenis naar Rome zou gaan, maar dat bleek in 1945 ‘om 
politiek-diplomatieke redenen’ nog niet mogelijk. Daarom werd het Leuven, 
waar hij in 1949 promoveerde en op 28 juni 1956 zijn magistertitel behaalde 
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met een twee banden tellende thesis over de aanwezigheid van Augustinus in het 
werk van Joannes Calvijn. Deze studie geldt nog steeds als een standaardwerk, 
hoewel het beoogde derde deel nooit is verschenen. De Leuvense Alma Mater 
‘beloonde’ hem voor dit werk met een leerstoel in de protestantse theologie die 
hij van 1 januari 1964 tot 1977 bekleedde, overigens niet helemaal tot genoegen 
van het provinciebestuur. Dat was niet alleen bang dat Leuven ‘een blijvertje’ zou 
worden, maar ook dat een en ander ten koste zou gaan van het onderwijs aan het 
eigen studiehuis. Luchees was toen namelijk al meer dan veertien jaren een ge-
waardeerde lector dogmatische theologie in Biezenmortel. Gewaardeerd, ‘omdat 
hij ons leerde op een nieuwe manier naar het traditionele geloofsgoed te kijken’, 
aldus een van zijn oud-studenten. In juli 1959 was hij ook provinciaal studiepre-
fect geworden. Voorts combineerde hij zijn lessen in Biezenmortel vanaf 1962 
met een professoraat dogmatiek aan het diocesaan grootseminarie in Haaren. 
Ook werd hij geregeld gevraagd voor gastlessen aan andere instellingen. Daar-
door heeft hij zich een goed beeld kunnen vormen van het in feite toch nog zeer 
gesloten en naar binnen gekeerde theologisch bedrijf in katholiek Nederland.

Bij gelegenheid van de eeuwige professie van onder anderen Manuel – Theo – Jansen 
op 31 augustus 1964 in Helmond werd deze foto genomen. V.l.n.r. Theo Jansen, gar-
diaan Damascenus de Haas (1901-1973) uit Leiden, Ton Arents, Gerard Broekhuijsen, 
Gerontius Loonen (1917-2005), Theo Westgeest, Arie van Diemen, Huub Boelaars, 
Leonardus – Jan – Kampschreur (1920-2016) en Piet Hein van der Veer. Kampschreur 
was op dat moment directeur van het filosoficum in Helmond. 
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Om hieraan een einde te maken schreef hij samen met zijn medebroeders en 
collega-lectoren Piet Leenhouwers en Joachim Scheepers in juni 1962 de nota 
‘De aangepaste vernieuwing van onze studie van de theologie’. Hierin bepleitte 
hij een terugkeer naar de bronnen; een grotere aandacht voor de zin en betekenis 
van de historiciteit; het belang van een interpretatie van de Openbaring in het 
licht van de hedendaagse persoonsfilosofie; en de noodzaak van een oecumeni-
sche wijze van theologiseren. Voor het presidium van de Stichting Nederlandse 
Priester Religieuzen (snpr) vormde deze nota aanleiding om Smits te vragen 
om op basis van de uitkomsten van een peiling die inmiddels had plaatsgevonden 
bij alle filosofische en theologische opleidingen, advies uit te brengen over de toe-
komst van het seminarieonderwijs in Nederland. Resultaat hiervan was een voor 
de toekomst van de priesteropleiding ver strekkende rede over ‘De urgentie van 
de studie-reorganisatie in onze Philosophica en Theologica’ op een bijeenkomst 
van presidenten en regenten van alle hogere studies in katholiek Nederland op 
22 mei 1963 in Culemborg.

Smits stelde zich hierin op het standpunt dat het niet verantwoord was pries-
terstudenten nog langer te onderwerpen aan de seminariegebruiken zoals die 
sedert het begin van de negentiende eeuw in Nederland bestonden. Het tradi-
tionele seminarieonderwijs was namelijk niet in staat adequaat te reageren op 
de vragen die ten gevolge van de secularisatie werden gesteld. Het was echter 
niet alleen nodig het studieprogramma te reorganiseren en de methodiek in het 
onderwijs te veranderen. Ook moest het aantal opleidingen van 32 filosofica en 
dertig theologica door middel van een soort fusieproces drastisch verminderd 
worden: veel van die opleidingen konden nauwelijks nog geschikte docenten 
vinden. Ook was het aantal studenten op veel van deze opleidingen te klein om 
hiervoor een volledige staf in stand te houden. Voorts moesten de nieuwe, ge-
concentreerde opleidingen naar een stedelijk milieu overgebracht worden en zo 
mogelijk verbonden worden met de Rijksuniversiteit ter plaatse.

De schriftelijke versie van Smits’ rede, getiteld ‘De studie-reorganisatie van 
onze philosophica en theologica’ die enkele maanden later verscheen, vormde een 
van de belangrijkste richtingwijzers in een ingewikkeld en moeizaam fusieproces 
waarin alle ruim zestig opleidingen vanaf eind 1963 op enigerlei wijze betrokken 
raakten. Van enige centrale regie was echter nauwelijks sprake, elk opleidingsin-
stituut trok zijn eigen plan maar wisselde gaandeweg ook nog wel eens van plan.

Op 18 januari 1964 bogen de gezamenlijke lectoren van Biezenmortel en 
Helmond zich voor het eerst openlijk over een mogelijke samenvoeging van de 
eigen opleiding met die van enkele andere orden en congregaties. Zij gebruikten 
in dit verband de aanduiding ‘centraal theologicum’. Vervolgens ging het snel. 
Reeds op 15 juni 1964 besloot het provinciebestuur onder leiding van Geron-
tius Loonen mee te gaan met ‘een concentratie van een aantal onafhankelijke 
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studiehuizen in één gemeenschap-
pelijke onderneming’ zoals dat toen 
genoemd werd. Gerontius had zelf 
overigens veel aarzelingen bij dit 
project. Zo had hij graag gezien 
dat ook het grootseminarie van het 
bisdom ’s-Hertogenbosch meedeed, 
maar dit bleek vooralsnog een brug 

te ver. Het waren alleen de Minderbroeders-Kapucijnen (ofmcap), de Missio-
narissen van de H. Familie (msf) en het Gezelschap van het Goddelijk Woord 
(sv d) die op 16 juni 1964 formeel besloten met ingang van het nieuwe studiejaar 
in Tilburg te starten met een Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie (git). 
De betrokken theologiestudenten reisden vanaf 14 september 1964 dagelijks 
vanuit hun respectievelijke seminaries in Biezenmortel, Teteringen en Kaatsheu-
vel naar een van de gebouwen van de Katholieke Leergangen in Tilburg. En dat 
deden eveneens de kandidaten van de cisterciënzers (socist) uit Nieuwkuijk en 
van de trappisten (ocso) uit Tilburg, die inmiddels ook besloten hadden van het 
onderwijsaanbod van de combinatie gebruik te maken.

De lessen vonden dat eerste jaar geheel plaats volgens het vertrouwde schema 
zoals dat op de seminaries van de drie initiatiefnemers bestond, omdat men nog 
geen tijd had gehad iets anders te ontwerpen. Er was echter wel degelijk sprake 
van iets nieuws. Want door geen gebruik te maken van een van de drie bestaande 
seminariegebouwen, werd gebroken met het traditionele seminarieconcept: ‘stu-
diebedrijf ’ en ‘woonplek’ waren voortaan van elkaar gescheiden.

Tussen 1964 en 1967 werd het git vooral in programmatisch opzicht verder 
uitgebouwd om met ingang van september 1967 geheel op te gaan in de nieuw ge-
vormde Stichting Theologische Faculteit Tilburg (tf t). Dit ging overigens niet 
zonder slag of stoot. Met name het generaal bestuur van de kapucijnenorde had 
grote problemen met de wijze waarop met ‘de studieregeling in de Nederlandse 

Gerontius Loonen (1917-2005) uit 
Oosteind was provinciaal van 1963 tot 
1969. Hoewel hij over weinig bestuurs-
ervaring beschikte, wist hij met de  
nodige – soms cynische – humor ‘zijn’ 
op drift geraakte provincie door ‘de  
jaren zestig-onrust’ te loodsen. Nadien 
was hij nog 33 jaar lang pastor voor  
ouderen en zieken in onder meer  
Geertruidenberg en Raamsdonkveer. 
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provincie’ werd omgegaan. ‘Er zijn er die menen, dat dit experiment ingaat te-
gen onze voorschriften’, liet generaal Clementinus Schutijser in mei 1965 aan 
Gerontius weten. Maar die kon alleen maar antwoorden: ‘Hier sta ik, ik kan niet 
anders! In de huidige ontwikkeling van de studie-reorganisatie in Nederland kan 
trouwens niemand anders: noch de Bisschoppen, noch de Provinciaals. Buiten 
de formatie gaan vliegen betekent uitgeschakeld raken en langzaam zelfmoord 
plegen… Willen wij onze toekomst veilig stellen, dan moeten wij meedoen, ook 
al kost dat offers.’

Wie veel positiever in dit ‘transformatieproces’ stond en er zelf mee sturing 
aan gaf, was Albertus van Paasen (1931 – uittrede 26 april 1967) uit Monster, 
assistent van Luchesius Smits en (studie)secretaris van het git. Hij heeft zich 
tussen 1964 en ’67 sterk ingespannen om in de nieuw te vormen faculteit ‘een 
werkelijke onderwijsvernieuwing’ te bewerkstelligen met een kandidaatsoplei-
ding als basis voor een drievoudige specialisatie, te weten een doctoraalstudie, 
een pastorale vorming binnenlands apostolaat en een pastorale vorming buiten-
lands apostolaat. In die kandidaatsopleiding moesten de filosofie en theologie 
volledig geïntegreerd worden aangeboden. Ook benadrukte hij de noodzaak van 
een zo groot mogelijke democratisering op ‘de werkvloer’: er mocht geen on-
derscheid zijn tussen hoogleraren, lectoren en wetenschappelijk medewerkers. 
Daarom was hij ook zeer ongelukkig met de wijze waarop op voorstel van ‘een  
geheime commissie van vijf wijze mannen’ de eerste groep tf t-hoogleraren 
werd benoemd. Dat waren A.H. (Luchesius) Smits voor theologie (met name 
christologie), H.J. Lescrauwaet msc voor theologie (ecclesiologie), C.H.W. 
Brekelmans msf voor exegese Oude Testament en G. Bouwman sv d voor exe-
gese Nieuwe Testament. Hun benoeming werd op 29 mei 1967 wereldkundig 
gemaakt. In de weken nadien kwamen ook de andere benoemingen af, zodat er 
aan de vooravond van de stichting van de tf t zeven hoogleraren waren, drie 
lectoren en vijftien wetenschappelijk medewerkers. De té gedreven Albertus van 
Paasen was daar overigens niet bij. Hij was inmiddels uitgetreden.

Op 28 september 1967 vond in de aula van de Katholieke Hogeschool Til-
burg (kht) de opening plaats van de tf t, resultaat van een samengaan van de 
hogere opleidingen van zes orden en congregaties alsmede twee bisdommen. Bij 
de drie oorspronkelijke initiatiefnemers, ofmcap, msf en sv d, hadden zich 
al in 1965 de montfortanen (smm) aangesloten en inmiddels ook de Priesters 
van het Heilig Hart (scj) en de Missionarissen van het Heilig Hart (msc) en 
voorts de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda. Eerste decaan werd Luche-
sius Smits, die in zijn openingsrede terugblikte op de noodzaak van de overgang 
‘van seminarie naar faculteit’ zoals die in de voorbije vier jaren niet zonder de 
nodige problemen had plaatsgevonden. Met zijn nadruk op het woord ‘faculteit’ 
in de aanduiding tf t wilde hij ook laten uitkomen dat het in 1963/’64 ingezet-
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te ‘transformatieproces’ nog niet was voltooid. Daarvan was pas sprake bij een 
volledige integratie van die faculteit in ‘de hogeschool’ en dus in ‘een universitair 
bestel’. Dat hij hieraan zijn beste krachten zou geven, lag gezien de grote waar-
de die hij hechtte aan een ‘academisering’ van de priesteropleiding zeer voor de 
hand. Hij wekte dan ook allerminst de indruk te betreuren dat in de nu ontstane 
nieuwe constellatie voor de klassieke kapucijnse ‘studieburchten’ in Biezenmor-
tel en Helmond geen plaats meer was.

Dat een deel van zijn medebroeders het niet met die visie eens was, moge ook 
duidelijk zijn. Weliswaar werd in een op 5 oktober 1967 uitgezonden kro-televi-
siedocumentaire, getiteld ‘Van Groot-seminarie naar Hoge-school’ gesproken van 
‘een min of meer stille revolutie’, maar dat gold niet voor die lectoren voor wie in 
de tf t geen plaats meer was. En er waren ook studenten voor wie de overgang van 
het besloten en beschermend seminariemilieu naar een open en bevrijdend stu- 
dentenmilieu uiteindelijk toch te groot was. Zij stapten uit eigen beweging op.

4.    De worsteling om het behoud van een eigen vormingstraject 
(1963/’67-2008)

Het is enigszins frappant dat in een tijdsbestek van nog geen vier jaar de eigen 
opleidings- en vormingsstructuur van de Nederlandse kapucijnenprovincie vrij-
wel volledig van karakter is veranderd en deels zelfs is uitgehold. Het kantelmo-
ment ligt bij elk van de drie opleidingssectoren overigens op een verschillend 
tijdstip. Bij het kleinseminarie was dat bij het besluit om een radicale scheiding 
door te voeren tussen school en internaat in 1967. Dat dit internaat slechts vier 
jaar heeft bestaan, was toen nog niet te voorzien. Bij het noviciaat lag dat kan-
telmoment bij het terugtreden van Michelangelus Gieben als novicemeester in 
1965 en de beslissingen die meteen nadien ten aanzien van dit vormingsjaar ge-
nomen zijn. En bij de hogere studies bij het besluit in 1964 om het theologicum 
van Biezenmortel naar Tilburg over te brengen en in te passen in het git. Op elk 
van die drie processen heeft de op 16 juli 1963 aangetreden provinciaal Gerontius 
Loonen, deels ongewild, een sterk stempel gedrukt.

Het internaat
De vraag of men in 1967 nog wel had moeten beginnen met een eigen, zij het open 
internaat zal nu, jaren na dato, ontkennend beantwoord worden. Maar in 1967 
was in elk geval het provinciebestuur van oordeel ‘dat de instandhouding van een 
internaat voor de kapucijnen het enige zinnige alternatief was voor toekomstige 
aanwas in deze fase van onzekerheid. Bovendien was het als gezamenlijk werk-
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object van twaalf kapucijnen een zinvol iets, ook als een vorm van franciscaans 
leven.’ Het bestuur doelde met deze zinsnede op de twaalf medebroeders die 
toen nog in Oosterhout woonden. De oprichting van dit internaat beantwoordde 
trouwens aan een van de adviezen uit het rapport Doorlichting Oosterhout van het 
Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie uit december 1966. 
Daar kwam bij dat de provincie op dat moment ook nog beschikte over een rede-
lijk functionerend broederjuvenaat in internaatvorm.

In het schooljaar 1968/’69 werd Buurstede nog bewoond door 113 leerlin-
gen: zeven mavo-leerlingen, 27 atheneumleerlingen en 79 gymnasiasten. Dat 
aantal van die 79 werd vooral gevormd door oud-seminaristen. In het schooljaar 
1969/’70 nam het aantal leerlingen echter beduidend af. En toen in de zomer van 
1970 ook nog eens bleek dat Buurstede een exploitatietekort had van tweeën-
eenhalve ton en duidelijk werd dat dit tekort alleen maar zou groeien, besloot de 
definitie per 1 juli 1971 met dit experiment te stoppen. Daarmee kwam een einde 
aan de eigen internaatvorming: eerst in Langeweg en later in Tilburg, Voorscho-
ten en Oosterhout. Tussen september 1889 en juli 1971 zijn er in totaal 2581 
leerlingen op dit internaat ingeschreven geweest.

Op 24 juni 1972 nam Laetantius van de Weijer afscheid van de school die hij 
24 jaar als rector had geleid. Hij werd opgevolgd door lekendocent J. Seegers 
die al sinds 1958 aan het Sint-Oelbert verbonden was, de laatste jaren als con-
rector. In de jaren nadien kreeg het gymnasium dat in het schooljaar 1974/’75 
nog zes kapucijnen-docenten telde, steeds meer een ‘lekenkarakter’. Op 5 sep-
tember 1986 vertrok de laatste kapucijn: Leopold van Amelsvoort (1921-1988) 
uit ’s-Hertogenbosch, voormalig leraar Frans en sedert 1972 ook conrector. Dat 
betekende echter niet dat de kapucijnen Oosterhout geheel opgaven. Tot in juni 
1998 is in de kloostervleugel van de school een kleine communiteit blijven wo-
nen (zie hiervoor hoofdstuk 3.2 van deel ii).

Het noviciaat
Omdat de provinciale definitie in mei/juni 1965 had besloten leerlingen die hun 
humanioraopleiding hadden afgesloten, niet meer onmiddellijk tot het noviciaat 
toe te laten, startte er in september van dat jaar geen noviciaat voor de clerici. 
In plaats daarvan gingen jongemannen die zich op het kapucijnenleven wilden 
oriënteren, naar een speciaal hiervoor bestemd convict in Tilburg dat op 14 
september 1965 door de provinciaal werd ingezegend (zie hiervoor ook hoofd-
stuk 4.1 van deel ii). In dit pand, Poststraat 39, verbleven in december 1965 zes 
studenten, allen oud-leerlingen van het Sint-Oelbert, samen met hun moderator  
Wilfried Kok (1934 – uittrede 1991) en zijn assistent Franciscus – Kees – Vocking.  
Ook was er een – vrouwelijk – hoofd van de huishouding: Siny Bootsma. Vanuit 
het convict volgden de studenten lessen aan het git. In september 1966 werden 
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ook enkele kandidaat-broeders opgenomen, afkomstig uit het Koenraadjuvenaat 
in Nijmegen. Omdat zich bovendien nog enkele nieuwe theologiestudenten 
aanmeldden, was het nodig elders in de straat enkele panden bij te kopen. Van-
uit de Poststraat zijn in totaal vijf jongemannen ingetreden, maar nadien ook 
weer uitgetreden. Met ingang van 1 januari 1972 werd de band tussen convict en 
provincie verbroken: het convict werd nu een open religieuze leefgroep die als 
zodanig nog tot februari 1976 is blijven bestaan.

Op 5 september 1966 werd weer begonnen met een noviciaatsjaar, nu in het 
klooster van ’s-Hertogenbosch en onder leiding van Frans Vocking. Gestart 
werd met vijf aspirant-broeders, van wie er enkelen tot dan toe in Enschede 
hadden gewoond. Nieuw was dat de vijf volledig aan het communiteitsleven 
gingen deelnemen. Daarom moest het Latijnse koorofficie afgeschaft worden. 
In plaats daarvan introduceerde Vocking driemaal per dag een zogenoemde ‘ge-
bedsstonde’, waarvoor hij zelf de teksten ontwierp. Hiermee liep hij vooruit op 
een noviciaat-nieuwe-stijl waarmee in september 1967 in het Bossche klooster 
werd begonnen. Doel van dit noviciaat was ‘een meer reële kennismaking met 
en ingroei in het leven van de kapucijnengemeenschap en met de franciscaanse 
spiritualiteit’ te bewerkstelligen. Hieraan was tevens een studietaak verbonden. 
Zo mochten de vier fratres-clerici enkele lessen blijven volgen aan het git, 
terwijl de enige lekenbroeder-novice van de groep een cursus volgde aan een al 
langer bestaand Gemeenschappelijk Instituut voor de Broeders-Opleiding. De 
novicen-nieuwe-stijl kregen geen aparte kloosternaam meer: hun doopnaam was 
voortaan ook hun kloosternaam.

Omdat noch de bestaande Bossche communiteit noch de betrokken novicen 
erg gelukkig waren met de gekozen formule, besloot de provinciale definitie in 
het voorjaar van 1968 op voorstel van Frans Vocking, zelf definitielid, voor de 
jongeren aparte huisvesting te creëren. Dit werden de Andros- en Milosdreef in 
Utrecht, waar in augustus 1968 vier net geprofeste jonge kapucijnen samen met 
Vocking en Clementius – Gerrit – Willems op hun manier invulling trachtten te 
geven aan het franciscaanse levensideaal. Geen van hen heeft zich echter ooit de-
finitief aan de orde verbonden. En dat gold ook voor de twee andere jongeren die 
zich gedurende enige tijd aan dit experiment hebben gecommitteerd (zie hier-
voor ook hoofdstuk 4.1 van deel ii). Ook de basisfraterniteit aan de Zwartvense-
weg in Tilburg en de studentenhuizen in de Vivaldistraat, eveneens in Tilburg, 
werden primair jongerencommuniteiten. Voorts werd besloten om in september 
1968 geen nieuwe novicen aan te nemen, hetgeen betekende dat daarmee ook het 
noviciaat-nieuwe-stijl een stille dood was gestorven.

Omdat zich vanaf medio jaren zeventig opnieuw, zij het mondjesmaat nieu-
we kandidaten meldden, moest er ook weer een noviciaatsvoorziening worden 
gecreëerd. En zo begonnen met ingang van 2 september 1976 Gerard Remmers 
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en Kees van den Muijsenberg hun noviciaat in de arbeidersfraterniteit van Jan 
Kampschreur, Zaanhof 115 in Amsterdam. Eerder al was Kampschreur zelf tot 
begeleider/novicemeester benoemd. Gerard en Kees deden op 3 september 1977 
hun tijdelijke professie en vertrokken daarna naar Breda, respectievelijk Tilburg. 
Van de andere ongeveer twintig kandidaten die in deze jaren interesse toonden 
voor het kapucijnenleven, is niemand ooit ingetreden.

Misschien daarom, maar wellicht ook omdat Zaanhof 115 niet echt een kloos-
terlijke sfeer uitstraalde, kregen enkele kandidaten die zich vanaf 1979 aanmeld-
den, het klooster van Velp als noviciaatshuis toegewezen. Hier werd ‘good old’ 
Michelangelus Gieben coördinerend novicemeester. Voor individuele kandida-
ten werd hij geassisteerd door eveneens oud-novicemeester Ferrerius van den 
Hurk en Gerbert Goossens (*1930) uit Asten. Zij begeleidden Hans Putters en 
Nico Doodeman, die beiden op 13 september 1981 hun tijdelijke professie deden.

Toch werd Zaanhof 115 in september 1983 weer noviciaatshuis met opnieuw 
Jan Kampschreur als novicemeester en wel voor Mark Kapteijns die op 28 ok-
tober 1984 zijn tijdelijke professie deed. Hij zou overigens op 22 maart 1986 
weer uittreden. Kampschreur vond eigenlijk ook dat Zaanhof 115 te weinig be-
antwoordde aan de vraag van sommigen naar ‘een echte kloosteromgeving: hier 
wonen doet een sterk beroep op het eigen initiatief en vraagt ook om een zeker 
improvisatievermogen’. Daarom was hij het ermee eens dat tijdens het provin-

Het in 1956 voor de Franciscanessen van Heythuysen gebouwde klooster in de 
Poeijersstraat in Eindhoven werd in 1968 door de kapucijnen gekocht. Het fungeerde 
van december 1984 tot september 2003 als (internationale) vormingsfraterniteit ten 
behoeve van kapucijnen, franciscanen en conventuelen. 
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ciaal kapittel van juni 1984 besloten werd om weer een vormingsfraterniteit te 
stichten, waarin recht kon worden gedaan aan het verlangen naar een echt broe-
derschapsleven. Dit werd het klooster in de Poeijersstraat in Eindhoven dat de 
kapucijnen in de voorzomer van 1968 van de Franciscanessen van Heythuysen 
hadden gekocht. Op 20 december 1984 startte hier een groep van zes personen, 
inclusief twee kandidaat-leden. Op 30 mei 1985 werd Harrie van den Bosch er 
novicemeester en gardiaan. Van de jongemannen die in die eerste helft van 1985 
kwamen kennismaken, begon er één, Johan Driessens (*1942), op 2 september 
met zijn noviciaat. Het huis had inmiddels de naam ‘Perpeet’ gekregen. Daarmee 
werd gerefereerd aan lekenbroeder Perpetuus Geven (1904-1984) uit Kilder die 
enkele maanden tevoren was overleden. Maar ‘Perpeet’ verwees ook naar het 
Latijnse werkwoord perpetuo: voortzetten, volhouden. En dat wilde men in 
deze fraterniteit die tijdens een visitatiebezoek door provinciaal Werenfried van 
Venrooij in november 1985 ‘een wonder’ was genoemd. Toch lukte het met dat 
‘volhouden’ niet helemaal. Van de drie Nederlanders die op 1 september 1986 
met hun noviciaat begonnen, traden er twee alweer binnen een jaar uit. De derde, 
Willem Kleijntjens (*1956) uit Megen, heeft nog wel zijn professie gedaan, maar 
trad op 27 januari 1997 ook uit. Belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingen 
was dat op 1 september 1986 ook een Vlaming intrad, Eddy van Damme. Daar-
mee werd ‘Perpeet’ een internationale vormingsfraterniteit.

Enkele maanden na het kapittel van juni 1987 werd Werenfried van Venrooij 
novicemeester en kort daarop werd Jan Kampschreur gardiaan. Toen Werenfried 
bemerkte dat men binnen de grote franciscaanse familie op het punt van de in-
groei van jongeren in het eigen ordeverband naar elkaar toe begon te groeien, 
ging hij elementen waaruit dit bleek, een grotere plaats geven in de dagorde. 
Daarbij ging het met name om het gevoel voor contemplatie, de optie voor de 
armen, de broederschapsgedachte en het besef een opdracht voor de wereld te 
hebben. Daarom moest de fraterniteit ook een ‘open’ karakter krijgen. Dit alles 
bleek voor het bestuur van de Vlaamse franciscanen zo aantrekkelijk dat met 
ingang van 1 september 1987 novicemeester Leopold – Pol – Swinnen met drie 
novicen ook naar Eindhoven kwam. De communiteit telde nu twaalf personen. 
Eddy van Damme was inmiddels weer vertrokken.

Kort daarop werd begonnen met een internationaal provinciaalsoverleg, 
waaraan vanaf een bepaald moment werd deelgenomen door de Nederlandse 
provinciaals ofm, ofmcap en ofmconv samen met hun Vlaamse collegae. 
Vanuit dit overleg werd in juni 1989 een Kommissie Initiële Vorming (kiv) 
opgericht, die op 3 oktober 1990 werd omgedoopt tot de Interprovinciale Kom-
missie Initiële Vorming met daarin vertegenwoordigers van alle zes provincies. 
Deze commissie ontwikkelde diverse voorstellen voor een verdere uitbouw van 
het vormingsprogramma.
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Inmiddels waren in september 1988 met het oog op een lidmaatschap van 
de Nederlandse kapucijnenprovincie drie mannen met hun noviciaat begonnen: 
Wim van Kreij (*1938) uit Nuland, Huub Stam (*1951) uit Haarlem en Macair 
Wegman (*1956) uit Nijmegen. Zij ontvingen een vormingsprogramma waarin 
veel aandacht was voor leven en werken van Franciscus van Assisi en de fran-
ciscaanse spiritualiteit. Assisteren in een parochie of werken in een opvanghuis 
behoorde ook tot dit vormingsprogramma. Alle drie legden zij op 23 augustus 
1992 hun plechtige professie af.

Op dat moment hadden in elk geval de franciscanen en kapucijnen van Neder-
land en Vlaanderen hun vormingsprogramma uitgebouwd tot een gezamenlijke 
tweejarige basisvorming. Na het eerste jaar in Eindhoven dat inmiddels was om-
gedoopt tot ‘Interprovinciale Vormingsfraterniteit Minderbroeders Eindhoven’, 
verhuisden de novicen naar het franciscanenklooster van Brussel-Schaarbeek 
voor een praktijkjaar. In de nazomer van 1992 verbleven hier negen religieuzen, 
onder wie een Nederlandse kapucijn: Bertus Bus (*1952), die in september 1990 
in Eindhoven met zijn noviciaat was begonnen. Hij zou op 14 september 1997 
priester worden gewijd.

In september 1993 begonnen drie nieuwe kandidaten in Eindhoven met hun 
noviciaat, onder wie Henk Brands (*1948) uit Maasbommel die op 11 september 
1994 bij de kapucijnen zijn tijdelijke en op 12 oktober 1997 zijn eeuwige profes-
sie deed. In de jaren nadien traden nog enkele nieuwe kandidaten in: óf met het 
oog op een lidmaatschap bij de Nederlandse franciscanen óf bij de Nederlandse 
kapucijnen. Maar die laatstgenoemden traden allen na enkele jaren weer uit.

Tijdens een huiskapittel op 24 november 2000 met onder anderen Kees van 
den Muijsenberg die sinds juli van dat jaar voor de kapucijnen-kandidaten so-
cius was van novicemeester Fer van der Reijken, werd voor het eerst openlijk 
uitgesproken dat de communiteit te klein begon te worden om nog langer aan 
het beoogde broederschapsideaal gestalte te kunnen geven. Een versterking van 
de kerngroep die vanaf september 2001 uit vijf, deels bejaarde leden bestond, 
onder wie drie kapucijnen, zat er van de kant van de kapucijnen ook niet in. Die 
provincie kreeg inmiddels met een steeds groter wordend personeelsgebrek te 
kampen. Daar kwam bij dat de vormingsfraterniteit binnen de provincie ook niet 
echt leefde. Daarom konden de Nederlandse kapucijnen aan de communiteit in 
Brussel, die onder leiding van de Vlaamse franciscaan Daniël de Rijcke vanaf 
september 2001 een nieuwe start maakte, ook geen opvolger meer leveren voor 
Jan Kampschreur. Die was na een voor hemzelf weinig aangenaam verblijf van 
twee jaar kort voordien uit Brussel vertrokken.

Het moge dan ook niet verbazen dat men zich binnen het Nederlandse kapu-
cijnenbestuur steeds vaker begon af te vragen of het wel verantwoord was met dit 
project door te gaan. Weliswaar meldden zich in september 2002 twee nieuwe 
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kandidaten, beiden voor de Nederlandse franciscanen, maar daarmee waren de 
zorgen niet weggenomen. Ook ontstond er enige irritatie over het feit dat beide 
kandidaten al te kennen hadden gegeven voor hun tweede jaar niet naar Brussel 
te zullen gaan, maar naar het franciscanenklooster in Megen. Er volgde overleg 
tussen de zes betrokken provinciaals. De uitkomst daarvan bepaalde mede het 
besluit van het kapucijnenbestuur op 24 januari 2003 om het noviciaatshuis in 
Eindhoven met ingang van 7 september 2003 te sluiten. ‘Naar Brussel willen 
we niet meer, in Eindhoven kunnen we niet meer… Onze provincies zijn in 
feite heel klein geworden en de marges van de mogelijkheden zeer smal’, aldus 
provinciaal Antoon Mars in een bericht aan de Eindhovense communiteit. De 
sluiting van de communiteit in Brussel volgde op 13 juni 2004. Daarmee was een 
einde gekomen aan een op zichzelf veelbelovend initiatief. Tussen 1984 en 2003 
zijn in Eindhoven ongeveer veertig novicen opgeleid, twintig van hen zijn ook 
minderbroeder geworden.

De suggestie om nu naar andere vormen van samenwerking tussen de drie 
orden te zoeken achtte Antoon Mars weinig realistisch: ‘Hier hebben de res-
pectievelijke achterbannen weinig behoefte aan.’ Op 27 september 2003 werd 
in de parochiekerk van Tongelre die door de communiteit altijd gebruikt was 
voor inkledingen en professies, een afscheidsviering gehouden. Begin november 
2003 werd het pand Poeijersstraat 71 verkocht. Omdat zich in de loop van 2004 
opnieuw een kandidaat bij de kapucijnen meldde, kreeg het klooster van Breda 
met ingang van 1 september 2004 ad hoc de status van noviciaatshuis.

De hogere studies
Tussen de start van het git in 1964 en de opening van de tf t die met ingang 
van 29 januari 1968 was gevestigd in het voormalige gebouw van de Kamer van 
Koophandel in de Tilburgse Willem ii-straat, kwam er een einde aan de eigen ho-
gere opleidingsstructuur en -cultuur van de Nederlandse kapucijnen. Weliswaar 
brachten individuele kapucijnen-docenten iets van die cultuur nog wel binnen in 
de tf t, maar dat beklijfde op den duur niet. Toch hebben enkele kapucijnen wel 
een stempel kunnen drukken op het geestelijk klimaat op de faculteit. Dat geldt 
met name voor Luchesius Smits, Joachim Scheepers en Piet Leenhouwers.

Luchesius was van 1967 tot 1984 hoogleraar dogmatische theologie. In zijn 
lessen propageerde hij een personalistische theologie waarin ‘het mysterie God’ 
als het ware gepersonaliseerd werd en als een Gij, een Ander werd opgevat. De 
ambtsopleiding, grondslag van de tf t, moest naar zijn overtuiging erop gericht 
zijn de weg naar dit mysterie open te leggen. Smits droeg dat zelf ook uit: ‘met 
speelsheid en enthousiasme, maar ook met een vleugje verstrooidheid’, aldus een 
van zijn oud-studenten. Die verstrooidheid vormde voor het Curatorium van de 
tf t echter geen belemmering om hem tot tweemaal toe tot decaan te benoemen: 
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eerst van 1967 tot 1969 en vervol-
gens van 1977 tot 1979. Zoals eerder 
vermeld heeft Smits zich tijdens 
beide bestuursperioden sterk inge-
zet om de tf t te doen integreren in 
de Katholieke Hogeschool Tilburg 
(kht), die later de Katholieke Uni-
versiteit Brabant (kub) is gaan he-
ten. Alleen zo kon naar zijn oordeel 
een wetenschappelijke ambtsoplei-
ding worden gegarandeerd. Tijdens 

zijn tweede decanaatsperiode sprak men overigens niet meer van integratie, 
maar van incorporatie. Luchesius moest echter constateren dat die incorporatie 
een uiterst ingewikkeld proces was, waaraan zoveel haken en ogen zaten dat het 
curatorium van de tf t op 22 februari 1980 moest besluiten vooralsnog het in-
corporatiestreven in de ijskast te zetten. Dit was een gevolg van het besluit van de 
Hogeschoolraad van de kht op 17 januari 1980 om de incorporatie af te wijzen. 
In dat opzicht stond Luchesius bij zijn afscheid van de tf t op 28 februari 1985 
dus met lege handen.

Joachim Scheepers was na zijn priesterwijding in augustus 1957 graag naar 
de missie vertrokken. Maar omdat hij in 1950 vanuit Voorschoten – met succes – 
Staatsexamen gymnasium had gedaan, ging hij ervan uit dat een studieopdracht 
eerder voor de hand lag. Voorzien van een titel hoopte hij op termijn trouwens 
toch nog naar de missie te kunnen. Van 1958 tot 1961 studeerde hij kerkrecht aan 
de Gregoriana in Rome. Terug in Nederland mocht hij in Den Bosch aan zijn 
dissertatie werken, van daaruit verzorgde hij de lessen kerkrecht in Biezenmortel. 
Na zijn promotie op 14 december 1962 verhuisde hij met ingang van het studie-
jaar 1963-’64 naar Biezenmortel. In december 1963 werd hij er directeur van de 
studie. Op het git vormde hij samen met de montfortaan Charles Voncken en 
de cisterciënzer Paschasius Vermeer de ‘vakgroep’ kerkrecht. In september 1967 
werd hij, eigenlijk tegen zijn zin, ook lector aan de tf t. Dat bleef hij tot eind 
augustus 1972. Voor het kerkrecht, toch al geen populair vak, vormde deze perio-

Luchesius – Ton – Smits (1918-2010) 
uit Woensel was van 1949 tot de ophef-
fing van het eigen theologicum in 1964 
lector dogmatiek in Biezenmortel. Dit 
vak doceerde hij nadien op het git en 
de tf t tot aan zijn afscheid in 1984. 
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de een soort vacuüm: de Codex van 1917 was inmiddels voorbijgestreefd door 
de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), terwijl het nieuwe 
kerkelijk Wetboek nog in de maak was en pas in 1983 zou verschijnen. Joachims 
belangrijkste verdiensten liggen dan ook buiten de tf t en wel in de Kommissie 
Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen (k ar) van de Konferentie Neder-
landse Religieuzen (knr), waarvan hij van 1966 tot 2006 lid is geweest. Deze 
commissie heeft aanvankelijk veel werk verzet ten behoeve van de opstelling van 
een kerkorde voor religieuzen en heeft na de verschijning van de nieuwe Codex 
in 1983 allerlei regelingen ontworpen om de bepalingen van de Codex zo goed 
mogelijk toe te passen op de religieuze instituten in Nederland.

 Piet Leenhouwers deed na zijn priesterwijding in 1954 van 1955 tot 1958 een 
vervolgstudie wijsbegeerte aan de Gregoriana in Rome en aansluitend nog een 
jaar in Leuven. Na zijn promotie in Rome werd hij met ingang van september 
1959 lector wijsbegeerte in Helmond en vanaf 1964 in Biezenmortel. Na de in-
tegratie van de filosofieopleiding in het git in 1965 mocht hij ook daar docent 
filosofie worden. In september 1967 werd hij wetenschappelijk medewerker bij 
de net aangetreden tf t-hoogleraar W. de Pater scj. In de jaren nadien ontpop-
te hij zich als een van de meest gezichtsbepalende docenten en publicisten van 
de tf t. Niet zozeer door zijn strikt wetenschappelijke geschriften als wel door 
zijn talloze populariserende artikelen waarin hij een verbinding legde tussen fi-
losofie en spiritualiteit. Hij was dan ook meer een – bevlogen – leraar dan een 
– streng redenerende – wetenschapper. Van 1982 tot 1994 combineerde hij zijn 
onderwijstaken in Tilburg met een bijzonder hoogleraarschap ‘wijsbegeerte met 
betrekking tot de christelijke levensbeschouwing’ vanwege de Radboudstichting 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daar heeft hij in een wereld, beheerst 
door de techniek aandacht gevraagd voor de milieu-ethiek, voor de zorg om de 
schepping. Meer nog dan Luchesius en Joachim heeft hij via zijn ‘volstrekt trans-
parante en eenvoudige lessen’ het franciscaanse erfgoed zoals hij dat als kapu-
cijn had meegekregen levend gehouden. Spijtig is dat hij met dat cultiveren van 
het franciscaanse erfgoed gedurende de 27 jaar dat hij in Tilburg doceerde geen 
school heeft gemaakt, geen jongemannen enthousiast heeft kunnen maken voor 
het kapucijnenleven. Op 15 december 1994 nam hij afscheid van de tf t met een 
rede, getiteld ‘Denken als dialoog’. Alleen al die titel is Piet Leenhouwers ten 
voeten uit.

Met het vertrek van Piet Leenhouwers in 1994 was de kapucijnenorde op 
docentenniveau niet meer in de tf t vertegenwoordigd. Voortaan was er alleen 
nog maar een band via het College van Toezicht waarin elk van de acht eerder ge-
noemde participanten een zetel bekleedde. De betrokken orden en congregaties 
vaardigden hiervoor hun provinciaal af. De directe invloed van die provinciaals 
was echter gering. Het was voor hen ook moeilijk de vaak ingewikkelde besluit-
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vormingsprocessen rond onderwijs en onderzoek zoals die op de tf t speelden 
te volgen, laat staan er mee sturing aan te geven. Ook op het uiterst schimmige 
gebeuren rond het – nooit gerealiseerde – streven van de tf t om van de Heilige 
Stoel een kerkelijke erkenning te verkrijgen hebben de provinciaals-leden van het 
College van Toezicht nauwelijks greep kunnen krijgen.

Na de juridische fusie van de tf t met de Universiteit van Tilburg (uvt) per 
1 januari 2006 werd ook het College van Toezicht opgeheven. Daarmee had de 
band tussen kapucijnenorde en het katholieke theologisch bedrijf in Nederland 
opnieuw een schakel verloren. Vervolgens kwam er in januari 2008 een einde aan 
de Stichting Pastorale Opleiding Tilburg, waarin de kapucijnenprovincie ook via 
haar provinciaal participeerde. Deze sinds 1967 bestaande stichting had altijd 
in nauwe samenhang met de Stichting tf t gefunctioneerd. Wat nu nog restte 
was de relatie met de Stichting Franciscaans Studiecentrum (fsc), die in 1985 
was opgericht als een gezamenlijk initiatief van de provinciebesturen van fran-
ciscanen, kapucijnen en conventuelen. Deze stichting beheert onder meer een 
bijzondere leerstoel franciscaanse studiën aan de Faculteit Katholieke Theologie 
van de uvt.

5. De kracht én zwakte van de zogenoemde ‘binnentijd’

In 2000 publiceerde Jasper Mikkers (*1948) onder het pseudoniem Tymen 
Trolsky de roman Het einde van de eeuwigheid. Hoewel fictie, is dit boek ook een 
egodocument. Het beschrijft het verblijf en vooral de persoonlijke ervaringen 
van de hoofdpersoon, Walter Bosveld, op het kapucijnenseminarie in Ooster-
hout tussen 1961 en 1968. In een interview uit 2001 stelt Mikkers dat hij daar 
‘jarenlang buiten de tijd heeft geleefd… de ratio overwon de emotie. Ik had de 
ambitie het diploma te halen… daarom ben ik gebleven. (Maar) oud-seminaris-
ten kwamen beschadigd in de samenleving.’ Mikkers typeert het leven achter de 
seminariemuren als ‘een binnentijd’: ‘De binnentijd bezat andere eigenschappen 
dan de buitentijd, want zij was onderworpen aan de eeuwigheid. Het onveran-
derlijke bepaalde binnen de muren het leven. Tijd was niet meer dan een vorm 
waarin de eeuwigheid zich openbaarde… De kloosters waren niets anders dan 
tijdelijke behuizingen waarin het eeuwige onderdak had gevonden.’

Hoewel Mikkers binnen- en buitentijd te scherp tegenover elkaar stelt en ook 
te negatief oordeelt over die binnentijd die aan een aantal aspirant-kapucijnen 
ongetwijfeld houvast heeft geboden, omdat zij met het intreden in die binnentijd 
het idee kregen ‘opgenomen te worden in een groter geheel’, roept zijn terechte 
onderscheid tussen het leven in en buiten het klooster wel vragen op. Dat betreft 
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dan vooral de vraag of en in hoeverre de kapucijnenopleiding zoals die vanaf 
1882 in Nederland werd uitgebouwd, een adequate voorbereiding vormde op het 
kapucijnenwerk dat nadien door een groeiend aantal jonge kapucijnen verricht 
moest worden. Bij de beantwoording van die vraag moet een onderscheid wor-
den gemaakt tussen de vooroorlogse periode waarin sprake was van een hechte 
katholieke zuil en de jaren na 1945 waarin die zuil steeds meer begon te wankelen 
en uiteindelijk om zou vallen. Maar die omslag had vooralsnog weinig of geen 
invloed op de kapucijnenopleiding. Die onderging pas na medio jaren vijftig de 
gevolgen van ‘de doorbraak en vernieuwing’.

Zowel voor 1940 als na de oorlog kwam de ‘eeuwigheidswaarde’ van de bin-
nentijd in de opleiding het sterkst in beeld tijdens het noviciaatsjaar dat elke 
kandidaat-kapucijn moest doorlopen. ‘Dat noviciaat vormde een test op ons 
incasseringsvermogen: wie het in het noviciaat kon uithouden, kon het nadien 
overal uithouden, althans dat dachten onze novicemeesters’, aldus provinciaal 
Werenfried van Venrooij in een interview uit 1982. De vraag is of die novice-
meesters dat zelf echt geloofden. Dat noviciaat had immers iets van een kunst-
matige laboratoriumsituatie: niet alleen door de normerende kracht van die bin-
nentijd, maar ook door de manier waarop dat incasseringsvermogen tijdens dat 
jaar op de proef werd gesteld. Die ‘beproeving’ had namelijk geen betrekking op 
de ontwikkeling van de sociale identiteit en de individuele volwassenwording van 
de kandidaat-kapucijnen. Hun eventuele vragen op deze terreinen, maar eigen-
lijk bij alle aspecten van de noviciaatsvorming waren onbespreekbaar. Of zoals 
Jesualdus – Theo – de Ronde (1937 – uittrede 1974) uit Waalwijk ooit schreef: 
‘De novicemeester, in mijn geval was dat Milo Reisiger, was aangesteld om ons 
in te leiden in de traditie, kritische vragen daarover kon of wilde hij niet echt 
bespreken.’ Onderdrukking van die vragen lag dan ook voor de hand. Ook in het 
vervolg van de opleiding was er nauwelijks aandacht voor ieders eigen rijping tot 
een volwassen persoonlijkheid. In feite had heel de opleiding een sterk deperso-
naliserend karakter. Wie zich conformeerde en zich gehoorzaam en onderdanig 
gedroeg, werd op zeker moment, maar nog tijdens de opleidingstijd, door mid-
del van de plechtige professie voor altijd aan de orde gebonden. Eenmaal priester 
gewijd, werd hij na het eloquentia-jaar aan het werk gezet.

Desondanks was de overgang van opleidingssituatie naar werkveld in de pe-
riode vóór 1940 voor de meeste kapucijnen niet erg groot. Hun apostolaatswerk 
speelde zich af in een gesloten katholieke subcultuur die zelf alle kenmerken 
droeg van de kloosterlijke binnentijd waarmee zij zelf groot waren geworden. 
De documentaire Uit het rijke Roomsche Leven over de jaren 1925-1935 van Michel 
van der Plas uit 1963 geeft hier talloze voorbeelden van. Met name de assisten-
tiepaters en de rondtrekkende predikanten die missieweken, parochieretraites 
en veertigurengebeden verzorgden, konden ‘het ideaal’ van de binnentijd zon-
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der veel problemen in hun preken en conferenties uitdragen en doorgeven. Een 
aantal van hen ontleende bij de uitoefening van zijn apostolaatswerk ook zelf 
houvast aan die binnentijd, die niet alleen in de opleidingshuizen maar in alle 
kloosters normerend was. Maar hun medebroeders die in de marge van of buiten 
de katholieke zuil te werk werden gesteld, zoals in het Duitse werk, het zeelie-
denwerk, maar ook in het rectoraatswerk in plaatsen als Rotterdam, Amsterdam 
en Velseroord, kregen met heel andere omstandigheden te maken, om van de 
missionarissen die naar Indië vertrokken nog maar te zwijgen. Zij moesten zich 
aanpassen, zich met vallen en opstaan een weg zoeken in de onoverzichtelijkheid 
van een buitentijd waarin heel andere waarden en normen golden. De meeste 
kapucijnen hebben die weg op den duur ook gevonden.

Maar een beperkt aantal van hen is nooit tot een gerijpte en volwassen levens-
houding gekomen. En als zij dan ook nog eens, werkend in die buitentijd, het 
spoor enigszins bijster raakten, lag het gevaar van grensoverschrijdend gedrag 
op de loer. Zo werden in de jaren twintig en dertig diverse opeenvolgende pro-
vinciaals door medebroeders ‘getipt’ over paters en broeders die over de schreef 
waren gegaan: óf in een pastorale relatie met een vrouw óf ten opzichte van leer-
lingen in Langeweg. Dat leidde ook tot strafmaatregelen, zij het louter intern. Zo 
staat van vijf tot zes kapucijnen vast dat zij vanaf eind jaren twintig/begin jaren 
dertig als ‘psychopaten op sexueel gebied’ een aantal jaren werden ‘opgesloten’ in 
Babberich of Handel. Een minder ernstige straf waarmee in de jaren dertig twee 
tot drie paters werden geconfronteerd, was een – tijdelijk – verbod om jurisdictie 
uit te oefenen, hetgeen betekende niet preken en geen biecht horen. Deze straf 
werd vaak gecombineerd met een beroving van het actief en passief kiesrecht. En 
soms moest iemand buiten de reguliere verplaatsingen na een kapittel om ineens 
naar een ander klooster vertrekken en werk gaan verrichten dat hem nauwelijks 
nog de kans bood contact te leggen met kinderen of vrouwen. Hiervan is in deze 
periode ook enkele keren sprake geweest. En dan waren er natuurlijk de – soms 
gedwongen – uittredingen, vaak gevolgd door een vertrek naar het buitenland. 
Het is overigens onmogelijk om voor de jaren twintig en dertig het exacte aan-
tal ‘misbruikers’ aan te geven. Ook over de ernst van hun misstappen valt in de 
meeste gevallen weinig te zeggen. De grove aanduiding ‘psychopaten op sexueel 
gebied’ is een containeromschrijving die zowel kan slaan op seksueel misbruik 
jegens minderjarigen als op ‘een uitdagende omgang met vrouwen’. Over eventu-
ele slachtoffers bevatten de archieven uit deze jaren totaal geen gegevens.

Na de Tweede Wereldoorlog verloor de katholieke subcultuur steeds meer 
haar veilige beslotenheid. Waarden die een stempel drukten op de buitentijd 
zoals het streven naar zelfkennis en zelfverwerkelijking, naar authenticiteit en 
eigen behoeftebevrediging, deden ook steeds meer hun invloed gelden op het 
katholieke volksdeel. Daardoor groeide de kloof tussen het klooster en de ka-
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tholieke subcultuur, om van de samenleving als geheel nog maar niet te spreken. 
In de kloosters en vooral in de opleidingshuizen gold immers nog steeds de bin-
nentijd, gekenmerkt door een groepsgerichte gehoorzaamheidscultuur als norm. 
Studenten in Helmond en Biezenmortel begonnen zich echter steeds meer be-
wust te worden van die kloof. Daarom verzochten zij al in het najaar van 1952 
aan de Studieraad: ‘Vergroot het contact met ons toekomstig apostolaatsterrein, 
bijvoorbeeld door in de vakanties te kunnen werken: bij de boeren, op de fabriek, 
op een ambachtsschool e.d. Mogelijk hebben onze Don Bosco-paters er graag 
voor enige tijd een helper bij. Andere mogelijkheden: mee op huisbezoek gaan, 
bekeerlingen onderrichten, belangstelling tonen bij Derde Orde-congressen, 
kampvuur e.d. meemaken van welpen, verkenners en voortrekkers…’ Enkele 
jaren later ging het provinciebestuur ermee akkoord dat studenten tijdens de 
zomervakantie met de Bouworde mee naar Duitsland mochten. Maar dat bood 
natuurlijk niet echt een oplossing om de kloof tussen binnen- en buitentijd te 
dichten.

Waar veel jongere kapucijnen zich bepaalde waarden van de ik-cultuur zoals 
die in de buitentijd opgang maakten, vanaf medio jaren vijftig vrij gemakkelijk 
eigen maakten, had een aantal oudere kapucijnen hier veel meer moeite mee. Zij 
geloofden nog in de gehoorzame dienstbaarheid aan de gemeenschap zoals die 
jarenlang als ideaal was voorgehouden. Met deze levensinstelling kwamen zij 
echter steeds meer apart te staan. Een gevolg hiervan was dat sommigen zich 
geheel terugtrokken achter ‘de veilige kloostermuren’ en nauwelijks nog voor 
nieuwe initiatieven te porren waren. Anderen echter zochten naar begrip en/of 
affectiviteit in kringen waar het risico van ontsporingen levensgroot aanwezig 
was. En weer anderen creëerden voor zichzelf een machtspositie als een reac-
tie op de sancties die zij zelf jarenlang hadden moeten ondergaan. Vanuit die 
machtspositie eigenden zij zich ‘bepaalde rechten’ toe. Dat dit soms tot ernstig 
grensoverschrijdend gedrag leidde, daarvan moeten zij zich zeker bewust zijn 
geweest. Als religieuzen stonden zij echter boven elke verdenking, waardoor een 
corrigerend ingrijpen van buitenaf nauwelijks voorkwam.

De gevolgen daarvan traden in al hun schrilheid aan de dag, toen vanaf voor-
jaar 2010 bij de onderzoekscommissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de 
Rooms-Katholieke Kerk, beter bekend als de commissie-Deetman, de eerste mel-
dingen van seksueel misbruik binnenkwamen. Het provinciebestuur wijdde op 
12 april 2010 een eerste bijeenkomst aan deze problematiek. Bij die gelegenheid 
werd provinciaal Kenneth – Piet Hein – van der Veer (*1942) uit Laren aangesteld 
tot woordvoerder en contactpersoon of mediator richting – potentiële – slacht-
offers. In zijn Kerstbrief van december 2010 moest hij aan zijn medebroeders 
melden dat er al drie aanklachten tegen medebroeders waren ingediend: ‘Ons 
hart huilt als we de levens van de aanklagers bekijken.’ Uiteindelijk groeide dat 
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aantal tot vijftien meldingen waarin sprake zou zijn van enigerlei vorm van sek-
sueel misbruik door kapucijnen jegens minderjarigen. Die zijn ook alle omgezet 
in een formele klacht. Daarbij ging het om incidenten die hadden plaatsgevonden 
tussen omstreeks 1941/’42 en begin jaren zestig. Van die vijftien klachten zijn er 
dertien (deels) gegrond verklaard. Daarbij waren elf mannen en twee vrouwen als 
slachtoffer betrokken. Zij waren op het moment van het misbruik allen minder-
jarig. Het aantal als daders aangemerkte kapucijnen bedraagt twaalf: allen paters. 
Drie van hen hebben zich op het kleinseminarie van Oosterhout aan een vorm 
van misbruik schuldig gemaakt. Over één van deze drie is driemaal een melding 
gedaan. Er zijn geen meldingen binnengekomen die betrekking hebben op Lan-
geweg of Voorschoten. Dat betekent dat ongeveer zeven meldingen een pastorale 
relatie betroffen zonder een verband met de eigen opleiding. Over één in dit ka-
der als dader aangemerkte pater is tweemaal een melding gedaan. Alle betrokken 
paters waren op het moment waarop de klacht behandeld werd, overleden.

Men zou hieruit kunnen concluderen dat het merendeel van de klachten over 
kapucijnen incidentele ‘uitglijders’ betreft en dat misschien in één geval van reci-
dive moet worden gesproken. Over de ernst van de door de klachtencommissie 
behandelde misbruikzaken kan worden gezegd dat gezien de hoogte van het 
totale bedrag dat inmiddels door de orde betaald is als een vorm van schadeloos-
stelling, er geen incident is geweest waarbij het hoogste bedrag van honderddui-
zend euro moest worden uitgekeerd. Volgens Piet Hein van der Veer bedroeg dat 
totale bedrag ongeveer 120.000 euro. Dit zou betekenen dat het merendeel der 
vergrijpen vanuit het oogpunt van financiële compensatie tot de zogenoemde 
‘lagere categorieën’ behoort.

Vergeleken met het totaalbedrag dat door de gezamenlijke Nederlandse bis-
dommen en orden en congregaties per 1 maart 2016 bij wijze van schadeloosstel-
ling aan de slachtoffers is uitgekeerd, blijkt het bij de kapucijnen slechts om een 
fractie te gaan. Die totale som zou namelijk meer dan dertig miljoen euro bedra-
gen, als wij althans de schatting van commissievoorzitter Wim Deetman overne-
men. Daarbij zou het gaan om ongeveer 1900 misbruikslachtoffers. Genoemd 
bedrag kan nog oplopen, omdat op 1 maart 2016 nog niet alle misbruikzaken 
waren afgehandeld. Overigens kunnen ook de kapucijnen nog met aangemelde, 
maar nog niet afgewikkelde zaken te maken krijgen en mogelijk ook nog met 
nieuwe zaken.

Hoe het ook zij, het misbruikschandaal is en blijft ook voor de kapucijnen een 
beschamend gebeuren. Temeer omdat vormen van grensoverschrijdend gedrag 
en schending van de vertrouwensrelatie jegens volwassenen niet in het onder-
zoek van Deetman betrokken zijn en er ook in dat opzicht van incidenten sprake 
is geweest. In zeker twee gevallen hebben die incidenten tot een gedwongen uit-
treden geleid: in 1964 en 1978. De schaamte bij de kapucijnen is daarom zo groot 
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omdat zij zich niet allereerst als een doelgerichte werkgemeenschap beschouwen 
zoals de jezuïeten (sj) en de salesianen van Don Bosco (sdb), bij wie de meeste 
misbruikzaken ‘werk-gerelateerd’ bleken te zijn. Als spirituele leef- en gebeds-
gemeenschap streven de kapucijnen iets anders na. Hun uiteenlopende werk-
zaamheden vloeien niet zozeer voort uit een bepaald takenpakket en een daarop 
gebaseerde opleiding, maar eerder uit een geestelijke attitude. De eerder gestelde 
vraag of en in hoeverre opleiding en vorming een adequate voorbereiding vorm-
den op de latere werksituatie is dan ook slechts een afgeleide. Motivatie staat in 
alle gevallen op de eerste plaats. Dat blijkt ook uit de beide nu volgende delen, 
gewijd aan het dienstwerk in eigen land en het apostolische werk overzee.
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iv.  Het dienstwerk in Nederland: een grote verscheidenheid 
aan apostolaatsvormen (1882-2008)

Wanneer een provinciaal in de jaren dertig en veertig van de vorige 
eeuw op een kapittel of gardiaansvergadering sprak van ‘de voor ons 
aangewezen vorm van arbeid voor de zielen’, was voor alle aanwe-

zigen duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Het ging dan om (volks)missies en 
parochieretraites; tridua, vooral bij gelegenheid van een jubileumviering in een 
parochie; veertigurengebeden; alsmede vastenpreken en lijdensmeditaties in de 
parochies die in het zogenoemde ‘werkdistrict’ van elk klooster waren gelegen. 
De kapucijnen kwamen er op uitnodiging van de pastoor die zijn parochianen bij 
tijd en wijle wat stevigere catechetische en devotionele kost wilde voorschotelen 
dan die welke hij zelf elke zondag vanaf de preekstoel aanreikte. Ook het leiden 
van retraites voor andere – mannelijke en vrouwelijke – religieuzen behoorde tot 
die ‘voor ons aangewezen vorm van arbeid voor de zielen’. En datzelfde gold voor 
de recollecties in retraitehuizen, ziekenhuizen en internaten.

Binnen de kapucijnenkloosters werd in dit verband ook gesproken van ‘bui-
tengewone zielzorgactiviteiten’. Een aantal paters was speciaal vrijgesteld voor 
dit kerkelijk vormings- en verdiepingswerk en om die reden vaak uithuizig of 
onderweg. ‘Provinciale wegwerkers’ werden deze rondtrekkende missie- en re-
traitepaters wel eens spottend genoemd. Hun werk was heel arbeidsintensief. 
Dat gold vooral voor de parochiële volksmissies die een volle week duurden met 
elke dag één of meer preken van minimaal een half uur en diverse catechetische 
onderrichtingen, vaak apart voor mannen, vrouwen en kinderen. Over de ver-
schillende programmaonderdelen werden de parochianen vooraf nauwkeurig 
geïnformeerd. Dat gebeurde door middel van een drietal op elkaar afgestem-
de vlugschriften, Missie-Klokken geheten, die in heel de parochie huis aan huis 
werden verspreid met als doel zoveel mogelijk gelovigen te mobiliseren. Uit die 
Klokken valt ook af te leiden dat steeds gewerkt werd volgens een vast schema 
van geestelijke oefeningen: prediking, onderrichting, misvieringen, gewetenson-
derzoek en biecht. Behalve via de Missie-Klokken werden de gelovigen ook door 
middel van huisbezoeken aangespoord om aan deze oefeningen deel te nemen.

Het werk van ‘de buitengewone zielzorg’ of ‘apostolische prediking’ was tot 
begin jaren zestig een bloeiend bedrijf. Zo zijn er tussen 1921 en 1924 in totaal 
91 missies gegeven en 381 retraites voor religieuzen. In de periode 1924-1927 
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ging het om 116 missies, tien zogeheten vernieuwingsmissies (dat waren herha-
lings- en verdiepingsoefeningen één of twee jaar na een missie), 74 jubileumoe-
feningen en 934 retraites, zowel voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen als 
in retraitehuizen, ziekenhuizen en internaten. In de triënnia nadien bleven deze 
aantallen min of meer gelijk. Zo werden er van 1 januari 1954 tot 31 juni 1957 nog 
97 volksmissies gegeven, 23 parochieretraites en in totaal 796 retraites voor spe-
cifieke groepen. Daar kwamen in deze jaren nog eens 417 lagereschoolretraites 
bij. Bovendien nam in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog en vooral 
meteen na de oorlog het aantal zogenoemde huwelijksweken voor aanstaande en 
jonge echtparen een hoge vlucht.

En dan was er nog het miswekenwerk waarmee de kapucijnen in de loop 
van 1941 startten. Bij deze buitengewone zielzorgactiviteit werden de gelovigen 
een week lang heel intensief onderhouden over de theologische en liturgische 
achtergronden van de Heilige Mis. Daarbij werd gebruikgemaakt van moderne 
instructiemiddelen zoals het misspel Pascha, brood en wijn en de misfilm Eeuwig 
Golgotha. Het Offer van Christus en zijn Kerk naar een scenario van de artistiek zeer 
begaafde Bertinus Rompa (1917-1994) uit Terheijden. Bijkomend doel was de 

Achttiende-eeuws reliëf in de kloosterkerk 
van Velp van Felix van Cantalicië (1515-
1587): bedelbroeder in Rome. Hij werd in 
1702 heiligverklaard. Met zijn twee goed-
gevulde bedelzakken staat hij symbool 
voor het werk van de termijnbroeders. 

Achttiende-eeuws reliëf in de kloosterkerk 
van Velp van Fidelis van Sigmaringen 
(1577-1622): missiepredikant en martelaar. 
Hij werd in 1746 heiligverklaard. Hij staat 
symbool voor het klassieke ‘missiewerk’ 
van de kapucijnen.
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volkszang in de mis te bevorderen. Tussen 1941 en 1957 heeft een geregeld wis-
selend team van steeds twee kapucijnen niet minder dan 235 misweken verzorgd.

Begin jaren zestig kwam er een einde aan het miswekenwerk. Parochies had-
den klaarblijkelijk steeds minder specialistenhulp nodig. Dat gold ook voor de 
andere hierboven genoemde buitengewone zielzorgactiviteiten. Zo hebben de 
kapucijnen in 1962 nog slechts drie missies gegeven en acht parochieretraites. 
Drie jaar later vond de laatste kapucijnse volksmissie plaats, in Ammerzoden in 
de Bommelerwaard. Die missie was volgens de plaatselijke pastoor geen succes: 
de preektrant van de betrokken pater sprak met name de jongeren totaal niet 
meer aan.

Overigens zijn de Nederlandse kapucijnen in de loop der jaren op veel meer 
apostolaatsterreinen actief geweest, zowel buitenshuis als binnen de muren van 
het eigen klooster. Daarbij ging het soms om werkzaamheden die door een klein 
aantal paters werden verricht, in eerste instantie op eigen initiatief. Dat gold bij-
voorbeeld voor het apostolaat voor de binnenvaartschippers vanuit Rotterdam en 
later Raamsdonkveer; het gevangenispastoraat in Vught en Breda, de pastorale 
begeleiding van de ‘Militairen-Vereeniging St. Lodewijk’ in Tilburg; de geeste-
lijke verzorging van marinepersoneel in Den Helder; en het pastoraat ten behoe-
ve van staf en cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (kma) in Breda. 
Maar vaker betrof het apostolaatswerk waaraan gedurende een langere periode 
een grotere, zij het steeds wisselende groep religieuzen verbonden was. Veel pa-
ters kregen namelijk, nadat zij drie jaar lang in of vanuit een bepaald klooster 
bepaalde werkzaamheden hadden verricht, een benoeming (‘oboedientia’) om 
elders aan de slag te gaan. Met deze elke drie jaar plaatsvindende ‘verplaatsingen’ 
werd uitdrukking gegeven aan de ‘itinerantia’ of beschikbaarheidsbereidheid die 
de orde hoog in haar vaandel had staan. Daarom typeren de kapucijnen zich ook 
graag als ‘generalisten’ als het om hun apostolaatswerken gaat. Met die werken 
hebben zij een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding en uitbouw van een 
katholiek geïnspireerde cultuur in Nederland.

Een geheel eigen bijdrage aan de verspreiding van die katholieke cultuur le-
verden de termijn- of bedelbroeders, die binnen hun termijndistrict, vergezeld 
van ‘een drager’, rondgingen om leeftocht voor hun klooster bijeen te bedelen. 
Aanvankelijk te voet, na de Tweede Wereldoorlog ook per fiets. Hoewel die 
termijngang nooit als een apostolaatswerk is betiteld, was het dat in een aantal 
gevallen wel. Het was de termijnbroeder die soms als enige in vertrouwen werd 
genomen door mensen die met een bepaalde nood niet bij hun parochiezielzor-
gers durfden aankloppen. Sommige termijnbroeders schreven die ‘nood’ op in 
een aantekeningenboekje. Wanneer zij dan een jaar nadien bij het betreffende 
gezin terugkwamen, was hun eerste vraag aan vader of moeder hoe het nu ging 
met dochter x of zoon y met wie het er een jaar tevoren toch zo slecht voorstond. 
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Ook het ‘dienstwerk’ van de broeders die ‘achter de kloostermuren’ als kok, 
kleermaker of ziekenoppasser werkzaam waren, is nooit als een apostolaatswerk 
aangeduid. Deze broeders zorgden echter wel voor een ongestoorde voortgang 
van het kloosterleven en boden de paters zo de mogelijkheid in en buiten het 
klooster hun ‘ministeriewerk’ te verrichten. 

In dit deel gaat het inderdaad primair om dat ‘ministeriewerk’ van de Neder-
landse kapucijnen en dan vooral om een aantal meer specifieke apostolaatster-
reinen waarop zij gedurende langere tijd een stempel hebben gedrukt. Om deze 
zielzorgactiviteiten zowel organisatorisch als inhoudelijk te stroomlijnen en zo 
goed mogelijk te bemannen werd op 1 juli 1943 het Instituut voor Buitengewone 
Zielzorg (ibz) opgericht. Dit kwam onder leiding te staan van de pedagoog en 
eloquentia-lector Paschasius van der Meeren (1889-1981) uit Meerveldhoven die 

De Nederlandse provincie heeft een groot 
aantal befaamde en ook kleurrijke termijn-
broeders gekend. Een van hen was Narcissus 
Habraken (*1916) uit Veghel, hier op de fiets 
voorafgegaan door een ‘drager’. Narcissus 
overleed op 22 augustus 1966 ‘in het harnas’, 
onderweg naar Helenaveen, in de berm van 
de weg.

Paschasius van der Meeren (1889-1981) 
uit Meerveldhoven stond in 1943 aan 
de basis van het Instituut voor Buiten-
gewone Zielzorg.
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ook betrokken was bij het Credo Pugno-werk in het bisdom Breda. Maar pas na-
dat het ibz in oktober 1954 had plaatsgemaakt voor een Centrale Zielzorgraad 
(czr), werd echt duidelijk wat voor de uitoefening van al die apostolaatswerken 
aan kennis en mankracht vereist was. Binnen de czr werden acht secties ge-
vormd, elk met een eigen coördinator. De domeinen die door deze secties werden 
bestreken, betroffen de vanouds bestaande buitengewone zielzorg; het al even 
traditionele retraitewerk voor religieuzen; maar nu ook de parochiële zielzorg die 
inmiddels steeds belangrijker was geworden; en verder het werk onder de asocia-
le jeugd; het bekeerlingenwerk; de zielzorg in verband met het maatschappelijk 
werk; de zielzorg in en door de sociale organisaties; en het apostolaat van de pers.

Hoewel de staf van het in september 1960 opgerichte Sociografisch Bureau 
daartoe wel aanzetten heeft gegeven, hebben de opeenvolgende provinciebestu-
ren echter nooit een duidelijke rangorde in de verschillende werksoorten aange-
bracht. Ook is nooit geëxpliciteerd welke werken wel en welke niet aangenomen 
konden worden. Wanneer een bisschop paters voor een bepaalde apostolaatstaak 
in zijn bisdom vroeg, keek de betrokken provinciaal of hij mensen kon vrijma-
ken. Was dat het geval, dan was een en ander meestal snel geregeld, in elk geval 
tot omstreeks 1960. Na die tijd verandert dat. Met name de jongere kapucijnen 
komen nu zelf met voorstellen om ergens aan het werk te gaan. Vaak was dat op 
plaatsen waar zich geen kapucijnenklooster bevond. Toch werden die voorstel-

In de keuken van het klooster in Den Bosch in 1921 met v.l.n.r. de broeders Seraphicus 
Straatman (1894 – uittrede 1933) uit Mill, Apollonius Joije (1892-1974) uit Breda en 
Martinianus Poppelaars (1896 – uittrede 1930) uit Ginneken.
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len in de meeste gevallen door het bestuur gehonoreerd. Maar daarmee werd 
tegelijkertijd een nieuw fenomeen geaccepteerd en dat was de keuze voor het 
alleen wonen. De alleenwonenden hebben sindsdien een duidelijk stempel op het 
kapucijnenleven in Nederland gedrukt, maar ook een druk gelegd op de cohesie 
binnen de provincie.

In het vervolg komen in totaal negen vormen van apostolaat aan de orde, die 
alle vanuit een bestaand klooster hebben plaatsgevonden. Ze zijn in de praktijk 
overigens niet altijd even nauwkeurig van elkaar te onderscheiden. Zo hebben 
paters die zich wijdden aan het godsdienstig en/of maatschappelijk groepswerk 
in de conferentiezaal van het klooster of in een vergaderruimte van een katholie-
ke standsorganisatie, vaak ook ‘het apostolaat van de pen’ beoefend. Zo hoopten 
zij dat hun ‘vormings- en verdiepingswerk’ beter zou beklijven.

In elk van de vier navolgende hoofdstukken worden enkele van die negen 
werksoorten geclusterd gepresenteerd. In het eerste hoofdstuk betreft dat al-
lereerst het Derde orde-apostolaat en het Via Pacis-bekeringswerk. Deze apos-
tolaatsvormen van ‘het woord’, gericht op geloofskennis en geloofsverdieping, 
werden gedurende lange tijd vanuit meerdere kloosters verricht. Bij beide werd 
ook gebruikgemaakt van het apostolaat van de pen, dat deels aan diezelfde kloos-
ters was gebonden. Daarom wordt in dit hoofdstuk ook aandacht geschonken 
aan deze apostolaatsvorm, ook wel ‘de papieren preekstoel’ genoemd. Uit die 

De broeders (v.l.n.r.) Victricius van den Berg (1925-2000) uit Herpen, Narcissus  
Habraken (1916-1966) en Valenus Wassink (1922-1994) uit Vught schillen de  
aardappels voor de Tilburgse communiteit, december 1949. 
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aanduiding kan al afgeleid worden dat het gesproken en het geschreven woord 
voor veel kapucijnen in elkaars verlengde lagen. In het tweede hoofdstuk ko-
men drie apostolaatsactiviteiten aan de orde die eerder als categoriaal apostolaat 
kunnen worden getypeerd, te weten het zogenoemde Duitse (missie)werk, het 
zeeliedenapostolaat en het arbeiderspastoraat in meer algemene zin en wel in 
diverse varianten. Met dit type apostolaat wilden de kapucijnen een bijdrage le-
veren aan ‘de oplossing van de sociale quaestie’. Daartoe had de katholieke voor-
man Herman Schaepman (1844-1903) de orde al in juli 1896 opgeroepen. Voor 
hem waren de kapucijnen in wezen zelf al ‘de oplossing van de sociale quaestie’ 
gezien hun niet-aflatende inzet om een einde te maken aan zedelijke en maat-
schappelijke nood in welke vorm dan ook. Het derde hoofdstuk is gewijd aan het 
sociaal apostolaat met paragrafen over het het Fidelis- en Don Bosco-werk en de 
drankbestrijding en reclassering. In het vierde en laatste hoofdstuk komen de 
verschillende facetten van een werkveld aan de orde dat bekendstaat als ‘het Oos-
ters werk’. Ook bij dit apostolaat is er een raakvlak met het apostolaat van de pen.

1.  Het apostolaat van het gesproken en het geschreven woord

1.1 het derde orde-apostolaat: de bevordering van  
‘het evangelie in praktijk’

Tot omstreeks 1960 hebben tenminste vier opeenvolgende generale oversten het 
derde orde-apostolaat meermalen ‘onze eerste én onze voornaamste vorm van 
apostolaat’ genoemd. Daarvoor verwezen zij naar ‘onze franciscaans-apostoli-
sche roeping zelf; naar de historische ontwikkeling van het apostolaat in de orde; 
naar onze heilige Constituties; en naar de uitdrukkelijke opdracht der Kerk’. Met 
die verwijzing naar ‘de opdracht van de Kerk’ doelden zij op de breve Auspicato 
van 17 september 1882 van paus Leo xiii (1878-1903) en op diens constitutie 
Misericors Dei Filius van 30 mei 1883. Hierin riep de paus alle katholieken wereld-
wijd op toe te treden tot de wereldlijke derde orde. Tevens spoorde hij de leden 
van de eerste orde – observanten zowel als recollecten, conventuelen zowel als 
kapucijnen – aan om alles te doen om de derde orde opnieuw tot een succes te 
maken zoals dat in de Late Middeleeuwen het geval was geweest.

De paus nam daartoe zelf het initiatief door de bestaande Leefregel van de 
seculiere derde orde aan de inmiddels sterk veranderde tijdsomstandigheden aan 
te passen. Die Leefregel ging terug op de regel die in 1221 door Franciscus zelf 
zou zijn samengesteld ten behoeve van ‘de broeders en zusters van Boetvaardig-
heid’ in Assisi. Deze lekenbeweging streefde naar een leven in armoede, zelfver-
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loochening en boetvaardigheid buiten de muren van een klooster. Die regel zou 
nog datzelfde jaar mondeling zijn goedgekeurd door paus Honorius iii (1216-
1227). De bewaard gebleven versie, ook wel de Regel van Capistrano genoemd, 
werd in augustus 1289 door paus Nicolaas iv (1288-1292) van een kerkrechtelijk 
kader voorzien. Daarmee werd ‘de beweging van boetvaardigheid’ direct onder 
het gezag van de eerste orde geplaatst. Leden van deze orde werden belast met 
de geestelijke leiding van de verschillende groepen tertiarissen. Die tertiarissen 
konden op hun beurt medewerking verlenen aan het franciscaanse apostolaat van 
de eerste orde. Het is deze regelversie die in 1883 door toedoen van Leo xiii 
een meer eigentijds, maar tegelijkertijd ook een sterk devotioneel karakter kreeg, 
omdat nu alle nadruk kwam te liggen op het streven naar christelijke volmaakt-
heid door de tertiarissen.

De kapucijnen in Nederland zijn de oproep van de paus pas serieus gaan ne-
men na de eerste generale visitatie van de nog jonge provincie in juli 1894. Na die 
visitatie vaardigde generaal Bernard van Andermatt een groot aantal voorschrif-
ten uit. Zo mochten pas geprofeste (leken)broeders niet meer als portier funge-
ren en moest er in het ‘bidkoor’ achter het hoofdaltaar van de kloosterkerk ook 
een kruisweg worden aangebracht. Belangrijk in verband met de derde orde was 
dat vanuit elk klooster afdelingen van de derde orde moesten worden opgericht, 

Leden van de derde orde tijdens een Maria-ommegang in Den Bosch, vermoedelijk in 
1946. 
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behalve in Breda, waar al een derde orde-sodaliteit bestond. Vanaf 1897 werd 
aan de wens van de generaal gevolg gegeven: het eerst in Slikgat (Langeweg) en 
vervolgens ook in Helmond (1898), Den Bosch (1899), Sluiskil (1902), Breda 
(1903, maar hier pas nadat eerst goede afspraken waren gemaakt met de bestaan-
de afdeling op het Begijnhof) en Tilburg (1909).

Binnen deze afdelingen werd conform de Regelherziening van Leo xiii 
door de geestelijk directeur de meeste nadruk gelegd op zelfheiliging. Daartoe 
moesten de derde orde-leden zich wijden aan de eucharistische devotie, de Heilig 
Hartdevotie en de Mariadevotie. Maar naast dit primaire doel wees de direc-
teur hen ook op een secundair doel: het sociaal-charitatief apostolaat. Deelname 
hieraan droeg bij aan die zelfheiliging. Daarom werden vanuit vrijwel alle ka-
pucijnse derde orde-afdelingen sociaal-charitatieve liefdewerken gesticht zoals 
een St. Paschalisvereniging ten behoeve van bezoek aan zieken en stervenden; 
een St. Rosa-vereniging voor het vervaardigen en uitdelen van kleding, en een 
St. Elisabethpatronaat voor scholings- en ontspanningsactiviteiten voor meisjes. 
Ook werden vanuit de derde orde met name vrouwen geworven ten behoeve van 
een St. Elisabeth-vereniging, waarvan de leden hulp boden in de huishouding 
of kraam- en kinderzorg verleenden. Heel belangrijk, met name in Breda maar 
ook Helmond en later in Den Bosch, was het Woonwagenliefdewerk dat vanuit 

Ananias Weimar (1912-1997) uit Rotterdam was na de oorlog aalmoezenier, eerst in  
een woonwagencentrum in Breda en later in Enschede. Deze foto is gemaakt in 1951  
in Breda. 
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de plaatselijke derde orde-vrouwenafdeling werd opgezet. In Breda werd daar-
mee in 1916 begonnen op verzoek van bisschop Petrus Hopmans (1914-1951). 
Gaudentius Kloosters (1878-1943) uit Overasselt die in 1915 gardiaan was ge-
worden, nam ‘te midden der wagens’ het individueel pastoraat en de kerkelijke 
diensten voor zijn rekening, terwijl vrouwelijke derde orde-leden op het kamp 
een provisorisch schooltje runden. In 1923 werd met behulp van de derde orde 
zelfs een eigen kapel op het kamp gebouwd. Kort daarop kwamen er ook twee 
schoollokaaltjes. Met al deze activiteiten brachten de leden van de derde orde het 
evangelie heel concreet in praktijk.

Om de derde orde verder uit te bouwen, ook buiten de eigen kloosterkerken, 
startten de kapucijnen in januari 1913 met het Maandschrift voor de leden der Derde 
Orde van den H.V. Franciscus, dat een oplage kreeg van zevenduizend exempla-
ren. Eerste redacteur van dit populaire blad met verhalen uit de geschiedenis 
van de derde orde en mededelingen over haar activiteiten werd Adrianus Koens 
(1884-1962) uit Bergen op Zoom. Hij was ook met het voorstel gekomen om een 
eigen, kapucijns derde orde-tijdschrift uit te geven. Adrianus was een begaafd 
en artistiek aangelegd schrijver die ook diverse boekjes over de derde orde heeft 
geschreven. Eén jaar later werden er drie ‘commissarissen voor de Derde orde’ 
benoemd. Een van hen was de secretaris van de provinciaal Albertus de Bree 
die in 1916 een Katechismus van de Wereldlijke Derde Orde van den H. Franciscus van 
Assisië samenstelde. Op dat moment telde de derde orde van de kapucijnen al 
meer dan zestig afdelingen met in totaal ruim 17.000 leden.

Om die snelle groei van het aantal afdelingen in goede banen te leiden had 
provinciaal Stanislaus Luppes al in januari 1915 een landelijk ‘Secretariaat der 
Derde orde onder jurisdictie der paters Capucijnen’ ingesteld. Dit secretariaat 
onder leiding van Gaudentius Kloosters organiseerde op 16 en 17 juni 1915 in Den 
Bosch het eerste officiële Directeuren-Congres over het doel van de derde orde 
en de wijze waarop hieraan in de afdelingen uitvoering moest worden gegeven. 
Hiermee kregen de plaatselijke directeuren voldoende handvatten aangereikt om 
te komen tot een goed evenwicht tussen het apostolaat van zelfheiliging en het 
sociaal-charitatief apostolaat, die beide zo typerend waren voor de kapucijnse 
derde orde.

Het secretariaat moest ook tot een vergelijk zien te komen met het gelijkna-
mige secretariaat dat de franciscanen al eerder hadden opgericht. Niet duidelijk 
was namelijk welke derde orde-afdelingen onder de jurisdictie van de francis-
canen vielen en welke onder die van de kapucijnen. Omdat de franciscanen al 
in 1886 met een eigen blad voor de leden van hun derde orde-afdelingen waren 
begonnen, het Maandschrift Sint Franciscus, hadden zij een voorsprong op de ka-
pucijnen, ook wat het aantal afdelingen betrof. Omdat zij die voorsprong wilden 
behouden, brachten zij in 1913 een tweede, minder prijzig blad op de markt, De 
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Tertiaris. Dat diende tot ‘de nodige 
onderrichting en vorming van allen, 
ook der Novicen’. Ondanks de wre-
vel die daardoor bij de kapucijnen 
was ontstaan, slaagden beide orden 
er toch in samen een interdiocesaan 
derde orde-congres te organiseren. 
Dit vond op 17 mei 1917 plaats in 
Tilburg en wel voor vertegenwoor-
digers van alle afdelingen van beide 
jurisdicties uit de bisdommen Den 
Bosch en Breda. Kort daarop was 
er in Amsterdam een soortgelijk 
congres voor de afdelingen uit het 
bisdom Haarlem. Deze beide con-

gressen werden door in totaal bijna zevenduizend derde orde-leden bijgewoond.
Tien jaar later begonnen franciscanen en kapucijnen ook met de jaarlijkse 

organisatie van gezamenlijke derde orde-studiedagen die afwisselend op een 
franciscaanse en kapucijnse ‘plek’ plaatsvonden. Beide orden zijn hiermee in elk 
geval tot 1963 doorgegaan. Tijdens deze dagen werden inhoudelijke thema’s zo-
als ‘Het christendom van Franciscus’, ‘Een levend Godsgeloof ’ en ‘Het belang 
van een persoonlijk apostolaat’ afgewisseld met heel praktische zaken zoals de 
organisatie van de derde orde en de methodiek van de kernvorming.

Belangrijk voor de gezamenlijke derde orde van franciscanen en kapucijnen 
was ook het meer studieuze blad Franciscaansch Leven waarmee de kapucijnen 
in december 1917 begonnen. Dit maandblad stelde zich ten doel ‘den francis-
caanschen geest te bevorderen, door kennis en liefde bij te brengen aangaande 
Franciscus, zijn drie stichtingen: de eerste, tweede en derde orde, – zijn volge-
lingen uit vroeger en later tijd, en hun leven en daden voor oogen te stellen, om 
daardoor tot navolging te worden aangevuurd’. Initiatiefnemer en eerste hoofd-
redacteur was de vrome veelschrijver Quirinus Sas (1886-1962) uit Alphen (aan 
de Maas). Hij beschouwde de derde orde als ‘het juiste geneesmiddel tegen de 
kwalen van de tijd’. Daarom wilde hij het elan dat hij op de derde orde-congres-
sen in Tilburg en Amsterdam had aangetroffen, vasthouden. Op die noemer had 
hij zijn provinciaal Anastasius de Goeij weten te overtuigen van de noodzaak 

Quirinus Sas (1886-1962) uit Alphen 
(aan de Maas) was onder meer de op-
richter van Franciscaansch Leven.
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om met een blad voor de meer ontwikkelde derde orde-leden te beginnen. Het 
moest ‘boven de gewone Derde Orde-maandbladen uitgaan, maar mocht toch 
niet ál te wetenschappelijke allures aannemen’. Dit werd de formule van Francis-
caansch Leven, dat vanaf de derde jaargang als ondertitel kreeg Maandschrift voor 
Franciscaansche Ascese, Geschiedenis en Kunst en voortaan aandacht schonk aan de 
franciscaanse ‘herbronning’ op elk van deze drie domeinen. Tot 1966 werd het 
alleen door de kapucijnen uitgegeven. Nadien werden ook andere leden van de 
franciscaanse familie in de redactie opgenomen om zo een bijdrage te leveren aan 
de in die tijd opkomende ‘franciscaanse oecumene’. Sinds 2013 is het nog steeds 
bestaande blad een uitgave van de Franciscaanse Beweging.

Minstens even belangrijk was het besluit van de provinciale definitie in het 
najaar van 1933 om een eigen derde orde-vormingshuis te stichten. Dat moest 
fungeren als ‘de krachtcentrale van heel onze Derde Orde-actie in Nederland’. 
Aanvankelijk had men hiervoor een pand in Wijk aan Zee op het oog. Maar 
vanwege een veto van de bisschop van Haarlem moest hiervan worden afgezien. 
Een aanbod om een stuk grond aan te kopen in St. Agatha werd door de definitie 
afgewezen. Uiteindelijk kon in juli 1934 vlak bij de enkele maanden tevoren ge-
kochte villa Tandjong Torto in Nijmegen een klein landhuis worden aangekocht 
(zie hiervoor ook hoofdstuk 2.2 van deel ii). In dit pand, Kerkstraat 51, werd 
huize Rivo Torto gevestigd. Met die naam werd gerefereerd aan het historische 
Rivo Torto, waar ‘de boetelingen van Assisi’ onder leiding van Franciscus na 
hun terugkeer uit Rome in 1209 voor het eerst verbleven. In het Nijmeegse Rivo 
Torto werd in de jaren nadien een groot aantal meerdaagse cursussen gegeven 
over doel en organisatie van de derde orde en de franciscaanse geest die deze 
godsdienstige vereniging moest doordringen. De – mannelijke en vrouwelijke – 
cursisten werden gerekruteerd uit de ongeveer 230 afdelingen die de kapucijnse 
derde orde op dat moment telde. De leden van de Rivo Torto-clubs die uit het 
cursuswerk voortkwamen, moesten die franciscaanse geest vervolgens ‘doorge-
ven’ aan de afdelingen waaruit zij afkomstig waren.

Uit het elan dat van Rivo Torto uitging, kwam in 1935 het blad Franciscaansche 
Lente voort. Dit derde orde-blad richtte zich op de jeugdafdelingen van de kapu-
cijnse derde orde (jdo of jado) die inmiddels in diverse steden waren ontstaan, 
maar klaarblijkelijk geen groot succes waren en nu via een eigen blad opnieuw 
werden gemobiliseerd. Verder werd het Maandschrift, dat met een abonneeverlies 
kampte, in januari 1937 omgedoopt tot de Franciscaansche Heraut en van een fraai-
ere vormgeving voorzien. Ook het sinds 1923 bestaande blad De Priester-tertiaris, 
bestemd voor de priester-leden en de directeuren van de derde orde, kreeg met 
ingang van 1937 een aantrekkelijker format. Dit blad bevatte teksten en thema’s 
voor preken en conferenties over de derde orde alsmede praktische wenken en 
literatuursuggesties.
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Het opnieuw opstarten van het derde orde-werk na de Tweede Wereldoorlog, 
waarin veel activiteiten waren stilgevallen, verliep moeizaam, alle inspanningen 
van de in 1945 benoemde commissaris Damasus van Rijn (1885-1954) uit Har-
melen ten spijt. Zo vond al van 25 tot 27 augustus 1945 in Nijmegen een zoge-
noemd groot kapittel van de jdo plaats onder de wervende titel ‘Als goed soldaat 
van Christus’. Er waren serieuze inleidingen, maar ook ludieke voordrachten met 
spel en zang. Besloten werd een landelijke jdo-raad op te richten en er kwam 
met ingang van december 1945 ook een nieuw jeugdtijdschrift, De Vonk gehe-
ten. Of het daadwerkelijk tot gemengde jdo-groepen is gekomen, zoals door 
sommigen meermalen werd bepleit (‘Dit leidt spontaan tot verkeringen en hu-
welijken, die voor de Orde de meeste waarborg bieden voor een echt gezinsleven 
in franciscaanse geest’), is niet geheel duidelijk. Voor de volwassenen werd het 
al langer bestaande ‘districtenstelsel’ in augustus 1948 in die zin gewijzigd dat 
vanuit de acht meest actieve kloosters, te weten die van IJmuiden, Enschede, Bab-
berich, Velp, Eindhoven, Tilburg, Breda en Sluiskil, steeds een bepaald gebied 
meer intensief werd bewerkt. Dat gebeurde door een districtscommissie onder 
leiding van een delegaat. Deze commissies trachtten de verschillende sodaliteiten 
ervan te overtuigen dat een lidmaatschap van de derde orde een keuze was voor 
‘een vurig, meer apostolisch en meer militant katholiek leven’.

De vraag was echter of niet meer aandacht geschonken moest worden aan 
de gemeenschapsvorming binnen de derde orde om zo de geleidelijke afkalving 
van dit verband tot staan te brengen. Dat bleek echter gemakkelijker gezegd  
dan gedaan. Zo waren er in 1960 nog slechts 54 kapucijnse afdelingen, 27 daar- 
van ontplooiden nog geregeld activiteiten. Begin 1962 waren die aantallen al ge-
daald tot 37, respectievelijk 21. Klaarblijkelijk was het hoogtepunt van de derde 
orde als een massabeweging met een sterk kloosterlijke gerichtheid voorbij. Dat 
werd ook geconcludeerd op een Directeurendag op 3 april 1962 in Oosterhout. 
Gerontius Loonen, op dat moment landelijk commissaris en hoofd van het se-
cretariaat, hield de aanwezige directeuren voor dat de derde orde ‘omgebouwd’ 
moest worden tot ‘een broederschap in dienstbaarheid’. De leden van die broe-
derschap moesten ‘een apostolaat van het voorbeeld’ beoefenen. De Franciscaanse 
Heraut en Een van Geest, het contactblad van de verspreid wonende kapucijnse 
tertiarissen die geen lid waren van een plaatselijke afdeling, konden daarbij be-
hulpzaam zijn. Maar minstens zo belangrijk was een goed contact tussen de 
landelijke leiding en de plaatselijke directeuren en besturen. Om daarin te voor-
zien werd in september 1962 gestart met een bescheiden informatieblad, Service 
geheten, dat is blijven bestaan tot 1967.

Vanaf eind 1966 werd erover gedacht de naam ‘Derde Orde’ te vervangen 
door die van ‘Franciscaanse Lekenorde’ (flo). In de loop van 1967 werd hiertoe 
in Nederland inderdaad overgegaan. Ook werden vanuit de besturen van fran-
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ciscanen, kapucijnen en conventuelen initiatieven genomen om te komen tot 
één Franciscaanse Lekenorde, waarbij ook de derde orde in Vlaanderen zich zou 
kunnen aansluiten. Daartoe werd in juni 1968 een Vlaams-Nederlandse werk-
gemeenschap opgericht. Vervolgens vond op 15 april 1972 in Den Bosch een 
constituerende vergadering plaats, waarbij de landelijke besturen van de fran-
ciscaanse en de kapucijnse flo onder één landelijk bestuur werden geplaatst. 
Ook werd de rol van de leken verder versterkt. Daarom werd de leek Jan van der 
Putten voorzitter. Die liet bij zijn afscheid op 26 november 1977 wel weten dat 
de eerste orde zich mede verantwoordelijk moest blijven beschouwen voor een 
goed functioneren van de flo. Dat bleek ook uit de nieuwe Regel die op 4 okto-
ber 1978 werd gepresenteerd. In deze tekst die door paus Paulus v i (1963-1978) 
was goedgekeurd, werd grote nadruk gelegd op de bevordering van de sociale 
rechtvaardigheid, het werken aan de vrede en een versterking van de eerbied voor 
de schepping. Voortaan werd ook in internationaal verband van de Ordo Fran-
ciscanus Saecularis/Orde van de Franciscaanse Seculieren (ofs) gesproken. 
Die orde wordt geleid door een Consilium Internationale onder leiding van een 
minister generaal die leiding geeft aan meer dan honderd landelijke ofs-broe-
derschappen, die elk weer bestaan uit een aantal plaatselijke broederschappen. 
In Nederland zijn er dat in 2015 dertien. Enkele daarvan zijn verbonden met een 
kapucijnenklooster ter plaatse, zoals in Den Bosch en Tilburg.

Om de band tussen de verschillende plaatselijke franciscaanse groeperingen 
te versterken was (en is) er het maandblad Doortocht. In 1963 gestart als een opi-
niërend informatieblad van de door de franciscanen geleide groepen, fungeerde 
het sinds 1964 als het gezamenlijke maandblad voor alle tertiarissen van de drie 
jurisdicties van franciscanen, kapucijnen en conventuelen in Vlaanderen en Ne-
derland. Dit betekende dat de sinds 1937 bestaande – kapucijnse – Franciscaanse 
Heraut eind 1964 werd opgeheven, tot groot ongenoegen overigens van de laat-
ste hoofdredacteur Antonius Schuurmans (1928-2013) uit Lage Zwaluwe, die 
zich door de handelwijze van de franciscanen overvallen voelde. De redactie van 
Doortocht, dat startte met een oplage van twintigduizend exemplaren, stelde zich 
ten doel een bijdrage te leveren aan ‘de vorming van de leden en daarnaast vanuit 
een franciscaanse visie aandacht te schenken aan spiritualiteit en bezinning’. Met 
ingang van 1989 trok de Vlaamse flo zich, deels om financiële redenen, uit 
dit samenwerkingsverband terug om met een eigen blad te beginnen: Broeder 
Franciscus. Eén jaar later ging de nu uitsluitend Nederlandse redactie van Door-
tocht een samenwerking aan met de redactie van Schakel, een sinds 1967 bestaand 
driemaandelijks regionaal informatieblad voor tertiarissen van het kapucijnse 
commissariaat Den Bosch. Doortocht, inmiddels tweemaandelijks, kreeg nu de 
toepasselijke ondertitel Schakel tussen mensen met een Franciscaanse visie.
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1.2 het via pacis-bekeringswerk: de kracht van  
‘een wervend en ontvangend apostolaat’

De betrokkenheid van de kapucijnen bij het bekerings- of bekeerlingenwerk is 
voortgekomen uit het spreekkamerwerk dat van meet af aan in alle kapucijnen-
kloosters werd beoefend. In de stille beslotenheid van de spreekkamer meldden 
zich soms ‘andersdenkenden die in de stuurloosheid van de tijd naar vastigheid 
zoeken’. Zij hoopten die te vinden in de geloofszekerheid die in de Catholica  
verankerd lag. Veel vaker echter kregen de hiervoor aangewezen paters te maken 
met ‘huwelijksbekeerlingen’: niet-katholieke mannen en vrouwen die voorne-
mens waren een – kerkelijk – huwelijk te sluiten met een katholieke partner en 
mede om die reden katholiek wilden worden. Daartoe werden zij een jaar lang  
individueel vertrouwd gemaakt met de grondbeginselen van het katholieke ge-
loof en dan gedoopt of in de katholieke kerk opgenomen. Maar ook stellen van 
wie de niet-katholieke partner niet wilde ‘overgaan’, moesten een aantal gods-
dienstlessen volgen om in elk geval in aanmerking te komen voor een – gemengd 
– huwelijk met dispensatie. In vrijwel alle kapucijnenkloosters werd dit be- 
keringswerk door een of meer paters beoefend, al ‘improviserend experimen-
terend’ aldus ervaringsdeskundige Amandus Kersten (1920-2003) uit Herpen 
die van juli 1951 tot augustus 1963 bij het bekeringswerk in Enschede betrok- 
ken was.

Aan dat improviserend experimenteren kwam in de loop van de jaren dertig 
enigszins een einde dankzij adviezen vanuit de Apologetische Vereniging Petrus 
Canisius (av pc). Deze vereniging was in 1904 opgericht om ‘de Katholieke 
Kerk in haar wezen en streven meer en meer bekend te maken en tegen aan-
vallen van andersdenkenden te verdedigen’. Daartoe werd aanvankelijk gebruik 
gemaakt van de instrumenten van apologie en polemiek. Maar vanaf omstreeks 
1925 werd vanuit de zogeheten Commissie voor Inlichtingen van de av pc steeds 
meer benadrukt dat het geven van goede voorlichting aan ‘onwetenden, die ver-
keerd zijn voorgelicht over het katholicisme’, veel effectiever was dan strijdbare 
apologie. Bovendien moest die voorlichting niet stoppen wanneer geloofsleerlin-
gen eenmaal katholiek gedoopt waren. Dat verklaart wellicht waarom een drie- 
tal Tilburgse ‘bekeerders’ – Ludovicus Boddeke (1901-1983) uit Amsterdam, 
Seraphinus Hoevenaars (1864-1943) uit Valkenswaard en Theodardus Smits 
(1897-1981) uit Breda – in het najaar van 1937 besloot een aantal geestelijke oefe-
ningen, beter gezegd herhalingsoefeningen, te verzorgen voor andersdenkenden 
die tot de katholieke kerk waren overgegaan. Hoe vaak deze cursus is aangebo-
den en hoeveel mensen eraan hebben deelgenomen, is niet bekend. Er bestaat 
nauwelijks cijfermateriaal over het kapucijns bekeringswerk in deze jaren.

Dat veranderde vanaf 1939. Zo is vrij goed bijgehouden hoeveel bekeringen 
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er in de periode 1939-1942 in de kloosters van Amsterdam, Rotterdam, Babbe-
rich, Enschede en IJmuiden-Oost hebben plaatsgevonden. Rotterdam-Charlois 
spande daarbij de kroon met veertien bekeringen in 1939, 23 in 1940, 22 in 1941 
en 24 in 1942.

Aangezien tijdens de oorlogsjaren geen religieuzen naar de missie konden 
worden uitgezonden, gingen zich toen ook andere religieuze instituten meer 
expliciet richten op ‘het missiewerk in eigen land’. Dat deden bijvoorbeeld de 
Missionarissen van het Heilig Hart (msc), de Missionarissen van de Heilige 
Familie (msf) en de Priesters van het Heilig Hart (scj). De msc sprak in dit 
verband van het Una Sancta-werk, de msf van het Open Deur-apostolaat, terwijl 
de scj de neutrale aanduiding Informatie- of Inlichtingenbureaus bezigde. De 
hiervoor aangewezen paters werkten, mede op advies van de av pc, niet meer 
vanuit een bestaand klooster, maar vanuit zogenoemde ‘stille huizen’: gewone, 
laagdrempelige burgerhuizen, vooral in de grote steden. Maar die aanpak was 
voor de kapucijnen toen nog een stap te ver; hun bekeringswerk bleef vooralsnog 

Het team dat in 1957 in Enschede het Via Pacis-werk behartigde: v.l.n.r. Valentius  
van der Putten (*1929) uit Rotterdam, Walfried Beekmans (1923-2011) uit Helmond, 
Amandus Kersten (1920-2003) uit Herpen en Edgar Rethans (1917-1961) uit  
’s-Gravenhage. (foto: Twentsche Courant)
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aan het klooster gebonden. Zij profiteerden echter wel van het feit dat in die on-
zekere oorlogsjaren veel alleen voor de wet – gemengd – gehuwden hun huwelijk 
ook kerkelijk in orde wilden maken en bij een van de kloosters aanklopten voor 
geloofsonderricht.

Na de oorlog nam die vraag naar geloofsonderricht verder toe, omdat er toen 
sprake was van een heuse huwelijksgolf die vooral in de steden vaak ‘gemengd’ 
van karakter was. Omdat dit onderricht behoorlijk arbeidsintensief was, hielden 
alle kloosters vanaf 1946 op verzoek van het provinciebestuur vrij systematisch 
bij hoeveel ‘andersdenkenden’ catechismuslessen ontvingen met het oog op een 
doop of opname in de katholieke kerk. Daarbij nam de industriestad Tilburg 
vooralsnog het grootste aantal voor zijn rekening. Daar werden in de kloosterkerk 
in 1946 36 personen gedoopt of in de kerk opgenomen; in 1947 waren er dat 47, 
in 1948 36 en in 1949 47. Het totaal aantal gedoopten in alle kapucijnenkerken 
samen bedroeg in 1946 89, in 1947 153, in 1948 132 en in 1949 143. Dat Tilburg 
zo hoog scoorde, was vooral te danken aan de inzet van de ‘bekeerders’ Renatus 
Vermeulen (1906-1982) uit Riel en Valentinus Driesen (1893-1980) uit Schoon-
hoven. Met name Renatus, een artistiek begaafde en gemakkelijk toegankelijke 
man, heeft in de 35 jaar dat hij zich in Tilburg met het bekeringswerk bezighield, 
veel geloofsleerlingen over de streep getrokken. In november 1953 kreeg hij zelfs 
de beschikking over een eigen onderkomen in het pand Ringbaan-West 177 in 
Tilburg. Voor het beheer hiervan werd een aparte stichting opgericht, die zich 
ten doel stelde ‘financiële steun en stoffelijke hulpmiddelen te verschaffen ter 
bevordering van het bekeringswerk alhier’.

Op dat moment was Tilburg qua aanpak echter al lang voorbijgestreefd door 
Enschede. Daar waren vanaf april 1948 twee jonge kapucijnen, de jaargenoten 
Auxilius van Jaarsveld en Odoricus Riemslag (1919-2002) uit Dongen, voor 
het bekeringswerk vrijgesteld. Zij vestigden in het klooster een ‘Inlichtingen-
bureau voor niet-katholieken’, zoals de av pc al vóór de oorlog had bepleit. Hier 
verzorgden zij niet alleen godsdienst- en catechismuslessen voor de ongeveer 
tachtig catechumenen die zich jaarlijks aanmeldden, maar startten zij in novem-
ber 1949 ook met een eigen blad, Via Pacis. Tijdschrift voor geloofsverbreiding en 
-verdieping in Enschede geheten. Dit was bestemd voor vrienden en donateurs van 
het bekeringswerk, maar ook voor de bekeerlingen zelf. Het blad is in gedrukte 
vorm tot november 1962 blijven bestaan en had medio jaren vijftig een oplage 
van 1250 exemplaren. De door Odoricus gekozen naam ‘Via Pacis’ (‘Weg des 
Vredes’) werd nu ook de benaming van het bekeringswerk van de kapucijnen als 
zodanig: eerst alleen in Enschede, maar al snel ook in Tilburg, Breda, Helmond 
en ’s-Hertogenbosch. Maar Enschede bleef wel richtinggevend. Na enige tijd 
konden de geloofsleerlingen daar ook een maandelijkse mis met uitleg bijwo-
nen. Voorts kwam er een jaarlijkse verloofdencursus voor bekeerlingen en niet- 
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katholieken. Bij wijze van nazorg organiseerde Odoricus vanaf juni 1950 tevens 
bijeenkomsten voor nieuw gedoopten.

Omdat hij al deze activiteiten niet alleen kon verzorgen, schakelde hij ook le-
kencatechisten in. Die werden door hemzelf opgeleid. De cursus die hij hiervoor 
samen met Amandus Kersten ontwikkelde, groeide in 1955 uit tot een officiële 
tweejarige theologische leergang ter verkrijging van het zogenoemde Gods-
dienstdiploma b. Uit de afgestudeerden werden later de nieuwe catechisten gere-
kruteerd. Ook spanden de Via Pacis-paters, – na Auxilius, Odoricus en Aman-
dus waren dat onder anderen Ananias Weimar (1912-1997) uit Rotterdam, Edgar 
Rethans (1917-1961) uit ’s-Gravenhage en Valentius van der Putten (*1929) uit 
Drunen, – zich in om in alle zes parochies van Enschede een afdeling van het zo-
genoemde Legioen van Maria opgericht te krijgen. Leden van dit Legioen, dat 
later omgedoopt werd tot de ‘Werkgroep Via Pacis’, verrichtten huisbezoek en 
werden ook ingeschakeld bij de nazorg van de katholiek geworden bekeerlingen.

Een opmerkelijk initiatief dat niet direct met het bekeringswerk te maken had, 
maar eerder diende om tot een goed contact te komen met de plaatselijke protes-
tantse kerken, was een reeks bijeenkomsten met een zestal dominees, waarmee 
Auxilius en Odoricus op 29 september 1949 begonnen. Uit dit ‘Gesprek met de 
Reformatie’ kwam in het najaar van 1951 de gesprekskring ‘Rome-Reformatie’ 
voort, die in 1959 werd omgedoopt tot ‘Enschedese Gesprekskring’. Het bestaan 
van deze kring heeft voorkomen dat het bekeringswerk in protestantse kring tot 
irritatie en spanningen leidde.

Net als in Tilburg bestond in Enschede een stichting, eveneens Via Pacis 
geheten, om het bekeringswerk financieel en organisatorisch te steunen en zo 
‘de verbreiding en de verdieping van het geloof in de gemeente Enschede zoveel 
mogelijk te bevorderen’. Het stichtingsbestuur kocht in de nazomer van 1957 
het pand Noorderhagen 48 b/c, dat in februari 1958 als Via Pacis-huis in ge-
bruik werd genomen. Inmiddels was de deken van Enschede door aartsbisschop 
Bernard Alfrink (1955-1976) tot bisschoppelijk commissaris van de stichting 
Via Pacis benoemd. Met die benoeming werd een brug geslagen tussen het Via  
Pacis-werk en de gewone, parochiële zielzorg in de stad.

Maar alle inspanningen ten spijt bleef het aantal daadwerkelijke bekeringen 
in Enschede en omgeving naar verhouding toch wat achter bij de aantallen die 
in Tilburg, Den Bosch en Breda behaald werden. Tussen 1948 en 1952 ging het 
om niet meer dan tweehonderd personen in totaal. Ook in latere jaren werden 
jaarlijks nooit meer dan vijftig tot zestig personen gedoopt of tot de sacramenten 
toegelaten. Dat was ongeveer 55% van hen die zich voor het volgen van gods-
dienstlessen aanmeldden. In het Jaarverslag over 1961 wordt naar aanleiding 
hiervan opgemerkt: ‘Dit percentage is niet hoog. Maar daar staat tegenover dat 
de trouw aan het Geloof na de overgang zeer goed genoemd kan worden. Dit ligt 
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namelijk boven de 90%. Uit deze cijfers, maar ook uit onze ervaring blijkt, dat er 
maar betrekkelijk weinig leerlingen zijn, die zich in de kerk laten opnemen louter 
en alleen omwille van een huwelijk, ook al is in bijna alle gevallen een gemengde 
verkering de aanleiding geweest, waarom zij zich bij ons meldden. Over het alge-
meen kunnen wij constateren, dat men eerder ophoudt met de lessen dan zich te 
laten dopen, terwijl men er niets van meent.’

Naar aanleiding van dat grote verschil tussen het aantal (eerste) aanmeldin-
gen en het aantal doopsels vonden er geregeld discussies plaats over de juiste 
aanpak in het Via Pacis-werk. Moest men vasthouden aan het privaatonderricht 
of eerder kiezen voor groepslessen? Hoe moest de taakverdeling zijn tussen de 
betrokken paters, de lekencatechisten en de parochiegeestelijken? En welke stof 
moest precies behandeld worden? Vanaf omstreeks 1965 werden de lessen in En-
schede zoveel mogelijk in groepsverband gegeven: ‘Dat vraagt minder tijd, maar 
creëert ook het besef dat katholiek worden niet slechts een individuele beslissing 
is, maar meer nog een toetreden tot een gemeenschap en dus groepsbinding 
schept.’ Die overtuiging werd in elk geval gehuldigd door Fidelis – Sjef – van 
der Horst (*1925) uit Boekel. Hij was na afronding van zijn voortgezette studie 
fundamentele theologie in juni 1963 na Auxilius, Odoricus, Ananias en Aman-
dus de vijfde directeur van het Via Pacis-werk in Enschede geworden. Samen 
met zijn medewerkers Valentius van der Putten, Mennas den Bekker (1923-1997) 
uit ’s-Hertogenbosch en Agnellus Bik (1927 – uittrede 1976) uit ’s-Gravenhage 
werkte hij vanaf eind 1964 vanuit een nieuw, groter Via Pacis-huis, Emmastraat 
167 in Enschede. Het werk had inmiddels ook een meer catechetisch karakter 
gekregen. Of zoals Fidelis stelde: ‘Het gaat erom de geloofsleerlingen in te voe-
ren in de christelijke geloofshouding. Daarom is een goede catechese wezenlijk.’

Fidelis heeft zich ook ingezet om het Via Pacis-werk van de kapucijnen lan-
delijk tot ‘een meer geordende en methodische onderneming’ te maken. Daartoe 
werd hij in december 1963 tijdens een bijeenkomst in Den Bosch tot voorzitter 
van alle Via Pacis-werkers gekozen. Dat waren er op dat moment tien. Tijdens 
vervolgbijeenkomsten die voortaan jaarlijks plaatsvonden en voorbereid werden 
door een door hem geleide kleine Via Pacis-studiecommissie, werd onder meer 
gesproken over de relatie tussen dit type apostolaat en de kloosters van waaruit 
dat apostolaat werd verricht. Die kloosters moesten volgens de commissie een 
veel opener karakter krijgen. Ook moest het bekeringswerk als ‘wervend aposto-
laat’ onder invloed van de oecumenische gedachte ‘een duidelijk oecumenische 
oriëntatie’ krijgen. Daarom moesten, aldus Fidelis, geen nieuwe Via Pacis-hui-
zen meer worden gesticht, als die uitsluitend als ‘bekeerlingeninstituten’ zouden 
fungeren. Dat was ook het standpunt van het bestuur van de Sint Willibrord 
Vereniging, die in 1948 in de plaats was gekomen van de Apologetische Vereni-
ging Petrus Canisius. Ook werd gesteld dat er een landelijk statuut moest komen 
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voor de vrijgestelden in het bekeringswerk, die benoemd moesten worden door 
de bisschop en dan ingepast in de bestaande dekenale en parochiële structuren.

Van dit laatste is echter weinig terechtgekomen zoals bleek tijdens een bij-
eenkomst van nagenoeg alle Via Pacis-werkers op 23 september 1968 In Den 
Bosch. Geconcludeerd werd dat het bekeringswerk als vorm van buitengewone 
zielzorg teruggebracht moest worden naar de gewone, parochiële zielzorg. Men 
had namelijk de indruk dat ‘het Via Pacis-werk als instituut vanuit en door de 
Orde geleid, zijn tijd gehad had’. Het bleek ook steeds moeilijker nieuwe cate-
chisten te vinden. Het moge dan ook geen verwondering wekken dat dit werk 
sindsdien geleidelijk aan is afgebouwd: het eerst in Den Bosch en Tilburg, wat 
later ook in Helmond, Enschede en Breda. In Helmond gebeurde dat in maart 
1972, toen de Stichting Kerkopbouw Helmond alle verplichtingen van de in 1958 
opgerichte Stichting Via Pacis Helmond overnam. In Enschede was dat het geval 
toen Rudolphus – Jan – Snijders (*1939) uit Geertruidenberg, die in juli 1969 
het directeurschap van Sjef van der Horst had overgenomen, in april 1974 voor 
het laatst een Jaarverslag naar zijn provinciaal stuurde. En in Breda gebeurde dat 
in maart 1976, toen Bonaventura Geerdes (1897-1988) uit Schalkwijk als laatste 
Via Pacis-werker zijn ontslag aanbood.

1.3 het apostolaat van de pen: ‘de redactiekruk als 
preekstoel’

Omdat met de verkondiging vanaf de preekstoel en het onderricht in de spreek-
kamer en de conferentiezaal te weinig gelovigen werden bereikt, zochten diverse 
kapucijnen al snel naar mogelijkheden om ‘Gods Woord’ ook op andere wijzen 
uit te dragen en geloofsverdieping te bewerkstelligen. Toen zij hoorden dat Fran-
se en Italiaanse medebroeders zich inmiddels met veel succes het apostolaat van 
de pen hadden eigen gemaakt, werd besloten ook in Nederland gebruik te gaan 
maken van ‘de papieren preekstoel’. Daartoe werd in 1897 met financiële steun 
van een rijke weldoener in Babberich een drukpers aangeschaft. De kort voor-
dien geprofeste lekenbroeder Joachim Haussler (1874-1947) uit Wijchen werd 
er belast met het opzetten van een bescheiden drukkerij. Die werd nog datzelfde 
jaar naar Helmond verplaatst. Joachim, die zich intussen het drukkersvak had 
eigen gemaakt, verhuisde mee. In Helmond kreeg hij assistentie van Justus van 
den Hout (1856-1931) uit Tilburg. Die moest in Helmond echter ook een boek-
binderij opzetten. Daarom durfde provinciaal Albertus Muskens (1845-1900) 
uit Drunen het niet aan meteen al met een eigen week- of maandblad te beginnen. 
De Helmondse medebroeders moesten maar aansluiting zoeken bij een bestaand 
blad. Dat lukte.



het dienstwerk in nederland  |  287

In het voorjaar van 1898 werd Cajetanus Bouwhuis (1853-1901) uit Oss me-
dewerker van het Zondagsblad voor de katholieke vrouw dat sedert 1888 door ‘enkele 
Heeren Geestelijken’ in Helmond werd samengesteld ten behoeve van de leden 
van de plaatselijke Mariacongregatie. Cajetanus zorgde ervoor dat dit beschei-
den weekblad nog datzelfde jaar met goedkeuring van eigenaar-drukkerij Van 
Moorsel en Van den Boogaart (later: Drukkerij nv Helmond) redactioneel in 
handen kwam van de kapucijnen en omgedoopt werd tot het Zondagsblad voor het 
Katholieke Huisgezin. Het voortaan – in kwartoformaat – twaalf pagina’s tellende 
blad met algemeen en kerkelijk nieuws, uitleg van de zondagse evangelielezing, 
een liturgische weekkalender en enkele ontspannende bijdragen waaronder een 
feuilleton, werd vanaf 1899 ook buiten Helmond verspreid. Het blad, waaraan 
spoedig een vijftal kapucijnen vaste medewerking verleende, werd snel populair. 
In 1907 telde het al 17.000 abonnees, in 1914 waren er dat 22.000.

Inmiddels hadden de kapucijnen hun activiteiten op het terrein van de pers 
verder uitgebreid. Eind 1910 brachten zij voor het eerst een eigen missiealmanak 
uit, de Borneo-Almanak 1911, onder bescherming van Maria Onbevlekt Ontvangen. Voor 

De redactie van het Zondagsblad voor het Katholieke Huisgezin in Helmond in 1915 met 
links Henricus Hendrikx (1879-1969) uit Alphen en rechts Adrianus Koens (1884-
1962) uit Bergen op Zoom.
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de redactionele inhoud tekende de redactie van het Zondagsblad. Het met foto’s 
en tekeningen geïllustreerde jaarboek wilde ‘het katholieke huisgezin kunstgenot 
en aangename lectuur verschaffen, maar ook onze Nederl. Missie van Borneo 
godsdienst en beschaving bijbrengen door het nederig penningske onzer talrijke 
vrienden’. Dat ‘penningske’ werd opgebracht door de abonnees van de almanak. 
Die eerste aflevering telde in totaal bijna 230 pagina’s/kolommen met diverse 
vlot geschreven historische en actuele bijdragen over Nederlands-Borneo, waar 
de Nederlandse kapucijnen sedert november 1905 werkzaam waren. Voorts be-
vatte de almanak artikelen over het katholieke leven in Nederland, verhaaltjes en 
grapjes alsmede data van de belangrijkste weekmarkten, kermissen, paarden- en 
andere veemarkten en andere wetenswaardigheden. Het boekwerk, gedrukt bij 
G. Mosmans in ’s-Hertogenbosch, kostte 25 cent en bleek zo’n groot succes dat 
een aantal aanvragers teleurgesteld moest worden.

Met ingang van de tweede jaargang nam drukkerij Van Moorsel en Van den 
Boogaart die ook het Zondagsblad drukte, de technische uitgave voor haar reke-
ning. Enigszins opmerkelijk is dat de naam Borneo-Almanak gehandhaafd bleef, 
ook nadat de Nederlandse kapucijnen er in juni 1911 een tweede missiegebied had-
den bijgekregen, te weten Sumatra en de omliggende eilanden. Met ingang van  
de tweede jaargang werd ook geregeld aandacht geschonken aan de eigen kapu-
cijnenopleiding. Zo bevatte die jaargang een uitvoerige fotoreportage van het 
serafijns seminarie in Langeweg: ‘De bloei van de missie hangt immers volledig 
af van de bloei van de school.’ Daarmee kreeg de almanak, die in 1914 al 33.000 
abonnees telde, ook een functie ten behoeve van de werving van nieuwe studenten. 
Het jaarboek dat met een – door de bezetter afgedwongen – onderbreking van 
1943 tot 1947 is blijven bestaan tot 1961, werd vanaf 1922 samengesteld door een 
eigen redactie, aanvankelijk voornamelijk leraren van Langeweg. Die groep stond 
onder leiding van Angelicus van den Bosch (1887-1946) uit Maassluis, die zelf 
publiceerde en illustreerde onder het pseudoniem pang. In die jaren genoot de 
almanak ook zijn grootste populariteit met een oplage van veertigduizend exem-
plaren. De latere (eind)redacteuren hebben dat aantal nooit meer gehaald, alle 
inspanningen van onder anderen de al eerder genoemde Quirinus Sas (hoofdre-
dacteur: 1936-1939), Concordius van de Pol (1901-1972) uit Goirle (hoofdredac-
teur: 1936-1957; pseudoniem: Alex van Alem) en Gentilis van Loon (1917-2010) 
uit Asten (hoofdredacteur: 1947-1960; auteursnaam: Gentilis Aster) ten spijt. 
De artistiek begaafde kunstcriticus en meer dan verdienstelijke zondagsschilder 
Concordius slaagde er bijvoorbeeld in de befaamde Brabantse fotograaf Martien 
Coppens (1908-1986) met wie hij bevriend was, aan het jaarboek te verbinden. 
Diens fraaie zwart-witfoto’s gaven de almanak een heel speciaal cachet.

In 1954 werd de naam Borneo-Almanak veranderd in Capucijnenalmanak. Ook 
werd de formule van de almanak verbreed: voortaan werd aandacht geschonken 
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aan alle missiegebieden waar kapucijnen actief waren. Een jaar later werd ook ge-
kozen voor een meer eigentijdse vormgeving. Maar met dat alles kon de gestaag 
voortschrijdende afname van het abonneebestand niet tot staan gebracht worden. 
Met ingang van 19 maart 1961 ging de almanak op in het nieuwe informatie- en 
contactblad Met kap en koord. Zo ook het kwartaalblad Sint Fidelis en het Blad 
zonder naam, een contactorgaan dat driemaal per jaar vanuit het kleinseminarie 
in Oosterhout werd verspreid. Gentilis van Loon die inmiddels bekendstond als 
‘de belangrijkste kroniekschrijver van de Nederlandse provincie’ werd de eerste 
hoofdredacteur van dit aanvankelijk zesmaal per jaar verschijnende blad, dat in 
februari 2016 zijn 56ste jaargang is ingegaan.

Na de succesvolle start van de Borneo-Almanak in 1910 brachten de kapu-
cijnen in 1913 het al eerder genoemde Maandschrift voor de leden der Derde Orde  

Twee invloedrijke vertegenwoordigers van het apostolaat van de pers: Gentilis van 
Loon (links) en Paschasius van der Meeren. Zij ‘poseren’ hier in de tuin van het Eind-
hovense Koenraadklooster met een exemplaar van het Volksweekblad waarvan zij beiden 
redacteur waren, juni 1950. Beiden schreven ook onder een pseudoniem: Gentilis Aster 
en Paschasius van Marvilde. 
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van den H V Franciscus uit, dat in 1914 
al 6650 abonnees telde. In december 
1917 volgde Franciscaansch Leven en 
in 1923 De Priester-Tertiaris. Voorts 
verscheen vanaf januari 1922 het St. 
Fidelisklokje, een gratis kwartaalblad 
dat bestemd was voor de leden van 
de – kapucijnse – Sint Fidelis Mis-

siebond. Die was in januari 1918 opgericht op initiatief van de voormalige Bor-
neo-missionaris Andreas Kivits (1884-1969) uit Gemert voor – stoffelijke en 
geestelijke – steun aan de missie op Borneo en Sumatra. Het Klokje, dat in 1926 
al veertigduizend abonnees telde, moest de leden enthousiasmeren om die steun 
ook daadwerkelijk te verlenen.

Al die zojuist genoemde tijdschriften richtten zich op een meer specifieke 
doelgroep en vormden strikt genomen geen concurrentie voor het eerder ge-
noemde Zondagsblad. Maar hiervan was de eigenaar-drukker van het Zondagsblad 
toch niet zo overtuigd. Daarom besloot hij in 1922 tot een naamsverandering 
en een koerswijziging. Voortaan heette het blad Geïllustreerd Zondagsblad voor het 
Katholiek Huisgezin – Missie Illustratie. Hoewel diverse kapucijnen weinig gelukkig 
waren met die wijziging die erop gericht was van het Zondagsblad een populair 
massablad te maken, bleef provinciaal Vitus Kaarsgaren het blad vooralsnog toch 
nog aanbevelen, omdat de orde er naamsbekendheid aan ontleende bij een groot 
aantal katholieke gezinnen. Dat was vanuit financieel oogpunt van belang, maar 
leverde ook roepingen op. Bovendien droeg het blad nog steeds bij aan de gods-
dienstige en zedelijke opvoeding van het katholieke volk.

Maar toen de eigenaar-drukker in de jaren nadien de door hem voorgestane 
‘popularisering’ nog verder wilde doorvoeren, besloot de definitie de band met 

De ‘rooie’ Henricus Hendrikx (1879-
1969) uit Alphen nam als spreker en 
schrijver geen blad voor de mond als 
het om de Nederlandse en internationa-
le politiek ging. Dat leverde hem in 
1935 vanwege de bisschoppen een 
schrijfverbod op. Vervolgens werd hij in 
april 1936 ‘afgezet’ als hoofdredacteur 
van Christus Koning. Op 18 december 
1962 werd hij door bisschop Bekkers 
van Den Bosch ‘gerehabiliteerd’. 
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het blad te verbreken en met een eigen weekblad te beginnen. En zo verscheen 
begin januari 1929 Christus Koning. Orgaan van de Nederlandsche Provincie der Capu-
cijnen en hare Missies. Het nieuwe, voor die tijd heel gevarieerde gezinsblad kreeg 
een driekoppige redactie. Die bestond uit de al meermalen genoemde Henricus 
Hendrikx die sinds februari 1914 de redactionele verantwoordelijkheid droeg 
over het Zondagsblad, de hierboven ook al genoemde Concordius van de Pol en 
Eligius Lamers (1884-1952) uit Breda, die zich vooral met werving en propagan-
da bezighield. Zij kregen de beschikking over een twintigtal vaste medewerkers, 
allen kapucijnen. Na een wat moeizame start beschikte het blad, dat ook in Hel-
mond werd uitgegeven, eind 1929 al over ruim tienduizend abonnees.

Met name de voor die tijd links-katholieke Henricus zorgde er met zijn uit-
gesproken progressieve maatschappelijke opvattingen voor dat Christus Koning 
spraakmakend werd. Hij had die opvattingen opgedaan tijdens de jaren 1908-
1914, toen hij vanuit Babberich werkzaam was onder de Nederlandse arbeiders 
in het Duitse Ruhrgebied. Daar leerde hij de harde kanten kennen van ‘de sociale 
quaestie’. Hij hield lezingen en toespraken over dat onderwerp en schreef erover, 
vooral in de eerste helft van de jaren dertig, toen Nederland gebukt ging onder 
de gevolgen van de economische wereldcrisis en de opeenvolgende regeringen er 

Kleine staalkaart van de kapucijnenpers in Nederland. 
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niet in slaagden een einde te maken aan de massale werkloosheid. Henricus ging 
hier vaak tegen tekeer en daarbij spaarde hij de Roomsch-Katholieke Staatspartij 
(rksp) niet. Een voorgenomen rede over ‘Een moordende Duce en een zwij-
gende paus’, die hij op 9 november 1935 zou houden in Den Haag, moest hij 
onder druk van de Haarlemse kapittelvicaris Henricus Taskin afzeggen. Het be-
toog werd echter wel afgedrukt in Christus Koning, tot groot ongenoegen van de 
Nederlandse bisschoppen. De ‘rooie’ Henricus kreeg een schrijfverbod en werd 
als hoofdredacteur van Christus Koning vervangen door de veel behoedzamer 
opererende Quirinus Sas. Ook werd de redactie van het blad naar Den Bosch 
overgebracht. Hoewel het blad vanwege het gedwongen vertrek van Henricus 
abonnees verloor, leidde dat niet tot grote problemen. In 1936/’37 had het blad 
nog 5500 à 6000 betalende abonnees. Zij zorgden ervoor dat de jaargang 1936 
werd afgesloten met een batig saldo van 1400 gulden.

In augustus 1941 hield Christus Koning op te verschijnen, maar in juni 1945 
werd een nieuw start gemaakt. Ook werd voor een nieuwe titel gekozen: Christus 
Koning werd nu Katholiek Volk, Weekblad ter algemene vorming van het Katholieke 
Volk. Hoewel dit blad vanwege de papierschaarste een onregelmatige verschij-
ning kende, telde het met Concordius van de Pol als hoofdredacteur eind 1946 
alweer 18.000 abonnees. In juli 1947 werd het omgedoopt tot Het Volksweekblad. 
Concordius bleef hoofdredacteur tot 1954 en werd toen opgevolgd door Fiden- 
tius van Beers (1906-1997) uit Tilburg. Onder hun beider leiding kreeg het week-
blad, dat vanaf een bepaald moment meer dan 22.000 abonnees telde, steeds 
meer het karakter van een opiniërend gezinsblad met een sterk katholiek-sociale 
inslag. Het richtte zich vooral op ‘de gewone man en vrouw’. In 1960 volgde 
opnieuw een naamsverandering: het werd nu Weekblad Rotonde, met Fidentius 
opnieuw als hoofdredacteur. Maar vanwege een almaar dalend abonneebestand 
werd het vanaf augustus 1962 steeds duidelijker dat de kapucijnen dit blad niet 
meer in de lucht konden houden. Op 29 juni 1963 verscheen het laatste num-
mer met bijdragen van niet minder dan elf kapucijnen en op de achterpagina een 
grote advertentie van De Nieuwe Linie: ‘thans in katholiek Nederland het enige 
algemene opinieblad met een voorlichtend karakter’. Rotonde ging met ingang 
van 1 juli 1963 op in het eerder genoemde Met kap en koord. Dit blad had echter 
een beperktere doelstelling dan Het Volksweekblad en het Weekblad Rotonde had-
den nagestreefd. Het wilde de missieanimatie bevorderen, het contact met een 
bepaalde achterban en dan met name met oud-studenten in stand houden en 
versterken en het kapucijns erfgoed levend houden en doorgeven.

In de loop van de twintigste eeuw zijn individuele kapucijnen ook als re-
dacteur betrokken geweest bij diverse lokale nieuwsbladen zoals De Buunder in 
Helmond; De Lijmers, na de Tweede Wereldoorlog De Liemers in het dekenaat 
Zevenaar; en Ons Tilburg, dat na de oorlog omgedoopt werd tot Groot Tilburg. 
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Laatstgenoemd blad, waarvan Gervasius van der Leemputten (1884-1958) uit 
Beek en Donk een aantal jaren redacteur was, werd in januari 1950 opgenomen 
in Het Volksweekblad. Tenslotte waren er ook nog periodieken die direct met een 
bepaalde apostolaatsactiviteit verbonden waren, zoals het hierboven genoemde 
Via Pacis. Tijdschrift voor geloofsverbreiding en -verdieping, dat in het kader van het 
bekeringswerk vanaf eind 1949 in Enschede werd verspreid. En dat gold ook 
voor tijdschriften als Recht door Zee ten behoeve van het zeeliedenwerk in Rotter-
dam en Het Cristal, ’t Anker, Hoogteroer en nadien het Contactblad Bedrijfsapostolaat 
Kapucijnen van het Amsterdamse bedrijfsapostolaat, die in het vervolg nog aan de 
orde komen. Al deze bladen hebben behalve als informatieblad ook als ‘papieren 
preekstoel’ gefungeerd.

Geen van de betrokken redacteuren, en dat waren er uiteindelijk tientallen, 
heeft ooit een journalistieke opleiding genoten. Wel heeft een aantal van hen 
schrijfervaring opgedaan bij Wording. Orgaan van de Studenten van de Nederl.  
Kapucijnen-Provincie, een intern, gestencild blad dat in de zomer van 1935 voor 
het eerst in Helmond verscheen. Dit studentikoze Jongerenblad van de Nederlandse 
kapucijnen, zoals de ondertitel vanaf een bepaald moment luidde, is tot de zomer 
van 1968 blijven bestaan, maar heeft nooit een functie naar ‘de buitenwereld’ 
gehad.

2.   Het categoriaal apostolaat

2.1 de diasporamissie in het ruhrgebied: ‘tot zedelijke 
en stoffelijke verheffing onzer landgenooten in den 
vreemde’

Met zijn besluit om paters ter beschikking te stellen voor de geestelijke verzor- 
ging van Nederlandse arbeiders in het Duitse Ruhrgebied, honoreerde provinciaal 
Pacificus Bos in 1903 een verzoek van de Utrechtse aartsbisschop Henricus van 
de Wetering (1895-1929). Die vond dat de inmiddels meer dan 150.000 Neder-
landers aldaar in geestelijk opzicht aan hun lot werden overgelaten. Daarbij ging 
het deels om seizoensarbeiders: grondwerkers, leemgravers op de steenovens, 
mannen in de bouw en ook landarbeiders die elk jaar in maart naar Duitsland 
reisden en in oktober weer naar huis terugkeerden. Maar het betrof ook mannen 
die permanent werk hadden gevonden in de mijnbouw of ijzerindustrie rond 
Essen, Bochum en Oberhausen of in de binnenhavens van Duisburg, Ruhrort 
en Homberg. Veel van deze arbeidsmigranten woonden in huurkazernes, woon-
barakken of primitief ingerichte kosthuizen zonder veel privacy. De gevestigde 
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kerken ter plaatse slaagden er nauwelijks in deze mensen te bereiken. Die raakten 
daardoor geestelijk steeds meer ontheemd.

Daarom gingen kerken in de verschillende ‘moederlanden’ zich, soms op 
initiatief van arbeiders zelf, inzetten voor hun geestelijke verzorging. Zo was al 
in 1893 in Dortmund en wat later ook in Essen sprake van een gestructureerde 
rooms-katholieke Polenzielzorg die vanuit Polen zelf was opgezet. Vijf jaar later 
ontstond in Duisburg vanwege de Gereformeerde Kerken in Nederland een ge-
reformeerde kerkelijke gemeente onder leiding van een Nederlandse voorganger. 
In 1902 werd een tweede gemeente gevormd in Ruhrort. Vanaf 1904 was ook de 
Nederlandse Hervormde Kerk in deze beide plaatsen actief.

De katholieke kerk in Nederland kon nu niet meer achterblijven, temeer niet 
omdat katholieke arbeiders vanuit het Ruhrgebied zelf om priesters vanuit Ne-
derland vroegen. Die konden misschien een einde maken aan ‘de verpestende 
situatie’ waaraan de arbeiders voortdurend waren blootgesteld. Debet hieraan 
waren, aldus die arbeiders, vooral het socialisme, de onzedelijkheid en het drank-
misbruik. Dat Van de Wetering vervolgens contact opnam met de kapucijnen-
provinciaal, was omdat diens orde een klooster in Babberich bezat. Van daaruit 
was het Ruhrgebied door middel van de zogenoemde ‘klompentrein’ binnen 
anderhalf uur bereikbaar.

In overleg met de gardiaan van Babberich, Dionysius Pessers (1861-1946) uit 
Tilburg, werd Innocentius Hens (1874-1940) uit Zwolle, die sinds juni 1903 in 
Babberich werkzaam was als predikant en assistentiepater, aangewezen om in 
Mühlheim-Styrum poolshoogte te gaan nemen. Daar bestond namelijk al een 
zogenoemde St. Jozefvereniging. Deze belangenvereniging voor Nederlandse 
katholieke arbeiders stelde zich ‘die sittliche und soziale Hebung des Arbeiter-
standes’ ten doel.

Innocentius hoefde in Styrum dus niet blanco te beginnen. Hij kon gebruik-
maken van de mogelijkheden die de St. Jozefvereniging ter plaatse bood. Belang-
rijker was dat de pastoor van Styrum, W. Baursch, de komst van een Nederlandse 
priester toejuichte en zich zelfs bereid had verklaard die priester huisvesting te 
bieden in zijn pastorie. En dus reisde Innocentius op zaterdag 1 oktober 1904 
voor het eerst naar Styrum. Op die zaterdag bracht hij de meeste tijd door in 
een van de biechtstoelen van de parochiekerk, terwijl hij op zondagmiddag voor-
ging in een ‘Andacht’ (lof) met een Nederlandse preek. Aansluitend was er een 
ledenvergadering van de St. Jozefvereniging in de bovenzaal van een plaatselijke 
‘Wirtschaft’. Daar hield hij een vlammende toespraak, waarvoor hij als motto had 
gekozen het aan paus Leo xiii ontleende woord: ‘Broeders Verenigt U, want 
in Vereeniging ligt Uw Kracht!’ Zo hoopte hij het ledental van de kwakkelende 
vereniging te vergroten. Met datzelfde doel deed hij op maandag nog een aantal 
huisbezoeken.
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Anders dan de gereformeerden en hervormden, die de kerkbetrokkenheid 
van de Nederlandse arbeiders in het Ruhrgebied wilden verhogen door middel 
van gemeentevorming, koos Innocentius voor een verenigingsstructuur die op 
termijn ingepast kon worden in de aanwezige parochieorganisatie. Dat was ook 
wel nodig. De pastoors in het Ruhrgebied waren namelijk als de dood voor het 
ontstaan van een soort parochie binnen hun eigen parochie. Innocentius en zijn 
latere collegae hebben dan ook alles gedaan om iets wat daarop wees tegen te 
gaan. ‘Katholieke Hollandsche Vereenigingen’ moesten de bedding vormen van 
waaruit gewerkt werd aan ‘godsdienst, zedelijkheid en matigheid’. Daardoor zou 
ongetwijfeld ook de zondagse kerkgang worden bevorderd. Via die verenigingen 
moest ook een brug geslagen worden naar het katholieke Duitse verenigings-
leven, met name naar de ‘Christliche Gewerkschaften’.

Hiermee werd in Mülheim-Styrum begonnen. Daartoe werd de bestaande St. 
Jozefvereniging door Innocentius na enkele maanden in meer kerkelijke richting 
‘omgebouwd’. Dat impliceerde onder meer dat de ‘pater’ als ‘geestelijk adviseur’ 
uiteindelijk verantwoordelijk werd voor het reilen en zeilen van de vereniging. 
Tijdens de maandelijkse ledenvergaderingen verzorgde hij een geestelijk woord-
je. Ook kondigde hij aan wanneer er een zogenoemde ‘communiedag’ was: een 
algemene of gemeenschappelijke communieviering waaraan zoveel mogelijk ka-
tholieke arbeiders moesten deelnemen. Verder zorgde hij voor de oprichting van 
een – katholieke – leesbibliotheek en een eigen toneelvereniging. Minstens zo 
belangrijk was dat er, mede dankzij subsidies vanuit Nederland, een verenigings-
vaandel kon worden aangeschaft, dat op 14 mei 1906 feestelijk werd gezegend. 
Aansluitend vond van maandag 15 tot en met zondag 21 mei 1906 in de kerk 
van Styrum de eerste Nederlandse (volks)missie plaats. Innocentius hield er elke 
avond een preek en ging overdag op huisbezoek bij zowel leden als niet-leden van 
de St. Jozefvereniging. De missie werd afgesloten met een algemene communie 
op zondag 21 mei. Daarna was er nog een feestavond.

De werkmethode zoals toegepast in Styrum werd al snel ook elders in het 
Ruhrgebied bekend. Maar voor een toepassing daar moest aan twee voorwaar-
den worden voldaan: er moest een vereniging worden opgericht en de initiatief-
nemers moesten zich verzekerd weten van de medewerking van de plaatselijke 
pastoor. En dat laatste was niet altijd het geval. Zo was al op 29 oktober 1905 in 
het bij Oberhausen gelegen Sterkrade, formeel buiten Innocentius om, een St. 
Jozefvereniging opgericht, maar bleef de plaatselijke parochiekerk voorlopig nog 
voor hem verboden terrein omdat de pastoor ‘geen vreemde eenden in zijn bijt’ 
wilde. Pas onder diens opvolger kon hij in Sterkrade op eenzelfde manier te werk 
gaan als in Styrum.

Beter trof Innocentius het in Duisburg. Medio oktober 1905 stelde de plaat-
selijke deken zijn kerk al beschikbaar voor een (Hollandse) volksmissie die van 
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29 oktober tot 5 november door 
Innocentius werd gehouden. 
Aansluitend volgde de oprich-
ting van een St. Jozefvereni-
ging waarvoor zich al meteen 
214 arbeiders aanmeldden. De 
vereniging stelde zich ten doel 
‘de godsdienstige belangen der 
Hollanders te bevorderen, hen 
te grondvesten in een degelijk 
godsdienstig leven en hen te 
beveiligen tegen socialistische 
dwalingen en anti-christelijke 
invloeden. Politiek blijft uitge-
sloten.’ Evenals in Styrum en 
Sterkrade kreeg Innocentius in 

Duisburg de status van ‘geestelijk adviseur’. Dat betekende dat hij de vergaderin-
gen leidde en bij conflicten als scheidsrechter optrad. Ook kon hij indien nodig 
besluiten van het bestuur nietig verklaren.

Gezien de uitgestrektheid van Duisburg werden er hier op zijn voorstel ook 
wijkcommissarissen aangesteld, die tevens als propagandisten optraden. Zij 
wisten onder meer te bereiken dat er in Duisburg als onderafdeling van de St. 
Jozefvereniging een zangvereniging werd opgericht. Die luisterde ook de feest-
avonden van de andere St. Jozefverenigingen op. En dan was er nog Oberhausen. 
Hier kwamen de problemen niet van de plaatselijke clerus, maar van de Neder-
landse arbeiders zelf. Die voelden aanvankelijk weinig voor de oprichting van 
een St. Jozefvereniging. Innocentius moest in 1906 dan ook niet minder dan vier 
propagandabijeenkomsten organiseren, voordat statuten voor zo’n vereniging 
konden worden opgemaakt. En pas op 26 juli 1908 kon een eigen vaandel, sym-
bool van de levensvatbaarheid van de vereniging, worden gezegend.

Met de leiding over vier St. Jozefverenigingen – in Mülheim-Styrum (160 
leden), Sterkrade (170 leden), Duisburg (vierhonderd leden) en Oberhausen 

Vlugschrift om de katholieke 
 arbeiders van Sterkrade (bij Ober-
hausen) uit te nodigen voor een 
 vergadering van de ‘Hollandsche 
St. Jozefs-ver eeniging’ op  
17 december 1905. 
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(zestig leden) – had Innocentius vanaf 1907 geen gelegenheid meer om zijn 
werkterrein nog verder uit te breiden. Het zwaartepunt van zijn activiteiten lag 
namelijk vooral in de weekenden. Dan verbleef hij bij toerbeurt bij elk van de vier 
verenigingen om er biecht te horen, te preken, op huisbezoek te gaan, viermaal 
per jaar een algemene communie te verzorgen en bestuurs- en/of ledenvergade-
ringen te leiden. Ook moest hij voor een aantal arbeiders de verbroken contacten 
met thuis herstellen en diverse ontspoorde huwelijken ‘in orde’ maken. ‘Voor één 
man blijft het paardenwerk’, liet hij zich wel eens ontvallen. Temeer omdat hij 
ook nog de nodige tijd moest investeren in het scheppen van een goede verstand-
houding met de plaatselijke geestelijkheid en de leiding van de twee betrokken 
bisdommen: Keulen en Munster. Met name de bisschop van Munster bleef be-
zwaren houden tegen de aanwezigheid van Nederlandse priesters in zijn dio- 
cees.

Mede daarom kreeg Innocentius vanaf eind 1907 assistentie van een mede-
broeder, Apollinaris Welters (1876-1952) uit Mönchen-Gladbach, Duitser van 

Afbeelding van het vaandel van de St. Jozefvereniging van Duisburg.
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geboorte maar lid van de Nederlandse provincie. Mogelijk kon hij de bisschop 
van Munster gunstiger stemmen. Maar omdat Apollinaris niet kon samenwer-
ken met Innocentius, moest hij na een tweetal jaren plaatsmaken voor de eerder 
genoemde Henricus Hendrikx die vanwege zijn modernistische sympathieën in 
oktober 1907 naar Babberich was verbannen en om werk verlegen zat (zie hier-
voor hoofdstuk 3.3 van deel iii). In maart 1910 werd nog een derde kapucijn voor 
het Duitse werk benoemd, Prosper Nijhof (1879-1944) uit Liederholthuis. Die 
bleek echter voor dit type missiewerk minder geschikt en werd nog datzelfde jaar 
opgevolgd door Cherubinus Hendrickx (1877-1935) uit Grave. Mede dankzij 
deze personele versterking konden nieuwe St. Jozefverenigingen worden gesticht 
in Essen, Hochheide, Marxloh, Beeck en Essen-West. Daarbij werd de werkme-
thode die in 1904/’05 door Innocentius Hens in Styrum was geïntroduceerd, 
door zijn medebroeders overgenomen. Innocentius zelf moest overigens in juli 
1911 om gezondheidsredenen ontslag nemen: hij was totaal afgebrand. Zijn op-
volger werd Rudolphus Waalen (1875-1952) uit Netersel.

Het provinciebestuur had intussen een Reglement voor onze missionarissen in 
Duitschland opgesteld. Voor de betrokken missionarissen betekende dit een min-
der strenge dagorde wanneer zij op hun thuisbasis in Babberich verbleven. Zo 
hoefden zij in de nacht vóór en ná hun vertrek naar Duitsland het nachtkoor 
niet bij te wonen en waren zij ook van enkele andere verplichtingen inzake het 
kloosterlijke koorgebed vrijgesteld. In Duitsland zelf mochten zij, althans in de 
wintermaanden, schoenen in plaats van sandalen dragen.

Inmiddels waren de Nederlandse bisschoppen tot de overtuiging gekomen 
dat het Duitse werk niet aan een orde moest worden overgelaten, maar dat zij zelf 
hiervoor zorg moesten dragen. Mogelijk kwam dat door een tweetal artikelen in 
het door mr. P.J.M. Aalberse (1871-1948) uitgegeven Katholiek Sociaal Weekblad 
van de Katholieke Sociale Actie (ksa) uit maart 1907. Die waren gewijd aan 
de ‘Nederlandsche arbeiders in het buitenland’. Hierin werd verwezen naar bis-
schoppelijke initiatieven in Frankrijk en Italië, die bedoeld waren om niet alleen 
de stoffelijke maar ook de godsdienstige en zedelijke belangen te behartigen van 
arbeiders die elders werk waren gaan zoeken. Voorts werd hierin ook beklem-
toond dat in Nederland zelf al gewerkt moest worden aan de opbouw van een 
krachtig katholiek verenigingsleven met patronaten, toneel- en zangverenigingen 
alsmede bonden zoals het Kruisverbond, dat zich richtte op de drankbestrijding. 
Wanneer leden van die verenigingen en bonden vervolgens in Duitsland gingen 
werken, zouden zij er sneller toe overgaan ook daar dergelijke organisaties op te 
richten. Onder verantwoordelijkheid van diezelfde ksa was kort voordien ook al 
de brochure Bescherming van Nederlandsche arbeiders in het Buitenland uitgebracht. 
Hierin werd de oprichting van een ‘Centraal Bureau voor sociale actie onder de 
Hollandse arbeiders in Duitsland’ bepleit.
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Op initiatief van de Bossche bisschop Wilhelmus van de Ven (1892-1919) 
had vervolgens op 2 februari 1907 een bijeenkomst plaatsgevonden van enkele 
priesters uit dat bisdom onder leiding van pastoor C. Prinsen uit ’s-Hertogen-
bosch, waaraan ook werd deelgenomen door Innocentius Hens. Al of niet op hun 
verzoek stelde hij een Rapport voor een Program van Actie ten behoeve der Hollandsche 
Arbeiders in Duitschland samen. Daarin bepleitte hij allereerst een mentaliteitsver-
andering: arbeiders moesten al vóór hun vertrek naar Duitsland doordrongen 
zijn van het belang van een goed opgebouwd katholiek verenigingsleven. Via 
een lidmaatschap van een Nederlandse St. Jozefvereniging die kon fungeren als 
‘een voorbereidende oefenschool’, werd vervolgens de drempel verlaagd naar een 
lidmaatschap van een, uiteraard al even katholieke Duitse Arbeiterverein of Ge-
werkschaft. Het lidmaatschap daarvan was op den duur van groot belang voor 
wie economisch echt aan Duitsland gebonden was. Innocentius was eigenlijk 
geen voorstander van een in Nederland opgericht Centraal Bureau. Maar als het 
er toch moest komen, dan zou dat door de betrokken missionarissen zelf moeten 
worden opgericht en in stand gehouden. Maar dat was niet het standpunt van 
het episcopaat.

Op 28 mei 1907 besloten de bisschoppen tot de oprichting van een Centraal 
Bureau en daarbij, waarschijnlijk op verzoek van de bisschop Josephus Dreh- 
manns (1900-1913) van Roermond, gebruik te maken van Nederlandse redemp-
toristen die de voorbije jaren in het Essener-Bezirk ook ‘Holländische Gottes-
dienste’ hadden verzorgd. Waarom Drehmanns vervolgens contact opnam met 
Adrian Brors, de provinciaal van de Duitse redemptoristen, is niet geheel dui-
delijk. Waarschijnlijk was dat omdat de Duitse redemptoristen veel volksmis-
sies gaven in het Rijnland en goede betrekkingen onderhielden met de pastoors 
ter plaatse. Innocentius Hens die weinig van de redemptoristen moest heb- 
ben, slaagde er echter met enige moeite in ‘het Redemptoristengevaar’ waarmee  
hij naar eigen zeggen al eerder in het Ruhrgebied te maken had gekregen, af te 
wenden.

Maar ‘een Centraal-comité tot behartiging der belangen van de R.K. Neder-
landers in Duitschland’ kwam er wel. Het werd op 12 december 1907 officieel 
opgericht met financiële steun vanuit de vijf Nederlandse bisdommen. Voorzit-
ter werd de al genoemde pastoor Prinsen. Het comité stelde zich onder meer 
ten doel te zorgen voor goede kosthuizen in het Ruhrgebied; de oprichting van 
plaatselijke St. Jozefverenigingen te stimuleren; een eigen blad voor de katho-
lieke arbeiders in Duitsland op te zetten; het drankmisbruik in het Ruhrgebied 
tegen te gaan; in Nederland een of meer informatiebureaus in te richten voor 
arbeiders die van plan waren naar Duitsland te gaan; en bij meer orden of con-
gregaties belangstelling te wekken om leden voor het Duitse werk beschikbaar te 
stellen. Daartoe zou elke deelnemende orde of congregatie een eigen werkdistrict 
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krijgen. Meteen al werd besloten het kapucijnenklooster in Babberich tot infor-
matiebureau voor het kapucijnendistrict aan te wijzen.

In de maanden nadien nam het Centraal Comité een aantal besluiten om het 
Duitse werk effectiever te maken. Eerst werd via aartsbisschop Van de Wetering 
contact opgenomen met de bisschoppen van Keulen, Munster en Paderborn. Die 
moesten er namelijk mee akkoord gaan dat enkele in Nederland gevestigde orden 
‘patres missionarii’ naar hun bisdommen konden zenden. Toen die in maart/april 
1908 groen licht gegeven hadden, werd begonnen met de vorming van een net-
werk van correspondentschappen of plaatselijke comités in Nederland. Daarbij 
moesten de betrokken pastoors als aanspreekpunt fungeren. De comités kregen 
tot taak de mannen te registreren die in Duitsland gingen werken. Vervolgens 
moesten zij die registratie doorgeven aan het bestuur van de St. Jozefvereniging 
ter plaatse. De arbeiders zelf kregen bij hun vertrek informatie mee over die ver-
eniging, maar ook over goede kosthuizen e.d.

De maatregel sloeg met name aan in de drie zuidelijke bisdommen. Zo tel-
de het bisdom Den Bosch eind december 1908 al 23 en het bisdom Breda 29 
plaatselijke comités. Minstens zo belangrijk was dat het Centraal Comité erin 
slaagde, afgezien van de kapucijnen, drie andere orden voor het Duitse werk te 
interesseren: de franciscanen, de redemptoristen en de (geschoeide) karmelieten. 
Vertegenwoordigers van deze vier instituten kwamen op 19 mei 1908 voor het 
eerst als ‘missionarissen-vergadering’ bij elkaar in het kapucijnenklooster in Den 
Bosch om ieders werkterrein af te bakenen en voor de nog op te richten St. Jozef-
verenigingen gelijkluidende statuten vast te stellen. Omdat de redemptoristen 
zich kort daarop uit het samenwerkingsverband terugtrokken, moest uitgezien 
worden naar leden van een ander instituut. Dat werden de conventuelen. Zoals al 
vermeld wees elke deelnemende orde een van haar kloosters aan als informatie-
bureau: de franciscanen hun klooster in Heerlen, de karmelieten hun klooster in 
Boxmeer en wat later dat in Hoogeveen en de conventuelen dat in Urmond. Ook 
wezen de drie instituten elk twee paters aan die belast werden met het oprichten 
van St. Jozefverenigingen in hun district en via die verenigingen moesten werken 
aan de ‘zedelijke en stoffelijke verheffing onzer landgenooten’ ter plaatse.

Op de navolgende ‘missionarissen-vergaderingen’ die enkele keren per jaar 
plaatsvonden, werd in nauw overleg met het bestuur van het Centraal Comité 
bepaald waar nieuwe St. Jozefverenigingen konden worden gesticht en hoe die 
zouden worden aangestuurd. Aan de vooravond van de oorlog 1914-1918 waren 
er niet minder dan twintig van dit soort verenigingen in het Rurhgebied actief. 
Hieraan waren op dat moment in totaal negen missionarissen verbonden: drie 
kapucijnen, twee franciscanen, twee conventuelen en twee karmelieten. Om hun 
werkzaamheden te financieren beschikte het Centraal Comité echter niet over 
voldoende fondsen. Daarom was al in augustus 1910 contact gezocht met het mi-
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nisterie van Handel en Nijverheid in Den Haag ter verkrijging van Rijkssubsidie. 
Tijdens een gesprek met de directeur-generaal van de Arbeid kregen de paters 
Innocentius en Suitbertus Smitz te horen dat om voor subsidie in aanmerking te 
komen naast het uit louter priesters bestaande Centraal Comité een vereniging 
moest worden opgericht met een bestuur, bestaande uit enkele ‘flinke leken’. Dat 
zou een subsidieaanvraag kunnen indienen. De missionarissen zouden vervol-
gens als te bezoldigen ambtenaren in dienst moeten komen van die vereniging.

Het Centraal Comité ging kort daarop over tot oprichting van de vereniging 
‘Nederland’ en slaagde erin enkele bekende katholieke voormannen als bestuurs-
lid te strikken. Voorzitter werd jhr.mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936), 
op dat moment Tweede Kamerlid voor de Algemene Bond van rk Kiesvereni-
gingen en woonachtig in Maastricht. Dat juist hij voorzitter wilde worden lag 
enigszins voor de hand. Als voorzitter van Sobriëtas, de katholieke bond tot 
bestrijding van drankmisbruik, hoopte hij de drankbestrijding ook hoog op 
de agenda van de vereniging ‘Nederland’ te krijgen. Die vereniging stelde zich 
namelijk ten doel ‘de behartiging der maatschappelijke en stoffelijke belangen 
van de R.K. Nederlandsche arbeiders in Duitschland’. De drankbestrijding was 
daarvan een inherent bestanddeel. Voor het Centraal Comité betekende een en 
ander dat het zich voortaan enkel om de geestelijke belangen van de arbeiders 
bekommerde. Voor de betrokken missionarissen veranderde er echter nauwe- 
lijks iets.

Van overheidssteun is vooral sprake geweest tijdens de oorlog 1914-1918. 
Maar mogelijk is voordien ook al subsidie verstrekt ten behoeve van het week-
blad dat op 1 mei 1909 door het Centraal Comité was opgericht. Dit blad, De 
Nederlander in Duitschland, was onder meer bedoeld om het onderlinge contact 
tussen de St. Jozefverenigingen te versterken, maar ook om propaganda te ma-
ken voor het Duitse werk. Het bevatte opiniërende artikelen, onder andere tegen 
het socialisme en de zogenoemde ‘freie Gewerkschaften’, korte nieuwsberichten 
uit binnen- en buitenland, nieuws vanuit de afzonderlijke St. Jozefverenigingen 
en een feuilleton. Het blad werd geredigeerd door de secretaris van het Centraal 
Comité, kapelaan J. Kitslaar uit Berchem bij Oss. Kort vóór het uitbreken van 
de oorlog veranderde het blad van naam: het werd nu De R.K. Nederlander in den 
vreemde. Die naamsverandering heeft het blad echter niet kunnen redden. Enkele 
maanden nadien werd het opgeheven, waarschijnlijk omdat de papierkosten door 
de oorlog te sterk gestegen waren.

Ondanks het wegvallen van De R.K. Nederlander in den vreemde als propagan-
da-instrument en bindmiddel tussen de katholieke Nederlandse arbeiders in het 
Ruhrgebied werd het missiewerk in het gebied ‘nahe Rhein und Ruhr’ tijdens de 
oorlog voortgezet, in elk geval door de kapucijnen. Zo waren gedurende bijna 
geheel het jaar 1915 nog steeds drie paters elk weekend in de diverse St. Jozef-
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verenigingen actief: Rudolphus Waalen, tot november 1915, Emmanuel van der 
Heide (1874-1950) uit Zesgehuchten vanaf begin 1914 en Livinus Verstappen 
(1878-1946) uit Stiphout vanaf april 1915, daarbij ‘trotseerende alle moeilijkhe-
den van den nog steeds voortdurenden oorlog’. Een gevolg van die oorlog was 
dat honderden werkloos geworden arbeiders en vaak hele gezinnen (een aantal 
arbeiders was inmiddels in Duitsland getrouwd) naar Nederland terugkeerden, 
temeer omdat in Nederland zelf de werkgelegenheid ook weer toenam. Mogelijk 
verklaart dat waarom het bestuur van de Nederlandse kapucijnen in november 
1915 besloot Rudolphus uit het Duitse werk terug te trekken en voor hem geen 
opvolger te benoemen. Overigens tot groot ongenoegen van zijn beide collegae, 
die aan de provinciaal lieten weten dat het vertrek van Rudolphus ‘bijna net zoo 
erg (was) als dat hier een parochie opeens van de pastoor beroofd werd’.

Voor de Nederlanders die in Duitsland achterbleven, vooral de gezinnen met 
kinderen, verslechterden de leefomstandigheden tijdens de oorlog met de dag. 

De ‘Duitse missionarissen’ Livinus Verstappen (1878-1946) uit Stiphout (links) en 
Emmanuel van der Heide (1874-1950) uit Zesgehuchten (rechts) bij een bezoek aan een 
kolenmijn in het Ruhrgebied, ca. 1916. 
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Debet hieraan waren vooral de steeds maar stijgende voedselprijzen. Daarom 
werden door de diverse St. Jozefverenigingen plaatselijke steuncomités opge-
richt. Die konden een beroep doen op het Koninklijk Nationaal Steuncomité 
(knsc) dat kort na het uitbreken van de oorlog op initiatief van koningin Wil-
helmina in Nederland was opgericht. Het knsc stelde vanaf 1916 elke maand 
ongeveer 20.000 mark voor noodhulp aan Nederlandse gezinnen in Duitsland 
beschikbaar. Dat geld werd door de plaatselijke steuncomités verdeeld. Emmanu-
el van der Heide en Livinus Verstappen zagen erop toe dat dit eerlijk gebeurde.

Ook zorgden zij er vanaf 1917 voor dat Nederlandse kinderen uit Duisburg, 
Essen, Bottrop en Beeck elk jaar een aantal weken bij een katholiek gezin in Ne-
derland konden verblijven. Daartoe werkten zij samen met het in 1914 gestichte 
rk Huisvestingscomité voor Oorlogskinderen (rkhc). Gastouders werden 
geworven via het Zondagsblad voor het Katholiek Huisgezin. Na de oorlog gingen 
deze ‘kindertransporten’ nog door, maar nu betrof het vooral Duitse kinderen 
die in de chaotische beginjaren van de Republiek van Weimar het meest te lijden 
hadden van de voedselschaarste die toen in het Ruhrgebied heerste. Livinus bleef 
daartoe nauw samenwerken met het rk Huisvestingscomité in Nederland.

Vanaf oktober 1919 was Livinus nog de enige Nederlandse kapucijn die in het 
Ruhrgebied werkzaam was. Hij moet het in die jaren niet gemakkelijk hebben ge-
had. Het Ruhrgebied werd van januari 1923 tot augustus 1925 bezet door Franse 
en Belgische troepen. Er werd veel en langdurig gestaakt. En omdat de Duitse 
overheid de uitbetaling van de lonen nu voor haar rekening nam, ontstond er een 
gigantische inflatie, waardoor de kosten van levensonderhoud de pan uit rezen. 
Een gevolg daarvan was dat nog meer Nederlanders het Ruhrgebied verlieten en 
naar Nederland terugkeerden. En dat leidde weer tot een leegloop en opheffing 
van verschillende St. Jozefverenigingen.

Mede daarom besloot het provinciebestuur in de loop van 1934 een punt te 
zetten achter het Duitse werk. En dus moest ook Livinus Verstappen na er ruim 
negentien jaar te hebben gewerkt op 27 september 1934 Duitsland verlaten. Daar 
kwam bij dat het provinciebestuur zich grote zorgen maakte over het optreden 
van het Hitler-regime in Duitsland: ‘een dictatuur zooals geen Deutsche keizer 
ooit heeft gekend’. Dat regime stond niet toe dat zich nog nieuwe Nederlandse 
arbeiders in Duitsland vestigden. Ook wilde het alle St. Jozefverenigingen in het 
Ruhrgebied opheffen, omdat die niet enkel een godsdienstig doel dienden, maar 
ook sociale en culturele activiteiten ontplooiden. Daarmee hinderden zij de in-
voering van de ‘Nieuwe Orde’ in Duitsland.

Daarnaast was een aantal kapucijnen in Nederland van oordeel dat het Duitse 
werk niet tot ‘de kern van onze apostolische prediking’ behoorde. Zo had provin-
ciaal Stanislaus Luppes zich al eens in verband daarmee laten ontvallen bezwaren 
te hebben tegen ‘het vast gestationeerd zijn in de streek waar geestelijke hulp 
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noodig is’. Bovendien onttrokken de Duitsland-missionarissen zich meermalen, 
overigens noodgedwongen, veel sterker aan de eisen van de dagorde en de bijbe-
horende observantie dan door het Reglement voor onze missionarissen in Duitschland 
uit 1910 was toegestaan. Voor missionarissen als Innocentius, Emmanuel, Livi-
nus en ook Henricus was dat echter geen probleem. Zij vonden ook dat het Duit-
se werk zonder meer deel uitmaakte van het ‘ministeriewerk’ van de Nederlandse 
kapucijnen. Maar de beslissing daarover werd niet door hen genomen.

2.2 het zeeliedenapostolaat in rotterdam en 
amsterdam: ‘voor ons een nog onontgonnen terrein’

Een opmerkelijke vorm van categoriaal, tevens sociaal apostolaat dat door Neder-
landse kapucijnen is beoefend, vormt het zeeliedenapostolaat in Rotterdam en 
wat later ook in Amsterdam in de periode 1923-1934. Dit werk, waarbij in totaal 
overigens slechts drie kapucijnen direct betrokken zijn geweest, is onlosmakelijk 

Livinus Verstappen met het bestuur van de St. Jozefvereniging van Essen-Ruhr in 1916.
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verbonden met de stichting van het kloostertje op Katendrecht waarvan eerder 
sprake was. Het was namelijk een van de bewoners van dit klooster die in de 
nazomer van 1923 werd aangewezen voor dit apostolaat. Dat lag ook wel voor de 
hand. Bisschop Augustinus Callier (1903-1928) van Haarlem had de kapucijnen 
immers al in 1919 toestemming gegeven zich in Rotterdam te vestigen, maar dan 
wel op voorwaarde dat zij zich ook zouden bekommeren om het geestelijk wel-
zijn van de talloze havenarbeiders en bootwerkers in die stad, maar meer nog om 
dat van de Rijn- en binnenvaartschippers. Die werden door de gewone zielzorg 
nauwelijks bereikt en dreigden ten prooi te vallen aan ongeloof, zedenbederf en 
socialisme. Enige tijd later liet de bisschop weten dat hij het op prijs zou stellen 
wanneer de kapucijnen zich ook zouden inlaten met de zorg voor ‘de voornamere 
zeelui’ die soms slechts tijdelijk in een logement op Katendrecht verbleven in 
afwachting van aanmonstering op een volgend schip. Wat zij in die tijd deden, 
beantwoordde lang niet altijd aan de eisen die de kerk aan iemands levenswandel 
stelde, aldus de bisschop, zoon van een zeeloods uit Vlissingen en dus enigszins 
bekend met het ‘vlottende’ zeemansleven.

De kapucijnen hadden zich echter nooit eerder met dit type apostolaat bezig-
gehouden. Andere orden en congregaties trouwens ook niet. Daarom stelde de 
gardiaan van Katendrecht, Richardus van den Bergh, na overleg met een aantal 
betrokkenen een tweetal rapporten op, respectievelijk getiteld ‘Het Schippers-
werk’ dat gedateerd was 16 februari 1923 en ‘Het Werk onder Zeevarenden’, ge-
dateerd 5 maart 1923. Een eigen priester voor de Rijn- en binnenschippers was, 
aldus Richardus in zijn eerste rapport, zeer gewenst, maar die priester moest dan 
wel de beschikking krijgen over een kantoortje in de buurt van de Schippers-
beurs. Ook zou hij een eigen motorbootje mét stuurman moeten hebben om 
de schepen langs te kunnen gaan. Voor de zeelieden zou er, in elk geval op iets 
langere termijn, een eigen katholiek zeemanshuis moeten komen, temeer omdat 
het Christelijk Zeemanshuis aan de Veerhaven en het neutrale Rotterdamse Zee-
manshuis aan de Calandstraat niet goed functioneerden. Maar belangrijker was 
de uitgave van een contactblad ‘om voeling met de zeelieden te krijgen’. Beide 
rapporten werden begin april 1923 door de provinciale definitie besproken. Hier-
na liet provinciaal Stanislaus Luppes aan de bisschop weten dat de kapucijnen 
het schipperswerk niet konden verzorgen, maar het zeeliedenwerk op den duur 
wellicht wel.

In februari 1924 werd de reeds genoemde Adrianus Koens uit Bergen op 
Zoom door de provinciaal voor het zeeliedenwerk aangewezen. Adrianus, die 
tot dan toe vooral actief was geweest ten behoeve van ‘het apostolaat van de pen’, 
met name in het Zondagsblad voor het Katholieke Huisgezin, en die de Borneo-Alma-
nak en in 1913 het Maandschrift voor de leden van de Derde Orde had opgericht, was 
een gedreven maar eigengereide en dominante man met wie het niet gemakkelijk  
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samenwerken was. Maar dat was vooralsnog ook niet nodig. Om zich te oriën-
teren op ‘dit voor ons nog onontgonnen terrein’ bracht hij meteen na zijn aan-
stelling een bezoek aan de beide genoemde zeemanshuizen. Ook reisde hij naar 
Antwerpen en Zeebrugge om te bezien wat daar voor de zeelieden werd gedaan. 
Daarover bracht hij rapport uit aan bisschop Callier, die hem op 28 augustus 1924 
officieel voor het zeeliedenwerk benoemde. Op financiële steun van de kant van 
het bisdom hoefde Adrianus echter niet te rekenen. Ook het provinciebestuur 
kwam vooralsnog niet met een financiële tegemoetkoming over de brug. Van 
een spoedige opening van een eigen katholiek zeemanshuis kon dan ook geen 
sprake zijn. Adrianus begon daarom met het bezoeken van zieke zeelieden in de 
verschillende Rotterdamse ziekenhuizen. Voorts startte hij met financiële steun 
van N.V. De Maasbode, uitgeefster van het gelijknamige dagblad, in april 1924 
met een eigen bescheiden weekblaadje, Recht door Zee, dat gratis op de voor anker 
liggende schepen werd verspreid. In het inleidende artikel van het eerste nummer 
schreef hij: ‘Zooveel mogelijk wil dit blad U het kerkelijk leven helpen meeleven. 
Het wil U wekelijks van geestelijk voedsel voorzien. Het wil U herinneren aan de 
verschillende feesten van het Kerkelijk Jaar. Het wil U op de hoogte houden van 
hetgeen op godsdienstig gebied geschiedt. Het wil een waarschuwende stem zijn 
voor de gevaren aan boord en voor de vele mannelijke en vrouwelijke landhaaien, 
die het gemunt hebben op uw geld en op uw ziel.’ Daarom bevatte dat eerste 
nummer dat een oplage had van duizend exemplaren, ook lijsten van katholieke 
kerkgebouwen en ‘veilige’ zeemanshuizen in de verschillende internationale zee-
havens in en buiten Europa.

Voorts slaagde Adrianus er na enkele maanden in om met steun van enkele 
vrijwilligsters uit het Katendrechtse rectoraat een zogenoemde varende biblio-
theek op te zetten. Dat betekende dat schepen die uit Rotterdam vertrokken, 
een aantal kisten met goede, katholieke boeken meekregen. Die kisten werden 
weer opgehaald als die schepen na enkele weken of maanden in de Rotterdamse 
haven terugkeerden. Ook richtte hij in oktober 1924 de ‘Stichting het Roomsch 
Katholiek Zeelieden Secretariaat’ op. Bestuursleden van die stichting, ten behoe-
ve waarvan Adrianus als directeur of beheerder fungeerde, vormden het Comité 
van het rk Zeelieden Secretariaat, dat zich onder meer beijverde om gelden ten 
behoeve van dit apostolaatswerk te verwerven. Daartoe werd eveneens in okto-
ber 1924 een Broederschap van het Apostolaat ter Zee opgericht, die na enkele 
maanden al enkele honderden leden telde.

Om aan zijn werk meer bekendheid te geven schreef Adrianus ook artikelen  
over het zeeliedenwerk, inmiddels het ‘Apostolaat ter Zee’ geheten, in onder meer  
De Maasbode en De Tijd. Dat leverde diverse steunbetuigingen op, ook in financi-
eel opzicht. Bovendien nam een zekere Jan Borgonjen, machinist bij de knsm in 
Amsterdam, naar aanleiding van een van die artikelen contact op met Adrianus. 
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Dat leidde in januari 1926 tot de oprichting van een Amsterdamse afdeling van 
het zeeliedenapostolaat met een bestuur dat overigens alleen uit leken bestond. 
Adrianus beschouwde zich wel als aalmoezenier van dat Amsterdamse bestuur.

Het was voor Adrianus een grote teleurstelling dat hij na het provinciaal ka-
pittel van 1927 benoemd werd tot kapelaan in IJmuiden. Hij kreeg in Rotterdam 
echter wel een opvolger. Dat werd Quirinus Sas uit Alphen. Die had in 1917, 
zoals eerder vermeld, Franciscaansch Leven opgericht, dat zich inmiddels een vaste 
plaats had verworven in katholiek Nederland. Ook had hij enkele romans op zijn 
naam staan. Dat juist hij voor het zeeliedenwerk werd aangewezen, lag tegen die 
achtergrond niet voor de hand. Mogelijk verklaart dat waarom hij tot begin au-
gustus 1928 moest wachten alvorens hij door de bisschop tot ‘Havenkapelaan te 
Rotterdam’ werd benoemd. Het voordeel van die officiële benoeming was wel dat 
hij nu gemakkelijker contact kon leggen met collegae in andere landen. Zo had 
de voormalige schipper Peter Anson (1889-1975) al in 1920 in Glasgow (Schot-
land) het ‘Apostleship of the Sea’ gesticht. Het bureau van deze organisatie was 
in 1928 van Glasgow naar Londen overgebracht. Vanuit Londen werd deze be-
langenvereniging voor zielzorg onder zeevarenden uitgebouwd tot de internati-
onale koepelorganisatie ‘Apostolatus Maris Internationale Consilium’ (amic), 
waarbij het zeeliedenapostolaat in de verschillende landen de status kreeg van – 
nationale – afdeling van amic. In het kader van die ontwikkeling werd Recht door 
Zee in het najaar van 1929 door Quirinus omgedoopt tot Apostolatus Maris. Om 
het contact met amic verder te verstevigen bezocht hij in september 1929 en in 
september 1930 de Internationale Congressen van het Katholieke Zeeliedenwerk 
in Boulogne-sur-Mer en Liverpool.

Ook in Nederland zelf verzette Quirinus het nodige werk. Zo slaagde hij 
er in 1929 in voldoende gelden bijeen te brengen om de voorzaal van het Sint 
Fidelispatronaat aan de Breede Hilledijk 231b voor ‘zijn’ zeelieden in te richten 
tot ‘Roomsch Katholiek Clubhuis’. Een jaar later kwam het gehele patronaats-
gebouw dat inmiddels bekendstond als ‘de roomse kroeg’, ter beschikking van 
het zeeliedenapostolaat. Het werd daarmee het eerste katholieke zeemanshuis 
in ons land. Quirinus bekommerde zich echter niet alleen om de zeelieden maar 
ook om de talloze prostituees die op ‘de Kaap’ actief waren. Vanwege zijn acties 
om de prostitutie aldaar uit te bannen stond hij in de wijk al spoedig bekend als 
‘de rosse pater’. Of die faam ertoe geleid heeft dat hij op 20 september 1931 een 
benoeming voor het Commissariaat van Warschau in Polen kreeg en dus zijn 
werk in Rotterdam moest opgeven, valt niet meer na te gaan.

Kort daarop werd de organisatie van het zeeliedenwerk in opdracht van Cal-
liers opvolger, bisschop Joannes Aengenent (1928-1935), gestroomlijnd. Vanaf  
3 december 1931 was dit werk ondergebracht in het ‘Genootschap Het Apostolaat 
ter Zee’. Dit stelde zich ten doel ‘het behartigen van het godsdienstig, zedelijk en 
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cultureel welzijn van de Nederlandsche zeelieden der groote vaart en der zeevis-
scherij en van de zeelieden van iedere nationaliteit in de havens van Nederland en 
de Koloniën’. Daartoe beschikte het voortaan over twee zelfstandige afdelingen: 
Rotterdam en Amsterdam, nu ‘havendistricten’ genoemd, ieder met een eigen 
havenaalmoezenier. In Rotterdam werd dat na het vertrek van Quirinus in sep-
tember 1931 diens medebroeder Laurianus Gerritsen (1897-1960) uit Ulft. Die 
moest daarvoor zijn professoraat in Langeweg (hij was daar leraar Engels) tot zijn  
grote spijt opgeven. Maar door zijn goede beheersing van de Engelse taal was hij 
naar de overtuiging van het provinciebestuur bij uitstek geschikt voor het zeelie-
denwerk. Op 24 september 1931 kreeg hij ook een bisschoppelijke benoeming.

Havenaalmoezenier in Amsterdam werd de man die in 1923/’24 met het zee-
liedenwerk was begonnen, Adrianus Koens, die daartoe per 25 september 1931 
van IJmuiden naar Amsterdam werd verplaatst. Hij zorgde ervoor dat Amster-
dam ook een katholiek zeemanshuis kreeg. Dat werd met ingang van 21 februari  
1932 gevestigd aan de Prins Hendrikkade naast de Sint Nicolaaskerk. Vanaf  
3 december 1933 werd hij door bisschop Aengenent ook belast met de hoofdlei-
ding van het Apostolaat ter Zee. Zowel in Amsterdam als in Rotterdam werden 
het scheepsbezoek, de varende bibliotheek met de boekenkisten en het zieken-
huisbezoek dankzij de inschakeling van groepen vrijwilligers geïntensiveerd en 

Ferrerius van den Hurk (1907-1989) uit Heesch was na afloop van zijn provinciaal s-
periode in juli 1951 gedurende een half jaar vicarius van ‘de Tichel’ in Amsterdam.  
Hier gaat hij op huisbezoek aan een van ‘zijn’ grachten. 



het dienstwerk in nederland  |  309

via afzonderlijke werkgroepen of clubs beter gestructureerd. Apostolatus Maris, 
inmiddels een maandblad, verscheen nu om de drie maanden in het Engels als 
officieel internationaal orgaan van de amic en achtmaal als Nederlands maand-
blad van Het Apostolaat ter Zee. Fredegandus Koens (1895-1974), een jongere 
broer van Adrianus, heeft jarenlang korte bezinnende artikelen voor Apostolatus 
Maris geschreven.

Adrianus zelf was samen met de zeekapitein C.A.W. van Dijk medesamen-
steller van Het Zeemanskerkboek, vermoedelijk deels een bewerking van het Prayer 
Book for Catholic Seafarers van de Engelse jezuïet Martin Dale. Hij zorgde er ook 
voor dat exemplaren van dit boek opgenomen werden in de varende bibliotheek 
van het Apostolaat ter Zee.

Waarom de kapucijnen zich in 1934 hebben teruggetrokken uit het Aposto-
laat ter Zee, is niet geheel duidelijk. Feit is dat Quirinus al op 30 oktober 1930 
samen met Cajetanus Sweering (1885-1946) uit Ossendrecht, de toenmalige 
rector van Katendrecht, in een strikt vertrouwelijke brief aan de provinciaal had 
voorgesteld ‘onze zielzorg op Katendrecht en het zeeliedenwerk’ over te doen 
aan de Priesters van het Heilig Hart (scj). Die congregatie had enkele maanden 
tevoren op de linker Maasoever voor haar werk ten behoeve van de verwaarloos-
de jeugd een nieuw buurthuis van het Sint Franciscus Liefdewerk geopend en 
zou naar het oordeel van beide briefschrijvers graag bereid zijn beide werken over 
te nemen. Wat het kerkenwerk betrof vonden zij het beter dat de kapucijnen alle 
aandacht gingen richten op Charlois: dat bood voor de toekomst meer perspec-
tieven dan Katendrecht. Ten aanzien van het zeeliedenwerk wezen zij erop dat 
dit werk om méér mensen vroeg dan nu het geval was, niet alleen in Rotterdam, 
maar ook in Amsterdam. ‘Zeeliedenpriesters’ moesten bovendien buitenlandse 
reizen kunnen maken en bij hun bezoek aan schepen ‘in politiek kunnen lopen 
in plaats van in pij’. Het provinciebestuur wilde vooralsnog echter niet op het 
voorstel van Quirinus en Cajetanus ingaan.

Dat veranderde toen er in Den Bosch steeds meer klachten binnenkwamen 
over het weinig coöperatieve optreden van Adrianus Koens, ook in relatie tot diens  
medebroeder Laurianus in Rotterdam. Daar kwam bij dat Laurianus het vertikte  
nog langer in pij de schepen te bezoeken: vanaf een klein bootje in weer en wind 
in pij een touwladder opklauteren vond hij veel te gevaarlijk. Dit alles vormde 
voor het provinciaal kapittel van september 1933 voldoende reden om het nieuwe 
bestuur te adviseren af te zien van het eerder aangenomen voorstel op Katen- 
drecht een nieuwe kerk te bouwen. Ook mocht provinciaal Anacletus Snijders 
(1896-1975) uit Breda met de scj in gesprek gaan over de overdracht van kerk 
en klooster op Katendrecht. Daarbij mocht hij dan ook het zeeliedenapostolaat 
in Rotterdam betrekken. Die gesprekken verliepen vlot. En nadat ook Rome 
akkoord was gegaan, vond op 10 mei 1934 (Hemelvaartsdag) de officiële over-
dracht plaats.
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Een probleem was echter nog het zeeliedenwerk in Amsterdam. Hiervoor 
kwam ‘een oplossing’ toen bisschop Aengenent op 30 juli 1934 aan provinciaal 
Anacletus liet weten dat pater Adrianus zich binnen en buiten het bisdom Haar-
lem niet meer mocht inlaten met ‘instellingen of acties die met het Zeeapostolaat 
in verband staan’. Zijn conflicten met andere betrokkenen, onder wie de scj-ers 
in Rotterdam, waren daar volgens de bisschop debet aan.

Op 15 mei 1934 trokken alle kapucijnen zich uit Katendrecht terug. Laurianus 
werd als havenaalmoezenier opgevolgd door Antoon van Rixtel scj. Die besloot 
na enkele maanden het clubhuis aan de Breede Hilledijk vanwege de overlast 
door postende prostituees te verlaten en een nieuw katholiek zeemanshuis in te 
richten buiten Katendrecht. Dat werd ‘Stella Maris’ aan het Willemsplein, dat tot 
in de Tweede Wereldoorlog is blijven functioneren. In de loop van augustus 1934 
werd Adrianus Koens vanuit Amsterdam naar Babberich verplaatst. Bisschop 
Aengenent benoemde vervolgens de wereldheer J.G. Welsch tot havenaalmoeze-
nier in Amsterdam. Ook wist hij zijn collegae-bisschoppen ervan te overtuigen 
dat een reorganisatie van het zeeliedenapostolaat gewenst was. En dus kwam er 
in Nederland een ‘Federatie van Genootschappen van het Apostolaat ter Zee’ 
met als president de bisschop van Haarlem. Aengenent zorgde er ook voor dat er 
in oktober 1934 in IJmuiden-Velsen en in april 1935 in Den Haag-Scheveningen 
een havendistrict kwam, elk met een eigen aalmoezenier. Eerder was ook in het 
marinedistrict van Den Helder een aparte afdeling gesticht.

De kapucijnen hebben in deze en andere initiatieven geen enkele rol meer 
gespeeld. Maar dat zij op dit apostolaatsterrein pionierswerk hebben verricht, 
is nadien nog diverse malen door hun opvolgers gememoreerd. Voor het eerst 
gebeurde dat tijdens een internationaal congres van amic in Hamburg op 25-27 
augustus 1934. Adrianus Koens hield tijdens deze meeting een inleiding, getiteld 
‘De godsdienstige psychologie van de zeeman’. Het was zijn laatste activiteit ten 
behoeve van het Apostolaat ter Zee. Maar illustratief is wel dat hij bij de viering 
van het 25-jarig bestaan van dit Apostolaat op 28 februari 1949 in Rotterdam tot 
de eregasten behoorde.

2.3 het arbeiderspastoraat: ‘van kerkbank naar 
werkbank’

Het Credo Pugno-werk
Vanuit hun kloosters in met name Breda, Helmond, IJmuiden, Amsterdam en 
Rotterdam kwamen de kapucijnen aan het begin van de twintigste eeuw als van-
zelf in aanraking met wat al eerder ‘de sociale quaestie’ werd genoemd. Vooral 
jongemannen die van het platteland naar genoemde steden trokken om werk te 
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zoeken in fabrieken en havens, dreigden hiervan het slachtoffer te worden. Om te 
voorkomen dat zij de kerk voorgoed de rug zouden toekeren, zorgden de kapu-
cijnen rond hun kloosters voor een breed sociaal-kerkelijk verenigingsleven dat 
ook bedoeld was als een soort sociaal vangnet. De ‘trekkers’ in die verenigingen 
waren vaak afkomstig uit een plaatselijke derde orde-afdeling. Maar daarbij bleef 
het niet. Zo waren er al vanaf begin jaren dertig ook kapucijnen werkzaam ten be-
hoeve van de kernvorming in de standsorganisatie der arbeiders: het Roomsch- 
Katholiek Werkliedenverbond (rkw v), na de oorlog omgebouwd tot de Katho-
lieke Arbeidersbeweging (k ab), vooral in de bisdommen Breda, Den Bosch en 
Haarlem. Dit zogenoemde Credo Pugno-werk (‘Ik geloof en daarom strijd ik’) 
functioneerde als een ‘vormingsinstituut’ en als een ‘actie-centrale’ en stond als 
zodanig in functie van de geestelijke en maatschappelijke emancipatie van de 
georganiseerde katholieke arbeiders.

Voor het daarmee verbonden cursuswerk werd in 1934 in het bisdom Breda 
een Instituut voor Kernvorming opgericht dat onder leiding kwam te staan van 
de eerder genoemde Paschasius van der Meeren uit Meerveldhoven. Die werkte 
toen al enkele jaren in de stad Breda aan de vorming van apostolaatskernen bij 
fabrieksmeisjes via de sinds 1927 bestaande Katholieke Jeugdvereniging (kjv). 
Omdat hij begiftigd was met een vlotte pen, werd hij in 1938 ook belast met het 
hoofdredacteurschap van het maandblad Credo Pugno van de diocesane Werklie-
denbond. In 1948 werd zijn taak als Credo Pugno-leider in het bisdom Breda 
overgenomen door Simeon Nuijten (1912-1991) uit Breda. Hij combineerde deze 
functie tot 1964 met een docentschap maatschappijleer aan de Katholieke Leer-
gangen in Tilburg.

In het bisdom Den Bosch was Fidentius van Beers (1906-1997) uit Tilburg, 
exegeet van professie en docent aan het theologicum van zijn orde in Biezenmor-
tel, vanaf 1937 plaatselijk en sinds 1948 ook diocesaan actief in het georganiseer-
de vormings- en ontwikkelingswerk voor de katholieke arbeiders. Meer nog dan 
Paschasius en Simeon in Breda streefde hij ernaar de arbeiders in het Bossche 
moreel en maatschappelijk weerbaar te maken op de werkvloer, de plek waar zij 
hun dagelijks brood verdienden. Daarvoor beschouwde hij de katholieke arbei-
dersbeweging als het meest geschikte instrument, ‘gezien het christelijk idealis-
me dat binnen die vakbeweging wordt gevonden’. Fidentius heeft als diocesaan 
aalmoezenier van Credo Pugno (vanaf 1948) en als diocesaan voorzitter van dit 
vormingsinstituut (vanaf 1951) in het bisdom Den Bosch honderden toespraken 
gehouden, vooral voor Credo Pugno-groepen en sociale scholen. Daarnaast 
schreef hij een groot aantal artikelen in onder meer Lering en Leiding, het blad van 
het rkw v, later de k ab, alsmede in het door de kapucijnen uitgegeven Volks-
weekblad waarvan hij vanaf 1954 een aantal jaren hoofdredacteur is geweest. Ook 
was hij bijna twintig jaar lang de organisator van de zogenoemde Gemertse Stu-
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diedagen die van 1947 tot 1986 elk jaar op het kasteel van Gemert ten behoeve 
van vooral de beleidsmakers en leidinggevenden binnen de k ab werden gehou-
den. De ombouw van de k ab naar het Nederlands Katholiek Vakverbond (nkv) 
tussen 1961 en 1964 leidde ook voor Fidentius tot een verandering van functie: 
van aalmoezenier van de Bossche k ab werd hij nu aalmoezenier voor Sociale 
Werken in het district Eindhoven. Dat bleef hij tot zijn pensioen op 1 januari 
1975. Daarmee viel het doek voor ‘de laatste Credo Pugno-pater’ in Nederland.

In het bisdom Haarlem tenslotte was, – ook reeds vanaf 1934 –, Alexan-
der de Waard (1878-1953) uit Den Helder actief als diocesaan directeur van de 
kernvorming in de ‘sociale verenigingen’. Daarmee waren de vier grote stands-
organisaties bedoeld: de rk Volksbond, de rk Land- en Tuinbouwbond, de rk 
Middenstandsbond en de rk Werkgeversverenigingen, die toen in het Haar-
lemse floreerden. Maar na de oorlog werd ook in het bisdom Haarlem voor een 
structuur gekozen die meer was afgestemd op de eigen belangen van de katho-
lieke arbeiders. Dat leidde ertoe dat eerst Engelbertus Dijkman (1889-1973) uit 
Delft en later Alfred van de Weijer (1922-2006) uit Dordrecht geestelijk leider 
werden van Credo Pugno en daarmee van heel het vormings- en ontwikkelings-
werk van de k ab in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Alfred schreef in 
die hoedanigheid onder meer de brochure Inleidingslessen voor de Credo Pugno-clubs 
in de bisdommen Haarlem en Rotterdam die in 1956 verscheen. In 1960 volgde hij 
Fidentius op als voorzitter van de sectie ‘Sociale organisaties’ van de Centrale 
Zielzorg Raad (czr), die zich ook bezighield met het Credo Pugno-werk en het 
bedrijfsapostolaat. In die functie toonde hij zich een voorstander van een nau-
we band tussen Credo Pugno, de k ab en het bedrijfsapostolaat, zoals blijkt uit  
zijn Rapport Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Nederland dat hij in november 1961 in  
opdracht van het Sociografisch Bureau van de Centrale Zielzorg Raad publi-
ceerde.

De werklozenzorg
Vanuit het Credo Pugno-werk van het rk Werkliedenverbond raakten de kapu-
cijnen ook betrokken bij de Werkloosheidsdienst van dat verbond, althans in het 
bisdom Den Bosch. Hier werden ten behoeve van de ‘geestelijke werklozenzorg’ 
van juli 1938 tot 10 mei 1940 in totaal negen kapucijnen als (hulp)aalmoezenier 
aangesteld. Tot deze groep ‘sociale paters’ behoorde Fabianus van de Ven (1881-
1965) uit Udenhout. Hij had zich voordien in opdracht van bisschop Callier 
vanuit het klooster aan de Lijnbaansgracht jarenlang ingezet voor de katholieke 
arbeiders uit Limburg en Brabant die in Amsterdam werk waren komen zoeken. 
In kringen van arbeiders en middenstanders genoot hij grote faam als spreker 
en schrijver, maar hij wist ook als geestelijk adviseur van diverse stands- en vak-
organisaties organisatorisch en bestuurlijk van de hoed en de rand. Ook was hij 
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vanaf 1918 een aantal jaren belast met de dagelijkse leiding van het Centraal Ziel-
kundig Kantoor voor de Beroepskeuze der Arbeiders in Amsterdam. Vanaf juli 
1938 werkte hij in Tilburg voor de werklozen aldaar. In Den Bosch werd dit werk 
gedaan door Othmarus Lips (1909-1984) uit Moerdijk die na de oorlog furore 
zou maken op het terrein van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg in 
Helmond. En in Helmond was het Theodorus Hamers (1905-1993) uit Tilburg, 
die in de ‘geestelijke werklozenzorg’ actief was. Hij zou in 1942 directeur en 
bestuurder worden van de rk Voogdijvereniging in Nijmegen en tot 1963 lei-
ding geven aan de kinderbescherming aldaar. Zij en de andere werkloosheidsaal-
moezeniers gaven retraites, tridua en godsdienstcursussen aan de werklozen met 
als doel demoralisatie en apathie tegen te gaan. Maar zij leverden ook bijdragen 
aan uiteenlopende ontspannings- en ontwikkelingsactiviteiten en verzorgden 
cursussen die erop gericht waren het zelfvertrouwen van de werklozen te ver-
groten. Deelnemers aan die activiteiten waren vrijgesteld van het dagelijks in de 
rij moeten staan voor het stempellokaal. En dat zorgde ervoor dat er voor de 
aalmoezeniers werk te over was.

Het bedrijfsapostolaat in het bisdom ’s-Hertogenbosch
De meest uitgesproken en ook bekendste vorm van het arbeiderspastoraat in  
Nederland is het bedrijfsapostolaat waarmee in 1943 in de Mijnstreek van het 
bisdom Roermond werd begonnen en dat in de jaren nadien geleidelijk aan ook in 
de andere bisdommen ingang heeft gevonden. Kapucijnen zijn bijna van meet af 
aan bij deze vorm van apostolaat betrokken geraakt. Dat was wellicht een gevolg 
van een oproep van het Pauselijk Staatssecretariaat aan het centrale ordebestuur 
in februari 1948 om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om de arbeidersklasse 
te (her)kerstenen. De eerste Nederlandse kapucijn die zich hierdoor aangespro-
ken voelde, was Euthymius van Iersel (1914 – uittrede 1950) uit Oisterwijk, een 
even creatieve als rusteloze man die maar moeilijk aan het keurslijf van de orde 
kon wennen. Nieuwsgierig naar hoe het er in het bedrijfsleven aan toeging, had 
hij al vanaf mei 1946 elk dag enkele uren op een fabriek gewerkt, eerst in Beek en 
Donk en later in Eindhoven, aanvankelijk in pij en met een blauwe werkschort 
voor, later in overall. Daarbij probeerde hij arbeiders te interesseren voor de vor-
ming van zogenoemde apostolaatskernen. In die kernen verdiepten de deelne-
mers zich – buiten werktijd – in vragen rond geloven en werk.

Omdat bisschop Wilhelmus Mutsaerts van ’s-Hertogenbosch (1943-1960) 
deze vorm van ‘priesterarbeid’ afwees, werd Euthymius in de zomer van 1947 
benoemd tot kampaalmoezenier bij de Dienst Uitvoering Werken (de ‘duw’) 
op Walcheren voor de grote groep bouwvakkers die daar werden ingezet in het 
kader van de wederopbouw. Begin 1949 verhuisde hij op verzoek van bisschop 
Joannes Huibers van Haarlem (1935-1960) naar IJmuiden om aalmoezenier van 
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de arbeid te worden in Kennemerland. Bij wijze van experiment mocht hij lid 
worden van de Personeelsafdeling van Hoogovens, waardoor hij direct contact 
kon leggen met de arbeiders op dit bedrijf. Na zijn uittreden uit de orde in 1950 
raakte hij aan het zwerven. In september 1952 werd hij door de bisschop onthe-
ven van zijn taak als aalmoezenier van de arbeid en opgevolgd door de wereldheer 
Coen Geraets die later een sleutelfiguur zou worden in het bedrijfsapostolaat. 
Kort daarop legde hij ook zijn priesterschap neer. Een aantal jaren later verzocht 
hij om in de orde te mogen terugkeren, maar daarop is nooit ingegaan. In 1975 is 
hij bij een verkeersongeluk om het leven gekomen.

Of andere kapucijnen zich door Euthymius’ keuze voor de arbeiderswereld 
hebben laten inspireren, is niet geheel duidelijk. Maar feit is dat toen bisschop 
Mutsaerts in 1950 in de verschillende stedelijke centra van zijn bisdom met  
een vorm van ‘bedrijfszielzorg’ begon, ook kapucijnen van de partij waren. In 
Tilburg en omgeving was dat vanaf januari 1950 Victorius Metzemaekers (1913 
– uittrede 1966) uit Vilvoorde en in Helmond vanaf februari 1950 Pachomius  
van Asten (1902-1973) uit Helmond. Victorius, die deel ging uitmaken van een 
team van vier arbeidspastores in de regio Tilburg, richtte zich op de vorming 
van apostolaatskernen in een achttal middelgrote bedrijven, waaronder twee 
befaamde wollenstoffenfabrieken, de nv Gebrs. Diepen en de nv BeKa, bei-
de in Tilburg. Ook richtte hij een contactblad op, Kerk en Bedrijf geheten. Hij 
bleef daarmee doende tot eind juli 1963, toen seculieren het bedrijfsapostolaat in  
Tilburg-Goirle overnamen. Dat gebeurde mede op aandringen van de plaatse-
lijke deken die het bedrijfsapostolaat meer aan de verschillende parochies wilde 
binden. Wereldheren zouden daartoe eerder geneigd zijn dan paters.

Pachomius had in Helmond minder succes, daarom werd hij al in 1951 ver-
vangen door Gesinus van Gorcum (1912-1985) uit Rotterdam. Maar die slaagde 
er al evenmin in de bedrijfszielzorg in Helmond tot ontwikkeling te brengen. 
Daarom werd ook hij na enige jaren uit dit werk teruggehaald. Zowel Victorius 
als Gesinus vonden overigens dat zij zich met hun werk ook op ongeorganiseer-
den moesten kunnen richten. Dat leidde tot spanningen met de k ab.

Die ontstonden er ook in Den Bosch, waar de kapucijnen in 1957 met een 
vorm van bedrijfszielzorg startten. Hier kreeg Ignatius Breuer (1913-2004) uit 
’s-Gravenhage op 20 augustus 1957 een deeltijdaanstelling als bedrijfsaalmoe-
zenier. Via zijn docentschap aan een technische school kreeg hij toegang tot een 
aantal bedrijven. Bedrijfsbezoeken beschouwde hij als een belangrijk onderdeel 
van zijn werk. Vanaf januari 1958 beschikte hij ook over een eigen werkplek: het 
Centrum voor Bedrijfsapostolaat in de Brugstraat 9, later Luijbenstraat 23. Hier 
kwamen de gespreksgroepen bijeen die hij vanuit diverse bedrijven vormde.

Inmiddels was ook de Stichting Bedrijfsapostolaat ’s-Hertogenbosch opge-
richt. Die trok met ingang van 31 maart 1959 een tweede bedrijfsaalmoezenier 
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aan: Ignatius’ medebroeder Anthymus Bosdriesz (1918-1976) uit Amsterdam. 
Ook hij combineerde zijn bedrijfspastoraat met een docentschap aan een techni-
sche school. Beiden streefden naar ‘mentaliteitsbeïnvloeding’; daartoe vormden 
zij apostolaatskernen in onder meer de bedrijven van P. de Gruyter en Zoon, de 
Heineken Bierbrouwerij, de Michelin Bandenfabriek en Van Haren’s Schoen-
fabriek. Zij bleven tot 1 mei 1962 voor het bedrijfsapostolaat in Den Bosch werk-
zaam en maakten toen plaats voor een tweetal seculieren. Bij hun afscheid op 
29 april 1962 merkte bisschop Marinus Bekkers (1960-1966) op: ‘Jullie hebt U 
ingezet pionierend, experimenterend, zodanig dat er een gebouw aan het worden 
is, dat alleen maar moet worden uitgebouwd en afgewerkt.’

Aan die ‘uitbouw en afwerking’ werkten op dat moment in Nederland meer 
dan honderd bedrijfsaalmoezeniers, seculieren zowel als regulieren: van jezuïe-
ten tot redemptoristen en van lazaristen tot assumptionisten. Zij beschikten al 
sedert 1953 over een Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat (lcb), bestaan-
de uit de vijf diocesane hoofdaalmoezeniers. Die moest het contact met het epis-
copaat onderhouden, optreden als aanspreekpunt naar buiten toe en fungeren als 
gesprekspartner voor andere landelijke instanties.

Het bedrijfsapostolaat in Amsterdam
In het jaar 1950 waarin de kapucijnen in het bisdom Den Bosch een begin maak-
ten met de bedrijfszielzorg, gebeurde dat ook in Amsterdam en wel op verzoek 
van enkele Amsterdamse geestelijken, onder wie deken G.P.J. van der Burg. Die 
was van oordeel dat om de invloed van socialisme en communisme tegen te gaan 
en de industriearbeiders voor de kerk te behouden zielzorg in de bedrijven nodig 
was. De parochiële zielzorg was daartoe nauwelijks in staat. Onder verwijzing 
naar hun affiniteit met het ‘arbeidersvolk’ achtte de deken de kapucijnen het 
meest geschikt voor deze bedrijfszielzorg. Provinciaal Ferrerius van den Hurk 
was het met hem eens en wees op 4 januari 1950 twee paters aan voor het ‘aposto-
laat op de fabrieken’ in Amsterdam. Dat waren Hieronymus de Jong (1917-2001) 
uit Roelofarendsveen, op dat moment nog kapelaan in de Tichel en geestelijk 
adviseur van de plaatselijke k ab, en Floris Nadorp (1917-2004) uit Delft, retrai-
teleider en aalmoezenier bij het wederopbouwwerk in Eindhoven. Beiden werden 
begin februari belast met de oprichting en leiding van bedrijfs-Credo Pugno’s, 
‘onder supervisie van de deken van Amsterdam en als onderdanen van de pro-
vinciaal van de kapucijnen’. Dit betekende dat de bisdomleiding zich vooralsnog 
niet verantwoordelijk achtte voor deze vorm van zielzorg.

Hieronymus slaagde er al snel in contact te leggen met een klein aantal ‘goede 
katholieke arbeiders’, werkzaam op de Wester Suiker Raffinage fabriek (wsr), 
een bedrijf met ruim 1200 personeelsleden. Met behulp van deze ‘bedrijfsapos-
telen’ vormde hij ten behoeve van de wsr enkele apostolaatskernen. De leden 
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van deze kernen zochten contact met ‘de halve en afgedwaalde christenen’ in 
het bedrijf om hen opnieuw met de christelijke boodschap vertrouwd te ma-
ken. Na ongeveer een jaar kreeg Hieronymus ook zelf toegang tot de fabriek. 
De bedrijfsleiding leverde zelfs financiële steun bij de uitgave van een gestencild 
contactblaadje dat Het Cristal heette en in juni 1951 voor het eerst verscheen. 
Hieronymus moest overigens constateren dat deze werkwijze bij de andere be-
drijven waarmee hij in contact trachtte te komen, zoals de Bataafse Petroleum 
Maatschappij (bpm) in Amsterdam-Noord, niet werkte.

Floris Nadorp kreeg van de vader van een van zijn confraters het advies zich 
te richten op de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (ndsm), op 
dat moment met ongeveer 4700 man personeel de grootste scheepswerf van 
Amsterdam. Hij rekruteerde ‘zijn’ medewerkers ten behoeve van de kernvor-
ming in dat bedrijf in eerste instantie uit de groep van arbeiders die lid waren 
van de rooms-katholieke metaalbond St. Eloy. Hij bezocht deze mannen thuis, 
waardoor hij een goed beeld kreeg van hun gezinsleven. Floris is trouwens altijd 
veel tijd blijven besteden aan huisbezoek. Hieraan kwam pas een einde in maart 
2001, toen hij om gezondheidsredenen met zijn werk moest stoppen en van Am-
sterdam naar Tilburg verhuisde. Wat Hieronymus was gelukt, lukte ook Floris: 
na ruim een jaar kreeg hij toegang tot de ndsm-werf. Hij beschikte toen ook 
over een eigen contactblaadje, ’t Anker, dat maandelijks verscheen en op zeker 
moment een oplage had van 1200 exemplaren.

Dat de wsr en de ndsm de eerste bedrijven waren waar de kapucijnen aan 
het werk gingen, was een kwestie van toeval. In 1966 zou Rombout van Doorn 
(1931-2006) uit De Bilt, die van 1962 tot 1965 bij het bedrijfsapostolaat in Am-
sterdam werkzaam was, schrijven: ‘De groei van het bedrijfsapostolaat in Am-
sterdam is net zo rommelig geweest als elders in het land. In het bijzonder wat “de 
verdeling van de bedrijven” betreft is ook hier de zandhap-methode toegepast: 
wie het eerst komt… Van echte planning was geen sprake.’

Dat neemt niet weg dat Hieronymus en Floris in de eerste helft van de jaren 
vijftig ten aanzien van de vorming van bedrijfsgroepen een fundament hebben 
gelegd waarop andere kapucijnen later op uiteenlopende wijzen hebben voortge-
bouwd. Dat waren tot begin jaren zestig Lucidius van der Sman (1910-1994) uit 
Delft, opvolger van Hieronymus de Jong die in 1951 gardiaan en rector van de 
Tichel was geworden, van 1952 tot 1962; Petronius van Rooij (1913-1972) uit Am-
sterdam van 1956 tot 1962; Eusebius Schuurmans (1912-1997) uit Amsterdam 
van 1958 tot 1966; en Alcuinus Stevens (1920 – uittrede 1968) uit Amsterdam 
van 1961 tot 1962. Lucidius van der Sman nam van Hieronymus het werk bij ‘De 
Wester Suiker’ over, hetgeen hem de bijnaam ‘de suikerpater’ opleverde, maar hij 
was ook werkzaam ten behoeve van de werknemers van nv Koninklijke Neder-
landse Vliegtuigenfabriek Fokker. Voor hen gaf hij het contactblad Hoogteroer 
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uit. Petronius van Rooij werkte bij de Internationale Bedrijfs-Machine-Industrie 
(ibm) en de nv Heineken’s Bierbrouwerijen Maatschappij. Eusebius Schuur-
mans richtte zijn aandacht tot november 1961 op enkele grote administratieve 
bedrijven zoals de Rotterdamsche Bank Vereeniging (nv Robaver), het Ge-
meenschappelijk Administratie Kantoor (gak) en Centraal Beheer. Toen nam 
Alcuïnus Stevens die taken van hem over.

Binnen het team van bedrijfsaalmoezeniers heeft Floris als een soort pastoor 
van het personeel van de ndsm altijd een wat eigen positie ingenomen. Zo hield 
hij wekelijks spreekuur in de bovenkamer van een Amsterdams restaurant en 
celebreerde hij voor ‘zijn mensen’ op de eerste vrijdag van de maand in de Ti-
chel een avondmis. Ook organiseerde hij weekendretraites in een retraitehuis in 
Bergen. De vier andere kapucijnen hebben zich onder leiding van Lucidius, die 
sedert 1 juli 1952 ook de functie van prefect of teamleider vervulde, vooral gericht 
op het gespreksgroepenwerk, bijvoorbeeld in de vorm van wijkkernbijeenkom-
sten. Hieraan namen telkens zo’n tien personeelsleden vanuit een bepaalde wijk 
deel. Ook deden zij aan bedrijfsbezoeken en woonden zij personeelsbijeenkom-
sten bij. Met deze en andere activiteiten wilden zij zoveel mogelijk werknemers 
zodanig mobiliseren en vormen dat ‘die als katholiek, zich bewust van hun ver-
antwoordelijkheid, de positief christelijke mentaliteit uitdroegen’.

Omdat niet alleen de kapucijnen, maar ook de franciscanen, jezuïeten en kar-
melieten in Amsterdam in het bedrijfsapostolaat werkzaam waren, werden vanaf 
juni 1953 op initiatief van de eerder genoemde wereldheer Coen Geraets, die be-
drijfsaalmoezenier was bij de Hoogovens in IJmuiden en door bisschop Huibers 
tot hoofdaalmoezenier van het bedrijfsapostolaat in zijn bisdom was benoemd, 
aalmoezeniersbijeenkomsten georganiseerd. Hier werd geprobeerd elkaars werk 
te toetsen aan wat het doel van het bedrijfsapostolaat zou moeten zijn: zielzorg, 
gericht op de individuele werknemer én kerstening van de ‘knooppunten’ op de 
bedrijven. Of zoals het door bisschop Huibers in het in 1954 uitgevaardigde 
Statuut voor het Bedrijfsapostolaat in het Bisdom Haarlem werd omschreven: ‘Het 
doel van bedrijfsapostolaat is de kerstening van het bedrijfsmilieu en van de be-
drijfsleden.’ Door middel van dit statuut maakte de bisschop dit apostolaat tot 
een erkende vorm van zielzorg, verankerd in een diocesane stichting en daarmee 
rechtstreeks vallend onder zijn verantwoordelijkheid. Aan die verantwoordelijk-
heid gaf hij sturing door een Reglement voor het Bedrijfsapostolaat uit te vaardigen. 
Hierin werd met name het onderscheid met de parochiezielzorg zo goed moge-
lijk vastgelegd omdat nogal wat parochiepriesters de bedrijfsaalmoezeniers als 
concurrenten zagen.

Het reglement voorzag ook in de oprichting door elk van de vier betrokken 
orden van een stichting voor het bedrijfsapostolaat. De kapucijnen richtten daar-
toe op 30 januari 1956 de Stichting Bedrijfsapostolaat Capucijnen (bac) op.
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Tot in de loop van 1958 hebben de kapucijnen het bedrijfsapostolaat uitge- 
oefend vanuit hun klooster op de Lijnbaansgracht. Maar naarmate de werkzaam-
heden toenamen, werd het ruimtegebrek daar steeds nijpender. Daarom werd 
vanaf begin 1958 uitgezien naar een eigen pand. Dat werd vanaf oktober 1958 
‘Noordermarkt 26’. Dit voormalige politiebureau en distributiekantoor dat uit 
1865 dateerde, werd op 19 maart 1959 ingezegend en – hoe toepasselijk – onder 
de bescherming van St. Jozef geplaatst. Het huis dat binnen de orde voortaan 
‘Amsterdam ii’ heette, kreeg de status van een hospitium, afhankelijk van het 
klooster op de Lijnbaansgracht. Eusebius Schuurmans werd de eerste praeses of 
huisoverste. Onder zijn leiding vond op 13 mei van datzelfde jaar het eerste offi-
ciële contact plaats tussen de zestien bedrijfsaalmoezeniers die op dat moment 
in Amsterdam werkzaam waren, en veertien Amsterdamse dominees. Thema 
van die bijeenkomst was: Wat verwacht het bedrijfsleven van de kerken? Bij de 
permanente zoektocht naar een antwoord op die vraag zijn in de jaren nadien het 
katholieke bedrijfsapostolaat en het protestantse industriepastoraat steeds meer 
samen gaan optrekken.

In 1960 startten de kapucijnen vanuit de Noordermarkt met het Contactblad 
Bedrijfsapostolaat Minderbroeders Capucijnen voor medewerkers en belangstellenden. Dit 
eenvoudig gestencild periodiek kwam deels in de plaats van de afzonderlijke be-
drijfscontactbladen die sinds 1950/’51 bestonden. In dit contactblad werd onder 
meer de aandacht gevestigd op het eigen karakter van het kapucijns bedrijfsapos-
tolaat dat hierin bestond dat meer dan bij de andere orden en congregaties het 
persoonlijk contact werd gecultiveerd. Daarom wilden de kapucijnen ook slechts 
in een beperkt aantal bedrijven actief zijn. Intensieve contacten met de k ab zoals 
bepleit door Alfred van de Weijer werden in Amsterdam echter niet nagestreefd. 
Ontwikkelingen binnen die k ab werkten dan ook niet direct door in het Am-
sterdamse bedrijfsapostolaat.

Vernieuwingen op het terrein van de ecclesiologie en pastoraaltheologie, in 
gang gezet of gesanctioneerd door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), 
hebben wel hun invloed doen gelden op het bedrijfsapostolaat. De kapucijnen 
die vanaf begin jaren zestig binnen dit apostolaat actief waren, – en dat was alleen 
nog maar in Amsterdam –, hanteerden voortaan het begrip ‘dimensionaliteit’. De 
ene pastor benadrukte vooral de missionaire dimensie van dit pastoraat door zich 
af te vragen hoe de boodschap van het evangelie in de wereld van bedrijf en arbeid 
zo concreet mogelijk gestalte kon krijgen. De ander schonk meer aandacht aan 
de diaconale dimensie en stelde dat mensen niet het slachtoffer mochten worden 
van harde economische wetten; vandaar zijn acties tegen de misstanden die uit 
de toepassing van die wetten voortkwamen. En weer een ander vond de pastorale 
dimensie het belangrijkste: hij wilde de mensen nabij zijn en dan vooral op de 
plekken waar zij hun dagelijks brood verdienden.
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Omstreeks 1962 ging het in Amsterdam nog om vijf paters. Teamleider was 
vanaf 1962 Eusebius Schuurmans als opvolger van Lucidius van der Sman. Voor 
het uitvoerende werk in en rond de fabrieken en andere bedrijven waren, net als 
in de tweede helft van de jaren vijftig, nog vier medebroeders beschikbaar: de 
man van het eerste uur Floris Nadorp en verder Seraphinus Blomme (1924 – 
uittrede 1969) uit Bergen op Zoom van 1962 tot 1969; Rombout van Doorn van 
1962 tot 1966; en Ignatius Breuer, overgekomen van het bedrijfsapostolaat in 
Den Bosch, van 1962 tot 1965.

Rombout die zijn aandacht vooral richtte op het personeel van het gak en 
Centraal Beheer en voor het bedrijfsapostolaat op die bedrijven het contactblad 
Wie in een glazen huisje zit… verzorgde, werd in 1966, vrij onverwachts, door het 
provinciebestuur belast met een nieuwe taak: het directeurschap van het broe-
derjuvenaat in Nijmegen. Hij werd in Amsterdam opgevolgd door een ‘zwaarge-
wicht’. Dat was Saturninus – Wim – Weenink (1916-2010) uit Zaltbommel die 
tussen 1948 en 1958 in Tilburg een doctoraal in de sociale economie had behaald 
en die studie gecombineerd had met diverse geestelijk adviseurschappen binnen 
de k ab. Het moge dan ook niet verbazen dat hij in Amsterdam meteen ook 
de leiding kreeg van het Noordermarktteam. Prefect Eusebius Schuurmans trok 
zich namelijk op 1 april 1966 volledig uit het bedrijfsapostolaat terug.

Met de benoeming van Weenink hoopte het provinciebestuur het bedrijfs-
apostolaat in Amsterdam van een nieuwe impuls te voorzien, ook in organisato-
risch opzicht. Weenink is tot 1985 aan het bedrijfsapostolaat verbonden geble-
ven en werd in augustus 1975 ook hoofdaalmoezenier van het bedrijfsapostolaat 
in het bisdom Haarlem als opvolger van Coen Geraets. Seraphinus Blomme, die 
onder meer het Contactblad Bedrijfsapostolaat Minderbroeders Capucijnen redigeerde 
en ten behoeve van de ongeveer tweehonderd katholieke werknemers van de nv 
Robaver ook het informatiebulletin Bankpapier samenstelde, kreeg in 1969 een 
opvolger in de persoon van Lambertus van de Water (1937-1988) uit Helmond. 
Deze had in Leuven wijsbegeerte gestudeerd en was daar ook gepromoveerd. Hij 
werd ingeschakeld in het werk van het zogenoemde Kritisch Gespreks Centrum 
en verzorgde ook verdiepingscursussen aan oudere werknemers van uiteenlopen-
de bedrijven. Maar dat gaf hem klaarblijkelijk toch te weinig voldoening. In 1971 
zei hij het bedrijfsapostolaat in Amsterdam vaarwel en vertrok naar Enschede, 
waar vanuit het bedrijfsapostolaat een nieuw vormingscentrum werd opgezet. 
Hij werd er verantwoordelijk voor de inhoudelijke input van dat centrum.

Een opvolger in Amsterdam kon het provinciebestuur echter niet meer leve-
ren. Daarvoor was de aanwas van nieuwe kapucijnen in de voorbije jaren toch te 
gering geweest. Het was nog een geluk dat Hieronymus de Jong, die in 1951 gar-
diaan en rector van de Tichel was geworden en zich daarom in 1952 uit het werk 
had teruggetrokken, in 1966 weer in het bedrijfsapostolaat was teruggekeerd. 
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Maar ook hij was inmiddels alweer vertrokken om in 1970 gardiaan en pastoor 
in Nijmegen te worden. Wel was in augustus 1967 de enkele weken tevoren tot 
priester gewijde Jan Scheffers op de Noordermarkt komen wonen. Hij volgde 
een voortgezette studie sociologie aan de Vrije Universiteit en werd door Wim 
Weenink incidenteel ook bij het bedrijfsapostolaat ingeschakeld. En tenslotte 
beschikte het team Noordermarkt sinds januari 1960 over een maatschappelijk 
werkster, die vanuit het Interparochieel Sociaal-Charitatief Centrum (iscc) bij 
het kapucijns bedrijfsapostolaat was gedetacheerd. Aan die samenwerking kwam 
in juni 1964 overigens weer een einde.

Nieuwe mensen zorgen ook voor nieuwe opvattingen en nieuwe methodie-
ken. Door toedoen van met name Seraphinus Blomme, Rombout van Doorn en 
Wim Weenink gingen in de loop van de jaren zestig begrippen als maatschap-
pelijk engagement, politieke bewustwording en kritische solidariteit steeds meer 
de inhoud van het bedrijfsapostolaat bepalen. Ook intensiveerden zij de samen-
werking met de bedrijfsaalmoezeniers van de drie andere centra in Amsterdam: 
dat van de franciscanen, verbonden aan de Stichting Apostolaat Minderbroeders 
Amsterdam; dat van de jezuïeten met hun Stichting Katholiek Sociaal Centrum 
Amsterdam, in het volksmond ‘Het Centrum’ geheten; en dat van de karmelieten 
met hun Stichting Bedrijfsapostolaat Carmel. Daartoe overlegden de prefecten 
of teamleiders van de vier centra vrij geregeld met elkaar. Datzelfde deden de be-
sturen van de vier stichtingen Bedrijfsapostolaat Amsterdam. En ook werden er, 
net als in de jaren vijftig, met een zekere regelmaat aalmoezeniersbijeenkomsten 
belegd voor overleg inzake methodiek, contacten met anderen, maar vooral ook 
over ontwikkelingen in het bedrijfsleven zoals bedrijfssluitingen, reorganisaties 
en fusies en de daarmee gepaard gaande ontslagen van steeds meer werknemers. 
Soms hadden deze bijeenkomsten het karakter van heuse, meerdaagse studie-
congressen zoals in juli 1962 in de St. Trudo-abdij in Male bij Brugge (België). 
Daar werd gedurende een drietal dagen gediscussieerd over de verhouding tus-
sen de zielzorg beoefend vanuit het bedrijfsapostolaat en de parochiële zielzorg. 
Dan was er de studiebijeenkomst van het gehele Nederlandse bedrijfsapostolaat 
in juni 1965 in het ‘Kontakt der Kontinenten’ in Soesterberg, waaraan ook een 
viertal bisschoppen onder leiding van kardinaal Alfrink deelnam. Van belang wa-
ren tenslotte ook de studiedagen in mei 1967 in Brummen waar de vraag centraal 
stond: Bedrijfsapostolaat: christelijke mentaliteitsbeïnvloeding óf gewetensvor-
ming ten aanzien van de structuren van het arbeidsbestel?

Tijdens dit soort bijeenkomsten waren het vooral Seraphinus en Rombout 
en later ook Wim Weenink die er blijk van gaven dat het bedrijfsapostolaat een 
andere koers moest gaan varen. De belangstelling voor het traditionele gespreks-
groepenwerk nam namelijk steeds meer af, temeer omdat een goede scholing 
in gesprekstechniek en visie ontbrak. Om hierin verbetering te brengen begon- 
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nen zij gespreksfolders samen te stellen over actuele onderwerpen, voorzien 
van methodische aanwijzingen, die gebruikt konden worden op elk van de zes 
be drijven en bedrijfsgroepen waarmee de kapucijnen op dat moment van doen 
hadden. Ook pleitten zij voor meer coördinatie en communicatie tussen de 
verschillende teams en meer centrale sturing. Dat leidde ertoe dat kapucijnen 
en franciscanen als ‘dienende orden en openstaande voor alle soorten werk en 
gekenmerkt door een franciscaanse verwantschap’ vanaf juli 1964 steeds meer 
gingen samenwerken.

Na het vertrek van Eusebius Schuurmans in 1966 werd voor franciscanen en 
kapucijnen samen zelfs één prefect benoemd. Dat werd Wim Weenink, die met 
ingang van 15 juli 1967 als zodanig aantrad. In datzelfde jaar stopten de jezuïeten, 
overigens vrij abrupt, met hun activiteiten ten behoeve van het bedrijfsaposto-
laat in Amsterdam. Twee jaar later besloten de stichtingen Bedrijfsapostolaat 
Amsterdam van kapucijnen en franciscanen tot een personele unie. In de jaren 
nadien zijn kapucijnen en franciscanen echter weer uit elkaar gegroeid. Dat was 
mede een gevolg van het feit dat vanuit het door de franciscanen in september 
1969 geopende ‘Mozeshuis’ op het Waterlooplein de ‘urban mission’ steeds 
meer de plaats ging innemen van de ‘industrial mission’.

De groeiende samenwerking waarvan in Amsterdam in de jaren zestig sprake 
was, zien we ook landelijk. Dat leidde in maart 1970 tot de oprichting van de 
Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland (sbn) met als eerste directeur de augus-
tijn Jan Bouwman (1916-1970). Het bureau van deze stichting werd in eerste in-
stantie gevestigd op het terrein van ‘Kerk en Wereld’ in Driebergen, waar ook de 
protestantse tegenhanger, het Protestantse Centraal Interkerkelijk Bureau voor 
het Bedrijfsleven (cibb), opgericht in 1966, zijn domicilie had. De vestiging van 
het bureau van de sbn in Driebergen is illustratief voor de intensivering van de 
contacten tussen het (katholieke) bedrijfsapostolaat enerzijds en de sinds 1962 
bestaande protestantse Centrale Raad voor Evangelie en Industrie anderzijds. 
In deze koepel van lokale stichtingen Evangelie en Industrie speelde de in 1957 
opgerichte Stichting Oekumenische Kommissie Evangelie en Bedrijfsleven in 
de Agglomeratie Amsterdam (okeba) een leidende rol. In deze laatstgenoemde 
stichting participeerden medio jaren zestig niet minder dan zeven protestantse 
kerken uit de hoofdstad.

Uit de contacten tussen okeba en het bedrijfsapostolaat van kapucijnen en 
franciscanen kwam in 1965 de cursus ‘Samenleven nu en morgen’ voort, bestemd 
voor werkers in het bedrijfsapostolaat en industriepastoraat, die op de Noor-
dermarkt werd gegeven. En voorts in 1967 de studiecommissie ‘Ethiek van de  
Arbeid’.

In augustus 1972 verhuisden de bureaus van sbn en cibb vanuit Driebergen 
naar de Noordermarkt. Enkele weken tevoren was er een landelijk samenwer-
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kingsverband van bedrijfsapostolaat en industriepastoraat gevormd: de Dienst 
in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, afgekort: disk, met een 
bestuur dat was samengesteld uit afgevaardigden van de beide koepels sbn en 
cibb. De bureaus van het protestantse cibb en de katholieke sbn werden nu 
samengevoegd in een landelijk bureau disk, dat op 18 november 1972 voor het 
eerst in de openbaarheid trad. Jan Scheffers, die na het overlijden van Jan Bouw-
man op 14 mei 1970 in september van datzelfde jaar directeur van het bureau van 
de sbn was geworden, werd nu directeur van het landelijke bureau van disk. Hij 
bleef dat tot september 1975, toen hij naar de Emmaus-communiteit in Lange-
weg verhuisde.

Na het vertrek van Jan Scheffers uit Amsterdam in september 1975 waren er 
nog twee kapucijnen bij het bedrijfsapostolaat in Amsterdam werkzaam: Floris 
Nadorp en Wim Weenink. Nadorp was de onvermoeibare sjouwer, Weenink 
de enthousiasmerende organisator en prudente bestuurder. Beiden gingen op 
1 januari 1983 officieel met pensioen. Maar beiden bleven doorwerken, nu als 
vrijwilliger: Nadorp tot maart 2001, vooral ten behoeve van werklozen en ar-
beidsongeschikten die hij nog kende uit zijn ndsm-tijd; Weenink in verschil-
lende bestuurlijke functies tot 1 maart 1986. Met zijn vertrek kwam er in feite 
een einde aan het georganiseerde bedrijfsapostolaat van de kapucijnen in de 
hoofdstad. Het pand Noordermarkt 26 bleef vooralsnog in het bezit van de orde. 
Die verhuurde het aan de sbn. Op 19 maart 1996 werd het bisdom Haarlem de 
nieuwe eigenaar. Bij de verkoop aan het bisdom werd bedongen dat het landelijk 
bureau disk voorlopig in het pand gevestigd mocht blijven. Ook Floris Nadorp 
mocht er blijven wonen.

Inmiddels was Jan Scheffers weer op het toneel van het bedrijfsapostolaat ver- 
schenen, zij het niet meer in Amsterdam maar in het bisdom Breda. Van 1 januari 
1980 tot 3 september 1997 vervulde hij er de functie van coördinator/hoofdaal-
moezenier van het diocesaan industrieapostolaat. Tevens was hij in deze jaren 
industriepastor bij disk-Midden-Zeeland. In de loop van die bijna achttien jaar 
raakten de aanduidingen ‘industrieapostolaat’ en ‘industriepastor’ geleidelijk wat 
in onbruik ten gunste van de aanduiding ‘arbeidsapostolaat’ en ‘arbeidspastor’. 
Het doel bleef overigens hetzelfde: verbindingen leggen tussen de wereld van het 
werk en de wereld van de kerk, tussen de werkbank en de kerkbank. Het daarbij 
behorende pastoraat werd zodanig verbreed dat ook het werk in de landbouw, de 
zorgarbeid, het vrijwilligerswerk en het huishoudelijk werk en zelfs de werkloos-
heid als object van pastorale zorg in het vizier kwamen. Op die laatstgenoemde 
terreinen kwam meer dan tevoren de voorkeur voor de armen, de betrokkenheid op  
de mensen in de marge in beeld. Het is tegen die achtergrond spijtig dat de kapu-
cijnen hierop na het vertrek van Wim Weenink, Jan Scheffers en Floris Nadorp 
vanwege een gebrek aan mankracht geen stempel meer hebben kunnen drukken.
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3.   Het sociaal apostolaat

3.1 het werk voor de verwaarloosde jeugd:  
‘tegen ongodsdienstigheid, onverschilligheid en 
plicht vergetenheid’

Het kapucijns apostolaat dat erop gericht was om ‘de ongrijpbare jeugd uit de 
armste klassen’ godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk te verheffen dankt zijn 
ontstaan anders dan het Duitse werk en het zeeliedenapostolaat niet aan een ver-
zoek van een plaatselijke bisschop. Het waren aan het begin van de twintigste 
eeuw en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog individuele kapucijnen die 
zich het lot aantrokken van ‘de stedelijke volksjeugd’. Die was niet of nauwelijks 
welkom in de bestaande parochiële patronaten en dreigde daardoor geestelijk 
en maatschappelijk op drift te raken. Daarvan was na 1945 sprake in steden als 
Breda, Tilburg en Nijmegen en ook in Helmond, Enschede en Eindhoven. ‘Daar 
had de oorlog grote stukken gemaakt onder de jeugd: stoffelijk en moreel en wel 
op allerlei gebied’, aldus een van de betrokken jeugdpaters.

In Breda dateert ‘de strijd tegen de ongodsdienstigheid en onmaatschappe-
lijkheid onder de opgroeiende – mannelijke – jeugd’ overigens al uit het eerste 
decennium van de twintigste eeuw. Hier richtte de sociaal bewogen Natalis Ver-
hoeven (1845-1915) uit Gemert, zoon van een smid en zelf vóór zijn – relatief 
late – intreden in de orde ook als smid opgeleid, op 14 mei 1905 de Sint Fide-
lis-vereeniging op. Met deze vereniging ‘tot voortplanting des Geloofs’ wilde 
hij ‘armen katholieken jongelingen’ door middel van godsdienstonderricht en 
ontspanning vormen tot ‘nuttige leden der maatschappij’. Bij kb van 29 oktober 
1906 werden de statuten van de nieuwe vereniging koninklijk goedgekeurd.

In Tilburg werd bijna veertig jaar later door enkele maatschappelijk bewogen 
notabelen op aandringen van de even gedreven als bedrijvige Ignatius – Iggie 
– Breuer de ‘Vereeniging Jeugdzorg Don Bosco voor gezinsvoogdij en patro-
nage op katholieke grondslag’ opgericht. Dat gebeurde op 29 augustus 1944. 
De keuze voor de naam ‘Don Bosco’ fungeerde als een programma: de in 1934 
heiligverklaarde Johannes Bosco (1815-1888) stond immers sinds jaar en dag 
bekend als ‘de apostel van de verwaarloosde jeugd’. Voor Ignatius die zich in-
middels ontpopt had als een veelgevraagde retraiteleider voor de opgroeiende 
jeugd, gold die ‘koning van de straatjongens’ in de achterbuurten van Turijn als 
inspirerend voorbeeld. Ook hij wilde ‘de niet aangepaste jeugd’ een perspectief 
op de toekomst bieden.

In Nijmegen kwam het plan om iets voor de verwaarloosde jeugd te doen van 
de eerder genoemde Theodorus Hamers. Hij was sinds 1 januari 1943 moderator 
en directeur van de rk Vereniging voor Kinderbescherming in Nijmegen en als 
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zodanig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau van 
deze grootste voogdijvereniging van Nederland. Ook stond hij aan het hoofd 
van de maatschappelijk werksters die bij deze voogdijvereniging werkzaam 
waren. Samen met enkele geestverwanten, onder wie mr. J.J. de Haas, wethou-
der van Sociale Zaken en een broer van Damascenus de Haas (1901-1973) uit 
Leiden, op dat moment gardiaan in Tilburg, richtte hij op 27 mei 1946 de rk 
Stichting Volksjeugdzorg Don Bosco op. Deze stichting richtte zich op ‘de on-
maatschappelijkheidsbestrijding’ in de verpauperde volkswijken van Nijmegen 
en had daarbij vooral oog voor de jeugd in die wijken.

Zowel in Tilburg als in Nijmegen lieten de initiatiefnemers zich leiden door 
het jeugdwerk dat de Priesters van het Heilig Hart (scj) al sinds de jaren twintig 
in de grote steden van het bisdom Haarlem in het kader van het Sint Franciscus 
Liefdewerk verrichtten. Maar anders dan de scj gingen de kapucijnen bij de 
organisatie van ‘hun’ jeugdzorg uit van de wijkgedachte, waarbij zij zoveel mo-
gelijk aansloten bij de bestaande parochiële verbanden. Daardoor werden hun 
activiteiten ook gemakkelijker geaccepteerd door de bisdomleiding.

In de lijn van hetgeen de kapucijnen na de oorlog in Tilburg en Nijmegen 
aan jeugdzorg ondernamen, werd vanaf 1947 in Breda begonnen met het Don 
Bosco-buurtwerk voor meisjes waarbij werd aangesloten bij het al veel langer 
bestaande Fidelis-werk. Dat gebeurde nu niet meer alleen vanuit het zogenoem-
de Fidelisgebouw aan de Schorsmolenstraat, maar ook vanuit een nieuw aan-
gekocht pand, ‘Sint Josephzorg’ geheten, elders in de stad. Soortgelijke activi-
teiten werden vanaf 1947 ook in Helmond ontplooid door Maurus Hackman 
(1902-1968) uit Enschede en vanaf begin jaren vijftig door Gesinus van Gorcum 
(1912-1985) uit Rotterdam in Enschede. In Eindhoven werd in diezelfde tijd in 
het Koenraadklooster de ‘jongerengemeenschap St. Koenraad’ opgericht. In dit 
hoofdstuk wordt echter enkel ingegaan op het Fidelis-werk in Breda en het Don 
Bosco-werk in Tilburg en Nijmegen, omdat dit apostolaat hier het meeste effect 
gesorteerd heeft. In deze steden waren ook de meeste kapucijnen in de jeugdzorg 
actief. In Breda waren er dat tot 1967 meer dan twintig (maar dan gerekend vanaf 
1905), in Tilburg van 1944 tot 1961 negen en in Nijmegen in de periode 1946-
1962 niet minder dan zeventien.

Het Fidelis-werk in Breda
Vóór de daadwerkelijke oprichting van de Sint Fidelis-vereeniging in mei 1905 
had Natalis Verhoeven eerst als gardiaan (1900-1903) en vervolgens als vicarius 
(1903-1906) van het Bredase klooster al diverse activiteiten ontplooid om draag-
vlak te creëren voor zijn plannen om iets te doen voor ‘de asociale gezinnen’ in 
de stad. Zo was hij in 1903 begonnen de leden van de derde orde-afdeling in de 
paterskerk te interesseren voor het vraagstuk van ‘de verwaarloosde jeugd’. Maar 
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pas op de feestdag van Fidelis van Sigmaringen, ‘de advocaat van de armen’, op 
24 april 1905 liet hij vanaf de preekstoel weten dat hij voornemens was om in een 
van de bijgebouwen van het klooster godsdienstles te geven aan jongens tussen 
de elf en veertien jaar die afkomstig waren uit ‘de volkse armenwijken’ van de 
stad. Aansluitend aan die lessen wilde hij hen ook vormen van ontspanning als 
kaarten, biljarten en schaken aanbieden. Op 14 mei begon hij met een groep 
van zestig jongens. Daarbij werd hij geholpen door enkele leden van de derde 
orde. Een jaar later kreeg hij de beschikking over een eigen gebouw met kapel en 
werkruimten naast de kloosterkerk in de Schorsmolenstraat.

Vanuit dit Fidelisgebouw groeide deze vorm van sociaal apostolaat in de ja-
ren nadien steeds verder uit. Verantwoordelijk hiervoor was met name de tweede 
directeur, Accursius van der Steen (1872-1952) uit Veghel, die van 1909 tot 1921 
aan het hoofd stond van Sint Fidelis. Samen met de lekenbroeder Berardus Ha-
braken (1877-1942) uit Uden die van 1909 tot 1935 als assistent van de opeenvol-
gende directeuren optrad, zorgde hij voor een goed evenwicht tussen de drie sec-
toren die typerend werden voor dit apostolaatswerk, te weten het godsdienstige, 
culturele en sociaaleconomische domein. Het godsdienstige doel – de vorming 
tot goede katholieken – stond uiteraard voorop. Daartoe werden elke zondag 
godsdienstlessen gegeven, was er de verplichte zondagse mis en in de namiddag 
een lof. Ook werden er een eucharistische groep en een Mariagroep opgericht. 

Het sinds 1906 bestaande Fidelisgebouw naast de kloosterkerk in Breda. De foto geeft 
de situatie weer zoals die bestond in 1955. 
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In het culturele aspect werd voorzien door de eigen ‘patersharmonie’, waarvoor 
in 1910 de bestaande Harmonie St. Cecilia een onderafdeling van Sint Fidelis 
werd. En voorts door een toneelgroep die elk jaar enkele nogal moraliserende 
stukken opvoerde die speciaal voor Fidelis geschreven werden door Servatius 
Harperink (1871-1930) uit Enschede. Hij was van 1908 tot 1912 onderdirecteur 
van Fidelis en tevens oprichter van de toneelclub. Ook waren er diverse jongens-
koren en enkele hobbyclubs alsmede een verkennersgroep. Een hoogtepunt voor 
de verschillende groepen vormde het jaarlijkse zomerkamp. Typerend voor het 
sociaaleconomisch doel was het streven om zoveel mogelijk jongens een beroeps-
opleiding te laten volgen om hen zo tot goede vakmensen te laten uitgroeien. Zo 
nodig werden de kosten voor die opleiding vanuit Fidelis betaald. Ook bemiddel-
de het bestuur voor de jongens bij het Arbeidsbureau om hen een geschikte baan 
te bezorgen. Voorts beschikte Fidelis over een eigen ‘spaarvereniging’. Tot het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben in totaal ongeveer tweeduizend 
jongens een aantal jaren binnen Fidelis een veilig onderkomen gevonden.

Ofschoon het Fidelis-werk, dat grotendeels gefinancierd werd door donateurs 
en weldoeners, tijdens de oorlog niet echt is stilgevallen, vormden de jaren 1940-
1945 toch een cesuur. Zo liepen in deze periode de inkomsten sterk terug en wa-
ren veel oud-leden die eerder allerlei hand- en spandiensten hadden verricht, in 
het kader van de ‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland tewerkgesteld. Na de oorlog werd 
het Fidelis-apostolaat verbonden met ‘de onmaatschappelijkheidsbestrijding’ die 

De sinds juni 1910 bestaande ‘patersharmonie’ St. Cecilia van de St. Fidelis-vereeniging 
In Breda met als geestelijk adviseurs Accursius van der Steen (1872-1952) uit Veghel 
(derde van links) en Servatius Harperink (1871-1930) uit Enschede.
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toen ook van overheidswege gepropageerd werd. Ook werd nu, zoals al vermeld, 
een meisjesafdeling opgericht.

In 1964 fuseerde de Sint Fidelis-vereniging met het Wijkwerk Pius x, dat om-
streeks 1914 was opgericht voor meisjes en jonge vrouwen. Het nieuwe samen-
werkingsverband ging voortaan door het leven als Stichting Bijzondere Sociale 
Zorg. Deocharus – Piet – Reijer (1918-2004) uit Schoten was medio jaren zestig 
de laatste kapucijn die nog in het gezins- en jeugdwerk van Fidelis actief was. De 
Stichting Bijzondere Sociale Zorg ging in juni 1967 op in het Katholiek Instituut 
voor Maatschappelijk Welzijn (kimw). Dat bleef vooralsnog gebruikmaken van 
het Fidelisgebouw, zij het dat de kapel werd omgebouwd tot sportzaal. Kapucij-
nen waren toen niet meer bij dit werk betrokken.

Het Don Bosco-werk in Tilburg
Zoals al vermeld werd op 29 augustus 1944 in Tilburg de Vereniging Jeugdzorg 
Den Bosco opgericht. Ze kwam onder leiding te staan van de textielfabrikant 
J. Eras en fungeerde primair als een gezinsvoogdijvereniging. Dat hield in dat 
door het bestuur aangestelde gezinsvoogden probleemgezinnen bezochten en 
contact onderhielden met kinderen die onder toezicht waren gesteld en vaak in 
een internaat of pleeggezin verbleven. Voor medeoprichter Ignatius Breuer die 
als aalmoezenier verantwoordelijk was voor de geestelijke begeleiding van die 
kinderen, was dit onvoldoende. Hij vond een opgelegde uithuisplaatsing een 
noodzakelijk kwaad waarvan zo min mogelijk gebruik moest worden gemaakt. 
Daarom besloot hij serieus werk te gaan maken van ‘voorzorg’ of ‘preventie’. 
Zo hoopte hij de door de oorlog ‘losgeslagen jeugd’ weer in het gareel te krij-
gen. Daartoe startte hij op 13 maart 1945 samen met de onderwijzer Piet van 
Alphen en enkele vrijwilligers uit de derde orde met een verkennersgroep. Kort 
daarop werden ook een drietal welpengroepen alsmede enkele afdelingen van 
het Jongensgilde opgericht. Laatstgenoemde afdelingen boden ontspanningsac-
tiviteiten als biljart, tafeltennis en kaartspel. Aanvankelijk ressorteerden al deze 
groepen nog onder de Vereniging Jeugdzorg Don Bosco, maar in de loop van 
1947 concentreerde het bestuur van deze voogdijvereniging zich enkel nog op 
‘heropvoeding en nazorg’. De ‘voorzorg’ werd nu geheel behartigd door het Don 
Bosco Jeugd- en Gezinswerk met als leiders Ignatius Breuer en Piet van Alphen.

In februari 1948 werd ook begonnen met een afdeling voor ‘asociale meisjes’, 
die onder leiding kwam te staan van Hyginus – Cor – ’t Hoen samen met enkele 
leidsters van de Jeugd Derde Orde (jdo). Hyginus was tot dan toe betrokken 
geweest bij het derde orde-werk en de Franciscaanse Gezinszorg in Nijmegen. 
Daar had hij van nabij gezien hoe de franciscaanse gezinsverzorgsters erin slaag-
den toegang te krijgen tot de armste en meest onaangepaste gezinnen in die stad. 
Hun werkwijze wilde hij ook in Tilburg toepassen.
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In die eerste naoorlogse jaren was het grootste probleem echter het vinden 
van geschikte huisvesting voor de verschillende jeugdgroepen. Voor de jongens 
moest men zich aanvankelijk behelpen met provisorische onderkomens op zol-
ders van bedrijfspanden, in loodsen en voormalige fabrieksruimten. Pas in no-
vember 1956 slaagde Ignatius’ opvolger, Gerontius Loonen, erin een leegstaand 
café aan het Korvelplein te verwerven. Dat werd samen met een voormalig fa-
briekspand in de Korenbloemstraat dat al in 1951 was aangekocht, omgebouwd 
tot clubhuis of patronaat ‘De Spoel’. Hyginus die in 1948 ook directeur was 
geworden van de voormalige Militaire Vereeniging, nu het Katholiek Militair 
Tehuis, had al in 1949 een loods van die vereniging weten te verkrijgen en die 
voor zijn ‘meiden’ omgebouwd tot clubhuis ‘Den Herd’. Door middel van een 
onregelmatig verschijnend informatieblaadje, Herdklanken, trachtte hij bekend-
heid aan zijn werk te geven en donaties binnen te halen.

Gerontius en Hyginus, die beiden relatief lang bij Don Bosco werkzaam zijn 
gebleven (Gerontius met een korte onderbreking tot eind juli 1957 en Hyginus 
tot eind juli 1959), startten vanaf begin 1950 ook met het eigenlijke gezinswerk. 
Daartoe werden twee maatschappelijk werksters aangetrokken: Toos van Boxtel 
en Mientje de Jong. Die gingen op huisbezoek en organiseerden samen met en-
kele vrijwilligsters uit de derde orde cursussen in koken en naaien voor de moe-
ders en in handenarbeid voor de vaders. Ook werd er een avondschool opgezet. 
In datzelfde jaar 1950 werd het Don Bosco Jeugd- en Gezinswerk dat zich richtte 
op de gehele zuidelijke helft van de stad, samen met het in 1947 elders in Tilburg 
opgerichte Wijkwerk Tilburg en de Vereniging Jeugdzorg Don Bosco onder-
gebracht in de kort voordien opgerichte koepelorganisatie Stichting Katholieke 
Sociale Jeugdzorg. Die stelde zich ten doel ‘de volksjeugd van 7-23 jaar godsdien-
stig, maatschappelijk, cultureel en lichamelijk te helpen vormen tot overtuigde 
katholieken en goede burgers, waarbij de godsdienstige en maatschappelijke 
vorming op de voorgrond staat; alsmede een verbetering te bewerkstelligen van 
de gezinnen en milieus waarin deze jongens en meisjes verkeren’.

Door de – logische – fusie van het door de kapucijnen opgezette Don Bos-
co Jeugd- en Gezinswerk met het door seculieren gestichte Wijkwerk Tilburg 
in februari 1957 ontstond de Stichting Katholiek Bijzonder Gezinswerk en 
Jeugdzorg Don Bosco waarmee ongeveer driehonderd gezinnen en vierhonderd 
jongens en meisjes werden bereikt. Zij kregen via het groepsblad Zonnig spoor 
dat elke maand persoonlijk door de aalmoezenier of maatschappelijk werkster 
werd thuisbezorgd, de nodige informatie aangereikt, maar werden zo ook met 
een bepaalde mate van controle geconfronteerd. Daarvan waren die gezinnen 
echter steeds minder gediend. Dat en de groeiende professionalisering van dit als 
vrijwilligerswerk begonnen sociaal apostolaat, die gepaard ging met een steeds 
grotere financiële deelname van de kant van Rijk en Gemeente, leidde ertoe dat 



het dienstwerk in nederland  |  329

de kapucijnen zich steeds minder thuis gingen voelen bij dit werk. Daar kwam 
bij dat er geleidelijk aan steeds minder ruimte kwam voor de strikt godsdienstige 
vorming met elke maand een mis en een gezamenlijk ontbijt na afloop. Toen de 
Stichting Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Don Bosco per 1 augustus 1961 
deel ging uitmaken van de Stichting Buurt- en Wijkcentra Tilburg, waren er 
geen kapucijnen op dit terrein meer actief.

Het Don Bosco-werk in Nijmegen
Nog vóór de officiële oprichting van de plaatselijke rk  Stichting Volksjeugdzorg 
Don Bosco op 27 mei 1946 was er op dringend advies van de hierboven genoem-
de Theodorus Hamers al een kapucijn aangewezen voor het werk onder ‘de aso-
ciale gezinnen’ in Nijmegen. Dat was Monaldus van den Broek (1914-2008) uit 
Nuenen die toen juist de zogenoemde Oosterse cursus in Tilburg had afgerond 
(zie hiervoor hoofdstuk 4 van deel iv). Hij werd per 24 april 1946 benoemd tot 
aalmoezenier in ‘de Wolfskuil’. Hier werd in een voormalig zeepfabriekje aan de 
Oude Graafseweg niet alleen het eerste Don Boscobuurt- of wijkhuis gevestigd, 
maar voorlopig ook het hoofdkwartier van de Stichting Volksjeugdzorg Don 
Bosco. Het jeugd- en gezinswerk dat hier plaatsvond, werd organisatorisch en 
financieel aangestuurd door een in 1945 opgericht stedelijk Comité Stichting 
Volksjeugdzorg onder voorzitterschap van de deken van Nijmegen. Theodorus 
Hamers maakte ook deel uit van dit comité en wel als secretaris. Hij zorgde er-
voor dat Monaldus ook tot – eerste – directeur van het Nijmeegse Don Bosco- 
werk werd benoemd.

Dat er in Nijmegen in moreel en maatschappelijk opzicht werk aan de winkel 
was, was voor de plaatselijke wereldlijke en kerkelijke overheid overduidelijk. Ten 
gevolge van het ‘vergissingsbombardement’ door geallieerde vliegtuigen op 22 
februari 1944 waren meer dan vierduizend woningen in de binnenstad verwoest. 
Van vervangende woonruimte voor de dakloos geworden gezinnen kon voorlo-
pig geen sprake zijn. Pas in de loop van 1946 werd begonnen met de bouw van 
enkele grote complexen noodwoningen op enige afstand van het oude centrum. 
Na de bevrijding van Nijmegen in september 1944 was de stad tot in mei 1945 
‘bezet’ door geallieerde militairen uit diverse landen. Veel jongeren papten met 
hen aan in ruil voor chocolade en sigaretten. Samen met hen ‘vierden’ zij op uit-
eenlopende manieren de bevrijding. En omdat veel vaders en oudere broers in 
de loop van de oorlog in het kader van de ‘Arbeitseinsatz’ naar Duitsland waren 
afgevoerd, werden zij nauwelijks tot de orde geroepen.

Voor Monaldus was het zaak eerst een groep vrijwilligers bijeen te brengen 
die als leiders en leidsters ingezet konden worden bij het opzetten van ontspan-
nings- en vormingsactiviteiten in het wijkhuis in ‘de Wolfskuil’. Hierin slaagde 
hij wonderwel. Vervolgens kon hij met hun hulp binnen een jaar een tweede wijk-
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huis stichten in de achterstandswijk van ‘de Krayenhoff ’. Hier werd met ingang 
van 4 februari 1947 Primus van Lieshout (1905-1964) uit Dordrecht tot aalmoe-
zenier benoemd. Samen met zijn naaste medewerkster Jopie Oor, een voorma-
lige kleuterleidster, zorgde hij ervoor dat het Don Bosco-werk in Nijmegen een 
begrip werd. Befaamd waren de preken die hij al wandelend in de kindermissen 
in het Don Bosco-huis hield. Wie die kindermis had bijgewoond, mocht in de 
namiddag in datzelfde wijkhuis naar de film. Diezelfde Primus was trouwens ook 
‘houder van een eigen crediet- en voorschotbank’, waarop ‘zijn’ mensen indien 
nodig een beroep konden doen. Hij kon die ‘armenbank’ in stand houden dank-
zij de financiële steun van een rijke weldoener.

In organisatorisch opzicht heeft vooral de tweede directeur, Petronius – Peet 
– van Rooij (1913-1972) uit Amsterdam, veel werk voor ‘Don Bosco’ verzet. Hij 
kwam op 15 november 1948 over uit Breda, waar hij directeur van de Sint Fi-
delis-vereniging was. Onder zijn ‘bewind’ dat tot 23 juli 1956 duurde, werd het 
hoofdkwartier in maart 1949 verplaatst naar de ‘Benedenstad’, toen de grootste 
krottenwijk van Nijmegen. In dit pand in de Lange Brouwersstraat werd ook een 
Don Bosco-huis gevestigd. In ‘de Wolfskuil’ kwam met ingang van juni 1949 
Ubaldus Essers (1910-1998) uit Beers als aalmoezenier. Die was kort voordien 
om gezondheidsredenen uit Sumatra teruggekeerd.

Petronius startte in 1948 ook met uitgave van het Vormingsblad Don Bosco, een 
maandblad dat bedoeld was voor de vorming van nieuwe leid(st)ers. Eind 1949 
beschikte hij al over veertien leiders en 73 leidsters. Zij onderhielden contact met 
ruim zeshonderd Nijmeegse gezinnen. Meer dan negenhonderd kinderen in de 
leeftijd van zes tot veertien jaar bezochten in 1949 regelmatig een van de inmid-
dels zeven Don Bosco-buurthuizen die in de plaatselijke krant De Gelderlander 
inmiddels betiteld werden als ‘forten der naastenliefde’. Het aantal oudere kinde-
ren dat in 1949 aan een of meer activiteiten in het wijkhuis deelnam, was echter 
nog vrij klein: 58 jongens en 56 meisjes. Die aantallen namen in de navolgende 
jaren echter langzaam toe. Zo namen aan een Goede Weekviering, afgesloten 
met een Paasnachtviering, in 1954 niet minder dan 201 jongeren deel.

 Vanaf eind november 1950 werd ook begonnen met jeugdwerk in het plaatse-
lijke woonwagenkamp. Daartoe werd een paardenstal omgebouwd tot speel- en 
werkzaal. Zowel op het woonwagenkamp als in de wijkhuizen in de stad wer-
den activiteiten voor de jeugd én voor volwassenen georganiseerd. Daarbij ging 
het deels om ontspannend clubhuiswerk, deels om culturele en godsdienstige 
vorming. Daartoe beschikten de wijkhuizen in ‘de Wolfskuil’, ‘de Krayenhoff ’, 
‘Brakkenstein’, ‘de Kopse Hof’ en ‘de Oude Stad’ net als het woonwagenkamp 
over een eigen kapel. Ook waren er voor echtparen ouderavonden waar artsen 
van het Katholiek Bureau voor Huwelijksaangelegenheden voorlichting gaven. 
Dit soort avonden waren er trouwens ook voor oudere jongens en meisjes, maar 
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dan wel gescheiden. Met ingang van juli 1955 kreeg ‘Don Bosco’ de beschikking 
over een eigen vakantieoord: ‘De Kwikstaart’ in Gemert. Hiervan werd dat eerste 
jaar al door negen groepen gebruikgemaakt.

De kapucijnen hebben tegelijkertijd overigens nooit meer dan vier à vijf paters 
voor het Nijmeegse Don Bosco-werk geleverd. De overige aalmoezeniers waren 
óf wereldheren óf leden van andere orden en congregaties. De directeursfunctie 
is tot eind 1962 echter altijd door een kapucijn vervuld. Na Petronius was dat 
eerst Severinus Jans (1913-2009) uit Velp, op het moment van zijn benoeming 
gardiaan van het Nijmeegse klooster. Hij was van juli 1956 tot augustus 1957 
niet meer dan een ‘tussenpaus’. Zijn opvolger werd Innocentius van den Heuvel 
(1917-2008) uit Boxtel, die sedert 1951 verbonden was aan het Don Bosco-werk 
in Enschede. Hij stond van augustus 1957 tot juli 1960 aan het hoofd van Don 
Bosco. Toen werd hij opgevolgd door Hieronymus de Jong uit Roelofarends-
veen, eerder werkzaam bij het bedrijfsapostolaat in Amsterdam en op het mo-
ment van zijn benoeming vicarius van het Nijmeegse kapucijnenklooster. Hij 
was directeur tot december 1962.

Omdat de paters die voor het aalmoezenierswerk of het directeurschap wer-
den aangewezen niet echt geschoold waren in dit werk, zijn er in de loop der jaren 
enkele keren scholingsactiviteiten georganiseerd. Zo vonden er bij gelegenheid 
van de viering van het eerste lustrum van ‘Don Bosco’ in mei 1951 studiedagen 
plaats over ‘het probleem van de hedendaagse massajeugd’ en wel in samen-
werking met Volkshogeschool ‘Ons Erf ’ in Berg en Dal met lezingen van des-
kundigen van buiten. Op 20 mei 1955 was er in Nijmegen een interne kapucij-
nenstudiedag voor alle paters die werkzaam waren in het jeugdwerk. Hier werd 
vooral benadrukt dat zij zich zoveel mogelijk moesten onthouden van niet-pries-
terlijke werkzaamheden en het godsdienstige aspect van de jeugdzorg niet uit 
het oog mochten verliezen. Het belangrijkste was echter een cursus van twintig 
studiedagen vanaf november 1958 over de meest uiteenlopende vraagstukken 
rond de jeugdzorg. Aan deze cursus, opgezet door het in de studie betreffende 
de opvoeding van jongeren gespecialiseerde Hoogveld-Instituut in Nijmegen, is 
door achttien kapucijnen deelgenomen. Zij kregen tijdens deze cursus in meer-
dere opzichten een spiegel voorgehouden.

Zo kregen zij de vraag voorgelegd of en in hoeverre met name de direc-
teursfunctie nog wel zielzorg was. De directeur hield zich immers vooral met 
financieel-bestuurlijke en/of maatschappelijke problemen bezig. En hiervoor 
kon net zo goed een leek aangetrokken worden. Ook werd de vraag opgeworpen 
of de veelal niet specifiek geschoolde aalmoezeniers zich niet beter uit het Don 
Bosco-werk konden terugtrekken, nu er steeds meer in het maatschappelijk op-
bouwwerk geschoolde leken ten behoeve van het werk in de buurthuizen werden 
aangetrokken. Zelf vroegen diverse aalmoezeniers zich af of de parochiepries-
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ters zich niet méér het lot moesten aantrekken van de doelgroep van het Don 
Bosco-werk in hun parochie. De kapucijnen deden dit bijvoorbeeld al in de aan 
hen toevertrouwde Fatimaparochie in Nijmegen. Voor provinciaal Auxilius van 
Jaarsveld vormden al deze vragen aanleiding de deken van Nijmegen op 5 sep-
tember 1961 te laten weten: ‘Het gaat er ons alleen om, dat wij niet door dik en 
dun blijven vasthouden aan tradities en oude structuren, die naar onze mening 
aanpassing behoeven en ook aangepast kunnen worden.’ Daarbij had Auxilius 
niet alleen het aalmoezenierswerk op het oog, maar ook de werkzaamheden van 
de priester-directeur.

Wat dat directeurschap betrof wond Hieronymus de Jong er geen doekjes 
om. Impliciet verwijzend naar het gedwongen vertrek van Petronius van Rooij 
in 1956 stelde hij in een memorandum van 12 december 1961: ‘Don Bosco als 
stedelijk zielzorg-apparaat is niet uit de verf gekomen in de vijftien jaar van het 
bestaan. Ook is men er niet in geslaagd voldoende inhoud te geven aan de di-
recteursfunctie. Het gevolg hiervan is, dat de priester-directeur volkomen in de 
lucht hangt en hij het aambeeld wordt waarop alle klappen vallen. Dan is er allicht 
nog wel een stok te vinden om hem weg te jagen.’ Deze kritiek raakte uiteraard 
ook het bestuur van de Stichting Volksjeugdzorg Don Bosco, die in september 
1960 omgedoopt was tot de Stichting Jeugdzorg en Gezinswerk Don Bosco. 
Dat toonde zich onaangenaam verrast over de kritiek van Hieronymus, maar wil-
de wel nadenken over de functie van een stedelijke zielzorg-adviseur. Die moest 
dan in de plaats komen van de priester-directeur. Dat nadenken leidde ertoe dat 
het dienstverband met Hieronymus per 31 december 1962 werd beëindigd.

Na het vertrek van Hieronymus bleef een tweetal kapucijnen nog een aan-
tal jaren voor ‘Don Bosco’ werkzaam, maar dan in parochieverband. Dat waren  
Arcadius – Piet – van den Broek (1925-2003) uit Nijmegen en de eerder genoem-
de Gesinus van Gorcum. Beiden waren kapelaan in de Fatimaparochie en zijn 
daar tot november 1967, respectievelijk tot december 1969 ook als Don Bos-
co-aalmoezenier actief gebleven. Maar inmiddels was wel duidelijk dat de tijd van 
het verzuilde jeugd- en gezinswerk voorbij was. Herstel en wederopbouw hadden 
definitief plaatsgemaakt voor doorbraak en vernieuwing. Hierin was steeds meer 
sprake van een bundeling van krachten over confessionele scheidslijnen heen. 
Uiteindelijk leidde dat in 1992 in Nijmegen tot de vorming van de welzijns-
organisatie Tandem. Voor de werkers van deze organisatie speelden vragen rond 
godsdienst en levensbeschouwing nauwelijks nog een rol.
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3.2 drankbestrijding en reclassering: ‘ter beteugeling 
van de geesel der eeuw’

Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben diverse kapucijnen zich bezig-
gehouden met de drankbestrijding in – katholiek – Nederland. Zij lieten zich 
daarbij inspireren door de ideeën van Alphons Ariëns (1860-1928), de architect 
van de katholieke drankbestrijdingsorganisatie Sobriëtas. Zo schreef Jesualdus 
van Rossum (1868-1914) uit Houten vanaf 1901 meermalen bijdragen over de 
drankweer in Het Zondagsblad en was de eerder genoemde Servatius Harperink 
uit Enschede een uiterst productief auteur van ‘anti-alcoholise’ kluchtspelen en 
drama’s zoals ‘De wraak der kabouters’, ‘Janus de Wonderdokter’, ‘’t Sprekend 
portret van Ome Toon’ en ‘De misdadigers van Doornstad en hun rechters’. 
Deze en andere – moraliserende – toneelstukken waarin de drankzucht aan de 
kaak werd gesteld, werden vanaf 1905 met veel succes op de planken gebracht 
door de toneelclub van de Sint Fidelis-vereniging in Breda. Maar ook andere 
amateurgezelschappen moeten deze ‘anti-alcoholise’ stukken vaak op hun re-
pertoire hebben gezet getuige het feit dat een aantal ervan één of meer keer is 
herdrukt. Ook opeenvolgende directeuren van ‘Fidelis’ in Breda hebben hun 
pupillen geregeld op het hart gedrukt op zijn minst matigheid te betrachten als 
het ging om het gebruik van sterke drank.

De meest radicale drankbestrijder in deze jaren was echter de maatschap-
pelijk bewogen, uitermate strijdvaardige en soms bijna fanatieke Ildelfonsus 
Kraan (1875-1930) uit Gouda. Begiftigd met een vlotte pen publiceerde hij rond 
de eeuwwisseling net als Jesualdus geregeld in Het Zondagsblad. Die bijdragen 
gingen aanvankelijk in het geheel niet over de drankbestrijding, maar dat veran-
derde toen hij in 1904 vanuit Den Bosch verplaatst werd naar Babberich om er 
als missiepredikant en assistentiepater aan de slag te gaan. Daar in de Liemers 
hoorde hij van zijn medebroeder Innocentius Hens de afschrikwekkende ver-
halen over de gevolgen van het alcoholmisbruik van Nederlandse arbeiders in 
het Duitse Ruhrgebied. Die brachten hem ertoe contact te zoeken met Alphons 
Ariëns, die op moment pastoor was in het nabije Steenderen. Ariëns had in 1895 
in Enschede het eerste Kruisverbond en de eerste Maria-vereeniging opgericht. 
Deze organisaties maakten actief werk van de afschaffing van sterke drank, 
propageerden de matiging in het gebruik ervan en trachtten zoveel mogelijk de 
geheelonthouding te bevorderen. Het Kruisverbond was er voor de mannen, de 
Maria-vereeniging voor de vrouwen.

In de jaren nadien werden in navolging van Enschede in steeds meer dorpen 
en steden Kruisverbonden en Maria-verenigingen opgericht. Daarbij speelde De 
Kruisbanier. Maandblad voor de rk Drankbestrijding vanaf april 1896 een belangrij-
ke rol als propagandamiddel. In 1897 kwam er een diocesane organisatie voor de 
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verschillende plaatselijke Kruisverbonden. Die groeide in de jaren 1899-1904 
– zij het niet zonder conflicten – uit tot de ‘Federatie van diocesane bonden tot 
bevordering van de christelijke matigheid en tot bestrijding van alcoholisme, 
geheten Sobriëtas’. Eerste voorzitter werd de eerder genoemde Charles Ruijs 
de Beerenbrouck. Kort nadien maakte ook Ildefonsus kennis met Sobriëtas. Hij 
had echter geen boodschap aan het moeizaam tot stand gekomen compromis dat 
in de titel van het nieuwe verband lag opgesloten. Voor hem moest het doel van 
Sobriëtas geheelonthouding zijn en niets anders.

In 1906 werd hij door Ariëns opgenomen in de generale staf van Sobriëtas 
als secretaris van de afdeling Pers en Lectuur. In die hoedanigheid publiceerde hij 
nog datzelfde jaar de brochure Dr. Ariëns aan het woord. Eene beknopte uiteenzetting 
van het alcoholisme en deszelfs bestrijding, bewerkt door P. Ildefonsus O.Cap. Ook maak-
te hij een ontwerp voor een meer studieus blad dat naast de – populaire – Kruis-
banier moest verschijnen. Dat werd Sobriëtas. Orgaan der federatie van rk diocesane 
bonden tot bevordering der christelijke matigheid en tot bestrijding van het alcoholisme. Dit 
verscheen vanaf januari 1907 en was mede bedoeld om de kadervorming binnen 
Sobriëtas te ondersteunen. Ildefonsus werd echter niet de hoofdredacteur van 
dit nieuwe maandblad, wat hij gehoopt had. Dat werd Ariëns, die door Ruijs de 
Beerenbrouck beschouwd werd als ‘de wetenschappelijke barometer van de ka-
tholieke drankweer’. Voor Ruijs was Ildefonsus eerder ‘een propagandist zonder 
oorspronkelijke geest’, met wie het bovendien moeilijk samenwerken was. Wel 
kreeg Ildefonsus de kans om op het Tweede Nederlandsch Katholiek Congres 
tot bestrijding van Alcoholisme in augustus 1907 in Nijmegen het woord te voe-
ren over ‘De Organisatie: pleidooi voor een betere diocesane opzet van de Ka-
tholieke Drankbestrijding’. In die rede leverde hij de nodige kritiek op de volgens 
hem weinig efficiënte organisatiestructuur van Sobriëtas. Voor Ruijs vormde dit 
aanleiding om provinciaal Alphonsus van den Bergh te vragen Ildefonsus uit 
het aartsbisdom weg te halen: aartsbisschop Van de Wetering zou zich negatief 
hebben uitgelaten over het onbesuisde optreden van Ildefonsus. Daar kwam nog 
eens bij dat de pater zich boven Ariëns leek te plaatsen. En dat kon natuurlijk 
niet. En dus werd hij vrij abrupt naar Breda verplaatst.

In de Baroniestad ging Ildefonsus echter onverdroten door met ‘de bestrijding 
van de drankduivel’. Zo richtte hij kort na aankomst een ‘rk Consultatie-bureau 
voor het redden van drankzuchtigen’ op alsmede een alcoholvrij ontspannings-
lokaal, het eerste in Nederland. Ook zocht hij drankzuchtigen thuis op om hen 
ertoe te bewegen contact te zoeken met het consultatiebureau. Hiervoor kon de 
bisschop van Breda, Petrus Leijten, echter weinig waardering opbrengen. En 
toen Ildefonsus, die in Breda inmiddels bekendstond als ‘den waoterpater’, ook 
nog eens kritiek ging uitoefenen op het drankgebruik van de plaatselijke geeste-
lijkheid, was de maat voor de bisschop vol. Ildefonsus werd opnieuw verplaatst, 
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nu naar ‘de probleemstad’ Helmond die, aldus een van zijn medebroeders, ‘vanaf 
het begin van de industrialisatie leed aan sociaal bederf ’.

In Helmond heeft Ildefonsus vanaf 1909 als drankbestrijder zijn vruchtbaar-
ste jaren beleefd, zowel landelijk als diocesaan, maar vooral ook plaatselijk. Ge-
bruikmakend van zijn contacten bij Sobriëtas richtte hij in 1913 ‘de landelijke rk 
Geheelonthoudersvereniging van spoor-, tram- en Van Gend & Loospersoneel’ 
op en redigeerde hij gedurende een aantal jaren het verenigingsblad Het Blauwe 
Sein. Binnen Sobriëtas werd hij secretaris van een commissie die de oprichting 
van alcoholvrije lokalen moest stimuleren. In 1922 werd hij op aanbeveling van 
Ariëns hoofdredacteur van De Kruisbanier, waarin hij ook propaganda maakte 
voor dit soort ontspanningsruimten. Voorts behoorde hij in 1919/’20 tot de ini-
tiatiefnemers van de ombouw van het Dr. Ariënsfonds tot de Dr. Ariëns-vereeni-
ging tot ‘bevordering van het herstel van katholieke alcoholisten in Nederland’. 
Hij werd secretaris van het hoofdbestuur van deze vereniging die de oprichting 
van consultatiebureaus en correspondentschappen faciliteerde en zorg droeg 
voor voorzieningen ten behoeve van de verpleging van drankzuchtigen. Tevens 
gaf hij leiding aan het bureau van deze vereniging. Vanaf 1913 was hij jarenlang 
bestuurslid van de Bossche Diocesane Drankbestrijdersbond en gedurende een 
tiental jaren ook secretaris. Daarnaast behoorde hij in 1918 tot de oprichters van 
het Diocesane Priester-Kruisverbond in het Bossche bisdom. Als secretaris van 
dit verbond heeft hij veel werk verzet om de diocesane clerus voor de drankbe-
strijding te winnen.

De basis van zijn werk, landelijk en diocesaan, werd echter gevormd door zijn 
initiatieven in Helmond. Door zijn toedoen kwam hier in januari 1911 een ‘Comi-
té tot Redding der Drankzuchtigen’ tot stand, bestaande uit vertegenwoordigers 
van een viertal plaatselijke maatschappelijke verenigingen. Dankzij dit comité 
kwam er spoedig een Consultatiebureau voor ‘de redding van drankzuchtigen 
en zwakke broeders’. Dit richtte zich aanvankelijk alleen op de godsdienstige 
en morele aspecten van de drankbestrijding, maar werd al snel ook het adres 
voor adviezen op medisch en rechtskundig gebied. Daarmee werd het in feite 
ook een reclasseringsbureau. Die functie werd in 1914 geformaliseerd, waarna 
het bureau in 1916 een afdeling werd van de toen opgerichte – nationale – rk 
Reclasseerings-vereeniging. Het door Ildefonsus opgerichte alcoholvrije lokaal 
en de daar gevestigde rk Reddingsbrigade ‘Onderling Vermaak’, beide nauw 
verbonden met het Consultatiebureau, werden in 1917 ondergebracht in een spe-
ciaal hiervoor ingericht Sobriëtas-gebouw, in de volksmond het ‘Waterkasteel’ 
geheten. Dankzij de inzet van Ildefonsus groeide dit in de jaren nadien uit tot 
‘een centrale van Roomse cultuur’, met toneel- en filmavonden en allerlei bijeen-
komsten, gericht op godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke verheffing van 
maatschappelijk kwetsbare mensen.
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Ildefonsus bleef echter ook zelf publiceren: ‘Zijn drankweerpen kende geen 
rust’. Zo heeft hij meer dan dertig brochures op zijn naam staan zoals Als één 
man! Practisch handboekje voor alle Roomsche drankweermannen en drankbestrijdsters 
van Nederland (1911), De priester en de drankbestrijding (1911), Het reddingswerk der Dr. 
Ariënsvereeniging (1922), Wat willen het Kruisverbond en de Mariavereeniging (1922) 
en Een tekort. Roomsche drankbestrijding is nóg dringend noodig (1929). Daarnaast 
schreef hij artikelen over de drankweer in onder meer De Maasbode, Het Zon-
dagsblad en de Zuid-Willemsvaart. Met al die werkzaamheden pleegde hij echter 
roofbouw op zijn lichaam. Daar kwam nog eens bij dat hij zich fel verzette tegen 
‘de Nieuwe Richting’ die Sobriëtas vanaf medio jaren twintig insloeg, waardoor 
hij binnen de federatie op een zijspoor belandde. Dat kon hij maar moeilijk ver-
kroppen. Begin 1930 moest hij volledig rust nemen. Spoedig bleek echter dat 
er meer nodig was. Daarom werd hij overgebracht naar de Maria-Stichting in 
Haarlem. Daar kwam hij onder behandeling van een hartspecialist. Die bleek 
echter weinig voor hem te kunnen doen. Op 24 april 1930 overleed Ildefonsus in 
de Haarlemse kliniek.

In augustus 1930 richtte de afdeling Helmond van de Dr. Ariëns-Vereniging, 
waarbinnen ‘de bruine generaal’ als secretaris en geestelijk adviseur altijd veel 
werk had verzet, een dringend verzoek aan de provinciale definitie om voor  
Ildefonsus een opvolger te benoemen. Het werk ten behoeve van het door hem 
opgerichte Consultatiebureau tot Redding van Drankzuchtigen was volgens 
de voorzitter van die afdeling ‘echt Kapucijnenwerk, dat model stond voor heel 
het land’. Dat mocht de orde niet opgeven. Enkele weken later werd Patricius 
Gommers (1893-1949) uit Steenbergen, tot dan toe leraar Duits in Langeweg, 
naar Helmond verplaatst. Hij kwam meteen aan het hoofd te staan van het Con-
sultatiebureau en werd ook voorzitter van de Reddingsbrigade ‘Onderling Ver-
maak’. Vervolgens werd hij bestuursvoorzitter van de afdeling Helmond van de 
landelijke rk Reclasseringsvereniging en leider van de in november 1931 mede 
door hem opgerichte Vrouwelijke Reddingsbrigade. Ook nam hij het initiatief 
tot oprichting van de ‘Vereeniging voor rk Gezinsvoogden en Patronage’. Deze 
vereniging die in oktober 1933 met haar werkzaamheden startte, richtte zich op 
minderjarige reclassenten. Met al deze organisaties leverde Helmond pioniers-
werk op reclasseringsgebied voor heel Nederland.

Patricius opereerde als bestuurder overigens veel voorzichtiger en diploma-
tieker dan Ildefonsus. Daarom benoemde aartsbisschop Joannes Jansen (1930-
1936) hem in juli 1934 tot geestelijk adviseur van de in april 1932 opgerichte 
– landelijke – Vereeniging van rk Reclasseerings-Ambtenaren. Twee jaar later 
werd hij ook secretaris van het hoofdbestuur van de landelijke rk Reclasserings-
vereniging. Onder deze koepelorganisatie ressorteerden op dat moment 37 plaat-
selijke afdelingen. Die konden ten behoeve van hun advieswerk voor de verschil-
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lende rechtsprekende colleges 
inzake volwassen reclassenten 
(dat liep van onvoorwaardelij-
ke gevangenisstraf tot invrij-
heidstelling) een beroep doen 
op het Centraal Bureau van de 
vereniging in Den Bosch. Ook 
werd vanuit die afdelingen 
hulp en toezicht geboden bij 
voorwaardelijk veroordeelden. 

Als landelijk secretaris was Patricius onder meer belast met het onderhouden van 
de contacten tussen het hoofdbestuur, de afdelingen en de ten behoeve van die 
afdelingen werkzame ambtenaren en het Centraal Bureau. Voorts verzorgde hij 
de uitgave van het contactorgaan van de vereniging, Mededeelingen, en stelde hij 
het Jaarverslag samen. Patricius heeft dit landelijke werk tot zijn totaal onver-
wachte overlijden op 7 september 1949 op zijn vaste werkplek in het Sobriëtas- 
gebouw met grote zorgvuldigheid gedaan. Als secretaris zat hij ook in het be-
stuur van het gesticht ‘Huize Koningslust’ in de gemeente Helden (L). Deze 
rk landkolonie, bedoeld als een soort ‘doorgangshuis’ dat voorbereidde op een 
terugkeer in de samenleving, werd beheerd door de Broeders van Sint Joseph te 
Heerlen. Het werd in februari 1938 door de minister van Justitie erkend als een 
zelfstandige reclasseringsinstelling.

Op 27 september 1949 werd Patricius in Helmond opgevolgd door zijn me-
debroeder Othmarus Lips (1909-1984). Deze boerenzoon, geboren in Klundert 
in het buitengebied van Moerdijk, was na zijn priesterwijding in augustus 1936 
in 1938 benoemd voor de werklozenzorg in de regio ’s-Hertogenbosch. Dat 
werk combineerde hij vanaf oktober 1939 met de functie van bibliothecaris in 
het Bossche klooster. Ook deed hij assistentiewerk in de omgeving. Op 24 juni 
1941 werd hij gearresteerd omdat hij tijdens conferenties over de sociale leer van 
de kerk in de parochiekerken van Boxtel en Vught ‘openlijk gepreekt had tegen 
de nieuwe orde in Nederland en de bevolking had opgehitst tegen het Duitse 

Othmarus Lips (1909-1984) uit 
Moerdijk, grondlegger van de 
samenwerking tussen de geeste-
lijke, lichamelijke en maatschap-
pelijke gezondheidszorg in  
Helmond en omgeving tussen 
1949 en 1975.
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Rijk’. Van 16 september 1941 tot 20 mei 1945 verbleef hij onder erbarmelijke 
omstandigheden in de priesterbarakken van het concentratiekamp Dachau. 
‘Maar ik was daar klaarblijkelijk nog niet rijp voor de hemel.’ Na zijn terugkeer 
in ’s-Hertogenbosch op 24 mei 1945 woonde hij tot zijn benoeming in Helmond 
bij een broer in Moerdijk om aan te sterken. Ook assisteerde hij er in de parochie. 
Daarnaast was hij betrokken bij de inrichting van een noodkerk en bij het herstel 
van een school en een zusterklooster in het dorp. Kerk, school en klooster waren 
tijdens de oorlog namelijk grotendeels verwoest. En verder zette hij zich in voor 
het jeugdwerk ter plaatse.

Tijdens zijn verblijf in Helmond van 1 oktober 1949 tot 1 januari 1975 (maar 
in feite nog iets langer) bouwde Othmarus als directeur van het rk Bureau voor 
Drankbestrijding en hoofd van de plaatselijke Instelling voor Maatschappelijk 
Werk voort op hetgeen Ildefonsus en Patricius tot stand hadden gebracht. Dat 
deed hij vanuit een duidelijke visie die hij zich eigen had gemaakt via zelfstudie 
alsmede door deelname aan cursussen en congressen in onder meer Kopenhagen, 
Hamm, Parijs, Basel en Genève over alcoholpreventie, reclasseringsvraagstukken 
en geestelijke gezondheidszorg. Die visie was gebaseerd op de overtuiging dat 
de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg enerzijds en het maatschappelijk 
werk anderzijds weliswaar van elkaar onderscheiden waren, maar zoveel mogelijk 
gecombineerd moesten worden en een geïntegreerde aanpak verdienden vanuit 
een levensbeschouwelijk perspectief.

Een organisatorische vertaling van deze visie was het Wit-Gele Kruisgebouw 
dat op 27 september 1957 in Helmond werd geopend. Hierin waren niet minder 
dan twaalf zorginstellingen samengebracht: van de rk Vereniging voor Volksge-
zondheid en Ziekenverpleging ‘Het Wit-Gele Kruis’ tot het Medisch Opvoed-
kundig Bureau en het Stedelijk Sociaal Caritatief Centrum. Bij zes van deze 
instellingen was Othmarus als bestuursvoorzitter of staflid/directeur direct be-
trokken. Dat waren de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg van het Wit-Gele 
Kruis voor Helmond en omstreken; het Consultatiebureau en de Reclasserings-
instelling voor Alcoholisme; het Bureau voor Huwelijksaangelegenheden; de 
Vereniging voor katholieke Gezinsvoogdij en Patronage; de rk Reclassering; en 
de Stichting ‘Maria Goretti’. Deze laatstgenoemde stichting was in 1956 voort-
gekomen uit een nog door Patricius in maart 1948 opgerichte Commissie voor 
rk Nazorg. Die trok zich het lot aan van ‘geestelijk onvolgroeide jongens’ die 
in Helmond op een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (blo) zaten, 
maar voor wie verder niets werd gedaan.

Vanuit ‘Maria Goretti’ kwamen in latere jaren, mede door toedoen van Oth-
marus als oprichter en eerste bestuursvoorzitter van de Regionale Sociaal Peda-
gogische Dienst, rayon Helmond (gesticht in 1963), drie gezinsvervangende te-
huizen voor geestelijke gehandicapten tot stand: Huize ‘De Waard’ in Helmond 
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in 1969, Huize ‘De Bleek’ in Beek en Donk, eveneens in 1969, en Huize ‘Het 
Liender’ in Asten in 1973. Eerder al had hij weten te bewerkstelligen dat het in 
oktober 1960 opgerichte kleuterdagverblijf Huize ‘Zonzicht’ voor zwakzinnige 
kinderen bij genoemde stichting werd ondergebracht. Ook het in 1964 gestich-
te Huize ‘De Vliert’ in Vlierden, een kerkdorp van Deurne, behoorde tot die 
stichting. ‘De Vliert’ bood dagopvang met woonfunctie aan oudere zwakzinnige 
kinderen.

Vrijwel alle hierboven genoemde zorginstellingen werden begin jaren zeven-
tig ondergebracht in het Gemeenschappelijk Instituut voor Geestelijke Gezond-
heidszorg en Maatschappelijk Werk voor Helmond en omgeving. Othmarus 
werd de eerste bestuurder van deze koepelorganisatie die op 1 januari 1973 al 
meer dan honderd personeelsleden telde. Hij was in deze jaren dan ook ‘de spin 
in het web van het sociaal-pedagogisch werk in de regio Helmond’. Twee jaar 
later, op 3 januari 1975, nam hij afscheid van ‘zijn’ geesteskind. Hij werd bij die 
gelegenheid geprezen als ‘vraagbaak, biechtvader, maatschappelijk werker, psy-
chiater, zielzorger en manager’. Maar hij werd toch vooral getypeerd als ‘een 
even visionair als voortvarend idealist, die erin geslaagd was een aantal tot dan 
toe langs elkaar heen werkende maatschappelijke instellingen tot een hechte sa-
menwerking te brengen’. Dat hij met zijn dure auto en een eigen secretaresse als 
kapucijn op behoorlijk grote voet leefde, werd hem, ook binnen de orde, graag 
vergeven.

Na zijn terugtreden als directeur van het Gemeenschappelijk Instituut en 
zijn verhuizing naar het klooster in Nijmegen werd steeds duidelijker dat hij 
met zijn jarenlange harde werken ook gepoogd had zijn verschrikkelijke kamp-
ervaringen te onderdrukken: Dachau had hem een kampsyndroom bezorgd. Al 
in 1953 had hij aan zijn provinciaal Clementinus Schutijser verzocht om niet in 
aanmerking te hoeven komen voor een vaste biechtstoel in de kloosterkerk in 
Helmond: ‘vanwege het psychisch niet tegen kunnen tegen dat opgesloten zitten 
in de donkerte… dat leidt tot nerveusiteit en tot snel afhandelen.’ Ook wilde hij 
zo min mogelijk elders logeren: ‘ik gil in mijn slaap’. De gevolgen van dat kamp-
syndroom traden na 1975 steeds nadrukkelijker aan de dag. Vanaf een bepaald 
moment kon hij het nergens meer vinden: niet in het klooster maar ook niet bij 
zijn familie. Hij werd steeds rustelozer, labieler en ook vergeetachtiger. In juni 
1980 werd hij opgenomen in verpleeghuis ‘Zandhove’ in Zwolle. Daar overleed 
hij op 22 juni 1984.

Een jaar later, op 30 augustus 1985, werd de door Othmarus in mei 1960 op-
gerichte Regionale Stichting voor Sociaal Pedagogisch Werk voor Helmond en 
omgeving omgedoopt tot de Othmarus Stichting. Die fuseerde in 1996 met de 
verwante Stichting het Rijnven in Deurne tot de Stichting oro: Othmarus Rijn-
ven Organisatie ten behoeve van volwassenen met een verstandelijke beperking 
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en kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Die fusie vormde voor Othmarus 
‘post mortem’ de voltooiing en bekroning van een proces dat hijzelf al begin 
jaren zestig in gang had pogen te zetten, maar waarvoor de tijd toen nog niet 
rijp was.

4.   Het Oosters werk

Achter de aanduiding ‘het Oosters werk’ gaat een grote diversiteit aan activitei-
ten schuil. Sommige daarvan stonden in functie van de (her)opbouw van de orde, 
andere hadden het karakter van bekerings- of herenigingswerk en weer andere 
zijn te typeren als een vorm van sociaal apostolaat. Al die activiteiten hebben 
plaatsgevonden tussen juni 1920 en april 2007: eerst in Midden- en Oost-Euro-
pa en na de Tweede Wereldoorlog vooral in eigen land, en dan met name vanuit 
het in 1953 gestichte Pokrof-klooster in Voorburg (zie hiervoor ook hoofdstuk 
2.7 van deel ii). Divers waren overigens vooral de werkzaamheden ver weg, in het 
Oosten. Daarbij gaat het enerzijds om de bijdrage van Nederlandse kapucijnen 
aan de wederopbouw van de vroegere Poolse kapucijnenprovincie van Warschau; 
hun rol bij de vorming van een eigen ordeverband in Litouwen; en hun aandeel 
in de inhoudelijke versterking van de oude Boheems-Moravische provincie in 
Tsjecho-Slowakije. Maar anderzijds ook om hun inbreng ten aanzien van wat in 
de jaren dertig van de twintigste eeuw werd genoemd de Byzantijns-Slavische 
missie in Oost-Polen en Estland alsmede om hun werkzaamheden ten behoeve 
van ‘Kirche in Not’ na de Tweede Wereldoorlog in West-Duitse opvangkampen. 
Ten behoeve van al deze ‘offervolle’ arbeidsvelden die hier samen worden bespro-
ken, omdat ze op de een of andere manier met elkaar in verband staan, hebben de 
betrokken paters waar mogelijk gebruikgemaakt van de machtswisselingen die 
het gevolg waren van de Grote Oorlog van 1914-’18 en later de Tweede Wereld-
oorlog van 1939-’45.

4.1 de bijdrage vanuit nederland aan de wederopbouw 
van de vroegere provincie van warschau

Na 1918 is de politieke kaart van Midden- en Oost-Europa volledig van aanzien 
veranderd. Nieuw was onder meer de republiek Polen. Deze staat was voortgeko-
men uit een deels door de grote mogendheden afgedwongen samengaan van het 
vroegere ‘Congres-Polen’ dat na de jaren zestig van de negentiende eeuw geheel 
onder Russisch gezag was komen te staan, met delen van Oostenrijks Silezië en 
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Galicië, alsmede met Posen en 
omgeving. Dit laatstgenoemde 
gebied had eerder tot Pruisen 
behoord. Vooral de katholieke 
kerk heeft van deze politieke  
aardverschuiving kunnen pro-
fiteren. Tot dan toe had zij in 

deze regio vanuit een situatie van achterstelling steeds opnieuw haar positie 
moeten bepalen tussen het orthodoxe Rusland, het protestantse Pruisen en het 
katholieke Oostenrijk. In het nieuwe Polen kreeg zij echter een leidende rol. 
Apostolisch visitator en nuntius Achille Ratti zorgde er tussen de zomer van 
1918 en het voorjaar van 1921 voor dat de vroegere bisdommenstructuur werd 
hersteld en versterkt, waarna diezelfde Ratti, maar nu als paus Pius xi, in februari 
1925 een concordaat met de Poolse regering sloot. Dat voorzag onder meer in een 
kerkorganisatie met in totaal vijftien bisdommen van de Latijnse ritus, alsmede 
vier katholieke theologische faculteiten. Die kwamen er naast de katholieke uni-
versiteit van Lublin die al in 1918 door het Poolse episcopaat was gesticht.

Om voor het nieuwe universitaire bestel over voldoende gekwalificeerde hoog-
leraren te kunnen beschikken riep het episcopaat via de Poolse zaakgelastigde in 
Rome de hulp in van orden en congregaties in de Eeuwige Stad. De kapucijnen 
leverden twee kandidaten, beiden voor Lublin: de Nederlander Gondulphus Fer-
mont (1888-1963) uit Terneuzen voor bijbel en de Vlaming Gummarus Michiels 
(1890-1965) uit Booischot voor kerkrecht. Gondulphus had na zijn wijding op 
28 september 1913 een tweetal jaren in Rome bijbelwetenschappen gestudeerd 
en was toen lector in Den Bosch geworden. Vanaf 8 oktober 1918 maakte hij ook 
deel uit van de provinciale definitie. Maar nog vóór het aflopen van die bestuurs-

Gondulphus/Cyrillus Fermont 
(1888-1963) uit Terneuzen was 
van juli 1922 tot mei 1926 com-
missaris van de vroegere provin-
cie van Warschau en van 1932 tot 
1950 superior van de Byzan-
tijns-Slavische missie in Oost- 
Polen en de Baltische gebieden. 
Tijdens de oorlog verbleef hij 
noodgedwongen in Warschau en 
Lublin. In september 1949 moest 
hij naar Nederland terugkeren. 
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termijn werd hij op 22 juni 1920 door de net gekozen minister generaal Josephus  
van S. Giovanni in Persiceto voor Lublin benoemd. Daar werd hij spoedig ook 
betrokken bij de restauratie van de in 1754 gestichte kapucijnenprovincie van 
Warschau. Die had sinds de mislukte Poolse opstand van 1863 geen nieuwe le-
den meer mogen aannemen en telde in 1918 nog slechts vier minimaal bezette 
vestigingen: in Warschau, Lomza, Nowe Miasto en Lublin. Daarom had Rome 
de provincie teruggebracht tot de status van commissariaat-generaal. In maart 
1921 werd Gondulphus benoemd tot assistent van commissaris-generaal Fidelis 
van Stara Lomza, waarna hij op 7 juli 1922 zelf als commissaris belast werd met 
de wederopbouw.

Aangezien er nog te weinig Poolse medebroeders waren om hem daarbij te 
helpen, maar ook om de zo noodzakelijk geachte observantie te herstellen vroeg 
Gondulphus zijn provinciaal Stanislaus Luppes om assistentie vanuit Nederland. 
En zo hebben vanaf augustus 1921 tot in de loop van de jaren dertig zeker vijftien 
Nederlanders voor kortere of langere tijd in het commissariaat van Warschau ge-
werkt, vooral ten behoeve van de opleiding. Tot de eerste ‘lichting’ behoorde de 
kort voordien teruggetreden directeur van Langeweg, Raphael van der Weijden. 
Hij werd in november 1921 benoemd voor Lomza en bouwde daar tussen 1924 
en 1927 met financiële steun van de Nederlandse provincie een geheel nieuwe 
serafijnse school: het St. Fidelis College. Daar doceerde van 1925 tot 1936 ook 

Het door Raphael van der Weijden in Lomza (Polen) gebouwde serafijns St. Fidelis 
College dat in november 1925 in gebruik werd genomen en op 9 juni 1927 door de  
bisschop van Lomza werd ingezegend. Het was bestemd voor de kapucijnse priester-
opleiding in het commissariaat van Warschau.
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Evangelista de Rooij (1898-1983) uit ’s-Hertogenbosch. Bernulphus Sanders 
(1883-1960) uit Roermond die in 1921 ook naar Polen vertrok, woonde tot 1930 
in het noviciaatsklooster in Nowe Miasto, vanaf 1925 samen met novicemeester 
Daniel Huijsmans (1892-1973) uit Vlissingen. Enkele jaren later volgden onder 
anderen Damascenus de Haas (1901-1973) uit Leiden en Quirinus Sas (1886-
1962) uit Alphen. Zij werden bij de hogere studies betrokken: Damascenus  
van 1929 tot 1935 voor filosofie en dogmatiek, Quirinus van 1931 tot 1934 voor 
filosofie. Tot 1929 had het groeiende aantal Poolse studenten die studies in  
de kloosters van Breust-Eijsden en Nantes van de Parijse provincie gevolgd. 
Maar Daniel Huijsmans die van 1928 tot 1935 commissaris-generaal was en in 
die functie veel gezag afdwong, zorgde ervoor dat de filosofie en theologie vanaf 
1929 in Polen zelf verzorgd konden worden, eerst in Lomza en vanaf 1932 in 
Zakroczym.

Vast staat dat de Nederlanders juist omdat zij zo’n sleutelrol vervulden in de 
opleiding, in de periode 1921-1935 een sterk stempel hebben gedrukt op het her-
stel, tevens de ‘Reform’ van het kapucijnenleven in de vroegere provincie War-
schau. Maar juist over die ‘Reform’ in een meer franciscaanse geest ontstond ook 
steeds meer irritatie bij de inmiddels ruim honderd veelal jonge Poolse mede-
broeders die ten aanzien van observantie en spiritualiteit andere opvattingen hul-
digden dan de Nederlanders. Daarom benoemde generaal Vigilius van Valstagna 
na zijn visitatie in de nazomer van 1935 de Pool Archangelus van Zyrardów tot 
commissaris. Die maakte er geen geheim van dat hij de Nederlanders zo snel mo-
gelijk weg wilde hebben. En dus waren aan de vooravond van het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog alleen nog Jesualdus Willemen (1895-1950) uit Rijen 
en Aegidius Huijsmans (1902 – uittrede 1940), een jongere broer van Daniel, in 
het commissariaat werkzaam: Jesualdus als gardiaan in Lublin en Aegidius als 
assistentiepater in Warschau. Het commissariaat telde op dat moment trouwens 
al 161 Poolse religieuzen.

4.2 de byzantijns-slavische missie in oost-polen en 
estland

Gondulphus Fermont die aan de basis stond van de wederopbouw van het 
commissariaat van Warschau, heeft in de uitbouw ervan geen rol van betekenis 
meer gespeeld. Tijdens het generaal kapittel van mei 1926 was hij tot generaal 
definitor gekozen. Meteen na afloop van zijn Romeinse bestuurstermijn in 1932 
ging hij terug naar Polen: niet naar het commissariaat van Warschau, maar naar 
het bisdom Pinsk in Oost-Polen. Daar moest hij als ‘superior van de Byzantijns- 
Slavische missie in Polen en de Baltische gebieden’ gaan werken aan de vorming 
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van een Slavische tak binnen de kapucijnenorde. De leden van deze nieuwe tak 
zouden ingezet worden bij de hereniging van de orthodoxie met de Romana. In 
het bisdom Pinsk aan de grens met Wit-Rusland woonden veel etnische Russen 
die inmiddels vrijwel allemaal tot de Russisch-orthodoxe kerk behoorden. Met 
de problemen eigen aan het herenigings- of bekeringswerk aldaar had Gondul-
phus al enigszins kennisgemaakt toen hij in 1925 op uitnodiging van de toen-
malige bisschop van Pinsk, mgr. Lozynski, het vroegere kapucijnenklooster van 
Lubieszow had bezocht. Van dat in 1759 gestichte klooster restte na een brand 
in 1817 enkel nog een ruïne. De bisschop wilde dat de kapucijnen de kloosterge-
bouwen zouden herstellen en er een centrum van zouden maken voor orthodoxe 
priesters die naar de Romana wilden overgaan, maar met behoud van hun eigen 
ritus. Daarom was Gondulphus, op advies van de toentertijd in Rome zeer in-
vloedrijke Ruslandkenner Michel d’Herbigny sj (1880-1957), president van de 
pauselijke Commissio pro Russia en rector van het Oosters Instituut in Rome, 
in oktober 1931 ook zelf naar de Byzantijns-Slavische ritus overgegaan. Hij had 
toen de oosterse naam Cyrillus/Kiril aangenomen. In afwachting van de komst 
van enkele medebroeders mocht hij van Lozynski’s opvolger, bisschop Bukraba, 
bijbel doceren aan het grootseminarie van Pinsk.

In juni 1932 bracht provinciaal Stanislaus Luppes samen met definitor Vitus Kaars-
garen (1886-1981) uit Bussum een visitatiebezoek aan Polen. Hij zit in deze boerenkar 
als derde van links. Vitus is de tweede van rechts. Raphael van der Weijden zit meteen 
achter Stanislaus. 
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In november 1932 reisde Maurus 
Hackman (1902-1968) uit Enschede 
samen met twee Poolse medebroe-
ders naar Lubieszow. Maurus had 
na zijn priesterwijding op 15 maart 
1930 in Rome Oosterse wetenschap-
pen gestudeerd. Voorbestemd voor 
het herenigingswerk was hij op 16 
februari 1932 als Wladimir naar  
de Byzantijns-Slavische ritus over-

gegaan. Hij startte in Lubieszow met de voorbereiding van een Byzantijns- 
Slavische serafijnse school. Andere Poolse medebroeders herstelden intussen  
de kloostergebouwen en kerk die op 30 april 1934 kon worden geconsacreerd. 
Cyrillus had inmiddels het herenigingswerk onder het gezag van het commissa-
riaat van Warschau weten te plaatsen. Dat vergemakkelijkte de komst van Poolse 
medebroeders, maar was ook behoorlijk risicovol. Veel Polen wilden evenals trou-
wens de Poolse regering namelijk niets weten van de ‘Oenija’: een katholicisme 
van de Byzantijns-Slavische ritus. Zij streefden naar een rooms-katholieke ‘polo-
nisering’ van Oost-Polen. Toch slaagde Cyrillus er nog in een tweede landgenoot 
in Lubieszow te krijgen: Ferrerius van den Hurk. Die was al in de zomer van 
1929 naar Rome gestuurd: eerst voor zijn theologiestudie en na zijn priesterwij-
ding op 17 juli 1932 voor een vervolgstudie Oosterse wetenschappen, die hij met  
een promotie afsloot. Ook hij koos voor de Byzantijns-Slavische ritus en noem-
de zich vanaf dat moment Andreas/Andrej. In het najaar van 1936 vertrok  
hij naar Lubieszow om novicemeester, lector filosofie en econoom te worden. 
In het nu geheel herstelde kloostercomplex dat 31 cellen telde, woonden in 1937 
zeven paters, twee diakens en tien lekenbroeders alsmede enkele fratres-clerici. 
Ook was er een klein zusterklooster van de oosterse ritus, bewoond door zus- 
ters van een congregatie, gesticht door de Poolse kapucijn Honoratus van Biala.  
Tevens waren er vanuit Lubieszow centra gesticht in twee dorpen in de om- 
geving.

In het kader van de Byzantijns-Slavische 
missie reisden Maurus/Wladimir 
Hackman (1902-1968) uit Enschede 
(rechts) en Faustinus/Methodius Hout-
kamp (1901-1970) uit Haarlem (links) 
in november 1932 naar Oost-Polen. De 
foto is van 1933. 
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Het verblijf van Cyrillus en de zijnen in Lubieszow was echter geen lang leven 
beschoren. Eind 1935 moest Cyrillus al naar Lublin terugkeren, omdat de Poolse 
regering hem als niet-Pool niet vertrouwde. In september 1937 werden ook de 
beide andere Nederlanders door de Poolse regering gedwongen Oost-Polen te 
verlaten. Wladimir ging met zijn twintig kleinseminaristen naar Lomza. Andrej 
ging met enkele studenten eerst naar Nowe Miasto en wat later naar Zakroc-
zym. Maar omdat in Lomza spanningen ontstonden tussen de seminaristen 
van het commissariaat enerzijds en die van Lubieszow anderzijds, keerden de 
laatstgenoemden eind 1938 toch weer naar hun oorspronkelijke opleidingshuis 
terug. Echter niet voor lang, want in het najaar van 1939 werd Lubieszow door 
de Sovjets bezet. In de loop van 1941 veroverden de Nazi’s de stad, waarna de 
Oekraïeners er in 1943 de macht overnamen. De Poolse kapucijnen en de zusters 
die in Lubieszow achtergebleven waren, zijn toen vermoord.

Waarschijnlijk heeft Cyrillus het in 1932 niet aangedurfd al zijn kaarten op 
Lubieszow te zetten. Daarom besloot hij Faustinus Houtkamp (1901-1970) 
uit Haarlem die in 1931/’32 samen met Maurus/Wladimir aan het Oosters  
Instituut studeerde, na diens overgang naar de Byzantijns-Slavische ritus op  
24 maart 1932 niet in Lubieszow te houden toen die zich daar in november 
meldde. En dus reisde Faustinus, die zich nu Methodius/Mefodij noemde, in 
februari 1933 door naar Narva, een middelgrote fabrieksstad in het noordoosten 
van Estland.

Dat land was ook in 1918 zelfstandig geworden. De meerderheid van de be-
volking bestond uit Esten die officieel het lutheranisme aanhingen, maar het land 
kende ook een relatief grote etnisch-Russische minderheid. De katholieke kerk, 
die nog geen vijfduizend gelovigen telde, stond sinds mei 1931 onder leiding van 
een eigen apostolisch administrator: Eduard Profittlich sj (1890-1942). Op zijn 
advies nam Mefodij in augustus 1935 de leiding op zich van een kapel van de Sla-
vische ritus die in 1933 op aandringen van de paus door een jezuïet was gesticht 
en van waaruit contact moest worden gezocht met de Russisch-orthodoxen ter 
plaatse. Vanaf januari 1936 kreeg hij daarbij assistentie van Zacharias Anthonisse 
(1906-1985) uit Haarlem. In zekere zin was dat een overbodige luxe, omdat er in 
hun kapel nauwelijks kerkgangers kwamen, getuige een rapport uit 1938 waarin 
sprake is van 28 parochianen, onder wie slechts twaalf volwassenen. Via brochu-
res en een lezingenreeks probeerden zij in Russisch-orthodoxe kring van waar-
uit zij aanvankelijk heel vijandig bejegend werden, kennis te verspreiden over de  
Romana en over de voordelen van een unie. Hun missie was echter niet erg suc-
cesvol. Daarom liet Mefodij op 16 juli 1938 aan zijn provinciaal in Nederland  
weten dat het wellicht beter was Estland volledig aan de jezuïeten toe te vertrou-
wen: ‘Het werk zal er niet zeer onder lijden.’ Maar hij merkte ook op: ‘Wij zijn 
hier de voorposten tegen het bolsjewisme en de moderne religieuze verwording, 
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en dat is een goede zaak.’ Na de bezetting van Estland door de Sovjettroepen in 
juni 1940 keerde Mefodij naar Nederland terug. Zacharias reisde naar Rome, 
waar hij de rest van de oorlog bleef. Terugblikkend moet geconstateerd worden 
dat van de optimistische herenigingsidealen waarvan Cyrillus en de zijnen door-
drongen waren, toen zij in 1932 in Oost-Polen en Estland aankwamen, nauwe-
lijks iets is gerealiseerd.

4.3  het werk ten behoeve van de vorming van een eigen 
ordesverband in litouwen

Heel anders was de situatie in Litouwen. Dat land bezat vanouds een grotendeels 
katholieke bevolking. Sedert 1926 werkten er kapucijnen van de Rijnland-West-
faalse provincie, met name in Plungé, een middelgrote stad in het noorden van 
het land. Die afhankelijkheid van een Duitse provincie was de Litouwse overheid 
echter een doorn in het oog, zeker na de machtsovername in Duitsland door 
Adolf Hitler. Daarom werd Litouwen per 31 december 1935 losgemaakt van de 
Duitse moederprovincie en kreeg het de status van een eigen commissariaat- 
generaal. Eerste commissaris (‘delegatus generalis’) werd Baptista Freericks 
(1896-1980) uit Bodegraven die sinds 1927 in Polen werkte: aanvankelijk als  
leraar en gardiaan in Lomza en nadien in Nowe Miasto. Op uitdrukkelijk ver- 
zoek van het generaal bestuur in Rome werd hij door provinciaal Anacletus  
Snijders aan Litouwen afgestaan. Begin 1936 vestigde hij zich in Plungé, waar 
de Duitsers eind jaren twintig een klein houten klooster met kerk, een serafijnse 
school met internaat en een noviciaat hadden gesticht. Daar woonden toen al 
afgezien van zes Duitse kapucijnen drie geprofeste Litouwse medebroeders en 
tien novicen.

Pogingen van Baptista die naar eigen zeggen door de Duitsers als ‘een on-
gewenschte indringer’ werd beschouwd, om meer Nederlanders in Litouwen te 
krijgen haalden echter niets uit. Wel kon hij met Duitse steun in 1936 in Petra-
siunai een tweede klooster stichten en in 1938 in Siaulai een studiehuis voor filo-
sofie. Verder besteedde hij veel tijd aan het ziekenapostolaat in Plungé en aan de 
samenstelling van een tijdschrift Lurdas (Lourdes) geheten, waarvan hij de oplage 
van vijftigduizend exemplaren in 1938 wist te verdubbelen tot honderdduizend 
exemplaren in 1940. De Russische bezetting in juni 1940 maakte echter ook in 
Litouwen een einde aan alle kerkelijke activiteiten. Een aantal Litouwse kapucij-
nen werd naar Siberië verbannen, terwijl de Duitsers na verloop van tijd naar hun 
moederprovincie terugkeerden. Baptista bleef alleen in Plungé achter en kon na 
de Duitse inval in de Baltische staten in augustus 1941 weer enige activiteiten 
ontplooien. Maar toen de Sovjet-Unie het in de loop van 1944 in Litouwen weer 
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voor het zeggen kreeg, moest hij verhuizen naar een klein dorp elders in het land. 
Daar leidde hij een zeer geïsoleerd leven tot zijn – min of meer gedwongen –  
terugkeer naar Nederland in juni 1960.

4.4 het aandeel vanuit nederland aan het herstel van 
de vroegere boheems-moravische provincie

Mét het ontstaan van de – eerste – Tsjecho-Slowaakse Republiek in oktober 
1918, resultaat van een samenvoeging van Bohemen en Moravië met Slowakije 
en Roethenië, moest de generale definitie zich ook buigen over de vraag hoe de 
kloosters in deze gebieden bestuurlijk gereorganiseerd moesten worden. Nadat 
Anastasius de Goeij (1872-1945) uit Houten een benoeming om gezondheidsre-
denen had afgewezen, werd Pacificus van Monteboaggine, de voormalige provin-
ciaal van de Marken, op 1 augustus 1922 door generaal Josephus van S. Giovanni 
in Persiceto benoemd tot commissaris-generaal van de vroegere provincie van 

In 1939 bracht de toenmalige assistent-commissaris van Warschau Jesualdus Willemen 
(1895-1950) uit Rijen in opdracht van generaal Donatus van Welle een visitatiebezoek 
aan Baptista Freericks (1896-1980) uit Bodegraven, die aan het hoofd stond van het 
commissariaat van Litouwen. Links Jesualdus, rechts Baptista vóór het ‘klooster’ van 
Petrasiunai. 
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Bohemen en Moravië met als standplaats Praag. Als naaste medewerker kreeg 
hij Otho van de Ven (1894-1965) uit Udenhout, die kort voordien in Rome een 
doctoraat kerkelijk recht had behaald. Otho werd tevens belast met een docent-
schap aan de serafijnse school van Brüx (= Most) in Noord-Bohemen. Na hem 
kregen ook Firminus Lazarom (1883 – uittrede 1929) uit Haarlem en Raynerius 
Horstink (1878-1949) uit Arnhem een benoeming voor deze school. Geen van 
drieën toonde zich erg enthousiast over de observantie ter plaatse. ‘Er is wei-
nig echt kloosterleven; je moet hier vaak “zwei Augen zumachen”,’ verzuchtte 
Raynerius in een brief aan zijn provinciaal in Nederland. Daarom werden enkele 
Boheemse filosofiestudenten ook naar Biezenmortel gestuurd. De ‘strengheid’ 
van de Nederlanders en de botsingen die dat veroorzaakte met de deels uit de 
vroegere Oostenrijkse landen afkomstige medebroeders was er debet aan dat 
er na september 1927 geen Nederlanders meer in Bohemen en Moravië hebben 
gewerkt. In hun plaats werkten er van september 1927 tot augustus 1938 in totaal 
zes Vlaamse kapucijnen.

Omdat de al sinds eind zeventiende eeuw bestaande kloosters van Bratislava 
(Pressburg) en Pezinok (Bösing) niet vanuit Praag bestuurd wilden worden, werd 
voor deze beide Slowaakse kloosters met in totaal zes paters en negen broeders 
in 1928 een eigen commissariaat gesticht. Voor de leiding hiervan werd opnieuw 
een beroep gedaan op ‘de tegenwoordig alom bekende en geroemde hulpvaar-
digheid van de Hollandsche Provincie’. Omdat provinciaal Stanislaus Luppes 
ervoor terugschrok meteen al nieuwe mensen te sturen, waren Firminus en Ray-
nerius al in september 1927 van Brüx naar Bratislava overgeplaatst om aldaar een 
serafijnse school op te richten. Vervolgens werd in januari 1928 voormalig gar-
diaan en definitor Crescentius Hoekx (1886-1943) uit Valkenswaard tot eerste 
commissaris-generaal benoemd. Hij moest zich vooral bekommeren om een her-
stel van de observantie: ‘Want noch de Constituties, noch de Regel worden hier 
in acht genomen.’ Daarom stelde Gondulphus Fermont vanuit Rome voor om 
de novicen van dit nieuwe ordesverband voor hun verdere vorming naar Nowe 
Miasto te sturen. Maar dat bleek gezien het talenprobleem geen succes. Uitein-
delijk benoemde provinciaal Stanislaus in 1929 en 1931 toch nog twee nieuwe 
krachten voor Bratislava: Walterus Derksen (1898-1961) uit Elst en Philibertus 
Klazen (1884-1959) uit Waspik. Slowakije bleek echter niet levensvatbaar, te-
meer niet omdat de regering niet wilde dat er Duitse of Hongaarse kandidaten 
werden aangenomen en voortdurend dreigde de ‘Aufenthaltsbewilligung’ van de 
Nederlanders in te trekken. Of dit laatste ook is gebeurd, is niet geheel duidelijk, 
maar Crescentius is in elk geval in december 1932 naar Nederland teruggekeerd. 
Vervolgens werden Bratislava en Pezinok alsnog bij Bohemen-Moravië gevoegd. 
Dit commissariaat werd in 1935 omgezet in de ‘Tsjechoslowaakse’ provincie. 
Toen waren er geen Nederlanders meer werkzaam.
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4.5 het werk onder ‘de russen’ in nederland

Na de Tweede Wereldoorlog was het met het herenigingsapostolaat in het Oos-
ten gedaan, hoewel het daar aanvankelijk nog niet naar uitzag. In december 1943 
had het provinciebestuur onder leiding van provinciaal Anacletus Snijders name-
lijk besloten een zogenoemde Oosterse cursus in te richten. Voor deze cursus die 
op 18 februari 1944 in Tilburg van start ging, meldden zich niet minder dan 41 
jonge kapucijnen aan. Allen waren bereid op enig moment een apostolische taak 
in het Oosten – de Baltische staten, Oost-Oekraïne of Wit-Rusland – te aan-
vaarden en wilden daartoe ook naar de Byzantijns-Slavische ritus overgaan. Er 
werden er zes uitgekozen. De lessen die zij kregen, werden grotendeels verzorgd 
door Mefodij (Faustinus), Wladimir (Maurus) en Andrej (Ferrerius), die het 
herenigingswerk in het Oosten uit eigen ervaring kenden. Op 8 december 1944 
ging het zestal over naar de Byzantijns-Slavische ritus. Een van hen, Micheas 
(Michej) van Sas (1915-1981) uit Helmond, was toen al vanuit zijn klooster in 
Rotterdam-Charlois begonnen contact te zoeken met Russische immigranten 
in de Randstad. Ook mocht hij in het klooster een Byzantijnse kapel inrichten.

Zoals eerder vermeld (zie hiervoor hoofdstuk 2.7 van deel ii) werd in de jaren 
nadien ook in andere steden met ‘zielzorg onder de Russen’ begonnen, omdat 
inmiddels duidelijk was dat de grenzen met de Sovjet-Unie vooralsnog gesloten 
bleven. Daarbij werkten enkele paters samen met het bestuur van de op 21 januari 
1943 door Catharina – Cato – Peltenburg (1866-1946) in Den Haag opgerichte 
Jekaterina Gubertowna Stichting. Deze Cato was een nicht van Leo Peltenburg, 
die jarenlang als houthandelaar en bosbouwdeskundige in Riga (Letland) had 
gewoond en gehuwd was met Josephine Rogmans. Hun dochter Leonoor (1897-
1991) die slavistiek had gestudeerd, vormde samen met haar echtgenoot Alphons 
Roebroek, directeur-generaal op het ministerie van Landbouw en Visserij, het 
bestuur van de stichting, die ‘financiële steun verleende aan werken die de her-
eniging der Russen met de Katholieke Kerk beoogden’. Mefodij/Methodius die 
bevriend was met de familie, werd de eerste president van de stichting, die in april 
1949 met financiële steun van de kapucijnen in Den Haag het pand Raamweg 42 
kon aankopen. Dit huis groeide met een eigen oosterse kapel en een gespeciali-
seerde bibliotheek binnen enkele jaren uit tot ‘een centrum van herenigingsactie’.

Aan de stichting waren ook enkele vrouwelijke catechisten verbonden, die 
door Mefodij waren opgeleid, deels op kosten van het Apostolaat der Hereni-
ging. Dit Apostolaat werkte al sinds februari 1927 aan de bevordering van ‘de 
hereniging van allen die in Christus geloven, zowel in het Oosten als in het Wes-
ten’ en wel via gebed, geldelijke bijdragen, studie en actie. In de jaren dertig had 
het ook het Oosters werk van de kapucijnen in Oost-Polen en Estland gesteund, 
vooral in financieel opzicht. Die steun werd gecontinueerd, nu de kapucijnen het 
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herenigingswerk in Nederland ter hand namen. Maar het Apostolaat stimuleer-
de ook de oprichting van Byzantijnse koren in Nederland, waarvan er op een 
gegeven moment niet minder dan tien bestonden. Bij enkele daarvan waren ook 
kapucijnen betrokken zoals bij het Tilburgs Byzantijns Koor dat al in 1944 was 
opgericht door Rembertus de Haan (1916-1984) uit Amsterdam. Die nam op dat 
moment als Pawjel deel aan de Oosterse cursus. Hij rekruteerde zijn eerste leden 
uit de plaatselijke afdeling van de derde orde.

Het Oosters werk in Nederland kreeg een nieuwe impuls na de benoeming 
van Cyrillus – Gondulphus – Fermont tot ‘overste van de Byzantijns-Slavische 
Missie onder de Russen in Holland’ in juni 1950. In zijn eerste ‘Jaarverslag’ ten 
behoeve van de Congregatie voor de Oosterse Kerken in Rome, die hem finan-
cieel en moreel steunde, kon hij melden dat het werk inmiddels over drie eigen 
oosterse kapellen beschikte: in Den Haag, Raamweg 42 met Methodius; in  
Amsterdam, Westerstraat 212 met Micheas; en in Rotterdam, Hoflaan 113 met 
Sergius – Clarentius – van Neerijnen (1897-1972) uit Rotterdam. Deze paters 
kwamen ook geregeld in onder meer Haarlem, Utrecht, Leiden, Delft en Dor-
d recht voor huisbezoek en het verzorgen van de Byzantijnse liturgie. Zacharias 
Anthonisse, die in 1948 in Nijmegen was benoemd tot buitengewoon hoogleraar 
in de geschiedenis van het christelijk Oosten, het oosters kerkelijk recht en de 
oosterse liturgie, deed dit werk in Nijmegen en soms ook in Brabant en Limburg.

Omdat het pand Raamweg 42 in Den Haag te zeer met de Jekaterina Gu-
bertowna Stichting was verbonden, streefde Cyrillus vanaf zomer 1952 naar een 
volledig kapucijns oosters klooster, waar alle oosterse werkers ‘geheel volgens 
de Slavische ritus konden leven’. Dit werd het Pokrof-klooster in Voorburg, dat 
zoals eerder werd vermeld in april 1953 werd geopend en onder zijn leiding kwam 
te staan. Vanuit dit klooster werkte Micheas in Den Haag en later in Amsterdam, 
Sergius in Rotterdam, Gabriël Münninghof in Delft, Methodius in Den Haag 
en Zacharias in Nijmegen en Tilburg. In 1969 sloot zich ook Antonie/Antonij 
– Melchiades – Vriens (1924-2008) uit Stratum bij de communiteit aan. Om 
meer bekendheid aan hun werk te geven startten de paters begin 1954 met een 
eigen tijdschrift, ook Pokrof geheten, met Zacharias Anthonisse als hoofdredac-
teur. Het blad stelde zich ten doel ‘voorlichting te geven over Rusland aan allen 
die willen bijdragen tot de overwinning van het christendom in de Sovjet-Unie’. 
Maar mét de groeiende aandacht voor vormen van ‘vreedzame coëxistentie’ in 
de loop van de jaren zestig raakte dat tweede element van die doelstelling ge-
leidelijk aan uit zicht. Ook verdween die exclusieve toespitsing op Rusland ten 
gunste van een grotere aandacht voor andere kerken zoals de oriëntaalse kerken 
in onder meer Ethiopië en India en andere regio’s zoals Cyprus, Bulgarije en 
Griekenland. Bij althans enkele bewoners van het Pokrof-klooster werd dat stre-
ven naar hereniging ook steeds meer verbonden met een oecumenisch denken 
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zoals bijvoorbeeld bleek tijdens een studiebijeenkomst bij gelegenheid van de 
viering van het tienjarig bestaan van het centrum in Voorburg op 30 maart 1963.

Aangezien de kapucijnen vanaf begin jaren tachtig geen nieuwe mensen meer 
voor het Oosters werk konden leveren, vond het provinciebestuur het onverant-
woord het Pokrof-klooster waar toen nog alleen Gabriël en Antonij woonden, 
nog langer in eigendom te houden. Op initiatief van beide paters werd in juni 
1981 een ‘Werkgroep Pokrof ’ gevormd, die plannen ontwikkelde om het Oosters 
werk in aangepaste vorm elders voort te zetten. Na de nodige discussies over 
de meeste geschikte vestigingsplaats werd op 31 augustus 1983 voor het laatst 
liturgie in het Pokrof-klooster gevierd. Kort daarop werd het huis verkocht en 
verhuisden Gabriël en Antonij samen met twee medebroeders naar Raamweg 
42 in Den Haag, waar nu het oosters centrum van de kapucijnen gevestigd werd. 
Daartoe sloot het provinciebestuur een huurovereenkomst met de Jekaterina 
Gubertowna Stichting. Vervolgens werd op 30 september 1983 bij notariële akte 
de Stichting Pokrof opgericht. Die stelde zich ten doel de oecumene en de ver-
zoening tussen de christenen van oost en west te bevorderen; belangstelling te 
wekken voor de spiritualiteit, de liturgieën en geloofsgemeenschappen van Oos-
terse christenen in het algemeen en van de Byzantijns-Slavische christenen in 
het bijzonder; en dit alles in samenwerking met andere op dit gebied werkzame 
instellingen. Gezien die doelstelling lag het voor de hand dat de stichting ook 
verantwoordelijk werd voor de uitgave van het blad Pokrof. Dat gebeurde in 1985. 
Twee jaar later kocht de stichting ook het pand Raamweg 42 om het vervolgens 
in bruikleen te geven aan de kapucijnen. Kort daarop werd de Jekaterina Guber-
towna Stichting opgeheven. De gelden waarover die stichting beschikte, gingen 
grotendeels naar een studiefonds voor Poolse priesterstudenten, het restant werd 
overgemaakt naar de Stichting Pokrof.

4.6  de bijdrage vanuit nederland aan ‘kirche in not’  
in duitsland

Een heel eigen, zij het vrij bescheiden onderdeel van het Oosters werk van de 
Nederlandse kapucijnen vormt hun bijdrage aan ‘Kirche in Not’ in het naoor-
logse Duitsland. Daarbij ging het om materiële en geestelijke hulp aan de meer 
dan veertien miljoen ‘Heimatvertriebenen’. Dit waren vooral ‘Volks-Duitsers’, 
afkomstig uit onder meer Oost-Polen, de Baltische staten, Oekraïne, Roemenië 
en Wit-Rusland, die in die eerste naoorlogse jaren onder vaak erbarmelijke om-
standigheden verbleven in vluchtelingenkampen in de toenmalige Britse bezet-
tingszone. Onder die vluchtelingenstromen bevonden zich vanaf eind jaren veer-
tig echter ook steeds meer etnische Russen die hun leven onder het stalinistische 
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bewind in de Sovjet-Unie niet meer zeker waren en hoopten in West-Duitsland 
een nieuw bestaan te kunnen opbouwen. Nederlandse kapucijnen hebben zich 
om uiteenlopende redenen voor elk van deze groepen ingezet.

Vanuit de orde werd met dit werk begonnen kort na het eerste congres van 
‘Kirche in Not. Zum Studium der deutschen Flüchtlingsfrage’ dat begin februari 
1951 in Hilversum plaatsvond. Die bijeenkomst was georganiseerd door diver-
se Nederlandse en Belgische instellingen, waaronder de in 1948 gestarte ‘Actie 
Oostpriesterhulp’ van de norbertijn Werenfried van Straaten (1913-2003), een 
Nederlander van de abdij van Tongerlo. Tot de deelnemers aan dat congres in 
Hilversum behoorde Fidentius van Beers (1906-1997) uit Tilburg in diens hoe-
danigheid van politiek hoofdredacteur van Het Volksweekblad en misschien ook 
Cyrillus Fermont als overste van de Byzantijns-Slavische missie. Hij en Weren-
fried van Straaten hadden namelijk eenzelfde agenda. Dat was charitatieve en 
missionaire hulp bieden aan de ongeveer zes miljoen katholieke ‘Heimatvertrie-
benen’ en aan de enkele duizenden ‘Vertriebenenpriester’ onder hen. Daarnaast 
zochten zij naar mogelijkheden om in contact te komen met katholieken en ge-
unieerden in gebieden in Oost-Europa die nu door de Sovjet-Unie gecontroleerd 
werden. Of zoals Van Straaten het tijdens het tweede congres van ‘Kirche in Not’ 
in september 1952 in Königstein bij Frankfurt am Main stelde: ‘We hebben te 
maken met een – geestelijke – strijd tussen Oost en West, zij het met een tus-
senland: en dat is het land van de vluchtelingen. Daarop moeten wij eerst onze 
aandacht richten, maar zonder de lijdende Kerk in het Oosten uit het oog te 
verliezen.’

Dit laatste moet Cyrillus ten zeerste hebben aangesproken. Daarom is hij 
vanaf 1952 ook een aantal malen in Königstein geweest. Dat was inmiddels hét 
centrum geworden van het werk ten behoeve van katholieke ‘Heimatvertriebe-
nen’ met onder meer een eigen theologische hogeschool voor ‘Vertriebenen’, een 
gymnasium met internaat, het ‘Haus Werenfried’ van ‘Ostpriesterhilfe’ en een 
conferentiecentrum voor priesters uit Nederland, België en Frankrijk die zich 
daadwerkelijk voor het vluchtelingenwerk wilden inzetten. Daartoe behoorden 
ook ‘de Russische paters’ Micheas en Gabriël, die vanaf medio juli 1952 enke-
le keren Russische vluchtelingen in kampen aan de zonegrens hebben bezocht 
en zich ook ingezet hebben om Russische kinderen tijdelijk bij gastgezinnen in 
het Westland onder te brengen. Daarbij werkten zij samen met het nog steeds 
bestaande rk Huisvestingscomité voor Oorlogskinderen (rkhc) dat in 1914 
was opgericht voor kinderen van Nederlandse ‘gastarbeiders’ in het Ruhrgebied.

 Meer structureel van aard was het besluit van provinciaal Ferrerius van den 
Hurk (hij had vanaf het najaar van 1936 enkele jaren in Lubieszow gewerkt) om 
enkele medebroeders tijdens de zomermaanden beschikbaar te stellen óf ter ver-
vanging van een Duitse diasporapriester óf voor de zogenoemde ‘Zelt-Mission’, 



354  |  deel iv

ook wel genoemd de ‘Kapelwagenmissie’, van Oostpriesterhulp in gebieden waar 
grotere concentraties katholieke vluchtelingen woonden. Daarmee honoreerde 
hij een oproep die pater Van Straaten op het eerste ‘Kirche in Not’-congres in 
februari 1951 in Hilversum had gedaan. En dus reisden in de zomer van dat jaar 
Wulfram Pilet (1913 – uittrede 1979) uit Maastricht, Aurelianus Raessens (1917-
2004) uit Nuenen, Auxentius Wijnhoven (1921-2004) uit Rotterdam en Gen-
tilis van Loon (1917-2010) uit Asten naar Duitsland om gedurende een aantal 
weken een diasporapriester te vervangen. Gentilis maakte bovendien met twee 
Beierse kapucijnen een kapelwagentocht mee, waarvan hij nadien verslag deed in 
het dagblad De Tijd en Het Volksweekblad. Aan die tocht had hij zo’n goede her-
inneringen overgehouden, dat hij provinciaal Clementinus Schutijser adviseerde 
in 1952 enkele paters exclusief voor het kapelwagenwerk beschikbaar te stellen. 
Dat moesten dan wel ervaren zielzorgers zijn, die niet terugschrokken voor ‘een 
zware biechtstoel’.

De eerste die hiervoor werd uitgekozen, was Urbanus Westerwoudt (1917-
1998) uit Arnhem die zich sinds zijn priesterwijding in 1944 ontwikkeld had 
tot een gedreven volks- en missiepredikant. Hij ondernam tussen medio april 
en begin augustus 1952 tweemaal een ‘missietocht’ samen met een medebroeder 
uit Beieren, werd daarna gedurende één tocht afgelost door Auxentius Wijnho-
ven, waarna hij tussen begin september en medio oktober opnieuw twee tochten 
maakte: ‘Levenswijze en werk aan de kapelwagen is echt iets voor ons capucijnen 
en echt iets voor onze tijd’, aldus zijn enthousiaste terugblik in een brief aan zijn 
provinciaal op 11 juni 1952.

In de jaren nadien zijn zowel voor het vervangingswerk, nu eens in een in-
middels redelijk georganiseerde diasporaparochie, dan weer in een armoedig 
vluchtelingenkamp, als voor het kapelwagenwerk steeds weer Nederlandse 
kapucijnen naar Duitsland afgereisd. Zij maakten deel uit van een veel groter 
contingent Nederlandse priesters. In 1952 waren er dat in totaal 35, die met veer-
tien grote kapelwagens, volgestouwd met levensmiddelen, kleding en schoenen 
door een toen nog grotendeels verwoest Duitsland trokken. In 1956 betrof het 
29 Nederlanders, onder wie zes kapucijnen. Een van hen, waarschijnlijk Urba-
nus, typeerde het werk in een nabeschouwing als ‘kruimelwerk in Gods kerk’. 
Die typering was overigens positiever bedoeld dan ze op het eerste gezicht lijkt. 
Zinvol achtte hij vooral het huisbezoekenwerk, waarbij huwelijken ‘in orde wer-
den gemaakt’ en kinderen voorbereid werden op hun eerste communie. Hieraan 
besteedden de deelnemende kapucijnen dan ook de meeste tijd. Na ‘der Urban’, 
die uiteindelijk meer dan 37 jaar in Duitsland heeft gewerkt, waren het vanaf 1956 
vooral Floribertus Veldhuis (1918-2003) uit Enter en diens broer Crescentianus 
(1924-2011) die met een wisselende groep medebroeders met hun ‘Katholische 
Fahrende Kirche’ het meeste werk hebben verzet, vaak op onorthodoxe en zelfs 
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nogal vrijgevochten wijze. In 1969 kwam een einde aan het kapelwagenwerk, dat 
overigens nooit voet aan de grond heeft gekregen achter het IJzeren Gordijn.

Plannen in die richting dateerden al uit 1951. Daartoe wilde Werenfried van 
Straaten langs het IJzeren Gordijn een aantal kloosters stichten. Vanuit die 
geestelijke steunpunten zouden dan op een geschikt moment kleine ‘teams van 
missionarissen’ de grens moeten oversteken om in Oost-Duitsland, Polen en ver-
der al dan niet clandestien aan het werk te gaan. Een van die kloosters zou door 
Nederlandse en Duitse kapucijnen bewoond moeten worden. Hiervoor had Van 
Straaten het uitgestrekte diasporagebied van Bebra in het bisdom Fulda op het 
oog. In Bebra, een spoorwegknooppunt voor inter-zonetreinen, was kort na de 
oorlog een Duitse kapucijn verzeild geraakt die eerder in Litouwen had gewerkt. 
Als ‘rugzakpriester’ zette hij zich in voor de ruim tweeduizend katholieke Hei-
matvertriebenen in die overwegend protestantse regio. In de jaren nadien groeide 
de streek uit tot een echt kapucijns werkgebied, waar een zestal kapucijnen actief 
was. Daarom was het van belang dat de orde juist daar de beschikking kreeg over 
een eigen klooster. De betrokken paters, onder wie vanaf eind 1953 ook Urbanus 
Westerwoudt, hoefden dan niet meer te verblijven in een vluchtelingenbarak, een 
boerderij of zelfs in de garderobe van een bioscoop.

Met financiële steun van de Nederlandse provincie en van het bisdom Luik 
werd in 1953 in Bebra een klooster gebouwd waarvoor in augustus 1953 vier  
Nederlanders werden benoemd: Urbanus Westerwoudt (die in de zomermaan-
den vanuit Bebra een kapelwagen bleef bedienen), Maurus Hackman (die zoals 
eerder vermeld van 1932 tot 1939 in Polen had gewerkt), Quirinus Sas (even-
eens een oud-Polenganger) en Alcuinus Stevens (1920 – uittrede 1968) uit 
Amsterdam. Op 10 januari 1954 werd het klooster ingezegend door wijbisschop 
Guillaume van Zuylen van Luik. Hij droeg het klooster over aan de bisschop 
van Fulda, die het op zijn beurt toevertrouwde aan de kapucijnenprovincie van 
Rijnland-Westfalen. In de jaren nadien werden vanuit Breba zeven ‘hoofdstaties’ 
gesticht met – nieuwe – kerkgebouwen in Bebra, Abterode en Herleshausen, 
die deels ook door de Nederlanders zijn bediend. Die Nederlanders hebben in 
het buitengebied van Bebra overigens met meer vrucht kunnen werken dan in 
het klooster zelf. En dat gold ook voor hun medebroeders die wat later elders 
in Duitsland onder Heimatvertriebenen hebben gewerkt, zoals Arno Rovers 
(*1931) uit Uden en Ladislaus van den Boogaart (1922-2004) uit Nistelrode, die 
ook tot de ‘familia’ van Bebra behoorden.

Van de plannen om vanuit Bebra en de andere langs het IJzeren Gordijn ge-
stichte kloosters in onder meer Celle, Salzgitter en Braunschweig missionarissen 
naar ‘de andere kant’ te sturen is echter niets terechtgekomen. De Oost-Duit-
se regering beschouwde deze kloosters als uitvalsbases voor westerse geheime 
diensten en hield ze daarom voortdurend in het vizier. Het feit dat enkele, ook 
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Nederlandse kapucijnen in Bebra perfect Pools en/of Russisch spraken, maakte 
die paters naar de overtuiging van de Oost-Duitsers op zijn minst tot handlan-
gers van die geheime diensten. Dat werd ook openlijk geschreven in een aantal 
Oost-Duitse kranten.

Na 1962 zijn geen nieuwe Nederlanders meer naar Bebra uitgezonden. Maar 
Maurus is er tot zijn overlijden op 8 juli 1968 blijven wonen. Ook Calixtus de 
Bruijn (1921-1987) uit Nijmegen die in april 1958 naar het diasporagebied van 
Bebra vertrok en sinds 1961 pastoor was in Abterode, is in Bebra gestorven. Hij 
overleed op 9 april 1987. Het werk van deze en andere Nederlandse kapucijnen 
kan in die zin nog als ‘oosters’ worden beschouwd, omdat hun gelovigen deels 
uit het Oosten, uit Polen en de Baltische staten, maar ook uit Silezië en zelfs 
Joegoslavië afkomstig waren.

 In Nederland zelf is het werk ‘onder de Russen’ nog een tweetal decennia 
op bescheiden schaal doorgegaan. Maar in maart 2007 moest Gabriël, die na 
Cyrillus (overleden in 1963) en na Micheas (overleden in 1981) in augustus 1982 
overste was geworden van ‘het Oosters werk van de Nederlandse kapucijnen’, als 
laatste het pand Raamweg 42 om gezondheidsredenen verlaten. Na zijn verhui-
zing naar het kloosterverzorgingshuis in Tilburg droeg het provinciebestuur het 

Het klooster in Bebra in Hessen-Nassau werd op 10 januari 1954 ingezegend door de 
wijbisschop van Luik, mgr. G. van Zuylen. Het behoorde tot de provincie van Rijnland- 
Westfalen, maar werd ook door enkele Nederlandse medebroeders bewoond. Een van 
hen was Maurus Hackman uit Enschede, die op 8 juli 1968 in Bebra is overleden en 
daar ook begraven ligt. 
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huis in april van dat jaar weer over aan de Stichting Pokrof. Daarmee kwam er 
formeel een einde aan een apostolaat waarvan Gabriël al op 10 oktober 2004 af-
scheid had genomen en Antonij op 6 maart 2005. Tot een levensvatbare oosterse 
kapucijnentak is het in al die jaren echter nooit gekomen, noch in Nederland 
noch in het Oosten zelf.
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v.  Het missiewerk overzee: geloofsverkondiging en  
kerkopbouw bij ‘de ongelovigen’ (1843-2008)

Reeds in de eerste eeuw van het bestaan van de kapucijnenorde waren er 
broeders die het als hun opdracht zagen ver weg van hun medebroeders 
te gaan werken aan ‘de bekering van de ongelovigen’. Daarbij konden zij 

zich beroepen op de Constituties van 1536. Hierin werd in dit verband gespro-
ken van ‘een moeilijk en gevaarlijk werk, maar ook een werk dat onze serafijnse 
Vader zeer ter harte ging.’ Wel werd in dit eerste invloedrijke wetgevende docu-
ment van de orde nog een onderscheid gemaakt tussen ‘de zeer zachtmoedige 
en ontvankelijke ongelovigen, die gemakkelijk het christelijk geloof aannemen 
zoals degenen die onlangs ontdekt zijn door de Spanjaarden of Portugezen in 
de Indiën, en anderzijds de Turken en Hagarenen (kinderen van Hagar) die hun 
vervloekte sekte alleen met wapens en geweldplegingen in stand houden en ver-
dedigen’.

Of de Nederlandse kapucijnen-missionarissen die enkele eeuwen later naar 
‘de ongelovigen’ afreisden om hen te kerstenen zo’n onderscheid ook gemaakt 
hebben, valt uit de overgeleverde bronnen niet af te leiden. Zij hebben echter 
wel met zeer uiteenlopende groepen ‘ongelovigen’ te maken gehad, vooral op 
Borneo en Sumatra. Op deze beide eilanden in de Indische Archipel zijn in de 
loop van de twintigste eeuw de meeste Nederlandse kapucijnen-missionarissen 
actief geweest. Op Nederlands-Borneo, dat sinds 1949 Kalimantan heet, waren 
er dat vanaf oktober 1905 in totaal 136. Op Sumatra, sinds 1949 Sumatera, heb-
ben vanaf juni 1912 in totaal 110 Nederlandse kapucijnen gewerkt, zij het dat 
een aantal van hen eerder of later ook op Borneo missiewerk verricht heeft. Dat 
gold al voor de eerste vijf Sumatra-missionarissen. Zij vertrokken begin juni 1912 
onder leiding van Liberatus Cluts (1855-1921) uit Exel per boot vanuit Pontianak 
op Borneo via Batavia op Java naar de garnizoensplaats Padang aan de westkust 
van Sumatra om daar het bekeringswerk van de jezuïeten over te nemen. Leden 
van die orde waren daarmee in 1861 begonnen: eerst in Padang en later ook in het 
noorden en oosten van Sumatra. Toen Liberatus voor Sumatra werd benoemd, 
had hij er al ruim vijf zware Borneo-jaren op zitten; zijn vier reisgenoten tussen 
de twee en zes jaar.

Nederlands-Borneo, – het noordoostelijk deel van dit eiland viel toentertijd 
onder Brits bestuur en werd sedert 1881 door de Fathers van Mill Hill geker-
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stend –, werd op 11 februari 1905 afgesplitst van het uitgestrekte apostolisch 
vicariaat van Batavia. Vier dagen later werd dit gebied, – met goedkeuring van 
de Nederlandse regering –, als een eigen apostolische prefectuur toevertrouwd 
aan de Nederlandse kapucijnenprovincie. Voor die regering was en bleef Borneo 
in politiek en economisch opzicht echter een buitengewest, afhankelijk van het 
eigenlijke bestuurscentrum in Batavia met alle gevolgen van dien. Dat betekende 
bijvoorbeeld dat de voor Borneo benoemde prefect, hoewel hij door het Gouver-
nement beschouwd werd als ‘een geestelijke van de 1e rang’, toch niet in aanmer-
king kwam voor de daarmee corresponderende ‘hoogste kerkelijke bezoldiging 
uit ’s Lands kas’: die was er alleen voor de apostolisch vicaris van Batavia. Later 
bleek dat de prefect zelfs in het geheel geen bezoldiging ontving, omdat hij niet 
voorzag in ‘de geestelijke behoeften van bestaande Christengemeenten’. Die wa-
ren er op Borneo namelijk niet, net zomin als ‘bezoldigde pastoorsposten’. Die 
lagen voornamelijk op Java en in mindere mate op Sumatra en Celebes. Daarom 
heeft geen van de op Borneo werkzame kapucijnen ooit een ‘tractement’ van over-
heidswege ontvangen. Ook werd de apostolisch prefect door het Gouvernement 
vooralsnog niet erkend als de hoogste kerkelijke bestuurder ter plaatse. Dat was 
nog steeds de apostolisch vicaris van Batavia. Alleen met hem deed de regering 
zaken, ook wanneer het kwesties betrof in een kerkelijk zelfstandig buitengewest.

Iets van dat op Java georiënteerde centralisme verdween nadat Sumatra, dat 
ook als een buitengewest gold, in juni 1911 van het apostolisch vicariaat van Bata-
via was afgesplitst, een eigen prefectuur was geworden en eveneens was toever-
trouwd aan de Nederlandse kapucijnenprovincie. Vanaf augustus 1913 werden 
namelijk alle apostolische prefecten door het Gouvernement in Batavia erkend 
als ‘Hoofd van de R.K. Eeredienst’ ter plaatse.

Dat Gouvernement heeft tot het begin van de Japanse bezetting in 1942 ook 
in andere opzichten een stempel gedrukt op het missiewerk op Borneo en Suma-
tra. Zo moesten ‘christenleeraars, priesters en zendelingen’ krachtens artikel 123 
van het ‘Indische Regeringsreglement’ van 1854 voorzien zijn van een bijzon-
dere toelating door de Gouverneur Generaal in Batavia om hun dienstwerk in 
de kolonie te mogen verrichten. Die toelating, het zogenoemde ‘radicaal’, werd 
geweigerd wanneer de overheid vreesde voor een verstoring van ‘de Nederlandse 
pacificatie’ in gebieden met een islamitische of hindoeïstische meerderheid. Van 
zo’n weigering was ook sprake wanneer er in een bepaalde regio gevaar bestond 
voor het ontstaan van ‘een dubbele zending’ door enerzijds katholieke missio-
narissen en anderzijds protestantse zendelingen. Hiermee kreeg de missie op 
Borneo vooral te maken in de zogenoemde Zuider- en Oosterafdeling, waar se-
dert 1836 de ‘Rheinische Missionsgesellschaft’ met wisselend succes actief was. 
In 1918 kwam hier de ‘Basler Evangelische Missionsgesellschaft’, waardoor dit 
gebied ook nadien voor de katholieke missie gesloten bleef. Om diezelfde reden 
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waren op Sumatra de zogenoemde Bataklanden waar de protestantse zending 
sinds 1861 werkzaam was, voor de katholieke missie verboden gebied. Dat bleef 
zo, ook toen in 1924/’25 het Indische Regeringsreglement werd vervangen door 
de ‘Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië’. Artikel 177 van die Wet 
had dezelfde strekking als artikel 123 van het vroegere Regeringsreglement. Pas 
vanaf begin jaren dertig kwam er onder druk vanuit Nederland steeds meer ruim-
te voor de katholieke missie in gebieden waar dat tot dan toe niet of nauwelijks 
mogelijk was geweest. Dat was op Borneo het geval, maar ook op Sumatra.

Nederlandse kapucijnen zijn niet alleen in Indië en na 1945/’49 in Indonesië 
werkzaam geweest. Hun missiewerk in Chili en Tanzania valt tegen de achter-
grond van de grote aantallen Borneo- en Sumatra-missionarissen, althans vanuit 
kwantitatief oogpunt, echter enigszins in het niet. In Chili gaat het vanaf 1958 
om in totaal twaalf, in Tanzania vanaf 1959 om zestien missionarissen, al zeggen 
die aantallen weinig over de betekenis van hun apostolaatswerk. De missiona-
rissen in die landen hadden trouwens met totaal andere kerkelijke en politieke 
omstandigheden te maken dan waarmee hun medebroeders in de Archipel zijn 
geconfronteerd. Ook de organisatie van de missie was hier vanouds een andere 
dan die in Indië en Indonesië. En dat hing weer samen met de specifieke mate-
riële demografische infrastructuur van deze landen.

In het navolgende wordt in vier opeenvolgende hoofdstukken op het apos-
tolaat in elk van de genoemde missiegebieden ingegaan. Daarbij ligt het voor 
de hand dat de missie in Nederlands-Indië en nadien in Indonesië de meeste 
aandacht krijgt, ook al omdat met het werk daar een veel langere periode wordt 
bestreken. Maar noch hier noch bij de beschrijving van het missiewerk in Chili 
en Tanzania gaat het om een volwaardige missie-, c.q. kerkgeschiedenis van die 
gebieden. De nadruk ligt vooral op de wijze waarop vanuit Nederland vorm en 
inhoud is gegeven aan de verantwoordelijkheid die de Nederlandse provincie 
voor elk van deze gebieden op zich heeft genomen. Daarom wordt in een vijfde 
hoofdstuk ook uitvoerig stilgestaan bij de werkzaamheden van de missieprocuur 
die in 1905/’06 in Tilburg werd opgericht. Die procuur is niet alleen van groot 
belang geweest voor het missiewerk overzee, maar heeft ook een sleutelrol vervuld 
bij de missie-actie in eigen land. Dat heeft ertoe bijgedragen dat de Nederlandse 
provincie vanaf een bepaald moment ook het aanzien kreeg van een missieorde. 
En dat was weer gunstig voor de groei van het aantal roepingen, omdat veel jon-
gens voor het priesterschap kozen om later naar een missieland te kunnen gaan.

Dat neemt echter niet weg dat er zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog bin-
nen de Nederlandse provincie sprake is geweest van een zekere kloof tussen de 
religieuzen die belast waren met het zogenoemde ‘ministeriewerk’ in eigen land 
en de paters en broeders die hadden gekozen voor ‘het apostolisch werk’ in Indië.  
Missionarissen leidden toch een wat ander leven dan hun medebroeders in patria.  
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Zo waren er in de missie nergens kloosters, opgetrokken achter hoge muren. 
Missionarissen leefden soms in kleine groepen van twee of drie bij elkaar, maar 
vaak helemaal alleen op een geïsoleerde missiepost. Daarom werden de ‘vertrek-
kers’ door sommige medebroeders in Nederland beschouwd als ‘verloren’ voor 
de provincie. Maar na 1945 raakte dit soms wat enghartig ‘provincialisme’ steeds 
meer uit het zicht. In plaats daarvan groeide het besef dat de orde in Nederland 
een wereldwijde verantwoordelijkheid droeg, waaraan ook buiten Nederland uit-
drukking moest worden gegeven. Individuele Nederlandse kapucijnen hadden 
hiervan al honderd jaar tevoren blijk gegeven. Daarom wordt in een eerste hoofd-
stuk aandacht geschonken aan wat er in en vanuit Nederland aan missie-initia-
tieven is ontwikkeld, voordat de beslissing viel om als Nederlandse provincie een 
eigen missiegebied te aanvaarden. Daarbij ging het vóór 1905 steeds om initiatie-
ven die van onderop kwamen en vaak een ad-hoc-karakter hadden.

1.  De missie-ijver van individuele Nederlandse kapucijnen (1843-1905)

Al vrij snel na het begin van de herleving van de orde in de Lage Landen heb-
ben individuele Nederlandse kapucijnen hun blik naar buiten gekeerd. Daarbij 
ging het zowel om gebieden waar het katholicisme in zijn voortbestaan werd be-
dreigd, als om landen waar tot dan toe nog geen sprake was van enigerlei vorm 
van christendom. Hiervoor verwezen die vaak wat vrijgevochten en eigengereide 
medebroeders die zich maar moeilijk konden voegen naar de strenge dagorde  
in de kloosters, naar hun ‘stichter’ Franciscus van Assisi. Die had als eerste in  
de geschiedenis van de kerk het gaan naar niet-christenen in zijn evangelische 
leefregel opgenomen. Zowel in de niet goedgekeurde Regel van 1221 (de Regula 
non bullata), als in de door paus Honorius iii (1216-1227) goedgekeurde Regel 
van 1223 (de Regula bullata) is immers sprake van missiewerk onder de Sara-
cenen.

En dus konden Basilius Fornar (1813-1884) uit Wychen en Paulus Willems 
(1807-1888) uit Bergharen, voorzien van een obediëntiebrief (opdracht) van hun 
gardiaan, in december 1843 samen met de apostolisch vicaris Martinus Niewindt 
(1796-1860) vanuit Velp via Texel naar Curaçao afreizen. Niewindt was op 29 
september 1823 met goedkeuring van koning Willem i door de Propaganda Fide 
benoemd tot pastoor te Curaçao en tevens tot apostolisch prefect van de Bene-
denwindse eilanden: Curaçao, Aruba en Bonaire. Vervolgens was hij in augustus 
1824 voor het eerst naar de West vertrokken. Op 20 september 1842 werd de 
prefectuur, waarbij in 1827 ook de Bovenwindse eilanden St. Eustatius, Saba 
en St. Maarten waren gevoegd, door paus Gregorius x v i (1831-1846) omgezet 
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in een vicariaat, waarna Niewindt op 24 augustus 1843 in Warmond door mgr. 
Cornelis Baron van Wijkerslooth tot bisschop werd gewijd. In de maanden na-
dien bezocht hij een aantal kloosters om zusters en paters voor zijn missiewerk 
te enthousiasmeren. In Velp kreeg hij Basilius en Paulus mee. Mogelijk lieten die 
zich overtuigen door de mededeling van Niewindt dat zich al twee Spaanse ka-
pucijnen op Curaçao bevonden. Basilius en Paulus hebben tot aan hun overlijden 
op verschillende plaatsen op de Benedenwindse eilanden als kapelaan en (bouw)- 
pastoor gewerkt. Beiden zijn echter tijdens hun jarenlange verblijf in de West 
van de orde vervreemd geraakt. Ook leefden zij nauwelijks nog als kapucijn. Zo 
is van Basilius bekend dat hij een eigen plantage bezat, twintig hectaren groot, 
en voor het werk op die plantage ook slaven ‘hield’, terwijl Paulus op het eind van 
zijn leven een behoorlijk vermogen had opgebouwd. Dat moest na zijn dood aan 
zijn arme familie in Nederland worden overgemaakt.

In mei 1844 reisde een derde kapucijn naar de West: Gregorius van Gastel 
(1806-1875) uit Ginneken. Hij stichtte in februari 1849 op het nog geen vijf-
honderd vierkante kilometer grote Curaçao de parochie ‘Westpunt’ en bouwde 
daar de St. Petruskerk. Ook werd hij geestelijk leidsman van de Gasthuiszusters 

Basilius Fornar (1813-1884) uit Wychen 
was onder meer kapelaan en pastoor  
op Aruba en Bonaire en rector van de 
Zusters Penitenten Recollectinen op  
Curaçao. 

Paulus Willems (1807-1888) uit Berg-
haren was onder meer pastoor van de  
parochie van S. Cruz op Aruba. Hij is 
overleden in Willemstad op Curaçao op 
19 oktober 1888. 
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van Breda, die vanaf 1855 de melaatsenkolonie van Rifford aan de zuidzijde van 
het eiland bestuurden. Daar overleed hij ook op 14 juli 1875. Honorius Daniëls 
(1816-1895) uit Venlo en Didacus Velthuysen (1810-1880) uit Ravenstein ver-
trokken in augustus 1849 naar Curaçao. Zij keerden eind 1852 echter alweer 
naar Nederland terug. Van Didacus is verder alleen nog bekend dat hij op 30 
oktober 1880 te Handel overleed. Honorius vertrok eind 1859 naar Engeland, 
waar hij tot 1870 werkte. Na zijn terugkeer verbleef hij achtereenvolgens in Ant-
werpen, Meersel-Dreef en Brussel. Hij overleed op 28 juli 1895 in Babberich. 
Met betrekking tot in elk geval Basilius, Paulus en mogelijk ook Gregorius staat 
vast dat zij met instemming van de generaal in Rome werden ‘afgestaan’ aan de 
Propaganda Fide en wel ten behoeve van ‘de Hollandsche Missie in Suriname’. 
Dat betekende dat zij rechtstreeks onder het gezag van mgr. Niewindt en diens 
opvolgers kwamen te staan. Voor de custodie en later de provincie hier was dat 
vanuit bestuurlijk oogpunt geen aantrekkelijke situatie. Want de provinciaal in 
Nederland had nu niets meer over hen te zeggen.

Dat gold ook voor enkele andere Nederlandse kapucijnen die in deze periode 
naar een ‘missio extera’ vertrokken, zoals Petrus Kooij (1814-1855) uit Uithoorn. 
Hij werkte vanaf najaar 1848 tot voorjaar 1851 op Java onder het gezag van apos-
tolisch vicaris Petrus Vrancken (1806-1879), maar keerde toen op last van de 
generaal naar Europa terug, waarna hij zijn intrek nam in het klooster van Mar-
seille. Van een terugkeer naar Nederland is nooit meer sprake geweest. Van een 
zekere Aloysius uit Grave is bekend dat hij in 1853 naar Brazilië vertrok. Daar 
is hij in 1875 tijdens een missietocht bij de stad Prado in de gelijknamige rivier 
verdronken. Meer weten we over Engelbertus van Dieren (1834-1900), eveneens 
afkomstig uit Grave. Hij verbleef in Engeland toen de franciscaan Francis Geo-
gheghan, bisschop van Adelaide in Australië, daar in 1862/’63 missionarissen 
kwam werven. Engelbertus zou met goedkeuring van zijn provinciaal in Neder-
land in 1863 naar Adelaide vertrokken zijn. Hij is daar na verloop van tijd, naar 
eigen zeggen, door zijn bisschop wegens dronkenschap gesuspendeerd en tot de 
lekenstand teruggebracht. Maar omdat de provinciaal in Nederland vanuit Enge-
land goede berichten over hem ontving, kon hij in 1873 weer naar zijn vaderland 
terugkeren. Hij stierf op 29 juni 1900 in Handel. Ook Joachim van den Heuvel 
(1830-1889) uit Boxmeer liet zich door een bisschop overhalen mee naar diens 
missiegebied te vertrekken. Dat was de Italiaanse kapucijn Elzearius Torregiani 
uit Porto Recanati, die in 1879 in Londen tot bisschop van Armidale in Australië 
was gewijd. Joachim, die op dat moment ook in Londen werkte, reisde met hem 
mee naar Australië. Hij was van 1883 tot 1889 secretaris van de bisschop, dus 
geen echte missionaris. Kort na zijn terugkeer in Nederland overleed hij op 30 
november 1889 in Tilburg.

Een grotere groep Nederlanders is vanaf 1857 naar de Verenigde Staten ver-
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trokken. De eerste was Fidelis Spierings (1827-1868) uit Uden. Mogelijk had hij 
zich laten overhalen door Franciscus Haas uit Metzerlen (Zwitserland), die in 
juni 1856 naar Amerika was gegaan om daar de orde te vestigen en in het voor-
jaar van 1857 naar Antwerpen kwam om medebroeders voor Amerika te werven. 
Vast staat dat deze Fidelis vóór zijn vertrek op het punt stond de orde te verlaten 
vanwege zijn afwijkende meningen. In Amerika is hij op een drietal plekken pas-
toor geweest. Hij stierf op 9 augustus 1868 in Oconto. Augustinus Spierings 
(1828-1892) volgde zijn iets oudere broer in 1859. Hij heeft achtereenvolgens 
gewerkt in de bisdommen Milwaukee, Cleveland en Newark. Rond zijn persoon 
ontstonden echter steeds opnieuw problemen. Daarom wenste noch de Belgi-
sche, noch de Nederlandse provinciaal hem ‘terug te nemen’ toen hij in juli 1888 
naar Europa wilde terugkeren. Maar na een voor hem gunstige uitspraak van 
een kerkelijke rechtbank werd hij begin 1892 door de kapucijnen in Antwerpen 
opgenomen. Daar overleed hij op 3 augustus 1892.

Na de gebroeders Spierings zijn er tot 1871 nog zeker zes uit Nederland ge-
boortige kapucijnen naar Amerika vertrokken. Van zeker twee van hen, Philip-
pus Nerius van Steenwijk (1828 – overlijdensdatum onbekend) uit Rotterdam 
en Bonaventura de Goey (1824-1907) uit Grave, staat vast dat zij vóór hun ver-
trek beschikten over een obediëntiebrief van hun provinciaal, maar later op hun 
werkplek wereldheer zijn geworden. De anderen hebben de orde vermoedelijk al 
verlaten voordat zij naar Amerika afreisden. Over enkelen van hen noteren op-
eenvolgende provinciaals in hun verslagen voor Rome dat zij niet aan de strakke 
regelmaat van het kloosterleven konden wennen. Of dat ook gold voor de vijf 
(ex-)kapucijnen die tussen 1890 en 1893 naar Amerika zijn vertrokken, is niet 
geheel duidelijk.

Voor het generaal bestuur in Rome vormde het feit dat zoveel Nederlandse 
paters inmiddels naar de missie waren vertrokken, aanleiding om de in april 1882 
aangetreden provinciaal Lambertus van Susteren (1833-1903) uit Velp meteen al 
in overweging te geven om als Nederlandse provincie naar een eigen missiege-
bied uit te zien. Het afstaan van medebroeders aan een vicariaat of bisdom waar-
mee de orde zelf geen banden onderhield, was immers niet ideaal. Meer algemeen 
was het generaal bestuur trouwens van oordeel dat zich meer medebroeders voor 
het missiewerk beschikbaar moesten stellen: in 1883 telde de hele orde slechts 
390 missionarissen op een totaal van 7777 leden. Dat was nauwelijks 5%. Maar de 
Nederlandse definitie ging vooralsnog niet op de suggestie vanuit Rome in. De 
druk vanuit het generaal bestuur werd echter sterker na het aantreden van Ber-
nard van Andermatt (1837-1909) als generaal in mei 1884. Volgens hem moest 
elke provincie over een eigen missiegebied beschikken. Om de band tussen die 
provincie en het betrokken missiegebied te versterken vaardigde hij in 1887 een 
Statutum pro Missionibus uit met regelingen over bevoegdheden en rechten van 
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alle betrokken partijen. Dit statuut kreeg in 1893 een officiële status, vergelijk-
baar met de status van de Regel en de Constituties.

De nieuwe Belgische provincie honoreerde de wens van de generaal en aan-
vaardde op 15 november 1888 het juist gevormde bisdom Panjab in Engels-Indië 
met als hoofdplaats Lahore. De Franse kapucijn Symphorien Mouard (1828-
1890) werd er de eerste bisschop. Na hem kwam Emmanuel van den Bosch 
(1854-1921), geboortig uit Antwerpen. Hij bracht in augustus 1891 een bezoek 
aan Slikgat, Breda en Tilburg om ook Nederlandse missionarissen voor Panjab 
te werven. Dat deed ook diens opvolger Godfried Pelckmans (1854-1904) uit 
Turnhout. Die reisde in oktober 1895 naar Slikgat om daar aan twaalf leerlingen 
het vormsel toe te dienen. Enkele dagen later was hij in Helmond om een zeven-
tal fraters tot subdiaken te wijden. Hij meldde bij die gelegenheid dat al eerder 
twee Nederlandse medebroeders in ‘zijn’ missiegebied werkzaam waren geweest, 
namelijk Franciscus van der Rijdt (1818-1871) uit Uden vanaf voorjaar 1859 en 
Venantius Jansen (1825-1884) uit Nieuwenhoorn vanaf omstreeks 1862. Panjab 
maakte toen nog deel uit van het apostolisch vicariaat Agra dat bestuurd werd 
door de Italiaanse kapucijn Ignazio Persico (1823-1895). Franciscus en Venantius 
zijn beiden tot hun overlijden in Agra gebleven.

Franciscus en Venantius waren overigens niet de enige Nederlanders die naar 
Engels-Indië zijn vertrokken. In januari 1887 deden dat Engelbertus Lentjes 
(1843-1934) uit Huissen en Victor Banken (1848-1918) uit Appeltern. Zij vestig-
den zich in de missie van Patna, nu Allahabad geheten. Engelbertus was daar ook 
al van 1881 tot 1883 geweest, terwijl Victor vanaf 1881 enige tijd in Trebizonde 
in Oost-Turkije had gewerkt. Zij werden in 1898 gevolgd door Mattheus Blondé 
(1874-1960) uit Vlissingen die in Lahore aan het werk ging. Victor keerde in 
1893 om gezondheidsredenen naar Nederland terug, maar hij kon hier niet meer 
aarden. Daarom stapte hij tot ongenoegen van zijn Nederlandse provinciaal in 
1897 over naar de Belgische provincie. Hij nam toen de naam Victorius aan. Mat-
theus is na zijn terugkeer in 1949 in Meersel-Dreef gaan wonen en is daar ook 
overleden.

Inmiddels was er vanuit het generaal bestuur opnieuw bij de Nederlandse 
definitie op aangedrongen om als Nederlandse provincie een eigen missiegebied 
te aanvaarden. Alleen zó zou een einde kunnen komen aan ‘het oncontroleer-
bare pluralisme’ dat zo kenmerkend was voor het missiewerk tot dan toe. Maar 
provinciaal Archangelus van de Coolwijk noteerde op 14 februari 1889 in de 
Provinciekroniek: ‘Vanwege het gebrek aan personeel durft de definitie het niet 
aan. Bovendien is Nederland zelf nog een missieland.’ Zijn medebestuursleden 
voegden daar op 1 mei 1889 nog aan toe ‘dat eerst ons Seraphijns Seminarie tot 
bloei gebracht moet worden’. De druk op Archangelus werd echter groter toen 
zijn medebroeders Alphonsus van den Bergh (1848-1929) uit Demen, Natalis 



het missiewerk overzee  |  371

Verhoeven (1845-1915) uit Gemert en Deodatus de Greef (1857-1933) uit Was-
senaar hem vroegen missionaris te mogen worden. En dus werd op 22 juli 1892 
door de definitie besloten toch een missiegebied te aanvaarden, bij voorkeur in 
Mysore of in Hindoestan-Agra, beide in Engels-Indië. Er werden zelfs al zes 
medebroeders voor laatstgenoemd missiegebied aangewezen.

Toen duidelijk werd dat Engels-Indië als Nederlands missiegebied toch niet 
in aanmerking kwam, kwam de apostolische prefectuur van Mesopotamië in beeld. 
Maar ook dat plan ging niet door omdat Nederland aanvankelijk slechts ‘ad 
experimentum’ paters voor deze prefectuur beschikbaar wilde stellen. En daar 
voelde de generaal in Rome niets voor. Vervolgens kwam er in juni 1896 vanuit 
Rome het voorstel in Pernambuco (Brazilië) aan de slag te gaan. Daar werkten 
kapucijnen van de provincie Milaan. Doch ook dit ging uiteindelijk niet door. 
Smyrna, waar al vanaf oktober 1897 de Nederlandse medebroeder Bonaventura 
van der Bom (1868 – uittrede 1902) uit Oudenbosch werkte, kwam ook niet in 
aanmerking, omdat de daar werkzame Italianen dan moesten vertrekken. Dat 
zou ongetwijfeld tot protesten leiden van de kant van de Italiaanse regering.

Vervolgens werd in de loop van 1899 bekend dat enkele ‘hooggeplaatste 
Nederlandsche priesters in Nederlandsch Oost-Indië’, – ongetwijfeld waren dat 
de apostolisch vicaris van Batavia, mgr. Edmond Luypen (1855-1923), en enkele 
andere jezuïeten –, bereid waren delen van ‘hun’ apostolisch vicariaat van Batavia 
aan andere orden of congregaties af te staan. Het eerst gebeurde dat met Neder-
lands Nieuw-Guinea en het gebied van de Molukken. De zorg voor die eilanden 
werd per 22 december 1902 door de Propaganda Fide toevertrouwd aan de noor-
delijke provincie van Nederland en België van de Missionarissen van het Heilig 
Hart (msc). Deze in 1855 in Frankrijk gestichte ‘missiebroederschap’ was sinds 
1881 ook buiten Europa actief.

Voor de kapucijnen in Nederland vormde de gebleken bereidheid van mgr. 
Luypen aanleiding bij het generaal bestuur af te tasten hoe daar over een mis-
sie in Indië werd gedacht. Het ging hier, aldus provinciaal Albertus Muskens 
(1845-1900) uit Drunen, om ‘vele eilanden, 30.000.000 heidenen, slechts 40 
priesters sj en veel dominees, die regeringssteun krijgen. Een katholieke rege-
ringsvertegenwoordiger ziet – voor kapucijnen – grote kans op toestemming  
en op subsidie voor enkelen.’ Minister generaal Bernard van Andermatt liet op 
27 juni 1899 weten geen bezwaren te zien. En dus kon Albertus aan de Propagan-
da Fide berichten serieuze interesse te hebben in een missie in Nederlands-Indië. 
Dit maakte hij op 28 november 1899 ook aan zijn medebroeders bekend.

Albertus’ opvolger, de op 25 april 1900 voor de derde maal gekozen Archan-
gelus van de Coolwijk, stuurde op 24 juli 1900 een brief naar de prefect van 
de Propaganda, kardinaal Mieczyslaw Ledochowski (1822-1902) met daarin het 
concrete verzoek een deel van de jezuïetenmissie in Nederlandsch Oost-Indië te 



372  |  deel v

mogen overnemen. Daarop kwam op 13 september 1904 (sic) vanuit Rome een 
positieve reactie, waarna de op 13 mei 1903 gekozen provinciaal Pacificus Bos 
(1864-1937) uit Uden aan zijn voorganger liet weten: ‘Ze hebben dezer dagen 
zeker Uw schrijven van juli 1900 ontdekt in den papiermand van den vorigen 
Prefect zaliger.’

2.  De Borneo-missie: ‘een nog nauwelijks ontgonnen gebied kleurt  
langzaam geel’ (1905-1994)

2.1 de voorbereidingen in nederland

Tijdens een plenaire vergadering van de Propaganda Fide op 23 januari 1905 
werd besloten om het Nederlandse deel van het eiland Borneo los te maken van 
het apostolisch vicariaat van Batavia en tot een zelfstandig kerkdistrict te maken. 
In de lijn van dit besluit richtte paus Pius x (1903-1914) op 11 februari 1905 de 
apostolische prefectuur Nederlands-Borneo op. Op 10 april werd de provinciaal 
van de Nederlandse provincie, Pacificus Bos, tot eerste prefect van dit nieuwe 
missiegebied benoemd. Voortaan had de Nederlandse provincie een eigen mis-
siegebied.

Pacificus – Jan – Bos was op 22 september 1883 in Tilburg ingetreden en 
op 21 september 1889 door bisschop Leijten van Breda priester gewijd. Kort 
daarop werd hij tot professor in Slikgat benoemd. Dat bleek geen succes: hij kon 
totaal geen orde houden. Beter ging het hem af als lector voor de hogere stu-
dies: eerst in Tilburg en later in Helmond. Enigszins opmerkelijk is dat hij al in 
1892 was aangewezen om met een vijftal medebroeders naar de missie in Agra 
en nadien in Mesopotamië te vertrekken. Maar zoals eerder vermeld, werd geen 
van deze missieprojecten ooit uitgevoerd. Op 25 april 1900 werd hij lid van de 
provinciale definitie en op 13 mei 1903 volgde zijn keuze tot provinciaal. Na zijn 
benoeming tot apostolisch prefect bleef hij als provinciaal in functie tot de dag 
van zijn vertrek op 16 oktober 1905. In zijn afscheidsbrief benadrukte hij dat de 
provincie voortaan ook toekomstige missionarissen moest kweken en vormen. 
Met het oog daarop moest ‘de goede geest in de provincie’ bewaard blijven. Dat 
betekende dat zijn medebroeders ‘eenvoudige, verstorvene en vooral ook gehoor-
zame religieuzen moesten blijven, voorzichtig in handel en wandel, vooral met 
wereldlijken’.

Als apostolisch prefect en vanaf 18 maart 1918 als apostolisch vicaris zou hij 
‘zijn’ missie tot 19 februari 1935 blijven besturen met ‘de onverstoorbare blijmoe-
digheid en het taaie doorzettingsvermogen van de Brabantse zandboer…’, aldus 
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een van zijn jongere medebroeders. In organisatorisch en bestuurlijk opzicht was 
hij echter niet sterk. Ook zijn talenkennis hield niet over. Zijn opvolger, Tarcisius 
van Valenberg (1890-1984), heeft hem ooit eens getypeerd als ‘een echte volks-
mensch’ die zich eerder liet leiden door de steeds wisselende omstandigheden 
waarmee hij werd geconfronteerd dan door een duidelijke visie op hetgeen de 
missie op Borneo aan eisen stelde.

Pacificus’ voorbereiding op zijn nieuwe functie bestond onder meer uit een 
bezoek aan bisschop Van de Ven van ’s-Hertogenbosch die hem meteen maar 
vijfhonderd gulden voor zijn nieuwe missie meegaf. Ook zocht hij contact met 
de Leidse hoogleraar Land- en Volkenkunde Anton Nieuwenhuis (1864-1953), 
die eind negentiende eeuw als arts op Java had gewerkt en toen ook enkele expe-
ditietochten naar Borneo had gemaakt en daarover had gepubliceerd. Voorts be-
zocht hij de algemene overste van de zusters Franciscanessen van de Onbevlekte 
Ontvangenis te Veghel om na te gaan of zij zusters voor zijn missiegebied be-
schikbaar wilde stellen. Zij hield de boot echter vooralsnog af. In mei 1905 reisde 
Pacificus samen met eerste definitor Alphonsus van den Bergh (1848-1929) uit 
Demen naar Rome voor overleg met de generaal en de staf van de Propaganda 
Fide. Het bezoek werd afgesloten met een audiëntie bij de paus, die hem bemoe-
digde met de – ongetwijfeld in het Latijn uitgesproken – woorden: ‘Ga vol moed 
en vertrouwen op God. Het woord wat gij in het heidensch land zult uitstrooien, 
zal zijn een mostaardzaad…’

 Klaarblijkelijk heeft het Pacificus niet veel moeite gekost medebroeders te 
vinden die ook naar Borneo wilden. Al op 28 april werden de namen bekend van 
Eugenius van Disseldorp (1875-1952) uit Rijen, Beatus Baijens (1876-1928) uit 
Dennenburg, Camillus Buil (1877 – uittrede 1915) uit Pannerden en de leken-
broeders Wilhelmus Verhulst (1875-1963) uit Oosterhout en Theodoricus van 
Lanen (1874 – uittrede 1916) uit Uden. Vóór hun vertrek verbleven Eugenius en 
Camillus nog een tweetal maanden in Engeland om zich de meest elementaire 
beginselen van de Engelse taal eigen te maken. In Langeweg stond Engels name-
lijk toen nog niet op het lesprogramma.

Minstens zo belangrijk was de financiële voorbereiding van dit voor de Ne-
derlandse provincie eerste missieproject. Hierom hoefden zich niet enkel de 
betrokken missionarissen te bekommeren, omdat het bestuur de gardiaan van 
Tilburg, Walterus Ruigrok (1857-1920) uit Moerkapelle, inmiddels had belast 
met de inzameling van zoveel mogelijk gelden en goederen voor de nieuwe mis-
sie. Walterus slaagde daar aardig in. In oktober 1905 beschikte hij reeds over een 
bedrag van 45.000 gulden, geheel bestemd voor Borneo. Dat had hij deels te 
danken aan de redactie van het Zondagsblad voor het Katholieke Huisgezin, die enke-
le maanden tevoren het ‘Liefdewerk Missie Borneo’ had opgericht. Dat zamelde 
niet alleen gelden voor de missie in, maar ook postzegels en zilverpapier, en dat 
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bleek van meet af aan een zeer lucratieve zaak. Van die 45.000 gulden kreeg 
Pacificus overigens slechts 1500 gulden zelf in handen. De rest van het geld werd 
in Nederland belegd. Wel kreeg broeder Wilhelmus nog ‘een hele timmerwinkel, 
smederij, ververij en schoenmakerij’ mee, verpakt in zes flinke kisten.

2.2 voortbouwen op het werk van anderen

Toen de zes genoemde kapucijnen op 16 oktober 1905 als ‘helden, voor God ten 
strijde toegerust’, vanuit Tilburg richting Borneo vertrokken, wisten zij dat zij 
niet volledig blanco hoefden te beginnen. Er was op dat eiland, waarvan alleen 
al het Nederlandse deel ongeveer zeventien maal zo groot was als Nederland, 
reeds enig voorwerk verricht. Al vanaf 1807 waren er Nederlandse priesters in 
de Archipel werkzaam. Eerst alleen wereldheren, maar vanaf juli 1859 ook een 
geleidelijk aan steeds groter wordende groep jezuïeten. Zij bedreven zielzorg on-
der katholieke militairen, bestuursambtenaren en de werknemers van een aantal 
westerse ondernemingen. Dat gebeurde aanvankelijk alleen op Java, ook wel ‘de 

Op 15 oktober 1905 ontving de eerste groep missionarissen bestemd voor Borneo hun 
missiekruis in Tilburg. V.l.n.r. broeder Theodoricus van Lanen (1874 – uittrede 1916) 
uit Uden, apostolisch prefect Pacificus Bos (1864-1937) uit Uden, Beatus Baijens (1876-
1928) uit Dennenburg, Camillus Buil (1877 – uittrede 1915) uit Pannerden, Eugenius 
van Disseldorp (1875-1952) uit Rijen en broeder Wilhelmus Verhulst (1875-1963) uit 
Oosterhout. 
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missie van Batavia’ genoemd, omdat het Nederlandse gezag in de buitengewes-
ten toen nog maar weinig voorstelde. In 1842 werd die missie tot apostolisch 
vicariaat verheven.

Omdat het Gouvernement zich in de jaren nadien met inzet van het Konink-
lijk Nederlands Indisch Leger (knil) ook steeds meer op de buitengewesten 
ging richten, moesten de opeenvolgende apostolische vicarissen voortaan ook 
zielzorgers vrijmaken voor apostolaatswerk bij de militairen en bestuursambte-
naren op onder meer Borneo, Sumatra en de kleinere eilanden Billiton en Banka 
ten oosten van Sumatra. En dus groeide ook het aantal priesters dat vanuit Ne-
derland werd uitgezonden. Zo waren er in 1900 al 68 jezuïeten in de Archipel 
werkzaam: 54 paters en veertien broeders. De meesten van hen werkten nog 
steeds op Java en in hoofdzaak voor Europeanen, maar na 1880 was er ook spra-
ke van enig bekeringswerk onder de ‘inlanders’, zowel op Java als elders.

Reeds vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw hadden jezuïeten 
twee- tot driemaal per jaar zogenoemde ‘dienstreizen’ ondernomen naar plaat-
sen op Borneo waar zich inmiddels een door militairen beveiligde bestuurspost 
bevond. Daarbij fungeerde de sinds 1853 vaste missiestatie Soengei-Selan op 
het tin-eiland Banka als uitvalsbasis voor reizen naar Pontianak, Singkawang, 
Pemangkat en Sambas aan de westkust van Borneo. Van 1876 tot medio juli 
1885 behoorde die westkust ook tot het kerkdistrict van Soengei-Selan. Vanuit 
Soerabaja op Java vonden soortgelijke dienstreizen plaats naar nederzettingen 
met militairen, ambtenaren en handelaren in het zuiden en oosten van Borneo. 
Verantwoordelijk voor de organisatie van die dienstreizen was de apostolisch  
vicaris van Batavia, eerst mgr. Petrus Vrancken (1806-1879) die dit ambt van 
1847 tot 1874 bekleedde en vervolgens mgr. Adam Claessens (1818-1895) van 
1874 tot 1893. Die werd op 23 mei 1893 opgevolgd door de eerste jezuïet in die 
functie, Walter Staal (1839-1897), die al sedert 1875 als missionaris in Indië werk-
zaam was. Na diens vrij onverwachte overlijden in 1897 trad de bovengenoemde 
Edmond Luypen als apostolisch vicaris aan. Mede door zijn toedoen konden de 
kapucijnen zich in 1905 op West-Borneo vestigen.

Apostolisch vicaris Claessens had er in de jaren zeventig al voor gezorgd dat 
er aan de westkust van Borneo in elk geval één vaste missiestatie werd gevestigd. 
Dat was in Singkawang, waar in 1875 een eerste houten kerkje werd gebouwd, 
vooral voor de daar woonachtige Chinese immigranten die deels afkomstig waren 
uit Banka. Voor de kinderen van die immigranten kwam er in 1882 een beschei-
den schooltje. Dankzij die kerk en school was er omstreeks 1885 in Singkawang 
sprake van een heuse katholieke gemeenschap, bestaande uit ongeveer tweehon-
derd leden, voornamelijk Chinezen. Daarnaast maakte ook een honderdtal ka-
tholieke Nederlandse militairen deel uit van deze gemeenschap. Pastoor was tot 
januari 1892 de latere apostolisch vicaris Walter Staal die echter meestentijds op 
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dienstreis elders was. Dat gold ook voor zijn opvolgers. Vanaf 1897 had de statie 
zelfs in het geheel geen vaste bedienaar meer, waardoor het aantal kerkbetrokken 
katholieken weer sterk afnam. Wel was de westkust van Borneo binnen het vica-
riaat van Batavia inmiddels een eigen kerkdistrict geworden.

Opmerkelijk is dat mgr. Claessens in 1892 van de resident van de Westeraf-
deling van Borneo toestemming kreeg ook een vaste missiepost te vestigen in 
Nanga Sedjiram, dat ongeveer zeshonderd kilometer ten oosten van Singkawang 
in het nog nauwelijks ontgonnen binnenland van Midden-Borneo was gelegen. 
Het daar door de jezuïet H.F. Looymans voor de Dajaks gebouwde kerkje werd 
in 1898 echter al weer door hem verlaten, omdat veel Dajaks ter plekke hun heil 
inmiddels elders hadden gezocht.

2.3 de moeizame opbouw van een eigen missiekerk

Op 30 november 1905 kwamen de eerste vier Nederlandse kapucijnen vanuit 
Batavia in Singkawang aan. Dat waren apostolisch prefect Pacificus Bos, die 
tevens de functie van missieoverste of ‘superior regularis’ bekleedde, Eugenius 
van Disseldorp, Wilhelmus Verhulst en Theodoricus van Lanen. Beatus Baijens 
en Camillus Buil waren in Batavia achtergebleven om zich enigszins vertrouwd 
te maken met in elk geval één van de Chinese talen die in Singkawang werden 
gesproken. Ook leerden zij er wat Maleis. In de tweede helft van februari 1906 
arriveerden ook zij in Singkawang. Echt goed voorbereid op hun missiewerk wa-
ren zij echter geen van allen. Of zoals een van hen ooit opmerkte: ‘Wij stonden er 
zonder praktijk, zonder theoretisch onderlegd te zijn in missiemethode etc. Het 
was een zoeken en tasten in ’t onzekere.’

Na overleg met de nu vertrekkende – laatste – jezuïetenpastoor H. Schräder 
werd besloten in elk geval het apostolaat onder de Chinezen in Singkawang en 
het missiewerk onder de Dajaks in Nanga Sedjiram voort te zetten en zo moge-
lijk verder uit te bouwen. Hiermee waren vooralsnog ook de twee belangrijkste 
doelgroepen van de kapucijnenmissie gegeven, zij het dat de Chinezenmissie 
in elk geval bij Pacificus Bos altijd de meeste aandacht heeft gekregen. Of zo-
als hij in een notitie kort vóór zijn terugtreden in 1935 schreef: ‘West-Borneo is 
een streek met veel Chineezen. Het Chineesche element is belangrijk en altijd 
zuiver Chineesch gebleven ondanks dat het hier om een immigratie-volk gaat. 
Dat volk is bedrijvig en materialistisch ingesteld, maar ook leergierig. Daarom 
ook moeten wij streven naar een grooteren invloed op hen, met name via het 
zuiver-Chineesche schoolwezen.’ Tijdens zijn bestuursperiode, van november 
1905 tot februari 1935, is dan ook veel energie gestoken in de stichting van Hol-
lands-Chinese scholen en later ook van Engels-Chinese scholen in de grotere 
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plaatsen aan de tweehonderd kilometer lange kuststrook: in Singkawang, Pon- 
tianak, Pemangkat en Sambas.

Omstreeks 1905 woonden er ongeveer zestigduizend Chinezen in heel 
Nederlands-Borneo met dien verstande dat een deel van hen, vooral degenen 
die zich al in de achttiende eeuw op Borneo gevestigd hadden, via huwelijken 
met Dajaks veel van hun oorspronkelijke Chinese cultuur en godsdienst waren 
kwijtgeraakt. In de decennia na 1905 zijn opnieuw talrijke groepen Chinezen 
naar Borneo geëmigreerd, waardoor het totaal aantal Chinezen omstreeks 1930 
al 12% van de bevolking uitmaakte. Daarbij ging het om twee verschillende taal- 
en cultuurgroepen: de Hakka- en de Hoklo-Chinezen. Om met hen in contact 
te komen moesten de missionarissen zich de eerste tijd geheel verlaten op de 
talenkennis van de uit China afkomstige hulpleraar en catechist Tsjang A. Kang 
die nog door de jezuïeten was opgeleid. Hij woonde sedert 1895 in Singkawang 
en leidde daar bij afwezigheid van een priester de zondagse gebedsvieringen.

De Dajaks waren de oorspronkelijke bewoners van Borneo. Zij maakten als 
etnische groep omstreeks 1905 ongeveer 50% van de totale bevolking uit. Vol-

In 1905 werd Nederlands-Borneo aan de Nederlandse kapucijnenprovincie toever-
trouwd. Op dit kaartje is dat heel het eiland, minus het gebied aangeduid als A.V. 
Kuching en A.V. Jesselton (het kaartje is ontleend aan Gentilis Aster, God kapt zich een 
weg door de bossen, p. 6). 
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gens schattingen waren dat anderhalf tot twee miljoen mensen, verdeeld over 
diverse stammen, elk met hun eigen taal. Hun godsdienst was animistisch. Zij 
woonden grotendeels in de binnenlanden van Borneo. Volgens Pacificus Bos wa-
ren vooral de oudere Dajaks ‘onbekeerbaar’. Daarom moest de missie zich om de 
Dajak-jeugd bekommeren. De oprichting van volksschooltjes, al dan niet voor-
zien van een internaat, was de beste manier om die jeugd te bereiken. Daarmee 
werd in 1906/’07 door Eugenius van Disseldorp, Camillus Buil en Theodori-
cus van Lanen in Sedjiram begonnen. Zij bouwden er een nieuw kerkje en een 
schooltje dat op 1 juli 1907 met zeventien leerlingen van start ging. Na een uiterst 
moeizaam begin ontwikkelde Sedjiram zich in de jaren twintig, mede dankzij de 
opbrengsten van de eigen rubbertuinen, tot een modelstatie met een centrum-
functie voor heel de Boven-Kapuas.

Dan waren er de Maleiers, oorspronkelijk afkomstig van onder meer Suma-
tra en Malakka. Hoewel een aantal van hen zich inmiddels met de Dajak-bevol-
king had vermengd, oefenden zij als groep politieke en economische macht uit 
over de Dajaks. De meeste Maleiers waren ‘mohammedaan’ en bleken moeilijk 
‘bekeerbaar’. Vaak betoonden zij zich zelfs uiterst vijandig ten opzichte van de 
missie. Tenslotte woonde er op West-Borneo nog een duizendtal Europeanen, 
vooral aan de westkust: deels christelijk, deels onkerkelijk. Een aantal van hen 
was gehuwd of had een relatie met een inlandse vrouw. Kinderen uit die onwet-

Op 12 oktober 1906 werd afscheid genomen van de tweede groep Nederlandse kapucij-
nen die naar Borneo vertrok. V.l.n.r. Leopold Schellekens uit Riel, Gonzalvus Buil uit 
Pannerden, Liberatus Cluts uit Exel, Marcellus Winnemuller uit Dodewaard, Marius 
Zom uit Zevenbergen en Ivo van Schijndel uit Volkel. (foto: kdc, Nijmegen)
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tige verbintenissen, zogenoemde Indo’s, werden vaak aan een ‘weeshuis’ van de 
missie toevertrouwd.

Inmiddels was op 18 november 1906 een tweede groep van zes kapucijnen 
vanuit Nederland in Singkawang gearriveerd samen met vijf franciscanessen uit 
Veghel. Na herhaaldelijk aandringen van Alphonsus van den Bergh, die in april 
1906 Pacificus Bos als provinciaal was opgevolgd, had het hoofdbestuur van die 
congregatie in juni 1906 besloten zich bij de Nederlandse kapucijnenmissie aan 
te sluiten. De vijf zusters richtten in Singkawang een kleine kliniek in, die in de 
jaren nadien uitgroeide tot het Sint Vincentius-ziekenhuis. Ook begonnen zij er 
in november 1908 met een – Nederlandse – lagere school. Naarmate in de jaren 
nadien het aantal uitgezonden zusters groeide, konden zij ook werkzaamheden 
buiten Singkawang aannemen: het eerst in Sedjiram, waar zij in oktober 1908 
een kliniek openden en vanaf 1910 ook in Pontianak. Daar leidden zij vanaf 1913 
een Nederlandse school alsmede een kliniek. Omdat die na een aantal jaren het 
groeiende aantal patiënten niet meer aan kon, kochten de kapucijnen in 1927 
met financiële steun van de overheid een voormalige politiekazerne. Die werd 
door broeder Cosmas Hensen (1898-1984) uit Rotterdam samen met een aantal 

De eerste vijf zusters Franciscanessen uit Veghel die op 28 november 1906 op Borneo 
arriveerden. V.l.n.r. zr. Alexia Hellings, zr. Rogeria Vissers, zr. Emerentiana van Thiel 
die als overste was benoemd, zr. Silvestra van Grinsven en zr. Fidelia Grassens. 
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leerlingen van diens ambachtsschool verbouwd tot een volwaardig ziekenhuis 
met 136 bedden. Ten behoeve van dit ziekenhuis vervulde de plaatselijke kapu-
cijnenpastoor de functie van financieel-economisch directeur. Vanaf juli 1917 
hadden de zusters ook de vaste verzorging op zich genomen van een groep le-
pralijders in een enkele kilometers buiten Singkawang gelegen leprozenkolonie, 
waar de kapucijnen al in 1906 een bescheiden kerkje hadden gebouwd. Dankzij 
een in 1918 toegekende Gouvernementssubsidie kreeg de leprozerie, inmiddels 
‘Alverno’ geheten, een eigen kliniek met vanaf 1925 een vaste staf van drie tot vier 
zusters. De kapucijnen bouwden voor hen een eigen zusterhuis. Broeder Trudo 
Vermeulen (1884-1959) uit Strijp heeft er meer dan dertig jaar lang de functie 
van ‘beheerder’ vervuld.

Spectaculairder en vanuit strategisch oogpunt ook enigszins merkwaardig 
was de beslissing van de apostolisch prefect in maart 1907 om in Laham in de 
Oosterafdeling van Borneo te midden van de Bahau-Dajaks een missie te be-
ginnen. Dit gebied dat tot dan toe alleen nog maar door Nederlandse militairen 
was bezocht, kon toen nog niet rechtstreeks vanuit Singkawang bereikt worden. 
De drie missionarissen die hiervoor werden aangewezen, moesten eerst per boot 
naar Batavia reizen, dan met de trein naar Soerabaja en van daaruit weer met 
een boot naar Samarinda dat aan de oostkust van Borneo was gelegen. Vandaar 
ging het over de Mahakamrivier het binnenland in naar Long Iram, waar een 
klein Nederlands militair kampement was gelegen, en vervolgens verder naar La-
ham. Dat was een afstand van ruim drieduizend kilometer, hoewel Singkawang 
en Laham hemelsbreed niet veel meer dan zevenhonderd kilometer van elkaar 
verwijderd lagen.

Het zou tot 1917 duren alvorens de rouwdouwer Justinianus Goossens (1876-
1951) uit Deurne, een man met een ijzeren wil, samen met enkele jonge Dajaks 
een poging waagde om de reis Laham-Pontianak over land en dus dwars door de 
wildernis te maken. Dat kostte hem twee maanden. Jaren later heeft Gentilis van 
Loon van die avontuurlijke tocht enigszins onderkoeld verslag gedaan in zijn 
boek God kapt zich een weg door de bossen. Laham werd als missiepost een centrum-
plaats voor een aantal omringende kampongs.

Na die twee eerste groepen missionarissen kwamen vanaf 1908 geregeld 
‘verse krachten’ vanuit Nederland op Borneo aan. Zij werden vanuit Pontianak, 
waarheen Pacificus in januari 1909 de hoofdzetel van de missie had verplaatst, 
naar uiteenlopende plaatsen in West- en Oost-Borneo gezonden om daar beke-
ringswerk te verrichten, zowel onder de Chinezen als onder de Dajaks. Zo moest 
de basis worden gelegd voor de vorming van heuse kerkgemeenschappen. Maar 
om daarmee succes te boeken moest minstens evenveel energie gestoken worden 
in wat genoemd werd ‘de indirecte missie’: de introductie van eigen onderwijs, 
gezondheidszorg en ziekenverpleging alsmede de verbetering van de door de 
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Dajaks gebruikte landbouwmethoden. De kapucijnen-lekenbroeders, maar ook 
de zusters van Veghel waren hiervoor onmisbaar.

Tijdens zijn visitatiebezoek aan Borneo van september 1911 tot april 1912 kon 
provinciaal Anastasius de Goeij (1872-1945) uit Houten samen met zijn tweede 
definitor Robertus Roos (1877-1957) uit Kerkdriel al zes staties bezoeken, alle 
voorzien van een onderwijsvoorziening en een vorm van gezondheidszorg. Dit 
eerste bezoek van een provinciaal aan de Archipel was ook bedoeld om na te gaan 
hoeveel van de in totaal 28 missionarissen die op dat moment op Borneo werk-
ten, konden worden afgestaan voor het nieuwe missiegebied Sumatra, dat op 30 
juni 1911 aan de Nederlandse provincie was toevertrouwd. Dat waren er zoals 
eerder vermeld vijf. Begin juni 1912 zetten zij een punt achter hun missiewerk 
op Borneo.

Vanaf juni 1914 werden vanuit Nederland pogingen gedaan om voor de pre-
fectuur de status van vicariaat te verkrijgen, hetgeen betekende dat Pacificus tot 
de bisschoppelijke waardigheid zou worden bevorderd. Daartoe stuurde provin-
ciaal Stanislaus Luppes in augustus en oktober 1914 brieven naar Rome, voor-
zien van een bestandsopname van de missie. Die telde op dat moment negentien 
paters, dertien broeders en 22 zusters. Zij bedienden samen negen staties met 
een kerk en evenveel bijstaties, zeven jongensscholen, vaak voorzien van een in-
ternaat, drie meisjesscholen, drie weeshuizen en één ziekenhuis, terwijl de missie 
als geheel ongeveer 1900 katholieken telde. Maar dat aantal was veel te weinig 
om alle priesters te kunnen onderhouden, laat staan dat vanuit de missie zelf de 

De missiegebouwen in Pontianak, sinds januari 1909 de hoofdzetel van de apostolische 
prefectuur van Nederlands-Borneo.
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kosten voor het onderwijs en de ziekenzorg konden worden opgebracht. Daar 
ging Pacificus ook niet van uit. En dus reisde hij in juni 1914 naar Nederland om 
voor zijn missie gelden in te zamelen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik 
om ook in Rome langs te gaan om daar voor Borneo te pleiten. Een bevordering 
tot vicariaat zat er voorlopig echter niet in, waarschijnlijk omdat de nuntius in 
Den Haag dwarslag. Die zou zich beledigd hebben gevoeld omdat Stanislaus 
had nagelaten met hem over deze zaak overleg te voeren. En dus duurde het tot 
13 maart 1918 voordat de prefectuur tot vicariaat werd bevorderd, waarna Paci-
ficus op 6 mei 1918 tot bisschop werd benoemd. Op 17 november 1918 werd hij 
in Pontianak door Edmundus Luypen tot bisschop van Capitolias in partibus 
infidelium (i.p.i.) gewijd.

De feestelijkheden rond de wijding werden echter overschaduwd door de ge-
volgen van de oorlog 1914-1918. Die hadden de missie veel schade berokkend. 
Zo waren de reguliere geldzendingen vanuit Nederland in die jaren nagenoeg 
tot stilstand gekomen. Ook hadden zich na juni 1913 geen nieuwe medebroe-
ders vanuit Nederland meer gemeld, en dat gold eveneens voor de zusters van 
Veghel. Reizen over zee was te gevaarlijk. Verder waren de inkomsten uit de ei-
gen klapper- en rubbertuinen in onder meer Sedjiram, Nyarumkop en Sambas 
drastisch afgenomen vanwege de ingestorte prijzen op de wereldmarkt. Daarom 
moest een aantal dure internaatscholen reeds vóór 1918 vervangen worden door 
zogenoemde externe, inlandse scholen. Die werden na de Grondwetswijziging 
van 1917 en de Lager Onderwijswet van 1920 zoveel mogelijk ingepast in het 
standaardscholensysteem van de burgerlijke overheid om voor subsidie in aan-
merking te komen.

Voor ‘de oerdomme Dajaks met hun menigte van talen en dialecten’, aldus 
Pacificus Bos in een brief uit 1926, bleven vooralsnog de driejarige volksscholen 
bestaan. Enkele ervan werden na enige tijd uitgebreid met een tweejarige ver-
volgopleiding om aan de eisen van de standaardschool te voldoen. Befaamd was 
in dit opzicht het scholenproject waarmee Marcellus Winnemuller (1877-1955) 
uit Dodewaard vanaf 1916/’17 in Nyarumkop ten zuidoosten van Singkawang 
samen met de zusters van Veghel begon. Hier werd op zeker moment ook een 
vierjarige normaalschool ingericht, bestemd voor de opleiding van volksonder-
wijzers (gurus) alsmede een catechistenschool. Later kwam er ook een land-
bouwschool met praktijklessen op de eigen missieboerderij. Landbouwscholen 
waren er trouwens ook in Singkawang en in Pontianak.

In 1920 bracht Pacificus voor de tweede maal een bezoek aan Nederland, 
maar nu als bisschop. Opnieuw reisde hij rond om voor zijn missie geld in te za-
melen. Hij deed echter meer. Zo wist hij bij het provinciebestuur te bewerkstel-
ligen dat medebroeders die tien jaar op Borneo of Sumatra hadden gewerkt, één 
jaar lang op verlof mochten komen, onder meer om familieleden en weldoeners 
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te bezoeken. Ook ging hij op bezoek bij de algemene overste van de Broeders 
van Huijbergen, een congregatie met franciscaanse wortels, met als resultaat dat 
hij bij zijn terugreis naar Borneo op 15 januari 1921 vijf broeders meekreeg. Die 
stichtten in Singkawang een internaat en een Hollands-Chinese school voor jon-
gens en dat deden zij in 1924 ook in Pontianak.

Of Paschalis Bong Sjoen Khin (1902-1965) uit Montrado, de eerste Chinese 
priester-kandidaat van de kapucijnen op Borneo, hier ook op school is geweest, 
is niet geheel duidelijk. Hij vertrok in elk geval begin jaren twintig naar Neder-
land om in Langeweg zijn priesteropleiding te vervolgen. Bij zijn intreden op 7 
september 1927 kreeg hij de kloosternaam Pacificus. Op 22 december 1934 werd 
hij priester gewijd. Na hem zijn er nog twaalf Chinese jongens vanuit Borneo 
naar Nederland gereisd om hier hun priesteropleiding te volgen. Zes van hen zijn 
ook priester geworden. De laatste van hen was Marcellus – George – Lie Po Hin 
(1932-1999) uit Singkawang. Hij kwam in 1949 naar Voorschoten, trad in 1955 
in en werd in 1962 priester gewijd. Hij overleed op 12 oktober 1999 in Pontianak.

In mei 1924 kwamen ook de eerste zes zusters van de congregatie van de 
Franciscanessen van Etten naar Nederlands-Borneo. Zij startten nog datzelfde 
jaar met Hollands-Chinese scholen, maar dan voor meisjes, zowel in Singkawang 
als in Pontianak. Kort daarop stichtten zij ook zo’n school in Sambas. In elk van 
deze plaatsen richtten zij eveneens een fröbelschool en een huishoudschool in. 

Kerk en pastorie in Pemangkat aan de Sambasrivier. Het kerkje werd in mei 1908  
gebouwd en op 3 juni van dat jaar ingezegend.
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De grote Hollands-Chinese scholen in Singkawang en Pontianak kregen krach-
tens de Schoolwet van 1920 overheidssubsidie. Vanaf 1924 gold er ook een vorm 
van overheidssubsidie voor de zogenoemde ‘inlandsche lagere scholen’. Die be-
trof de salariëring van de onderwijzers. Bouw, inrichting en onderhoud kwamen 
echter voor rekening van de plaatselijke bevolking. In feite was dat de missie. De 
Dajak-internaatscholen werden vooralsnog niet gesubsidieerd.

Vanaf begin jaren dertig werden ook pogingen ondernomen om Dajak-jon-
gens voor het priesterschap te interesseren. Het aanvankelijke plan om hen 
samen met de eerder genoemde Chinese priesterkandidaten op te leiden werd 
echter al snel opgegeven vanwege het grote verschil in karakter, cultuur en men-
taliteit. Daarom werd in april 1933 in het vroegere zusterhuis in Pontianak een, 
zij het uiterst bescheiden exclusief voor Dajaks bestemd kleinseminarie gesticht. 
Eerste directeur van dit Theresia-seminarie werd oudgediende Justinianus –  
Janus – Goossens, geassisteerd door Cornelius Diepstraten, broeder van Huij-
bergen. Maar noch Justinianus noch zijn opvolger, de meer bestuurlijk begaafde 
David van de Made (1900-1956) uit Ulvenhout, met naast zich de latinist en 
talenkenner Nazarius Adriaansen (1909-1991) uit Bergen op Zoom slaagde erin 
een levensvatbare Dajakse priesteropleiding in te richten. Zo kregen zij nooit 
meer dan tien à twaalf studenten onder hun hoede. Geen van hen heeft zijn se-

Beatus Baijens (links) en Egbertus Nobel (1884-1965) uit Haastrecht gereed voor een 
dienstreis langs de kust van Borneo, ca. 1925. 
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minarieopleiding voltooid. Daarom 
werd in juli 1941 besloten het semi-
narie te sluiten en de studenten die 
dat wilden, naar het sv d-seminarie 
in Todabelu op Flores te sturen. Een 
van hen, een zekere Aloysius Ding, 
afkomstig uit Boven-Kapuas (Sin-
tang), werd daar op 16 september 
1945 door apostolisch vicaris H. 
Leven, Duitser van geboorte en om 
die reden waarschijnlijk nooit ge-
interneerd, tot priester gewijd. Hij 
trad in 1949 in bij de montfortanen, 

maakte zijn noviciaat in Nederland en ging in 1950 als eerste Dajak-priester in 
Sintang aan het werk. Overigens zijn diverse oud-seminaristen tijdens de Japan-
se bezettingstijd (1942-1945) bestuursambtenaar geworden, hetgeen voor het 
voortbestaan van de missie in deze jaren van groot voordeel is geweest.

Hoewel het missionarissenbestand in de jaren twintig en dertig bijna elk jaar 
met enkele jonge kapucijnen werd uitgebreid, was die uitbreiding bij lange na 
niet voldoende om heel Nederlands-Borneo met een grootte van 553.000 vier-
kante kilometers te bedienen. Daarom zag Pacificus al begin jaren twintig uit 
naar andere orden en congregaties, die op termijn een deel van zijn missiegebied 
konden overnemen. Zo kreeg de Nederlandse provincie van de Missionarissen 
van de Heilige Familie (msf) al in 1926 toestemming om enkele paters naar de 
Zuider- en Oosterafdeling te sturen. De verzelfstandiging van dit gebied heeft 
Pacificus Bos echter niet meer meegemaakt. In januari 1933 vroeg hij, zij het niet 
geheel vrijwillig, aan de paus ontslag uit zijn bediening als apostolisch vicaris 
vanwege een steeds slechter wordende gezondheid. Op 7 maart 1933 werd die 
ontslagaanvrage ingewilligd en werd hij in afwachting van de benoeming van 
een opvolger benoemd tot apostolisch administrator. Vervolgens duurde het nog 
tot 24 december 1934 alvorens bekend werd dat Tarcisius van Valenberg (1890-
1984) uit Asten tot zijn opvolger was benoemd.

Staatsieportret van Tarcisius van Valen-
berg die op 24 december 1934 tot 
apostolisch vicaris van het vicariaat van 
Nederlands-Borneo werd benoemd en 
op 5 mei 1935 door zijn voorganger  
Pacificus Bos tot bisschop van Comba 
in partibus infidelium werd gewijd. 
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Tarcisius had zich tijdens zijn docent- en directeurschap op Langeweg (1915-
1925) ontpopt als een heuse missioloog, getuige onder meer zijn in 1919 versche-
nen boek De Missie bij het onderwijs. Ook was hij in 1920 voorzitter geworden van 
het kort voordien opgerichte provinciale Missie-Comité, dat zich onder meer ten 
doel stelde binnen de provincie meer belangstelling te wekken voor de missie en 
de band tussen de provincie en de uitgezonden missionarissen wilde versterken. 
Voorts maakte hij een aantal jaren deel uit van het diocesaan bestuur van de Indi-
sche Missie-Vereniging in het bisdom Breda. Zijn benoeming tot Borneo-mis-
sionaris op 2 juni 1925 kwam dan ook niet helemaal als een verrassing, hoewel 
het ook iets had van het wegpromoveren van een man met uitgesproken ideeën, 
die bovendien geen blad voor de mond nam. Tekenend was dat de studenten van 
Langeweg hem op 15 september 1925 uitwuifden met een voordracht die getiteld 
was ‘Hoe een ongeluksvogel aan een mooi beroep kwam’.

Dat ‘mooie beroep’ begon voor Tarcisius in het vroege voorjaar van 1926 in 
Sedjiram in ‘het land van de vroegere koppensnellers’. Maar apostolisch vica-
ris Pacificus haalde hem al in januari 1927 naar Pontianak en maakte hem tot 
zijn secretaris. Vervolgens werd hij vicarius delegatus en na het overlijden van 
Beatus Baijens op 30 september 1928 op grond van ‘zijn vroomheid en leiders-
kwaliteiten’ benoemd tot superior regularis. Daarmee werd hij ‘ad instar ministri 
provincialis’ verantwoordelijk voor het gehele reguliere leven in de missie. En 
omdat Pacificus het om gezondheidsredenen steeds meer moest laten afweten, 
bestuurde hij in feite ook het vicariaat.

In 1929 gaf Tarcisius zijn visitekaartje af als een strategisch denkend be-
stuurder met een notitie waarin hij zijn medebroeders opriep tot een meer me-
thodische studie van land en volk van Borneo. Daarop ook moest de praktijk 
van het missiewerk gestoeld zijn. Dat gold eveneens voor de keuze van de ves-
tigingsplaatsen. Die moesten volgens hem bij voorkeur bediend worden door 
drie missionarissen. Twee van hen zouden geregeld op route kunnen zijn om de 
bijstaties te bezoeken. De derde had een vaste werkplek op de hoofdstatie en was 
dan onder meer belast met de leiding van de scholen en het coachen van de gurus. 
Ook moest hij toezicht houden op de catechisten. Om dit werk zo te kunnen 
organiseren was het echter nodig delen van het veel te grote missiegebied over te 
dragen aan andere orden of congregaties.

Op 19 februari 1935 aanvaardde Tarcisius het bestuur van het vicariaat, 
waarna hij op 5 mei 1935 in Singkawang door Pacificus Bos tot bisschop van 
Comba i.p.i. werd gewijd. Een van zijn eerste bestuursdaden was de vorming 
van ‘een biddend leger’ in zijn missiegebied. Daartoe kwamen in oktober 1937 
zeven clarissen-capucinessen uit Duivendrecht naar Singkawang. Bouwbroeder 
Lebuinus Postma (1892-1990) uit Warga ontwierp voor hen een slotklooster, 
‘Providentia’ geheten. Leerlingen van de plaatselijke ‘ambachtsschool’ hielpen bij 
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de bouw ervan. De zusters met zuster Gerarda als eerste abdis, – zij was een zus 
van de eerder al genoemde David van de Made –, hebben zich altijd in Tarcisius’ 
bijzondere aandacht kunnen verheugen.

In de lijn van zijn notitie uit 1929 wist Tarcisius de Propaganda Fide in Rome 
en de Gouverneur Generaal in Batavia ervan te overtuigen dat zijn missiegebied 
middels afsplitsingen verkleind moest worden. Dat leidde tot de oprichting van 
de zelfstandige prefectuur van Bandjermasin in het zuidoostelijk deel van Neder-
lands-Borneo, een gebied elfmaal zo groot als Nederland. Dit werd vanaf 24 ok-
tober 1938 geheel bediend door de Missionarissen van de Heilige Familie onder 
leiding van apostolisch prefect Jac. Kusters. Voor de kapucijnen betekende dit 
dat zij nu alleen nog maar de Westerafdeling als werkgebied bezaten. Voortaan 
was dit het apostolisch vicariaat van Pontianak, met een omvang van ongeveer 
zesmaal de grootte van Nederland.

Om de voortgang van het missiewerk in dat gebied te waarborgen, ook in 
financieel opzicht, achtte Tarcisius een verdere inperking van zijn vicariaat nood-
zakelijk. In dat vicariaat werkten in 1938 op en vanuit negentien hoofdstaties vijf-
tig kapucijnen, 22 broeders van Huijbergen en in totaal 127 zusters: van Veghel,  
van Etten en van Asten. Een zestal leden van laatstgenoemde congregatie, of-
ficieel de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius geheten, werkte 
sinds 1931 op diverse plekken in het dunbevolkte Dajak-gebied van Sintang. Zij 
gaven er onderwijs, deels in internaatsverband, en beheerden er twee zogenoem-

Tarcisius van Valenberg gereed om op dienstreis te gaan. 
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de ‘Landschapsziekenhuizen’. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
zouden nog eens tien zusters van Asten naar Borneo komen.

Het duurde evenwel nog enige jaren alvorens ‘de aartshertog van Pontianak’, 
zoals Tarcisius soms spottend werd genoemd, zijn verdere verdelingsplannen 
kon doorvoeren. Dat lukte het eerst met de Nederlandse paters montfortanen 
(smm), die al sinds 1905 op een missiegebied in Indië aasden. Op 23 septem-
ber 1938 werd afgesproken dat deze congregatie zich per 1 januari 1939 in het 
oostelijk deel van het vicariaat met de districten Singtang en Kapuas Hulu kon 
vestigen. De eerste drie montfortanen meldden zich op 7 april 1939 in Pontianak. 
Kort daarop reisden zij door naar de statie Bika-Nazareth, die op 1 januari 1940 
door de kapucijnen aan hen werd overgedragen. Het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, gevolgd door de Japanse bezetting en de internering van alle 
Nederlandse missionarissen, leidde ertoe dat van een formele overdracht van 
Sintang aan de montfortanen vooralsnog geen sprake kon zijn. Maar vanaf 1947 
werden de gesprekken hierover hervat, waarna het gebied van Sintang op 11 maart 
1948 een eigen prefectuur werd onder leiding van de montfortaan Lambert van 
Kessel. De zusters van Asten vielen voortaan onder zijn jurisdictie.

Daarbij bleef het echter niet. Nog vóór het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog in de Archipel kregen enkele Nederlandse passionisten (cp) toestemming 
van Van Valenberg om in Ketapang in het zuidelijk deel van zijn vicariaat te gaan 
werken. Van een formele afsplitsing was ook hier vooralsnog geen sprake. Pas 
op 14 januari 1955 kwam een zelfstandige prefectuur Ketapang tot stand onder 
leiding van de Nederlandse passionisten. Na deze laatste afsplitsing behielden de 
kapucijnen een missiegebied dat qua omvang nog ruim anderhalf maal zo groot 
was als Nederland.

2.4 de onderbreking van het missiewerk ten gevolge  
van de oorlog en internering

Eén dag na de Japanse aanval op de grote Amerikaanse marinebasis van Pearl 
Harbor op het eiland Oahu op 7 december 1941 maakte Gouverneur Generaal 
Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936-1942) bekend dat ook Ne-
derland in oorlog was met Japan. Elf dagen later werd Nederlands-Borneo met 
die oorlog geconfronteerd. Op 19 december werd Pontianak zwaar gebombar-
deerd door negen Japanse vliegtuigen, waarbij ook diverse gebouwen van de mis-
sie werden verwoest. Onder de honderden doden waren twintig kinderen van een 
van de missiescholen. In de dagen nadien volgden nog vier bombardementen. 
Maar die richtten enkel materiële schade aan: vrouwen en kinderen waren in-
middels geëvacueerd naar een dicht rubberbos op een uur lopen van Pontianak, 
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terwijl de mannen bij een dreigende luchtaanval hun toevlucht zochten in inder-
haast aangelegde schuilkelders en loopgraven. Ook elders werden de vrouwen en 
kinderen geëvacueerd. Zo verhuisden de capucinessen van Singkawang op 24 
december 1941 tijdelijk naar een provisorisch onderkomen in een rubbertuin een 
viertal kilometers buiten de stad.

Op 26 en 27 januari 1942 landden de eerste Japanse troepen op Borneo’s 
westkust en wel in het dicht bij Pemangkat gelegen Djawai. In de navolgende 
dagen werd de ene na de andere stad zonder veel strijd ingenomen. Alle daar ver-
blijvende Nederlanders moesten zich melden. In Pontianak werden de mannen, 
leken zowel als religieuzen, opgesloten in het broederhuis van Huijbergen achter 
vele meters prikkeldraad. De vrouwen, ook de zusters, werden vastgezet in de 
pastorie. De Japanners namen het grote zusterhuis en de verschillende scholen in 
bezit en confisqueerden ook een aantal goederen van de missie. Na de volledige 
ineenstorting van bijna heel Nederlands-Indië tussen 2 en 12 maart 1942 moes-
ten de religieuzen die zich nog op de missieposten in de binnenlanden bevonden, 
ook naar Pontianak, Singkawang of Sambas afreizen om zich daar te laten opslui-
ten: ‘De Japs waren wreed, schopten en sloegen wie niet direct luisterde’, aldus 
broeder Vitalis van den Berg (1894-1977) uit Reek in een terugblik uit 1945.

Vanuit de verschillende ‘gevangenissen’ aan de westkust volgde vanaf me-
dio juli een algehele deportatie over zee naar Kuching op Engels-Borneo. Daar 
werden de paters, broeders en zusters samen met een groep burgers, alsmede 
een aantal Nederlandse en Engelse krijgsgevangenen, geïnterneerd in een groot 
verzamelkamp, Batoe Lintang geheten. Dit voormalig Brits-Indisch kazerne-
complex lag ongeveer vijf kilometer buiten de stad. Het kamp, waar op een zeker 
moment meer dan drieduizend gevangenen verbleven, was onderverdeeld in een 
aantal kleinere subkampen. In een daarvan, bestaande uit drie grote barakken, 
werden begin oktober 1942 alle Nederlandse mannelijke religieuzen onderge-
bracht: 44 kapucijnen, vijf montfortanen en 23 broeders van Huijbergen. Wat  
later kwamen daar nog eens veertig Mill Hillers uit Serawak en Brits Noord- 
Borneo bij. Elders op het complex verbleven 162 zusters. Daartoe behoorden ook 
de zeven capucinessen van Singkawang.

Aanvankelijk werden de paters en broeders samen met de burgers ingescha-
keld bij de aanleg en uitbreiding van een vliegveld, enkele uren gaans buiten het 
kamp. Maar na enkele maanden namen Engelse en Nederlandse krijgsgevan-
genen dit slavenwerk over. Voortaan moesten de mannelijke religieuzen steeds 
halve dagen werken in de groentetuinen van het kamp. Een deel van de geteelde 
groenten was voor eigen gebruik. Dat was te danken aan Tarcisius van Valenberg, 
de enige bisschop onder de gevangenen. Gebruikmakend van zijn natuurlijk 
gezag en zijn diplomatieke talenten kreeg hij al snel de status van kamphoofd 
en kon hij bij de kampleiding optreden als belangenbehartiger van alle geïnter-
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neerde religieuzen. Daarbij slaagde hij erin een goede band op te bouwen met 
de bevelhebber van alle interneringskampen op Brits-Borneo, luitenant-kolonel 
Tatsuji Suga, die zelf in het kamp woonachtig was. Suga was ‘een gentleman, met 
wie te praten viel’, aldus Van Valenberg in een terugblik uit september 1945. ‘Ik 
had mij van den beginne af twee doeleinden gesteld: 1) ons leven van gebed en 
studie zo goed mogelijk te kunnen voortzetten; en 2) de andere kampen gods-
dienstig te mogen verzorgen. Hierin ben ik ook geslaagd.’

Zo wist hij te bereiken dat er in het zusterkamp vanaf een bepaald moment 
elke dag twee missen mochten worden opgedragen. Daarbij regelde Suga via de 
apostolisch prefect van Kuching, de Oostenrijkse priester Hopfgartner, hostie-
meel, miswijn en kaarsen. Wat later mocht er bij de zusters ook biecht worden ge-
hoord. Voorts kregen de kapucijnen Cassianus Reijnen (1893-1968) uit Gemert 
en Wilbertus de Wit (1906-1992) uit Drunen toestemming om de krijgsgevan-
genen die op het vliegveld werkten en het daar zeer zwaar hadden, als aalmoeze-
nier bij te staan. Tarcisius wist bij de kampleiding ook te bewerkstelligen dat de 
paters en broeders vanaf een bepaald moment op kerkelijke feestdagen niet meer 
hoefden te werken. Religieuzen die tijdens de internering overleden, mochten 
buiten het kamp op het kerkhof bij de hoofdkerk van Kuching begraven worden. 
Onder hen waren drie kapucijnen: Edmundus Gijsbers (*1888) uit Heeze, over-
leden op 4 september 1942, Prosper Nijhof (*1879) uit Liederholthuis op 24 juli 
1944 en Ewaldus Nobel (*1909) uit Haastrecht op 19 juli 1945.

Van Valenberg heeft echter niet kunnen verhinderen dat vooral het laatste jaar 
van de internering voor iedereen heel zwaar is geweest. Dat kwam deels door de 
voortdurende pesterijen en vernederingen, vaak gepaard gaande met trappen en 
schoppen van de kant van een deel van het Japanse bewakingspersoneel, maar 
vooral door het steeds nijpender wordende voedselgebrek. ‘Bij bladgroenten en 
knollen waren honden en katten een welkome aanvullende spijs, die we als een 
lekkernij beschouwden’, aldus Flavianus Huijbers (1882-1971) uit Vortum-Mul-
lem in een terugblik, ‘maar ook honden en katten werden steeds schaarser.’ En 
een medebroeder merkte op: ‘Vanaf januari 1945 deden we allemaal aan de slanke 
lijn. Velen van ons vielen tot wel 40, 50 en soms zelfs 70 pond af.’ Het was dan 
ook maar goed dat vanaf 30 augustus 1945 Australische vliegtuigen boven het 
kamp voedselpakketten begonnen af te werpen. De Japanse capitulatie was toen 
al veertien dagen een feit en binnen het kamp ook bekend. Maar vrij was nog 
niemand.

 Pas op 11 september 1945 werd het kamp ingenomen door Australische troe-
pen onder leiding van brigadegeneraal Eastik. Een dag later volgde de vrijlating 
van alle geïnterneerden. Van een onmiddellijke terugkeer van de Nederlandse 
missionarissen naar Nederlands-Borneo kon echter nog geen sprake zijn vanwe-
ge de daar heersende politieke en militaire wanorde. In plaats daarvan werden alle 



het missiewerk overzee  |  391

religieuzen vanaf 23 september met Amerikaanse boten naar het eiland Labuan 
overgebracht, waar het hoofdkwartier van de Negende Australische Divisie was 
gevestigd. Daar kon iedereen op krachten komen in een direct aan het strand 
gelegen luxueus tentenkamp. Begin december 1945 werd een eerste groep mis-
sionarissen met de Nederlandse mijnenveger ‘Willem van der Zwaan’ naar een 
leeggeroofd Pontianak teruggebracht. Daar was Van Valenberg al vanaf 10 okto-
ber samen met de eerder genoemde Chinese kapucijn Pacificus Bong Sjoen Khin 
begonnen het missiewerk weer op poten te zetten.

Overigens was dat werk mede dankzij deze Pacificus, althans aan de westkust, 
na 1941 nooit volledig stilgevallen. Van Valenberg had na mei 1940 altijd al wel 
rekening gehouden met een mogelijke Japanse bezetting van Nederlands-Indië. 
Daarom had hij in de loop van 1940-’41 veel werk gemaakt van extra onderricht 
aan catechisten en (hulp)onderwijzers. Die moesten na een mogelijke arrestatie 
van de missionarissen de kerkgemeenschap kunnen leiden. Toen de internering 
eenmaal een feit was, namen zij het werk inderdaad zo goed mogelijk over sa-
men met Pacificus en de Javaanse priester Adikerdjana, in de volksmond Adi 
genoemd. Omdat die zijn hogere studies gedeeltelijk bij de jezuïeten in Neder-
land had gemaakt en goed Nederlands sprak, was hij na zijn terugkeer in Indië 
docent geworden aan het Theresia-seminarie van de kapucijnen in Pontianak. 
Begin 1942 bevond hij zich min of meer toevallig in Singkawang. Van daaruit is 

Stanislaus Luppes heeft als provinciaal enkele keren een visitatiereis naar ‘zijn’ beide 
missiegebieden gemaakt. Hier is hij op bezoek bij een meisjesschool in Pontianak. 



392  |  deel v

hij tot eind 1945 in de diverse kuststaties als zielzorger actief gebleven. Pacificus 
en hij werden daarbij geholpen door een negental Chinese zusters van Veghel 
die in een kloosterboerderij iets buiten Singkawang woonden. In Singkawang 
zelf verbleef vanaf eind 1944 de Japanse priester Francesco Tanniguchi. Ook hij 
verrichtte enige zielzorg. De enige Nederlandse religieuzen die nooit geïnter-
neerd zijn, waren de zes zusters die begin 1942 in de leprozerie bij Singkawang 
woonden. Maar hun klooster, waar elke morgen de Japanse vlag moest worden 
gehesen, was in feite een vrijwillig gekozen interneringskamp.

Wel heeft het kerkelijk leven tijdens de Japanse bezetting altijd een wat clan-
destien karakter gehad. Het missiewerk werd door de bezetter als een westerse en 
dus koloniale aangelegenheid beschouwd en was daarmee verdacht. Kerkgebou-
wen waren gesloten. Kerkelijke bijeenkomsten vonden plaats in particuliere hui-
zen. Daar werden ook doopsels toegediend en huwelijken gesloten, waarbij de 
catechisten een sleutelrol vervulden. Om geen argwaan te wekken bij spionnen, 
veelal Maleiers die met de Japanners samenspanden, werd meestal niet gepreekt. 
Onvoorzichtige uitlatingen over de Japanse oorlogsvoering bleven namelijk niet 
onopgemerkt, zoals ook Pacificus Bong moest ervaren. Om die reden zat hij van 
augustus 1944 tot februari 1945 in een Japanse gevangenis. Van het indirecte 
missiewerk – het onderwijs, de ziekenzorg en de andere vormen van caritas – is 
tussen 1942 en 1945 echter weinig terechtgekomen. Omdat bovendien een groot 
deel van de landeigen bestuurslaag door de bezetter was weggevoerd en vaak op 
valse beschuldigingen terechtgesteld, ontstond er in de loop van de bezetting 
ook een heus bestuursvacuüm. Hiervan maakten islamitische Maleiers gebruik 
om de christen-Dajaks te discrimineren en af te persen. Dat verklaart dat veel 
Dajaks in 1945 reikhalzend uitzagen naar de terugkeer van de missionarissen.

2.5  het toegroeien naar een landeigen kerk met eigen 
bisschoppen

Omdat er tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) op Borneo weinig 
of geen gewelddadigheden hebben plaatsgevonden, konden vanaf begin 1946 
geleidelijk aan alle staties van het vicariaat weer bezet worden. Deels gebeurde dat 
met nieuw aangekomen missionarissen. De eersten die na de oorlog in Pontianak 
voet aan wal zetten, waren Herculanus van der Burgt (1910-1976) uit Overasselt 
en Malachias de Jong (1913-1996) uit Woensdrecht. Zij arriveerden er na een 
omslachtige reis in maart 1946 in battle-dress en met het aalmoezenierskruis 
op de kraag, maar daarvan deden zij onmiddellijk na aankomst afstand. Na hen 
zouden tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 nog in totaal 21 pa-
ters en broeders naar West-Borneo afreizen. Daar waren ook missionarissen bij 
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die vóór mei 1940 op verlof waren gekomen en nu pas weer konden terugkeren.
Voor veel ex-geïnterneerden betekende hun komst een welkome steun, omdat 

de hervatting van het werk na een gevangenschap van ruim drie jaar hun veel 
zwaarder viel dan verwacht. Of zoals een van hen in de loop van 1946 schreef: 
‘Nu na zoveel maanden terug uit Kuching voel ik dat ik eigenlijk nog aan het 
begin van mijn terugkeer sta.’ Ook Tarcisius van Valenberg kon na 1945 maar 
moeilijk zijn draai vinden. In 1947 kreeg hij zelfs met een ernstige psychische 
crisis te kampen. Enigszins omfloerst schreef hij op 15 maart 1948 aan zijn pro-
vinciaal Ferrerius van den Hurk in Nederland: ‘Ik zie erg op tegen de vernieu-
wingen in Indonesië en de consequenties daarvan voor het missiewerk… Ik zou 
het gelukkig vinden, wanneer U aan mij zei: we gaan er akkoord mee dat U Uw 
ontslag aanvraagt.’ Maar na een vakantieverblijf in Nederland van juli 1948 tot 
november 1949 besloot hij toch maar als apostolisch vicaris aan te blijven. Vóór 
zijn vertrek naar Nederland had hij Herculanus van der Burgt benoemd tot zijn 
vicarius delegatus. Die bleef ook na zijn terugkeer zijn steun en toeverlaat.

Herculanus – Jan – van der Burgt had na zijn priesterwijding op 21 septem-
ber 1935 met het oog op een benoeming voor Borneo in Wageningen tropische 
landbouwkunde gestudeerd. Maar vanwege de oorlog kon hij pas in november 
1945 naar Borneo afreizen. Van Valenberg benoemde hem meteen na zijn aan-
komst tot zijn secretaris. Waar de apostolisch vicaris vooral bedacht was op een 
zo efficiënt mogelijke organisatie van zijn vicariaat, was de boerenzoon Hercula-
nus eerder bekommerd om de verbetering van de sociale, culturele en materiële 
infrastructuur van dat vicariaat. Of zoals hij ooit schreef: ‘Wij missionarissen 
moeten “de grond” begrijpen, waarmee en waarop wij moeten werken, zoals de 
boer zijn grond moet kennen om te weten wat hij ervan kan verwachten.’

Die ‘grond’ had grote behoefte aan landeigen priesters. Daarom besloten Tar-
cisius en Herculanus in 1949 opnieuw, zij het heel voorzichtig te beginnen met 
een kleinseminarie voor Dajak-studenten. Nu niet meer in Pontianak, maar in 
het scholencentrum van Nyarumkop, waar ook een beroep gedaan kon worden 
op docenten van de kweekschool die de Broeders van Huijbergen daar hadden 
gesticht. In augustus 1949 startte Martinus Verstralen (1909-2000) uit Cuijk 
er met een zogenoemd ‘probatorium’: een soort voorbereidende klas en wel in 
het internaat van de kweekschool. Er meldden zich echter slechts twee kandida-
ten. Die werden in juli 1950 doorgestuurd naar Tomohon, de hoofdstatie van de 
regio Minahassa op Noord-Celebes (Sulawesi), waar de paters msc werkzaam 
waren. In augustus 1950 begon Canutus Mensink (1915-1994) uit Amsterdam 
met een tweede groep van nu zestien priesterstudenten. In de jaren nadien werd 
dit probatorium geleidelijk aan uitgebouwd tot een volledige zesjarige opleiding: 
het bisschoppelijk kleinseminarie Sint Paulus. Dit was vanaf medio jaren vijftig 
ondergebracht in een eigen seminariegebouw met ruimte voor ongeveer tachtig 
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studenten. Die werden voortaan niet alleen uit het vicariaat Pontianak gerekru-
teerd, maar ook uit de vicariaten of prefecturen Sintang en Ketapang en voor de 
drie hoogste klassen ook uit Samarinda en Bandjermasin. Daardoor telde het 
seminarie in 1958 in totaal 79 studenten. Het duurde overigens tot maart 1966 
voordat de eerste Dajak-student tot priester werd gewijd. Dat was Mateus San-
ding uit Nyandang.

Inmiddels maakte het vicariaat van Pontianak al bijna twee decennia lang deel 
uit van de Republik Indonesia, met alle gevolgen van dien. Enigszins laconiek 
wordt in de eind 1949 verschenen Borneo-Almanak 1950 opgemerkt: ‘Er is sinds 
het begin van de Japanse bezetting in 1942 op Borneo heel wat veranderd. De 
Dajaks bestaan niet meer. Het zijn allemaal Daya’s geworden en als U het anders 
tegenkomt, is het een drukfout.’ Maar er is vooral tussen 1945 en 1949 natuurlijk 
veel meer veranderd. Zo werd het hele onderwijssysteem dat door de missie was 
opgezet, in deze jaren stap voor stap op Indonesische leest geschoeid met onder 
meer basisscholen (Sekolah Dasar: sd), lagere middelbare scholen (Sekolah Me-
nengah Pertama: smp) en hogere middelbare scholen (Sekolah Menengah Atas: 
sma). De voertaal op al die scholen was voortaan het Indonesisch. Met name 
de onderwijsbroeders uit Huijbergen hebben veel tijd en energie gestoken in de 
aanpassing van hun missiescholen aan het Indonesische schoolsysteem. Daarmee 
onderschreven zij de beleidslijn zoals Tarcisius van Valenberg die al op 11 au-
gustus 1946 in een memorandum ten behoeve van de Sultan van Pontianak had 
geformuleerd: ‘Met vertrouwen ziet de missie van West-Borneo de komende tijd 
tegemoet, bereid om zich met handhaving van haar christelijke beginselen, aan 
te passen aan de nieuwe eisen.’

Op 30 juni 1950 telde het apostolisch vicariaat van Pontianak tien hoofdsta-
ties en 54 bijstaties. Die werden bediend door in totaal 33 paters-kapucijnen, van 

Kapel van het bisschoppelijk kleinseminarie Sint Paulus in Nyarumkop. Met dit  
seminarie werd begonnen in augustus 1949. De foto is genomen op 2 oktober 1957. 



het missiewerk overzee  |  395

wie sommigen op advies van 
Van Valenberg inmiddels de 
Indonesische nationaliteit had-
den aangenomen. Zij werden 
geassisteerd door 64 inland- 
se catechisten. Er werkten zes-
tien broeders-kapucijnen en 24  
schoolbroeders (van Huijber-
gen); en in totaal 115 Neder-
landse zusters: van Veghel, van 
Etten, van Asten en – sinds 

eind 1949 – ook Augustinessen van Heemstede alsmede vijftien inheemse zus-
ters. De schoolbroeders en een deel van de zusters verzorgden onderwijs op in 
totaal 82 scholen met 10.160 leerlingen. In het vicariaat waren vier ziekenhuizen, 
zes poliklinieken, één leprozerie en tien weeshuizen of internaten. Er waren in 
totaal echter niet veel meer dan tienduizend katholieken. Dit geringe aantal was 
mede een gevolg van het beleid van Tarcisius van Valenberg: eerst zorgen voor 
goed onderwijs en geloofsonderricht en dan pas overgaan tot de doop.

Kort na zijn 65ste verjaardag besloot Tarcisius met emeritaat te gaan. Na in-
williging van zijn ontslagaanvrage door Pius xii (1939-1958) op 27 januari 1956 
duurde het nog anderhalf jaar voordat zijn gedoodverfde opvolger Herculanus 
van der Burgt op voordracht van de definitie in Nederland tot apostolisch vicaris 
werd benoemd. Herculanus werd op 27 oktober 1957 door Tarcisius tot – titulair 
– bisschop van Abila i.p.i. gewijd. Hij kwam aan het hoofd te staan van een missie 
die nog altijd twee ‘gezichten’ had: een Indonesisch en een Chinees. Dat bete-
kende dat hij al zijn diplomatieke talenten moest aanspreken om te voorkomen 
dat hij door een van beide bevolkingsgroepen ervan beschuldigd werd dat hij de 
andere bevoordeelde. Hij moest zich bovendien verhouden tot het proces van 
kerkelijke dekolonisatie en ‘indonesianisasi’ dat ook op Borneo steeds sterker aan 
de dag trad. En dan waren er nog de gevolgen van de politieke en militaire crisis 

Herculanus van der Burgt (1910-
1976) uit Overasselt, na Bos en 
Van Valenberg de derde en laatste 
Nederlandse kerk leider in Pontia-
nak. Hij werd op 27 oktober 1957 
tot bisschop gewijd. Hier is hij op 
audiëntie bij paus Joannes x xiii 
op 22 oktober 1960.
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rond Nederlands Nieuw-Guinea, zoals het zeer restrictieve visumbeleid van de 
kant van de Indonesische regering. Om te voorkomen dat de komst van nieuwe 
missionarissen volledig stil zou vallen, sloten de Nederlandse en de Zwitserse 
provincie in 1958/’59 een ‘ruilovereenkomst’ met als resultaat dat zich in novem-
ber 1959 drie Zwitserse kapucijnen in Pontianak meldden. Tot 1 januari 1967 
zouden nog acht van hun landgenoten volgen.

Ruim één jaar na de komst van het eerste groepje Zwitsers kreeg Indonesië 
zijn eigen bisschoppelijke hiërarchie, bij de totstandkoming waarvan emeri-
tus-vicaris Tarcisius van Valenberg als vertrouwenspersoon en consultor van de 
Propaganda Fide in Rome een belangrijke rol heeft vervuld. Daartoe verbleef hij 
van 9 december 1959 tot 13 juni 1960 in Jakarta zowel voor overleg met vertegen-
woordigers van de regering als met de beoogde leden van het nieuw te vormen 
episcopaat. Zowel de staat als de kerk had immers belang bij een kerkelijk be-
stuur van ‘ordinarii loci’, ook al was het merendeel van die ‘ordinarii’ vooralsnog 
van Nederlandse afkomst.

De invoering van het bisdommelijk bestuur op 3 januari 1961 leidde onder 
meer tot de oprichting van een kerkprovincie Pontianak met een aartsbisdom 
Pontianak onder leiding van Herculanus van der Burgt en vier zogenoemde suf-
fragaanbisdommen: Bandjermasin, Samarinda, Ketapang en Sintang. Omdat hij 
voorzag dat op termijn het aantal Nederlandse missionarissen ten behoeve van 
zijn ambtsgebied zou afnemen en onvoldoende gecompenseerd zou worden door 
de aanwas van landeigen priesters, ging Herculanus ermee akkoord dat in augus-
tus 1968 nog een klein gedeelte van zijn aartsbisdom werd afgesplitst. Dit werd 
samen met een deel van het bisdom Ketapang een nieuw kerkdistrict: de prefec-
tuur Sekadau, die werd toevertrouwd aan de Italiaanse passionisten. In hetgeen 
nu nog resteerde van het aartsbisdom Pontianak woonden ongeveer 1.250.000 
mensen; ruim veertigduizend van hen waren katholiek. Zij beschikten over 45 
priesters, te weinig om alle katholieke leefgemeenschappen te kunnen bedienen. 
Daarom streefde Herculanus vooral naar een vergroting van het aantal – gehuw-
de – diakens. Niet geheel duidelijk is of hij hierin ook is geslaagd. Ook poogde 
hij de broedersopleiding in Singkawang met een eigen noviciaat attractiever te 
maken, onder meer door de postulanten een eigen takenpakket in het vooruit-
zicht te stellen. Daarbij dacht hij aan een leraarschap op een ambachtsschool, de 
functie van catechist of het leiderschap van een landbouwproject.

Een volgende stap in het groeiproces naar een landeigen kerk in Indone-
sië vormde de vervanging door de Propaganda Fide van het zogenoemde ‘ius 
commissionis’ door het ‘ius mandatum’ in februari 1969. Voortaan werd in het 
grootste deel van het land niet meer uitgegaan van missiegebieden en van een 
‘implantatio missionis’ door orden en/of congregaties, maar van plaatselijke 
kerken en dus van een ‘implantatio ecclesiae’. Hierin vervulde de – zo mogelijk 
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inheemse – bisschop als eerstverantwoordelijke een centrale rol. Krachtens een 
door het hoogste kerkelijke gezag aan hem gegeven mandaat kon hij nu contrac-
ten sluiten met de orden en congregaties die in zijn bisdom werkzaam waren. De 
– vaak nog buitenlandse – leden van die orden en congregaties fungeerden voort-
aan met goedkeuring van de bisschop als subsidiaire hulpkrachten bij de verdere 
opbouw van het diocees. Omdat de bisschop van Pontianak op dat moment nog 
een – Nederlandse – kapucijn was, heeft de invoering van dit nieuwe juridische 
systeem voor de kapucijnse – missionaire – infrastructuur ter plaatse niet tot gro-
te problemen geleid. Die waren er trouwens ook niet in het aartsbisdom Medan.

In november 1975 moest Herculanus om gezondheidsredenen voor de acht-
ste keer sinds november 1964 naar Nederland terugkeren om zich te laten behan-
delen aan een nierziekte die hem steeds meer sloopte. Maar van een terugtreden 
wilde hij vooralsnog niets weten. Pas in juni 1976 vroeg hij de paus ontslag uit 
zijn ambtsbediening. Op 2 juli 1976 overleed hij in een Tilburgs ziekenhuis. Hij 

Na de afsplitsing van Bandjermasin/Samarinda (1938), Sintang (1948) en Ketapang 
(1954) bleef in 1955 voor het apostolisch vicariaat van Pontianak dit gebied over. (bron: 
Gentilis Aster, Morgen is mijn eiland rijk, bijlage 3)
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werd als aartsbisschop opgevolgd door zijn hulpbisschop Hieronymus – Hercu-
lanus – Bumbun (*1937). Hieronymus was een Daya-kapucijn, behorende tot de 
Mualang-stam. Na zijn priesterwijding op 22 juli 1967 had hij in Rome missiolo-
gie gestudeerd. In 1972 had Herculanus hem aangetrokken als zijn vicaris-gene-
raal. Op 12 januari 1976 was hij tot hulpbisschop benoemd. Met zijn aantreden 
als aartsbisschop op 26 februari 1977 kwam er een einde aan het tijdperk van 
Nederlandse kerkleiders in Pontianak.

Aartsbisschop Bumbun beschikte bij zijn aantreden over 43 kapucijnen-pries-
ters: veertien Indonesiërs, 22 Nederlanders en zeven Zwitsers, alsmede over vijf-
tien kapucijnen-broeders: vier Indonesiërs, acht Nederlanders en drie Zwitsers. 
Het aartsbisdom telde ruim 91.000 katholieken op een totale bevolkingsomvang 
van ongeveer twee miljoen mensen. Dat in die periode van ruim zeventig jaar 
sinds de komst van de eerste kapucijnen het aantal katholieken niet sterker was 
gegroeid, hing ook samen met het diasporakarakter van de missie, vooral in het 
binnenland. Ook de economische en politieke macht van de islamitische Malei-
ers, die kort na de oorlog niet minder dan 35% van de bevolking van West-Kali-
mantan uitmaakten, heeft het kersteningsproces in negatieve zin beïnvloed.

Mét de oprichting van een eigen bisschoppelijke hiërarchie in 1961, gevolgd 
door de invoering van het ‘ius mandati’ in 1969 en de benoeming van de eerste 
landeigen aartsbisschop van Pontianak in 1977 was het na de oorlog begonnen 
proces van indonesianisasi op West-Kalimantan nog allerminst voltooid. Daar-
voor moesten nog diverse vervolgstappen worden gezet. Zo’n vervolgstap was 
bijvoorbeeld de totstandkoming van een zelfstandige Indonesische kapucijnen-
provincie op 31 januari 1976. Omdat de superiores regulares van Pontianak en 
Medan met het oog daarop samen optrokken, waarbij Medan vaak het voortouw 
nam, komt deze episode in de verzelfstandiging van de katholieke kerk in Indo-
nesië in het nu volgende hoofdstuk over de Sumatra-missie aan de orde.

3.    De Sumatra-missie: ‘voor een groote en vruchtbare oogst in  
 het land der toekomst’ (1912-1994)

3.1 naar een tweede missiegebied

Bijna zeseneenhalf jaar nadat de Nederlandse kapucijnenprovincie Borneo als 
missiegebied had toegewezen gekregen, kwam daar deels op eigen verzoek de 
verantwoordelijkheid over Sumatra bij. Net als Borneo in 1905 werd ook dit 
eiland, meer dan dertien maal zo groot als Nederland, afgesplitst van het aposto-
lisch vicariaat van Batavia. Dit nieuwe missiegebied had, aldus een mededeling 
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van generaal Pacificus Carletti van Sejano aan provinciaal Anastasius de Goeij, 
per 30 juni 1911 de status gekregen van een aparte apostolische prefectuur. Met 
die beslissing van de Propaganda Fide kwam er een einde aan een discussie over 
de vraag of Borneo en Sumatra samen één missie moesten worden zoals de 
apostolisch prefect van West-Borneo, Pacificus Bos, wilde of twee afzonderlij-
ke missies, wat de apostolisch vicaris van Batavia, Edmond Luypen, altijd had 
bepleit. Dat Pacificus naar één missie streefde, – ‘een verdeeling van Prefecturen 
geeft verdeeling van harten’ –, hing vermoedelijk vooral samen met het feit dat 
de Nederlandse regering sinds jaar en dag enkele pastoorsposten op Sumatra  
bekostigde en ook de kosten van een aantal zogenoemde dienstreizen voor haar 
rekening nam. Daarmee was een bedrag van zeker 16.000 gulden per jaar ge-
moeid. Hiermee konden, aldus Pacificus, zeker vijf tot acht missionarissen on-
derhouden worden. En omdat Sumatra vooralsnog niet meer dan vijf missiona-

Overzichtskaart van ‘de koloniale missies’ van de Nederlandse kapucijnen omstreeks 
1920: Nederlands-Borneo is al een vicariaat, Sumatra nog slechts een prefectuur. Het 
apostolisch vicariaat Batavia is nog geheel in handen van de jezuïeten. 



400  |  deel v

rissen nodig had, zou ook Borneo 
van de nieuwe missie kunnen profi-
teren, wanneer Borneo en Sumatra 
samen één werkgebied vormden. 
Maar de Propaganda Fide opteerde 
voor twee zelfstandige prefecturen. 
En dat vond ook kapucijnengene-
raal Carletti. Pacificus moest zich 
daarbij neerleggen.

Toen de beslissing met betrek-
king tot Sumatra eenmaal gevallen 
was, kon provinciaal Anastasius met  

goed fatsoen naar Indië vertrekken om met Luypen in Batavia en Pacificus in 
Pontianak de praktische uitvoering van een en ander te regelen. Ook wilde hij 
naar Padang op Sumatra voor overleg met de daar werkzame jezuïeten. Daar-
toe vertrok hij, zoals eerder vermeld, op 21 september 1911 samen met definitor 
Robertus Roos vanuit Marseille naar de Archipel. Met hen mee reisden Fidelis 
Tonus (1872-1943) uit Groningen en Bavo van Gils (1881-1959) uit Gilze, beiden 
bestemd voor Borneo. In hun gezelschap bevonden zich ook vier franciscanessen 
uit Veghel samen met de algemene overste van die congregatie en haar vicaresse 
alsmede een zuster van Liefde uit Tilburg. Die was bestemd voor Padang, waar 
die congregatie al sinds 1885 enkele scholen bediende. In Pontianak werd afge-
sproken dat Pacificus vijf medebroeders voor de nieuwe missie zou afstaan en 
dat Liberatus Cluts (1855-1921) uit Exel, die sedert oktober 1906 op Borneo 
werkzaam was, bij de Propaganda Fide als prefect zou worden voorgedragen.

Waarom juist hij werd uitgekozen, is altijd wat onduidelijk gebleven. Na zijn 
priesterwijding op 19 mei 1883 was hij enkele jaren lector filosofie geweest. Ook 
had hij vanaf 1887 mee aan de basis gestaan van het serafijns seminarie in Slikgat. 
Nadien was hij gardiaan geworden in Handel en Helmond. Hij had zich echter 
nooit als een doortastend bestuurder doen kennen. Wel was hij inmiddels een 
ervaren missionaris, maar dat gaf hem nog geen leiderskwaliteiten. Toch werd 
hij op 14 mei 1912 hoofdverantwoordelijke van de nieuwgevormde prefectuur 
van Sumatra.

Bavo van Gils (1881-1959) uit Gilze 
bidt buiten aan de kerkdeur een doop-
gebed. Zuster Silvestra van Grinsven 
uit Den Dungen houdt de dopeling in 
haar armen. De foto dateert uit ca. 
1915.
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Na de bekendwording van zijn be-
noeming reisde Liberatus samen met 
zijn vier medebroeders eerst naar 
Batavia, waar hij begin juni 1912 van 
apostolisch vicaris Luypen te horen 
kreeg dat de jezuïeten de voorbije 
jaren vijf staties op Sumatra hadden 
verzorgd. Aan vier daarvan was een 
bezoldigde pastoorspost verbonden.

Dat betrof allereerst de hoofd-
plaats Padang, waar sinds 1838 een 
knil-garnizoen zijn domicilie had. 
In datzelfde jaar had de wereldheer 

J.A. van Dijk er voor de Nederlandse militairen en bestuursambtenaren een kerk 
gebouwd. In 1871 werd deze vestiging overgenomen door de jezuïeten die in de 
jaren nadien bijstaties stichtten in Fort de Kock en Padang Pandjang. In septem-
ber 1885 hadden de Zusters van Liefde uit Tilburg op verzoek van pastoor Smit 
sj in Padang een drietal Nederlandstalige lagere meisjesscholen geopend: een 
Europese school voor Nederlandse kinderen, een Chinese school om Chinese 
kinderen Nederlands te leren en een volksschool voor inlandse kinderen. Later 
hadden de zusters dit complex uitgebreid met onder meer een vervolgschool en 
een weeshuis voor Indo-meisjes. In 1877, – de beruchte Atjeh-oorlog was toen al 
enkele jaren gaande –, was in Atjeh ten behoeve van de daar gelegerde troepen 
een kerkcentrum ingericht in Pante-Pira, waaraan ook een vaste, bezoldigde be-
dienaar werd verbonden. Dat was soldatenpastoor J. Verbraak sj, later opgevolgd 
door zijn medebroeder H. Fischer. Dit centrum groeide in de loop der jaren uit 
tot de statie Kota Radja met enkele bij- of hulpstaties in de wijdere omgeving. 
Enkele honderden kilometers ten zuiden van Padang lag de derde bezoldigde 
pastoorspost: Tandjong Sakti in de residentie Benkoelen, in 1888 gesticht door 
de jezuïet J. van Meurs. Aan de oostkust van Sumatra lag Medan te midden van 
de tabaksplantages van het welvarende Deli. Hier had de jezuïet C. Wenneker in 
november 1876 een bezoldigde statie gesticht, die overigens maar moeizaam tot 
ontwikkeling was gekomen. Niet bezoldigd was de pastoorspost van de statie 
Soengei-Selan op het eiland Banka ten behoeve van de Chinese gemeenschap al-

 Liberatus Cluts (1855-1921) uit Exel was 
vanaf 14 mei 1912 apostolisch prefect van 
de missie van Sumatra, ook wel de missie 
van Padang genoemd.
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daar, maar vooral van belang voor de van daaruit ondernomen dienstreizen naar 
Borneo. Deze statie was echter sedert 1889 officieel vacant. Apostolisch vicaris 
Luypen raadde Liberatus aan op elk van deze plaatsen een of meer medebroeders 
te plaatsen.

3.2  missiewerk ten behoeve van europeanen,  
chinezen en bataks

Na aankomst in Padang op 13 juni 1912 besloot Liberatus de raad van bisschop 
Luypen op te volgen en de in totaal negen medebroeders over wie hij vanaf eind 
augustus 1912 kon beschikken, te verdelen over de vijf genoemde staties alsmede 
enkele hulpstaties. Daarbij ging het om de vier ex-Borneo-missionarissen en vijf 
paters en broeders die rechtstreeks uit Nederland waren gekomen. Zij moesten 
zich volgens Liberatus vooral op het Europese volksdeel richten: knil-militai-
ren, regeringsambtenaren en de personeelsleden van de verschillende Europese 
ondernemingen, in totaal ruim vierduizend (naam)katholieken. Maar niet alle 
paters waren het met die beleidskeuze eens. Sommigen wilden echt missioneren 
en dus ook aandacht geven aan de landeigen bevolking. Maar daarvoor waren 
de ‘tractementen’ niet bestemd, aldus Liberatus en extra geld voor het eigenlij-
ke missiewerk was er niet. Dat leidde tot spanningen met onder anderen Ferdi-
nandus van Loon (1885-1947) uit Udenhout en Dionysius Pessers (1861-1946) 
uit Tilburg. Die wilden zich in Medan ook richten op de bijna twintigduizend  
Chinezen aldaar. Tevens wilden zij contact zoeken met de daar wonende Voor- 
Indiërs, ook wel Klingen of Tamils genoemd. Voorts ontstond er onvrede over 
het feit dat de prefect oud-Borneo-missionaris Mattheus de Wolf (1865-1950) uit 
Purmerend tot vice-prefect benoemde. Al snel bleek dat deze ambitieuze priester 
in feite het beleid bepaalde, maar nauwelijks rekening hield met de wensen van de 
andere missionarissen. Daar kwam nog eens bij dat de overheidstraktementen te 
weinig opleverden om al het achterstallig onderhoud te kunnen financieren, laat 
staan dat daarmee nieuwe bouwplannen konden worden uitgevoerd. Zo moest 
er in Padang een nieuwe pastorie komen en in Tandjong Sakti een nieuwe kerk, 
school en pastorie, terwijl daar geen geld voor was. ‘U moet niet denken, dat 
Sumatra een ware goudmijn is’, liet Liberatus zich dan ook op 28 november 1912 
tegenover missieprocurator Walterus Ruigrok ontvallen. ‘Nederland moet dus 
geld sturen. Komt dat er niet, dan is het beter de Sumatra-missie maar weer op 
te doeken.’

Geld kwam er, zij het minder dan verwacht omdat Walterus vond dat verschil-
lende missionarissen te luxueus leefden. Dit werd – uiteraard – door Liberatus 
ontkend. Zijn verzoek om meer missionarissen te zenden werd door de definitie 
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in Nederland ook gehonoreerd. Tot 1917 werkten er op Sumatra in totaal zeven-
tien paters en broeders. Maar daar stond tegenover dat drie van hen vóór eind 
1915 weer naar Nederland waren teruggekeerd: twee om gezondheidsredenen en 
één, oud-Borneo-missionaris Camillus Buil vanwege conflicten met Liberatus 
over observantie en gehoorzaamheid. Hij trad in september 1915 uit. Ook nadien 
zijn nog diverse missionarissen voortijdig naar Nederland teruggekeerd.

Voor de definitie in Nederland vormden deze en andere negatieve berichten 
uit Sumatra in het voorjaar van 1917 aanleiding om zich serieus af te vragen of 
zij in 1911 toch niet te hoog gegrepen had om naast Borneo nog een tweede mis-
siegebied te aanvaarden, ‘te meer omdat wij niet zoo erg veel goede religieuzen 
hebben, die wij missen kunnen.’ Daarom liet provinciaal Anastasius op 15 april 
1917 aan de in mei 1914 aangetreden generaal Venantius van Lisle-en-Rigault we-
ten Sumatra aan een andere orde te willen afstaan, omdat die missie vanwege het 
zwakke en weifelachtige optreden van de missieoverste in een crisis verkeerde. 
Maar de generaal wilde hier niets van weten. Eventueel moest de definitie maar 
iemand anders als prefect voordragen. Ook wilde hij dat meer aandacht besteed 
werd aan de voorbereiding van aanstaande missionarissen. Zo kon voorkomen 
worden dat mensen uitgezonden werden die ongeschikt waren voor het missie-
werk.

Dit standpunt werd ook gehuldigd door Tarcisius van Valenberg, op dat 
moment nog docent in Langeweg. Samen met zijn collega en dorpsgenoot Au-
relius Kerkers (1890-1964) liet hij in februari 1919 aan het bestuur weten dat 
er in de provincie maar ‘weinig sympathie bestond voor de missie’. Dat was te 
wijten aan ‘een gebrek aan zielenijver en onvoldoende kennis van dit verheven 
werk’. Daarom moesten de studenten tijdens hun hogere studies een cursus mis-
siologie krijgen. Ook was het nodig de huisbibliotheken te voorzien van goede 
missieliteratuur. Voorts zouden broeders die voor de missie benoemd werden, 
eerst een vakopleiding moeten volgen. De op 8 oktober 1918 nieuwgekozen pro-
vinciale definitie onder leiding van Stanislaus Luppes nam een aantal van deze 
suggesties over. Zo werd er een Missie-Comité opgericht dat mede bedoeld was 
om binnen de provincie meer belangstelling voor het missiewerk te wekken. Van 
direct belang voor de Sumatra-missie was de benoeming op 2 november 1919 van 
definitor Mathias Brans (1879-1969) uit Strijp voor dit missiegebied. Hij moest 
de daar ontstane crisis, mede een gevolg van het onderlinge wantrouwen tussen 
de verschillende missionarissen, proberen te bezweren.

Mathias Brans was na zijn priesterwijding op 19 december 1903 lector in 
de bijbelwetenschappen geworden en vervolgens gardiaan in Den Bosch en 
Helmond. Tijdens het kapittel van 8 oktober 1918 was hij tot definitor geko-
zen. Hij was een nuchter en zakelijk ingesteld man die niet zo snel van zijn stuk 
te brengen was. Hoe Liberatus Cluts tegen zijn komst aankeek, is niet geheel 
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duidelijk. Hij benoemde Mathias na diens aankomst op 4 augustus 1920 in de 
moeilijke missie van Tandjong Sakti, de enige inlandse statie van de prefectuur. 
Hier leerde Mathias het ware missiewerk kennen, zij het niet voor lang omdat 
hij al op 11 april 1921 door Liberatus tot superior regularis werd benoemd. Nog 
geen veertien dagen later stierf Liberatus, terwijl hij per boot onderweg was naar 
de Lampongse districten in Zuid-Sumatra. Hij werd op 26 april 1921 in Padang 
begraven. Mattheus de Wolf werd – tijdelijk – pro-prefect, totdat Mathias Brans 
op 20 juli 1921 benoemd werd tot prefect.

Maar inmiddels was er ook een andere ontwikkeling gaande naar aanleiding 
van de brief die Stanislaus’ voorganger Anastasius op 15 april 1917 aan generaal 
Venantius had geschreven. Mogelijk heeft de Propaganda Fide weet gekregen 
van deze brief, want op 5 juni 1919 vroeg de congregatie aan Liberatus wat die 
dacht over een eventuele afsplitsing van de eilanden Banka en Billiton van de 
prefectuur van Sumatra. Die eilanden zouden dan een aparte prefectuur kunnen 
worden, bediend door leden van een ander religieus instituut. Alhoewel Libera-
tus het liefst heel Sumatra wilde afstaan, ging hij op 25 mei 1920 akkoord met een 
afsplitsing van genoemde eilanden, mits daar dan ook de hoger gelegen Riouw 
Archipel bij kwam. De Nederlandse definitie was het hiermee eens en was zelfs 

Mathias Brans (1879-1969) uit Strijp op zijn eerste standplaats in de missie van Padang: 
Tandjong Sakti begin 1921, hier samen met broeder Wilhelmus van Grinsven (1882-
1965) uit Den Dungen. 
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bereid ook een deel van Sumatra zelf af te staan. Die definitie wist toen al dat de 
Priesters van het Heilig Hart (scj) serieus geïnteresseerd waren in een missie-
gebied op Sumatra.

Enkele dagen na het overlijden van Liberatus Cluts op 23 april 1921 vroeg de 
prefect van de Propaganda Fide, kardinaal Willem van Rossum, aan Mattheus de 
Wolf, maar nu in diens hoedanigheid van pro-prefect, om voorstellen voor een 
eventuele verdeling van de prefectuur van Sumatra. Mattheus liet de kardinaal op 
18 mei 1921 weten dat afgezien van Banka, Billiton en de Riouw Archipel Sumatra 
zelf verdeeld kon worden in een ‘pars superior’, dat wilde zeggen: Noord-Suma-
tra met Atjeh, de oostkust met Medan, Tapanuli en de regio Padang; en een ‘pars 
inferior’, in concreto: Zuid-Sumatra met Benkoelen, de Lampongse districten, 
Palembang en Jambi. Ruim vier weken later zond de Propaganda Fide aan Ma-
thias Brans het decreet van zijn benoeming tot apostolisch prefect met daarbij 
de vraag aan welk deel van Sumatra hij de voorkeur gaf. Op 1 september 1921 liet 
Mathias weten dat hij voor de kapucijnen graag Noord-Sumatra wilde behouden 
en zo mogelijk ook de Riouw Archipel, die eigenlijk bij het noorden hoorde.

De uitvoering van een en ander vergde echter meer tijd dan verwacht, omdat 
niet van meet af aan duidelijk was welke religieuze instituten het meest in aan-
merking kwamen om het af te splitsen missiedistrict over te nemen. Eerder al 
waren de Duitse en Oostenrijkse kapucijnen afgevallen, omdat de Nederlandse 
regering dat verbood. Ook de sv d van Steyl bleek niet door de ballotage te kun-
nen komen. Bleven over de Priesters van het Heilig Hart (scj), die zich al op 26 
maart 1919 in de persoon van provinciaal Lambert van Halbeek in Den Bosch 
hadden gemeld om enkele staties van de kapucijnen over te nemen. En voorts de 
Nederlandse provincie van de Paters van de Heilige Harten (sscc), ook wel de 
Picpus-paters genoemd. De Propaganda Fide had hen geattendeerd op Banka 
en Billiton toen zij hun prefectuur van Nieuw-Guinea aan Steyl hadden moeten 
afstaan. Uiteindelijk besloot de Propaganda op 15 december 1923 om van de pre-
fectuur van Sumatra drie prefecturen te maken: de prefectuur van Padang voor 
de kapucijnen, de prefectuur Benkoelen voor de scj en de prefectuur Banka/Bil-
liton (inclusief de Riouw Archipel) voor de Picpus-paters. Op 27 december werd 
dit besluit door paus Pius xi (1922-1939) geratificeerd. Het duurde overigens 
nog tot 15 februari 1924 alvorens Mathias Brans in Padang op de hoogte werd 
gebracht van dit voor de kapucijnenmissie ver strekkende besluit. Het betekende 
namelijk onder meer dat Tandjong Sakti aan de scj moest worden overgedragen. 
Dat gebeurde de facto pas medio september 1924, toen zich daar de eerste twee 
scj-ers meldden.

Voor de prefectuur van Padang bleven in 1924 in totaal zeven hoofdstaties 
en 28 bijstaties over. In heel dit kerkdistrict woonden op dat moment ongeveer 
5200 katholieken: 1730 Europeanen en 3500 niet-Europeanen – Chinezen, 
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Voor-Indiërs en Bataks. Die laatstgenoemde groep bestond vooral uit arbeids- 
migranten, afkomstig uit de toen nog gesloten Bataklanden op Midden-Suma-
tra. Voor de directe en indirecte zielzorg ten behoeve van deze vier zeer uiteen-
lopende bevolkingsgroepen beschikte apostolisch prefect Mathias Brans in 1924 
over 22 medebroeders: zestien paters en zes broeders. Minstens zo belangrijk 
was dat hij sinds 1923 ook een beroep kon doen op een aantal ‘hulptroepen’: 
negen fraters, leden van de congregratie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid uit Tilburg en in totaal 43 zusters, en wel van de 
Zusters van Liefde uit Tilburg en de Franciscanessen van Dongen. Verder waren 
er verspreid over de prefectuur 28 landeigen catechisten werkzaam.

In afwachting van de uitkomsten van de verkleining van zijn missiegebied, die 
het mogelijk maakte meer diepgang aan het missiewerk te geven, had Mathias in 
de voorzomer van 1921 zijn eerste verslag als superior regularis naar Nederland 
gestuurd. Hierin stelde hij onomwonden dat zijn voorganger er in 1912 verkeerd 
aan had gedaan om zich bijna uitsluitend op de Europeanen te richten. ‘Ik ben 
van plan minstens vier missionarissen te benoemen voor de Chinezen en de In-
landers: Eindelijk die Inlanders (c.q. de Batakkers). Het onrechtvaardige artikel 
123 R.R. belet ons thans ons daaraan te wijden. Maar dat art. staat op het punt 
gewijzigd te worden. Wij hopen het vurig…’ En wat die Chinezen betrof: ‘de 
meest nijvere, arbeidzame en spaarzame bevolkingsgroep van deze landen: in 
Padang spreken zij Maleis, maar dat is in het district van Medan niet het geval. 
Daarom moeten de missionarissen daar Chinees leren.’ Ook was het nodig om 
naast Europese scholen voor Europeanen en Indo’s Hollands-Chinese scholen 
te stichten. Want ‘de school is voor ons priesterlijk werk volstrekt onontbeerlijk. 
Zonder de school doet de priester niets’, aldus Mathias. Hij was dan ook heel blij 
dat Mattheus de Wolf erin geslaagd was de Fraters van Tilburg en de Francisca-
nessen van Dongen voor ‘zijn’ missie te interesseren. Dat de kapucijnen voor hun 
huisvesting moesten zorgen, vond hij niet meer dan logisch.

Op 21 mei 1923 arriveerde een eerste groep van vijf fraters onder leiding van 
Paulus Jacobs in Padang. Zij werden gehuisvest in de voormalige woning van 
Eduard Douwes Dekker in zijn Padangse tijd, die inmiddels tot klooster was 
omgebouwd. Vervolgens openden zij op 2 en 3 juli in een nabijgelegen gebouw 
een Hollands-Chinese en een Europese lagere jongensschool: de Hollands-Chi-
nese school met een zogenoemde voorklas en een eerste klas; de Europese school 
met de eerste drie klassen. Beide scholen samen telden bij aanvang in totaal 162 
leerlingen. Mathias Brans wist te bereiken dat zij eind 1923 met terugwerken-
de kracht van overheidswege werden gesubsidieerd. De gulle subsidieregeling 
maakte het mogelijk om voor de Hollands-Chinese school in de loop van 1924 
een eigen, nieuw gebouw in te richten. Vier jaar later zouden de fraters ook met 
een lagere middelbare school starten, maar dit werd een afdeling van de meisjes- 
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mulo waarmee de Zusters van Tilburg al een aantal jaren eerder begonnen wa-
ren. Inmiddels beschikten de fraters ook over een nieuw, eigen fraterhuis. In de 
loop van de jaren dertig kwam daar nog een tweede Hollands-Chinese school bij. 
Heel dit complex was gelegen aan het grote Michielsplein in Padang.

In 1927 openden de fraters een Hollands-Chinese jongensschool in het aan 
de oostkust gelegen Medan, waar de onderwijszusters van Dongen in juli 1923 
met een Hollands-Indische school annex fröbelschool met internaat voor meisjes 
waren begonnen. Hun complex werd enkele jaren later uitgebreid met een Hol-
lands-Chinese en een Engels-Chinese meisjesschool.

Voor Mathias Brans vormden de verschillende scholen de beste manier om 
kinderen met het katholieke geloof kennis te laten maken en voor te bereiden 
op het doopsel. Via die – te dopen en gedoopte – kinderen hoopte hij vervol-
gens ook de ouders te bekeren. ‘Onderrichten en dopen’ was zijn motto. Voor 
zijn medebroeders die door hun werk niet vast aan een statie gebonden waren, 
kwam daar nog het reizen bij: ‘reizen, onderrichten en dopen’ hield hij hen bij 
voortduring voor. ‘Lopen en dopen: op stap gaan, de kampongs in en de mensen 
bekeren: dat is het werk van een missionaris’. Dat die missionaris ook nog eens 
kapucijn was, was daaraan ondergeschikt: ‘geen remmingen door al te veel obser-
vantie’, vond de pragmatisch ingestelde prefect.

In deze jaren moest Mathias zich overigens hoofdzakelijk, zij het nood-
gedwongen op het Chinese volksdeel richten, omdat de Bataklanden rond het 
Tobameer, anders dan hij van meet af aan had gehoopt, vooralsnog voor de mis- 
sie gesloten bleven. Het was echter een groot voordeel dat zich met name in  
Medan een actieve Batakse kolonie bevond. Daarom benoemde hij daar in 1927 
een aparte ‘pastoor’ voor deze bevolkingsgroep. Dat werd zijn naaste mede- 
werker Marinus Spanjers (1884-1943) uit Escharen. Die stichtte kort daarop 
samen met enkele zusters van Dongen ook een Hollands-Indische school die  
in feite bestemd was voor Batakse kinderen. Een jaar later kon in het ten zui-
den van Medan gelegen Pematang-Siantar dat aan de oostzijde de grens vormde 
met de Bataklanden, een statie gevestigd worden met eveneens een school voor 
Batakse kinderen. Deze statie zou in de jaren nadien een uitvalsbasis worden 
richting de eigenlijke Bataklanden, waar het Mathias Brans toch vooral om te 
doen was.

Inmiddels hadden zich ook enkele nieuwe zustercongregaties in de prefectuur 
gevestigd zoals de Zusters van Liefde van Schijndel, de Zusters van de Heilige 
Elisabeth uit Breda en de Franciscanessen van Bennebroek en vanaf 1930 ook de 
Franciscanessen van Aerdenhout en de Zusters van Sint Jozef van Amersfoort. 
Ook zij werden in Brans’ scholenproject ingeschakeld. Omdat het succes van  
dit project bij aanhangers van de openbare en dus neutrale Gouvernements- 
scholen protesten opriep, richtte Brans samen met enkele fraters van Tilburg in 
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het vroege voorjaar van 1928 een tijdschrift op, Veritas. Het kreeg na vier num-
mers de ondertitel rk Maandblad voor de apostolische prefectuur van Padang. Het blad 
was onder meer bedoeld om aanvallen tegen het katholieke onderwijs af te slaan: 
‘We zitten immers nog volop in de schoolstrijd’, aldus Brans. De redactie onder 
leiding van Valentinus Driesen (1893-1980) uit Schoonhoven wilde via dit blad 
echter ook apostolaat beoefenen en contact onderhouden met katholieken die 
op plekken woonden waar een missionaris niet zo vaak kwam. Vanaf een bepaald 
moment bevatte Veritas achtmaal per jaar ook een bijblad: óf verzorgd door de 
leiding van de ‘Padangsche Indische Katholieke Partij’ óf onder verantwoorde-
lijkheid van de ‘Katholieke Sociale Actie’. Die kon zo meer bekendheid geven aan 
het katholieke sociale denken. Veritas werd gratis verspreid en is waarschijnlijk tot 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog blijven bestaan.

In de loop van 1929 wist Mathias ondanks het verbod van ‘een dubbele zen-
ding’ zoals vastgelegd in artikel 177 van de Wet op de Staatsinrichting te be-
werkstelligen dat zijn medebroeder Chrysologus Timmermans (1896-1982) uit 
Zevenbergen zich kon vestigen in Sibolga, aan de westkust van Sumatra. Sibolga 
was de hoofdplaats van de Bataklanden, maar lag ten opzichte van het hart van 
die landen heel excentrisch. Dat verklaart misschien waarom de missie de kans 
kreeg hier een bruggenhoofd te vestigen. In het hart van de Bataklanden en voor-
al in de grotere plaatsen en meer welvarende streken was de meerderheid van de 
bevolking namelijk protestant en fel gekeerd tegen de katholieke kerk. Enkele 
zusters van Tilburg stichtten in 1931 in Sibolga een Hollands-Chinese school. 
Drie jaar later volgde, – met toestemming van het Gouvernement –, de opening 
van een eigen kerk.

Kort voordien was ook het Batakse achterland voor de missie open komen te 
liggen. Daarmee begon een nieuwe fase in de kapucijnenmissie op Sumatra: de 
kerkopbouw onder het Batakvolk, waarvoor Mathias Brans al sinds zijn aantre-
den in 1921 geijverd had. Daarbij ging het om een doelgroep die uit minstens zes 
verschillende zelfbewuste en activistische stammen bestond, elk met een eigen 
taal en cultuur. Veel leden van die stammen kozen, heel pragmatisch, voor de 
katholieke missie vanwege het door die missie aangeboden onderwijs.

Dat gebeurde het eerst in Balige, gelegen aan het Toba-meer en de belangrijk-
ste plaats in de dichtbevolkte Toba-vlakte. Hier stichtte de eerste Batak-pastoor, 
Sybrandus van Rossum (1903-1968) uit Houten, in december 1935 een statie. 
Vanuit Balige volgden in de jaren nadien staties op het eiland Samosir dat in 
het Toba-meer is gelegen, en voorts in onder meer Silindung, Lintangnihuta en 
Pakkat. In 1939 kreeg de missie toestemming om zich op het eiland Nias ten 
westen van Sibolga te vestigen. Op dat moment waren er al twintig kapucijnen 
in de Bataklanden actief. Dat was niet zonder slag of stoot gegaan. Vooral in de 
beginfase hadden zij namelijk veel tegenwerking ondervonden van de inlandse 
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pendita’s of hulppredikanten van 
de protestantse kerk die vooral in 
de grotere steden een behoorlijk 
sterke positie bezat. Dat moti-
veerde Mathias Brans juist om 
ondanks het feit dat de missie in 
de jaren dertig met grote financi-
ele problemen te kampen had, er 
alles aan te doen om aanvragen 
voor de bouw van een loods of 
schooltje of voor de aanstelling 
van een catechist of guru zoveel 
mogelijk te honoreren. Hij wist 

namelijk altijd wel aan geld te komen. Onder de Bataks stond hij dan ook spoe-
dig bekend als de ‘Radja Uang’ of ‘Geldkoning’.

Inmiddels was de prefectuur van Padang op 18 juli 1932 tot vicariaat verhe-
ven en was Mathias Brans tot bisschop van Corna i.p.i. benoemd. Op 5 februari 
1933 werd hij door zijn medebroeder bisschop Pacificus Bos in de kort voordien 
gebouwde Theresiakerk van Padang tot bisschop gewijd. Op dat moment telde 
de missie vijftien staties met in totaal ongeveer 8500 katholieken. Vier jaar later, 
bij de viering van het zilveren jubileum van de missie op 13 juni 1937, waren er 
achttien staties met bijna honderd bijstaties. Er werkten toen 42 kapucijnen: 36 
paters en zes broeders. Voorts 26 fraters van Tilburg en in totaal 170 zusters van 
zeven verschillende congregaties. Het aantal katholieken was inmiddels gegroeid 
tot tienduizend. Zij woonden verspreid in vier regio’s: de westkust, de oostkust, 
de Bataklanden daartussenin en in Atjeh met onderhorigheden.

In deze jaren werd Padang als centrum van de missie steeds meer overvleu-
geld door Medan, waar zich inmiddels al vier echte parochies bevonden: voor 
de Europeanen, de Chinezen, de Bataks en de Klingen, elk met een eigen kerk, 
pastorie en school. Ook was hier een groot ziekenhuis, bediend door de zusters 
van Breda. Daarom besloot Brans in 1939 zijn zetel van Padang naar Medan te 
verplaatsen. Hiervoor kreeg hij op 23 december 1941 ook toestemming: wat tot 
dan toe het vicariaat van Padang heette, werd nu het vicariaat van Medan. Maar 

Mathias Brans werd in juli 1932 tot 
apostolisch vicaris van het aposto-
lisch vicariaat van Padang benoemd 
en op 5 februari 1933 door Pacificus 
Bos tot bisschop gewijd. 
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vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in de Archipel bleef het 
vooralsnog enkel bij die naamsverandering. Pas op 24 maart 1946 werd een en 
ander officieel gesanctioneerd.

3.3  de gevolgen van de oorlog en internering voor  
het missiewerk

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific op 7 december 1941 
duurde het nog enkele weken voordat Sumatra bij die oorlog betrokken raakte. 
Op 28 december werd Medan voor het eerst door Japanse vliegtuigen gebom-
bardeerd. Een tweede bombardement volgde op 16 januari 1942. Twee maanden 
later, op 13 maart 1942, werd de stad door de Japanners ingenomen. Vier dagen 
later onderging Padang hetzelfde lot. Op 23 maart was heel Sumatra in Japanse 
handen en had het knil zich overal overgegeven.

Omdat de Japanners bang waren dat de Nederlandse missionarissen en zen-
delingen anti-Japanse opvattingen zouden uitdragen, waren al vanaf begin febru-
ari elders in de Archipel godsdienstbedienaren van de verschillende gezindten 
gevangen gezet. Dat was voor die bedienaren een grote tegenvaller, omdat de 
Japanse regering eerder had toegezegd dat missionarissen en zendelingen hun 
godsdienstig werk ongehinderd mochten voortzetten. Maar op Sumatra werd 
pas vanaf april 1942 een begin gemaakt met de internering. En anders dan op 
Borneo, waar alle kapucijnen al na enkele maanden in één groot verzamelkamp 
in Kuching terechtkwamen, was hier, in elk geval tot medio oktober 1944 sprake 
van een groot aantal kleinere kampen. Paters, fraters en zusters werden vanwe-
ge het gevaar van geallieerde luchtbombardementen over verschillende kampen 
verspreid en zijn ook een aantal keren van het ene naar het andere kamp overge-
bracht. Mede daarom heeft Mathias Brans anders dan Tarcisius van Valenberg 
richting de Japanse legerleiding nooit een leiders- en voorsprekersrol kunnen 
vervullen. Vanaf april 1942 was hij alleen nog op de hoogte van de leefomstan-
digheden van de groep geïnterneerde kapucijnen van de westkust, waarvan hij 
zelf deel uitmaakte. Hoe het de Balige- en Siantar-groep, de Medan-groep en 
degenen die op Atjeh geïnterneerd waren, tussen 1942 en 1945 is vergaan, kwam 
hij pas veel later te weten. Daarbij ging het in totaal om 49 kapucijnen.

Over het begin van de internering op de westkust, met name in Padang, heet 
het in een verslag uit oktober 1945: ‘Tot 6 april 1942 gebeurde er niet veel. Voor-
lopig leek het wat op vakantie. De scholen waren gesloten, de kerkelijke diensten 
gingen wel door, maar de toeloop van gelovigen was aanmerkelijk minder, omdat 
men zich niet graag op straat waagde. Maar op 6 april moesten de voornaam-
ste ingezetenen van Padang zich melden voor het hoofdkwartier van de Japanse 
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commanderende kolonel op het “Plein van Rome”. Hij kondigde aan dat alle 
Europeanen op 7 april geïnterneerd zouden worden: de mannen in de gevange-
nis van Padang; de vrouwen en kinderen in de missiegebouwen van de fraters.’ 
Overigens mochten de zes kapucijnen-missionarissen samen met apostolisch 
vicaris Brans voorlopig nog in hun eigen woningen blijven ten behoeve van de 
geestelijke bediening in het vrouwen- en kinderkamp. Maar vanaf 21 juni 1942 
werden ook zij samen met de andere kapucijnen van de westkust vastgezet in de 
burgergevangenis van Padang. Daar verbleven vanaf een bepaald moment bijna 
duizend mannen in weinig florissante omstandigheden. Om de tijd door te ko-
men gaven de paters-kapucijnen en fraters van Tilburg bijbel- en taallessen. Ook 
werd er een koor opgericht en werd er aan cabaret gedaan. Dat duurde zo tot me-
dio oktober 1943. Toen werden alle gevangenen overgebracht naar het geïsoleerd 
gelegen Bangkinang in de residentie Riou, driehonderd kilometer ten oosten van 
Padang. In het mannenkamp aldaar, niet veel meer dan een aantal ‘rubberdroog-
loodsen’ van een voormalige plantage, verbleven tot september/oktober 1945 in 
totaal zeventien kapucijnen, onder wie ook bisschop Brans. 

De levensomstandigheden in Bangkinang, dat uit een mannen- en een vrouwen- 
afdeling bestond, waren zeer slecht. Brans moest er zelfs zijn borstkruis en ket-
ting verkopen om aan geld voor wat extra voedsel te komen. Dat voedsel moest 
het kamp binnengesmokkeld worden. Gezien de slechte verzorging mag het 
een wonder heten dat er tussen eind 1943 en september 1945 niet meer dan 225  
Nederlandse mannen en vrouwen in Bangkinang zijn overleden. Onder hen was 
ook Benitius Pijnenburg (1897-1945) uit Helvoirt die na een zware aanval van 
dysenterie op 30 maart 1945 stierf. Hij werd in eerste instantie in het kamp zelf 
begraven, maar op 7 januari 1950 herbegraven op het religieuzenkerkhof van 
Padang.

Na de overgave van Japan in augustus 1945 konden de geïnterneerden nog 
niet meteen uit Bangkinang vertrekken. Wel vonden er voedseldroppings plaats. 
Pas in de loop van september en oktober werd het kamp in fasen ontruimd.

Enkele missionarissen die in de missie van Samosir en Balige werkzaam 
waren, zoals Beatus Jenniskens (1909-2009) uit Vierlingsbeek en Benjamin 
Dijkstra (1908-1944) uit Neerbosch, werden na enkele weken huisarrest vanaf 
begin april 1942 eerst naar het ‘Siantar Doktersfonds’ in Pematang-Siantar over-
gebracht. Omdat dit ziekenhuis niet geschikt was voor een langdurig verblijf, 
werden zij al na enkele dagen opgesloten in de Pantoangevangenis van Siantar. 
‘Naar verhouding van wat ons nog te wachten stond, was het daar goed: een eigen 
celletje van 2 bij 2 meter, een plank om op te slapen en na een tijdje bultzakken 
van jute en stro’, aldus Beatus in een terugblik. ‘Bovendien bleven de binnendeu-
ren altijd open.’ Wel moesten degenen die daartoe in staat waren, vanaf januari 
1943 enkele maanden lang dwangarbeid verrichten op een nabijgelegen vlieg-
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veldje dat door bomkraters onbruikbaar was geworden en in zijn vroegere staat 
moest worden teruggebracht. Inmiddels waren ook de paters van Nias, Pakkat 
en Sibolga, die eerder onder meer in de gevangenis van Sibolga hadden gezeten, 
zoals Chrysologus Timmermans (1896-1982) uit Zevenbergen en Ubaldus Es-
sers (1910-1998) uit Beers, naar Siantar overgebracht. Ook in dit ‘kamp’ werd 
gestudeerd en gedoceerd. De artistiek begaafde Oscar Nuijten (1908-1999) 
uit Prinsenbeek slaagde er zelfs in twee missen te componeren, die de toepas- 
selijke titel meekregen ‘Missa in vinculis’ (‘in de boeien’ of ‘in gevangenschap’) 
en ‘Missa in expectatione’ (‘in afwachting van de bevrijding’). Eerstgenoemde 
compositie werd tijdens een plechtige hoogmis op Eerste Kerstdag 1942 ook 
uitgevoerd.

In april 1943 werd de groep die inmiddels uit vijftien kapucijnen bestond, 
onder wie ook de drie ‘pastoors’ van Siantar – Aurelius Kerkers (1890-1964) uit 
Asten, Diego van den Biggelaar (1908-1986) uit Liempde en Bernardinus van 
de Laar (1909-1988) uit Velddriel –, samen met een groot aantal anderen overge-
bracht naar het kamp Sei-Sengkol. In dit voormalige ondernemingshospitaal van 
de Maatschappij ‘Arendsburg’, twintig kilometer ten zuidwesten van Medan, 
was de voedselsituatie echter heel wat slechter dan in Siantar, zeker naarmate het 
aantal geïnterneerden groeide: ‘Oebi, wat de inlanders aan de varkens voeren, 
was voor ons een lekkernij geworden’, aldus Aurelius in een omvangrijk verslag 
uit de zomer van 1945. Ook hier gaven de kapucijnen lessen in theologie, filoso-
fie en bijbel om de moed erin te houden. Ubaldus Essers en Beatus Jenniskens 
fungeerden in dit kamp als ‘kampklusjesmannen’. Zo zorgden zij ervoor dat alle 
‘pastoors’ in één ruimte mochten verblijven. Hier werd elke dag mis gelezen. Op 
13 september 1944 overleed in dit kamp Benjamin Dijkstra aan kanker. Hij werd 
begraven op het Europese kerkhof van Medan en in juni 1969 herbegraven in 
Pangururan, waar hij in 1941 een nieuwe parochie had gesticht.

Begin oktober 1944 werden honderd ‘sterke mannen’ onder wie een vijftal 
kapucijnen vanuit Sei-Sengkol naar Aek Pamingke overgebracht. Daar moesten 
zij samen met honderd anderen, afkomstig uit het kamp Belawan-Estate, onder 
wie vier kapucijnen, werken aan de aanleg van een nieuw, groot vrouwenkamp. 
‘Aek Pamingke vormde de mooiste periode van onze internering’, aldus Ubaldus 
Essers: ‘Zes maanden lang veel lijn getrokken, gesmokkeld enz.’ Dat gold ech-
ter niet voor de andere bewoners van Sei-Sengkol. Die werden in oktober 1944 
per goederentrein naar het verder zuidwaarts gelegen Rantau Parapat vervoerd. 
Vandaar ging het te voet ‘door het rubberbos anderhalf uur lopen… opgejaagd 
door Japanners en politielui’ naar het grote verzamelkamp Sirengorengo. In deze 
voormalige rubberonderneming, gelegen aan de Bila-rivier, stond een negental 
loodsen, ‘waar we vanaf een zeker moment met 1500 mannen en 500 jongens 
van tien jaar en ouder op elkaar gepakt zaten… Wat een verschrikking! De men-
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sen liepen als geraamtes, hongerig en ziek, rond. Er was malaria, dysenterie en 
mijtenkoorts’, aldus Ubaldus, die begin april 1945 vanuit Aek Pamingke in dit 
midden in de rimboe gelegen ‘dodenkamp’ aankwam.

Op 24 augustus 1945 werd in Sirengorengo bekend dat de oorlog voorbij 
was: ‘De Nederlandse vlag ging uit.’ Enkele dagen later volgden de eerste voed-
seldroppings. Ook arriveerden er vanuit de lucht dokters en verplegers. Het 
duurde echter nog tot eind september voordat het kamp geleidelijk aan werd 
ontruimd en afgebroken.

Op Oost-Sumatra en dan met name in Medan kreeg heel het missiepersoneel, 
paters, zusters en fraters, medio maart 1942 huisinternering opgelegd. Vervol-
gens werden op 12 april enkele kapucijnen vastgezet in het kindertehuis van het 
Leger des Heils in Medan. Kort daarop werden alle kapucijnen uit de regio Me-
dan geïnterneerd in de Unie-kampong Belawan bij de haven van Medan. Hier 
was het leven dragelijk, omdat ieder zelf wat groenten kon verbouwen en er ook 
een toko was. Veel slechter was de situatie in Belawan-Estate. In deze voormalige 
tabaksonderneming, een zestal kilometers verwijderd van Medan, verbleven de 
kapucijnen uit Medan van juni 1943 tot oktober 1944. Hier werd honger gele-
den, werd eten gesmokkeld en gestolen en moesten corrupte bewakers omge-
kocht worden om maar aan voedsel te komen. In oktober 1944 werd een aantal 
‘sterke mannen’ vanuit dit kamp, zoals hierboven al vermeld, naar Aek Pamingke 
overgebracht om bomen te rooien en kamptuinen aan te leggen voor een nieuw 
vrouwenkamp. De anderen moesten naar het ‘hongerkamp Sirengorengo’. Odilo 
Wap (1905-1969) uit Doetinchem en Aurelius fungeerden hier als pastoor.

Op Atjeh tenslotte werkten aan het begin van de oorlog twee kapucijnen: 
Marinus Spanjers (1884-1943) uit Escharen en Landelinus Rademaker (1910-
1959) uit Amsterdam. Marinus was in eind april 1940 wegens ziekte naar Ne-
derland vertrokken, maar zijn schip had bij Port Said in Egypte rechtsomkeert 
moeten maken vanwege de oorlog in Europa. Terug in Indië werd hij hoofdpas-
toor van Koeta Radja. Landelinus, die ook aalmoezenier was van het plaatselijk 
knil-detachement, werd zijn assistent. Voor hen begon de oorlog in januari 
1942, toen de stad voor het eerst gebombardeerd werd en veel inwoners naar 
het omringende platteland vluchtten. Fanatieke moslims sloegen vervolgens aan 
het plunderen. Vooral bedrijven van blanken en Chinezen moesten het daarbij 
ontgelden. Marinus zorgde ervoor dat Nederlandse vrouwen en kinderen naar 
veiligere oorden konden afreizen. Ook de zusters die in Koeta Radja werkten, 
vertrokken: zij reisden op 6 maart 1942 naar Medan. Vijf dagen later bezetten 
inlandse opstandelingen de stad. Daarbij werd de Chinese kerk verwoest. Lan-
delinus sloot zich vervolgens aan bij de knil-militairen die zich terugtrokken 
naar het zuidelijker gelegen Sigli. Daar werden zij op 20 maart door de Japanners 
krijgsgevangen gemaakt en vastgezet.
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Toen Landelinus hoorde dat hij naar een ander kamp moest, verruilde hij zijn 
legeruniform voor zijn kapucijnenhabijt. Samen met een groep burgers kwam hij 
terecht in de gevangenis van Bireun, honderd kilometer zuidwaarts. Daar bevond 
zich ook Marinus Spanjers. Al op 5 juni werden zij per trein teruggebracht naar 
Koeta Radja en wel naar Koeta Alam, een kamp waar veel honger werd geleden. 
‘We moeten het meestal doen met een bordje rijst met een stukje vlees dat je  
weg kunt blazen en een snippertje sajoer’, aldus Landelinus die door zijn mede- 
geïnterneerden tot kampleider was gekozen. Zijn klachten bij kampcommandant 
Isjibasji over het voedseltekort en de gebrekkige gezondheidszorg haalden echter 
niets uit: ‘De Japanse autoriteiten zijn moedwillig doof gebleven.’

Een van de slachtoffers van de slechte leefomstandigheden in Koeta Alam 
was Marinus Spanjers. Hij stierf op 15 juli 1943 aan een slopende nierziekte 
waarvoor hij in het kamp nooit de goede medicijnen had gekregen. Hij werd in 
aanwezigheid van Landelinus begraven op het parochiekerkhof van Koeta Radja. 
Zijn bezittingen – brevier, horloge en wat geld – werden door de Japanners in 
beslag genomen.

Enkele weken later werd de groep van Landelinus overgebracht naar Lawe 
Sigala-gala dat ongeveer 150 kilometer ten noorden van Medan in de Atlaslan-
den is gelegen. Hier hadden tussen mei 1940 en maart 1942 bijna drieduizend 
Duitsers vastgezeten. De Nederlanders die er nu kwamen, moesten de zes vol-
ledig uitgewoonde barakken zelf maar wat meer leefbaar maken. ‘Ik hield me, 
juist zoals in Koeta Alam, aan een vaste dagorde: bidden, eten, de dokter helpen, 
Franse les geven, preek voorbereiden’, aldus Landelinus. Uiteindelijk kwam ook 
hij – en wel op 6 oktober 1944 – in het grote verzamelkamp Sirengorengo te-
recht. Van daaruit kon hij in september 1945 samen met zijn medebroeders naar 
Medan vertrekken.

Waar Landelinus begin april 1942 in Sigli zijn legeruniform weer verruilde 
voor zijn kapucijnenhabijt, ging Ezechiel Vergeest (1906-1979) uit Beers een 
heel andere weg. Hij werkte in 1940 als kapelaan in Medan ten behoeve van de 
Europeanen aldaar, maar werd tijdens de mobilisatie aalmoezenier van het plaat-
selijk knil-detachement. Dat had een confrontatie met de Japanners die op 13 
maart 1942 Medan binnentrokken, echter niet aangedurfd en zich kort voordien 
in de binnenlanden van Atjeh teruggetrokken. Daar werden de militairen eind 
maart krijgsgevangen gemaakt. Kort daarop werden zij per vrachtwagen naar een 
provisorisch kamp in Belawan overgebracht in afwachting van verder transport. 
Ezechiel was daar ook nog bij, maar vlak vóór vertrek kreeg hij als priester verlof 
om het kamp te verlaten en naar Medan terug te keren. Hij liet echter aan de  
Japanse bevelhebber weten dat hij een Nederlandse officier was en met de troe- 
pen mee wilde. Daarop werd ook hij formeel krijgsgevangen gemaakt. Samen 
met de gereformeerde legerpredikant C. Mak en 1500 Nederlandse krijgsgevan-
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genen werd hij op 15 mei in een Japans troepenschip geperst met als bestemming 
Birma, naar later bleek. Daar werden de Nederlanders samen met een grote groep 
Engelsen, Australiërs en Amerikanen ingezet bij de aanleg van de zogenoemde 
Birma-spoorlijn: 415 kilometer rails dwars door het tropische oerwoud tussen 
Non Pladuk in Thailand en Thanbyuzayt in Birma (Myanmar).

De iele en op den duur broodmagere, maar altijd opgewekte Ezechiel heeft er 
ruim drieëneenhalf jaar als soldatenpastoor gewerkt, vooral ten behoeve van de 
ruim 17.000 Nederlandse krijgsgevangenen: marinemannen en knil-militairen 
die aan de spoorlijn moesten werken. Samen met Mak woonde hij in een hos-
pitaal-basiskamp. Van daaruit bezochten zij de verschillende werkkampen die 
langs de spoorweg werden aangelegd. Daar stonden zij zieken bij en begroeven 
de doden. ‘Er vielen veel doden: tussen elke twee spoorwegbielzen hebben we 
wel een dode begraven’, aldus een overlevende. Naar achteraf is gebleken, hield 
Ezechiel in het diepste geheim in een – bewaard gebleven – notitieboekje bij wie 
waar was gestorven en vervolgens begraven. Op de grote feestdagen hielden hij 
en Mak gezamenlijke kerkdiensten in de openlucht, terwijl zij elkaar op de ge-
wone zondagen aflosten. Preken moesten zij in het Engels, maar daar hielden 
zij zich niet aan: de Japanse en Koreaanse bewakers verstonden immers net 
zomin Engels als Nederlands. Daarbij was Ezechiel steeds gekleed in zijn vale, 
gescheurde pij, omdat hij zo bij de bewakers meer gedaan kreeg dan Mak in zijn 
burgerkloffie. Die liet zich dan ook wel eens ontvallen: ‘Kan ik die jurk niet van 
je lenen?’

Op 18 augustus 1945 hoorden Ezechiel en Mak dat Japan gecapituleerd had. 
Maar van een snelle evacuatie terug naar Sumatra kon gezien de chaos aldaar 
vooralsnog geen sprake zijn. Daarom moesten zij nog een aantal weken samen 
met ongeveer elfduizend Nederlandse ex-krijgsgevangenen in het kamp blijven. 
Vervolgens werden zij allen naar Bangkok overgebracht om aan te sterken. Daar 
werd na enige tijd een groep van drieduizend man aangewezen om Java te ‘be-
vrijden’. Ezechiel reisde als divisie-aalmoezenier met hen mee. Nadien keerde 
hij naar Sumatra terug om pastoor te worden: eerst in Tandjung Balai, toen in 
Sibolga en tenslotte in Siantar, waar hij op 23 september 1979 overleed. Zeven 
jaar later, op 17 augustus 1986, werd in de parochiekerk van Beers een plaquette 
onthuld voor Janus Ezechiel Vergeest: met een portret, een tekening met spoor-
rails en het eerste couplet van het gedicht ‘Birma-Road’ van Willem Brandt: ‘Hij 
was een heilige maar wist het niet, hij kende alleen de vele andere namen rondom 
hem, stervenden en martelaren, de koorts, de smart om wie het leven liet.’

Net als op Borneo is ook op Sumatra tijdens de internering van het missieper-
soneel in de jaren 1942-1945 het kerkelijk leven op bescheiden schaal doorgegaan. 
Zo noteerde missieoverste Aurelius Kerkers in het najaar van 1946 in een verslag 
voor de provinciaal in Nederland: ‘We krijgen de indruk, dat het Katholieke le-
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ven in de nu nog ontoegankelijke binnenlanden niet dood is, maar het zou op 
vele plaatsen ingesluimerd zijn en elders nog stilletjes doorgaan.’ Dat ‘doorgaan’ 
was deels te danken aan het feit dat diverse pastoors tijdig voorzorgsmaatrege-
len hadden genomen. Die waren erop gericht niet alleen het kerkbestuur, maar 
ook de verzorging van de liturgische diensten in handen te leggen van leken. Zo 
hadden Benjamin Dijkstra en Beatus Jenniskens begin 1942 in het kerkdistrict 
Samosir een ‘Hoofdbestuur van de R.K. Kerk’ opgericht onder voorzitterschap 
van de aldaar zeer gerespecteerde Johannes Tampubolon, een katholiek gewor-
den voormalige protestantse gemeenteleider. Op voorstel van Marianus van den 
Acker kwam er enkele maanden later ook een ‘Groot Noodbestuur van de R.K. 
Kerk’ voor heel Tapanuli. Hierin namen de negen hoofdcatechisten van dit ge-
bied zitting. Zij onderhielden in de jaren die volgden het contact met de guru’s, 
catechisten en sintua’s. Een aantal van deze plaatselijke lekenvoorgangers was 
na de ineenstorting van het Nederlandse gezag op zijn post gebleven om het 
kerkelijk leven gaande te houden. Ook in Siantar heeft vanaf de zomer van 1942 
een lekenbestuur leiding gegeven aan de voortgang van het kerkelijk leven.

3.4 geweld en anarchie verhinderen een herstel van 
het missiewerk

Waar na afloop van de oorlog met Japan de verschillende missieposten op West- 
Borneo weer snel bemand konden worden, eerst aan de kust en later ook in de 
binnenlanden, kreeg Sumatra na het uitroepen van de Indonesische onafhanke-
lijkheid op 17 augustus 1945 te maken met een golf van gewelddadigheden vanuit 
uiteenlopende hoek. Zo waren er de acties van het ‘Verenigde Mohammedaanse 
Leger van de Indonesische Republiek’ dat op Oost- en Midden-Sumatra een 
islamstaat wilde vestigen. Daartoe maakte dat leger korte metten met allen die, 
al dan niet met steun van het toen nog zwakke Nederlandse gezag, de on-islami-
tische adat wilden handhaven. In Atjeh op Noord-Sumatra was er in het vroege 
voorjaar van 1946 zo’n islamstaat gekomen, zij het ten koste van veel bloed ver-
gieten. Dan waren er de acties van de leiders van de Partai Kommunis Indonesia 
(pki), die zowel op Java als Sumatra een communistische staat wilden vestigen, 
maar uiteindelijk door het Indonesische leger ‘onschadelijk’ werden gemaakt.

Minstens even ernstig was de zogeheten ‘Bersiap’. Achter dit ‘Wees paraat’, 
een motto van Soekarno in diens strijd voor volledige zelfbeschikking voor het 
Indonesische volk, ging vanaf najaar 1945 vooral op Java maar ook – zij het in 
mindere mate – op Sumatra een golf van etnisch geweld schuil tegen alles wat 
Nederlands en Brits was. Die volkeren belichaamden voor de Indonesische natio-
nalisten het koloniale systeem dat tijdens de Japanse bezetting was afgebroken 
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en nu niet meer mocht terugkeren. De veroorzakers van dit buitensporige ge-
weld, de zogeheten pemoeda’s, groepen revolutionaire jongeren die zich door 
niets en niemand lieten gezeggen, richtten zich echter ook op Indo’s, Chinezen 
en Molukkers, waardoor in sommige gebieden van een heuse anarchie sprake 
was. Die heeft veel langer geduurd dan de bijna anderhalf jaar waarmee meestal 
gerekend wordt als het over de Bersiap gaat. De Bersiap-periode ging namelijk 
bijna automatisch over in de gewelddadigheden van de zogeheten ‘rampokkers’. 
Deze gewapende bendes maakten van de heersende ‘cultuur van rechteloosheid’ 
gebruik om te blijven roven en brandstichten.

De eigenlijke onafhankelijkheidsoorlog (augustus 1945 – december 1949) en 
de wijze waarop het koloniale Nederland daarop reageerde met als agressieve 
dieptepunten de beide zogenoemde ‘politionele acties’ (juli – augustus 1947 en 
december 1948 – januari 1949), gevolgd door een maandenlange bloedige guer-
rillaoorlog, hebben de bestaande anarchie alleen maar verder vergroot, niet alleen 
op Java maar ook op Sumatra.

En dus konden de kapucijnen die vanaf najaar 1945 uit de kampen terugkeer-
den, gezien ‘de onbeschrijfelijke chaos die er in alle delen van Sumatra heerscht’, 
nog niet op hun vroegere staties terecht. In plaats daarvan werden zij door de 
‘Recovery of Allied Prisoners of War and Internees’ (Rapwi) ondergebracht in 
zogeheten ‘protected areas’. Op Sumatra lagen die door prikkeldraad en land-
mijnen omgeven veilige wijken onder meer in Medan en Padang. Zo verbleven in 
de Europese wijk van Medan eind november 1945 ongeveer achthonderd Neder-
landers, onder wie 31 kapucijnen. Die konden weinig doen, alleen huisbezoeken 
afleggen binnen de wijk. En wat de ‘protected area’ van Padang betrof, daar leek 
de situatie na enige tijd toch minder veilig dan gedacht. Daarom werden de daar 
verblijvende Nederlanders, inclusief bijna alle kapucijnen, eind december 1945 
opnieuw geëvacueerd: de meesten per boot naar Batavia waar de Britten een zo-
genoemd beveiligd bruggenhoofd hadden gevestigd. De anderen, onder wie een 
zieke vicaris Mathias Brans, per vliegtuig naar Medan. Vanuit Medan liet Brans 
op 11 januari 1946 aan zijn provinciaal Ferrerius van den Hurk in Nederland 
weten: ‘Ik geloof dat de Missie er beter aan toe is onder Nederlands dan onder 
inheems bestuur… Dus voornamelijk als missionaris ben ik er voor, dat de band 
tussen Nederland en Indië doorgaat.’ Missieoverste Aurelius Kerkers uitte zich 
in zijn brieven naar Nederland nog stelliger: ‘Overal wappert de Indonesische 
vlag. De Britse soldaten zijn er “meer voor de show”. Buiten Medan zijn de natio-
nalisten de baas (…) We hopen spoedig onze Hollandse soldaten hier te hebben. 
Laat die er maar ’ns flink op in beuken. Dan zal het gauw afgelopen zijn.’ Van 
dat laatste is echter weinig terechtgekomen. Ook werd het Aurelius in de jaren 
nadien steeds duidelijker dat het koloniale Indië van vóór 1940 niet meer zou 
terugkeren.
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Vanaf een bepaald moment raakte het merendeel van de kapucijnen op Su-
matra ervan overtuigd dat de meeste Indonesiërs niet anti-Nederlands waren 
en zeker niet vijandig stonden tegenover de missie, maar wel pro-Indonesisch 
waren. Daardoor kregen zij ook steeds meer begrip voor het verlangen naar 
zelfbeschikking van de Indonesische bevolking. Toen zij hiervan openlijk blijk 
begonnen te geven, konden zij de draad die in 1942 zo abrupt was afgebroken 
ook weer oppakken. Maar dat was pas echt mogelijk vanaf begin 1950.

Wel had de eerste ‘politionele actie’ (21 juli – 5 augustus 1947), die mede be-
doeld was om het gebied van de Republik Indonesia te reduceren, op Sumatra ge-
leid tot een stabilisatie van het front tussen Siantar en Balige. Daardoor konden 
de kapucijnen reeds na medio augustus 1947 min of meer veilig terug naar hun 
staties in Siantar, Tebingtinggi en wat later ook in Seribudolok en Kabandjahe. 
Na de tweede ‘politionele actie’ (19 december 1948 – 5 januari 1949), waarbij 
de Nederlandse troepen ook de Bataklanden binnentrokken, konden Balige en 
Siborongborong en wat later eveneens Sibolga weer bezocht worden. Dat leidde 
tot een behoorlijke uitbreiding van de actieradius van de missie. Daarbij kregen 
de kapucijnen steun van de Javaanse priester A. Pujohandojo die van juni 1948 
tot mei 1949 op Sumatra verbleef en soms als een ‘schild’ fungeerde bij de rei-
zen in het Batakgebied. Maar aan deze reizen waren wel risico’s verbonden. Dat 
ondervond Beatus Jenniskens op 5 november 1949 na een bezoek aan Simangu-
lampe. Op de terugweg naar huis werden twee van zijn begeleiders, Julius en Ali, 
door een groep mannen die vanuit de bossen opdook, overvallen en vermoord. 
Beatus zette het samen met een derde begeleider meteen op een lopen en wist on-
gedeerd een Nederlandse militaire post verderop te bereiken. Kort daarop ging 
hij, begeleid door enkele militairen, terug om Ali te dopen en Julius het heilig 
oliesel te geven. De daders van de moordpartij, mogelijk moslim-extremisten, 
zijn nooit gevonden. Een dag later werd Radboud Waterreus (1910-1994) uit 
’s-Gravenhage in Panguguran door een groep pemoeda’s ontvoerd, mishandeld 
en gegijzeld. Na bemiddeling door Nederlandse en Batakse legerleiders werd hij 
na vier dagen weer vrijgelaten, maar pas nadat een van de inheemse militairen 
zijn horloge aan zijn ontvoerders had afgegeven.

Ook in de jaren van de onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) is een aantal 
catechisten en sintua’s in functie gebleven. Daarbij fungeerde de al genoemde 
Johannes Tampubolon vanuit Samosir als contactpersoon. Tijdens een bijeen-
komst van alle hoofdcatechisten van Tapanuli in februari 1947 werd hij ook tot 
voorzitter gekozen van het al sinds juli 1942 bestaande Groot Noodbestuur 
van de rk Kerk in Tapanuli met als standplaats Balige. De kapucijnen-pastoors 
lieten vanuit hun ‘protected area’ in Medan weten dat zij zijn keuze van harte 
ondersteunden. Voorts werden in deze jaren met behulp van de leiding van de – 
politieke – Partai Katolik verwoeste kerkgebouwen herbouwd en werd ook een 
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begin gemaakt met het herstel van het katholieke onderwijs. Overigens werd het 
Groot Noodbestuur van Tapanuli in maart 1950 met veel dank voor ‘de verrichte 
opoffering’ in opdracht van Mathias Brans weer ontbonden.

Maar van dit alles bleef men in Nederland nagenoeg geheel onkundig. Na 
mei 1940 was de informatievoorziening vanuit Borneo en Sumatra bijna volledig 
stilgevallen. Weliswaar kwamen bij tijd en wijle via het Rode Kruis bij het provin-
cialaat en de missieprocuur summiere berichten binnen over de internering, maar 
wie waar opgesloten was, bleef onbekend. En hoe het stond met de voortgang 
van het kerkelijk leven in deze missiegebieden, was ook volstrekt onduidelijk. 
Het provinciebestuur reageerde dan ook enigszins geschrokken toen het eind 
september 1944 vanuit New York ‘strikt confidentieel’ een bericht ontving over 
‘de toestand in Indië’ van de hand van rector L. Mommersteeg, aalmoezenier bij 
het Nederlands Gezantschap in die stad. Mommersteeg voorzag dat er in Indië 
na ‘de bevrijding’ een parlement zou komen waarin 70 tot 80% van de leden 
islamitisch zou zijn. Dat zou zeer nadelig voor de missie zijn, vooral in financieel 
opzicht. Ook verwachtte hij problemen rond de toelating van nieuwe missio-
narissen. Daarom moesten de verschillende missieposten weer zo snel mogelijk 
bemand worden wanneer de Japanners verslagen zouden zijn. Daarbij mocht er 
geen rivaliteit ontstaan tussen de betrokken orden en congregaties.

Voor de provinciaals sj, sv d, msc en ofmcap vormden deze en andere 
bezorgde berichten vanuit de Verenigde Staten aanleiding om tijdens een geza-
menlijk overleg op 23 januari 1945 in Den Bosch met goedkeuring van de Ne-
derlandse bisschoppen twee orde-overstijgende comités in te stellen: een Comité 
tot Uitzending van Missionarissen (cum) en een Gedelegeerd Missie Comité 
voor Nederlands-Indië (gmc). In eerstgenoemd comité had Valentinus Drie-
sen (1893-1980) uit Schoonhoven zitting. Hij had van 1924 tot ’35 op Sumatra 
gewerkt en vervolgens nog een viertal jaren op het Centraal Missie Bureau in 
Batavia. Dit bureau behartigde de gezamenlijke belangen van de verschillende 
missionaire instituten bij regering en Gouvernement. Na zijn terugkeer naar Ne-
derland in 1939 was hij onder meer werkzaam op de missieprocuur in Tilburg. 
Vanuit het cum moest hij de orden en congregaties mobiliseren om snel missio-
narissen voor Indië beschikbaar te stellen. Het gmc stond onder voorzitterschap 
van mgr. J. Grent, sinds 1942 apostolisch administrator van het niet door Japan 
bezette Nederlands Nieuw-Guinea en woonachtig in Merauke. De leden van dit 
comité in Nederland waren de jezuïet mr. L.C.M. Ingen-Housz en Elias Lan-
gendam (1900-1980) uit Nijmegen. Die had na een studie Hoklo-Chinees in 
Zuid-China een aantal jaren op Borneo gewerkt, onder meer als secretaris van 
Pacificus Bos. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij juist op ver-
lof in Nederland, waardoor van een terugkeer naar Borneo voorlopig geen sprake 
kon zijn. ‘Zijn’ comité moest zo snel mogelijk naar Brisbane, Australië vertrek-
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ken waar de Nederlandse regeringsdelegatie ten behoeve van Indië zetelde. Daar 
moest het gmc dan de uitzending van missionarissen (paters zowel als fraters en 
zusters) naar Indië regelen en ervoor zorgen dat het uit de internering vrijgelaten 
missiepersoneel zo nodig gerepatrieerd kon worden. Daartoe moesten alle be-
trokken orden en congregaties het gmc de nodige volmachten verstrekken met 
voorbijgaan van de eigen missieoversten ter plaatse.

Een en ander was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo slaagde het cum 
er maar moeilijk in om op de geallieerde troepenschepen die naar de Oost ver-
trokken ook plaatsen te reserveren voor Nederlandse missionarissen. Daarvoor 
moesten deze missionarissen in elk geval bereid zijn in militair verband en in 
militaire kleding te reizen. Op hun beurt kostte het Ingen-Housz en Langendam 
veel overredingskracht om van de kant van de betrokken orden en congregaties 
de eerder genoemde volmachten te verkrijgen. Daartoe vonden na 23 januari 
1945 diverse vervolgvergaderingen plaats, waaraan steeds meer orden en con-
gregaties deelnamen. Maar al in juni 1945 bleken de eerste instituten toch weer te 
willen terugvallen op de competentie van hun eigen missieoversten. Wel hadden 
zij op 11 augustus 1945, – de oorlog in de Oost was toen nog gaande, – alleen al 
182 priester-missionarissen bij het cum aangemeld, en daarnaast nog eens 73 
fraters en zusters.

Pas op 4 augustus 1945 konden Ingen-Housz en Langendam naar Londen 
vertrekken en van daaruit op 10 september met de ‘Oranjefontein’ naar Bris-
bane. Die stad hebben zij echter nooit bereikt: zij werden op 10 oktober 1945 
in Batavia aan land gezet. Van daaruit liet Langendam op 27 oktober aan zijn 
opdrachtgevers in Nederland weten: ‘De algemene toestand hier is slecht: er 
wordt gemoord en geschoten: zuivere rampok.’ Kort daarop werd ook duidelijk 
dat er noch voor het cum noch voor het gmc veel te doen viel. Of zoals Lan-
gendam op 14 november liet weten: ‘Alle superiores kunnen weer zelf handelen.’ 
Kort daarop kon hij ook Borneo en Sumatra bezoeken. Over Borneo wist hij te 
melden: ‘De missionarissen zijn moe, ze hebben weinig uithoudingsvermogen, 
hun gezondheid is zwak. Kleding, goed voedsel en materialen (zoals boeken, ge-
reedschap en schrijfgerei) zijn schaars.’ Over Sumatra berichtte hij dat Mathias 
Brans ‘erg afgetakeld, erg down’ was. De voortgang van het missiewerk tijdens de 
internering liet hij onbesproken. In de maanden nadien zijn cum en gmc dood-
gebloed. Elke orde en congregatie handelde bij de uitzending van missionarissen 
weer volledig naar eigen goeddunken. Daarbij kozen de kapucijnen op Borneo 
en Sumatra gaandeweg voor ‘een volkomen omschakeling naar Indonesia’.
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3.5 naar een landeigen kerkstructuur

Vrijwel onmiddellijk na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 kon-
den de twintig belangrijkste missieposten van het vicariaat van Medan opnieuw 
worden bezet. Vanaf maart 1950 slaagden de ‘postenpastoors’ er ook weer in de 
hulp- of bijstaties in de Toba-vlakte te bezoeken. In 1951 had de missie alweer 
32 lagere scholen (sd’s) in bedrijf met in totaal meer dan 8500 leerlingen. In 
de jaren nadien werd veel werk gemaakt van de verbetering en uitbreiding van 
het vervolgonderwijs dat geleidelijk aan steeds meer op Indonesische leest werd 
geschoeid. Zo telde het vicariaat in 1955 al negen driejarige middelbare vervolg-
scholen (smp’s) en zes driejarige onderwijzersopleidingen (de Sekoloh Pendi-
dikan Guru of spg’s). Ook had Mathias Brans het in januari 1950, misschien 
iets te voorbarig, aangedurfd te starten met een eigen kleinseminarie. Dat werd 
gevestigd in het voormalige jongensweeshuis van Padang. Na het onverwachte 
overlijden van de net benoemde directeur Nivardus Ansems uit Bavel op 23 april 
1950 kwam de eerder genoemde Bernardinus van de Laar over uit Java om deze 
nieuwe opleiding op poten te zetten. Daarbij was het doel niet een ‘serafijns’ se-
minarie, enkel bestemd voor jongens die priester-kapucijn wilden worden, maar 
een seminarie van het vicariaat, zij het dat er vooralsnog alleen kapucijnen do-
ceerden. Bernardinus startte in september 1950 met twintig leerlingen die her 
en der door de missionarissen waren ‘bijeengezocht’. Dat bleek geen succes: het 
merendeel van de jongens was opgegroeid in de bandeloosheid van de oorlog en 
had grote aanpassingsproblemen. Het duurde dan ook nog enkele jaren voordat 
het seminarie beschikte over een volledig uitgebouwde zesjarige opleiding (smp 
en sma).

In 1955 verhuisde het seminarie van Padang naar Pematang-Siantar, het be-
langrijkste onderwijscentrum van de Bataklanden en ongeveer 130 kilometer ten 
zuiden van Medan gelegen. Die verhuizing hing samen met het feit dat West- 
Sumatera met Padang als hoofdplaats in juni 1952 van het vicariaat was afgesplitst 
en een eigen prefectuur was geworden. De bediening van dit nieuwe kerkdistrict 
werd toevertrouwd aan de Italiaanse Societas Francisci Xaverii uit Parma. Voor 
‘Medan’ bleven nu nog over: Sumatera’s oostkust, Tapanuli en Atjeh dat nu Aceh 
heette. In dit verkleinde vicariaat, veertien maal zo groot als de provincie Gronin-
gen, was 2% van de bevolking katholiek. Er werkten op dat moment 46 kapucij-
nen, die samen ruim twintig hoofdstaties bedienden. De apostolisch vicaris was 
nog steeds Mathias Brans, maar die kreeg in mei 1953 een missieoverste naast 
zich, die niet de negatieve ervaringen van de Japanse bezetting en internering 
met zich meedroeg. Dat was de reeds genoemde Ferrerius van den Hurk.

Ferrerius had na het behalen van een Romeinse doctorstitel in de Oosterse 
wetenschappen van 1936 tot eind 1939 in Polen gewerkt. Terug in Nederland 
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was hij achtereenvolgens gardiaan, novicemeester en provinciaal geworden. Als 
provinciaal had hij in het vroege voorjaar van 1948 op dringend verzoek van 
Tarcisius van Valenberg een visitatiereis naar Borneo en Sumatra gemaakt. Hij 
had toen gezien hoeveel moeite het Brans kostte om zich aan de snel veranderen-
de politieke situatie op Sumatra aan te passen. Waarschijnlijk was dat de reden 
dat zijn opvolger als provinciaal, Clementinus Schutijser, het missiebestuur van 
Medan dringend aanbeval zijn voorganger die op dat moment op het generaal 
secretariaat in Rome werkte, tot missieoverste te benoemen. Dat gebeurde op 
5 december 1952. Na zijn aankomst in Medan in mei 1953 werd Ferrerius ook 
pastoor in Pematang-Siantar. Dat bleef hij tot zijn benoeming tot apostolisch 
vicaris en titulair bisschop van Felbes op 1 januari 1955. Enkele maanden later, op 
14 april, werd hij door Brans tot bisschop gewijd. Brans keerde vervolgens terug 
naar Nederland.

Een van de eerste bestuursdaden van Ferrerius, die meteen na zijn aankomst 
op Sumatera begonnen was Indonesisch en Tobanees te leren, was de overbren-
ging van ‘zijn’ kleinseminarie van Padang naar Pematang-Siantar. Dat gebeurde 
per 1 augustus 1955. Vanaf 1956 maakte ook Eduardus Verrijt (*1925) uit Asten 
deel uit van de staf van dit seminarie. Als ‘Sang Guru’ of ‘Hooggeleerde Leraar’ 

Apostolisch vicaris Ferrerius van den Hurk (1907-1989) uit Heesch (links) wacht, 
staande in het water, totdat zijn medebroeder Asterius van Reen (1922-2010) uit  
Nijmegen, geassisteerd door twee Batakse helpers, de overkant heeft bereikt.  
(foto: kdc, Nijmegen)
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heeft hij in de jaren nadien meer dan drieduizend leerlingen mee begeleid. In-
middels bestond dat kleinseminarie reeds een zestal jaren, waardoor het noodza-
kelijk werd een vervolgopleiding in te richten.

En dus begon Ferrerius met goedkeuring van de provinciale definitie in 
Nederland in november 1956 met een filosofieopleiding als eerste fase van de 
hogere priesteropleiding. Eerste directeur en vooralsnog enige docent werd de 
enkele dagen tevoren uit Nederland aangekomen Gonzalvus Snijders (1924-
2014) uit Raamsdonk. Gonzalvus, die in Rome een licentiaat kerkelijk recht had 
behaald, was in de zomer van 1954 lector kerkrecht geworden in Biezenmortel in 
afwachting van de verkrijging van een visum voor Indonesië. Dat kreeg hij echter 
pas na twee jaar. De nieuwe opleiding waarvoor zich in het najaar van 1956 drie 
studenten aanmeldden, twee Bataks en één Daya, werd voorlopig ondergebracht 
in het patershuis van het kleinseminarie in Siantar. Een jaar later verhuisde Gon-
zalvus met zijn studenten naar een nieuw gebouw in Parapat. Daar sloten zich 
zes kandidaten bij de begingroep aan. Geen van hen heeft echter de eindstreep 
gehaald. Inmiddels hadden Ferrerius en Herculanus samen met de superiores 
van Noord-Sumatera en West-Kalimantan besloten het grootseminarie dat nu 
ook over een afdeling theologie beschikte, enkel te bestemmen voor de opleiding 
van kapucijnen. Ook begonnen zij in de zomer van 1958 met een eigen noviciaat 
dat onder leiding kwam te staan van Marianus van den Acker. Daartoe werd in 
Parapat op de fundamenten van een vooroorlogse villa een geheel nieuw novici-
aatshuis gebouwd.

In 1967 werden filosofie en theologie gesplitst: de filosofie bleef in Parapat 
met Adelbert Snijders (1927-2011), de jongere broer van Gonzalvus als direc-
teur, terwijl de theologie in Siantar werd gevestigd met Gonzalvus als rector  
en lector. Het door ‘bouwbroeder’ Anianus Snik (*1934) uit Tilburg ontwor- 
pen en nieuwgebouwde grootseminarie is tot 1986 als kapucijnenseminarie  
blijven bestaan, zowel voor het aartsbisdom van Medan als voor dat van Pontianak.  
In 1986 werd het ‘een open seminarie’ onder verantwoordelijkheid van de kapu-
cijnen en de conventuelen alsmede een zestal bisschoppen: vijf van Sumatera en 
een van Malaysia. Deze Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (stf t), gevestigd in 
Sinaksak, fungeerde deels ook als faculteit van de in 1984 opgerichte katholieke 
St. Thomas Universiteit in Medan. Van deze universiteit werd Gonzalvus de 
eerste rector.

Bij de start van het grootseminarie in Parapat in 1957 stond Ferrerius van den 
Hurk aan het hoofd van een, zeker qua organisatie bloeiende missie die achttien 
hoofdstaties en 547 bijstaties telde met in totaal 85.125 katholieken: 83.550 In-
donesiërs en 1575 Europeanen. Er werkten 68 kapucijnen: 56 paters en twaalf 
broeders, onder wie de befaamde, maar ook enigszins gevreesde ‘bouwbroeder’ 
Anscharius Rentinck (1889-1962) uit Utrecht. Hij heeft als ontwerper en uit-
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voerder van een groot aantal kerken, scholen en pastorieën een sterk stempel 
gedrukt op de materiële infrastructuur van de missie. Anianus Snik zou vanaf 
1965 in zijn voetsporen treden, maar trad daarbij veel tactvoller op. Ook legde 
hij ten behoeve van zijn talrijke bouwprojecten meer creativiteit en vakmanschap 
aan de dag dan zijn voorganger. Voorts kon Ferrerius in 1957 beschikken over 
26 fraters en broeders van andere congregaties alsmede 211 zusters, van wie er 91 
uit Sumatera zelf geboortig waren. Het eigen kleinseminarie telde inmiddels 125 
studenten. Vooral deze twee laatstgenoemde gegevens vormden een illustratie 
van het succes van het proces van indonesianisasi: de groei naar een autochtone 
kerk en een autochtone kapucijnenstructuur.

Maar klaarblijkelijk schrok Ferrerius terug voor de vervolgstappen in dat 
proces. Dat bleek toen in oktober 1958 vanuit Nederland werd gesuggereerd 
over te gaan tot een zekere verzelfstandiging van de missies van Kalimantan en 
Sumatera. Die zouden dan de status kunnen krijgen van een ‘custodia provin- 
cialis’. Dat betekende de benoeming van een ‘custos’ vanuit Nederland, maar  
die zou eenmaal in functie samen met zijn ‘consiliarii’ vrij kunnen opereren, 
zij het in nauwe samenspraak met de apostolisch vicaris. Doch anders dan zijn 
ambtsbroeder Herculanus van der Burgt in Pontianak voelde Ferrerius hier niets 
voor. Vermoedelijk was hij bang dat zo’n statusverandering op den duur zou 
leiden tot een afnemende belangstelling van ‘de moederprovincie’ voor het mis-
siewerk.

Ferrerius ging er wel mee akkoord dat de regio Sibolga samen met het eiland 
Nias en enkele kleinere eilandengroepen tegenover de westkust van Sumatera per 
17 november 1959 een eigen prefectuur gingen vormen. Hij kon overigens niet 
veel anders, omdat president Soekarno vanwege de Nieuw-Guineapolitiek van 
de Nederlandse regering nauwelijks nog nieuwe missionarissen uit Nederland 
toeliet en ook anderszins de voortgang van het missiewerk belemmerde. Op Nias 
waren al sinds 1955 zes Duitse kapucijnen werkzaam die eerder in China missie-
werk hadden verricht, maar dit land in 1954 samen met alle andere buitenlandse 
missionarissen hadden moeten verlaten. In 1959 werd heel deze regio inclusief 
Zuid- en Centraal-Tapanuli aan de kapucijnen van de provincie Rijnland-West-
falen toevertrouwd. Eerste bestuurder werd de voormalige bisschop van Kansu 
in China, de kapucijn Gratian Grimm (1959-1968). Bij de oprichting van een 
eigen kerkelijke hiërarchie in Indonesië op 3 januari 1961 werd het vicariaat van 
Medan aartsbisdom en hoofdzetel van de gelijknamige kerkprovincie. Sibolga 
bleef echter nog een prefectuur tot medio november 1980.
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3.6  de keuze voor een autochtone kapucijnenorganisatie 
in indonesië

Of Ferrerius van den Hurk als eerste aartsbisschop van Medan vanaf 1961 het 
proces van indonesianisasi in zijn diocees van meet af aan krachtig bevorderd 
heeft, is niet geheel duidelijk. Hierboven werd al vermeld dat hij in 1958 nog was 
teruggeschrokken voor een grotere zelfstandigheid van de kapucijnenmissie in 
zijn ambtsgebied. Maar zowel in Nederland als in Indonesië groeide na 1960 de 
overtuiging dat het missiewerk geleidelijk aan plaats moest maken voor de ver-
zorging van het pastoraat door landeigen priesters: kapucijnen zowel als seculie-
ren. Ferrerius gebruikte daarvoor zelf de aanduidingen ‘phasing out’ en ‘phasing 
in’. In Nederland vond men dat deze ontwikkeling op termijn moest leiden tot 
de oprichting van een eigen Indonesische kapucijnenprovincie. Dat werd voor 
het eerst duidelijk op het provinciaal kapittel van juni/juli 1966 dat ook werd 
bijgewoond door de betrokken superiores regulares: Marianus van den Acker 
(1907-1998) van Medan en Martinus Verstralen (1909-2000) van Pontianak. 
Beiden benadrukten dat wanneer in Indonesië tot provincievorming zou worden 
overgegaan, de personele en financiële steun vanuit Nederland niet afgebouwd 
mochten worden. Dat werd door de kapittelleden toegezegd.

In januari 1967 reisden provinciaal Gerontius Loonen en missieprocurator 
Bonfilius – Ed – van den Berge (*1927) naar de beide missiegebieden om te pei-
len hoe daar over een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van Nederland werd 
gedacht. Ook wilden zij er zich persoonlijk van vergewissen hoe de noviciaats-
vorming en de hogere studies ter plaatse waren geregeld en of de beide missies 
inmiddels over – voldoende – eigen bestaansmiddelen beschikten.

Tijdens het eerstvolgende kapittel, in juli 1969 in Oosterhout, lagen twee 
nota’s ter tafel, beide betrekking hebbende op een grotere zelfstandigheid van 
de missie in Indonesië. Daarbij ging het in feite om drie gebieden: Pontianak 
met veertig Nederlanders, Medan met zestig en Sibolga, waar de Nederlan-
ders inmiddels geheel plaats hadden gemaakt voor kapucijnen uit Westfalen en 
Zuid-Tirol. De meeste kapittelleden dachten in 1969 aan de vorming van een 
soort federatie van één provincie met drie regio’s. Daarbij zouden alle ‘buiten-
landse’ missionarissen onder de rechtsmacht van die nieuwe provincie moeten 
gaan vallen. Hoe een en ander concreet gestalte moest krijgen, werd ook be-
sproken op een tweetal missionarissenvergaderingen, ook wel ‘mattenkapittels’ 
genoemd, in april 1971 in Pematang-Siantar en in januari 1972 in Pontianak. Daar 
bleek dat men op Sumatera verder was dan op Kalimantan, waar het aantal Indo-
nesische medebroeders volgens sommigen nog te gering was om een werkelijk 
levensvatbare regio te vormen. En dat gold ook voor Sibolga, aldus het kapittel 
van de provincie Rijnland-Westfalen dat zich in het najaar van 1970 over de ver-
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zelfstandiging had gebogen. Daar was men bang dat de nieuwe provincie een 
‘kolonie-provincie’ zou worden, ‘een Europese provincie in Indonesië’. Volgens 
de Duitsers hielden met name de Nederlanders in Medan te weinig rekening 
met de mening van de 66 Indonesische kapucijnen die ten opzichte van de 133 
buitenlanders nog ver in de minderheid waren. Maar daar stelde de in april 1971 
gekozen superior van Medan, Gonzalvus Snijders tegenover dat hij gezien het 
aantal kapucijnen-in-opleiding verwachtte dat er in 1977 honderd Indonesiërs 
zouden zijn en dat het aantal buitenlanders dan nog maar 122 zou bedragen.

Gonzalvus moest overigens wel erkennen dat het verlangen naar verzelfstan-
diging bij een aantal Nederlandse missionarissen ook was ingegeven door een 
zekere angst voor de mogelijke effecten van de in Nederland bestaande vernieu-
wingsdrang. Ferrerius had zich tegenover provinciaal Alfred van de Weijer zelfs 
al eens laten ontvallen dat ‘de Hollandse ketterijen wat betreft het religieuze ge-
meenschapsleven niet mochten overslaan naar Indonesië.’

Tijdens een voor het streven naar verzelfstandiging gunstig verlopen kapittel 
in april 1974 in Pematang-Siantar werd Gonzalvus Snijders opnieuw tot superior 
gekozen. Vervolgens ging er op 13 juli 1974 een officieel verzoek richting Rome 
om een zelfstandige Indonesische provincie op te richten. Maar daarvoor moes-
ten eerst een aantal juridische en financiële regelingen worden getroffen tussen 

Godhard Liebreks (1923-2013) uit Mierlo, sinds 1951 op Sumatera werkzaam, 
 wandelend over een dijkje. (foto: kdc, Nijmegen)
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de betrokken provinciaals en missieprocuratoren enerzijds en de superiores re-
gulares en de bisschoppen in Indonesië anderzijds. Dit was daarom zo ingewik-
keld, omdat het model van één provincie met een grote zelfstandigheid voor de in 
dit geval drie deelnemende regio’s binnen de orde een onbekend fenomeen was. 
Daarom kon het decreet tot ‘Oprichting van de Indonesische Kapucijnenprovin-
cie’ pas op 31 januari 1976 door de minister generaal Paschalis Rywalski worden 
ondertekend. Eerste provinciaal werd Gonzalvus Snijders. Hij werd ‘de vlag op 
een schip dat eigenlijk uit drie schepen bestond’. Elk van die drie ‘schepen’ kreeg 
een eigen superior regionalis of regionale overste: Godhard Liebreks (1923-2013) 
uit Mierlo voor Medan, Amantius Pijnenburg (*1925) uit Gilze voor Pontianak 
en de Duitser Christian Brockmann voor Sibolga. De Indonesische deelname 
aan het bestuur bestond bij de start uit drie personen: Thomas Saragi vanuit Me-
dan, die ook vice-provincaal werd, Petrus Tan Un Mou uit Pontianak en Rober-
tus Dachi uit Sibolga. Daarmee kreeg de nieuwe provincie een definitie van zes 
personen. In die provincie verbleven op dat moment 222 geprofeste kapucijnen: 
99 van hen waren in Indonesië geboren, de overige 123 waren buitenlanders, van 
hen kwamen er 95 uit Nederland.

Vier maanden later, op 24 mei 1976, ging Ferrerius van den Hurk als aarts-
bisschop van Medan met emeritaat. Met ingang van diezelfde datum trad Pius 
Datubara (*1934), die al op 29 juni 1975 tot bisschop-coadjutor was gewijd, als 
zijn opvolger aan. Zijn installatie als aartsbisschop volgde op 15 augustus. Enkele 
weken later keerde Ferrerius voorgoed naar Nederland terug.

In de jaren nadien kreeg de jonge provincie steeds meer een autochtoon ka-
rakter. Per 31 december 1977 telde zij al 105 geboren Indonesiërs, terwijl het aan-
tal buitenlanders was teruggelopen tot 99. In datzelfde jaar werd een provinciaal 
mededelingenblad opgericht, simpai (De Band) geheten, een verwijzing naar de 
rotanband waarmee de ronde ‘buntbezem’ bij elkaar gehouden wordt. Dat au-
tochtone karakter dat voor elk van de drie regio’s overigens nog een eigen gezicht 
had, was echter eerder kerkelijk van aard dan kapucijns. Kapucijn-zijn was voor 
veel Indonesiërs evenals voor de meeste Nederlandse missionarissen nog primair 
pastoor-zijn. Vanuit beide groepen werd wel steeds meer werk gemaakt van de 
indonesianisasi. Zo richtte Cleophas – Sjef – van Laarhoven (*1937) uit Eind-
hoven in 1981/’82 in Siantar een pastoraal centrum voor lekenkadervorming op. 
Hiervan werd hijzelf de eerste directeur. Tot aan zijn terugkeer naar Nederland 
in 2002 heeft hij er samen met enkele medebroeders een groot aantal cursussen 
verzorgd en zo bijgedragen aan een versterking van het autochtone karakter van 
de plaatselijke kerk.

Of het ordekarakter en daarmee de – kapucijnse – broederschap versterkt 
werd door het streven van sommige groepen om van elk van de drie regio’s een 
eigen provincie te maken, is niet geheel duidelijk. Maar daartoe werd wel be-
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sloten. Dit besluit werd op 21 februari 1994 in Pematang-Siantar geëffectueerd 
in aanwezigheid van onder anderen de Nederlandse provinciaal Werenfried van 
Venrooij. Het is overigens tekenend dat onder de drie nu benoemde provinciaals 
nog slechts één Indonesiër was. Dat was Guido Situmorang, die aan het hoofd 
kwam te staan van de provincie Medan. In Pontianak werd Bartholomeus – Bart 
– Janssen (*1927) uit Eindhoven provinciaal. Hij was sedert juni 1957 in Indone-
sië werkzaam en was meer dan vijftien jaar hoofdpastoor geweest van de parochie 
Tebet in Jakarta. In juni 1990 was hij superior regionalis van Pontianak geworden 
en nu dus provinciaal. In Sibolga-Nias kwam het provinciaalsambt in handen 
van de Duitser Barnabas Winkler. Veertien jaar tevoren, op 18 november 1980, 
had paus Johannes Paulus ii (1978-2005) de apostolische prefectuur van Sibolga 
verheven tot bisdom en de prefect, de kapucijn Anicetus Bongsu Sinaga (*1941), 
tot eerste bisschop benoemd. Daarmee was ook dit voormalige missiegebied een 
zelfstandige lokale kerk geworden met nu, in 1994, dus ook een eigen kapucij-
nenprovincie. Die telde op dat moment 46 broeders.

Mét de oprichting van een eigen kapucijnenprovincie in 1994 in elk van die 
drie zelfstandige lokale kerken – Medan, Pontianak en Sibolga-Nias – was het 
proces van indonesianisasi weliswaar nog niet voltooid, maar wel een laatste fase 
ingegaan: de fase van de volwassenwording. Die is op Kalimantan en Sumatera 
inmiddels nagenoeg geheel gerealiseerd. Anders was het in de provincie Sibol-
ga-Nias. Daar stuitte die volwassenwording op te grote cultuurverschillen tussen 
enerzijds de streek rond de havenstad Sibolga op Sumatera en anderzijds het 
eiland Nias. Daarom werd deze provincie in 2014 opgedeeld in twee generale 
custodieën, hetgeen betekent dat de kapucijnengemeenschappen aldaar onder 
het gezag kwamen te staan van de generaal in Rome.

4.   De Chili-missie: ‘een weerbarstig project van pastorale presentie  
 zonder pretentie’ (1958-2000)

Eind september 1958 vertrokken de eerste Nederlandse kapucijnen naar Chili 
en wel naar het bisdom Osorno dat bijna duizend kilometer ten zuiden van de 
hoofdstad Santiago is gelegen. Een jaar tevoren had de kapucijn Francisco Valdés 
Subercaseaux (1908-1982), telg uit een vooraanstaande Chileense diplomaten-
familie en sinds juni 1956 bisschop van Osorno, in Rome kennisgemaakt met de  
Nederlandse provinciaal Auxilius van Jaarsveld. Die reageerde positief toen Valdés 
hem polste of de Nederlandse provincie enkele medebroeders voor zijn diocees 
kon afstaan. Daarbij dacht de bisschop aan de economisch en sociaal sterk achter-
gebleven ‘Costa’, de bergachtige en weinig vruchtbare kuststreek ten westen van 
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zijn bisschopsstad, die doorliep tot 
aan de Stille Oceaan. Dit gebied, de 
‘campo’, met een omvang van onge-
veer vijftig bij vijftig kilometer werd 
bewoond door de Mapuches, leden 
van een verdrongen Indiaanse stam 
die al in de zeventiende eeuw met 
het katholieke christendom kennis 
had gemaakt. Sedert 1848 werkten 
hier Italiaanse en later ook Spaan-
se kapucijnen. Aan het eind van de 
negentiende eeuw hadden die plaats  
gemaakt voor medebroeders uit Beie- 
ren. Die bedienden vanaf 1895 twee 
al veel eerder gestichte Misiones in 

de campo: Quilacahuín en San Juan de la Costa. Maar de twee Duitsers die er 
in 1958 werkten, wilden zich aansluiten bij hun Beierse medebroeders die in de 
meer noordelijk gelegen ‘Indianenmissie van Araucanië’, ook Villarrica geheten, 
zielzorg bedreven. Daarom zocht Valdés andere kapucijnen die het werk op de 
twee genoemde missieposten annex dienstencentra wilden overnemen.

In juni 1958 kwam Valdés naar ’s-Hertogenbosch om met Auxilius concrete 
afspraken te maken. Hij meldde bij die gelegenheid dat in de genoemde Mi-
siones ook scholen waren. Voor de meisjes was er zelfs een internaat dat werd 
geleid door enkele zusters Franciscanessen van het Heilig Kruis uit Beieren, een 
congregatie die gesticht was door een kapucijn. Dicht bij Osorno lag nog een 
derde Misión, Rahue geheten, maar die was al een aantal jaren onbezet. Met de 
oprichting van het bisdom Osorno in 1956 en eigenlijk al vanaf de stichting van 
het bisdom Valdivia in 1944, waarvan Osorno toen een onderdeel vormde, had-
den de missiestaties weliswaar de status van parochie gekregen, maar men was 
altijd van ‘Misiones’ blijven spreken. Nederlandse kapucijnen die er ten behoeve 
van de ongeveer dertigduizend verspreid wonende Mapuches zouden komen te 
werken, zouden dat doen krachtens een ‘delegatie’ van de bisschop. Een kapucij-
nenklooster bestond er in het bisdom niet en aansluiting van de Nederlanders 
bij de Beierse kapucijnenmissie in Araucanië lag niet voor de hand. Daarom zag 
de kort voordien gekozen minister generaal Clemens van Milwaukee niets in de 
plannen van Valdés.

Bisschop Francisco Valdés Suber-
caseaux (1908-1982) van Osorno in 
Zuid-Chili. 
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Desondanks ging de Nederlandse definitie met diens voorstellen akkoord, 
waarna op 24 juli 1958 de eerste twee Nederlandse kapucijnen voor Chili werden 
aangewezen: Auxentius – Auxencio – Wijnhoven (1921-2004) uit Rotterdam en 
Winfried – Winfredo – van den Berg (1930-2013) uit Breda. Auxentius had na 
zijn priesterwijding in 1946 kerkelijk recht in Rome gestudeerd. Na zijn promo-
tie in 1950 was hij lector moraal en kerkrecht geworden in Biezenmortel, in af-
wachting van een benoeming voor het op te richten grootseminarie op Sumatra. 
Maar omdat de Indonesische regering vanwege het conflict over Nieuw-Guinea 
in de loop van de jaren vijftig nauwelijks nog visa voor Nederlanders afgaf, ging 
die benoeming niet door. En dus werd het, – voor Auxentius enigszins onver-
wacht –, Chili: ‘ik heb er drie nachten niet van geslapen’, heeft hij zich later wel 
eens laten ontvallen. Voor Winfried van den Berg kwam de benoeming voor 
Chili al helemaal uit de lucht vallen. Hij was in 1956 priester gewijd en in 1957 be-
noemd voor het vluchtelingenwerk in het Duitse diaspora-bisdom Lübeck. Maar 
daarvan werd hij eind juli 1958 abrupt en wel ‘middels een briefje van acht regels’ 
teruggeroepen. Twee maanden later vertrokken beiden met de ‘Marco Polo’ van-
uit Napels naar Santiago. Daar werden zij op 6 november door bisschop Valdés 
verwelkomd. Voorbereid op hun nieuwe taak waren zij nauwelijks. ‘Ik sprak geen 
woord Spaans, had nooit een Chileen ontmoet, kende het woord Chili eigenlijk 
alleen van de kunstmeststof Chilisalpeter (…) Het was eigenlijk onverantwoord 
allemaal’, aldus Winfried in een terugblik in 2008.

Auxencio Wijnhoven (1921-2004) uit Rotterdam op tocht in de ‘campo’ van Zuid-Chili. 
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Na hun aankomst in Osorno op 12 
november 1958 moesten zij eerst in San 
Juan de la Costa Spaans leren, maar al 
na anderhalve maand werden zij bei-
den benoemd voor de vacante Misión 
Rahue. Deze eeuwenoude missiepost 
met niet veel meer dan een bescheiden 
kerkje, een volledig uitgewoonde pas-
torie en een eenvoudige school vormde 
‘het hart’ van een uitgestrekt parochie-
district dat werd bewoond door onge-
veer 15.000 meest arme Mapuches en 
een klein aantal, vooral uit Duitsland 
afkomstige grootgrondbezitters, die 

protestant waren. Toen de Duitse broeder Florian zich bij de twee Nederlanders 
voegde om het huishouden op de Misión te bestieren, besloten Auxencio en 
Winfredo in hun pastoraat uit te gaan van het model van ‘de trekkende volkspredi-
kant’ dat zij vanuit Nederland kenden. Maar nu niet van kerk naar kerk, maar van 
mens naar mens. De bewoners van La Costa bleven nog wel bij tijd en wijle naar 
de Misión komen om de sacramenten te ontvangen, maar de pastores trokken op 
hun beurt veelal per paard de campo in om de ‘Costeños’ te bezoeken en zo ver-
trouwd te raken met hun vragen en noden: het begin van een vorm van pastorale 
presentie die in de jaren nadien, zij het op uiteenlopende wijzen werd uitgebouwd 
door alle twaalf Nederlandse kapucijnen die in Chili hebben gewerkt. Zij hebben 
de Chili-missie een eigen gezicht gegeven en zo een einde proberen te maken 
aan het beeld dat het katholicisme een geïmporteerde religie was uit de koloniale 
– Spaanse – tijd, die erop uit was de eigen identiteit van de Mapuches te vernie-
tigen.

Auxencio en Winfredo stichtten na verloop van tijd ook een aantal ‘com-
munidades de base’ in de campo: kleine kerkelijk én sociaal gestructureerde 
buurtgemeenschappen met een eigen leider die als aanspreekpunt voor de ‘cura’ 
(pastoor) fungeerde. Dat gebeurde niet alleen vanuit Rahue, maar ook vanuit San 
Juan en Quilacahuín, waar Auxencio en Winfredo eveneens een tijdlang hebben 
gewerkt. De instandhouding van deze basisgemeenschappen kostte de beide ka-
pucijnen echter veel kruim, omdat de meeste Mapuches erg op zichzelf leefden 
en niet gewend waren aan een bepaalde vorm van gemeenschapsleven. Mede 
daarom stak met name Winfredo veel energie in de versterking van de materiële 

Chili-missionaris Winfredo van den Berg 
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infrastructuur van de drie genoemde Misiones. Hij richtte in Quilacahuín een 
timmerwerkplaats annex houtfabriek op en bouwde er ook de bestaande ‘fundo’ 
(boerderij) van de missie uit. Zo creëerde hij werkgelegenheid in een gebied waar 
veel werkloosheid heerste.

Inmiddels had het provinciebestuur in Nederland besloten meer medebroe-
ders voor Chili vrij te maken. Op 13 januari 1960 vertrok een tweede groepje van 
drie kapucijnen naar Osorno. Broeder Ephrem ten Haaf (1918-1969) uit Cuijk 
kreeg de leiding over de fundo in Quilacahuín, terwijl Nivardo Snik (1931-2008) 
uit Tilburg onder meer bedrijfsleider werd van de houtfabriek aldaar. Walrich – 
Juan – Janssen (*1930), eveneens afkomstig uit Tilburg, werd er per 13 november 
1960 pastoor in Rahue.

Medio maart 1961 reisde provinciaal Auxilius van Jaarsveld naar Chili om te 
bezien hoe de Nederlandse aanwezigheid daar, ook in juridisch opzicht, beter 
verankerd kon worden. Op aandringen van de generaal in Rome werden kort 
daarop de drie genoemde Misiones definitief aan de Nederlandse provincie toe-
vertrouwd. Daarnaast kreeg de al langer vacante Misión van Trumao, gelegen in 
het bisdom Valdivia aan de rand van La Costa, ook een Nederlandse bedienaar. 
Dat werd Theophorus – Teoforo – de Jeu (*1929) uit Leiden die op 7 juli 1961 
samen met toen nog broeder Piatus – Pio – Hagelaar (*1934) uit Aarle-Rixtel 
naar Chili was vertrokken. Omdat Pio ook in Quilacahuín ging wonen, kon deze 
vestiging in augustus 1961 de status van ‘domus religiosa’ krijgen. Alle Neder-
landse kapucijnen tezamen vormden voortaan ook een regionale fraterniteit van 
de Nederlandse provincie met Auxencio als superior. Voor de meer bestuurlijke 
besognes die met die functie verbonden waren, kreeg hij in 1962 een assistent in 
de persoon van Philemon –Filemón – van de Ven (1918-2000) uit Udenhout. 
Die had sinds 1949 eerst in Voorschoten en nadien in Oosterhout zijn functie als 
leraar Nederlands gecombineerd met het economaat van het seminarie. De toen 
opgedane financieel-administratieve deskundigheid kon hij nu in dienst stellen 
van de Chili-missie. Ook moest hij de onderlinge saamhorigheid van de Neder-
landse missionarissen proberen te versterken.

In datzelfde jaar startten de Nederlandse kapucijnen met het sociaal-gods-
dienstige tijdschrift La Voz de La Costa (De stem van de kust), bedoeld om door 
middel van godsdienstige en educatieve artikelen het zelfbewustzijn van de Indi-
anenbevolking te versterken. Dit maandblad speelde ook een rol bij een in 1963 
gestart vormingstraject voor leken die her en der in de campo zondagsdiensten 
moesten gaan leiden.

In januari 1964 kwam provinciaal Gerontius Loonen samen met missiepro-
curator Ed van den Berge in Chili op visitatie. ‘Het was in de campo een enorm 
armoedige boel; houten gebouwtjes, waar de wind door de kieren heen blaast 
in het koude en vochtige herfst- en winterseizoen. Geen wonder dat de tuber-
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culose daar een killer is…’, aldus de missieprocurator in een terugblik. Beiden 
werden op hun reis vergezeld door drie broeders van de congregatie der Broeders 
Penitenten van Boekel onder leiding van hun algemene overste Richardus Leurs. 
Zij wilden bezien of Osorno voor de congregatie een geschikt missiegebied was. 
Dat bleek het geval. Begin november 1964 arriveerde een eerste groep van zes 
broeders in Quilacahuín. Zij namen hier de leiding van de school over en richtten 
er ook een polikliniek in. Een tweede groep van drie broeders kwam eind 1967 
in Chili aan. Inmiddels ontplooiden de broeders ook in San Juan en in Cuinco 
activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De groep, die uit-
eindelijk uit vijftien broeders zou bestaan en ook in Rahue en Rahue Alto (in 
Osorno) kwam te werken, slaagde er echter niet goed in om met de kapucijnen, 
die qua karakter en persoonlijkheid nogal verschilden en onderling weinig con-
tact hadden, tot één gezamenlijke pastorale aanpak te komen. De fricties hierover 
werden nog eens versterkt door het feit dat de opeenvolgende kapucijnen-pro-
vinciaals de juridische status van de missie en de positie van de paters, broeders 
en zusters daarbinnen nooit goed hebben weten te regelen. Dat werd nog eens 
duidelijk tijdens het visitatiebezoek dat eerste definitor Alfred van de Weijer in 
februari 1969 samen met Leo Bonekamp, sinds najaar 1964 algemene overste 
van de broeders, aan Chili bracht.

Auxencio trad naar aanleiding van dit bezoek terug als superior ten gunste 
van Filemón. Die gaf zijn medebroeders in de jaren nadien echter ook nog (te) 
veel ruimte om wat hun voor ogen stond, pastoraal en/of sociaal, naar eigen in-
zicht uit te voeren. Illustratief hiervoor was de gang van zaken bij de stichting 
‘Freder’, maar ook de keuze die Auxencio na 1969 maakte.

Omdat het in 1962 opgerichte blad La Voz de La Costa gezien het wijd ver-
spreide analfabetisme onder de Mapuches niet echt aan zijn doel kon beant-
woorden, waren Auxencio en Winfredo al in 1965 met financiële en morele 
steun van de missieprocuur in Nederland begonnen met de voorbereiding van 
een ‘radio escuela’: een radioschool met lessen in taal, rekenen en algemene 
ontwikkeling. Daartoe richtten zij op 18 juni 1966 samen met Filemón ‘Freder’ 
op: de ‘Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural’: Stichting Radio- 
school voor de Ontwikkeling van het Platteland. Het doel van de stichting lag 
besloten in die naamgeving: werken aan de godsdienstige, culturele en sociale 
verheffing van de plattelandsbevolking in Chili. De stichting kreeg per 1 oktober 
1966 van overheidswege een zendvergunning. Voor de aankoop van een zendin-
stallatie en de enkele duizenden ontvangsttoestellen die onder de Mapuches 
verdeeld moesten worden, werden in Nederland diverse acties op touw gezet. 
Ook maakte cineast Peter Pennarts een film, ‘Plaats voor nieuwe mensen’, die 
ter ondersteuning van de verschillende acties her en der in Nederland werd ver- 
toond.
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In maart 1968 kon de in Nederland aangekochte zendinstallatie samen met de 
eerste duizend radio’s verscheept worden, waarna op 10 augustus van datzelfde 
jaar Radio La Voz de La Costa voor het eerst met uitzenden begon: de eigenlijke 
schoolradio ‘Santa Clara’ deed dat overdag, de op algemene ontwikkeling gerich-
te ‘La Voz’ in de avonduren. Eerste directeur van de zender werd de Chileense 
kapucijn Hugo Osorio Meléndez, terwijl Auxencio het voorzitterschap van  
Freder op zich nam. Het was echter vooral Winfredo die in de jaren nadien als  
directeur van Freder de mogelijkheden van La Voz optimaal heeft uitgebuit, 
ook in politiek opzicht. Onder zijn leiding richtte Freder zich op vier aan-
dachtspunten: de radio La Voz voor volwasseneneducatie en dan met name de 
bestrijding van het analfabetisme, de schoolradio Santa Clara voor het onderwijs 
aan kinderen, sociaal ontwikkelingswerk voor alle Mapuches en kadervorming 
ten behoeve van een selecte groep van de bevolking. De radio-uitzendingen 
vonden aanvankelijk plaats vanuit een studio in Misión Rahue, maar die werd 
in 1973 overgebracht naar Osorno. In datzelfde jaar werd de linkse president 
Salvador Allende afgezet en begon de dictatuur van generaal Augusto Pino-
chet, die tot 1990 aan de macht bleef. Gedurende heel deze periode heeft La 
Voz zich er ondanks voortdurende intimidatieacties van de Chileense geheime 
dienst nooit van laten weerhouden de politiek van de militaire machthebbers te 
bekritiseren en hen op te roepen een einde te maken aan achterstelling en on-
derdrukking. Dat bleef uiteraard niet onbestraft: in de nacht van 29 op 30 maart 
1977 ging de radiozender in vlammen op. Het duurde vervolgens tot augustus 
1978 voordat weer met uitzenden kon worden begonnen. Vijf jaar later, op 14 
mei 1983, werd de zender met explosieven opgeblazen, maar ook nu werd die 
weer opgebouwd. Maar in 1988 moest de soms weinig diplomatiek optredende 
Winfredo die inmiddels al diverse doodsbedreigingen had ontvangen, wel zijn 
directeurschap van Freder neerleggen. Deed hij dat niet, dan zou hij uitgewezen 
worden. Zijn terugtreden leidde echter niet tot een opheffing van La Voz, noch 
van de koepelstichting Freder. Ook het groeiende aantal commerciële zenders 
in de jaren nadien heeft ‘de stem van de kust’ niet tot zwijgen kunnen brengen. 
In augustus 2008 werd het veertigjarig bestaan van het radiostation groots ge-
vierd als ‘de bewerkstelliging van een ideaal, onbetaalbaar, maar wel mensverhef- 
fend’.

De andere pionier van de Chili-missie, Auxencio Wijnhoven, koos na zijn 
terugtreden als superior in 1969 voor een heel andere weg. In 1970 verliet hij het 
bisdom Osorno om samen met drie anderen, een kapucijn en twee franciscanen, 
een radicaal evangelisch en dus trekkend leven te gaan leiden, zonder vaste woon- 
of verblijfplaats. ‘Vanuit deze ambulante fraterniteit presenteren wij ons niet als 
priester of religieus, maar alleen als gelovigen in Jezus Christus, die zijn leven 
willen navolgen.’ Dit bleek voor zijn drie collegae op den duur toch te hoog ge-
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grepen. Zij hielden het na enkele jaren 
voor gezien, maar ‘evangelico’ Auxen-
cio heeft dit ‘vida caminante’ niet 
minder dan veertien jaar volgehou-
den, terwijl hij overal waar hij kwam 
basisgemeenschappen probeerde te 
stichten. Dat hij daarmee soms in con-
flict kwam met de klerikale structuur 
van de kerk deerde hem niet. In 1984 
keerde hij naar Quilacahuín terug 
om weer ‘gewoon’ pastoor te worden. 
Rusteloos als hij was, verhuisde hij 
begin jaren negentig opnieuw, nu naar 
Santiago, waar hij leiding gaf aan het 

blad Cuadernos Franciscanos en ook andere franciscaanse publicaties uitgaf. In 
1995 keerde hij voor de tweede maal naar Quilacahuín terug. Daar overleed hij 
ook, op 6 augustus 2004.

De keuze van Auxencio in 1970 voor een geheel andere vorm van pastorale 
presentie hing deels samen met de moeite die het de kapucijnen kostte hun pas-
torale praktijk op een eigentijdse wijze vorm te geven. In een terugblik op zijn 
visitatie in maart/april 1973 schreef provinciaal Alfred van de Weijer: ‘Sociaal 
wordt er duidelijk en succesvol gewerkt door radio, koöperatie en onderwijs… 
pastoreel zit men met veel vragen: de kerk is uitgeblust, tot traditie verworden, 
er is vrijwel alleen sacramentenbediening, geen christelijke vernieuwing.’ Diens 
opvolger Piet Leenhouwers die in januari 1978 op visitatie kwam, merkte hetzelf-
de op. Maar hij meldde ook: ‘De werkplek is een zeer moeilijke: de grond is arm, 
onvruchtbaar en maakt een troosteloze indruk. De bevolking mist daadkracht en 
initiatief, gaat gebukt onder een gevoel van minderwaardigheid: het betreft een 
verdrongen groep, die verborgen en verscholen leeft.’

Na afloop van deze visitatie maakte Filemón als superior plaats voor Salvator 
– Adrián – de Vet (*1940). Deze boerenzoon uit Gilze had na zijn priester-
wijding in juli 1968 doelbewust voor een sociaal getint priesterschap in Chili 
gekozen ‘vanwege de cultuur, de taal, de mensen van wie ik het idee had, dat die 
dichter bij ons, Nederlanders staan dan Indonesiërs of de mensen in Tanzania’. 
Na zijn aankomst in 1969 werd hij pastoor in San Juan de la Costa. In de jaren 
nadien heeft hij in zijn parochiedistrict diverse kleine sociale en landbouwkundi-
ge projecten opgezet voor ‘zijn’ Mapuches-Indianen die zo aan werkgelegenheid 

Chili-missionaris Adrián de Vet (*1940) 
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werden geholpen. Ook zorgde hij ervoor dat er in San Juan een basisschool an-
nex internaat kwam met diverse vervolgopleidingen. Als superior gaf hij in 1980 
leiding aan acht Nederlandse kapucijnen. Voorts had hij ook de zorg voor zes 
broeders uit de kring der Penitenten, een broeder van de Broeders van Heerlen 
en zes – Duitse – zusters van de eerder genoemde congregatie van het Heilig 
Kruis.

Kort daarop besloot de generale definitie in Rome de diverse verspreid  
wonende buitenlandse kapucijnengroepen en de sinds 1975 bestaande Chileen-
se provincie van Santiago tot één nieuwe provincie samen te voegen. Tot die 
buitenlandse groepen behoorden afgezien van de Nederlandse regionale frater-
niteit een Spaanse groep van 25 man, 35 kapucijnen uit Beieren die samen de 
missie van Araucanië vormden, alsmede een viertal Walen. De nieuwe provincie 
van de H. Franciscus werd op 11 februari 1982 opgericht. Van de Nederlandse 
zusterprovincie kreeg zij een ‘bruidsschat’ mee van vijftigduizend gulden. Zes 
Nederlanders, twee Walen en een Chileen ‘stichtten’ samen een nieuwe regiona-
le communiteit onder leiding van Adrián de Vet. Twee landgenoten, Pio Hage-
laar die op 9 december 1973 in Nederland priester was gewijd en Juan Janssen 
die na zijn pastoorschap in Rahue sinds 1974 in Cuinco had gewerkt en zich 
daar ontwikkeld had tot ‘pastor-ondernemer’, kozen in de jaren nadien voor 
een werkkring buiten La Costa. Pio ging naar Valdivia de Paine, negenhonderd 
kilometer noordelijk van Osorno. Daar combineerde hij een pastoorschap met 
de functie van vormingsverantwoordelijke voor aanstaande kapucijnen. Juan 
ging eerst naar Santiago, waar hij op de berg San Cristobal een klein kerkje be-
diende en een contemplatief bezinningscentrum voor studenten opzette. Twee 
jaar later verhuisde hij naar Paine, waar hij met twee Chileense medebroeders 
de verwaarloosde kluizenarij El Alamo opknapte en er een boomkwekerij aan- 
legde.

Inmiddels had de laatst aangekomen Nederlandse kapucijn Damasus – Al-
bert – Slaats (*1938) uit Eindhoven, – hij was in november 1972 in Osorno ge-
arriveerd –, het land alweer verlaten. Nieuwe aanwas vanuit Nederland viel niet 
meer te verwachten. En omdat de meeste Chileense kapucijnen weinig voelden 
voor de wijze waarop hun Nederlandse medebroeders in La Costa werkten, 
moest er iets anders gebeuren om de kerk- en samenlevingsopbouw aldaar voor 
de toekomst veilig te stellen. Daarom werd eind 1996 de ‘Fundación Misiones de 
La Costa’ opgericht met daarin twee vertegenwoordigers van het bisdom Osor-
no, een broeder penitent, een kapucijn en drie leken-deskundigen op het terrein 
van onderwijs, zorg en geneeskunde. In 2000 werd het beheer van de Chili- 
missie geheel aan deze stichting overgedragen. Hiermee ging de ‘Chilenisering’ 
van de missie, waarmee sinds de start van de nieuwe Chileense provincie in 1982 
begonnen was, een nieuwe fase in. Of en in hoeverre de ‘Fundación’ het werk van 
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de ‘waterdragers’, – zo werden de Nederlandse kapucijnen in Chili in een terug- 
blik na vijftig jaar betiteld –, heeft voortgezet, valt buiten het bestek van dit  
boek. Aan de ontvolking van La Costa heeft zij in elk geval geen halt kunnen 
toeroepen.

5.  De Tanzania-missie: ‘naar een landeigen, Afrikaanse kerk om het 
werk van Christus voort te zetten’ (1959-2008)

Anders dan op Borneo en Sumatra hebben de Nederlandse kapucijnen in Tanza-
nia nooit een eigen missiegebied gehad, alhoewel dat aanvankelijk wel de bedoe-
ling was. Bovendien werden zij, in tegenstelling tot hun medebroeders in Chili 
die merendeels binnen een vrij klein gebied werkzaam waren, van meet af aan 
door de aartsbisschop van Dar es Salaam, de Zwitserse kapucijn Edgar Aristide 
Maranta (1897-1975), naar ver van elkaar verwijderde missieposten gestuurd. 
Dat hing samen met de opdracht die Maranta bij zijn aantreden als aartsbisschop 
op 25 maart 1953 van de Propaganda Fide in Rome had ontvangen. Hij moest in 
zijn ambtsgebied zo snel mogelijk toewerken naar de vorming van een landeigen, 
diocesane kerkstructuur met bisdommen en dekenaten. De ‘implantatio’ van de 
kapucijnenorde in zijn kerkprovincie was hieraan ondergeschikt. Daarom heeft 
hij zich ook lang verzet tegen de pogingen van een aantal van zijn Zwitserse 
medebroeders om binnen zijn territorium kloosters te stichten. Die zijn er echter 
toch gekomen met als uiteindelijk resultaat dat in 1996 een zelfstandige Tanzani-
aanse kapucijnenprovincie kon worden opgericht.

De eerste Zwitserse kapucijnen kwamen in 1921/’22 naar de voormalige 
Duitse kolonie Oost-Afrika. Sinds 1888 hadden daar, – afgezien van de Paters 
van de Heilige Geest en de Witte Paters –, Duitse benedictijnen van St. Otti-
lien (Beieren) missiewerk verricht. Maar na de Eerste Wereldoorlog was Duits 
Oost-Afrika, dat pas in 1910 min of meer vaste grenzen had gekregen, weer 
uiteengevallen en onder ‘de overwinnaars op Duitsland’ verdeeld. Het vasteland 
van het huidige Tanzania, toen Tanganyika Territory geheten, werd samen met 
het eiland Zanzibar een mandaatgebied van de Volkenbond en per 20 juli 1922 
formeel onder Brits beheer geplaatst. Duitse priesters en zusters waren daar nu 
niet meer welkom. Wie er nog zat, kon vertrekken.

De benedictijnen van St. Ottilien hadden behalve in de regio rond Dar es 
Salaam ook in het zogeheten Ulanga-district gewerkt, ongeveer 450 kilometer 
ten zuidwesten van Dar es Salaam. In de hoofdplaats van dit gebied, Mahenge, 
lag een belangrijke Duitse bestuurs- en garnizoenspost. Daar had de missie zich 
ook gevestigd. Voorts waren er missieposten gesticht in onder meer Ifakara, ook 
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wel genoemd ‘de poort tot de regio Mahenge’ en, – iets buiten het eigenlijke 
Ulanga-district –, in Kwiro. Ten behoeve van elk van deze missieposten hadden 
de benedictijnen een gebied van honderd tot tweehonderd hectaren gekocht en 
er een stenen kerk, een patershuis, scholen en zo mogelijk ook een zusterhuis 
met polikliniek gebouwd. Wat later kwamen daar nog een timmerwerkplaats, 
een boerderij en andere werkhuizen bij. Daardoor hadden deze posten het karak-
ter van heuse benedictijnse bolwerken gekregen.

In augustus 1906 had de Propaganda Fide het apostolisch vicariaat van Dar 
es Salaam opgericht met als eerste vicaris de Duitse benedictijn Thomas Sprei-
ter die aan het hoofd kwam te staan van een gebied dat toen meer dan 130.000 
vierkante kilometer besloeg. Begin juni 1921 werd hij door de Engelsen gedwon-
gen zijn ambtsgebied te verlaten ten gunste van de Zwitserse kapucijn Gabriël 
Zelger. Onder zijn leiding werden vanuit de bestaande missiestaties bijstaties 
gesticht, zoals in Ruaha, Kasita en Luhombero. Die groeiden op hun beurt weer 
uit tot volwaardige staties met eigen schooltjes, poliklinieken, leprozerieën en 
andere verzorgingshuizen. Daarbij kregen de Zwitserse kapucijnen volop hulp 
van de eveneens uit Zwitserland afkomstige franciscanessen van Baldegg. Zel-
ger werd in maart 1930 opgevolgd door zijn medebroeder en landgenoot Edgar 
Maranta. Onder diens leiding namen de kapucijnen in 1932 een groot gebied aan 
de overzijde van de Kilomberorivier over van de Italiaanse Consolata-missiona-
rissen van Iringa.

Nadat het vicariaat van Dar es Salaam in maart 1953 was verheven tot aarts-
bisdom, werden in de jaren nadien vijf suffragaanbisdommen van het aartsbis-
dom afgesplitst. Zo werd Mahenge in april 1964 een eigen bisdom onder leiding 
van de Tanzaniaanse wereldheer Elias Mchonde. Hij had in 1948 tot de eerste 
lichting landeigen priesters behoord van wat toen nog het apostolisch vicariaat 
van Dar es Salaam was. Een gevolg van die afsplitsingen was dat de kapucijnen 
die tot dan toe allemaal onder het gezag van de aartsbisschop van Dar es Salaam 
hadden gewerkt, nu ‘verdeeld werden’ over verschillende bisdommen. Met die 
verdeling hebben de Nederlandse kapucijnen ook te maken gekregen.

Omdat de Indonesische regering vanwege de toenemende politieke en mili-
taire spanningen over Nederlands Nieuw-Guinea in de loop van de jaren vijftig 
nauwelijks nog visa voor Nederlanders afgaf, moest het Nederlandse provincie-
bestuur op zoek naar andere mogelijkheden om jonge medebroeders die naar de 
missie wilden, een werkplek te bezorgen. Chili bleek een goed alternatief, maar 
daarmee was het probleem van Kalimantan en Sumatera niet opgelost. Daar zat 
men namelijk te springen om vers bloed en dat kon niet uit Chili komen. En dus 
richtte provinciaal Auxilius van Jaarsveld zijn blik naar aangrenzende provincies. 
Zo werd overwogen meer Nederlandse kapucijnen naar Duitsland te laten gaan 
en dan Nias waar al enkele Duitsers werkzaam waren, aan de Westfaalse pro-
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vincie toe te vertrouwen. Dit laatste is, zoals eerder werd vermeld, ook gebeurd 
en wel bij de oprichting van de apostolische prefectuur Sibolga op 17 november 
1959. Een andere mogelijkheid was om Nederlanders naar het missiegebied van 
de Zwitserse provincie in Tanganyika te zenden en medebroeders uit die pro-
vincie bij wijze van ‘Austausch’ naar Indonesië te sturen. Toen bleek dat men in 
Indonesië hiervoor ook openstond, nam Auxilius contact op met zijn Zwitserse 
ambtsbroeder Seraphin Arnold (1906-2003). Die liet weten Nederland te willen 
helpen als geen andere provincie dat deed.

Tijdens een overleg in oktober 1958 in Luzern deelde Auxilius aan Seraphin 
mee dat hij vijftien tot twintig medebroeders voor Tanganyika beschikbaar wilde 
stellen, mits Nederland binnen de Zwitserse missie aldaar ‘een eigen rayon’ zou 
krijgen. Maar dat kon Seraphin hem niet garanderen. Toch werden reeds enkele 
dagen later de namen van de eerste drie Nederlandse kandidaten voor Tanganyi-
ka aan Zwitserland doorgegeven, waarna Seraphin op zijn beurt de namen van 
drie van zijn medebroeders, bestemd voor Kalimantan, aan Auxilius doorgaf. 
Op advies van aartsbisschop Maranta gingen de drie Nederlanders – Leonius 
Langeveld (1928-2005) uit ’s-Gravenhage, Novatus Kavelaars (1931-1989) uit 
Zevenbergen en Zacheus – Piet – van Laarhoven (*1930) uit Eindhoven – kort 
daarop naar een klooster in Engeland om goed Engels te leren. Medio mei 1959 
werd in Den Bosch door Auxilius en Seraphin en hun beider secretarissen ‘een 
overeenkomst met betrekking tot de uitzending van missionarissen naar respec-
tievelijk Indonesië en Dar es Salaam’ opgesteld en ondertekend. Vastgelegd werd 
onder meer dat de eigen provincie verantwoordelijk bleef voor de financiering 
van de uitzending en het levensonderhoud van de betrokken missionarissen, zo-
lang die missionarissen nog niet over een eigen rayon beschikten. Enkele dagen 
later, op 21 mei 1959, vertrokken Leonius, Novatus en Zacheus vanuit Tilburg 
naar Dar es Salaam.

Na aankomst aldaar op 5 juni studeerden zij eerst nog enige tijd Swahili, 
waarna zij door aartsbisschop Maranta naar drie heel verschillende standplaatsen 
werden gestuurd: voor Leonius was dat Ruaha, genoemd naar het gelijknamige 
riviertje, voor Zacheus het dertig kilometer ten noorden daarvan gelegen Kwiro, 
terwijl Novatus in Dar es Salaam werd geplaatst. Hij werd er in 1960 pastoor- 
plebaan van de ‘St. Joseph’s Cathedral’ en hoofdredacteur van het daar verschij-
nende blad Ecclesia. In 1972 verruilde hij die functies voor het directeurschap van 
het tweewekelijkse katholieke opinieblad Kiongozi (De Gids) dat bestemd was 
voor heel Tanzania en onder zijn leiding een oplage kreeg van 120.000 exempla-
ren. Aan het hoofd van katholiek Tanzania stond inmiddels een landeigen kerk-
leider: kardinaal Laurean Rugambwa. Hij was op 19 december 1968 de opvolger 
geworden van Edgar Maranta als aartsbisschop van Dar es Salaam en heeft tot in 
1992 die kerkprovincie geleid.
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In augustus 1959 reisde Auxilius van Jaarsveld samen met zijn medebroeder, 
de missioloog Gregorius van den Boom (1901-1985) uit Breda, naar Tanganyika 
voor overleg met toen nog aartsbisschop Maranta over onder meer een eigen Ne-
derlands werkdistrict en om te bezien aan wat voor type missionaris hij behoefte 
had. Kort na zijn terugkeer op 19 september 1959 werd Mattheus – Albert – van 
Maanen (1918 – uittrede 5 april 1975) die eerder een artsenstudie had gedaan, 
voor Tanganyika benoemd. Auxilius beloofde hem zich ervoor in te zetten dat 
de algemene overste van de Franciscanessen van Veghel die voor haar zusters ook 
geen visa voor Indonesië meer kon krijgen, nu eveneens voor Tanganyika zou 
kiezen. Dat had hij ook de aartsbisschop toegezegd. In de loop van 1960 zijn 
inderdaad acht zusters van Veghel naar Dar es Salaam vertrokken. Zij werden 
door Maranta diep in het binnenland in Kipatimu geplaatst, waar Mattheus, be-
ter bekend als ‘dokter Ajab’, inmiddels een kliniek had opgezet. In datzelfde jaar 
werden nog eens zeven jonge kapucijnen voor Tanganyika benoemd. In 1961, 
het jaar waarin Tanganyika als Tanzania een zelfstandige staat werd, kwamen er 
nog twee en in 1963 eveneens twee. De laatste van de totaal zestien Nederlandse 
kapucijnen die in Tanzania hebben gewerkt, reisde in 1965 af. Inmiddels was 
de Indonesische regering er namelijk weer toe overgegaan visa aan Nederlandse 
missionarissen te verstrekken.

In 1965 bevonden zich in totaal 21 Zwitserse kapucijnen in Indonesië, deels 

Op 21 mei 1959 vertrokken de eerste drie Nederlandse kapucijnen naar Tanzania. 
V.l.n.r. Zacheus – Piet – van Laarhoven (*1930) uit Eindhoven, Novatus – Frans –  
Kavelaars (1931-1989) uit Zevenbergen en Leonius – Bart – Langeveld (1928-2005)  
uit ’s-Gravenhage begonnen hun reis op het station van Roosendaal.
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op Kalimantan, deels op Sumatera. In Tanzania verbleven op dat moment nog 
vijftien Nederlandse kapucijnen, omdat de lekenbroeder Eutychius van Midden 
(*1930) uit Oldenzaal in 1961 naar Nederland was teruggekeerd en kort daarop 
ook was uitgetreden.

De Nederlandse kapucijnen hebben in Tanzania gedurende een aantal jaren 
in vier verschillende bisdommen gewerkt, te weten in Dar es Salaam en in Ma-
henge en, in het noorden van het land, in Moshi en in Mbulu. De twee laatstge-
noemde bisdommen behoorden tot de kerkprovincie Arusha. Voor de Neder-
landers bekende missieposten, c.q. parochies waren allereerst Kipatimu, Ruaha 
en Kwiro. Vooral Kwiro, dat vanouds bekendstond als ‘Klein-Zwitserland’, was 
een belangrijke statie. In dit district woonden in 1964 ongeveer 12.000 katho-
lieken, 90% van de totale bevolking aldaar. Andere posten die voor kortere of 
langere tijd door Nederlanders werden bemand, lagen onder meer in Igota, Biro, 
Mtimbira en Sofi en in Noord-Tanzania in Rhotia en Kilimamoja. Voorts zijn er 
altijd twee of drie Nederlanders werkzaam geweest in een of meer van de stads-
parochies van Dar es Salaam. Zo was Mansuetus – Henk – Brinkhof (*1929) uit 
Maarssen vanaf 1980 eerst plebaan van de St. Jozefkathedraal en nadien pastoor 
van Msimbazi, met ongeveer 25.000 parochianen de grootste parochie van het 
stadsdistrict. Zacheus van Laarhoven, die voorheen pastoor was in Msimbazi, 
verhuisde in 1998 naar de stadswijk Vingunguti, waar hij een grote nieuwe kerk 
bouwde. In de hoofdstad bevond zich ook het kapucijnenklooster van San Da-
miano waar de ‘stadspastoors’, Zwitsers zowel als Nederlanders, één avond in de 
week samenkwamen.

Bij hun werk zowel in de stad als op het platteland hebben de Nederlandse 
kapucijnen zich laten leiden door de gedachten en plannen zoals neergelegd in 
de zogenoemde ‘Kasita-verklaring’ uit voorjaar 1971. Dit actieprogramma was 
erop gericht ‘onze medebroeders van Tanzania’ de kans te bieden zo snel mo-
gelijk en steeds meer zichzelf te leiden. Daartoe zou toegewerkt moeten worden 
naar de vorming van een eigen custodie van de orde in Tanzania. Het idee was 
dat daartoe in 1975 kon worden overgegaan. Maar dat was gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Tijdens zijn visitatiebezoek in januari 1976 constateerde provin-
ciaal Piet Leenhouwers dat de kerk in Tanzania nog een kerk-in-opbouw was, 
maar ook dat de bisschoppen aan dat proces te weinig leiding gaven. Als groep 
drukten de Nederlanders ook geen stempel op die ontwikkeling, omdat zij te 
ver uit elkaar woonden om geregeld voor overleg bij elkaar te komen. Daarom 
adviseerde de provinciaal zijn medebroeders om als groep zeker eenmaal per jaar 
samen te komen en ook meer oog te hebben voor elkaars welbevinden. Hij vond 
het schokkend dat van de zestien medebroeders die sinds 1959 naar Tanzania 
waren vertrokken, er inmiddels alweer vijf naar Nederland waren teruggekeerd 
en ook waren uitgetreden. Mede daarom benoemde hij Leonius Langeveld tot 
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aanspreekpunt en contactpersoon, ook richting Nederland. Hij bestreed overi-
gens dat de missieprocuur in Nederland zich meer om Indonesië bekommerde 
dan om Tanzania.

Na een moeizaam verlopen besluitvormingsproces werd op 15 augustus 1981 
de vice-provincie Tanzania opgericht. Van de Nederlandse provincie kreeg zij 
een ‘bruidsschat’ mee van in totaal zestigduizend gulden. De nieuwe vice-pro-
vincie, die onder leiding kwam te staan van de Zwitser Wolfram Burkart, bleef 
vooralsnog afhankelijk van het generale bestuur in Rome. Zij telde bij de aanvang 
114 leden: 49 Tanzanianen, op dat moment nog vrijwel allemaal broeders, en 
65 buitenlanders, hoofdzakelijk Zwitsers. Van de tien Nederlanders die op dat  
moment in Tanzania werkten, werden er negen volwaardig lid van de nieuwe vice- 
provincie. Alleen Leonius – Bart – Langeveld koos samen met achttien andere 
buitenlanders voor een gastlidmaatschap.

Per 1 februari 1996 werd de vice-provincie verheven tot een volwaardige pro-
vincie. Dat gebeurde bij gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van 
de Zwitserse aanwezigheid in Tanzania. De feestelijkheden in Msimbazi-area, 
waar op 2 februari een geheel nieuwgebouwd provincialaatshuis in gebruik werd 
genomen, werden ook bijgewoond door de Nederlandse provinciaal Werenfried 
van Venrooij, missieprocurator Pacificus – Huub – Boelaars (1941-2015) uit Nij-
megen en de redacteur van Met kap en koord Jacques Wijnen. Eerste provinciaal 
werd de Zwitser Isidor Peterhans die al sedert 1991 vice-provinciaal was. De zes 
Nederlandse kapucijnen die toen nog in Tanzania werkzaam waren, gingen allen 
deel uitmaken van de nieuwe provincie. Zacheus – Zakeo – van Laarhoven werd 
lid van de provinciale definitie. Tijdens het eerstvolgende keuzekapittel in januari 
1999 werd hij opnieuw definitor, maar nu krachtens keuze. Belangrijker was dat 
de kapittelleden nu voor het eerst een Tanzaniaan tot hun hoogste overste ko-
zen: Beatus Kinyiaia, waardoor het autochtone karakter van de orde in Tanzania 
versterkt werd. In de navolgende tien jaren nam het aantal landeigen kapucijnen 
toe tot meer dan tweehonderd, waaronder een groeiend aantal priesters. Het is 
hun taak om samen met de andere Tanzaniaanse priesters, zusters en catechisten 
leiding te geven aan een verdere afrikanisering van de Tanzaniaanse kerk en een 
autochtoon kerkconcept te ontwikkelen dat in personeel en economisch opzicht 
toekomstbestendig is. Daarbij zou het model van de ‘Small Christian Commu-
nities’, aan de opbouw waarvan ook de Nederlandse kapucijnen vanaf medio 
jaren zeventig een belangrijke bijdrage hebben geleverd, van groot nut kunnen  
zijn.
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6.   De activiteiten van de missieprocuur: ‘ten dienste van het missie- 
 werk overzee en de missie-actie in eigen land’ (1905-2008)

Nadat de Nederlandse kapucijnen in februari 1905 de zorg hadden gekregen 
voor de apostolische prefectuur van Nederlands-Borneo, moest er ook een ‘Pro-
cure der tijdelijke zaken voor de Missies’ worden opgericht, zoals dat toen werd 
genoemd. Maar van een formele oprichting van zo’n missieprocuur was voor- 
lopig nog geen sprake. Het provinciebestuur besloot alleen de gardiaan van het 
Tilburgse klooster, Walterus Ruigrok (1857-1920) uit Moerkapelle, te belasten 
met de boekhouding ten behoeve van het nieuwe apostolaatswerk in het verre, 
voor kapucijnen nog onbekende Indië. Pas in de loop van 1906 kreeg Walterus de 
functie van ‘missieprocurator’ met een aantal daarbij behorende bevoegdheden. 
Dat dankte hij waarschijnlijk aan het provinciaal kapittel van dat jaar. Daar had-
den diverse kapitularissen de zorg voor de missie op Borneo ‘een verantwoorde-
lijkheid van heel de Nederlandse provincie’ genoemd. Die verantwoordelijkheid 
moest volgens hen tot uitdrukking komen in een goed opgezette missionaire 
organisatie binnen die provincie.

Ofschoon hij persoonlijk weinig affiniteit had met de wijze waarop het  
groeiende aantal missionarissen de geloofsverkondiging en de kerkopbouw op 
Borneo en vanaf juni 1912 ook op Sumatra ter hand nam, heeft Walterus veel 
voor het missiewerk betekend, althans in financieel opzicht. Het inzamelen van 
gelden zag hij namelijk als zijn belangrijkste taak. En daarin bleek hij succesvol. 
Zo had hij op 18 mei 1905, – de eerste missionarissen moesten toen nog aan-
gewezen worden –, al een schenking van vijfduizend gulden ontvangen, maar 
daarvoor moesten dan wel tweehonderd missen worden gelezen voor de gulle 
gever. En toen de eerste groep missionarissen op 16 oktober 1905 vanuit Til-
burg vertrok, had hij 45.000 gulden voor Borneo op de bank staan. Dat bedrag 
groeide in de jaren nadien gestaag aan, mede dankzij een aantal schenkingen 
en legaten. Bovendien voerde Walterus een uiterst behoedzaam beleid: op ver-
zoeken van missionarissen om financiële steun voor de bouw van een school of 
kerkje ging hij nooit meteen in. Klachten over zijn zuinigheid legde hij meestal 
naast zich neer.

Onder zijn ‘bewind’ werd in 1911 gestart met de uitgave van de Borneo-Alma-
nak die zich ten doel stelde ‘kunst en aangename lectuur voor jong en oud steeds 
hand aan hand te doen gaan’. Maar dat was niet het hoofddoel van deze jaarlijkse 
uitgave die door leden van de derde orde aan de man werd gebracht en tot na 
de Tweede Wereldoorlog een bloeiend bestaan heeft geleid. De almanak diende 
vooral als propagandamiddel zowel voor het kapucijns missiewerk alsook voor 
de orde als zodanig, maar moest tevens een meer structurele bron van inkomsten 
vormen.
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Met datzelfde doel werd op 1 januari 1918, aanvankelijk geheel tegen de zin 
van Walterus, de Vereniging Sint Fidelis Missiebond opgericht als Nederlandse 
afdeling van het sinds 1899 in Luzern, Zwitserland bestaande Opus Seraphicum 
Missarum. Maar de Nederlandse equivalent van die benaming, Serafijns Lief-
dewerk der Heilige Missen, is hier nooit echt ingeburgerd geraakt: het werd de 
‘Sint Fidelis Missiebond’. De oprichting ervan was ook niet van Zwitserland uit-
gegaan, maar was een initiatief van Andreas Kivits (1884-1969) uit Gemert. Die 
was in juli 1912 als missionaris naar Borneo vertrokken, daar ernstig ziek gewor-
den en in juni 1914 volledig blind naar Nederland teruggekeerd. Hier verruilde 
hij na korte tijd het missiewerk voor de missieactie. De Fidelis Missiebond was 
zijn eerste geesteskind. Doel ervan was ‘het verschaffen van steun op stoffelijk en 
geestelijk gebied aan de Rooms Katholieke Zending in Nederlands Borneo en 
Sumatra’. De leden deden dit door wekelijks minimaal één cent te betalen (vanaf 
1957: één gulden per jaar of ƒ 2,50 per gezin), maar ook door dagelijks voor het 
welslagen van het missiewerk te bidden. De kapucijnen verplichtten zich op hun 
beurt tot een dagelijks gebed voor hun weldoeners en tot het opdragen van een 
aantal missen per jaar tot hunner intentie.

Omdat Walterus vond dat de nieuwe missiebond ‘niet buiten de directe lei-
ding der Procure’ mocht staan, besloot de provinciale definitie de bond onder  
te brengen bij de missieprocuur en de procurator tot hoofd ervan te maken. 
Andreas werd samen met oud-provinciaal Alphonsus van den Bergh uitvoerder 
of assistent en daarmee de belangrijkste propagandist van de bond. Maar belang-
rijker was dat de ‘Vereniging Sint Fidelis Missiebond’ een driekoppig hoofdbe-
stuur kreeg en dat dit bestuur voortaan ook fungeerde als de rechtspersoon van 
de procuur. Dat betekende dat er in de loop van 1918 een einde kwam aan het 
eenmansbedrijf dat de missieprocuur tot dan toe was geweest.

 Na het onverwachte overlijden van de starre en autoritaire Walterus op 1 juli 
1920 kwamen er meer veranderingen in de organisatie en het werk van de mis-
sieprocuur. Diens opvolgers waren toch wat andere persoonlijkheden en hadden 
ook veel meer affiniteit met het missiewerk dan hij. Dat gold nog niet voor Ray-
mundus de Rooij (1874-1943) uit Princenhage die al sinds 1915 vice-procurator 
was en nu voorlopig met het beheer over de procuur werd belast, totdat op 13 
september 1921 oud-provinciaal Anastasius de Goeij (1872-1945) als procurator 
aantrad. De procuur verhuisde kort daarop van een van de spreekkamers van het 
Tilburgse klooster naar enkele logeerkamers. Dat was nodig omdat de werk-
zaamheden van de procuur steeds meer toenamen. Zo konden missionarissen 
na een verblijf van tien jaar in de missie voortaan voor maximaal één jaar op verlof 
komen. Tijdens hun verblijf in Nederland werd de missieprocurator hun belang-
rijkste aanspreekpunt. Anastasius was hiervoor uitermate geschikt omdat hij de 
problemen van de missie uit eigen ervaring kende. Tijdens zijn eerste provinci-
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aalsperiode (1909-1912) had hij een visitatiereis naar Borneo gemaakt en gezien 
onder welke moeilijke omstandigheden de missionarissen moesten werken. Hij 
had daaruit ook de conclusie getrokken dat het missiewerk moest kunnen be-
schikken over een goed georganiseerd en meelevend thuisfront. Daarom zette 
hij tijdens zijn tweede termijn als provinciaal (1915-1918) ook de oprichting van 
de Fidelis Missiebond door.

Die bond werd in de jaren twintig onder zijn leiding uitgebouwd tot een bre-
de organisatie met een verdeling in districten en de aanstelling van zogenoemde 
‘delegati districtuales’, later districtsdirecteuren genoemd. Deze groep kapucij-
nen kwam vanaf 1923 eenmaal per jaar in Tilburg bijeen onder leiding van de 
missieprocurator om te bespreken hoe de werking van de bond versterkt kon 
worden. De oprichting van steeds meer plaatselijke afdelingen gold daarvoor als 
het belangrijkste instrument. Daarvan waren er in 1930 al 324, vooral in de bis-
dommen Breda, Den Bosch en Haarlem.

Een sleutelrol binnen die afdelingen werd vervuld door een groeiend aantal 
zelateurs en zelatrices. Die inden de contributies. Ook haalden zij de missiebus-
jes op die bij katholieke winkeliers op de toonbank stonden. En verder verspreid-
den zij onder verantwoordelijkheid van de procuur de Borneo-Almanak en vanaf 
1922 ook het St. Fidelisklokje, eveneens een initiatief van Andreas van Gemert. 
Dit blad, het officiële orgaan van de Fidelis Missiebond dat viermaal per jaar 
uitkwam, telde in 1926 al veertigduizend abonnees. Het bevatte korte berichten 

Via de kapucijnse missiebusjes kwam jarenlang veel geld binnen voor de missies op 
Borneo en Sumatra. 
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over de missiegebieden Borneo en Sumatra, belevenissen van missionarissen en 
gegevens over hun levensloop. Na de oorlog werd het omgedoopt tot St. Fidelis; 
onder die titel is het blad tot eind 1960 blijven verschijnen. Het moest vooral 
missie-ijver genereren en, zij het indirect, ook voor inkomsten zorgen. Een be-
langrijkere bron van inkomsten voor de procuur vormde echter de verkoop van 
de R.K. Missiescheurkalender, later omgedoopt tot Algemene Missiekalender. Deze 
uitgave van de Sint Claverbond van de jezuïeten kon ook door andere orden en 
congregaties tegen inkoopsprijs worden ingekocht en vervolgens weer tegen een 
vaste, hogere prijs door hen worden verkocht. De kapucijnen hebben dit bijna 
vanaf de start van deze kalender in 1919 gedaan. Aan- en verkoop werden gere-
geld door de procuur die daarmee is doorgegaan tot in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw. Een befaamd en ook kleurrijk kalenderverkoper was broeder 
Climacus Loijen (1899-1990) uit Zeelst. Hij zou tussen 1970 en 1982 in Til-
burg voor een half miljoen gulden aan missiekalenders en miva-loten hebben 
verkocht en daarmee tweehonderdduizend gulden voor de kapucijnenmissies 
hebben opgehaald.

In 1935 werd Gustavus Vissers (1907-1984) uit Raamsdonk als pasgewijd 
priester benoemd tot ‘delegatus provincialis’ van de Fidelis Missiebond. Met die 
benoeming werd hij direct betrokken bij het werk van de missieprocuur. Dat zou 
hij blijven tot zijn onverwachte overlijden op 18 oktober 1984. In die periode 
van bijna vijftig jaar ontwikkelde hij zich tot de invloedrijkste persoon binnen de 
kapucijnse missieactie. Reeds in november 1937 werd hij vice-procurator en en-
kele maanden later als afgevaardigde van de kapucijnen ook lid van de ‘Verenigde 
Missionarissen’. Deze ‘club’ waarin alle missionerende orden en congregaties 
van priester-religieuzen vertegenwoordigd waren, hield zich onder meer bezig 
met de organisatie van de missietentoonstellingen die in deze jaren overal in Ne-
derland plaatsvonden en een grote populariteit genoten. Uiteraard vormden zij 
ook een bron van inkomsten voor die orden en congregaties. Op 31 mei 1938 
volgde Gustavus zijn ‘baas’ Anastasius op als missieprocurator. De procuur was 
inmiddels een heel bedrijf geworden. Zo kon Gustavus voor de meer praktische 
werkzaamheden zoals het klaarmaken en verzenden van bestellingen in grote, 
eigengemaakte kisten naar de missiegebieden gebruikmaken van onder anderen 
Sigismund Loomans (1883-1970) uit Ommel en de broeders Wilhelmus van 
Grinsven (1882-1965) uit Den Dungen en Damianus Maassen (1879-1957) uit 
Uden.

Voor zichzelf zag Gustavus als belangrijkste taak de jonge kerken op Bor-
neo en Sumatra en later ook in Chili en Tanzania de financiële mogelijkheden 
te verschaffen om in verkondiging, maar vooral ook in ontwikkelingsprojecten 
het evangelie gestalte te geven. Het verdroot hem zeer dat dit tijdens de Twee-
de Wereldoorlog vanwege het ontbreken van elke vorm van contact met Indië 
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niet mogelijk was. Hij was dan ook bijzonder opgelucht dat hij begin juli 1946 
weer ‘de eerste som gelds voor het onderhoud der missionarissen’ naar Borneo 
kon sturen: ‘de eerste nood is daarmee gelenigd’. In de jaren nadien heeft hij 
vanuit Nederland al het mogelijke gedaan om de materiële schade die de missie 
in Indonesië had geleden ten gevolge van de internering van alle Nederlandse 
missionarissen en de daarop gevolgde Indonesische onafhankelijkheidsoorlog zo 
snel mogelijk teniet te doen.

Maar bij alle respect voor zijn harde werken was er ook sprake van kritiek op 
het soms eigenmachtige en niet altijd even handige optreden van de ‘boekhou-
der’ Gustavus, niet zozeer bij de missionarissen die hem hoog hadden, als wel bij 
de opeenvolgende provinciebesturen. Zo vond Ferrerius van den Hurk, die van 
november 1945 tot juli 1951 de Nederlandse provincie leidde en nadien nog car-
rière zou maken in de missie van Noord-Sumatra, dat hij onvoldoende betrokken 
werd in de belangrijke zaken van de procuur en te weinig zicht had op de wijze 
waarop de vaak grote sommen missiegelden werden besteed. Daarom werden per 
1 oktober 1950 diverse taken en verantwoordelijkheden anders georganiseerd. 
Voortaan was Gustavus als missie-econoom enkel nog belast met het beheer en 
de verdeling van de geldmiddelen, de organisatie van de reizen van de missio-
narissen en de verzending van goederen naar de missie. Hij behield daarbij de 
drie eerder genoemde assistenten. De voormalige legeraalmoezenier Redemp-
tus Reijgersberg (1903-1960) uit Schiedam werd missieprocurator en kreeg de 
leiding over de gehele missieactie, inclusief het contact met de vele weldoeners. 
Hij kreeg eveneens de beschikking over enkele medewerkers. Valentinus Driesen 
(1893-1980) uit Schoonhoven, die tien jaar missionaris op Sumatra was geweest 
en nadien nog enkele jaren werkzaam was op het Centraal Missie Bureau in Bata-
via (later Jakarta), werd ambtelijk secretaris en als zodanig ook belast met het 
contact met het provinciebestuur. Dat kreeg voortaan ook inzicht in de inkom-
sten en uitgaven van de procuur middels een jaarverslag. Dagobertus Sinnema 
(1903-1976) uit Warga, eveneens oud-Sumatra-missionaris, werd vice-secretaris 
en had ook de leiding over de Fidelis Missiebond, terwijl Columbanus de Jaeger 
(1893-1959) uit Bergen op Zoom zich bezig moest houden met de verschillende 
propaganda-activiteiten.

Of de in 1950 ingevoerde constructie echt werkbaar was en aan de missie-
procurator naast Gustavus voldoende speelruimte bood, mag betwijfeld worden. 
In elk geval werd Redemptus in juli 1954 tijdelijk, want in afwachting van de 
verkrijging van een nieuw visum voor Indonesië, als missieprocurator opgevolgd 
door de voormalige Borneo-missionaris Evodius Nobel (1915-1979) uit Haas- 
trecht. Die kon in 1957 terug naar zijn missiegebied en maakte toen op zijn beurt, 
zij het slechts voor enkele maanden, plaats voor Aloysius Wijnen (1926-1968) 
uit Teteringen, die in afwachting was van een visum voor Sumatra. Toen dat in 
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november 1957 afkwam, werd Gustavus opnieuw procurator. Zijn terugkeer als 
hoofdverantwoordelijke voor de missieprocuur hing vermoedelijk samen met het 
feit dat de Nederlandse kapucijnen in die jaren maar moeilijk visa voor Indonesië 
konden krijgen en dus naar andere missiegebieden uitzagen. Daarom vertrok-
ken in september 1958 zoals eerder vermeld de eerste twee Nederlandse kapucij-
nen naar Chili, terwijl in mei 1959 drie medebroeders naar Tanzania afreisden. 
Voortaan had de missieprocuur in Tilburg dus met vier totaal verschillende mis-
siegebieden te maken. Daarom was het belangrijk dat die procuur geleid werd 
door een goed ingevoerde procurator. Gustavus was dat als geen ander.

Met de instelling van een eigen bisschoppelijke hiërarchie in Indonesië op 
3 januari 1961 maakte de missiestatus in deze regio plaats voor een volwaardige 
kerkstructuur met kerkprovincies en (aarts)bisdommen. Als zodanig vormde 
deze kerkjuridische verheffing een belangrijke fase in het proces van het zelfstan-
dig worden van de katholieke kerk in Indonesië, die voortaan zes kerkprovin-
cies telde: Semarang, Jakarta, Makassar, Endeh, Pontianak en Medan. De twee 
laatstgenoemde werden geleid door een Nederlandse kapucijn: Herculanus van 
der Burgt als aartsbisschop van Pontianak en Ferrerius van den Hurk als aarts-
bisschop van Medan. Op 28 oktober, respectievelijk 24 november 1961 werden 
zij als zodanig geïnstalleerd.

Genoemde veranderingen stelden ook andere eisen aan de wijze waarop van-
uit het vroegere missiemoederland de kerk in Indonesië tegemoet moest worden 

Kaart van het aartsbisdom Medan in 1961 met daarop alle hoofdstaties.
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getreden. Van een paternalistische houding, zo typerend voor de koloniale tijd, 
kon nu geen sprake meer zijn. Mede daarom trad Gustavus Vissers met ingang 
van 1 januari 1964 terug als missieprocurator. Hij werd opgevolgd door de reeds 
eerder genoemde Ed van den Berge die overigens wel over Gustavus kon blijven 
beschikken als ‘dagelijkse adviseur’. Van den Berge had namelijk bij zijn aan-
treden geen enkele missionaire scholing of ervaring. Hij was kort na zijn pries-
terwijding in 1956 studentenmoderator geworden op de Hogere Textielschool 
in Enschede en had in de jaren nadien veel energie gestoken in de vorming van 
een Katholieke Studentenkring in Twente. Tijdens de tien jaar dat hij procurator 
is geweest, heeft de ‘marketingspecialist’ Van den Berge van de missieprocuur 
een goed geoutilleerd en efficiënt werkend kantoor gemaakt, waaraan op zeker 
moment een tiental medewerkers was verbonden. Door zijn toedoen kreeg de 
procuur ook een duidelijk eigen gezicht naar buiten, met name bij de Pauselijke 

Bij het eerste vertrek van een missionaris naar zijn missiegebied zorgde een broer of zus 
vaak voor ‘een afscheidsgroet’ voor familieleden, vrienden en weldoeners. Diomedes – 
Harrie – van Gestel (1921-2002) uit Tilburg vertrok op 18 december 1948 naar Borneo. 
Hij werkte er tot zijn overlijden op 12 december 2002 als rondtrekkend missionaris  
met een eigen ‘dienstreisgebied’, als pastoor en als econoom van het vicariaat, later 
aartsbisdom (1957-2002). 
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Missiewerken en het Centraal Missie Commissariaat (cmc), waarvan hij na-
mens de werkgroep procuratoren ook bestuurslid werd.

Een van de eerste initiatieven van Van den Berge was de oprichting in het 
najaar van 1966 van het informatiebulletin Carissime confrater (afgekort als cc) 
dat was bedoeld om de band tussen de missionarissen en de (Nederlandse) pro-
vincie te versterken. Of zoals hij zelf in de eerste aflevering schrijft: ‘om U te 
laten aanvoelen dat U voor de medebroeders in Nederland een confrater bent 
gebleven’. cc is tot het voorjaar van 2006 blijven bestaan en in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een volwaardig en veelgelezen tijdschrift met een aantal vaste 
rubrieken zoals ‘Politiek Nieuws Nederland’ en ‘Kerkelijk Nieuws Nederland’, 
geschreven door medewerkers met een vlotte pen. Het blad is al die jaren ge-
redigeerd gebleven vanuit de missieprocuur, die vanaf november 1967 kon be-
schikken over een eigen, nieuwgebouwd kantoor naast het Tilburgse klooster. 
Vanuit dit kantoor opereerde de procuur als servicebureau voor de Nederlandse 
missionarissen en als adviesbureau voor de jonge kerken, gebouwd op het werk 
van die missionarissen.

Vanaf eind jaren zestig vond met name in Indonesië een aantal nieuwe ont-
wikkelingen plaats die de procurator dwongen zijn beleid steeds meer af te stem-
men op het beleid dat daar door de betrokken bisschoppen werd gevoerd. Zo 
kregen die bisschoppen na de vervanging van ‘ius commissionis’ door het ‘ius 
mandati’ in februari 1969 (zie hiervoor ook hierboven hoofdstuk 2.3) rechts-
macht over de religieuze instituten die in hun bisdommen werkzaam waren. 
Die instituten moesten nu een contract met hun bisschop sluiten waarin hun 
rechten en verplichtingen zowel in personeel als materieel en financieel opzicht 
waren vastgelegd. In Pontianak ging dat in 1969 om 71 kapucijnen van wie er 38 
van Nederlandse afkomst waren; in Medan om 106 kapucijnen van wie er zestig 
Nederlanders waren en in Sibolga, dat in 1959 was afgesplitst van Medan en 
afhankelijk was van de provincie Rijnland-Westfalen, om 29 kapucijnen, maar 
daar waren geen Nederlanders bij.

Vervolgens waren er de kapittelbijeenkomsten op Sumatera en Kalimantan in 
1971 en ’72, waar besluiten werden genomen, die anticipeerden op de oprichting 
van een zelfstandige Indonesische kapucijnenprovincie. Mede met het oog daar-
op werd in Nederland besloten de Vereniging Sint Fidelis Missiebond niet meer 
als rechtspersoon van de missieprocuur te laten fungeren en een nieuwe stichting 
op te richten: de Stichting Procuur van de Nederlandse Kapucijnen voor Missies 
en Ontwikkelingsprojecten. Deze stichting, opgericht op 15 april 1972 en afge-
kort tot Stichting Missieprocuur Kapucijnen, trad op 15 oktober 1972 in werking 
met een bestuur waarin Van den Berge als procurator voorzitter was en Gustavus 
Vissers secretaris, maar waarin ook de provinciaal zitting had, op dat moment 
Alfred van de Weijer, en voorts oud-provinciaal Gerontius Loonen en Hyginus – 
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Cor – ’t Hoen (1917-2009) uit ’s-Gravenhage. Hiermee was een eerste stap gezet 
richting de integratie van de procuur in het provinciebestuur.

Belangrijk, misschien niet direct voor de procuur maar wel voor de relaties 
tussen de procuur, het provinciebestuur en de kerk in Indonesië was een tweetal 
bijeenkomsten in Den Bosch en Tilburg in juni 1972. Aan de eerste bijeenkomst 
werd deelgenomen door de Duitse, Zwitserse en Nederlandse provinciaals, de 
betrokken missieprocuratoren en missiesecretarissen alsmede de missieover-
sten uit Pontianak, Medan en Sibolga; aan de tweede vergadering alleen door 
de hoofdrolspelers uit Nederland. In beide gevallen ging het over de oprichting 
van een Indonesische kapucijnenprovincie: de meest ideale structuur van die pro-
vincie; de financiële levensvatbaarheid; de bijdrage nadien vanuit de verschillen-
de ‘moederlanden’; en de status van de Europese missionarissen in die nieuwe, 
landeigen provincie. Die nieuwe provincie kwam er, zoals eerder vermeld, op 31 
januari 1976.

Intussen was Ed van den Berge per 1 januari 1974 opgevolgd door Cor ’t Hoen,  
voordien rector in Rotterdam-Charlois en aalmoezenier van het woonwagen-
centrum ‘De Kievit’ in Bolnes. Hij had die functies gecombineerd met diverse 
andere taken zoals het bestuurslidmaatschap van de Medische Missie Actie 
Memisa en het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Missieprocuur 
Kapucijnen. Hij hoefde echter niet naar Tilburg te verhuizen, omdat hij het pro-
curatorschap mocht combineren met de functie van gardiaan in Oosterhout. Dat 
laatstgenoemde aanbod heeft hem waarschijnlijk over de streep getrokken, want 
als procurator was hij, althans naar eigen zeggen geen succes: ‘Het procuurwerk 
was binnen-ordelijk en het voltrok zich grotendeels achter het bureau. Ik stapte 
binnen in een procuur waar de bezetting een levenslange ervaring en een ge-
vestigde mening had.’ Die ‘levenslange ervaring’ werd bepaald door een zestal 
medebroeders onder leiding van de alom aanwezige Gustavus – Guus – Vissers 
en diens ‘goedlopend familiebedrijfje’.

’t Hoen heeft zich vooral beziggehouden met de inhoud van cc en de fi-
nancieel-economische en personele afwikkeling van hetgeen samenhing met 
de totstandkoming van de Indonesische kapucijnenprovincie. Daartoe sloot de 
Nederlandse provincie op 28 december 1976 een overeenkomst met het aarts-
bisdom Medan en op 18 januari 1977 met het aartsbisdom Pontianak, waarbij 
de procuur werd aangewezen als het uitvoerende orgaan voor de financiële en 
materiële hulp aan die aartsbisdommen. Daarbij waren inberekend de werving 
van fondsen ten behoeve van beide aartsbisdommen, de bijstand bij de realise-
ring van ontwikkelingsprojecten en het beheer van de fondsen die het eigendom 
waren van genoemde aartsbisdommen. Voornaamste taak van ’t Hoen was het 
vinden van financiers voor het groeiend aantal projectaanvragen vanuit de ver-
schillende voormalige missiegebieden. Daarbij ging het niet alleen om Indonesië, 
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maar ook om Chili en Tanzania. Met het oog daarop richtte de Nederlandse pro-
vincie zelf op 1 september 1980 zoals eerder reeds vermeld de Stichting Kerk- en 
Maatschappijvernieuwende Projecten (skmp) op (zie hiervoor hoofdstuk 4.6 
van deel ii). In het bestuur van deze stichting die projecten steunde gericht op 
bevrijding van de ‘armen’ zowel in de Eerste als in de Derde Wereld, kregen twee 
kapucijnen zitting, onder wie de missieprocurator.

De skmp is tot eind 2002 blijven bestaan en heeft in de 21 jaar van zijn be-
staan miljoenen guldens en later euro’s aan de meest uiteenlopende projecten 
besteed. Ook in de Projectencommissie Minderbroeders Kapucijnen die met 
ingang van 1 januari 2003 in de plaats kwam van de skmp en belast werd met 
de besteding van de fondsen van zowel de procuur als de provincie, kreeg de 
missieprocurator qualitate qua zitting. Maar dat was toen al lang niet meer Cor 
’t Hoen. Die was er trouwens gaandeweg van overtuigd geraakt dat de procuur 
eigenlijk wel afgebouwd kon worden, omdat het aantal Nederlandse missionaris-
sen steeds meer afnam en de voormalige missiegebieden uitgegroeid waren tot 
zelfstandige kerkprovincies.

Maar die opvatting werd in het geheel niet gedeeld door Pacificus – Huub 
– Boelaars (1941-2015), die op 6 juli 1984 tot zijn opvolger werd benoemd en 
in oktober van datzelfde jaar als procurator aan het werk ging. Anders dan ’t 
Hoen was hij van meet af aan goed ingevoerd in de actuele missieproblematiek. 
In het kader van zijn studie godsdienstsociologie was hij begin jaren zeventig 
naar Indonesië vertrokken. Hij had gewerkt op Sumatra, onder meer bij een 
project voor drinkwaterputten, en op Borneo en vanaf 1973 tot eind 1982 bij de 
afdeling sociaal-kerkelijk onderzoek van de Katholieke Atma Jaya Universiteit in 
Jakarta. Hij was van oordeel dat de jonge kerken in Indonesië, Chili en Tanza-
nia op financiële steun vanuit Nederland moesten kunnen blijven rekenen, maar 
ook dat de kerk in Nederland de veerkracht van de jonge kerken nodig had om 
niet te verstarren. Naar zijn mening kon de missieprocuur in die wisselwerking 
een brugfunctie vervullen: niet allereerst als ‘doorgeefluik’ van financiële zaken 
of projectaanvragen, maar vooral als ‘communicatiekanaal’. cc vervulde daarbij 
een belangrijke rol, vooral naar de tachtig Nederlandse missionarissen die op dat 
moment nog in Indonesië, Chili en Tanzania werkzaam waren. Boelaars wist het 
provinciebestuur voor zijn standpunt te winnen, getuige het feit dat hij na het 
plotselinge overlijden van Gustavus Vissers op 18 oktober 1984 vrijwel onmid-
dellijk een goed ingevoerde medewerker naast zich kreeg. Het was Filemón van 
de Ven (1918-2000) uit Udenhout, die van 1962 tot 1981 als missionaris in Chili 
had gewerkt, zich daar vooral in administratief opzicht had onderscheiden en nu 
vice-procurator werd. Hij bleef dat tot eind november 1997.

Inmiddels waren wel al van bovenaf twee veranderingen doorgevoerd waar-
mee de autonomie van de missieprocuur werd ingeperkt. Dat was allereerst de 
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oprichting op 1 juli 1988 van een Centraal Beleggingsfonds waarmee beoogd 
werd het belegde geldvermogen van enerzijds de Nederlandse provincie en an-
derzijds de Stichting Missieprocuur Kapucijnen samen te voegen en te doen be-
heren onder verantwoordelijkheid van een zogenoemde Participantenraad met 
daarin onder anderen de missieprocurator, maar ook de provinciaal. En dat was 
ook de aanpassing van de statuten van de Stichting Missieprocuur Kapucijnen, 
waarbij het provinciebestuur met ingang van 13 januari 1995 statutair als bestuur 
van deze stichting ging functioneren en de missieprocurator dat bestuur met zijn 
kennis moest ‘voeden’. Hiermee werd een wens gehonoreerd die tijdens diverse 
provinciale kapittels naar voren was gebracht, namelijk toe te werken naar een 
volledige integratie van de procuur in het provinciebestuur. Daarmee was trou-
wens al begonnen na het kapittel van juni 1993. Maar in de praktijk van alledag 
bleef de procurator zijn werk gewoon voortzetten, zij het voortaan onder ver-
antwoordelijkheid van het provinciebestuur. Een volgende stap was erop gericht 
een einde te maken aan de ‘bankfunctie’ van de procuur voor de beide aartsbis-
dommen Medan en Pontianak. Daartoe werd tijdens een tussenkapittel op 16 
november 2006 besloten de financiële relaties van de procuur met deze beide 
aartsbisdommen vóór 31 december 2008 af te bouwen. De betrokken bisschop-
pen werden geacht het vermogen vanaf dat moment in eigen beheer te nemen. 
De service aan en de persoonlijke begeleiding van missionarissen moesten ech-
ter blijven bestaan en datzelfde gold voor de communicatie met de voormalige 
missiegebieden. Vooralsnog bleven deze taken bij de missieprocurator berusten. 
Hieraan werd ook op de navolgende kapittels vastgehouden. De kapitularissen 
bleken vooral gevoelig voor het argument van Boelaars dat een goed toegeruste 
procuur noodzakelijk was om de zorg voor de missionarissen (in 2008 waren er  
dat nog achttien met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar) tot de laatste man te kun- 
nen waarborgen. Ook was die procuur onmisbaar voor de opvang van terugke-
rende missionarissen. Dat verklaart dat de procuur anno 2016 nog steeds bestaat.
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vi.  De Nederlandse provincie binnen de mondiale  
kapucijnenorde (1882-2008)

Dit verhaal over leven en werken van de Nederlandse kapucijnen eindigt 
bij het 43ste keuzekapittel van de Nederlandse provincie in mei 2008. 
Tijdens dit beraad werd Kenneth – Piet Hein – van der Veer (*1942) uit 

Laren tot provinciaal gekozen. In die functie stelde hij zich onder meer ten doel 
zijn medebroeders, leden van een vergrijsde provincie, een waardige en plezie-
rige oude dag te bezorgen. Maar hij wilde ook initiatieven bevorderen die erop 
gericht waren het franciscaans charisma in Nederland levend te houden. Zijn 
opvolger Gerard Remmers (*1949) uit Velsen, die in juni 2014 tot provinciaal 
werd gekozen, deed en doet niet veel anders, hoewel hij over minder mogelijk-
heden, lees: medebroeders, beschikt om dat franciscaans charisma nog op een 
vitale manier present te kunnen stellen. Per 1 januari 2016 waren er namelijk nog 
slechts zestig kapucijnen in Nederland. Van hen woonden er op dat moment 25 
in het klooster annex kloosterverzorgingshuis op de Korvel in Tilburg en veer-
tien in het klooster in ’s-Hertogenbosch. De andere medebroeders hadden een 
privéadres met dien verstande dat negen van hen wel bij een van beide genoemde 
communiteiten behoorden. Enkele broeders waren ook nog werkzaam: studieus 
of pastoraal, binnenshuis of buitenshuis.

Bij het aantreden van Piet Hein van der Veer in 2008 lag het ledenbestand 
uiteraard nog een stuk hoger. Er verbleven per 1 januari van dat jaar in totaal 97 
kapucijnen in Nederland. Van hen woonden er 84 in een van de vijf toen nog be-
staande communiteiten: Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Velp, Breda en Babberich. 
Maar de gemiddelde leeftijd van alle Nederlandse kapucijnen bedroeg toen al 74 
jaar: voor de meeste niet-religieuzen een leeftijd om weinig meer te ondernemen. 
Maar dat gold niet voor het merendeel van de toen nog levende kapucijnen. Zij 
verzorgden in en rond de (klooster)kerken van de vijf genoemde communiteiten 
nog diverse vormen van pastoraat en apostolaat. De beslissing om desondanks 
het jaar 2008 als een afsluitende cesuur te hanteren heeft daar dan ook niets mee 
te maken.

Doorslaggevend voor die cesuur was de besluitvorming rond een kwestie die 
meer dan tien jaar tevoren vanuit het generaal bestuur in Rome was ingebracht en 
die uiteindelijk op het provinciaal kapittel van mei 2008 werd afgerond. Daarbij 
ging het om de vraag of en hoe met het oog op de toekomst van het kapucijnenle-
ven in Nederland gestalte moest worden gegeven aan wat toen werd genoemd ‘de 
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internationale personele solidariteit’. Daarmee doelde het generaal bestuur op de 
inschakeling van kapucijnen uit andere ordesgebieden in leven en werken van de 
Nederlandse provincie. De uitkomst van die discussie heeft voor de kapucijnse 
aanwezigheid in Nederland ver strekkende gevolgen gehad. Tegelijkertijd laat 
die discussie iets zien van de ‘eigenstandigheid’ van de Nederlandse provincie 
binnen het mondiale verband van de kapucijnenorde en dan vooral ten opzichte 
van de belangrijkste belichaming daarvan: het generaal bestuur in Rome. In zijn 
algemeenheid geldt trouwens dat de structuur van de kapucijnenorde primair 
bepaald wordt door de afzonderlijke provincies en niet door het generaal bestuur 
in Rome. Maar dit roept wel de vraag op hoe de Nederlandse provincie zich sinds 
1882 binnen de wereldwijde orde heeft ‘bewogen’. Voor het antwoord op die 
vraag kunnen verschillende invalshoeken worden gekozen. Twee ervan komen in 
dit deel aan de orde. Daarna volgt een schets van het besluitvormingsproces rond 
de internationale personele solidariteit. Daarmee telt dit deel drie hoofdstukken.

1.  De bijdrage van Nederlandse kapucijnen aan de orde wereldwijd

Uiteraard werden er bij de oprichting van de Nederlandse provincie in 1882 tus-
sen het generale en het provinciale bestuur over en weer bepaalde verplichtingen 
en verantwoordelijkheden aangegaan, zowel in financieel-economisch en perso-
neel opzicht als vanuit bestuurlijk oogpunt. Zo reisde een Nederlandse delegatie 
sindsdien elke zes jaar naar Rome om deel te nemen aan het generale keuzeka-
pittel en zo mogelijk ook invloed uit te oefenen op het beleid van de orde op 
wereldniveau. De eerste keer dat die reis werd ondernomen, was op 28 april 1884. 
Toen vertrok provinciaal Archangelus van de Coolwijk samen met zijn custodes 
Benedictus van den Dries (1826-1900) uit Asten en Lambertus van Susteren 
(1833-1903) uit Velp voor een, gezien de gekozen route, omslachtige tocht naar 
de Eeuwige Stad. Die duurde dan ook een volle week.

Tijdens dat 65ste generaal kapittel van 9 tot 18 mei 1884 werd Bernard Chris-
ten (1837-1909) uit Andermatt tot generaal gekozen. Een poging van een groep 
kapittelleden uit Noordwest-Europa om Lambertus van Susteren in het generaal 
definitorium gekozen te krijgen, mislukte omdat Lambertus zich terugtrok na-
dat hij in de eerste stemronde 22 stemmen had behaald.

Maar bij de keuzekapittels nadien werd driemaal een Nederlander in het ge-
neraal bestuur gekozen. In mei 1926 was dat Gondulphus Fermont (1888-1963) 
uit Terneuzen, in juni 1958 Clementinus Schutijser (1909-1988) uit Vlissingen 
en in juni 1970 Optatus van Asseldonk (1909-1999) uit Veghel. Voorts heeft 
ook Agathangelus Selders (1887-1969) uit Waspik één bestuursperiode deel uit-
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gemaakt van de generale definitie en wel van 1946 tot 1952. Dat gebeurde echter 
niet krachtens een verkiezing door de gezamenlijke kapittelleden, maar via een 
benoeming door de paus. Het generaal kapittel dat in 1944 had moeten plaats-
vinden was toen vanwege de oorlog uitgesteld, maar had ook in 1945 en 1946 
geen doorgang kunnen vinden. Daarom benoemde paus Pius xii (1939-1958) 
per 30 april 1946 bij pauselijk decreet een nieuw generaal bestuur. Dat kwam 
onder leiding te staan van Clemens van Milwaukee (1891-1969), op dat moment 
provinciaal van de provincie van Mount Calvary in de Verenigde Staten.

Dat de paus bij die gelegenheid Agathangelus tot een van de zes definitoren 
benoemde, lag enigszins voor de hand. De pausgetrouwe kerkjurist Agathan-
gelus was in 1920 secretaris generaal van de orde geworden en in 1926, 1932 en 
1938 in die functie herbenoemd. Daarmee vervulde hij een sleutelrol in de con-
tacten tussen het generaal bestuur in Rome en de kapucijnenvestigingen elders 
in de wereld. Veel van die vestigingen kende hij ook persoonlijk, omdat hij er 
visitatiebezoeken had afgelegd. Die bezoeken waren overigens niet altijd even 
soepel verlopen. Agathangelus was een uiterst plichtsgetrouw en ook gehoor-

Agathangelus Selders (1887-1969) uit Waspik was van 1920 tot 1946 secretaris- 
generaal van de orde en van 1946 tot 1952 generale definitor. Ook werkte hij vanaf  
1938 als consultor bij de Congregatie der Sacramenten van de Romeinse Curie. In 1964 
keerde hij naar Nederland terug. Deze foto dateert uit zijn Romeinse periode. 
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zaam kapucijn. Die plichtsgetrouwheid verwachtte, ja zelfs eiste hij ook van zijn 
medebroeders elders in de wereld. Doch die waren daar lang niet altijd van ge-
diend. Maar zeker is dat hij van alle Nederlandse kapucijnen in Rome het meest 
invloedrijk is geweest.

De ietwat afstandelijke, maar pastoraal bewogen bestuurder Clementinus 
Schutijser werd na afloop van zijn bestuurstermijn als generale definitor op 19 
mei 1964 als eerste Nederlander tot minister generaal gekozen. Enkele maanden 
later liet hij zijn medebroeder Optatus van Asseldonk uit Nederland overkomen. 
Clementinus benoemde hem tot secretaris van de permanente raad die leiding 
en uitvoering moest geven aan het werk van de commissie voor de herziening 
van de ‘basiswetgeving’ van de orde waartoe het generaal kapittel van 1964 had 
besloten. Die herziening moest conform de geest van het Tweede Vaticaans Con-
cilie (1962-1965) gebaseerd zijn op ‘riforma’ (vernieuwing) en ‘aggiornamento’ 
(aanpassing).

In zijn generale rondzendbrief Over de aangepaste vernieuwing der orde van  
1 mei 1965 probeerde Clementinus voor die beide begrippen, die direct ontleend 

Tijdens het 74ste generaal kapittel van 27 mei tot 7 juni 1958 werd Clementinus  
Schutijser (1909-1988) uit Vlissingen met 110 van de in totaal 124 uitgebrachte stem-
men tot generale definitor gekozen. Vlak vóór het officiële fotomoment aan het slot  
van dit kapittel: Clementinus centraal in het midden zich buigend naar Donatus van 
Welle, generale minister van 1938 tot 1946 links van hem. 
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waren aan het gedachtegoed van Vaticanum ii, draagvlak te creëren binnen de 
orde wereldwijd. Hij moest echter al na enkele maanden constateren dat de brief 
door sommige provinciaals ‘als gevaarlijke lectuur’ was achtergehouden. Ook 
moest hij constateren dat zijn pogingen om naar ‘een juiste vernieuwing bin-
nen de orde’ te streven door ‘belangrijke behoudende personen binnen de orde’ 
als gevaarlijk en orde-ondermijnend werden beschouwd. Daarnaast werd hem 
nog eens persoonlijk nagedragen dat het in ‘zijn’ Nederlandse provincie met ‘de 
ware kapucijnengeest’ slecht gesteld was: ‘Kon hij zijn aandacht niet beter daarop 
richten?’ Desondanks slaagde hij erin op 8 december 1967 over de nieuw samen-
gestelde concept-constituties een speciaal generaal kapittel uit te schrijven. Dit 
vond van 19 augustus tot 27 oktober 1968 plaats in het gloednieuwe Internatio-
naal College San Lorenzo da Brindisi. De besprekingen verliepen zo voorspoe-
dig dat de nieuwe Constituties der Minderbroeders-Kapucijnen op 29 november 1968 
‘ad experimentum’ konden worden gepromulgeerd. Dit besluitvormingsproces 
vormde het hoogtepunt van Clementinus’ generaalschap, maar zou op termijn 
ook tot zijn ondergang leiden.

Tijdens het eerstvolgende keuzekapittel in mei-juni 1970 werd hij name-
lijk niet als generaal herkozen. Verantwoordelijk hiervoor was een machtige 

Na het buitengewoon generaal kapittel van 1968 werden de nieuwe Constituties door 
minister generaal Clementinus Schutijser op 29 november van dat jaar neergelegd op 
het graf van Franciscus in Assisi. Clementinus hier midden op de foto. 
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Zuid-Europese pressiegroep die grote bezwaren had tegen de nieuwe Constitu-
ties. Daarop keerde Clementinus – zwaar teleurgesteld – als ‘ambteloos kapucijn’ 
naar Nederland terug. Hier werd hij niet meteen met open armen ontvangen, 
omdat zijn medebroeders niet goed wisten wat te doen met een gedesavoueer-
de generale minister. Hun medelijden met hetgeen hem was overkomen werd 
overschaduwd door irritatie over de weinig elegante wijze waarop hij tijdens het 
generale kapittel terzijde was geschoven. Dat legde een negatieve druk op de 
verhouding tussen de Nederlandse provincie en de generale curie in Rome die 
rond dat tijdstip toch al niet optimaal was. In Rome vond men namelijk dat de 
Nederlandse provincie te eigengereid was geworden. Omgekeerd waren de mees-
te kapucijnen in Nederland van oordeel dat men in Rome te weinig begrip had 
voor de oplossingen die men hier voor allerlei problemen had gekozen. Vooral 
de besluitvorming rond de opleiding en vorming in Nederland had sinds begin 
jaren zestig over en weer tot grote spanningen geleid.

Dat was in het verleden wel anders geweest. Tot eind jaren vijftig had de Ne-
derlandse provincie in Rome als een ‘modelprovincie’ te boek gestaan: streng, 
gehoorzaam en gemakkelijk genegen om medebroeders aan het internationale 
ordesverband af te staan wanneer daarom gevraagd werd. Daarbij ging het zowel 
om (leken)broeders die gedurende een aantal jaren als portier, ziekenoppasser of 
kok te werk werden gesteld bij de generale curie of in het Internationaal College 
als om paters die als wetenschapper of bestuurder in datzelfde college of elders 
ingezet konden worden. Zo was er broeder Simplicius Duijn (1897-1985) uit 
Santpoort, bijgenaamd ‘de postbode’. Hij werkte van 1921 tot 1939 (met een 
onderbreking van een viertal jaren) in het Internationaal College dat toen nog 
gevestigd was in de Via Sicilia. In 1939 verhuisde hij naar de generale curie in de 
Via Piemonte om er ‘socius’ (naaste medewerker) te worden van enkele opeen-
volgende generale ministers en generale definitoren. Meer Romein dan Neder-
lander keerde hij pas in 1975 samen met Balduinus Distelbrink (1894-1975) uit 
Amsterdam naar Nederland terug. Hier overleed hij op 29 december 1985. Hij 
werd begraven in Velp.

Balduinus Distelbrink was eveneens in 1921 – als jonge theologant – naar 
Rome vertrokken. Hij werd er in maart 1923 priester gewijd en promoveerde aan 
de Gregoriana op een dissertatie over de inspiratie van de H. Schrift. Van 1925 
tot 1965 fungeerde hij in het Internationaal College als ‘repetitor theologiae’ voor 
jonge buitenlandse kapucijnen die aan een van de Romeinse universiteiten een 
vervolgstudie maakten. Ook gaf hij in het college franciscaanse theologie, totdat 
deze en andere lessen door generaal Clementinus werden afgeschaft. Balduinus 
verhuisde daarop naar het Historisch Instituut van de kapucijnen, dat toen nog ge-
vestigd was in de Via Boncompagni. Hij specialiseerde zich in de geschriften van 
enkele minder bekende dertiende-eeuwse minderbroeders als Gilbert van Door-
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nik, Servasanctus van Faenza en 
John van Wales, wier praktisch- 
theologische traktaten meer dan 
de grote meesters Bonaventura 
en Duns Scotus de mentaliteit  
van de doorsnee minderbroe-
ders hebben beïnvloed. Hoewel 
hij zelf geen productief weten-
schapper was, heeft Balduinus 

een groot aantal jonge medebroeders begeleid bij hun eerste stappen op weg naar 
een loopbaan als lector of professor. Kort na zijn terugkeer naar Nederland in 
1975 overleed hij in Diemen. Daar werd hij ook begraven.

De genoemde Optatus van Asseldonk had al gedurende bijna vijftien jaar 
als lector kerkgeschiedenis in Biezenmortel en professor geschiedenis in Voor-
schoten gewerkt toen hij in 1964 door Clementinus Schutijser naar Rome werd 
gehaald om er, zoals eerder vermeld, secretaris te worden van de permanente raad 
met het oog op de herziening van de Constituties. Vervolgens werd hij op 11 de-
cember 1964, eigenlijk heel abrupt, op voordracht van de Oosterse congregatie 
ook benoemd tot rector van het Ethiopisch College in Vaticaanstad. Hij werd in 
die functie de opvolger van de strenge, maar in Rome zeer gewaardeerde Vitus 
Kaarsgaren (1886-1981) uit Bussum. Die was sinds september 1954 met de lei-
ding van dit in 1919 door paus Benedictus x v (1914-1922) gestichte college voor 
Ethiopische priesterstudenten belast. Voordien had hij van 1938 tot 1952 aan het 
hoofd gestaan van het Internationaal College. Zijn opvolger Optatus ruilde zijn 
rectoraat in 1970 in voor een generaal definitorschap. In die functie reisde hij de 
hele wereld rond om conferenties te geven over de nieuwe Constituties en over 
eigentijdse vormen van franciscaans leven. In zijn voordrachten legde hij veel 

De ‘strenge observant’ en oud-pro-
vinciaal Vitus Kaarsgaren (1886-
1981) uit Bussum was van 1938 tot 
1952 rector van het Internationaal 
College in Rome. Daarna werd hij 
directeur van het derde orde-huis 
‘Rivo Torto’ in Nijmegen. In sep-
tember 1954 werd hij rector van 
het Ethiopisch College in Vati-
caanstad (tot 1964). Hier samen 
met paus Joannes x xiii in de tuin 
van het college op 11 februari 1961. 
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nadruk op het armoede-ideaal als de kern van het franciscaans charisma en zocht 
hij naar mogelijkheden om aan dat ideaal een eigentijdse invulling te geven. Van 
1974 tot 30 mei 1987 combineerde hij dit conferentiewerk met de leiding over het 
Franciscaans Instituut voor Spiritualiteit, dat gehuisvest was in het Antonianum, 
de pauselijke universiteit van heel de franciscaanse familie, die geleid werd door 
de franciscanen. Nadien bleef hij nog een aantal jaren vanuit het Internationaal 
College lesgeven. Voor zijn vele verdiensten op het terrein van de franciscaanse 
theologie ontving hij in 1993 ‘The Franciscan Institute Medal’ van de St. Bona-
ventura Universiteit in New York. Op 29 december 1999 overleed deze ‘kapucijn 
van de twintigste eeuw’ zoals hij in Rome werd genoemd, vrij plotseling tijdens 
een ‘kerst-werkverblijf ’ in Breda.

Van alle Nederlandse kapucijnen die sedert 1916 voor kortere of langere tijd 
in Rome werkzaam zijn geweest, verdient ook Servus Gieben (1924-2014) uit 
Sint Anthonis vermelding. Zijn werkzame leven heeft zich net als dat van Baldui-
nus Distelbrink vrijwel geheel in de Eeuwige Stad afgespeeld, waardoor hij voor 

Optatus van Asseldonk werkte vanaf 1964 in uiteenlopende functies in Rome. Hier als 
rector van het Franciscaans Instituut voor Spiritualiteit (1974-1987) in gesprek met 
paus Johannes Paulus ii.
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zijn Nederlandse medebroeders altijd een soort buitenstaander is gebleven. Daar 
zag het aanvankelijk overigens niet naar uit. Weliswaar vertrok hij na zijn pries-
terwijding in augustus 1949 vrijwel meteen naar Rome voor een vervolgstudie 
filosofie, maar dat was met het oog op een lectoraat in Helmond. Maar nog vóór 
zijn promotie in 1954 werd hij door generaal Benigno van Sant’Ilario Milanese 
aangetrokken om mee te werken aan de verdere versterking van het Istituto Stori-
co dei Cappuccini. Dit instituut was in 1930 gesticht in Assisi, maar in 1940 naar 
Rome overgebracht. Hier werkte Servus vanaf eind 1953, aanvankelijk vooral als 
specialist op het terrein van zijn promotieonderwerp: de Engelse ‘franciscaanse 
filosoof ’ Robert Grosseteste (1168-1253), de eerste kanselier van de universiteit 
van Oxford en bisschop van Lincoln. Later breidde hij zijn deskundigheid uit 
naar heel het terrein van de middeleeuwse franciscaanse theologie en filosofie. 
Hierover publiceerde hij ook in het eigen tijdschrift van het instituut, Collectanea 
Franciscana.

Na de verhuizing van het instituut in 1968 naar het nieuwe gebouwencomplex 
waartoe ook het Internationaal College behoorde en dat was gelegen aan de Cir-
convallazione Occidentale, werd Servus directeur van het Historisch Instituut. 
Die functie combineerde hij vanaf 1970 met de taak van directeur en conservator 
van het Franciscaans Museum dat in hetzelfde complex was ondergebracht. Dit 
franciscaans museum beschikt over een kolossale hoeveelheid beeldmateriaal 
over de uiteenlopende wijzen waarop de persoon van Franciscus en de andere 
franciscaanse heiligen in de loop der eeuwen zijn voorgesteld en vereerd. In juni 
1989 werd Servus voor zijn vele werk voor Instituut en Museum geëerd met ‘The 
Franciscan Institute Medal’ van de bovengenoemde St. Bonaventura Universi-
teit in New York. Lichamelijk en geestelijk ‘uitgewerkt’ keerde hij in juni 2013 
naar Nederland terug. Hij overleed op 5 februari 2014 in Tilburg.

De goede relaties tussen Nederland en Rome werden uiteraard niet alleen 
vanuit Nederland gecultiveerd. Om in Nederland op een bepaald tijdstip een 
provinciaal kapittel te mogen houden was vanouds toestemming vereist van de 
minister generaal in Rome. Hij moest namelijk in de gelegenheid worden ge-
steld om dit driejaarlijkse keuzekapittel voor te zitten, óf persoonlijk óf via een 
van zijn definitoren. Vaak werd dit voorzitterschap echter gedelegeerd aan de 
aftredende provinciaal. Maar toch hebben alle hierboven genoemde generale 
definitoren minstens eenmaal zo’n driejaarlijks keuzekapittel in Nederland 
voorgezeten. Gondulphus Fermont deed dat in september 1927 en in september 
1930. Agathangelus Selders in juli 1948 en Optatus van Asseldonk in april 1975. 
Clementinus Schutijser is trouwens nog veel vaker naar Nederland afgereisd. 
Hij wilde met zijn persoonlijke aanwezigheid bij de keuze- en/of zakenkapittels 
van juli 1960, juli 1963, juni en juli 1966, april 1968 en juli 1969 voorkomen 
dat de Nederlandse provincie zich te zeer zou verwijderen van de koers van de 
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orde wereldwijd. Zijn opvolgers waren waarschijnlijk eenzelfde opvatting toege-
daan. Vanaf 1972 zijn namelijk alle opeenvolgende keuzekapittels in Nederland 
voorgezeten door een lid van het generaal bestuur. In hun openings- en slui-
tingstoespraken vroegen zij meestal, al dan niet nadrukkelijk, aandacht voor de 
beleidskeuzes die tijdens het laatste generaal kapittel waren gemaakt en door het 
zittende generaal bestuur moesten worden uitgevoerd. Zo hoopten zij te berei-
ken dat men zich ook in Nederland hieraan zou committeren.

2.   Op de bres voor een gemeenschappelijk leven in broederlijke  
 minoritas

Als voorzitters van de opeenvolgende provinciale kapittels kregen de generale 
bestuursleden een goed inzicht in de opvattingen die in Nederland gehuldigd 
werden over ‘de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven’, zoals aanbevo-
len door Vaticanum ii. Daarbij ging het onder meer om de wijze waarop de te-
rugkeer naar het oorspronkelijke franciscaanse charisma gestalte moest krijgen. 
Dat charisma werd en wordt gekenmerkt door fraternitas (broederlijkheid) en 
minoritas (de mindere willen zijn).

Radulphus van Eldijk (1902-1977) uit Reek was kleermaker, ziekenoppasser en termijn-
broeder in onder meer Helmond en Velp. In Velp stond hij bekend als ‘de Velpse nozem’ 
vanwege zijn nogal onbezonnen rijgedrag op zijn solex.
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Vanaf ‘de stichting’ van de orde in 1528 hadden gelijkheid en gelijkwaardig-
heid van alle ‘mindere broeders’, clerici zowel als laici, vooropgestaan. Hun be-
staan als minderbroeders en broeders van allen was bepalend voor hun leefwijze 
en daarmee voor de structuur van hun gemeenschap. Eventuele werkzaamheden 
waren hieraan ondergeschikt. Maar nog vóór het midden van de zestiende eeuw 
ging men ertoe over om op basis van werkzaamheden, het apostolaat enerzijds en 
de huishoudelijke taken anderzijds, een onderscheid te maken. Het apostolaat, 
ook wel het ministeriewerk genoemd, werd de taak van de priesters, terwijl de 
(leken)broeders belast werden met het huishoudelijk werk in de kloosters. En 
naarmate op de generale kapittels nadien met het oog op de uitoefening van dat 
ministeriewerk steeds hogere eisen werden gesteld inzake de kennis van filosofie 
en theologie, groeiden clerici en laici, paters en broeders, ook steeds meer uit 
elkaar. Het werden geleidelijk aan twee verschillende klassen of standen waarbij 
de paters de eerste stand vormden en de broeders de tweede. Omdat bovendien 
het aantal paters sneller groeide dan het aantal broeders, kreeg de orde steeds 
meer een klerikaal karakter.

Hoe deze ontwikkeling precies is verlopen, valt af te leiden uit een verge-
lijking van de verschillende versies van de Constituties vanaf 1536 tot en met 

Orentius Bracke (*1935) uit Terneuzen heeft vrijwel heel zijn werkzame leven als kok 
gewerkt: in Biezenmortel, Oosterhout, Helmond, Nijmegen en Tilburg. Hier staat hij 
aan het fornuis in Den Bosch, zijn huidige woonplek. 
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1925/’28. Zo heet het in de uitgave van 1928 dat de broeders zich ‘ieder overeen-
komstig hunne staat’ zullen toeleggen op werk: ‘de priesters op hunne heilige 
bediening, de clerici op hunne studiën en de lekenbroeders op de bedieningen 
en werkzaamheden van meer stoffelijke aard’. Met de ‘clerici’ werden in dit ver-
band de studenten bedoeld die zich voorbereidden op het priesterschap. Dat zij 
in de zojuist genoemde opsomming voorafgingen aan de lekenbroeders was ook 
tekenend.

Of de Nederlandse provincie vooropgelopen heeft bij die terugkeer naar het 
oorspronkelijke charisma van fraternitas en minoritas, is niet geheel duidelijk 
maar wel voorstelbaar. Feit is namelijk dat al in oktober 1957 in Nederland een 
speciale commissie werd ingesteld ‘ter bestudering van een mogelijke vernieu-
wing en aanpassing van de recrutering en opleiding der lekenbroeders’. Hiermee 
wilden de initiatiefnemers niet alleen de attractiviteit van een leven als kapucij- 
nenbroeder vergroten, maar ook het idee wegnemen dat de broeders tweede-
rangs kapucijnen waren. Mede op advies van deze commissie werd in 1958 be-
gonnen met een juvenaat voor kandidaat-broeders. Belangrijker nog was dat in 
juli 1959 werd besloten het noviciaat van de broeders en dat van clerici (opnieuw) 
samen te voegen en beide groepen onder het gezag van een en dezelfde magister 
te plaatsen. Richting Rome werd deze samenvoeging gelegitimeerd met de woor-
den ‘mitior separatio’ en ‘moderato unio’: de gescheidenheid (separatio) moest 
afgezwakt worden en de eenheid (unio) versterkt.

Illustratief voor de verandering van denken binnen de provincie op dit terrein 
was ook het besluit van het provinciebestuur op 27 juli 1960 om op het officiële 
briefpapier van de provincie niet langer ‘Paters Capucijnen’ te zetten, zoals dat 
sinds 1882 gebruikelijk was, maar ‘Minderbroeders-Capucijnen’.

Vervolgens werd in 1962 een permanente Adviescommissie Broeders- 
Opleiding (abo) ingesteld. Die hield zich onder meer bezig met de organisatie 
van ‘broederdagen’, waar de gelijkheid en gelijkwaardigheid van paters en broe-
ders een steeds terugkerend thema was. Voorts hield deze commissie de vinger 
aan de pols als het ging om de voortgezette vorming van de broeders. Ook deed 
zij concrete voorstellen om de nog steeds bestaande scheiding tussen paters en 
broeders op te heffen. Daartoe was het volgens de commissie nodig dat elke ge-
profeste kapucijn actief en passief stemrecht kreeg voor alle functies in de orde 
waarvoor geen wijding was vereist. In feite betekende dit de herinvoering van een 
recht dat tot 1909 in de orde wereldwijd had bestaan. Ook moest de kleinerende 
aanduiding ‘lekenbroeder’ worden afgeschaft en zouden op den duur alle kapu-
cijnen (weer) ‘broeder’ moeten worden genoemd.

Provinciaal Gerontius Loonen bracht deze thematiek mede namens zijn 
Vlaamse collega André Boeve in op het generaal kapittel van mei 1964 aan de 
hand van een notitie, getiteld ‘De relationibus inter Patres et Fratres-Laicos, quae 
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meliores faciendae sunt’. Kort daarop stelde de nieuw aangetreden generaal Cle-
mentinus Schutijser een commissie in onder voorzitterschap van generaal defini-
tor Fidèle van Rébeauvillé, die voorstellen moest doen voor een aan de moderne 
tijd aangepaste vormgeving van het broederschapsideaal. Daarbij kon deze com-
missie, waarin onder anderen novicemeester Michelangelus Gieben (1924-2015) 
zitting had, gebruikmaken van de resultaten van een studieconferentie over dit 
thema die in september 1960 in Appelzell (Zwitserland) had plaatsgevonden. 
Optatus van Asseldonk had daar een van de inleidingen gehouden. Er zijn ech-
ter geen aanwijzingen dat deze commissie veel bereikt heeft. Opmerkelijk is wel 
dat in de Constituties die in 1968 ‘ad experimentum’ werden goedgekeurd, niet 
alleen over de – wetenschappelijke – priesteropleiding werd gesproken, maar ook 
over een vakopleiding voor de broeders.

Vermeldenswaard is ook het afsluitende document van de eerste bijeenkomst 
van de zogenoemde – plenaire – Ordesraad, een nieuw mondiaal overleg- en ad-
viesorgaan, tot de instelling waarvan tijdens het generaal kapittel van mei/juni 
1970 was besloten. Aan die bijeenkomst in oktober 1971 in Quito (Ecaduor) 
werd deelgenomen door twee Nederlanders: Optatus van Asseldonk in diens 
hoedanigheid van generaal definitor en Clementinus Schutijser als voormalige 
generale minister en verantwoordelijk voor de instelling van ‘de generale broe-
dercommissie‘ na het kapittel van 1964.

Dat ‘Quito-document’ bevatte een viertal artikelen bedoeld om de gelijkheid 
en gelijkwaardigheid van priesters en (leken)broeders binnen de orde voor het 
voetlicht te brengen. Zo werd de noodzaak van een gemeenschappelijk noviciaat 
voor beide groepen beklemtoond. Voorts moesten ook (leken)broeders het ambt 
van vicarius en gardiaan kunnen bekleden. Dat de Congregatie voor de Religi-
euzen dat niet wilde, moest het generaal bestuur er niet van weerhouden daartoe 
indien nodig een verzoek in te dienen bij de Heilige Stoel. Diverse acties richting 
de hoogste kerkelijke leiding hadden uiteindelijk tot gevolg dat de Congregatie 
voor de Religieuzen er op 27 oktober 1994 in elk geval mee akkoord ging dat 
afgezien van de eerder genoemde personen (bedoeld waren de priesters) ‘ook 
andere blijvend geprofeste broeders volgens de norm van de verordeningen van 
de generale kapittels stemrecht hebben’.

Ruim een jaar later kondigde de in juni 1994 gekozen generaal John Corri-
veau (*1941), afkomstig uit Ontario (Canada), een groot internationaal ‘broeder-
congres’ aan met als thema ‘Onze roeping tot broederlijk samenleven als kapu-
cijn in zijn laïcale vorm’. Doel van dit congres was om de (leken)broeders in de 
gelegenheid te stellen hun stem te laten horen in het wereldwijde ordesverband. 
Dat was tot dan toe eigenlijk nog nooit gebeurd. Ter voorbereiding van deze bij-
eenkomst kwamen op 10 en 11 april 1996 37 Vlaamse en Nederlandse broeders 
bijeen in Izegem (België). Twee van hen, Paulus Stalpaert (*1930) en Richard 
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van Grinsven (*1942), gaven er een schets van de situatie van de lekenbroeders 
vroeger en nu in Vlaanderen en Nederland. Hun verhalen over leven en wer-
ken van de broeders in het verleden, stemden sterk overeen. Tot in de loop van 
de twintigste eeuw waren broeders door de paters als ‘religieuze huisknechten’ 
beschouwd. Zij hadden voor hun zaligheid slechts twee deugden nodig: gehoor-
zaamheid en nederigheid. Dat was nu niet meer het geval. Maar voor veel paters 
golden de broeders nog wel als ‘het thuisfront’ dat door ‘werk en gebed achter de 
kloostermuren’ een bijdrage leverde aan het apostolaat van de paters buiten die 
muren. Van een echte kentering was, althans in Nederland, sprake sinds het pro-
vinciaal kapittel van juni/juli 1966. Daar werd voor het eerst ‘het belang van een 
meespreken van allen in de gemeenschap’ beklemtoond. Latere kapittels hadden 
meermalen apart aandacht gevraagd voor de positie van de lekenbroeders binnen 
die gemeenschap.

Een gevolg daarvan was dat in Nederland diverse broeders na de voor hen 
gebruikelijke kloosterlijke vorming een beroepsopleiding hadden mogen volgen, 
waarna zij ook buiten het klooster – betaalde – werkzaamheden konden verrich-
ten. Broeders konden inmiddels ook vicaris en gardiaan worden. Daarnaast had-
den zij actief en passief kiesrecht voor het driejaarlijkse provinciaal keuzekapittel. 
Maar wereldwijd was de orde nog ‘te pastoraal – te klerikaal – te binnenkerkelijk’. 
Het broedercongres moest hierin verandering brengen.

Minister generaal John Corriveau op de provinciedag 
in Biezenmortel op 18 september 1997.
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Onder de 88 broeders die eind augustus 1996 naar Rome reisden om aan 
dat broedercongres deel te nemen, waren twee Nederlanders: Didacus Jansen 
(1925-1997) uit Loil en de al genoemde Richard van Grinsven uit Dinther. Eerst-
genoemde was opgeleid tot ziekenverzorger, had van 1975 tot 1981 aan het hoofd 
gestaan van de verzorging in een bejaardencentrum in Oosterhout en was van 
1989 tot midden jaren negentig gardiaan geweest van een parochiecommuniteit 
in Breda. Richard van Grinsven was na een voortgezette studie sociaal-maat-
schappelijk werk sinds 1970 maatschappelijk werker bij de Nederlandse reclas-
sering in Tilburg.

Het congres van 1 tot 22 september 1996 met in totaal 128 deelnemers had 
echter eerder het karakter van een uitwisseling van ervaringen dan dat er toe-
gewerkt werd naar een aantal duidelijke conclusies of beleidsbeslissingen. Dit 
hing onder meer samen met het feit dat er tussen de verschillende provincies 
grote verschillen bestonden juist ten aanzien van de positie van de lekenbroeders. 
Iedereen besefte dan ook dat er nog heel wat werk verzet moest worden alvorens 
de gelijkheid van alle broeders ten opzichte van elkaar uit hoofde van een en de-
zelfde roeping overal gerealiseerd was. In functie daarvan stond in elk geval de 
brief over ‘de evangelische broederlijkheid’ die generaal Corriveau bij wijze van 
evaluatie op 2 februari 1997 naar alle provincies stuurde. Hierin benadrukte hij 
dat de orde als ‘gemengd instituut van clerici en laici’ gegrondvest was in de fra-
ternitas of broederlijkheid en dat het evangelisch karakter van die broederschap 
een appèl behelsde, met name richting de armen. Alleen zo konden de leden van 
die broederschap ook gestalte geven aan de minoritas. Er zijn echter geen aan-
wijzingen dat deze brief in Nederland veel effect gesorteerd heeft. De gedachten 
die erin vervat lagen, waren hier al lang gemeengoed.

3.  Uiteenlopende gedachten over de internationale personele solidariteit

Tijdens het 79ste generaal kapittel in juni/juli 1982 werd voor het eerst door 
meerdere kapittelleden opgemerkt dat de orde haar Europese karakter begon 
te verliezen en zich ontwikkelde tot een echte wereldorde, waarvan het zwaar-
tepunt op termijn in de Derde Wereld zou komen te liggen. Een gevolg daar-
van was een grotere pluriformiteit: in vorming, in de beleving van de armoede 
en boetvaardigheid, in de gebedspraktijken en ook in de bestuurscultuur. Het 
moge dan ook niet verbazen dat het nieuw aangetreden generale bestuur onder 
leiding van de voormalige provinciaal van Venetië, Flavio Carraro (*1932), heel 
expliciet ging werken aan een versterking van de kapucijnse broederschap over 
nationale grenzen heen. Dit werd vooral de taak van John Corriveau, die in juni 
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1982 tot definitielid was gekozen. Daartoe maakte hij gebruik van de bijeenkom-
sten van de ook al eerder genoemde – plenaire – Ordesraad. Die samenkomsten 
waren ook dit bedoeld om de band tussen de wereldwijde broederschap en het 
generaal bestuur, maar ook de onderlinge betrokkenheid tussen de verschillende 
provincies te versterken. De gespreksonderwerpen die voor deze bijeenkomsten 
werden vastgesteld waren dan ook voor alle provincies van belang en droegen 
als zodanig bij tot een meer herkenbare kapucijnenidentiteit. Zo was er in  
augustus-september 1986 in Garibaldi (Brazilië) een bijeenkomst gewijd aan 
‘Ons profetisch aanwezig zijn in de wereld van nu’ en in september 1998 in  
Assisi een over ‘De armoede beleven als broederschap’.

Generale rondzendbrieven moesten de resultaten van deze Ordesraden le-
vend houden. Bovendien werd als concretisering van de Ordesraad in Assisi op 
29 maart 1999 een ‘statuut voor internationale economische solidariteit’ vastge-
steld ten behoeve van een drietal ‘generale fondsen’, waaraan de rijke provincies 
naar vermogen moesten bijdragen, deels ten behoeve van arme provincies. Zo 
heeft de Nederlandse provincie alleen al in de periode 1999-2001 4.838.600 
euro voor deze fondsen beschikbaar gesteld.

Inmiddels was John Corriveau, die zich inmiddels had doen kennen als een 
dominante en energieke persoonlijkheid met een uitgesproken visie op de toe-
komst van de orde, op het 81ste generaal kapittel van juni-juli 1994 tot generaal ge-
kozen. Zijn Zwitserse definitor Paul Hinder kwam enkele maanden later voor het 
eerst naar Nederland om een tussenkapittel voor te zitten dat op 24-25 oktober in 
Duizel werd gehouden. Hier werd, zij het kort, ook gesproken over het idee van 
die ‘kapucijnse broederschap over nationale grenzen heen’ en over de mogelijke 
komst van medebroeders uit Indonesië, Polen of India, waardoor die internatio-
nale broederschap ook in Nederland reliëf zou kunnen krijgen. Maar het toen-
malige bestuur bleek hierover ‘nog niet programmatisch’ te hebben nagedacht.

In september 1997 kwam generaal Corriveau voor het eerst zelf naar Neder-
land en wel om de generale visitatie af te sluiten waarvoor Paul Hinder al sinds 
24 augustus in Nederland verbleef. Tijdens een provinciedag op 18 september in 
Biezenmortel sprak de generaal over ‘de beginselen van broederlijke solidariteit’. 
Daarbij stelde hij onomwonden: ‘De Nederlandse provincie vormt een expressie 
van onze grote internationale broederschap. Als zodanig is het niet een kwestie 
of jullie zullen overleven, maar of anderen willen dat jullie overleven. Noord-
west-Europa is van bijzonder belang voor de orde. Het kapucijnenleven mag hier 
niet verdwijnen.’ Voor het Nederlandse provinciebestuur was nu wel duidelijk 
dat er actie moest worden ondernomen.

Daarom is het opmerkelijk dat in het Beleidsplan van het provinciebestuur, 
dat in december 1997 verscheen, wel aandacht werd geschonken aan de ‘zorg 
voor de toekomst van onze provincie’, maar deze vorm van ‘broederlijke soli-
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dariteit’ volledig onbesproken 
bleef. En dus liet de generaal 
begin september 1998 aan pro-
vinciaal Werenfried van Ven-
rooij weten dat hij graag wilde 
bemiddelen bij het aangaan van 
wat hij nu ‘een vorm van inter-
nationale personele solidariteit’ 
noemde. Concreet betekende 
dit dat ‘fris bloed van buitenaf 
nieuwe toekomst mogelijk kon 
maken, waardoor het kapucijns 
charisma in West-Europa zou 

kunnen blijven voortbestaan.’ Paul Hinder sprak een aantal maanden later in dit 
verband van ‘een multiculturele vormgeving van het kapucijnenleven in Neder-
land’.

Dat deed hij opnieuw tijdens het veertigste keuzekapittel van 25 tot 29 mei 
1999. Het aftredend bestuur onder leiding van Werenfried van Venrooij pre-
senteerde hier een nota ‘Bezinning op de toekomst’ waarin werd voorgesteld 
medebroeders uit andere provincies aan te trekken om in Nederland ‘aanwas en 
verjonging’ te verkrijgen. Paul Hinder die ook dit kapittel voorzat, reageerde 
daarop door te stellen dat ‘een multiculturele kapucijnenfraterniteit heel goed 
zou passen in een samenleving die steeds multicultureler werd.’ Een peiling on-
der de kapittelleden hierover leverde echter alleen maar verdeeldheid op. Zestien 
leden pleitten voor een actieve aanpak door het provinciebestuur, gericht op de 
komst van kapucijnen van elders, terwijl elf leden vooralsnog wilden vasthouden 
aan ‘onze eigen Nederlandse situatie als reëel uitgangspunt van het beleid’.

Die uitkomst moet generaal Corriveau, die niet aan tegenspraak gewend was 
als het om beleidszaken handelde, hebben geïrriteerd. Op 1 november 1999 wees 
hij in een rondzendbrief op ‘de noodzaak’ van onderlinge personele solidariteit: 
tussen fraterniteiten, tussen provincies, tussen provincies en hun voormalige 

Werenfried van Venrooij werd  
zevenmaal in het provinciebestuur 
gekozen, driemaal als definitor en 
viermaal als provinciaal: op 26 juni 
1981, 21 juni 1984, 4 juni 1993 en 
20 juni 1996. Definitief ‘uit’ was 
het dus niet toen hij op 12 juni 
1987 de deur naar buiten nam.
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missiegebieden en tussen de orde en heel de schepping. Broederlijke samenwer-
king of personele solidariteit was zo oud als de orde en had de kapucijnen in 
het verleden veel goeds gebracht. Daarom mocht daar nooit afstand van gedaan 
worden. Dit bleef hij in de jaren nadien steeds opnieuw herhalen, onder meer in 
een rondzendbrief van 1 oktober 2001 die expliciet gewijd was aan ‘Solidariteit 
met betrekking tot de uitwisseling van broeders uit verschillende ordegebieden’. 
Op een bijeenkomst van een aantal provinciebesturen met het generale bestuur 
medio februari 2002 in Brixen (Zuid-Tirol) pleitte hij zelfs voor ‘een spiritualiteit 
van broederlijke eenheid over nationale grenzen heen’: ‘Die eenheid overstijgt 
bloedverwantschap, cultuur, taal en etnische afkomst.’ Het ging er niet om dat 
buitenlandse medebroeders bepaalde werksoorten, de vorming of het pastoraat 
in Duitsland, België of Nederland kwamen overnemen. Het doel moest veeleer 
zijn dat ‘ons charisma, onze spiritualiteit’ ook in een geseculariseerde samenle-
ving behouden zou blijven: niet door toedoen van leken, maar door een actieve 
aanwezigheid van medebroeders.

Het Nederlandse provinciebestuur, dat sinds mei 1999 onder leiding stond 
van Antoon Mars, toonde zich echter sceptisch. ‘Is het wel zinvol het francis-
caans-kapucijnse leven van elders hier in onze context opnieuw in te planten? 
Onderschatten wij daarmee niet de ingrijpende veranderingen, die zich de 
voorbije jaren in onze cultuur, kerk en samenleving hebben voltrokken?’ In deze 
sceptische woorden klinkt door hoe rond de eeuwwisseling de meerderheid van 
alle Nederlandse religieuzen over hun eigen toekomst dacht. Dat was enerzijds: 
‘Wij hebben onze tijd gehad, wij moeten ons neerleggen bij het feit dat er geen 
nieuwe aanwas meer komt.’ En anderzijds: ‘Het religieuze leven heeft behoefte 
aan een grondige vernieuwing en wij moeten afwachten wie daartoe het voor-
touw nemen.’

Die scepsis was ook zichtbaar op het kapittel van de Nederlandse kapucijnen 
dat in juni 2002 in Denekamp ook nu weer onder voorzitterschap van Paul Hin-
der werd gehouden. Verwezen werd naar de peiling uit 1999. Het bestuur had 
daaruit geconcludeerd dat het niet nodig was actief op zoek te gaan naar mede-
broeders uit andere landen. Maar er hadden zich intussen ook geen broeders van 
elders uit eigen beweging gemeld. Dat betekende echter niet ‘dat we sindsdien 
weggezonken zijn in doemdenken en fatalisme’, aldus het bestuur. Integendeel. 
Zo werd verwezen naar de perspresentatie op 19 januari 2000 van de videofilm 
Leven als broeders tussen de mensen, die in opdracht van het provinciebestuur door 
een professionele filmmaker was samengesteld en waarvan inmiddels al 440 
exemplaren waren verspreid. Ook werd verwezen naar de wijze waarop vanuit 
Nederland inhoud werd gegeven aan de internationale economische solidariteit 
en de interprovinciale samenwerking met betrekking tot het missiepersoneel 
tussen Nederland, Indonesië, Zwitserland en Tanzania. En eveneens werd ver-
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wezen naar de Oriëntatiebewe-
ging, een vorm van eigentijds 
franciscaans apostolaat die in 
2003 zijn 25-jarig bestaan zou 
gaan vieren.

Maar de vraag of toch niet 
een beroep op medebroeders 
van elders moest worden ge-
daan om het voortbestaan van 
‘ons charisma in Europa’ vei-
lig te stellen, bleef wel op de 
agenda staan. Daarbij verwezen 
enkele kapittelleden naar de 
fraterniteit in Amsterdam, ‘een 
kostbare plek’ en mogelijk ge-

schikt om er ‘een internationale communiteit’ te vestigen.
Het was voor generaal Corriveau dan ook een grote teleurstelling toen hij in 

de zomer van 2004 hoorde dat de kapucijnenvestiging in Amsterdam op korte 
termijn gesloten zou worden, omdat er geen Nederlandse medebroeders meer 
waren om die vestiging nog langer te bedienen. Van die teleurstelling gaf hij 
openlijk blijk op een provinciedag op 2 december 2004 in ’s-Hertogenbosch. 
Die bijeenkomst vormde de afsluiting van een generale visitatie waarvoor de ge-
nerale definitor Ephrem Bucher sinds begin oktober in Nederland verbleef. Deze 
vroegere provinciaal van de Zwitserse provincie was in januari 2004 de opvolger 
geworden van Paul Hinder, die tot hulpbisschop was benoemd van het aposto-
lisch vicariaat van de Verenigde Arabische Emiraten. Bucher had duidelijk meer 
begrip voor de situatie waarin de Nederlandse provincie zich bevond dan zijn 
voorganger. Weliswaar vond hij dat de Nederlandse provincie zich niet mocht 
neerleggen bij een langzaam uitsterven, maar op zoek moest gaan naar andere 
modellen van religieus leven, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke vormen van 
participatie. Maar hij kon zich ook voorstellen dat die provincie weinig te bieden 
had aan ‘broeders van buiten’ in een kerk die gekenmerkt werd door ‘een kille 
restauratieve sfeer’.

Tijdens het 82ste generaal kapittel 
van 26 juni tot 16 juli 2000 werd 
John Corriveau herkozen als  
generaal. Hier wordt hij geluk-
gewenst door de Nederlandse  
provinciaal Antoon Mars.
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Toch vormde het thema ‘internationale personele solidariteit’ tijdens het 
eerstvolgende provinciaal kapittel dat van 30 mei tot 3 juni 2005 in Denekamp 
onder voorzitterschap van Ephrem Bucher werd gehouden, opnieuw een agenda-
punt. Mogelijk gebeurde dat naar aanleiding van de rondzendbrief ‘Gemeen-
schap opbouwen in een wereld van asymetrische relaties’ van generaal Corriveau 
van 25 januari 2005. Hierin benadrukte de generaal dat voor de West-Europese 
en Noord-Amerikaanse provincies die met vergrijzing te kampen hadden, een 
gelovig omgaan met hun situatie betekende dat ‘zij nieuwe projecten in het leven 
roepen, die aan de eigen personele mogelijkheden beantwoorden en daarbij een 
beroep kunnen doen op internationale solidariteit’. In Nederland werd daartoe 
nu het ‘moederklooster’ in Velp naar voren geschoven. Dat vormde sinds 1984 
voor medebroeders een huis van bezinning. Voorts was dit de vaste ontmoetings-
plek voor de Oriëntatiebeweging. En dan was er nog het kloosterpastoraat dat 
hier met veel succes beoefend werd. Mogelijk zouden medebroeders van elders 
hierbij ingeschakeld kunnen worden. Een duidelijk besluit dienaangaande werd 
op dit kapittel echter niet genomen.

Dat lag ook niet voor de hand omdat de tijdens dit kapittel nieuwgekozen 
provinciaal Kees van den Muijsenberg (*1956) uit Hoeven zelf uiterst kritisch 
stond ten opzichte van het aantrekken van buitenlandse kapucijnen voor kapucij-

Tijdens het 42ste keuzekapittel van de Nederlandse provincie van 30 mei tot 3 juni 
2005 werd Kees van den Muijsenberg (*1956) uit Hoeven tot provinciaal gekozen. 
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nenprojecten in Nederland. Van den Muijsenberg, die sedert 1999 deel uitmaak-
te van de provinciale definitie, had van nabij alle discussies over de internationale 
personele solidariteit gevolgd, zowel in eigen land als internationaal. Kort na zijn 
aantreden als provinciaal liet hij weten dat ‘wij niet te neergeslagen, maar met 
een fier opgeheven hoofd positief moeten afsluiten, wat afgesloten moet worden.’ 
Maar of hij daarmee ook de deur dichtsloeg voor medebroeders van elders, was 
toen nog niet duidelijk.

Die duidelijkheid kwam er later echter wel. Van 28 augustus tot 17 september 
2006 nam Van den Muijsenberg samen met Antoon Mars deel aan het 83ste 
generaal kapittel, waar een opvolger werd gekozen voor John Corriveau. Dat 
werd Mauro Jöhri (*1947) uit het Zwitserse Bivio. Deze voormalige hoogleraar 
dogmatiek aan de Theologische Faculteit van Lugano stond sinds 2005 voor de 
tweede maal aan het hoofd van de provincie Zwitserland. Hoewel hij het niet in 
alle opzichten eens was met de visie van zijn voorganger inzake ‘fraternal soli-
darity’, moest hij accepteren dat het kapittel twee moties aannam die naadloos 
aansloten bij het sinds 1994 door het generaal bestuur gevoerde beleid. De eerste 
impliceerde dat de internationale personele solidariteit ‘een van de prioriteiten 
moest zijn van de centrale leiding van de orde gedurende het komende sexen-
nium’. Die motie werd aangenomen met 161 stemmen voor, acht tegen en vijf 
iuxta modum. In de tweede werd vastgelegd ‘dat de centrale leiding van de orde 
de personele solidariteit organiseerde en bevorderde en daarvoor de geëigende 
middelen aanwendde, rekening houdende met de aanwijzingen van het kapittel’. 
Hiermee stemden 157 kapittelleden in, acht waren tegen en vijf stemden iuxta 
modum. Daarbij lieten de voorstemmers zich onder meer overtuigen door de 
wijze waarop de aftredende generaal verwees naar experimenten rond het aan-
trekken van medebroeders van elders in Beieren, Zwitserland, Engeland, Frank-
rijk en Oostenrijk.

De Nederlandse delegatie was hiervan echter niet onder de indruk, getuige 
een beknopte notitie ‘Bericht uit de Nederlandse provincie’. Vanuit Nederland 
zou geen beroep worden gedaan op de komst van medebroeders uit andere 
landen: ‘Het uitsterven van onze provincie behoeft niet voorkomen te worden.’ 
Wanneer medebroeders uit andere landen ten behoeve van bepaalde projecten 
wilden komen, waren zij echter welkom en zouden zij waar mogelijk ook gehol-
pen worden. Zou het generaal bestuur medebroeders willen sturen om in Neder-
land het kapucijnenleven in stand te houden, dan zou daarover eerst een gesprek 
moeten plaatsvinden, liefst vóór het kapittel van 2008. Aldus luidde de strekking 
van het voornoemde ‘Bericht’.

Voor Peter Rodgers, het nieuwe generale bestuurslid, belast met de contacten 
met Nederland en zelf afkomstig uit de Ierse provincie, vormde deze visie die 
wij ook aantreffen in een triënniumrapport uit februari 2007, aanleiding om het 
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Nederlandse bestuur te vragen een en ander nog eens in overweging te nemen. 
Provinciaal Van den Muijsenberg bleef echter bij zijn standpunt, zoals bleek op 
een vergadering van 9 tot 13 mei 2007 in Altötting in Beieren van de Conferentia 
Europea Nordico-Occidentale Capuccinorum (cenoc), een sinds mei 2004 
bestaand samenwerkingsverband van de provinciaals van de kapucijnenprovin-
cies van Frankrijk, Malta, Zwitserland, Rijnland-Westfalen, Beieren, Zuid- en 
Noord-Tirol, Wenen, België, Engeland en Ierland en Nederland. Volgens hem 
had de internationale personele solidariteit tot veel mislukkingen geleid en was 
een aantal betrokken kapucijnen zwaar teleurgesteld weer naar hun land terug-
gekeerd. De kapucijnse levensvorm had in Noordwest-Europa zijn tijd gehad en 
moest dan ook niet kunstmatig in stand worden gehouden. Hij kon zich echter 
wel voorstellen dat het generaal bestuur in die solidariteit een leerschool zag, be-
doeld om het kapucijns charisma in Europa blijvend present te stellen. Maar wie 
die leerschool in Nederland zouden moeten bemannen, was en bleef de vraag. 
Hierover vond op 20 december 2007 in Antwerpen met het oog op het kapittel 
in mei 2008 een gesprek plaats tussen Rodgers en Van den Muijsenberg. Rod-
gers beval nu de komst aan van een groepje kapucijnen uit een Derde Wereldland. 

Op 16 juni 1972 werd een provinciebestuur gekozen, bestaande uit (v.l.n.r.) Piet Leen-
houwers, Gentilis van Loon, Alfred van de Weijer (provinciaal), Joachim Scheepers en 
Werenfried van Venrooij. In het persoonsarchief van Alfred, voor wie deze verkiezing 
overigens en herverkiezing betekende, bevindt zich een dossier, getiteld ‘We gaan af-
bouwen.’
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Dat zou zich dan in Nederland kunnen richten op apostolaat onder landgenoten. 
Van integratie in de Nederlandse provincie hoefde geen sprake te zijn, maar die 
provincie moest wel voor de begeleiding van deze groep zorg dragen.

Dit voorstel werd ook ingebracht op het kapittel dat van 19 tot 23 mei 2008 
in Biezenmortel werd gehouden. Daartoe beschikten de twintig kapitularissen 
over een nota getiteld ‘Proposal from the General Definitory to the Provincial 
Chapter of the Netherlands’ van de hand van Peter Rodgers die ook het kapittel 
voorzat. Ter toelichting wees Rodgers nog eens op de successen dienaangaande 
in de provincie van Wenen, waar nu een Poolse provinciaal was, en ook in die van 
Quebec (Canada), waar een zevental kapucijnen uit India ‘verbazingwekkend 
goed geïntegreerd’ was. Het kapittel liet zich hierdoor echter niet overtuigen. 
Hoewel de meerderheid vond dat de provincie open moest blijven staan voor 
de dialoog over actuele internationale kwesties van de orde, wezen achttien van 
de twintig kapittelleden het voorstel van het generaal bestuur af. Daarbij werd 
nog eens verwezen naar een tijdens een provinciedag op 17 augustus 2006 door 
iedereen onderschreven uitspraak: ‘Uitsterven van de provincie behoeft niet per 
sé voorkomen te worden. Het kan een waardig slot zijn van een waardevolle en 
zinvolle geschiedenis van de kapucijnenorde in ons land.’

Het generaal bestuur heeft zich bij deze uitspraak van het kapittel neergelegd 
en in de jaren nadien geen pogingen meer gedaan om het Nederlandse bestuur 
alsnog op andere gedachten te brengen. De ‘Broederlijke Internationale Samen-
werking’ (bis) zoals de Internationale Personele Solidariteit inmiddels was gaan 
heten, had in Nederland geen wortel geschoten.

Tot slot

Tegen de achtergrond van het voorgaande valt te begrijpen dat in de jaren nadien 
in verband met de fase waarin de Nederlandse provincie zich nu bevond steeds 
vaker van een stervensproces werd gesproken. ‘Misschien moet de geschiede-
nis haar loop hebben en betekent dit, dat we uitsterven’, aldus oud-provinciaal 
Werenfried van Venrooij in 2010. Daar voegde hij aan toe: ‘Als wij iets hebben 
kunnen doorgeven, mogen we ook sterven. Onze missie is dan volbracht. Boven-
dien blijft ons verhaal doorgaan, want het wordt gedragen door een wereldwijde 
broederschap.’

Ter verklaring van dat ‘uitsterven’ werden in het voorgaande hoofdstuk en-
kele gegevens aangedragen. Maar daarmee is niet alles gezegd. Wanneer is die 
‘missie’ waarover Werenfried in 2010 sprak, trouwens precies volbracht? En wat 
hield die missie dan in? Zeker is dat de kapucijnen door hun aanwezigheid en 



482  |  deel vi

werkzaamheid in Nederland vanaf 1845/’57 een stempel hebben gedrukt op de 
samenleving: eerst alleen in het overwegend katholieke Noord-Brabant en later 
ook in andere provincies met een meer ‘gemengde’ bevolking. Dat deden zij, aldus 
provinciaal Vitus van Bussum in een rondzendbrief uit 1925, ‘plus exemplo quam 
verbo’: ‘meer door hun voorbeeld dan door hun woord’. In dat voorbeeld, beter 
gezegd: die voorbeeldige levenswijze lag een bepaalde levensstijl opgesloten. Die 
stijl was en is franciscaans van signatuur. ‘De kapucijn wil een echte Francis-
cus-zoon zijn, de wel strenge, maar niet starre wereldschuwe Minderbroeder, de 
blijde franciscaanse rigorist’, betoogde Symphorianus van den Heuvel in 1929 
(zie hiervoor ook de Inleiding). De daadwerkelijke vormgeving van die levensstijl 
was echter decennialang heel uniform, streng en geordend. ‘Onze eigenheid was 
gebaseerd op de ijzeren eenheid van gelijkheid, gehoorzaamheid en armoede’, 
aldus een jongere medebroeder van Symphorianus in een terugblik op zijn werk-
zame leven. Dat was conform de richtlijnen van de opeenvolgende versies van de 
Constituties van de orde, aangevuld met de bepalingen van het in Nederland vi-
gerende Manuale of Gebruikenboek. Aan die identiteitsbepalende documenten 
lag een heel de werkelijkheid omvattend charisma ten grondslag, teruggaande 
op de ‘Virtuosen-Religiosität’ van Franciscus van Assisi. Maar naarmate de orde 
groeide werd dat charisma steeds meer in een institutioneel keurslijf geperst. Dat 
werd gekenmerkt door de al veel langer bestaande kerkelijke ideologie van het 
dualisme van transcendentie enerzijds en immanentie anderzijds. Dit leidde in 
het leven van alledag tot een rigoureuze scheiding tussen het religieuze en het 
seculiere, tussen bovennatuur en natuur, tussen hemel en aarde, tussen binnen-
tijd en buitentijd (zie hiervoor ook hoofdstuk 5 van deel iii). Bovendien lag alles 
wat seculier was, onder de doem van de zonde. Achter de muren van het klooster 
werd dat seculiere zoveel mogelijk uitgebannen en onderdrukt. Daartoe dienden 
de ‘boetewerken’ zoals het stilzwijgen, het nachtkoor, het veelvuldige vasten en 
de geregelde lichaamskastijding. Dit is het beeld van de – kapucijnse – werkelijk-
heid dat we aantreffen in de opeenvolgende redacties van de Constituties van ná 
1536 tot de herziening van 1968. 

Maar het was niet enkel de levensstijl van de Nederlandse kapucijnen die 
gekenmerkt werd door een vervlochtenheid van het oorspronkelijk franciscaans 
charisma en het ideologisch dualisme van de institutionele kerk. Ook het rijke 
scala aan apostolaatswerken van de orde werd erdoor gekleurd. Met die aposto-
laatswerken richtten de kapucijnen zich vooral op ‘de minderen’, mensen in de 
marge met wie zij zich als minderbroeders altijd bij voorkeur verbonden hebben 
gevoeld. Die ‘solidariteit met de armen’ vormde in feite de meest expliciete uit-
drukking van dat franciscaans charisma. Of zoals een provinciaal het ooit ver-
woordde: ‘Het zweet der apostelen moet zich steeds weer opnieuw mengen met 
het zweet der arbeiders.’
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Die levensstijl en de daarmee verbonden apostolaatswerken van de Neder-
landse kapucijnen zouden getypeerd kunnen worden als een soort bovenstroom: 
zichtbaar en krachtig en ook effectief, in elk geval tot begin jaren zestig van de 
twintigste eeuw. Want toen kwam met name die scheiding tussen het religieuze 
en seculiere, het sacrale en profane steeds meer ter discussie te staan. Tegelij-
kertijd begon opnieuw een proces van herbronning, terug naar leven en werken 
van de historische Franciscus van Assisi. Dankzij die beide bewegingen kreeg  
de kapucijnse levensstijl geleidelijk aan een veel pluriformer en ook minder 
streng karakter, mede onder invloed van een aantal specifieke ontwikkelingen 
in de westerse samenleving die geen halt hielden voor de muren van de kloos-
ters. Vooral de individualisering en secularisering deden hun invloed gelden. 
Daardoor veranderde ook de visie op lichamelijkheid en seksualiteit met alle 
gevolgen van dien voor de beleving van de gelofte van maagdelijkheid. Opeen-
volgende provinciebesturen slaagden er echter nauwelijks in een modus vivendi 
te bewerkstelligen tussen die veranderende franciscaanse levensstijl en de daar-
op gebaseerde apostolaatswerken en die zojuist genoemde ontwikkelingen, door 
sommigen betiteld als ‘tekenen van de tijd’. Mede hierdoor is die bovenstroom 
geleidelijk aan opgedroogd. Een gevolg daarvan was dat de collectieve, institutio-
nele beleving van de broederschap ook onder druk kwam te staan, in elk geval in 
Nederland. Een aantal broeders trad uit en van nieuwe aanwas was nauwelijks 
nog sprake. Dat alles leidde tot een crisis die nooit echt bezworen is. Het lijkt er 
eerder op dat het geleidelijk afnemend aantal broeders met die crisis heeft leren 
leven en zich erbij neergelegd heeft dat hun evangelische leefwijze (klaarblijke-
lijk) zijn tijd gehad had. 

Maar hiermee is nog niets gezegd over de onderstroom die altijd onder een 
bovenstroom schuilgaat. Die onderstroom staat in dit geval voor dat oorspron-
kelijke franciscaans charisma, de waarden die Franciscus van Assisi in de dertien-
de eeuw belichaamde. Die waarden hebben in de 21ste eeuw nog niets van hun 
vitaliteit verloren, getuige bijvoorbeeld de wijze waarop talloze mensen binnen 
en buiten de kerk reageren op het optreden van de huidige paus Franciscus. Die 
doet immers niets anders dan op een actuele manier gestalte geven aan dat fran-
ciscaans charisma.

Van die blijvende vitaliteit van het franciscaans charisma hadden de kapucij-
nen die zich in 2008 neerlegden bij de geleidelijke verdamping van de Neder-
landse provincie, ongetwijfeld weet. Uit dat ‘weet hebben van’ hebben zij echter 
niet de kracht kunnen putten om uit de schaduw van Franciscus van Assisi te 
treden en een beroep te doen op medebroeders van elders om samen met hen in 
navolging van Franciscus ‘Gods huis te herstellen’.
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bijlage 1.

De statistiek van de Nederlandse kapucijnenprovincie

De in het archief aanwezige ledenlijsten (‘Relationes annuae’ of ‘Statisticae Genera-
les’ van de Nederlandse provincie) zijn niet altijd op eenzelfde wijze samengesteld. 
Meestal wordt uitgegaan van drie categorieën: priesters (pr), geprofeste priester-
studenten, ook wel fratres-clerici genoemd (cl) en geprofeste lekenbroeders of 
fratres-laïci (lc). Soms worden ook de – nog niet-geprofeste – novicen opgevoerd, 
onderscheiden naar clerici en laïci, terwijl bij de (leken)broeders ook nog sprake kan 
zijn van postulanten of broeders-tertiarissen. In sommige lijsten wordt bovendien 
een onderscheid gemaakt tussen priesters en broeders in Nederland en degenen die 
oftewel in een ander Europees land (bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk of Italië) 
oftewel in de missie werkzaam zijn.

Omdat niet altijd duidelijk is van welk tijdstip bij een bepaalde telling is uit-
gegaan: 1 januari, 1 juli of 31 december, verschillen de op eenzelfde jaar betrekking 
hebbende cijfers nogal eens van elkaar. Er zijn ook lijsten waarbij de gegevens van de 
verschillende teldata bij elkaar gezet zijn. Daaruit valt bijvoorbeeld af te leiden dat de 
provincie op 1 januari 1953 656 geprofeste leden telde. In de loop van 1953 kwamen 
er achttien nieuw-geprofesten bij, clerici zowel als laïci, terwijl er in dat jaar veertien 
leden afgingen: elf door uittreden en drie vanwege overlijden. Dat betekende dat de 
telling op 31 december 1953 660 religieuzen opleverde. In onderstaande lijst is zoveel 
mogelijk als teldatum 1 juli gehanteerd. Daarbij worden alleen de drie eerstgenoemde 
categorieën vermeld.

1882 (10-11) 54 pr. 19 cl. 45 lc. totaal: 118
1885 57 pr. 18 cl. 43 lc. totaal: 118
1890 66 pr. 16 cl. 42 lc. totaal: 124
1895 69 pr. 34 cl. 45 lc. totaal: 148
1900 77 pr. 90 cl. 54 lc. totaal: 221
1905 113 pr. 72 cl. 67 lc. totaal: 252
1910 152 pr. 47 cl 87 lc. totaal: 286
1915 173 pr. 33 cl. 106 lc. totaal: 312
1920 175 pr. 66 cl. 139 lc. totaal: 380 
1925 197 pr. 88 cl. 147 lc. totaal: 432
1930 230 pr. 96 cl. 168 lc. totaal: 494
1935 271 pr. 102 cl. 161 lc. totaal: 534
1940 319 pr. 100 cl. 164 lc. totaal: 583 
1945 360 pr. 75 cl. 162 lc. totaal: 597
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1950 376 pr. 88 cl. 174 lc. totaal: 638
1955 396 pr. 77 cl. 178 lc. totaal: 651 
1960 412 pr. 76 cl. 172 lc. totaal: 660 
1965 404 pr. 78 cl. 157 lc. totaal: 639 
1970 360 pr. 52 cl. 126 lc. totaal: 538
1975 359 pr. 46 cl. 109 lc.  totaal: 514 (31 gaan over naar de 

Indonesische provincie)
1980 244 pr. 5 cl. 77 lc. totaal: 326
1985 177 pr. 3 cl. 63 lc. totaal: 243
1990 157 pr. 3 cl. 54 lc. totaal: 214
1995 131 pr. 5 cl. 41 lc. totaal: 177
2000 111 pr. 33 lc.  totaal: 144 (+ 35, tot een andere 

provincie behorend)
2005 totaal: 112 (+ 25, tot een andere 

provincie behorend)
2008 totaal: 103 (+ 17, tot een andere 

provincie behorend) 

In de loop van 1964 telde de provincie het grootst aantal leden, te weten 672. 
 Tussen 1930 en 1960 bedroeg het aantal novicen vrij constant 33% van het aantal 
jongens dat op twaalf- of dertienjarige leeftijd naar het kleinseminarie was gegaan. 
Van die 33% werd ongeveer 20% ook priester. 
 Op 31 december 1946 telde de orde als geheel 13.885 religieuzen, verdeeld over 
65 provincies en commissariaten. De grootste provincie op dat moment was de Zwit-
serse met 724 religieuzen. De Nederlandse provincie kwam op de tweede plaats met 
617 religieuzen. België kwam (na Beieren en Lombardije) op de vijfde plaats met 525 
religieuzen. 
 Sinds 1882 hebben in totaal 1803 kapucijnen voor kortere of langere tijd deel uit-
gemaakt van de Nederlandse provincie. Daartoe behoren dan ook de 206 medebroe-
ders die in Indonesië uit Indonesische ouders zijn geboren en die tot de oprichting 
van de zelfstandige Indonesische provincie op 31 januari 1976 deel uitmaakten van 
de Nederlandse provincie. 
 ‘Rekenmeester’ Sjef Slaats heeft ooit uitgerekend dat er van die 1803 kapucijnen 
67 uit Tilburg afkomstig waren. Daarmee heeft deze stad van alle Nederlandse plaat-
sen de meeste kapucijnen ‘opgeleverd’. Na Tilburg komen Amsterdam met 54 me-
debroeders, Groot-Breda met 51, Eindhoven met 47, Rotterdam met 41, Groot-Den 
Bosch met 36, Den Haag met 31 en Groot-Helmond met 30. Deze ‘harde’ aantallen 
zeggen echter niets over de percentages in relatie tot de grootte van een stad of dorp. 
Met zijn 24 kapucijnen scoort het Brabantse Asten procentueel ongetwijfeld hoger 
dan Tilburg met die 67. 
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bijlage 2.

 De ambtsperiode(n) van de opeenvolgende ministers 
provinciaal/provinciale oversten

A. 1845 – 1882: de Nederlands-Belgische custodie en provincie van de Allerheiligste 
Drievuldigheid
1845-1848 Bernardinus van der Voort (1815-1854) uit Uden.
1848-1851 Bernardinus van der Voort (1815-1854) uit Uden.
1851-1854 Bernardinus van der Voort (1815-1854) uit Uden.
1854-1855  Petrus van Oorschot (1810-1881) uit Hooge Zwaluwe (pro-custos).
1855-1858 Alfonsus van den Heuvel (1814-1869) uit Grave.
1858-1861 Benvenutus Dortmans (1815-1874) uit Rotterdam.
1861-1864 Benedictus van den Dries (1826-1900) uit Asten.
1864-1867 Celestinus Daubresse (1833-1896) uit Wervik.
1867-1870 Celestinus Daubresse (1833-1896) uit Wervik.
1870-1873 Eleutherius Vannuvel (1836-1877) uit Edingen.
1873-1776 Celestinus Daubresse (1833-1896) uit Wervik.
1876-1879 Benedictus van den Dries (1826-1900) uit Asten.
1879-1882 Lambertus van Susteren (1833-1903) uit Velp.

B. 1882 – heden  de Nederlandse provincie van de Allerheiligste Drievuldigheid
1882-1885 Archangelus van de Coolwijk (1848-1911) uit Macharen.
1885-1888 Lambertus van Susteren (1833-1903) uit Velp.
1888-1891 Archangelus van de Coolwijk (1848-1911) uit Macharen.
1891-1894 Albertus Muskens (1845-1900) uit Drunen.
1894-1897 Archangelus van de Coolwijk (1848-1911) uit Macharen.
1897-1900 Albertus Muskens (1845-1900) uit Drunen.
1900-1903 Archangelus van de Coolwijk (1848-1911) uit Macharen.
1903-1905 Pacificus Bos (1864-1937) uit Uden.
1905-1906  Alphonsus van den Bergh (1848-1929) uit Demen (vicaris 

provinciaal).
1906-1909 Alphonsus van den Bergh (1848-1929) uit Demen.
1909-1912 Anastasius de Goeij (1872-1945) uit Houten.
1912-1915 Stanislaus Luppes (1879-1959) uit Harderwijk.
1915-1918 Anastasius de Goeij (1872-1945) uit Houten.
1918-1921 Stanislaus Luppes (1879-1959) uit Harderwijk.
1921-1924 Stanislaus Luppes (1879-1959) uit Harderwijk. 
1924-1927 Vitus Kaarsgaren (1886-1981) uit Bussum.
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1927-1930 Stanislaus Luppes (1879-1959) uit Harderwijk.
1930-1933 Stanislaus Luppes (1879-1959) uit Harderwijk.
1933-1936 Anacletus Snijders (1896-1975) uit Breda.
1936-1939 Anacletus Snijders (1896-1975) uit Breda.
1939-1942 Robertus Roos (1877-1957) uit Kerkdriel.
1942-1945 Anacletus Snijders (1896-1975) uit Breda.
1945-1948 Ferrerius van den Hurk (1907-1989) uit Heesch. 
1948-1951 Ferrerius van den Hurk (1907-1989) uit Heesch.
1951-1954 Clementinus Schutijser (1909-1988) uit Vlissingen.
1954-1957 Clementinus Schutijser (1909-1988) uit Vlissingen.
1957-1960 Auxilius van Jaarsveld (1918-1994) uit Schalkwijk.
1960-1963 Auxilius van Jaarsveld (1918-1994) uit Schalkwijk.
1963-1966 Gerontius Loonen (1917-2005) uit Oosteind.
1966-1969 Gerontius Loonen (1917-2005) uit Oosteind. 
1969-1972 Alfred van de Weijer (1922-2006) uit Dordrecht. 
1972-1975 Alfred van de Weijer (1922-2006) uit Dordrecht.
1975-1978 Piet Leenhouwers (1929-2007) uit Helmond.
1978-1981 Piet Leenhouwers (1929-2007) uit Helmond.
1981-1984 Werenfried van Venrooij (1935-2012) uit Oisterwijk.
1984-1987 Werenfried van Venrooij (1935-2012) uit Oisterwijk.
1987-1990 Antoon Mars (*1941) uit Luttenberg-Raalte.
1990-1993 Antoon Mars (*1941) uit Luttenberg-Raalte.
1993-1996 Werenfried van Venrooij (1935-2012) uit Oisterwijk.
1996-1999 Werenfried van Venrooij (1935-2012) uit Oisterwijk.
1999-2002 Antoon Mars (*1941) uit Luttenberg-Raalte.
2002-2005 Antoon Mars (*1941) uit Luttenberg-Raalte.
2005-2008 Kees van den Muijsenberg (*1956) uit Hoeven.
2008-2011 Piet Hein van der Veer (*1942) uit Laren. 
2011-2014 Piet Hein van der Veer (*1942) uit Laren.
2014-2017 Gerard Remmers (*1949) uit Velsen-Noord.

Tot 1921 mocht een provinciaal slechts één termijn in functie blijven, waarna hij na 
drie jaar eventueel voor een tweede termijn kon worden gekozen. Vanaf 1921 kon hij 
op grond van een wijziging in de Constituties na een eerste termijn onmiddellijk 
voor een tweede termijn worden gekozen. Uiteindelijk hebben tussen 1882 en 1917 
slechts 21 paters het provincialaatsambt bekleed. 
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Bibliografie

vooraf
De ‘Bronnen en literatuur’ zoals vermeld bij elk van de zes delen worden hier niet 
nogmaals opgevoerd. Na een meer algemene typering van de voornaamste geraad-
pleegde archivalische bronnen die zich tijdens de onderzoeksfase nog volledig in het 
provincialaatsarchief in ’s-Hertogenbosch bevonden (i), volgt een lijst van de door 
de kapucijnen uitgegeven tijdschriften die werden geraadpleegd (ii). Vervolgens 
wordt een opsomming gegeven van de door de auteur afgenomen interviews (iii). 
De bibliografie wordt afgesloten met een overzicht van de overige geraadpleegde 
publicaties (iv). 

i. Globaal overzicht van de voornaamste archivalische bronnen 

Bij wijze van introductie
Petrus (van Dijk), Korte handleiding voor het ordenen van de archieven in onze kloosters, 

’s-Hertogenbosch, z. j.
Ambrosius van der Stam, Inventaris van het archief en de historische documentatiever-

zameling van de Nederlandse kapucijnenprovincie, ’s-Hertogenbosch, 2002 (niet 
gedrukt).

Nadien heeft een verdere inventarisatie plaatsgevonden, eerst door pater Ambrosi-
us en na diens overlijden op 4 juli 2006 door archivaris René Jacobs die reeds 
vanaf 2003 op het archief werkzaam was. De meest recente door mij verkregen 
gegevens dateren van 2 mei 2007.

De belangrijkste bronnen uit het bestand Generalia
achGen: 1.17-1.104: De Ordinationes van de generale kapittels en de door die 

kapittels uitgevaardigde Constituties alsmede de stukken van en betreffende de 
generale kapittels vanaf 1958 en de stukken van de Ordesraden vanaf 1971.

 achGen: 1.105-1.127: De correspondentie tussen het generaal bestuur/de generale 
curie en het provincialaat vanaf 1882. 

De belangrijkste bronnen uit het bestand Provincialia
achProv: 2.32-106: De kapittelverslagen vanaf 1882 (keuze- en werkkapittels,  

zakenkapittels en tussenkapittels) t.e.m. 2008 + de bijbehorende stukken.
achProv: 2.107-157: De verslagen van de definitievergaderingen vanaf 1885 t.e.m. 

2008.
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achProv: 2.409-2.668: De dossiers m.b.t. het serafijns en kleinseminarie in Lan-
geweg, Enschede, Tilburg, Voorschoten en Oosterhout.

achProv: 2.669-2.679: De dossiers m.b.t. het juvenaat.
achProv: 2.680-2.755: De dossiers m.b.t. het noviciaat.
achProv: 2.768- : De dossiers m.b.t. de hogere studies. 
achProv: 2.1433-2.1440: De dossiers over het Instituut voor Buitengewone Ziel-

zorg, de Centrale Zielzorgraad en het Sociografisch Bureau van de Nederlandse 
kapucijnenprovincie. Hierin bevinden zich ook de Rapporten die tussen 1961 
en 1966 vanuit het bureau zijn uitgebracht over het Via Pacis-werk; het Bedrijfs-
apostolaat Kapucijnen Nederland; het Parochieretraitewerk; de Jeugdzielzorg 
op scholen; de Parochiële zielzorg; het Provinciale werk; de Functies van onze 
kloosters; de Functies en werkzaamheden van personen en van onze huizen; en 
de Zielzorg op maatschappelijk terrein. 

De belangrijkste bronnen uit het bestand Conventualia
achConv: alfabetisch geordend vanaf Amsterdam, Lijnbaansgracht t.e.m. Velser-

oord/IJmuiden-Oost: De Kloosterkronieken, ook genoemd de Archiefboeken 
van alle kloosters.

De relevante notariële akten, bouwtekeningen en overige bouwzaken m.b.t. elk 
klooster.

De correspondentie vanuit die kloosters met het provincialaat.
De dossiers betreffende de bijbehorende klooster-, c.q. rectoraatskerk. 

De belangrijkste bronnen uit het bestand Missionalia
achMis bestaat uit zes grote deelbestanden: Algemene zaken missie(gebieden); 

Borneo; Sumatra; Chili; Tanzania; en de missieprocuur, inclusief de Sint Fidelis 
Missiebond. In verband met Borneo en Sumatra is vooral de correspondentie 
tussen de superior regularis aldaar en de provinciaal in Nederland van belang. 

Het bestand Personalia
achPers bestaat uit de Persoonsdossiers van alle overleden kapucijnen van de  

Nederlandse provincie, alfabetisch geordend in twee categorieën: de clerici 
(code c) en de laïci (code l) en via een aparte nummering toegankelijk. 

 Elk persoonsdossier bevat onder meer een aantal biografische en (eventueel)  
bibliografische gegevens + officiële documenten (van doopbewijs tot paspoort); 
correspondentie met de provinciaal; verslagen van jubilea; correspondentie met 
familieleden; en de soms volledig uitgeschreven teksten van preken alsmede  
cursusmateriaal en/of andere documentatie. Bij elk persoonsdossier behoort een 
eigen fotodossier dat in een apart aantal ringmappen is ondergebracht. Overigens 
loopt de omvang van de verschillende persoonsdossiers nogal uiteen.
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 Van alle in dit boek genoemde overleden Nederlandse kapucijnen is het per-
soonsdossier geraadpleegd. 

ii.    Lijst van jaarboeken en tijdschriften, uitgegeven door  
(vooral) kapucijnen 

periodieken, primair voor de eigen leden
Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum vol. 1 (1884), geraadpleegd t.e.m. 

vol. 124 (2008). 
Beste Medebroeder. Orgaan van de Nederlandse Kapucijnen (= bm) 1968 -1980. 
De Cap-stok. Forumblad van de Nederlandse Kapucijnen nr. 1 (januari 1966) – nr. 17 (1968). 
Carissime Confrater (= cc) 1 (1966) – 40 (2006). 
K(alimantan) B(arat). Contactbrief voor oud-missionarissen van Kalimantan Barat  

(Borneo) vanaf 1 (1977) (ook voor leden van andere orden en congregaties). 
Kommunikatie, later Communicatie. Korte berichten, mededelingen uit de provincie, mede-

delingen uit de orde 1975 – 1981, 1982 – heden. 
Oud Massaia 1 (1937) – 25 (1966/’67).
sust (= Sumatera Utara Sumatera Tengah / Samen uit Samen thuis. Contactblad voor 

oud-missionarissen van Sumatera (Sumatra), 1977-1989 (ook voor leden van  
andere orden en congregaties). 

Uni Trinoque. Officieel orgaan van de Nederlands(ch)e Capucijnenprovincie van de Aller-
heiligste Drievuldigheid 1 (1924) – 15 (1967), voortgezet als Beste Medebroeder  
(zie aldaar). 

Vita (= Van Ieder Tot Allen). Orgaan van de studentenvereniging St. Bonaventura (Lange-
weg, Voorschoten, Oosterhout), 1938, geraadpleegd t.e.m. 1967. 

Wording. Orgaan van de studentenvereniging St. Bonaventura (Helmond, ’s-Hertogen-
bosch, Biezenmortel), 1935 – 1967.

apostolaatstijdschriften ten behoeve van specifieke 
groepen

Apostolatus Maris. Internationaal maandblad voor zeelieden 7 (1930) – 12 (1935). Vanaf 
voorjaar 1934 overgenomen door de Priesters van het H. Hart van Jezus (scj). 

Franciscaans(ch) Leven. Maandschrift voor franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst 1 
(1917) – 91 (2008) en sindsdien nog doorlopend tot heden met vanaf 1939  
andere ondertitels.

Franciscaansche Heraut. Maandschrift voor de leden der Derde Orde 25 (1937) – 49 (1964) 
met vanaf een bepaald moment andere ondertitels. 
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Maandschrift voor de leden der Derde Orde van den H. Franciscus 1 (1913) – 24 (1936), 
voortgezet als Franciscaansche Heraut (zie aldaar). 

Minister Christi. Ascetisch tijdschrift voor priesters 1 (1947) – 3 (1949), voortgezet als een  
fusietijdschrift met het – sinds 1914 bestaande Vlaamse – Priesterblad (zie aldaar). 

Pokrof. Tijdschrift voor Rusland en zijn christendom 1 (1954) – 60 (2013) met vanaf een 
bepaald moment andere ondertitels. Het blad bestaat nog steeds.

Het Priesterblad Minister Christi 31 (1950) – 48 (1967). 
De Priester-Tertiaris. Maandschrift voor de priester-leden en directeuren der Derde Orde van 

den H.V. Franciscus 1 (1923/’24) – 18 (1941), voortgezet als Minister Christi (zie 
aldaar). 

Recht door Zee. Weekblad voor zeevarenden 1 (1924) – 6 (1929), voortgezet als Aposto-
latus Maris (zie aldaar).

Service. Van de landelijke leiding der Capucijnen-Derde Orde aan de directeuren en besturen 
der plaatselijke afdelingen 1962-1967. 

St. Fidelisklokje. Gratis orgaan voor de leden van het Seraphijns Werk der Heilige Missen 1 
(1922) – 20 (1941), voortgezet als Sint Fidelis (zie aldaar).

Sint Fidelis. Tijdschrift van het missiewerk der paters Capucijnen 21 (1946) – 35 (1960).
Via Pacis. Tijdschrift voor geloofsverbreiding in Enschede 1 (1949/’50) – 13 (1961/’62). 

jaarboeken en tijdschriften voor een bredere 
doelgroep

Borneo-Almanak 1 (1911) – 38 (1953) met wisselende ondertitels, voortgezet als  
Capucijnen-Almanak (zie aldaar).

Capucijnen-Almanak 1 (1954) – 8 (1961).
Met kap en koord. Orgaan van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen 1 (1961) –  

heden, met vanaf een bepaalde moment andere ondertitels. 

weekbladen
Zondagsblad voor vrouwen van de Congregatie der Onbevlekte Ontvangenis, voor leden der 

H. Familie, van de Derde Orde en van het katholiek huisgezin 1 (1888) – 10 (1898). 
Voortgezet als:

Zondagsblad voor het katholiek huisgezin 1 (1898) – 24 (1922). Voortgezet als:
Geïllustreerd Zondagsblad voor het katholiek huisgezin 25 (1923) – 6 (1928). Ten dele 

voortgezet als: 
Christus Koning. Orgaan van de Nederlandse provincie der Capucijnen en hare missies 1 

(1929) – 13 (1941). Voortgezet als: 
Katholiek Volk. Weekblad ter algemene vorming van het katholieke volk 1(1945) – 3 (1947). 

Voortgezet als:
Volksweekblad 1947-1959. Voortgezet als: 
Rotonde 1960 -1963.
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iii.  Overzicht van de afgenomen interviews 

Adelbert Snijders (1927-2011) op 25-8-2009 in Tilburg.
Albuinus – Piet – Leenhouwers (1929-2007) op 1-10-2007 in Tilburg.
Alwin – Jan W. – Scheffers (1936-2013) op 28-11-2007 in Tilburg. 
Anianus Snik (*1934) op 31-1-2011 in Tilburg.
Benitius Brevoort (* 1938) op 18-12-2015 in ’s-Hertogenbosch.
Bonfilius – Ed – van den Berge (*1927) op 17-10-2007 in Tilburg. 
Egidius – Leo – Joosten (*1942) op 11-9-2015 in Tilburg. 
Fructuosus – Frans – van Lingen (1916-2015) op 4-1-2011 in ’s-Hertogenbosch.
Godhard Liebreks (1923-2013) op 17-12-2007 in Tilburg. 
Gonzalvus Snijders (1924-2014) op 7-12-2007 in Tilburg.
Herman van de Spijker (*1936) op 3-7-2012 in ’s-Hertogenbosch. 
Joachim Scheepers (*1931) op 1-11-2007 in Tilburg.
Kenneth – Piet Hein – van der Veer (*1942) op 22-2-2016 in ’s-Hertogenbosch.
Leonardus – Jan – Kampschreur (1920-2016)  op 7-9-2009 in Velp + een vervolg 

op 11-2-2011 in Tilburg 
Michelangelus Gieben (1924-2015) op 8-3-2011 in ’s-Hertogenbosch. 
Piet van Asseldonk (*1945) op 14-8-2015 in Tilburg.
Servus Gieben (1924-2014) op 31-8-2011 (in schriftelijke vorm).
Titus – Antoon – Mars (*1941) op 24-4-2015 in Tilburg.
Werenfried van Venrooij (1935-2012) op 20-1-2012 in Breda.

Elk interview bevatte een aantal identieke vragen zoals de wijze van kennismaking 
met de orde; het beoogde motief om in te treden (priester worden of missionaris 
of kapucijn); de herinneringen aan opleiding en vorming; de opvattingen over de 
relatie tussen klooster, provincie en het mondiale ordesverband. En daarnaast een 
aantal specifieke vragen, betrekking hebbend op de eigen loopbaan binnen de orde. 
De vragen werden vooraf toegestuurd. Enkele gesprekspartners bezorgden mij na 
afloop van het gesprek ook een schriftelijke beantwoording van de vragen.
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iv.  Overige publicaties 

Achter de muur. Leven en werk der Capucijnen, z. pl. (1953). 
Adrianus (Koens), Gedenkboek van den twaalfeneenhalfjarigen missiearbeid der paters 

minderbroeders-capucijnen in Nederlandsch Oost-Indië: 11 februari 1905 – 11 augustus 
1917, ’s-Hertogenbosch, 1917. 

Aerts, Remieg en Gita Deneckere (red.), Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek 
experiment in de Lage Landen 1815-1830-2015 (= thema-aflevering van Ons Erfdeel 
2015). 

Alatri, Mariano d’, De Kapucijnen. Geschiedenis van een franciscaanse familie, Sint 
 Truiden, 1997 (uit het Italiaans). 

Atlas Geographicus Capuccinus. Organizzato secondo l’ordine alfabetico delle Conferenze  
dei Superiori Maggiori all’interno delle quali sono inserite le cartine geografiche delle 
Circoscrizioni dell’Ordine Cappuccino, Roma, 1993. 

Baan, M.A., De Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853. Sociologische ver-
kenningen van een religieuze groepering in verandering, Assen, 1965. Vgl. ook de 
bespreking van dit boek door Alfred van de Weijer, ‘Modern ordesbeleid vraagt 
sociologische diagnose’, in: Franciscaans Leven 49 (1966), 78-86. 

Bak ofm, C.G.M., Dankbaarheid is het Geheugen des Harten. Zusters Franciscanessen van 
Veghel S.F.I.C. 1844-1994, Veghel, 1994. 

Bey, H. von der und J.-B. Treyer (Hrsg.), Die Franziskanische Bewegung, Mainz, 
1996 (2 Bände). 

Boekje, Dit…, Antwerpen-Den Bosch, 1985 (uitgave van de Vlaamse en Nederland-
se kapucijnen).

Broeders kapucijnen, z. pl., z. j.
Bühlmann, Walter, ‘Die Kapuzinermissionen heute. Eine Analyse’, in: Neue Zeit-

schrift für Missionswissenschaft x xix (1973), 161-189. 
Buitink, Martine, Als een weg door werelden. Kiezen voor een leven van delen, Nijmegen, 

2013.
Burg, Arno, Voor de komst van het Rijk. Nederlandse Assumptie 1915-2015, Boxtel, 2015.
De Capucijnen. Hun leven en werk, z. pl., 1950.
Clarentius (van Neerijnen), ‘Pater Joannes Evangelista van ’s-Hertogenbosch. Zijn 

leven’, in: Ons geestelijk Erf v iii (1934), 369-397. 
Concordius (van de Pol), ‘De Kapucijnen: Gods bohémiens. Volkse jovialiteit en 

voorkeur voor het onopgesmukte’, in: De Bazuin 5 december 1959, 4-5.
Cuthbert (of Brighton), The Capuchins. A Contribution to the History of the Counter- 

Reformation, London, 1928 (2 volumes). 
Derksen, Maaike, ‘Een koloniale missie: jezuïetenmissionarissen op Java, 1859-

1900’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 18 (2015), 73-79.
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Douglas, R.M., Orderly and Humane. The Expulsion of the Germans after the Second 
World War, New Haven and London, 2012. 

‘Franciscus van Assisi en de Franciscaanse beweging’ (= een special van De Bazuin),  
in: De Bazuin. Opinieweekblad voor kerk en samenleving 59 (1976), nr. 38. 
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Gonzalvus Snijders uit Raamsdonk  423, 

426, 427
Gratian Grimm  424 
Gregorius – Johan – van Gastel uit 

Ginneken  52, 367, 368 
Gregorius van den Boom uit Breda  239, 

440 
Gregorius van Millingen  200
Guido Situmorang uit Palipi  428 
Gummarus Michiels uit Booischot  341 
Gustavus Vissers uit Raamsdonk  179, 

446-452 
Hans Putters uit Delft  251
Henk Brands uit Maasbommel  253 
Henricus – Jan – Jansen uit Nijkerk  52 
Henricus Hendrikx uit Alphen  93, 231-

233, 291, 292, 298, 304 
Herculanus – Jan – van der Burgt uit 

Overasselt  392, 393, 395-398, 423, 
424, 448 

Heribert Jone  236 
Hieronymus – Herculanus – Bumbun uit 

Menawai  398 
Hieronymus de Jong uit 

Roelofarendsveen  315, 316, 319, 331, 
332 

Hildebrand – Julius – Raes van Hooglede  
21

Hippolytus Spliethof uit Beek  131, 132 
Hippolytus van Kortrijk  42 
Hippolytus van Rijsel  38 
Honoratus van Biala  345  
Honorius Daniëls uit Venlo  368 
Honorius Schoonbeek uit Megen  71, 87 
Honorius van Ravenstein  46, 47 
Hubertus Verweijen uit Groessen  235, 

236, 239 
Hugo Osorio Meléndez  434
Huub Stam uit Haarlem  253 
Hyginus – Cor – ’t Hoen uit 

’s-Gravenhage  181, 206, 207, 241, 
327, 328, 450-452 

Ignatius Breuer uit ’s-Gravenhage  314, 
319, 323, 327, 328  

Ignazio Persico  370 

Ildephonsus Kraan uit Gouda  93, 333-
336, 338 

Ildephonsus van Brugge  67 
Innocentius Hens uit Zwolle  294-299, 

301, 304, 333 
Innocentius van den Heuvel uit Boxtel  331 
Isidor Peterhans  442
Jeroen Verstegen uit Heesch  224
Jesualdus – Theo – de Ronde uit 

Waalwijk  258
Jesualdus van Rossum uit Houten  333 
Jesualdus Willemen uit Rijen  343 
Joachim Haussler uit Wijchen  286 
Joachim Scheepers uit Geldrop  155, 159, 

185, 245, 254-256 
Joachim van den Heuvel uit Boxmeer  

368
Joannes Baptista van Erembodegem  37, 

48 
Joannes Eudes – Toon – Gerritsen uit 

Enschede  174 
Joannes Evangelista van 

’s-Hertogenbosch  152, 198
Joannes Evangelista van Aarschot  52, 53 
Joannes Geijtenbeek uit Rijsenburg  205, 

237
Joannes van Landen  34 
Johan Driessens uit Zundert  252
John Corriveau  169, 471, 473-475, 477-

479
Joseph Coppieters uit Kortrijk  43 
Joseph van Antwerpen  34 
Josephus van S. Giovanni in Persiceto  

342, 348
Jovinus – Janus – Adriaans uit Nuenen  

153, 154, 164 
Judocus van Doornik  200 
Judocus van Gent  36 
Justinianus – Janus – Goossens uit 

Deurne  380, 384
Justinus van de Wijgaart uit Roosendaal  

87, 90-92 
Justus Coussens van Tielt  52, 53, 59 
Justus van den Hout uit Tilburg  286 
Juvenalis van Brugge  39, 197 
Juvenalis van Winoksbergen  42 
Kees van den Muijsenberg uit Hoeven  

153, 251, 253, 478-480
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Kenneth – Piet Hein – van der Veer uit 
Laren  170, 260, 261, 459 

Koenraad van Parzham  120, 123 
Ladislaus van den Boogaart uit 

Nistelrode  355 
Laetantius van de Weijer uit 

Scheveningen  129, 130, 212, 220, 222, 
223, 249 

Lambertus van de Water uit Helmond  
159, 319 

Lambertus van Reek  57 
Lambertus van Susteren uit Velp  70, 71, 

73, 87, 209, 369, 460 
Landelinus Rademaker uit Amsterdam  

413, 414
Laurentius van Brindisi  20, 101
Laurianus Gerritsen uit Ulft  308-310 
Lebuinus Postma uit Warga  108, 114, 

386 
Leonardus – Jan – Kampschreur uit 

Oosterhout  151-154, 156, 157, 161-163, 
166, 167, 207, 251-253 

Leonius – Bart – Langeveld uit 
’s-Gravenhage  439, 441, 442

Leopold van Amelsvoort uit 
’s-Hertogenbosch  249 

Liberatus Boers uit Leiden  206 
Liberatus Cluts uit Exel  209, 231, 363, 

400-405 
Libertus Jans uit Escharen  204-206 
Livinus – Piet – Vriens uit Eindhoven  

156, 181 
Livinus Verstappen uit Stiphout  302-304 
Louis-Antoine van Porrentruy  72 
Luchesius – Ton – Smits uit Woensel  26, 

166, 243-245, 247, 254-256 
Lucianus Spierlings uit Boekel  91, 92, 

96, 98 
Lucidius van der Sman uit Delft  316, 317, 

319 
Ludovicus Boddeke uit Amsterdam  281
Ludovicus van Fossombrone  14-16 
Macair Wegman uit Nijmegen  253 
Magnus – Frans – Piket uit Bodegraven  

151, 154 
Malachias de Jong uit Woensdrecht  392
Mansuetus – Henk – Brinkhof uit 

Maarssen  441 

Mansuetus Kocken uit Dinther  122 
Manuel – Theo – Jansen uit Baarn  21
Marcellus – George – Lie Po Hin uit 

Singkawang  383 
Marcellus Winnemuller uit Dodewaard  

382
Marcianus – Cor – Verhoeven uit 

Berlicum  178 
Marcolinus van den Bosch uit Erp  229 
Mariano Gavasci van Civita Nuova  70, 

201, 202 
Marianus van Alatri  50 
Marianus van den Acker uit Herpen  416, 

423, 425 
Marinus – Jan – Bandsma uit Amsterdam  

160, 207 
Marinus Spanjers uit Escharen  407, 413, 

414 
Mark Kapteijns uit Sint Michielsgestel  

251
Martinianus Matthijssen uit 

Oudenbosch  241 
Martinus van Oijen uit Breda  99 
Martinus Verstralen uit Cuijk  393, 425
Masseus van Grave  36 
Mateus Sanding uit Nyandang  394 
Mathias Brans uit Strijp  403-411, 417, 

420-422
Mathias van Tessenderloo  54, 55 
Mattheus – Albert – van Maanen uit 

Arnhem  400
Mattheus Blondé uit Vlissingen  370
Mattheus de Wolf uit Purmerend  402, 

404-406
Mattheus van Bascio  14, 15
Mauro Jöhri uit Bivio  479
Maurus Hackman uit Enschede  127, 324, 

345, 346, 350, 355, 356 
Maximilianus van Aarschot  39
Maximilianus van Dun uit Moerdijk  213, 

217 
Maximus van Heugten uit Asten  109, 

236, 237 
Melchiades Vriens uit Stratum  145, 351 
Mennas den Bekker uit 

’s-Hertogenbosch  285
Methodius/Mefodij: zie ook Faustinus  

127, 346, 347, 350, 351
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Michaël van Gent  36 
Michaël van Hellebecq  203
Micheas/Michej van Sas uit Helmond  

127, 350, 351, 353, 356
Michelangelus Gieben uit Sint Anthonis  

154, 205, 207, 208, 248, 251, 471
Michelangelus van Borgo Sansepolcro  47
Milo Reisiger uit Halfweg  125, 207, 258 
Monaldus van den Broek uit Nuenen  329 
Natalis Verhoeven uit Gemert  91, 95, 

101, 229, 323, 324, 370 
Nazarius Adriaansen uit Bergen op 

Zoom  384
Nerius van der Ouderaa uit Steenbergen  

86
Nico Doodeman uit Nibbixwoud  251
Nicolaas van San Giovanni in Marignano  

64 
Nivardo Snik uit Tilburg  432
Nivardus Ansems uit Bavel  421  
Norbertus ten Veldhuijs uit Amsterdam  

230 
Novatus Kavelaars uit Zevenbergen  439 
Odilo Wap uit Doetinchem  431
Odoricus Riemslag uit Dongen  283-285 
Optatus van Asseldonk uit Veghel  13, 

460, 462, 465, 467, 471
Oscar Nuijten uit Prinsenbeek  412 
Othmarus Lips uit Moerdijk  140, 313, 

337-340 
Otho van de Ven uit Udenhout  349 
Pachomius van Asten uit Helmond  237, 

238, 314 
Pacianus Snik uit Doesburg  174 
Pacificus – Huub – Boelaars uit 

Nijmegen  185, 442, 452, 453 
Pacificus – Jan – Bos uit Uden  231, 232, 

293, 372-374, 376, 378-382, 385, 386, 
399, 400, 409, 419

Pacificus – Jan – van den Brand uit 
Zeeland  55 

Pacificus – Paschalis – Bong Sjoen Khin 
uit Montrado  383, 391, 392 

Pacificus Carletti van Sejano  399, 400
Pacificus van Monteboaggine  348 
Paschalis Rywalski  427 
Paschasius van der Meeren uit 

Meerveldhoven  270, 311 

Patricius – Kees – de Jong uit 
Zevenbergen  153 

Patricius Gommers uit Steenbergen  336-
338 

Paul Hinder  169, 474-477 
Paul Pahlplatz uit Tilburg  158 
Paulinus Kuipers uit Middelburg  156 
Paulus Stalpaert  471
Paulus van Geetbets  51, 54 
Paulus Willems uit Bergharen  366-368
Pawjel: zie ook Rembertus  351 
Perpetuus Geven uit Kilder  252 
Peter Rodgers  479-481
Petronius van Rooij uit Amsterdam  316, 

317, 330-332
Petrus – Jacob – van Oorschot uit Hooge 

Zwaluwe  52, 53, 55-57, 59, 60, 63 
Petrus Kooij uit Uithoorn  368
Petrus Tan Un Mou  427
Philemon van de Ven uit Udenhout  219, 

432
Philibertus Klazen uit Waspik  233, 349 
Philippus – Jan – Philippus uit Oisterwijk  

27 
Philippus Aarts uit Asten  230 
Philippus Nerius van Steenwijk uit 

Rotterdam  369
Philippus van Weert uit 

’s-Hertogenbosch  96 
Piatus – Jean-Joseph – Loiseaux van 

Bergen  202, 203 
Piatus/Pio Hagelaar uit Aarle-Rixtel  432, 

436
Piet van Asseldonk uit Veghel  27, 158
Pius Datubara uit Lau Bekung  427 
Plechelmus de Bree uit Waalwijk  213 
Primus van Lieshout uit Dordrecht  330 
Prosper Nijhof uit Liederholthuis  298, 

390 
Quirinus Sas uit Alphen aan de Maas  

277, 288, 292, 307-309, 343, 355 
Radboud Waterreus uit ’s-Gravenhage  

418
Rafaël van Fossombrone  15
Raphael van der Weijden uit Oudenrijn  

210, 212-214 
Raymundus de Rooij uit Princenhage  

231, 232, 444
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Raynerius Horstink uit Arnhem  349 
Redemptus Reijgersberg uit Schiedam  

447
Remaclus Hommen uit Vlodrop  217 
Remaclus van Maastricht  51 
Rembertus – Jan – de Haan uit 

Amsterdam  156, 351 
Renatus Vermeulen uit Riel  283 
Respicius Wilms uit Breda  139 
Revocatus Verstijnen uit Haaren  139, 

160 
Richard van Grinsven uit Dinther  471, 

473
Richardus van den Bergh uit Demen  

106, 107, 305 
Robertus Dachi  427 
Robertus Roos uit Kerkdriel  103, 112, 

113, 115, 123, 381, 400 
Rogerius Hassink uit Lage Zwaluwe  213 
Rogier – Joop – ’t Hoen uit 

’s-Gravenhage  207 
Rombout – Henk – van Doorn uit De 

Bilt  144, 224, 316, 319, 320 
Rudolphus – Jan – Snijders uit 

Geertruidenberg  146, 175, 286 
Rudolphus Waalen uit Netersel  298, 302 
Rumoldus van Mechelen  201 
Salvator – Adrián – de Vet uit Gilze-

Rijen  435, 436
Salvator van Ozieri  64 
Salvius Huisintveld uit Twello  171 
Samuel van Disseldorp uit Bavel  108 
Saturninus – Wim – Weenink uit 

Zaltbommel  156, 179, 182, 319-322 
Savio Nederstigt uit Haarlem  164 
Seraphin Arnold  439 
Seraphinus Blomme uit Bergen op Zoom  

319, 320 
Seraphinus Hoevenaars uit Valkenswaard  

281 
Seraphinus de Vos van Brugge  42 
Seraphinus van Damme van Brugge  56, 

64, 70, 73, 200 
Seraphinus van Oostende  50 
Seraphinus van Ziegenhals  197
Sergius: zie ook Clarentius  351
Servatius Harperink uit Enschede  326, 

333 

Servatius van de Ven uit Udenhout  243 
Servus Gieben uit Sint Anthonis  466, 

467
Severinus Jans uit Velp  331 
Sigismund Loomans uit Ommel  446 
Sigismundus van Ferrara  52 
Silverius Vissers uit Veghel  205-207 
Silvester van Asseldonk uit Veghel  239 
Simeon Nuijten uit Breda  311 
Simon van Kemenade uit Mill  126 
Simon van Oudenaarde  41 
Simplicius Duijn uit Santpoort  464 
Stanislaus Luppes uit Harderwijk  24, 

108, 115, 119, 122, 213, 231-233, 276, 
303, 305, 342, 349, 381, 382, 403, 
404 

Sybrandus van Rossum uit Houten  408
Symphorianus van den Heuvel uit 

Geldrop  17, 84, 482
Symphorien Mouard  370 
Tarcisius van Valenberg uit Asten  81, 119, 

212-214, 373, 385-391, 393-396, 403, 
410, 422 

Theodardus Smits uit Breda  281 
Theodoricus van Lanen uit Uden  373, 

376, 378
Theodorus Hamers uit Tilburg  313, 323, 

329 
Theodorus van ’s-Hertogenbosch  43
Theodulus – Jan – Slaats uit Asten  118 
Theophorus de Jeu uit Leiden  432
Theotimus van der Geer uit 

’s-Hertogenbosch  241, 242 
Thomas Saragi  427 
Thomas van Charmes  199, 201 
Titus – Antoon – Mars uit Raalte  147, 

149, 167, 169, 170, 174, 175, 228, 254, 
476, 479 

Trudo Vermeulen uit Strijp  380 
Ubaldus Essers uit Beers  330, 412, 413 
Urbanus Ummelen uit Geldrop  67 
Urbanus Westerwoudt uit Arnhem  354, 

355 
Valentinus Driesen uit Schoonhoven  

283, 408, 419, 447 
Valentius van der Putten uit Drunen  

284, 285 
Valenus van de Mortel van Deurne  67, 71  
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Venantius Jansen uit Nieuwenhoorn  370 
Venantius van Lisle-en-Rigault  234, 403, 

404
Venantius van Torino  57 
Victorius Metzemaekers uit Vilvoorde  

314 
Victorius/Victor Banken uit Appeltern  

370
Vigilius van Valstagna  343
Vincentius Boetzkes uit Schaag  230 
Vitalianus – Herman – de Vos uit 

’s-Gravenhage  155 
Vitalis van den Berg uit Reek  389
Vitalis van Kethel  201 
Vitus Kaarsgaren uit Bussum  109, 112, 

116, 206, 236, 238, 241, 290, 465, 482  
Walrich – Juan – Janssen uit Tilburg  432, 

436
Walterus Derksen uit Elst  349 
Walterus Ruigrok uit Moerkapelle  231, 

373, 402, 443, 444
Werenfried van Venrooij uit Oisterwijk  

146, 162, 163, 165-167, 252, 258, 428, 
442, 475, 481 

Wilbertus de Wit uit Drunen  390
Wilfried Kok uit Amsterdam  249
Wilhelmus van Grinsven uit Den 

Dungen  446
Wilhelmus Verhulst uit Oosterhout  373, 

374, 376
Willem Kleintjens uit Megen  252 
Willibrordus van Cabauw  70 
Willibrordus van Vianen  42 
Wim van Kreij uit Nuland  164, 253 
Winfried/Winfredo van den Berg uit 

Breda  430, 431, 433, 434
Wladimir: zie ook Maurus  127, 345, 346, 

350
Wolfram Burkart  442
Wout Oosterkamp uit Maastricht  164
Wulfram Pilet uit Maastricht  354 
Zacharias Anthonisse uit Haarlem  346, 

347, 351 
Zacheus – Piet – van Laarhoven uit 

Eindhoven  439, 441, 442
Zeno van den Barselaar uit Wassenaar  

212, 217, 222 

2.  k apucijnen alfabetisch volgens familiena am

 De voor- of roepnaam in familiekring is alleen toegevoegd wanneer de betrokken 
kapucijn die zelf (heeft) gebruikt.

Aarts, Philippus  230
Acker, Marianus van den  416, 423, 425
Adriaans, Jovinus – Janus  153, 154, 164  
Adriaansen, Nazarius  384
Amelsvoort, Leopold van  249
Ansems, Nivardus  421
Anthonisse, Zacharias  346, 347, 351
Arnold, Seraphin  439 
Asseldonk, Optatus van  13, 460, 462, 

465, 467, 471
Asseldonk, Piet van  27, 158
Asseldonk, Silvester van  239
Asten, Pachomius van  237, 238, 314
Baijens, Beatus  373, 376, 386
Baijens, Felix  91, 92, 95-98, 100, 102, 

103, 108, 113, 114, 116, 118, 122

Bandsma, Marinus – Jan  160, 207  
Banken, Victorius/Victor  370
Barselaar, Zeno van den  212, 217, 222
Beers, Fidentius van  292, 311, 312, 353
Bekker, Mennas den  285
Berg, Vitalis van den  389  
Berg, Winfried/Winfredo van den  430, 

431, 433, 434
Berge, Bonfilius van den – Ed  425, 432, 

449-451  
Bergh, Aloysius van den  231-233
Bergh, Alphonsus van den  100, 102, 232, 

334, 370, 373, 379, 444
Bergh, Richardus van den  106, 107, 305
Bergmans, Arnulphus  109, 236, 237  
Biggelaar, Diego van den  412  
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Bik, Agnellus  285
Blijlevens, Camillus – Klaas  153 
Blomme, Seraphinus  319, 320
Blondé, Mattheus  370 
Boddeke, Ludovicus  281        
Boelaars, Pacificus – Huub  185, 442, 

452, 453  
Boers, Liberatus  206
Boetzkes, Vincentius  230
Boeve, Feliciaan – André  165, 470  
Bom, Bonaventura van der  371
Bong Sjoen Khin, Pacificus – Paschalis  

383, 391, 392  
Bongsu Sinaga, Anicetus  428
Bont, Chrysostomus de  132, 144
Boogaart, Ladislaus van den  355
Boom, Benvenutus  116  
Boom, Gregorius van den  239, 440
Bos, Pacificus  231, 232, 293, 372-374, 376, 

378-382, 385, 386, 399, 400, 409, 
419 

Bosch, Angelicus van den  288
Bosch, Emmanuel van den  370
Bosch, Ernestus van den – Harrie  163, 

164, 228, 252  
Bosch, Marcolinus van den  229
Bosdriesz, Anthymus  315
Bouwhuis, Cajetanus  287
Bouwmans, Eymard  144
Brand, Pacificus van den – Jan  55 
Brands, Henk  253
Brans, Mathias  403-411, 417, 420-422
Bree, Albertus de  120, 121, 176, 233, 276
Bree, Plechelmus de  213
Breuer, Ignatius  314, 319, 323, 327, 328  
Brinkhof, Mansuetus – Henk  441 
Brockmann, Christian  427
Broek, Arcadius – Piet van den  332
Broek, Augustinus van den – Gerard  54  
Broek, Monaldus van den  329
Bruijn, Calixtus de  356
Bucher, Ephrem  477, 478 
Buil, Camillus  373, 376, 378, 403
Bumbun, Hieronymus – Herculanus  398  
Burgt, Herculanus van der – Jan  392, 

393, 395-398, 423, 424, 448  
Burkart, Wolfram  442 
Bus, Bertus  253

Callura, Emmanuel  201, 202 
Carletti, Pacificus  399, 400 
Carraro, Flavio  473
Christen, Bernard  97, 110, 195, 209, 231, 

274, 369, 371, 460
Cluts, Liberatus  209, 231, 363, 400-405
Coolwijk, Archangelus van de – Jan  22, 

23, 26, 73, 79, 82, 92, 94, 96, 97, 99, 
201-203, 209, 370, 371, 460  

Coppieters, Joseph  43 
Corriveau, John  169, 471, 473-475, 477-

479 
Coussens, Justus  52, 53, 59
Dachi, Robertus  427
Damme, Seraphinus van  56, 64, 70, 73, 

200  
Daniëls, Honorius  368
Datubara, Pius  427
Daubresse, Celestinus  65-70, 72, 73, 201    
Denkers, Facundus – Bram  152  
Derksen, Columbanus – Hennie  171 
Derksen, Walterus  349
Dieren, Engelbertus van  368
Dijkman, Engelbertus  105, 312
Dijkstra, Benjamin  411, 412, 416
Disseldorp, Eugenius van  373, 376, 378
Disseldorp, Samuel van  108
Distelbrink, Balduinus  464-466
Dongen, Antoninus van  89, 107
Doodeman, Nico  251
Doorn, Rombout van – Henk  144, 224, 

316, 319, 320  
Dries, Benedictus van den  65, 66, 68, 

69, 71, 72, 460
Driesen, Valentinus  283, 408, 419, 447
Driessens, Johan  252
Duijn, Simplicius  464
Dun, Maximilianus van  213, 217
Essers, Ubaldus  330, 412, 413
Fermont, Gondulphus/Cyrillus  127, 128, 

235, 341-347, 349, 351, 353, 356, 460, 
467

Fornar, Basilius  366-368
Freericks, Angelinus  240, 241
Freericks, Baptista  347
Gastel, Gregorius van – Johan  52, 367, 

368
Gavasci, Mariano 70, 201, 202   
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Geer, Theotimus van der  241, 242
Geerdes, Bonaventura  286
Geijtenbeek, Joannes  205, 237
Gerritsen, Joannes Eudes – Toon  174  
Gerritsen, Laurianus  308-310
Geven, Perpetuus  252
Gieben, Michelangelus  154, 205, 207, 

208, 248, 251, 471
Gieben, Servus  466, 467
Gijsbers, Edmundus  390
Gils, Bavo van  400
Goeij, Anastasius de  24, 102, 230, 232, 

233, 277, 348, 381, 399, 400, 403, 
404, 444, 446

Goey, Bonaventura de  61, 369
Gommers, Patricius  336-338
Gool, Antonius van  233, 234
Goossens, Gerbert  154, 162, 251
Goossens, Justinianus – Janus  380, 384 
Gorcum, Gesinus van  314, 324, 332
Greef, Deodatus de  371
Grimm, Gratian  424 
Grinsven, Richard van  471, 473
Grinsven, Wilhelmus van  446
Haaf, Ephrem ten  432
Haan, Rembertus/Pawjel de – Jan  156, 351  
Haas, Damascenus de  324, 343
Haas, Franciscus  369 
Habraken, Berardus  325
Hackman, Maurus/Wladimir  127, 324, 

345, 346, 350, 355, 356   
Hagelaar, Piatus/Pio  432, 436 
Hagen, Exuperius  128, 130
Hamers, Theodorus  313, 323, 329
Harperink, Servatius  326, 333
Hassink, Rogerius  213
Haussler, Joachim  286
Heide, Emmanuel van der  302-304
Hendrickx, Cherubinus  298
Hendriks, Acutius – Harry  171 
Hendrikx, Henricus  93, 231-233, 291, 

292, 298, 304
Hens, Innocentius  294-299, 301, 304, 333
Hensen, Cosmas  379
Herk, Bruno van  67
Heugten, Maximus van  109, 236, 237
Heuvel, Innocentius van den  331
Heuvel, Joachim van den  368

Heuvel, Symphorianus van den  17, 84, 
482 

Hinder, Paul  169, 474-477
Hoek, Amantius van  126
Hoekx, Crescentius  349
Hoen, Hyginus ’t – Cor  181, 206, 207, 

241, 327, 328, 450-452
Hoen, Rogier ’t – Joop  207
Hoevenaars, Seraphinus  281
Holstra, Eleutherius  121
Hommen, Remaclus  217
Horst, Fidelis van der – Sjef  27, 285, 286  
Horstink, Raynerius  349
Hout, Justus van den  286
Houtkamp, Faustinus/Methodius  127, 

346, 347, 350, 351
Huijbers, Flavianus  390
Huijsmans, Aegidius  343
Huijsmans, Daniel  343  
Huisintveld, Salvius  171
Hurk, Ferrerius/Andreas van den  177, 

207, 251, 315, 345, 346, 350, 353, 393, 
417, 421-425, 427, 447, 448  

Iersel, Euthymius van  313, 314
Jaarsveld, Auxilius van  117, 133, 134, 152, 

154, 177, 228, 283-285, 332, 428, 429, 
432, 438-440

Jaeger, Columbanus de  447
Jans, Libertus  204-206
Jans, Severinus  331
Jansen, Caecilianus  122
Jansen, Didacus  473
Jansen, Henricus – Jan  52 
Jansen, Manuel – Theo  21 
Jansen, Venantius  370
Janssen, Bartholomeus  428 
Janssen, Chrysanthus  121, 218
Janssen, Walrich/Juan  432, 436 
Jenniskens, Beatus  411, 412, 416, 418
Jeu, Theophorus/Teoforo de  432
Jöhri, Mauro  479 
Jone, Heribert  236 
Jong, Hieronymus de  315, 316, 319, 331, 

332
Jong, Malachias de  392
Jong, Patricius de – Kees  153 
Joosen, Calasanctius  220
Kaarsgaren, Vitus  109, 112, 116, 206, 
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236, 238, 241, 290, 465, 482  
Kampschreur, Leonardus – Jan  151-154, 

156, 157, 161-163, 166, 167, 207, 251-253  
Kapteijns, Mark  251
Kavelaars, Novatus  439
Kemenade, Simon van  126
Kerkers, Aurelius  403, 412, 413, 415, 417
Kersten, Amandus  138, 151, 154, 281, 

284, 285
Kimenai, Archangelus – Adriaan  26 
Kinderen, Adrianus der  87, 91
Kinyiaia, Beatus  442 
Kivits, Andreas  290, 444, 445
Klazen, Archangelus  26
Klazen, Bartholomeus  213
Klazen, Philibertus  233, 349
Kleintjens, Willem  252
Kloosters, Gaudentius  276
Kocken, Mansuetus  122
Koens, Adrianus  276, 305-310
Koens, Fredegandus  309
Kok, Wilfried  249
Kooij, Petrus  368 
Kort, Getulius de  219, 220
Kounot, Berthold  154
Kraan, Ildephonsus  93, 333-336, 338
Kreij, Wim van  164, 253
Kuipers, Paulinus  156
Laar, Bernardinus van de  412, 421
Laarhoven, Cleophas van – Sjef  27, 140, 

427  
Laarhoven, Zacheus van – Piet  439, 441, 

442 
Lamers, Eligius  213, 291
Lanen, Theodoricus van  373, 376, 378
Langendam, Elias  419, 420
Langeveld, Leonius – Bart  439, 441, 442 
Lazarom, Firminus  349
Leemputten, Gervasius van de  235, 293
Leenhouwers, Albuinus – Piet  26, 143, 

144, 159, 166, 181, 185, 227, 245, 254, 
256, 435, 441  

Leeuwen, Cyprianus van  209
Leliaert, Adjutus  87
Lentjes, Engelbertus  370
Lepper, Franciscus de  231
Lie Po Hin, Marcellus – George  383 
Liebreks, Godhard  427

Lieshout, Primus van  330
Lingen, Fructuosus van – Frans  27, 150, 

221, 227, 241 
Lips, Othmarus  140, 313, 337-340
Loijen, Climacus  446
Loiseaux, Piatus – Jean-Joseph  202, 203  
Loomans, Sigismund  446
Loon, Ferdinandus van  402
Loon, Gentilis van  19, 20, 155, 288, 289, 

354, 380
Loonen, Gerontius  81, 133, 136, 138, 152, 

245-248, 279, 328, 425, 432, 450, 470
Luppes, Stanislaus  24, 108, 115, 119, 122, 

213, 231-233, 276, 303, 305, 342, 349, 
381, 382, 403, 404

Maanen, Mattheus van – Albert  400
Maassen, Damianus  446
Made, David van de  384, 387
Maranta, Edgar – Aristide  437-440  
Mars, Titus – Antoon  147, 149, 167, 169, 

170, 174, 175, 228, 254, 476, 479  
Matthijssen, Martinianus  241
Meeren, Paschasius van der  270, 311
Mensink, Canutus  393
Metzemaekers, Victorius  314 
Michiels, Gummarus  341
Midden, Eutychius van  441 
Milis, Benedictus  50, 52  
Mortel, Valenus van de  67, 71  
Mouard, Symphorien  370 
Muijsenberg, Kees van den  153, 251, 253, 

478-480
Münninghoff, Gabriël  145, 351-353, 356, 

357
Muskens, Albertus  73, 92, 102, 203, 204, 

286, 371
Nadorp, Floris  315-317, 319, 322
Nederstigt, Savio  164
Neerijnen, Clarentius/Sergius van  351  
Nijhof, Prosper  298, 390
Nobel, Evodius  447
Nobel, Ewaldus  390
Nuijten, Oscar  412
Nuijten, Simeon  311
Oijen, Martinus van  99
Olieslagers, Daniel  67, 138
Oorschot, Petrus van – Jacob  52, 53, 55-

57, 59, 60, 63  
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Oosterkamp, Wout  164
Osorio Meléndez, Hugo  434
Ouderaa, Nerius van der  86 
Paasen, Albertus van  247
Pahlplatz, Paul  158
Pallandt, Angelus – Frans  225 
Pelckmans, Godfried  204, 370 
Pelt, Cantius van  241, 243
Persico, Ignazio  370  
Pessers, Dionysius  294, 402
Peterhans, Isidor  442 
Philippus, Philippus – Jan  27 
Pijnenburg, Amantius  472
Pijnenburg, Benitius  411
Piket, Magnus – Frans  151, 154  
Pilet, Wulfram  354
Pol, Concordius van de  288, 291, 292
Postma, Lebuinus  108, 114, 386
Putten, Bernardus van der – Frans  92 
Putten, Valentius van der  284, 285
Putters, Hans  251
Rademaker, Landelinus  413, 414
Raes, Hildebrand – Julius  21 
Raessens, Aurelianus  220, 354
Reijer, Deocharus – Piet  327 
Reijgersberg, Constantinus  114
Reijgersberg, Redemptus  447
Reijnen, Cassianus  390
Reisiger, Milo  125, 207, 258
Remmers, Gerard  153, 250, 251, 459
Rentinck, Anscharius  113, 423
Rethans, Edgar  284
Riemslag, Odoricus  283-285
Rijdt, Franciscus van der  200, 370  
Rijn, Damasus van  116, 279
Rodgers, Peter  479-481 
Roels, Ernestus  233
Rompa, Bertinus  268
Ronde, Jesualdus de – Theo  258 
Rooij, Evangelista de  343
Rooij, Petronius van  316, 317, 330-332
Rooij, Raymundus de  231, 232, 444
Roos, Robertus  103, 112, 113, 115, 123, 

381, 400 
Rossum, Jesualdus van  333
Rossum, Sybrandus van  408
Rovers, Arno – Willem  161, 355  
Ruigrok, Walterus  231, 373, 402, 443, 444

Rywalski, Paschalis  427 
Sanders, Bernulphus  343  
Sanding, Mateus  394
Saragi, Thomas  427 
Sas, Micheas van  127, 350, 351, 353, 356 
Sas, Quirinus  277, 288, 292, 307-309, 

343, 355 
Scheepers, Joachim  155, 159, 185, 245, 

254-256
Scheerder, Bellarminus  239
Scheffers, Alwin – Jan  138, 156, 158, 159, 

161, 179, 183, 185, 186, 208, 242, 320, 
322  

Schonk, Fortunatus  103, 108, 115
Schoonbeek, Honorius  71, 87
Schummer, Gerlacus / Gerlach 19, 130, 235
Schutijser, Clementinus  152, 179, 247, 

339, 354, 422, 460, 462-465, 467, 471
Schuurmans, Antonius  138, 280
Schuurmans, Eusebius  142, 316-319, 321
Selders, Agathangelus  233, 234, 237, 

460, 461, 467
Selten, Ambrosius  97, 111, 112
Sibbing, Arnulf  159, 160, 162
Sinnema, Dagobertus  447
Situmorang, Guido  428
Slaats, Damasus – Albert  436 
Slaats, Gaudentius – Sjef  20, 25 
Slaats, Theodulus – Jan  118  
Sman, Lucidius van der  316, 317, 319
Smits, Luchesius – Ton  26, 166, 243-

245, 247, 254-256  
Smits, Theodardus  281
Snijders, Adelbert  423
Snijders, Anacletus  118, 123, 309, 310, 

347, 350
Snijders, Gonzalvus  423, 426, 427
Snijders, Rudolphus – Jan  146, 175, 286
Snik, Anianus  423, 424 
Snik, Nivardo  432
Snik, Pacianus  174
Spanjers, Marinus  407, 413, 414
Spierings, Augustinus  369
Spierings, Fidelis  369 
Spierlings, Lucianus  91, 92, 96, 98
Spliethof, Hippolytus  131, 132
Stalpaert, Paulus  471
Stam, Ambrosius van der  19, 21 
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Stam, Huub  253 
Steen, Accursius van der  325
Steenwijk, Philippus Nerius van  369
Stevens, Alcuinus  316, 317, 355
Susteren, Lambertus van 70, 71, 73, 87, 

209, 369, 460
Sweering, Cajetanus  115, 309
Tan Un Mou, Petrus  427
Timmermans, Chrysologus  408, 412
Tonus, Clemens  97, 230
Tonus, Fidelis  400
Torregiani, Elzearius  368 
Ummelen, Urbanus  67
Valdés Subercaseaux, Francisco  428-430  
Valenberg, Tarcisius van  81, 119, 212-214, 

373, 385-391, 393-396, 403, 410, 422 
Veer, Kenneth van der – Piet Hein  170, 

260, 261, 459  
Veldhuijs, Norbertus ten  230
Veldhuis, Crescentianus  354
Veldhuis, Floribertus  354
Velthuysen, Didacus  368 
Ven, Fabianus van de  115, 116, 312
Ven, Otho van de  349
Ven, Philemon/Filemón van de  219, 432, 

433, 435, 452      
Ven, Servatius van de  243
Venrooij, Werenfried van  146, 162, 163, 

165-167, 252, 258, 428, 442, 475, 481
Vent, Cyrillus de  130, 218
Vergeest, Ezechiel – Janus  414, 415 
Verhoeven, Marcianus – Cor  178 
Verhoeven, Natalis  91, 95, 101, 229, 323, 

324, 370
Verhulst, Wilhelmus  373, 374, 376
Vermeulen, Renatus  283
Vermeulen, Trudo  380
Verrijt, Eduardus  422
Verschuren, Goderik – Harrie  161  
Verstappen, Livinus  302-304
Verstegen, Jeroen  224
Verstijnen, Revocatus  139, 160
Verstralen, Martinus  393, 425
Verweijen, Hubertus  235, 236, 239  
Vet, Salvator de – Adrián  435, 436 
Visser, Elmar de – Hans  27, 151, 163, 175  
Vissers, Gustavus  179, 446-452

Vissers, Silverius  205-207
Vocking, Franciscus / Frans – Kees  157-

159, 209, 249, 250  
Voort, Bernardinus van der – Johan  55-

58, 60-63, 200  
Vorst, Coelestinus van – Henri  232, 233 
Vos, Seraphinus de  42 
Vos, Vitalianus de – Herman  155 
Vriens, Livinus – Piet  156, 181  
Vriens, Melchiades/Antonie  145, 351, 

352, 357  
Waalen, Rudolphus  298, 302
Waard, Alexander de  312
Wap, Odilo  431
Water, Lambertus van de  159, 319
Waterreus, Radboud  418
Weenink, Saturninus – Wim  156, 179, 

182, 319-322  
Weert, Philippus van  96
Wegman, Macair  253
Weijden, Raphael van der  210, 212-214
Weijer, Alfred van de  82, 133, 156, 159, 

180, 181, 312, 318, 426, 433, 435, 450
Weijer, Laetantius van de  129, 130, 212, 

220, 222, 223, 249
Weimar, Ananias  141, 284, 285
Welters, Apollinaris  297, 298  
Westerwoudt, Urbanus  354, 355
Wijgaart, Justinus van de  87, 90-92
Wijlens, Florimundus – Ben  141 
Wijnen, Aloysius  447
Wijnen, Berno – Jacques  27, 163, 164, 

228, 442  
Wijnhoven, Auxentius  354, 430-435  
Wijse, Franciscus de – Jacobus  38 
Wilderbeek, Chysostomus  109
Willemen, Jesualdus  343
Willems, Clementius – Gerrit  138, 157-

159, 250  
Willems, Paulus  366-368
Wilms, Respicius  139
Winkler, Barnabas  428
Winnemuller, Marcellus  382
Wit, Wilbertus de  390
Wolf, Mattheus de  402, 404-406
Wynant, Donatus  86
Zelger, Gabriël  438 
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Aalberse, P.J.M.  298
Adikerdjana  391
Aengenent, Joannes  115, 307, 308, 310
Alexander Farnese van Parma  31,34
Alfrink, Bernard  284, 320
Ali  418
Allende, Salvador  434
Alphen, Piet van  327
Andreotti, Giulio  234
Anson, Peter  307
Antonius van Padua  60, 92, 96, 103, 130, 

209
Arenberg, familie Van  35, 61, 62
Arenberg, Ludmilla van Lobkowicz, Van  

61
Ariëns, Alphons  333-335
Arnoldus  176
Asten, W.L. van  92
Augustinus van Hippo  197, 244
Bachrach, Sid  146
Barbier, Leonard  61
Barselaar, Paula van den  162
Baursch, W.  294
Becker, Mariëtte  158, 159
Beek, Henricus van  67
Beek, Martien van  118-120, 122, 129, 172
Beer, Franciscus de, cmm  71
Bekkers, Marinus  132, 315
Benedictus x v  465
Beugen, Dorothée van  94, 95, 113
Blaricum, J. van  105
Bockel, Cor van  175
Bokhoven, Van en Jonkers  109
Bommel, Cornelis R.A. van  53
Bonaventura, H.  109, 197, 465
Bonekamp, Leo  433
Boonman, familie  98
Bootsma, Siny  249
Borgonjen, Jan  306
Borret, Arnoldus  54
Bosco, Johannes  323  
Bottemanne, Caspar  97
Bouwman, G., sv d  247
Bouwman, Jan, osa  321, 322

Boxtel, Toos van  328
Brandt, Willem  415
Brekelmans, Adriaan P.  108
Brekelmans, C.H.W., msf  247
Briaire  174
Brink, Jan van den  233
Brors, Adrian, cssr  299
Bröring, Gebr.  120
Brüning, Arn.  100, 102, 103 
Buitink, Martine  158
Bukraba, K.  344  
Burg, G.P.J. van der  315
Calderón de la Barca, Pedro  217
Callier, Augustinus  100-103, 105, 106, 

305-307, 312
Calvijn, Joannes  244
Carl Philip van Palts-Beieren  38 
Castro, Jacobus à  42
Catharina, H.  95
Catharina Cibo van Camerino  15
Chenu, Marie-Dominique  243
Cimabue  162
Claessens, Adam  375, 376
Clara van Assisi  150, 162, 170
Clemens i  115
Clemens v ii  15
Commissaris, August  129
Congar, Yves  243
Coppelmans, Greetje  242
Coppens, J.A.  60
Coppens, Martien  288
Corput, Adriaan van den  90
Corselis, Frans Thomas  52, 53, 55, 200
Dale, Martin, sj  309  
Damme, Eddy van  252
Deetman, W.  260, 261
Diepen, Arnold  109, 116, 122
Diepstraten, Cornelius  384
Dijk, C.A.W. van  309
Dijk, J.A. van  401
Dijker en Belt  178
Ding, Aloysius, smm  385
Dooren, H.A. van  71
Douwes Dekker, Eduard  406

3. persoonsnamen van niet-k apucijnen
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Drehmanns, Josephus  299
Dries, Cornelius van der  66
Duns Scotus, Johannes  197, 465
Eastik  390
Engelen, P. van  102
Eras, J.  327
Estourgie, Emile François  117
Eyck, Charles  86
Fischer, H., sj  401
Franciscus Bergoglio  483
Franciscus van Assisi  11, 13-16, 18, 35, 87, 

91, 134, 146, 150, 162, 166, 167, 170, 
171, 186, 204, 253, 273, 277, 278, 366, 
467, 482, 483

Frederik Hendrik  36, 90, 94
Gandhi, Mahatma  146
Genk, Joannes van  67
Geogheghan, Francis, ofm  368
Geraedts, Pieter  130
Geraets, Coen  314, 317, 319
Ghéon, H.  217
Gilbert van Doornik  464
Gils, Adriana van  66
Ginkel, Sebastianus van  100
Godschalk, Adrianus  71, 92
Gregorius xiii  18, 33 
Gregorius x v i  52, 366
Grent, J.  419
Grosseteste, Robert  467
Haas, de J.J.  324
Halbeek, Lambert van, scj  405
Harte, J.J.  112
Heeswijk, Henricus van  108
Heide, Ingrid van der  27
Heijkants, J.  98
Herbigny, Michel d’, sj  344
Hermans, Gerardus  54
Hessels, Th.  96
Hillen, Leo  114
Hitler, A.  303, 347 
Honorius iii  274, 366
Hooijen, Henk J.F.  178, 181-186
Hooydonk, Joannes van  58
Hopfgartner  390
Hopmans, Petrus  276
Huibers, Joannes Petrus  128, 129, 221, 

313, 317
Huurdeman, D.  119

Iersel, Willem van  108
Ingen-Housz, L.C.M., sj  419, 420
Isjibasji  414
Jacobs, Paulus, cmm  406
Jagt, Nella van der  146
Jansen, Joannes  336  
Jansen, L.  102
Joannes x xiii  151
Johannes Paulus ii  168, 428
Jong, Mientje de  328
John van Wales  465
Jozef, H.  95, 98, 103, 109, 318
Jozef ii  31, 45, 46
Julius  418
Jürgensmeister, Friedrich  236
Kang, Tsjang A.  377
Kanter, H.W. de  100
Kerstens, F.A.  96
Kessel, Lambert van, smm  388
Kieboom, Hilde  170, 171
Kitslaar, J.  301
Kraaijvanger, B.  114
Kramer, D.  100
Kusters, Jac.  387
Lamy, Thomas Joseph  201
Ledochowski, Mieczyslaw  371
Leeuwen, G. van  97
Leijten, Petrus  90, 91, 96, 334, 372
Leo x  12
Leo xiii  273-275, 294
Lescrauwaet, H.J., msc  247
Leurs, Richardus  433
Leven, H.  385
Lodewijk Napoleon  48
Looymans, H.F., sj  376
Lotringen, C.M.F. van  182, 183
Lozynski, Z.  344 
Lubac, Henri de  243
Luypen, Edmond, sj  371, 375, 382, 399-

402
Made, Gerarda van de  387
Maele, Maurice van de, cssr  127
Mak, C.  414, 415
Marcel, Gabriel  241
Margaretha Maria Alacoque  106
Margry, Jos.  114
Maria Theresia  45
Mchonde, Elias  438
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Metz, Johann Baptist  165
Meurs, J. van, sj  401
Michael, aartsengel  115
Mikkers, Jasper  257
Moller, Hendrik  213
Mommersteeg, L.  419
Moorsel  Van, en Van den Boogaart  287, 

288
Mosmans, G.  288
Mumsen, Lena  233
Mutsaerts, Wilhelmus  131, 313, 314
Napoleon Bonaparte  47-49
Nerée van Babberich en Camphuyse, 

familie de  87
Nicolaas iv  274
Nieuwenhuis, Anton  373
Niewindt, Martinus  366-368
Nijs, Gerardus de  67
Nollen, A.C.  139
Oelbert, H.  225
Oers, F. van  129
Oomen en Kohlmann  174
Oor, Jopie  330
Pater, W. de, scj  256
Paulus v i  280
Peeters, F.  225 
Peltenburg, Catharina  350
Peltenburg, Leo  350
Peltenburg, Leonoor  350 
Pennarts, Peter  433
Peters, Daan  164
Pieper, G.  119
Pinochet, Augusto  434
Pius iv  33 
Pius v  33 
Pius x  372
Pius xi  341, 405
Pius xii  395, 461
Plas, Michel van der  258
Prinsen, C.  299
Prinsen, Claudius A.  84 
Prinzen, Antoon  92
Prinzen, Willem  92
Profittlich, Eduard, sj  346
Pujohandojo, A.  418
Putten, J.W. van der  82, 92
Putten, Jan van der  280
Ratti, Achille  341

Reijken, Fer van der, ofm  253
Retzbach, Anton  236
Rijcke, Daniël de, ofm  253
Rixtel, Antoon van, scj  310  
Roebroek, Alphons  350  
Roelofsen, Maria  68
Rogmans, Josephine  350
Rosmalen, J. van, en Zonen  119
Rossum, Th. van  119
Rossum, Willem van  405
Rovenius, Philippus  42
Rugambwa, Laurean  439
Ruijs de Beerenbrouck, Charles  301, 334
Schaepman, Andreas  87
Schaepman, Herman  273
Scheefhals, J.F.  63
Schellekens, C.P.  126
Schillebeeckx, Edward  243
Schoonenberg, Piet  243
Schoorlemmer, Toon  180, 183, 185, 186
Schräder, H., sj  376
Schulte, J.  106
Seegers, J.  249
Slaats, Jan  118
Servasanctus van Faenza  465
Smit, sj 401
Smitz, Suitbertus  301
Snickers, Petrus  87
Soekarno  416, 424
Sparidans-Loos  217
Spreiter, Thomas, osb  438
Staal, Walter, sj  375
Stobbelaar, Rens  164
Straaten, Werenfried van, opraem  353-

355
Suchtelen, George van  129
Suga, Tatsuji  390
Swinnen, Leopold, ofm  252
Tampubolon, Johannes  416, 418
Tanniguchi, Francesco  392
Taskin, Henricus  292
Teelen, J.  141
Thier, T.A.F.  106
Thomas van Aquino  197, 199 
Tisserant, Eugène  128
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 

Alidius  388 
Trouillet  62
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Tulder, Bertha van  71
Tulder, Franciscus van  71
Tulder, Leo van  71
Tymen Trolsky, zie Mikkers
Vaessen, Karel  178, 183
Vass, Cornelis  89
Velden, A.H. van der, en Zoon  130
Ven, Wilhelmus van de  92-95, 108, 299, 

373
Verbraak, J., sj  401
Verdijk, A. 122
Vermeer, Paschasius, ocist  255
Vermeulen 100
Vervest, Corrie  27
Vondel, Joost van den  213
Voncken, Charles, smm  255
Vos, Sjef  87, 90, 92, 95, 98

Vrancken, Petrus  368, 375
Welsch, J.G.  310
Wenneker, C., sj  401
Wetering, Henricus van de 89, 293, 294, 

300, 334
Wijkerslooth, Cornelis van  367
Wijse, Johan de  38, 39
Wilhelmina  303
Willem i  49-51, 53-55, 111, 366
Willem ii  53-55, 111
Willem v  49
Wolff, Mathias, sj  54
Wolfgang Wilhelm van Neuburg-Palts  37
Wullings  129
Zeegers, G.J.  59
Zuylen, Guillaume van 355
Zwijsen, Joannes  53, 58-60
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