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We maken in dit nummer opnieuw kennis met wat de vroegere pro-
curator Huub Boelaars noemde “De Opvolgers”, de jonge kapucijnen 
in onze missiegebieden in Indonesië, Chili en Tanzania. Deze keer 
ging de Nederlandse overste op bezoek in Indonesië. De intensieve 
kapucijnenmissie vanuit Nederland is volbracht. De nieuwe provin-
cies in Sumatra en Borneo zenden op hun beurt missionarissen uit 
naar andere landen, voornamelijk naar Thailand en Vietnam. Ook in 
Europa zien we deze ‘omgekeerde missie’ in veel landen. Er is een 
levendig besef dat de nieuwe kapucijnenprovincies ginds bouwen op 
een stevig fundament dat vanaf 1905 is gelegd door de Nederlandse 
missionarissen. 

In de lange reeks van kapucijnen met wie we nader kennis maken, 
stellen we een oud-missionaris voor die op heel eigen wijze heeft 
gewerkt en nog werkzaam is. We hebben ze in soorten! 
Professor Jan Jacobs vervolgt zijn serie van de ‘erflaters van de 
Nederlandse kapucijnen’, de bijzondere grondleggers, grote persoon-
lijkheden met visie en een heel eigen geschiedenis. In Helmond 
liggen nog veel half vergeten geschiedenissen van de kapucijnen, 
die toen gesteund werden door zeer vooraanstaande burgers. 

Kunstenaar en kapucijn Philippus Philippus heeft genoeglijke uren 
doorgebracht in de dorpse ontmoetingen in Empel. Hij schilderde 
een onbekende geschiedenis van het Wonder van Empel, die in het 
dorp nu herdacht gaat worden. 
In zijn getekende column tekent hij nu het derde deel van de 
geschiedenis van de Nederlandse kapucijnen sinds de zelfstandigheid 
in 1882. Zonder woorden is er weer veel te zien!

We hebben weer afscheid genomen van twee broeders die overleden 
zijn. Dat is telkens weer een unieke gebeurtenis, voor de overledene 
en hun familie en de verzorgenden, maar zeker ook voor de gehele 
gemeenschap van de kapucijnen in Nederland.
Het werk van de broeders in beeld is het onderwerp van de achterpa-
gina, Ons Erfgoed. 

Wij wensen u een prachtige herfst- en wintertijd. Het klimaat veran-
dert, maar het genieten van elke dag blijft een kunst en een gave.

Vrede en alle goeds! 
De redactie van Met Kap en Koord
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De herfst slaat geleidelijk om in de winter. Onze kapucijnenprovincie is ook op 
weg naar de winter. Zoals zoveel andere orden en congregaties in Nederland, 
zien we onze krachten afnemen. Ons contactblad Met Kap en Koord dat u nu in 

handen hebt, is daar stap voor stap getuige van. Met veel vreugde presenteren we dan 
ook in dit nummer de prachtige bloei van de kapucijnenprovincies in Indonesië. 
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Emmausklooster of  
Pelgrimsklooster
Het voormalige kapucijnenklooster te Velp (N.N.) 
luistert van oudsher naar de naam Emmauskloos-
ter, maar afficheert zich sinds kort steeds vaker ook 
als Pelgrimsklooster. Dat heeft alles te maken met 
marketeer Mark van der Linden die via de Stichting 
Avant Spirit het klooster omvormt tot een breed 
spiritueel centrum en als nieuwe, veelbelovende 
activiteit het klooster een rol wil laten spelen bij de 
wandelrage langs ’kloosterpaden’ in Noord Brabant. 
Van der Linden daarover in een vraaggesprek met de 
website ‘Bewustzijn online’ (www.bewustzijnonline.
nl/interviews): “Het meest interessant voor ons zijn 
de pelgrims die dicht bij huis blijven. Zo heb je het 
Pieterpad. Is dat ook pelgrimeren? Dat hangt er maar 
vanaf met welk doel je op pad gaat. En nu komt het 
Zuiderwaterlinie Wandelpad van Grave naar Bergen 
op Zoom. Dat moet eenzelfde potentie krijgen. Al 
die wandelaars lopen hier straks over de dijk en dan 
is het natuurlijk wel de bedoeling dat ze ook even 
afslaan.” 

Toch blijft de officiële 
naam Emmauskloos-
ter voor het vroegere 
kapucijnenklooster te 
Velp behouden.  
De nieuwe website, 
tot stand gekomen 
met steun van de 
Stichting Vrienden 

van het Klooster, bewijst dat. Die heeft als URL: 
www.emmausklooster.nl. Dat kan overigens wel 
enige verwarring wekken met dat andere gewe-
zen kapucijnenklooster: dat in Langeweg. Daar 
zetelt, sinds jaar en dag geleid door Fred Huneker, 
de Emmausbeweging met een opvang voor dak- en 
thuislozen en met een kringloopwinkel. Emmaus is 
een wereldwijde beweging met meerdere vestigin-
gen in Nederland, die in 1949 door Abbé Pierre in 
Frankrijk opgericht is. Zijn eerste doel was onder-
dak te bieden aan de vele dak- en thuislozen in het 
naoorlogse Parijs.
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sGrote bijeenkomst over toekomstig religieus leven
Op zaterdag 30 november aanstaande is er in de Sint Janskerk aan het Vrijthof in Maastricht een grote oecu-
menische en internationale conferentie over “toekomstgericht religieus leven in Duitsland, Nederland en 
Vlaanderen”. Het is de afsluiting van een project van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Dat is 
het samenwerkingsverband van alle Nederlandse kloosterordes en congregaties. Tijdens de conferentie vertelt 
Mark van der Linden, voor Avant Spirit manager van het vroegere kapucijnenklooster te Velp, over zijn plan-
nen en verwachtingen. Als vertegenwoordiger van het interfranciscaanse Stadsklooster San Damiano in Den 
Bosch komt Michiel Versteegh van de OFS (Orde Franciscaanse Seculieren) aan het woord.
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Prekencollectie van  
kapucijnen gekoesterd
Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, waar het 
kapucijnenarchief berust, is opgetogen over de prekencol-
lectie die onderdeel van dat goed geordende en uitge-
breide archief is. Archivaris Otto Lankhorst schrijft in 
het mededelingenblad van het erfgoedcentrum (maart 
2019) te hopen dat de “bijzondere prekencollectie van de 
Nederlandse kapucijnen meer bekendheid krijgt”. Het-
zelfde zou volgens hem opgaan voor de collectie kapu-
cijnse collegedictaten. De prekencollectie telt meer dan 
95.000 preken afkomstig van 231 paters over de jaren 
1882-2005. “Topscorers zijn Innocentius Hens (1874-
1940) uit Zwolle met 813 preken en Silverius Vissers 
(1889-1964) uit Veghel met 629 preken.”, aldus Otto 
Lankhorst. Hij ontleent deze cijfers aan een index op de 
preken, verzorgd door pater Gaudentius Slaats (1924-
2012) uit Asten. Via deze index is ook te zien “welke 
preken van welke kapucijn bewaard zijn gebleven en 
bovenal over welke onderwerpen”. Volgens Lankhorst zou 
een studie over de kapucijnse preken zinvol en verhel-
derend zijn. Hoe dan ook is de archivaris vol lof over het 
vele archiefwerk dat Gaudentius Slaats – vroeger zelf 
ook een bekend predikant – na zijn pensionering heeft 
verricht. Hij schrijft: “Dankzij al dat heerlijke werk van 
ordenen en rangschikken, allemaal verricht na zijn 70ste 

verjaardag heeft pater Gauden-
tius Slaats de onderzoekers 
naar de geschiedenis van de 
kapucijnen belangrijke werkin-
strumenten nagelaten.” 

De kapucijnse prekencollectie

Silverius Vissers(L) uit Veghel goed voor 629 preken
Gaudentius Slaats(R), predikant en archivaris
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Indonesisch bouwwerk op  
Nederlandse fundamenten

Toen de eerste Nederlandse kapucijnen, Pacificus Bos met twee broeders, 
voet aan land zetten in Singkawang (Borneo) op 30 november 1905, was 
dat het begin van een bloeiende kerk en kapucijnengemeenschap zowel 

in Borneo als in Sumatra. Die eerste mannen met baarden hadden een missie 
en ze begonnen met niets in een omgeving waar geen enkele Europese luxe 
was te bekennen. Die was er trouwens in Nederland ook bijna niet in die tijd. 
Er werden rubber- en kokosnootplantages rond Singkawang gekocht om finan-
cieel rond te komen. In 1918 werd een ziekenhuis opgericht met behulp van 
overheidssubsidies; evenals het lepraziekenhuis in 1925. Het kapucijnen- 
centrum werd al in 1910 verplaatst naar Pontianak. Kapucijn Marius Thjin  
is nu met anderen daar pastor voor de Chinezen in Singkawang.

De stad Singkawang lag op het 
kruispunt van de weg van Pon-
tianak (145 km) naar Sambas 
(75 km) en de weg naar Bengka-
yang (70 km) en het binnen-
land. Deze ligging maakte de 
stad tot een handelscentrum. 
Er waren in 1905 150 Chinese 
katholieken die gedoopt waren 
toen er dertig jaar daarvoor daar 
een Nederlandse jezuïet werk-
zaam was geweest. 
Rond 1910 begonnen andere 
Nederlandse kapucijnen met 
evenveel ijver in Sumatra, waar 
de Deense predikant Ludwig 
Nommensen (1834-1918) hen 

al was voorgegaan. Nu, meer 
dan 114 jaar later, zien we een 
Indonesische kerk en kapucij-
nenprovincies, waar de Neder-
landse kapucijnen hoog geëerd 
worden, maar waar hun erfe-
nis is omgezet in Indonesische 
gebruiken en methoden. In 
Sumatra is het kapucijnenge-
bied voornamelijk gelegen rond 
het Tobameer in Noord Sumatra, 
in het bisdom Medan. 

Snelle groei
Bij mijn recente bezoek aan 
Sumatra en Borneo was overal 
te merken dat de missionarissen 

gekend en gerespecteerd 
worden als persoon, en dat hun 
manier van doen tot het verle-
den behoort. Er zijn nog twee 
kapucijnen die nauw verbonden 
zijn met de Nederlandse kapucij-
nen, Leo Joosten in Sumatra en 
Marius Thjin in Borneo. Ik heb 
als overste van de Nederlandse 
kapucijnen niet zozeer hen 
bezocht, alswel de Indonesische 
provincies die gebouwd zijn op 
de fundamenten die de pioniers 
hebben gelegd. Wat me overal 
opviel, was dat er tientallen ver-
halen verteld werden over 
de Nederlandse missionarissen.  
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Van papieren figuren werden ze 
voor mij levende mannen met 
hun eigenaardigheden.  
De Indonesische kapucijnen 
bewaren levendige herinneringen 
aan hen en niet alleen in ver-
halen. Een voorbeeld daarvan is 
dat onlangs de stoffelijke resten 
van Radboud Waterreus werden 
overgebracht naar Sinaksak, de 
stad bij Pematang Siantar waar 
de begraafplaats is van de kapu-
cijnen. Dat was een gebeurtenis 
met tientallen kapucijnen, voor-
gangers, met vrolijke harmo-
nieën en fanfares, met een drom 
van mensen die allen eer wilden 
bewijzen; er waren zelfs drum-
bands van kinderen! 
De Indonesische kapucijnen in 
Sumatra en Borneo zijn al lang 
onafhankelijk en ze hebben een 
eigen karakter gekregen. Het 
aantal jonge mannen dat zich 
aansluit groeit nog steeds. Ik 
was in augustus aanwezig bij het 
professiefeest van vijf nieuwe 
kapucijnen in Naga Huta, een 
stadje bij Pematang Siantar. Dat 
was een mega-feest met 800 aan-
wezigen. Onder hen trof ik dertig 
nieuwe novicen aan, onder wie 
enkelen uit Vietnam, en zeventig 
postulanten, geïnteresseerde jon-
gelui. Dat zijn aantallen die voor 
ons onbegrijpelijk lijken.  
En ik heb hen van mijn kant niet 
kunnen uitleggen dat wij oud 
zijn en dat wij al veel jaren geen 

novicen hebben. Dat begrijpen 
ze eenvoudigweg niet.
Vanaf die eerste jaren begin 
1900 is al samengewerkt met 
verschillenden franciscaanse 
zustercongregaties, vooral de 
congregaties van Schijndel en 
Veghel. In de zomer ontvangen 
wij nogal eens bisschoppen en 
studenten die allemaal de oud-
missionarissen willen opzoeken 
en een bezoek afleggen bij de 
zusters. De zusters van Aerden-
hout hebben in Jeannette van 
Paasen een zeer toegewijde  en 
nog steeds actieve mede-opricht-
ster van het revalidatiecentrum 
Harapan Jaya. De zusters hadden 
voornamelijk de zorg voor de 
scholen en de ziekenhuizen.
Met Leo Joosten bezocht ik 
een honderd jaar oud, houten 

ziekenhuis in de buurt van 
Kabanjahe. Leo bezoekt elke 
dinsdag dat ziekenhuis dat naar 
Indonesisch model verdeeld is 
in een hoofdgebouw en ver-
schillende paviljoens. Overal 
waar Leo binnenkwam werd hij 
meteen door de familieleden van 
de zieke opgevangen en naar 
een ziekbed gedirigeerd. Daar 
haalde Leo een geplastificeerd 
kaartje uit zijn binnenzak, aan 
de ene kant in Batak-taal en 
aan en ander kant in Karo-taal. 
Hij bad samen met de zieke en 
de familie, zegende de zieke en 
ging verder. Maar daar werd hij 
weer door de moeder van een 
zestienjarige zieke gevraagd. 
De jongen lag met zijn gezicht 
naar de wand gekeerd. Bij de 
komst van Leo keek hij hem aan, 

Kalimantan 
Poteng 
noviciaat 
maaltijd

Berastagi karo 
adatkerk (l)

Kabanjahe 
ziekenhuis(r)
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gebeden van het kaartje. 
Leo Joosten en de overleden 
kapucijn Hennie Derksen kenden 
elkaar goed, hoewel Hennie in 
Borneo werkte. Beiden hadden 
deze overtuiging; “Als ik weg 
ben, dan zullen de Indonesiërs 
het overnemen. Zij zullen het 
anders doen dan ik, en ze zullen 
het doen op hun manier. Ik zal 
het er niet mee eens zijn, maar 
ik zwijg, want zij doen het beter 
dan ik.” Leo Joosten zegt hem 
dat na, behalve de laatste  
zeven woorden. 

Anders
Dat is soms een gevoelig punt. 
Leo Joosten wil niet als een 
betweterige Europeaan overko-
men die het allemaal zo goed 
weet, want er zijn inderdaad 
nogal wat zaken die in Indonesië 
anders zijn dan wat wij gewend 
zijn. Alles is daar anders. Wie 
voor het eerst in Indonesië 
komt wordt getroffen door een 
deken van hitte. Het verkeer in 
de grote steden is verstikkend 
en verloopt volgens onbekende 
regels. De taal is een hinder-
nis. Het landschap is overrom-
pelend. Het eten is onbekend, 
de onderlinge verhoudingen 
zijn niet goed te begrijpen. De 
muziek is verschillend, de aard 
van de mensen is telkens weer 
anders. De sociale structuur 
van elke bevolkingsgroep is pas 
te doorgronden na veel studie. 
Europeanen zijn anders. De oude 

missionarissen kwamen daar 
zonder enig begrip van de eigen 
aard, ze kwamen gewoon om een 
heidens volk de blijde boodschap 
te brengen. Zij veroorzaakten 
in het thuisland Nederland veel 
enthousiasme en ‘zelatricen’, 
die jaren hebben meegeleefd. Er 
bestond geen tegenkracht of een 
stroming die de kerk wil aan-
klagen omdat ze de eigen cul-
tuur van verschillende volkeren 
zouden hebben vernietigd. 
Toch merken we dat de periode 
van missionering is afgesloten. 
We kunnen alleen spreken van 

anders zijn omdat we stilletjes 
vergelijken met de Nederlandse 
situatie en gewoonten. Ik vroeg 
de nieuwe bisschop van Medan, 
Kornelius Sipayung, of ik nog 
welkom zou zijn als Leo Joos-
ten er niet meer zou zijn. Hij 
antwoordde: “Ik ben bijna 50 
en dus nog 25 jaar kan en zal ik 
jullie welkom heten: wij bouwen 
op de geschiedenis en de inspan-
ningen van de Nederlandse mis-
sionarissen die de fundamenten 
hebben gelegd, van onze kerk-
gemeenschap en van ons als 
kapucijnen.” 
Natuurlijk is dat de uitspraak 
van een bisschop en niet per se 
van de mensen rondom hem of 
van de jeugd. Om de jongeren te 
vertellen hoe de kerk in Suma-
tra en Borneo is ontstaan, heeft 
Leo Joosten met twee andere 
auteurs de geschiedenis van de 
kerk beschreven. De boeken zijn 

meteen uitverkocht. In mijn 
hart denk ik, ja, verkocht, maar 
worden ze gelezen? De onbekend-
heid met het Nederlands zorgt 
er ook voor dat in pastorieën, 
want kloosters zijn er bijna niet, 
alle papieren worden wegge-
gooid die geschreven zijn in het 
Nederlands, een onbegrijpelijke 
taal voor hen. En nu is er een 
beweging op gang vanuit Indo-
nesië naar andere landen: er zijn 
vele Vietnamese kapucijnen in 
Sumatra omdat vanuit Indonesië 
missionarissen zijn gegaan naar 
Vietnam. 
Tot nu toe waren alle bisschop-
pen in die streken kapucijnen. 
Nu is voor het eerst een dioce-
sane priester bisschop geworden 
in Pontianak, Mgr. Agus. In deze 
continenten merken we dat de 
beste oversten van de kapucijnen 
er meteen worden uitgekozen om 
bisschop te worden. Nu dus is de 
kerk zich zo aan het ontwikkelen 
dat de kapucijnen hier een stapje 
terug moeten doen. 
Op de tocht in Borneo van Ponti-
anak naar Singkawang zagen we 
meer dan tien moskeeën in aan-
bouw of juist afgebouwd, kleine 
gebouwtjes langs de weg. Af en 
toe zagen we een bedrijfje dat 
van die glinsterende ‘uien’ op de 
koepels van de moskee verkocht. 
De islam groeit en dat is te zien. 
Toch blijkt dat de politiek van 
de president Joko Widodo hoog 
wordt gewaardeerd. Hij heeft een 
speciale dag van de Vijf Zuilen 
(Panca Sila) ingesteld, waarvan 
een belangrijk onderdeel is: de 
godsdienstvrijheid. Tegelijkertijd 
is hij bezig met harde hand de 
corruptie te bestrijden. De helft 
van de publieke ambtenaren zit 
in de gevangenis 

Omgekeerde missie
De provinciaal van Pontianak 
is een bijzonder intelligente en 
gevoelige man, Herman Mayong. 
Hij ontving juist een Portu-
gese kapucijn die in Oost Timor 
de oprichting van een nieuwe 
custodie aan het voorbereiden 
is. Deze custodie zal afhankelijk 

Medan 
- een 

afgeladen 
volle kerk
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zijn van Pontianak. Hij bezocht 
de verschillende plekken waar de 
kapucijnen wonen en dus ook de 
plekken die voor de Nederlanders 
bekend zijn, zoals Sambas ten 
noorden van Singkawang. Op die 
manier werd het duidelijk dat de 
kapucijnen zich op alle manieren 
beleven als de nieuwe religieu-
zen, die wel op de fundamenten 
van de Nederlandse missionaris-
sen steunen, maar geheel hun 
eigen weg gaan en de geschiede-
nis voortzetten. 

Het is een weldaad te beseffen 
dat wij ons overbodig gemaakt 
hebben. De Indonesische kapucij-
nen en de gelovigen van mid-
delbare leeftijd hebben allemaal 
nog de Nederlandse kapucijnen 
meegemaakt. Maar de jongsten 
kennen hen alleen van verhalen 
en van boeken, als ze die lezen. 
Op zich is het dus erg goed dat 
een Nederlandse overste op 
bezoek komt uit naam van al die 
oude kapucijnen die als pioniers 
bovenmenselijke inspanningen 

hebben geleverd om volgens de 
toen heersende methoden het 
evangelie te brengen. 
We hebben lang financiële 
banden gehad met de broeders 
in Sumatra, Kalimantan en Nias. 
Die zijn vele jaren geleden afge-
bouwd. Toch zijn we in staat met 
de opbrengst van de decemberac-
tie de missies in Indonesië, Chile 
en Tanzania te steunen, De lezers 
van Met Kap en Koord hebben 
gelukkig een groot hart voor 
deze opvolgers, die inderdaad 
bouwen op de fundamenten die 
de stoere en fiere Nederlandse 
kapucijnen vanaf 1905 gelegd 
hebben. Die opvolgers moeten 
ergens gehuisvest worden, ze 
hebben gebedenboeken nodig  
en gewone zaken. 
Wij maken het einde van de 
Nederlandse missie en missie-
methoden mee. Samen met de 
Indonesische bevolking staan we 
vol eerbied aan de rand van de 
geschiedenis en maken een diepe 
buiging voor die stoere pioniers. 

Piet Hein van der Veer

Medan Helvetia 
Maria in de tuin

Sinaksak 
begraafplaats 
kapucijnen
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In 1969 - 1970 werd het kapucijnenklooster in Helmond gesloten. Vijf-
tig jaar geleden dus. Dat is jubileum 1. Open ging het in 1894: jubileum 
2, want 125 jaar geleden. De financier van het klooster Willem Prinzen, 

een schatrijke Helmondse fabrikant, politicus en belegger, is 100 jaar gele-
den gestorven: jubileum 3. Het is niet gebruikelijk stil te staan bij postume 
jubilea, ook al zijn het er drie tegelijk, maar de herinneringen aan het kapu-
cijnenklooster in de Molenstraat van Helmond en aan de financier ervan zijn 
te mooi om er in dit blad over te zwijgen. Temeer omdat deze herinneringen 
tot in onze jaren steeds opnieuw opduiken op allerlei internetfora. En vier 
jaar geleden verscheen er onder de titel “Zalig de rijke die het goud niet 
najaagt” nog een boek van Helmondkenner Jef de Jager over de katholieke 
filantroop en kloosterstichter Willem Prinzen (1847-1919), de drijvende 
kracht achter de bouw van meerdere kloosters en kerken. Zo rond 1900 ver-
rezen er tussen 1894 en 1902 alleen al in de Helmondse Molenstraat maar 
liefst vier kloosters waar Willem Prinzen, bijgestaan door zijn al even bemid-
delde broer Antoon, de (financiële) hand in had. De familie Prinzen was in 
die jaren druk met het leggen van eerste stenen voor ‘hun’ kloosters. Bij de 
kapucijnen verdeelden ze die taak netjes: Willem legde met een zilveren trof-
fel de eerste steen van de kerk en zijn broer Antoon die van het klooster. Ze 
hadden samen, omgerekend naar huidige euro’s, bijna een half miljoen voor 
het nieuwe klooster op tafel gelegd.

Postume  
jubilea  
kapucijnenklooster  
Helmond

Vier kloosters
Het eerste van de vier ‘Prinzen-
kloosters’ in de Helmondse 
Molenstraat (op nummer 195) 
was dat van de kapucijnen. 
Het kwam er, na aanvankelijke 
tegenwerking van parochie en 
bisdom, vooral als een soort 
hulpkerk voor de Lambertuskerk 

die veel te klein geworden was 
voor de Helmondse katholieken. 
Al snel na het kapucijnenkloos-
ter volgde een klooster voor de 
in het onderwijs actieve Broeders 
van Maastricht (Molenstraat 160), 
een slotklooster voor de zusters 
Clarissen (Molenstraat 74) en een 
klooster van de Tilburgse Zusters 

van Liefde (Molenstraat 141) 
waaruit later het ziekenhuis van 
Helmond ontstond. Van alle vier 
de kloosters was Jan Willem van 
der Putten, bekend in Helmond 
en omstreken en vader van de 
kapucijn pater Bernardus (Frans 
van der Putten, 1872-1947), de 
architect. De kloosters van de 
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Portret van 
Willem Prinzen 

van Henry 
Luyten in het 

Kasteelmuseum 
van Helmond
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Zusters van Liefde van Tilburg en 
van de Broeders van Maastricht 
zijn intussen gesloopt. Het nog 
redelijk intacte Clarissenklooster, 
een rijksmonument, is tegen-
woordig een activiteitencen-
trum van de GGZ Oost Brabant. 
Het kapucijnenklooster is onder 
de naam “De Capucijn” nu een 
complex voor sociale huisvesting, 
terwijl de vroegere kloosterkerk 
fungeert als schoolaula van het 
Jan van Brabant College. Er is in 
de Helmondse politiek een dis-
cussie gaande over de vraag of de 
vroegere kapucijnenkerk wel of 
niet een gemeentelijk monument 
moet worden.
Volgens zijn biograaf Jef de Jager 
was Willem Prinzen van het begin 
af aan “opgetogen over het plan 
voor een kapucijnenklooster in 
zijn stad. “Uiterlijk vertoonde 
Willem Prinzen met zijn lange 
patersbaard al overeenkomst met 
de paters, behalve dan dat zij in 
grove bruine pijen waren gehuld 
en blootsvoets in sandalen rond-
liepen. Maar zij vertolkten in 

hun eenvoud de essentie van het 
geloof.”, aldus De Jager. Een-
maal klaar bleef het Helmondse 
kapucijnencomplex volop steun 
en belangstelling van Willem 
Prinzen krijgen. In tegenstelling 
tot andere Helmondse fabrikan-
ten schuwde hij de omgang met 
‘gewone mensen’ niet. Daarom 
nam hij de voor een man van zijn 
status en stand toen ongebrui-
kelijke stap lid te worden van de 
kapucijnse voor leken bedoelde 
Derde Orde. Hij werd in 1889 
in het kapucijnenklooster “met 
een mini-pij, een soort scapu-
lier, omhangen en geprofest en 
belandde in het ledenboek als 
nummer 1231”. Dat de kapucijnen 
verguld waren met zo’n Derde 
Orde-lid bleek uit het aan Willem 
Prinzen gewijde In Memoriam 
in het kapucijnenweekblad “Het 
Zondagsblad voor het Katholiek 
Huisgezin” waarvan de redactie 
in het Helmondse klooster geves-
tigd was. Daarin lezen we: “Deze 
man van den allerhoogsten stand 
achtte het niet beneden zich 
onder de menschen van geringen 
stand te verschijnen in de maan-
delijksche vergaderingen.”

Conservatief katholiek
Met zijn werknemers had onder-
nemer Willem Prinzen (dik, klein 
van stuk en licht loensend) het 
beste voor. Voor hen kon hij, als 
het hem zo uitkwam, sociaal en 
gul uit de hoek komen. Als een 
van de rijkste Helmonders van 
zijn tijd kon hij zich dat per-
mitteren. Hij was, net als zijn 
compagnon en broer Antoon, 
rijk dankzij het van zijn vader 
geërfde en in 1934 failliet gegane 

textielbedrijf Prinzen & van Glab-
beek, maar hij maakte vooral 
fortuin door zich met steun van 
de Osse firma Van den Bergh & 
Jurgens (later opgegaan in de 
multinational Unilever) op de 
productie en handel van marga-
rine te storten. Betrekkelijk snel 
stootte hij deze fabriek af en 
ging hij met zijn vergaarde kapi-
taal zeer succesvol aan de slag als 
belegger en investeerder. 
Een maatschappelijk vernieu-
wer was Willem Prinzen beslist 
niet. Dat blijkt uit zijn politieke 
loopbaan. Hij zat 36 jaar in de 
gemeenteraad van Helmond, 
was 16 jaar lid van de Brabantse 
Provinciale Staten en 23 jaar lid 
van de Eerste Kamer. In al deze 
functies liet hij zich kennen als 
een conservatieve katholiek, een 
werkgever van de oude stempel 
én als een financieel weldoener 
van alles wat Rooms Katholiek 
was. Daarin was hij niet kieskeu-
rig. Zo stopte hij katholieke voor-
mannen als Ariëns en Schaepman 
voortdurend geld toe en inves-
teerde hij fors in katholieke 
media zoals het dagblad De Tijd. 
Ook gaf hij grote geldsommen 
aan de katholieke missie in China 
waar zijn broer Frans, een pater 
jezuïet, missionaris was. De data-
bank van het parlement schrijft 
over senator Willem Prinzen: “Hij 
behoorde tot de groep katholieke 
ondernemers in de Senaat, die 
weinig op hadden met sociale 
maatregelen zoals de invoering 
van de leerplicht en de afschaf-
fing van de plaatsvervanging bij 
het leger. Stond in katholieke 
kring bekend vanwege zijn wel-
dadigheid. Schonk grote sommen 

Bernardus van 
der Putten, zoon 
van klooster-
architect Jan 
Willem van der 
Putten
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(l)Kerk Helmond 
in 1919 bij 
gelegenheid 25 
jarig bestaan 
van het klooster

(r)Klooster met 
maar liefst 45 
cellen
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lieke organisaties en de missie.” 
Van deze katholieke filantropie 
hebben de kapucijnen inder-
tijd uitbundig geprofiteerd. Na 
zijn dood in 1919 werd Willem 
Prinzen begraven in het familie-
graf op de monumentale Rooms 
Katholieke Begraafplaats Molen-
straat die pal naast het mede 
door hem tot stand gebrachte 
voormalige Clarissenklooster ligt. 
Op zijn lijkkist lag, naast tal 
van, vooral katholieke, onder-
scheidingen, ook het insigne 
van de Derde Orde. Het dagblad 
De Tijd schreef: “De Koninklijke 
stadsharmonie maakte treur-
muziek. Langs de straten stond 
een massa toeschouwers. Vóór 
den lijkwagen droegen kinderen 
vele grafkransen. De inzegening 
op het kerkhof geschiedde door 
den pastoor en de kapelaans der 
Parochie. Er werd niet gespro-
ken. Vele ménschen waren zeer 
aangedaan bij het scheiden van 
een bemind man.”

Dynamisch klooster
Het lijkt er niet op dat het kapu-
cijnenklooster in Helmond, dat 
zijn ontstaan voor het belang-
rijkste deel aan Willem Prinzen 
te danken heeft, zich na diens 
dood in alle opzichten in de 
geest van de overledene heeft 
ontwikkeld. Dat het dankzij de 
kapucijn Ildephonsus (Gerard 
Kraan, 1875-1930) uit Gouda, 
bijgenaamd de Bruine Generaal, 
een centrum werd ter bestrij-
ding van drankgebruik/alcoho-
lisme onder de arbeiders, zou 
zeker de goedkeuring van Willem 
Prinzen, die zelf overigens een 
kelder met duizenden flessen 
kostbare wijn bezat, hebben 
weggedragen. Maar dat er vanuit 
het Helmondse kapucijnenkloos-
ter sociale, linksachtige ideeën, 
zij het van katholieke snit, ter 
verheffing van de arbeiders 
hun weg vonden, waarbij kri-
tiek op kapitalistische werkge-
vers niet geschuwd werd, zou 
voor Willem Prinzen moeilijk 
verteerbaar geweest zijn. En de 

vurige, landelijk bekende, sociaal 
bewogen en met de vakbonden 
sympathiserende kapucijnen-
predikant pater Henricus (Wim 
Hendrikx, 1879-1969) uit Alphen 
zou hem een gruwel geweest 
zijn. Hoe dan ook ontwikkelde 
het grote Helmondse klooster (45 
kamers/cellen) zich aanvankelijk 
dynamisch. Zo volgden tot 1964 
vele generaties jonge kapucijnen 
er hun driejarige filosofieop-
leiding. Toen die werd opgehe-
ven, omdat de kapucijnen hun 
priesteropleiding voortaan lieten 
verzorgen door het Gemeen-
schappelijk Instituut voor Theo-
logie (inmiddels opgegaan in de 
Tilburg University), sloeg het 
laatste uur voor het klooster aan 
de Molenstraat. Willem Prinzen 
heeft dat allemaal niet meer 
meegemaakt. Hij stierf uitgere-
kend in het jaar dat zijn klooster 
uitbundig het zilveren jubileum 
vierde en het nog op weg leek 
naar veel andere, beslist niet 
postume, jubilea. 
Bij dat zilveren kloosterjubileum 
in 1919 schreef het dagblad De 
Zuid Willemsvaart onder de kop 
“Een jubeldag voor Sint Francis-
cus’ zonen” even opgetogen als 
bewonderend: “Op 29 Juni van 

dit jaar 1919 zal in onze stad 
het zilveren jubelfeest worden 
gevierd eener stichting, die van 
het grootste belang was én nog 
is vooral voor Roomsch Helmond: 
een jubel, waaraan dan ook onze 
Katholieke medeburgers met 
blijde dankbaarheid zullen deel-
nemen, ja die zelfs weerklank 
vinden moet bij hen, die binnen 
deze veste wel in geloofsbelijde-
nis met ons verschillen, maar 
onmogelijk onverschillig kunnen 
zijn voor de groote verdiensten, 
welke zij, wien het feest geldt, 
ook op maatschappelijk gebied 
hebben in onze vaderstad.” Het 
25-jarig bestaan van het kapu-
cijnenklooster te Helmond werd 
vier maanden na de dood op 
72-jarige leeftijd van Willem 
Prinzen gevierd. De afwikkeling 
van de erfenis van de Helmondse 
filantroop/zakenman nam zes 
jaar in beslag. Het kostte om te 
beginnen al zes maanden om 
de waarde van de boedel, vooral 
aandelen, vast te stellen. Die 
bedroeg in guldens van toen 1,7 
miljoen. In euro’s van nu is dat 
om en nabij de zes en een kwart 
miljoen. Het door Willem Prin-
zen tijdens zijn leven rijkelijk 
bedachte klooster verkochten de 
kapucijnen in 1970 voor 975.000 
gulden aan de gemeente Hel-
mond. In euro’s van nu is dat 
nét geen 2 miljoen. Alles op een 
rijtje zettend noemt Jef de Jager, 
de biograaf van Willem Prinzen, 
het bedrag dat de kapucijnen 
vijftig jaar geleden bij de ver-
koop van hun Helmonds kloos-
ter incasseerden “een postuum 
cadeautje van Willem en de 
zijnen aan bezitlozen”. Hij legt 
dat aldus uit: “De paters waren 
uiterst gewichtig voor de stad. 
Zelf zonder bezit – zij mochten 
niet eens geld bij zich hebben 
– verschaften zij mensen troost 
die zich materieel tekortgedaan 
voelden en zij fungeerden boven-
dien als maatschappelijk werkers 
toen dat beroep nog niet eens 
bestond.” 

Piet van Asseldonk  
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Benedictus van Asten: op de 
bres voor een levensvatbare  
Nederlandse kapucijnenprovincie 

Na Bernardinus van Uden, grondlegger van de Nederlandse kapucijnen-
provincie; na Petrus van Hoge-Zwaluwe, wegbereider van eenheid én van 
scheiding; en na Benvenutus van Rotterdam, eerste provinciaal van de 

Hollands-Belgische provincie wordt nu het licht gezet op Benedictus van Asten. 
Als provinciaal en definitor heeft hij een heel eigen stempel gedrukt op de  
verkaveling van de Hollands-Belgische provincie, die in 1882 leidde tot twee 
zelfstandige kapucijnenprovincies: de Belgische en de Nederlandse. Slim en ook 
wel berekenend als hij was, wist hij te bewerkstelligen dat die verkaveling voor 
zijn Nederlandse medebroeders gunstig uitpakte. En dat had weer tot gevolg dat 
de nieuwe provincie een vlotte start kreeg.

Benedictus 
van Asten
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Benedictus van Asten werd 
als Joannes Adrianus van den 
Dries geboren op 10 augustus 
1826 in Asten, waar zijn vader 
als ‘chirurgijn en vroedmees-
ter’ tot de notabelen van het 
dorp behoorde. Het gezin van 
Cornelius Wilhelmus van den 
Dries, zelf geboortig uit Schijn-
del en Adriana Henrica van Gils, 
afkomstig uit Oudenbosch, telde 
toen al twee dochters: Anna 
Maria, geboren op 1 febru-
ari 1822 en Johanna Henrica, 
die op 9 mei 1824 ter wereld 
kwam. Zoon Jan werd op 11 
augustus 1826 gedoopt in de 
parochiekerk van Asten. Hier 
zat hij ook op de lagere school, 
in elk geval tot het overlijden 
van zijn vader op 4 april 1835. 
Jan was toen negen jaar oud. 
Over zijn verdere vormingsja-
ren is weinig bekend. Mogelijk 
heeft hij na zijn lagereschool-
tijd enkele jaren op de Latijnse 
school in Gemert gezeten. Zeker 
is dat hij van 7 mei 1841 tot 
de zomer van 1843 ingeschre-
ven stond als leerling van het 
kleinseminarie ‘Beekvliet’ in 

Sint-Michielsgestel. Op deze 
humaniora-opleiding voor pries-
terkandidaten ten behoeve van 
wat toen nog het apostolisch 
vicariaat van ’s-Hertogenbosch 
heette, verbleven rond dat 
tijdstip al meer dan 170 stu-
denten. Vast staat ook, dat hij 
op 25 september 1846 intrad 
bij de kapucijnen in Velp. Hij 
kreeg toen de kloosternaam 
Benedictus. Zijn novicemeester 
was Bonaventura van Schulen, 
van wie een van Benedictus’ 
jaargenoten ooit opmerkte dat 
hij toen al “ver op was en half 
doof”. Op 25 september 1847 
legde Benedictus samen met vier 
klasgenoten zijn geloften af in 
handen van zijn gardiaan Petrus 
van Hoge-Zwaluwe. Aanslui-
tend verhuisde hij naar Brugge 
om aan zijn hogere studies te 
beginnen. Maar reeds een jaar 
later keerde hij terug naar Velp. 
Hier werd hij ingewijd in de 
moraaltheologie, de dogmatiek 
en de gewijde welsprekendheid. 
Dat waren de vakken die er in 
die tijd toe deden. Over de pre-
cieze datum van zijn priesterwij-
ding bestaat enige onzekerheid: 
op zijn overlijdensprentje staat 
25 mei 1851, terwijl in het 
bewaard gebleven ‘Register van 
wijdingen’ uit die jaren sprake 
is van 1 juni. Zeker is wel dat de 
wijding door bisschop Joannes 
Zwijsen werd verricht en plaats-
vond in de kapel van het in 
1848 gestichte klooster van de 
- Tilburgse - Zusters van Liefde 
in Grave.

Bestuurlijke functies 
op plaatselijk niveau
In augustus 1852 maakte Bene-
dictus deel uit van het groepje 
religieuzen dat onder leiding 
van Petrus van Hoge-Zwaluwe 
het nieuwgebouwde klooster in 
Handel moest gaan bemannen. 
Maar al tijdens het eerstvol-
gende kapittel op 7 juli 1855 in 
Velp werd hij, - nog geen 30 jaar 
oud -, benoemd tot gardiaan van 
het Velpse klooster. Hij kreeg nu 
de leiding over 21 religieuzen: 

veertien paters en zeven broe-
ders. Twee jaar later waren er 
dat al 27: negentien paters en 
acht broeders. Op 16 april 1858 
volgde zijn benoeming tot gardi-
aan én novicemeester van het 
in september 1852 in gebruik 
genomen klooster van Edingen 
in het Waalse deel van de Hol-
lands-Belgische provincie. Zowel 
in Velp als in Edingen was Bene-
dictus verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de zogenoemde 
‘Ordinantiën’ die na het generaal 
kapittel van mei 1847 waren 
uitgevaardigd. Dat betekende 
dat elke kapucijn meer dan ooit 
doordrongen moest worden van 
‘de waarlijk franciscaanse geest 
van armoede, nederigheid en 
gestrengheid’. Uitdrukkingen 
van die gestrengheid waren 
onder meer het nachtkoor en 
‘het nooit volprezen stilzwijgen’ 
vanaf ’s-avonds na het ange-
lus tot de volgende dag na de 
recollectie. In latere jaren is 
Benedictus nog enkele malen 
gardiaan geweest: van 1867 tot 
1873 opnieuw in Velp, van 1882 
tot 1885 in Handel en van 1885 
tot 1888 nogmaals in Velp. In 
Handel was hij ook vicarius, dat 
wil zeggen plaatsvervanger van 
de gardiaan: van 1873 tot 1876 
en van 1888 tot 1897. Vanuit 
Handel vervulde hij gedurende 
een aantal jaren tevens het 
directeurschap van Huize Padua 
van de broeders tertiarissen, 
later de Broeders Penitenten in 
het aangrenzende Boekel. Dat 
hij na 1861 nooit meer gardi-
aan in het zuidelijk deel van 
de Hollands-Belgische provincie 
is geweest, laat zien dat zijn 
voornaamste bekommernis toch 
vooral naar het Noorden uitging.  

Bestuurstaken op 
provinciaal niveau 
Die bekommernis om de uit-
bouw van de orde op Nederlands 
grondgebied werd vooral zicht-
baar in de jaren dat Benedictus 
provinciaal en definitor was van 
de Hollands-Belgische provin-
cie. Provinciaal was hij van 1861 

Coelestinus van 
Wervik

59e jaargang • nummer 4 • november 2019

• 12 •



• 13 •

Er
fla

te
rs

tot 1864 en nog eens van 1876 
tot 1879. Het definitorschap 
vervulde hij van 1867 tot 1876 
en van 1879 tot 1882 en, maar 
nu in de zelfstandige Neder-
landse provincie, van 1882 tot 
1885. Als provinciaal streefde 
hij er aanvankelijk naar de 
saamhorigheid tussen Belgen en 
Nederlanders zoveel mogelijk in 
stand te houden en te bevorde-
ren. Maar dat bleek op den duur 
niet meer vol te houden van-
wege het steeds sterker aan de 
dag tredend patriotisme, vooral 
aan Belgische kant. Oud-pro-
vinciaal Coelestinus van Wervik 
en kerkjurist Piatus van Bergen 
pleitten in de voorzomer van 
1879 bij het generaal bestuur 
in Rome dan ook openlijk voor 
een scheiding zoals die eerder 
bij de jezuïeten, redemptoristen, 
franciscanen en dominicanen 
had plaatsgevonden. Toen Bene-
dictus op zijn beurt bemerkte 
dat vasthouden aan één pro-
vincie niet langer haalbaar was, 
liet hij op 11 november 1879 
aan zijn Romeinse superieuren 
weten voor een onmiddellijke 
scheiding te zijn. Maar waar de 
Belgen kozen voor een scheiding 
volgens de landsgrenzen, wilde 
hij dat het klooster van  
Meersel-Dreef, inclusief het 
daarbij behorende werk- en 

termijndistrict naar de op te 
richten Nederlandse provin-
cie zou overgaan. Het generaal 
bestuur op zijn beurt koos in 
een decreet de dato 23 novem-
ber 1879 voor de Belgische 
‘oplossing’, maar voegde daaraan 
toe dat alvorens tot scheiding 
kon worden overgegaan naast 
de drie reeds bestaande Neder-
landse kloosters (Velp, Handel 
en Slikgat/Langeweg) eerst twee 
nieuwe kloosters in Neder-
land moesten worden gesticht. 
De bouw daarvan moest con-
form een wens van Benedictus 
geschieden “op gemeenschap-
pelijke kosten.” Laatstgenoemde 
clausule was voor Coelestinus en 
Piatus echter volstrekt onaccep-
tabel. Pas na een drietal moei-
zaam verlopen besprekingen in 
Rome begin november 1881 van 
generaal Aegidius van Cortona 
met de hoofdrolspelers: pro-
vinciaal Lambertus van Velp en 
diens rechterhand Benedictus 
van Asten enerzijds en Coelesti-
nus en Piatus anderzijds werd de 
inmiddels ontstane patstelling 
door toedoen van Benedictus 
doorbroken. Zijn voorstel om de 
Belgen 218.000 Belgische frank 
aan de Nederlanders te laten 
betalen, zijnde de helft van 
de bouwkosten van de twee in 
Nederland te bouwen kloosters, 

werd door de generaal overgeno-
men. Zo werd het vele werk dat 
in totaal 85 Hollandse kapucij-
nen de voorbije 35 jaar in het 
Zuiden hadden verricht, geho-
noreerd. Bovendien zou Meersel-
Dreef tot uiterlijk 1 januari 1885 
tot de Nederlandse provincie 
blijven behoren. Op deze noemer 
kon het scheidingsdecreet op 20 
april 1882 in Antwerpen afge-
kondigd worden.  

Benedictus’  
laatste jaren
Na het provinciaal kapittel 
van 17 september 1897 heeft 
de eens zo invloedrijke Bene-
dictus geen bestuurlijke taken 
meer uitgeoefend. Hij bleef in 
Handel wonen en is daar ook 
op 13 juli 1900 overleden. Op 
zijn doodsprentje staat – heel 
opmerkelijk, want in het Frans 
–  ‘Que leur souvenir embaume 
notre mémoire’. Het is een tekst 
die op de Gedenkplaats van de 
Nederlandse Kapucijnen in Velp 
niet zou misstaan.

Jan Jacobs 

Het kapucijnen-
klooster van 
Handel
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Broeder projectontwikkelaar 
Jan Wijnans blikt terug

De kapucijnenbroeder Jan Wijnans doet in veel opzichten denken aan de 
ondernemende Brabanders die hun provincie tot een belangrijke econo-
mische motor van ons land gemaakt hebben. De Tilburger is een joviale 

zakenman, altijd in voor een grap, maar direct en keihard bij het zaken doen. 
Weinig ontzag heeft hij voor autoriteiten en hij laat zich geen knollen voor 
citroenen verkopen. In zijn bijna 45 jaren als kapucijnenmissionaris op Borneo 
(Kalimantan) en Sumatra ontpopt hij zich als een financieel natuurtalent en 
als een onvervalste projectontwikkelaar. Vanuit het niets financiert, bouwt en 
exploiteert hij zorgcomplexen (vooral revalidatiecentra) en scholen. Niet om er 
zelf rijk van te worden, maar om mensen in achterstandssituaties zorg en per-
spectief te bieden. Hij wil wél gezegd hebben dat zoiets altijd teamwerk is en 
dat hij weinig had kunnen bereiken zonder zijn medemissionarissen, mede-

werkers en medebestuurders. Jan Wijnans, 76 jaar intussen, is 
sinds zijn terugkeer uit de missie in 2006 weer in zijn geliefde 

Tilburg. Hij heeft zijn zaakjes goed voor elkaar en woont 
dankzij zijn zwager en zus ‘op stand’: in een gerieflijk 
appartement in het centrum van de stad. Behalve met zijn 
museale (tafel)bel- lenverzameling houdt 

hij zich nog bezig 
met (financieel 
getint) vertaal-
werk en met het 
geven van zake-
lijke adviezen 
aan mensen en 
religieuze orga-

nisaties die hij 
van vroeger kent. 

Terugblikkend con-
cludeert hij: “Eigen-

lijk ben ik heel mijn 
kloosterleven doende 
geweest met financiën 
en boekhouding.”

Jan Wijnans 
sinds 2006 

terug uit de 
missie
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wJuvenaat, postulaat, 
noviciaat, convict
Op school in Tilburg heeft Jan 
Wijnans een kapucijn als gods-
dienstleraar. Dat is de latere 
missionaris Maturus (Piet van 
Leeuwen, 1925-1996) uit Den 

Haag. Hij zegt: “Hoe ging dat? 
Zo’n man in bruine pij en mantel 
en op blote voeten; ook als 
het regent of sneeuwt. Godver, 
dacht ik, dat lijkt me wel wat. 
In Oosterhout maakte ik verder 
kennis met de kapucijnen en 
in 1959 ging ik naar het juve-
naat (de broederopleiding) van 
de kapucijnen in Nijmegen. Dat 
werd geen succes. Ik had het na 
een maand of vier wel bekeken 
met dat juvenaat.” Van directeur 
pater Jeroen (Francis Verstegen, 
1907-1981) uit Heesch moet hij 
zijn salaris dat hij dan als admi-
nistratief medewerker bij een 
accountant verdient helemaal 
afdragen. “Ik zei tegen hem: dat 
denk ik toch niet verdorie. Ik 
betaal net als iedereen gewoon 

kostgeld en wil met de rest van 
mijn salaris mijn familie steu-
nen en mijn accountantsstudie 
aan de Katholieke Leergangen 
betalen. Dat kon niet en daarom 
ging ik naar huis, terug naar 
Tilburg.” Toch blijft Jan Wijnans 

contact houden met de kapucij-
nen. In 1961 meldt hij zich in 
Enschede voor postulaat en novi-
ciaat en krijgt de kloosternaam 
Thaddeus. Die strenge, drie-
jarige vormingsperiode in het 
klooster is voor Jan “wennen en 
nog eens wennen”. De lessen in 
gehoorzaamheid en tucht vallen 
hem zwaar. Wat helpt is dat 
hij, hoewel nog maar aspirant 
kapucijn, meteen al de admi-
nistratie van het klooster moet 
gaan doen. Per saldo vindt hij 
zijn eerste jaren in het klooster 
dankzij een flinke groep jonge 
medebroeders “heel fijn”. De 
gehoorzaamheidsoefeningen van 
toen noemt hij nu “lulkoek”, 
maar hij zegt er wél “een soort 
incasseringsvermogen aan over 

gehouden te hebben”.  
Na drie jaar Udenhout, waar hij 
allerlei klussen in het kloos-
ter doet, treedt Jan Wijnans 
definitief in bij de kapucijnen 
(grote professie). Hij wordt in 
het Convict Buurstede in Oos-

terhout begeleider en (natuur-
lijk) administrator. Dit convict, 
dat bestaat van 1967-1971, is 
een soort voortzetting van het 
door de kapucijnen in die tijd 
afgestoten kleinseminarie waar 
jongens, al dan niet met de 
bedoeling kapucijn te worden, 
begeleid worden en van waaruit 
ze elders een middelbare oplei-
ding kunnen volgen. Dan wordt 
Jan Wijnans gevraagd voor de 
missie: “Op bezoek in Oosterhout 
zei Monseigneur Herculanus van 
der Burgt, bisschop van Ponti-
anak, tegen me: ik hoor dat je 
graag naar de missie wilt. Ik zei: 
zo is het niet monseigneur. Daar 
moet ik eerst toch eens goed 
over nadenken. Ik was 28, 29 
jaar toen en dacht: verrek ik doe 

De ouders van 
Jan Wijnans. 
Zijn vader 
werkte in de 
textielindustrie
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het. Samen met Philippus, die 
toen ook in Oosterhout woonde, 
ben ik in oktober 1972, uitge-
leid door familie en vrienden, 
vanaf Schiphol naar Indonesië 
vertrokken.”

Missionaris, 
administrator, 
projectontwikkelaar
Zijn eerste post in de missie op 
Borneo is het grote scholen-
complex van de kapucijnen in 
Nyarumkop waar hij, nog doende 
om de taal te leren, meteen 
(jawel) tot administrator wordt 
gebombardeerd. Jan Wijnans 
daarover: “Dat was weer wennen 
en nog eens wennen. Het was er 
heet, alsmaar zweten. Ik schoof 
aan bij leerlingen op de lagere 
school om de taal te leren en 
kende al snel alle vuile woor-
den.” Hij wordt al snel fulltime 
leider en administrator, in feite 
directeur, van een aan een soort 

mavo gekoppeld jongensinter-
naat: “Ik was in mijn eentje de 
baas over zo’n 160 jongens, deed 
de administratie, gaf ook 26 
uur Engels in de week en vond 
’s avonds nog tijd om naar een 
klein televisieke te kijken dat 
alleen sneeuw liet zien. Ik deed 
van alles om die jongens bezig te 
houden. Zo liet ik ze een moes-
tuintje aanleggen en koken. Op 
een keer vroeg ik ze van thuis 
allemaal een paar kippen mee 
te brengen. De ene na de andere 
kip ging dood. Ook met konijnen 
ging dat zo. Medicijnen uit het 
ziekenhuis hielpen niet. Het was 
een mooie tijd. Met veel van die 
jongens, opa’s intussen, heb ik 
nog steeds contact; vooral met 
de chinezen onder hen. Dat zijn, 
net als ik, ook handelaren.” Na 
dit werk twaalf jaar gedaan te 
hebben, krijgt Jan Wijnans de 
opdracht een haalbaarheidson-
derzoek te doen naar een paro-
chiesplitsing. Dat bevalt hem 
niet en hij voelt zich op een 
dood spoor zitten. Na op verlof 
in Nederland geweest te zijn en 
de Indonesische nationaliteit 
verkregen te hebben, stapt hij 
van Borneo over naar Sumatra. 
Op het kleinseminarie van de 
kapucijnen in Pematang Siantar 
wordt hij, uiteraard, administra-
tor. Hij neemt tot diens opluch-
ting die taak over van  
zijn medebroeder, de leraar 
Marcus (Jan Looman, 1929-2017) 
uit Didam. Jan Wijnans over 
hem: “Marcus deed niets liever 
dan preken. Als hij een mols-
hoop zag, sprong hij erop en 
begon te preken.”
Via bezoeken aan een door de 
zuster van Aerdenhout Jeannette 
van Paassen opgericht revali-
datiecentrum voor kinderen en 
jongeren in Harapan Jaya, raakt 
Jan Wijnans gefascineerd door 
het revalidatiewerk: “Ze zeiden 
daar: doedde gij de administra-
tie van het seminarie? Dan kan 
je dat hier ook wel gaan doen. 
Zo is het begonnen. We zetten 
een groot masterplan op om het 
centrum fiks uit te breiden en te 

professionaliseren. Ik kreeg ont-
slag bij het seminarie en kon aan 
de slag. Het is een groot pro-
ject geworden, organisatorisch, 
financieel en administratief een 
hele klus. Het ging gaandeweg 
om een complex van ander-
halve hectare met meer dan 100 
kinderen als patiënt en een staf 
van om en nabij de 60 behan-
delaars. Grote financier was de 
Duitse katholieke hulporganisa-
tie Miserior in Aken. We lieten 
zelfs orthopedische chirurgen, 
als vrijwilligers, uit Nederland 
overkomen om onze patiën-
tjes te opereren en hun kennis 
over te dragen aan Indonesische 
artsen.” Het revalidatiecentrum, 
in handen van leken nu, bestaat 
nog altijd en krijgt steun uit 
Nederland via een hulpstichting. 
In het jaarverslag over 2011 van 
deze stichting staat dat het reva-
lidatiecentrum veel te danken 
heeft “aan de economische, 
administratieve en adviserende 
taken van broeder Wijnans, 
zonder wiens inzet gedurende 
dertien jaren wij niet zouden 
hebben kunnen bestaan”.

Harapan Jaya 
ontwikkelt 

en maakt ook 
protheses voor 
gehandicapte 

kinderen

Patiëntjes in 
Harapan Jaya
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Tegenslagen
Overigens verandert niet alles 
waar ‘broeder projectontwik-
kelaar’ Jan Wijnans bij betrok-
ken is in goud. Tussen 1996 en 
1998 werkt hij op Oost-Timor, 
een katholiek eiland in het 
goeddeels islamitische Indone-
sië, voor een uit de Zusters van 
Schijndel voortgekomen congre-
gatie aan een project dat onder 
meer een school, een weeshuis, 
een bibliotheek en een kliniek 
omvat. Maar er ontbrandt op 
Oost-Timor, een vroegere Por-
tugese kolonie, een bloedige 
onafhankelijkheidsstrijd. Het 
eiland wil onder aanvoering van 
de bevrijdingsbeweging Freti-
lin onafhankelijk worden van 
Indonesië, wat in 2002 ook lukt. 
Het oorlogsgeweld dat daarmee 
gepaard gaat, treft het project 
wat Jan Wijnans en de zijnen 
dan onderhanden hebben. “De 
zusters moesten letterlijk voor 
hun leven rennen. Alles wat 
we aan het opbouwen waren, 
ging in vlammen op. We hadden 
net voor een ton geïnvesteerd 
en de kliniek was zo goed als 
klaar. Alles naar de klote. Alleen 
voluit Oost-Timorese projecten 
bleven gespaard. Zeer teleurstel-
lend allemaal.”
Jan Wijnans, energiek en onder-
nemend, laat zich niet ont-
moedigen. Na het debacle op 
Oost-Timor gaat hij op Borneo 

(Kalimantan), vlakbij Pontia-
nak, vol goede moed weer aan 
de slag met het helpen opzet-
ten van het revalidatiecentrum 
Sabatu (elkaar helpen) voor 
kinderen en jongeren. Hij legt 
uit: “Het was een veel kleiner 
centrum dan Harapan Jaya waar 
ik eerder werkte. We begon-
nen met niks, kochten grond, 
maakten tekeningen en het 
centrum kwam er uiteindelijk.” 
De (Indonesische) kapucijnen 
die bij Sabatu betrokken zijn, 
trekken zich in de loop van de 
tijd terug, al houden ze een 
zetel in het Stichtingsbestuur. 
Jan Wijnans gaat terug naar 
Nederland. Of het een met het 
ander te maken heeft, is niet 
duidelijk, maar rond dit revali-
datiecentrum doen zich misstap-
pen en onregelmatigheden voor 

op het gebied van patiënten-
zorg en financieel beheer. Voor 
de kapucijnen van Kalimantan, 
die er ook het bisdom ‘beheer-
sen’, aanleiding de teugels aan 
te trekken en orde op zaken 
te stellen. Zoals gezegd, maakt 
Jan Wijnans, terug in Tilburg, 
dit allemaal niet meer mee. Hij 
zegt ongetwijfeld zelf ook wel-
eens fouten gemaakt te hebben, 
maar koestert zijn ontwikke-
lingscredo: “Blijf zoveel moge-
lijk mensen, kinderen voorop, 
helpen en zorg dat het geld niet 
opraakt.”

Piet van Asseldonk

Broeder project-
ontwikkelaar 
temidden van 
patiënten en 
medewerkers

“ Hij zegt ongetwij-
feld zelf ook weleens 
fouten gemaakt te 
hebben, maar koes-
tert zijn ontwik-
kelingscredo: “Blijf 
zoveel mogelijk 
mensen, kinderen 
voorop, helpen en 
zorg dat het geld  
niet opraakt.”

Verzameling 
(tafel)bellen 
met museale 
waarde
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Het wonder van Empel  
volgens Philippus
De kapucijnse ex-missionaris en kunstenaar Jan Philippus, kortweg bekend 
onder zijn kloosternaam annex familienaam Philippus, maakte een twaalf  
olieverfschilderijen op paneel over Het Wonder van Empel. Over enige tijd zullen 
die een nieuw informatiecentrum over dit mirakel sieren. Dat komt in de paro-
chiekerk van Empel (gemeente ’s-Hertogenbosch). In Oud-Empel, gelegen aan de 
Empelsedijk en verstopt achter de geluidsschermen van het snelwegenknooppunt 
Empel, staat sinds 2000 al een Mariakapel die de herinnering aan het Wonder 
van Empel, dat teruggaat tot de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), levend moet 
houden. Overigens heeft Philippus zich met zijn schilderijen niet alleen beperkt 
tot deze gebeurtenis, maar ook latere voor Empel belangrijke gebeurtenissen in 
beeld gebracht.

Ontsnapping dankzij 
Maria
Het Wonder van Empel in 1585 
verwijst naar een ontsnapping 
van een groep van 430 Spaanse 
militairen tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog aan een belege-
ring door protestantse Staatse 

(Nederlandse) troepen. Deze 
voerden toen een vrijheidsstrijd, 
gestart door Vader des Vader-
lands Willem van Oranje, tegen 
de katholieke Spanjaarden die 
toentertijd in onze gewesten de 
baas waren. Bij het aan de Maas 
gelegen Empel konden indertijd 

ingesloten Spaanse troepen, 
belegerd door de Hollanders, 
richting ’s-Hertogenbosch 
(tot 1629 nog vast in Spaanse 
handen) aan hun belagers ont-
komen doordat delen van het 
onder water staand gebied door 
plots invallende koude bevroren 

Gevonden  
Maria-

afbeelding 
op schilderij 

Philippus
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een rechtstreeks verband tussen 
deze ontsnapping en hun 
vondst van een ongeschonden 
Maria-afbeelding. De Spaanse 
bevelhebber Bobadilla liet deze 
afbeelding ter aanbidding plaat-
sen in de kerk van Empel waar-
rond de Spanjaarden gelegerd 
waren. En op 8 december 1585 
(toen al eeuwen de feestdag 
van de Ontbevlekte Ontvange-
nis van Maria) voltrok zich het 
Wonder van Empel. Kunstenaar 
Philippus, woonachtig in het 
interfranciscaanse San Damiano-
klooster in Den Bosch (het vroe-
gere kapucijnenklooster daar) 
vat de gebeurtenis van toen in 
zijn eigen woorden als volgt 
samen: “In Empel is een wonder 
gebeurd in de 80-jarige oorlog. 
De Spanjaarden staken de Maas 
over naar de Bommelerwaard, om 
de Staatsen te bestrijden. Maar 
er was na het doorsteken van 
dijken een overstroming en zij 
zaten opgesloten. De Hollanders 
er op af met hun schepen om die 
Katholieken even in de pan te 
hakken. Bij het aanleggen van 
verdedigingswerken vonden de 
Spanjaarden een afbeelding van 
Maria: een goed teken. Dat bleek 
spoedig, want het begon te vrie-
zen en de Maas vroor dicht. de 
Staatsen vluchtten want anders 
zouden hun schepen invriezen 
en zij in de pan gehakt worden. 
De Spanjaarden konden over het 
dichtgevroren water terug en tot 
op de dag van vandaag wordt 

dat in Spanje gevierd; vooral 
door het leger. Er kwamen de 
laatste jaren veel Spanjaarden 
op bedevaart en de Empelenaren 
kwamen er toen pas achter dat 
er een wonder was gebeurd.”
Dat dit ‘wonder’ in Nederland 
eeuwenlang nauwelijks belang-
stelling kreeg, is begrijpelijk. 
Het was zacht gezegd immers 
weinig vaderlandslievend om 
aandacht te schenken aan een 
Spaans succes in uitgerekend de 
oorlog die leidde tot de ver-
drijving van de Spanjaarden en 
de onafhankelijkheid van ons 
land. In Spanje is het Wonder 
van Empel echter niet verge-
ten. Integendeel. De verering 
van Maria Onbevlekt Ontvangen, 
die in het teken staat van het, 
aanvankelijk zeer omstreden, 
dogma dat de Heilige Maagd als 
enige mens geboren is zonder 

erfzonde, werd in de loop der 
jaren binnen met name het 
Spaanse leger steeds vuriger.  
Er kwam een broederschap met 
de naam “Soldaten der Onbe-
vlekt Ontvangen Maagd” en in 
1892 werd Maria per decreet 
uitgeroepen tot de patrones  
van de Spaanse infanterie.
 
Nieuwe kapel
In ons land kreeg het Wonder 
van Empel lange tijd niet of 
nauwelijks aandacht. Ook al 
omdat de neogotische paro-
chiekerk in het oude lintdorp 
Empel, waar het mirakel zich 
voltrokken zou hebben, tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd 
verwoest. In het iets verder op 
gebouwde nieuwe Empel verrees 
in 1948-1949 een sobere nieuwe 
Sint Landelinuskerk in weder-
opbouwstijl, ontworpen door 
de Tiburgse architect Pontzen  
(1919-1979) die zich liet inspi-
reren door de Bossche School. 
Toch verdween de belangstelling, 
vooral door de aanhoudende, 
zij het sporadische, komst van 
Spaanse toeristen en militairen, 
voor het Wonder van Empel niet. 
In de afgelopen decennia leefde 
die zelfs op en zó geschiedde 
het – een Empels wonder op zich 
– dat er eind 2000 precies op de 
plaats van de in de oorlog plat 
gebombardeerde Landelinuskerk 
een nieuwe kapel, gewijd aan 
Maria Onbevlekte Ontvangenis, 

Drieluik 
met kopie 
wonderbare 
Maria-
afbeelding in 
kerk van Empel

Het atelier  
van Philippus 
met schilderijen 
Wonder van 
Empel
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werd gebouwd naar een ontwerp 
van de Empelse architect Nico 
van Engelen. Deze kapel kwam 
er – in plaats van een kunstwerk 
-  met steun van het Waterschap 
Maaskant na de dijkverzwarin-
gen volgend op de bijna-over-
stromingen van de grote rivieren 
in ons land in 1995. Ook de pro-
vincie Noord Brabant deed een 
duit in het zakje. 
Vanaf 2000 wisten steeds meer 
toeristen uit Nederland én 
Spanje de kapel met daarin het 
Mariabeeldje waaraan de Spaanse 
militairen ruim 400 jaar geleden 
wonderbare kracht toeschre-
ven, te vinden. De Stichting Het 
Wonder van Empel (El Milagro de 
Empel) werd opgericht en pas-
toor Marc van Rossem vertaalde 
in 2002 uit het Spaans een boek 
over het wonder dat volgens 
hem onverbrekelijk verbonden 
is met de culturele geschiedenis 
van Empel. De huidige, opval-
lend vitale, parochie van Empel 
spant zich met groot succes in 
om de belangstelling voor het 
Wonder van Empel nieuw leven 
in te blazen. Drijvende krach-
ten, naast tal van vrijwilligers, 
zijn daarbij pastoor Dr. Piet de 
Jong, een onderwijskundige 
die na de dood van zijn vrouw 
priester werd, en Joost van Eijk 
die al meer dan 40 jaar koster 
in Empel is en vol vuur vertelt 
over de officiële uitwisselin-
gen tussen de parochie en het 
Spaanse leger die tegenwoordig 
elk jaar in de eerste helft van 
december plaats vinden. 

Militaire parades
In het kader daarvan wonen 
mensen uit Empel als gasten van 
het Spaanse leger een militaire 
parade bij in Toledo waarvan 
herinneringen aan El Milagro 
de Empel een vast onderdeel 
uitmaken. Bij deze parades, 
compleet met veel vlagvertoon, 
saluutschoten en kransleggin-
gen, hebben de gasten uit Empel 
ereplaatsen naast de minister 
van defensie en generaals. Omge-
keerd bezoeken hooggeplaatste 
Spaanse militairen elk jaar 
Empel. Ze brengen dan cadeaus 
en memorabilia mee die kapel en 
kerk van Empel opfleuren. Daar-
onder kopieën van schilderijen 
van de bekende Spaanse mili-
taire schilder Auguste Ferrer-Dal-
meau met het Wonder van Empel 
als onderwerp. 
En binnenkort dus komt er in de 
kerk een nieuw informatiecen-
trum over het wonder van Empel 
waarvoor de kapucijn Philippus, 
inhoudelijk bijgestaan door de 
franciscaan Jan ter Maat uit het 
Bossche San Damiano klooster, 
een reeks schilderijen vervaar-
digde. Dat ze daarvoor bij hem 
terecht kwamen, is geen toeval. 

De parochie van Empel heeft van 
oudsher goede contacten met 
de kapucijnen, omdat paters 
uit hun klooster in Den Bosch 
decennia lang in het weekend de 
Empelse pastoors als assistentie-
paters de helpende hand boden. 
Zo bewaart koster Joost van Eijk, 
die als huisschilder menigmaal 
het Bossche kapucijnenklooster 
onder handen nam, veel goede 
herinneringen aan de vroegere 
kapucijnenarchivaris en clas-
sicus Ambrosius (Cor van der 
Stam 1926-2006) uit Zoetermeer. 
Over de twaalf schilderijen van 
kunstschilder Philippus, die een 
ereplaats krijgen in het naast 
het priesterkoor van de kerk 
gesitueerde informatiecentrum, 
is huisschilder en koster Van Eijk 
goed te spreken, al wijst hij er 
wél op dat de kapucijn op één 
schilderij de Spaanse troepen 
met een Hollandse vlag liet 
zwaaien in plaats van met een 
Spaanse. Dat vuiltje werd ruim-
schoots vóór de officiële ope-
ning van het informatiecentrum 
natuurlijk weggewerkt.

Piet van Asseldonk   

Schilderij 
Ferrer-Dalmau 

waarop Spaanse 
soldaten met 

gevonden Maria-
afbeelding

Koster  
Joost van Eijk
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Kapucijnenpastorie Babberich
De pastorie van waaruit de 
kapucijnen, na de verkoop van 
hun klooster aan de zusters 
Clarissen-Kapucinessen in 
1965, tot 2014 de parochiekerk 
in Babberich bedienden, is in 
beginsel verkocht aan een par-
ticulier. Het statige pand is een 
gemeentemonument en stond 

al een paar jaar te koop. Aanvankelijk was - blijkens de make-
laarssite Funda - de vraagprijs 325.000 euro. Later is die prijs 
verlaagd. Het door de kapucijnen in 1885 betrokken klooster, 
intussen verbouwd tot een wooncomplex, kreeg ter vervanging 
van de oude in 1955 een nieuwe kerk (zonder toren) die de 
parochiekerk van Babberich werd. Het karakteristieke kapu-
cijnse kerkinterieur van de oude kloosterkerk kreeg een plaats 
in de nieuwe kerk wat een bijzonder effect gaf. Kerk en pasto-
rie zijn een schepping van de beroemde architect Jan de Jong 

(1917-2001) van de Bossche 
School. De Franciscuskerk van 
Babberich is een van de vele 
kerken van de streekparochie 
Sint Willibrordus die moeten 
sluiten. Naar een nieuwe 
bestemming voor de Babbe-
richse kerkzaal wordt gezocht. 

Project ‘Kapucijnen’ 
Tegenwoordig worden er nauwelijks nog straten, pleinen of 
gebouwen naar de kapucijnen vernoemd. Des te opvallender is 
het dat in Brussel recentelijk nog een appartementengebouw 
voor senioren werd getooid met de naam ‘Kapucijnen’.  
Projectontwikkelaar Democo 
zegt er dit over: “In hartje 
Brussel, midden in volkswijk 
de Marollen, heeft Styf-
hals & Partners Architecten 
een massief bouwcomplex 
opgetrokken. Het project 
Kapucijnen bestaat uit 35 
appartementen of studio’s 
voor oudere personen, een 
gemeenschappelijke ruimte 
voor de bewoners op de hoek 
van het perceel en een com-
merciële ruimte op het gelijk-
vloers van de twee bestaande 
huizen.” Dat de balkonwan-
den van de appartementen 
een bruine kleur gekregen 
hebben zal overigens wel 

Kloosterkalender 2020

Het aantal kloosters in ons land wordt snel 
minder. Maar de belangstelling voor alles wat 
met kloosters te maken heeft, lijkt daar niet 
onder te lijden. Dat blijkt onder meer uit een 
niet aflatende reeks publicaties over kloos-
ters en kloosterleven. Sinds een paar jaar is 
er onder de naam Kloostermagazine  
(www.kloostermagazine.nl) ook een heuse 
kloosterglossy in de handel. In het herfst-
nummer daarvan een portret van de 
franciscaan Roland Putman van het San 
Damianoklooster in Den Bosch. Sinds begin 
deze maand is er met dank aan de bijbeluit-
gever Royal Jongbloed ook de Kloosterbijbel. 
Die omvat de complete Willibrordvertaling 
van de bijbel uit 2012 met daaraan toe-
gevoegd een aantal kleurrijk uitgevoerde 
katernen over “het religieuze leven en de 
kloosters, ordes en congregaties die vanaf 
de eerste eeuwen van het christendom zijn 
ontstaan”. Daaronder ook verhalen over de 
evangelische inspiratie van Franciscus en 
Clara van Assisi en over de daarop gebaseerde 
kloosterorden zoals die van de kapucijnen.
Voor het eerst is er op de Nederlandse markt 
voor 2020 zelfs een heuse Kloosterkalender 
op de markt. Die bevat spirituele teksten 
en is van Vlaamse makelij. Voor een kapu-
cijnenkalender moet je in Zwitserland zijn. 
De Zwitserse kapucijnenprovincie geeft die 
al sinds jaar en dag uit. www.kapuziner.ch/
blog/category/franziskuskalender/
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n Philippus Philippus tekent drie historische overzichten van de 
Nederlandse kapucijnengeschiedenis vanaf 1882 tot nu.

Dit is deel 3: vanaf 1982 zien we sociale projecten, oude mannen met rollators, projecten in binnen- 
en buitenland en de AOW.
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Hermes van de Ven,  
minderbroeder kapucijn
Geboren: 25 januari 1932 te Deurne
Kapucijn: sinds 1956
Overleden: 11 september 2019
Begraven: op de Gedenkplaats kapucijnen in 
Velp (NB)  
Hij was 87 jaar oud en 63 jaar lid van de orde.

Petrus Gerardus van de Ven is 
geboren op 25 januari 1932 in 
Brouwhuis/Deurne. In 1956 
werd hij kapucijn en werd 
Hermes zijn kloosternaam. In 
1961 deed hij zijn plechtige 
professie.
In meerdere kloosters, zoals 
Udenhout, Eindhoven, Breda 
en Den Bosch heeft broeder 
Hermes zich zeer verdienste-

lijk gemaakt als kok, tuinman en portier. Het 
langst woonde hij in Breda, van 1963 tot 2001, 
38 jaar!
Na sluiting van ons klooster van Den Bosch 
woonde hij sinds 2018 in Tilburg, waar hij plot-
seling overleed op 11 september 2019, als laatste 
van de 13 broers en zussen. 
Hermes was een zeer ijverig man die niet stil 
kon zitten. Hij was altijd in de weer. Hij was 
geen man van een boekje in een hoekje. Van 
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat was hij aan 
het werk. Hij ging alsmaar door, ondanks zijn 
zwakke lichaam dat getekend was door allerlei 
ongemakken. Hij had veel plezier in het zwem-
men, vaak samen met broeder Henk, en heeft 
veel mensen leren zwemmen. 
Hij was een familieman, hij sloeg geen verjaardag 
over. Bij de begrafenis waren veel familieleden 
aanwezig, die allemaal hielden van Oom Piet.
Ook in zijn laatste jaar in Tilburg was hij altijd 
druk, buiten in de tuin of binnen aan het afwas-
sen. Hij zorgde met grote liefde voor Bobby, zijn 
trouwe hondje.
Hermes was een man die zijn gevoelens niet onder 
stoelen of banken stak. Hij gaf rechtuit te kennen 
waar het op stond. Hij was daarbij niet altijd even 
fijngevoelig. Toch was hij een innemend mens, 
hartelijk en vriendelijk. Hij was graag kapucijn. 
Jaarlijks ging hij naar Lourdes. Daar vond hij steun 
om zijn kwalen te dragen en de vele verliezen in 
de familie te verwerken. Hij, de oudste, was de 
laatste levende van het grote gezin.

Moge God hem zijn vrede en vreugde geven.

Harrie Verschuren,  
minderbroeder kapucijn
Geboren: 21 maart 1943 in Den Bosch
Kapucijn: sinds 1962
Gestorven: 30 september 2019 in Tilburg
Begraven: 5 oktober 2019 op de Gedenkplaats van de 
kapucijnen in Velp (NB), na de uitvaartdienst in de 
kloosterkerk van Den Bosch.
Hij was 76 jaar oud en 57 jaar lid van de orde.

Harrie Verschuren werd geboren 
en groeide op in Den Bosch, in de 
buurt van het kapucijnenklooster. 
In 1962 trad hij zelf in en hij werd 
priester gewijd in 1969. Bijna 13 
jaar was hij pastoraal actief in de 
Heilig Hartparochie-Binnenstad van 
Helmond. Na een zoekperiode werd 

hij pastor in De Nieuw Hoeven te Schaijk. Harrie hield 
van liturgie, was zeer taalvaardig en was begiftigd met 
een vlotte pen. 
Harrie was vaak teleurgesteld over de ontwikkelin-
gen in de katholieke kerk en in onze orde. Het oude 
instituut zei hem steeds minder. Hij ging vervroegd 
met pensioen omdat ook de zorg naar zijn mening 
erg tekortschoot in de aandacht voor oude en zieke 
mensen.
Vanuit zijn huis in Hintham genoot hij van zijn stad en 
vooral van zijn tuintje en de kunst van de stad die hij 
zo bewonderde en kunstzinnig in beeld bracht. In het 
weekend was hij betrokken bij de San Salvatorgemeen-
schap van Den Bosch.
Hij hield contact met zijn familie en de kapucijnen, maar 
hij was vooral graag op zichzelf om in vrijheid zijn leven 
vorm te geven. Er was altijd een zekere afstand.
Hij was een man van idealisme, gevoelig voor beel-
dende kunst vooral, voor de natuur en muziek. Hij was 
een zoekende gelovige en een buitengewoon vriende-
lijk mens.

Op 4 juli 2017 kreeg Harrie een herseninfarct waarna 
hij beperkt mobiel bleef. Hij had niet meer de moed 
om te vechten en om er uit te halen wat erin zat. Hij 
voelde zich onveilig in zijn eigen huis ondanks veel 
hulp van thuiszorg en zijn familie.
Hij kwam in de verzorging in ons Kloosterverzorgings-
huis in Tilburg. Daar voelde hij zich wel veilig. Hij 
maakte er een zware tijd door, vooral ook omdat hij 
leed aan prostaatkanker.
Hij overleed op 30 september 2019. Op zijn wens 
hebben we hem begraven op de Gedenkplaats van de 
kapucijnen in Velp-Grave.

Moge hij rusten in vrede.
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Erfgoed 
“Het is de plicht van broeder kleermaker de kleding der religieusen te maken, 
te herstellen, te bewaren en rond te delen. Afgedragen habijten beware hij voor 
bizondere werkzaamheden of zende ze naar het noviciaat. Tot de taak van broeder 
kleermaker behoort het ook de kleren van de 
communiteit te wassen. Handdoeken en zak-
doeken zal hij nooit te samen wassen. Ook de 
broeken moeten afzonderlijk gewassen worden. 
(…) Wekelijks zal broeder kleermaker aan 
iedere religieus twee gekleurde zakdoeken en 
daarenboven aan de Priesters een witte geven.”
(Artikelen 221 en 222 van het in 1947  
uitgegeven Manuaal, reglement van de  
Nederlandse kapucijnen.)
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