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Voor dit boek is vanaf 1997 onderzoek gedaan én gedacht onder begeleiding van prof. dr.
Jan Roes, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme van de Katholieke
Universiteit Nijmegen, tevens directeur van het Katholiek Documentatiecentrum aldaar.
Enkele ex-lectores en andere minderbroeders-franciscanen, onder wie studiegenoten van
het college te Megen, van het filosoficum te Venray en van het theologicum te WijchenAlverna, mocht ik spreken. Aan hen veel dank voor hun bijdragen aan een ‘kerkgeschiedenis van onderaf’: die van een paar duizend Nederlandse minderbroeders. Ook enkele
minderbroeders-kapucijnen, -conventuelen en andere personen waren gastvrij en behulpzaam.
Tot grote ontsteltenis van zeer vele vrienden overleed Jan Roes onverwacht in mei 2003.
Aan deze studie heb ik verder gewerkt, steeds denkend aan zijn warme, inspirerende én
kritische persoonlijkheid. Dank zij de medewerking van de decanen van de faculteit der
letteren en die van theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen én van het bestuur
van de Nederlandse provincie der Minderbroeders Franciscanen te Utrecht is deze publicatie alsnog gereed gekomen.
De motivatie voor dit onderzoek is gelegen in de eigen, korte ervaring met de scholen
en studiekloosters van de franciscanen. Ik wilde geen gedenkboek over de institutionele
geschiedenis met anekdotes opgesierd samenstellen. Onmiddellijk kwamen tientallen
anderen dan de auteur zelf in beeld, via de literatuur zelfs honderden. Een ordesprovincie
is een netwerk van personen, een gemeenschap van mensen. De omgang met en de
herinnering aan vele broeders speelden steeds een rol bij het voorbereiden van de tekst.
Bij sommigen was er begrijpelijke tegenzin om over het verleden te praten. De tol van de
geschiedenis was betaald, vooral rond de jaren zeventig. Wie hen nog mag ontmoeten, van
hun gesprekken mag horen, boeken en artikelen kan lezen, beseft de afstand die vanaf de
jaren 1950/1960 in bijna vijftig jaar is gegroeid.
De titel Voor Kerk en mensenwereld benadrukt, dat de minderbroeders, veelal in de Kerk
geboren en gevormd, vooral buiten de kerken en kapellen de mensenwereld gediend
hebben. Dit ietwat vreemde woord duidt op de samenleving van mensen, tot ver buiten
de Nederlandse grenzen. Voor de broeders die een leven lang aan de orde, de Kerk en het
werk aan mensen wereldwijd hebben gewijd past een restrictie. Voor de vele buitenstaanders bevat mijn tekst wellicht iets nieuws, voor hen moet het een paar bladzijden zijn van
een geschiedenis waarvan de broeders zelf écht weet hebben. Benadrukt is, dat alle theorie,
alle onderwijs en studie secundair is: zij is reflectie op wat bestaat, wat geleefd wordt en
gedaan. Voor menige jonge minderbroeder in opleiding waren zij bijkomstig: hij wachtte
op het moment aan het werk te kunnen gaan. Primair van betekenis is het leven dat deze
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broeders, priesters en leken, geleid hebben en het werk dat zij ergens ter wereld verricht
hebben. Een reeks levensverhalen is gewenst als aanvulling van deze geschiedenis.
De pedagoog (mijn oorspronkelijke scholing) is bij uitstek iemand die luisteren moet
naar anderen: filosofen, psychologen, sociologen, historici, biologen en zelfs soms even
theologen. Hij moet zich daarbij wel kwetsbaar weten: hij kan zich onmogelijk grondig
en breed verdiepen in hun werelden van denken en taal. Een kerkhistoricus sprak van ‘een
verlammend bewustzijn van de ingewikkeldheid van het verleden’. En hij vertaalde eruditie
met enige zelfspot als ‘een net woord voor de geestestoestand van iemand die veel weet
maar er geen wijs uit raakt’. Deze verklaring is verre van etymologisch, maar ook deze
ontruwing is voor mij voelbaar geweest.
Ger van Dam,
Nijmegen, zomer 2004
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Inleiding

Eén van de Papoea’s die de franciscaanse missionarissen op hun zoektocht naar een vermiste
confrater begeleidden, vond diep in het oerwoud aan een tak een oude sandaal. Verderop lag een
groot stuk rood gelakt metaal, andere resten van een vliegtuig her en der. De broeders zochten
naar een pater die jaren geleden met zijn Cessna in het oerwoud van Irian Jaya neergestort moest
zijn. Veel werd er niet meer teruggevonden. De minderbroeder-piloot, 33 jaar jong, is op een foto
te zien: in bruine pij, de blote voeten in sandalen gestoken.1 Een ‘middeleeuwse’ verschijning in
een modern vervoermiddel, ver weg van het Christelijke Westen. Die sandaal is een symbool voor
de wonderlijke tegenstelling: een monnik en een vliegtuig, traditie en moderniteit tesaam. Wel een
teken dat enige uitleg vraagt, en daarmee tot terugkeer noopt naar de Oude Tijden in Europa. Men
betreedt het rijke veld van religieuze orden en congregaties.
Priesters vormen het lagere personeel van de Rooms-Katholieke Kerk, ad nutum episcoporum. Exempte regulieren als de minderbroeders staan in principe ten dienste van de Paus.
De meeste broeders hebben al vanouds een scholing en de wijding tot priester gekregen
binnen de Kerk; zij werken voor de Kerk én voor de mensenwereld, de samenleving van
mensen. De werkzaamheden van de hier besproken minderbroeders-franciscanen lagen
niet uitsluitend in en om kerken en kapellen. Hun activiteiten waren vaak niet sacraal en
pastoraal, maar van meer profane aard. Voor reguliere clerici was er niet steeds de kloosterlijke beslotenheid, zij leefden niet teruggetrokken uit ‘de wereld’. Missionarissen waren
naast de specifiek priesterlijke of pastorale functies ook werkers in onderwijs, medische
en sociale zorg, bij de bouw van school en ziekenhuis en zij zorgden zelfs voor transport.2
Ook in Nederland hebben priesters op tal van terreinen gewerkt die niet specifiek zijn voor
het ambt in de Kerk. De opleiding voor het ambt en de vorming in het noviciaat en de al
even besloten studiekloosters beoogden de fraters voor te bereiden op hun actieve leven
als paters. Enig beeld van die werkzaamheden die de ordesprovincie in de loop van de tijd
ondernam, dient te worden gevormd. In dat werk weerspiegelt zich ook de mate en
kwaliteit van die scholing en vorming.

1 De missionaris was Edmar/Henk Vergouwen (1930-1963), met Adelbert Hermans en Agnellus/ Frans
Verheijen één van de drie eerste broeders-piloot in dit missiegebied met vestigingen in het binnenland, door
bergen van de kust en de hoofdplaats gescheiden. De pater-piloot werd op 27 april 1963 vermist. Zie N.S. 33
(1963) 270-276, 321-323; Agnellus Verheijen, Verslag van de vondst van de plek van het ongeluk, in: N.S. 35
(1965) 137-142. Het wrak was door papoea’s eind 1964 gevonden. In het vervolg spreken we over de groep
minderbroeders Discalceati (Ongeschoeiden). De sandaal was het symbool voor een religieus leven van de strikte
observantie, één van de reformaties binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
2 Lekenbroeders verdienen overigens de eerste plaats, als het gaat om de bouw van ziekenhuizen.
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Thema
Het thema van deze geschiedschrijving is de priesteropleiding bij de Nederlandse franciscanen vanaf het stichtingsjaar van de ordesprovincie 1853 tot het sluiten van het laatste
studieklooster in 1967. De ambtsopleiding was verweven met de religieuze vorming en
de inleiding in het franciscaanse ordesleven te beginnen met het noviciaat en voortgezet
gedurende zes jaar. Voor een tijdje verlieten zij ‘de wereld’. Moratorium is de term voor zo’n
periode van aanloop naar het werkende leven.

Orden en congregaties
Met een bijdrage tot de historie van de Nederlandse minderbroederprovincie betreden we
het veld van geschiedenissen van ordes en congregaties.3 Het woord orde duidt een groep
mannen of vrouwen aan die leven volgens een regel. Een leefregel werd door Franciscus
van Assisi samengesteld uit evangelieteksten; zij wordt in historisch-kritische studiën
aangeduid als de Oerregel, gedateerd 1209 of 1210. Tenslotte kwam er de Regula Bullata
van 1223, door de Kerk van haar zegel voorzien. Vooraf ging de Regula non bullata van
1221. Die eerste regulae waren allerminst juridische documenten: zij bevatten gebedsteksten en citaten uit de evangeliën. Een kerkelijk goedgekeurde ordesregel beschrijft een
leven volgens de evangelische raden: in armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid. Zij is uitgewerkt in constituties, statuten, usuales en dagorden – onder meer voor de studie en de
opleiding. De reguliere gemeenschappen zijn op de eerste plaats netwerken van personen,
leken of gewijden. Een internationale orde behoeft een organisatie, regelingen van bestuur,
verantwoordelijkheden, procedures voor toelaten en afwijzen, voor verkiezingen en
benoemingen, beheer van de werkzaamheden. Zij is opgedeeld in een aantal provincies,
elk onder de leiding van een provinciale overste. Voorzover deze provincies landen of
landsdelen zijn, gelden onvermijdelijk politieke grenzen. De scheiding van België en
Nederland in 1839 is een voorbeeld.
Zeer globaal zijn te onderscheiden de volgende typen van reguliere gemeenschappen.
Eremieten leefden eenzaam in kluizen ver buiten de wereld of kenden als coenobieten enig
gemeenschappelijk leven. Monniken wonen in abdijen en priorijen bijeen, veelal bijgestaan
door een groter aantal conversen, lekenbroeders. Deze gemeenschappen levend in gebouwencomplexen vormden eeuwenlang werelden die in het eigen onderhoud wisten te voor3 R. Hostie, Leven en dood van religieuze instituten. Psychosociologische benadering (Utrecht 1972) geeft uitgebreide
informatie over de mannelijke orden en congregaties die ooit bestaan hebben. Hostie wijst erop, dat hij steunt
op Max Heimbücher, Die Orden und Kongregationen der Katholische Kirche (Paderborn, 3 eds). Patricia Wittberg
SC, The Rise and Fall of Catholic Religious Orders. A social movement perspective (New York 1994). L. Moulin, Le
monde vivant des religieux (1964, ned.vert. 1966) is, hoewel niet katholiek, als politicoloog zeer geïnteresseerd
in de organisatie van het leven en werken van de religieuzen.
Jan de Maeyer, Sofie Leplae, Joachim Schmiedl, Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries.
Historiography, Research and Legal Position (Leuven 2004) met ondermeer een bijdrage van Jan Roes en Hans
de Valk, A World Apart? Religious Orders and Congregations in the Netherlands 135-163.
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zien, het waren agrarische ondernemingen. In de middeleeuwse wereld gingen zij zelfs een
grote rol spelen, juist op cultureel én kerkelijk gebied. De norbertijnen, reguliere kanunniken bewonen echter ook een abdij. De hier besproken minderbroeders-franciscanen
behoren met een reeks andere mannenorden tot de mendicanten: minderbroeders, dominicanen, miniemen, karmelieten, servieten, eremieten van St. Augustinus – verenigd tot
augustijnen. Het bedelen (mendicare) is overigens secundair: Franciscus vroeg, dat de
broeders werkten voor de kost. In geval van nood moesten zij zich niet schamen de hand
op te houden voor het dagelijks brood. Anders dan bij monniken in hun abdijen waren
de leefgemeenschappen van de broeders veelal klein. Niet zelden opereerden zij als
eenlingen, niet aan een vaste woonplaats gebonden. De studiekloosters van ons verhaal
met soms meer dan honderd man per lokatie waren voor de minderbroeders uitzonderlijke
conventen. De benedictijnse abdij was hier model geworden voor de zo geheel andersoortige mendicantenorden. Voor ons onderwerp is van betekenis, dat de eremieten en coenobieten uit de eerste eeuwen van de christenheid zich van ‘de wereld’ afwendden. De
woestijn was hun gebied: de ruimte vol stilte en leeg aan onzinnige en zondige indrukken.
Alle kloosterleven bleef minstens momenten van woestijnervaring kennen.
Verder kent de geschiedenis naast de genoemde norbertijnen nog andere reguliere
kanunniken, jezuïeten en tientallen priester-, broeders- en zusterscongregaties. Daaronder
meerdere missiecongregaties. In franciscaanse kring is er de Tweede Orde: de clarissen –
Chiara di Assisi is haar stichteres – voor wie de broeders van de Eerste Orde zorg dragen.
De vele soorten franciscanessen hebben soms directe, soms zeer vage banden met de
minderbroeders.4 De relatie tussen de Eerste Orde en de Derde is van betekenis, als het
om de activiteiten van de paters gaat. Deze lekenorde nam soms initiatieven waaraan
franciscanen gingen deelnemen. De overwegend klerikale mannenorde was omgeven door
verwante kringen van religieuzen en leken, ook van betekenis omwille van de rekrutering
van de eigen leden.
De geschiedschrijving van de eigen orde was steeds een essentieel element: ‘wij herinneren ons, dus wij bestaan’.5 Dit bewustzijn is in zekere mate analoog aan het zelfbesef van
een individu. In abdijen en oudere kloosters van mendicanten passeerde de monnik of
broeder in de kloosterhof memorabele figuren uit het verleden van het huis resp. fraterniteit. Kerken en kapellen beeldden menige heilige uit, niet zelden uit de eigen ordesgeschiedenis. Minderbroeders bouwden nieuwe kloosters en kapellen, namen andere over,
verbouwden en verlieten hen weer … woonden op een eenzame post. Van de reeks
ministers-provinciaal van minderbroeders legden zij geen portrettengalerij aan. Over de
vestiging en het werk in tal van steden, aan personen en geschriften werd wel gepubliceerd.
4 ‘Vage’, omdat zij soms wel de franciscaanse Derde-Orderegel aanvaardden, maar spiritueel b.v. Vincentius
van Paolo volgden. In Nederland hebben zich 27 congregaties van franciscanessen, soms van Duitse, Engelse,
Amerikaanse of Franse oorsprong, gevestigd. Veelal heetten zij Penitenten-Recollectinen, maar werden aangeduid
als b.v. de Franciscanessen van Denekamp of Veghel.
5 Maurice Halbwachs, La Mémoire collective (Paris 1950). H. schrijft over de inhoudelijke kant van herinneringen en lijkt soms het strikt individuele van de psychische functie ‘herinneren’ te ontkennen. Jos Perry (ook
oudleerling van Megen) blijkt ook op deze variant van Descartes’ adagium te zijn gekomen. Jos Perry, Wij
herdenken, dus wij bestaan. Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering (Nijmegen 1999).
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De gedachtenis aan overleden confraters wordt nog steeds levendig gehouden middels een
levensschets bij de uitvaart, necrologieën, het dagelijks memoreren van de namen per
datum. In het voormalige huis voor docenten en studenten te Nijmegen treft men lijsten
aan met de namen van de bewoners en de graden die zij behaalden.
De organisatie van de geschiedschrijving
Voor het onderzoek betreffende de geschiedenis van orden en congregaties is er sinds 2000
de organisatie European Forum for the Research on Religious Institutes in Europe (EFFRIE).
Deze komt voort uit een initiatief van prof.dr. Jan de Maeyer (KADOC/KU Leuven), prof.dr.
Joachim Schmiedl (Vallendar) en wijlen prof.dr. Jan Roes (KDC/KU Nijmegen). De
Kloosterarchiefdienst (KAN) annex het Katholiek Documentatiecentrum KDC werkt al jaren
aan het ordenen, inventariseren van archivalia van orden en congregaties. In 2003 kwamen
ruim zestig personen samen voor een eerste contactdag. Er werd geïnformeerd over de
Stichting Sint Aegten en de Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven te vestigen in het aloude
kruisherenklooster te Sint-Agatha bij Cuijk. Op dit moment is het aantal deelnemende
orden en congregaties van 18 tot 80 gestegen. Zij dekken vele van de velden, waarin deze
groeperingen van religieuzen werkzaam waren en soms nog zijn. De grote orden als
dominicanen, franciscanen, jezuïeten hebben hun erfgoed in beheer gegeven aan rijksarchieven of onder eigen beheer gehouden. Niet zelden waren én zijn besturen van deze
religieuze groepen opdrachtgevers voor de historie van hun zuster- of broederschap.
De historie van vooral de grote orden van monniken en broeders is vaak met vakmanschap beschreven. Joost van Vugt en de franciscaan Gebhard Voorvelt verzamelden
literatuur over onder anderen de augustijnen, jezuïeten, dominicanen, karmelieten,
kruisheren, franciscanen, kapucijnen, conventuelen, redemptoristen e tutti altri.6 De meeste
orden en congregaties hebben één of meer gedenkboeken en wetenschappelijke studies.
De historiën van de vrouwelijke congregaties zijn zeker niet de minste.7 De kerkgeschiedenis lokt ook genderstudies uit. Meerdere dissertaties werden gepubliceerd, niet alles is
‘grijze literatuur’. Er verscheen een lange reeks van gedenkboeken, herinneringen, terugblikken van al of niet uitgetreden zusters, broeders en paters. Er is onderzoek naar de
rekrutering van roepingen van de franciscaanse socioloog Schreuder.8 Dellepoort publiceerde naast zijn werk van 1955 enkele memoranda over dit onderwerp voor het K.A.S.K.I.,
6 J.P.A. van Vugt en C.P. Voorvelt OFM, Kloosters op schrift. Een bibliografie over de orden en congregaties in
Nederland in de negentiende en twintigste eeuw (Nijmegen 1992, 2003 2e dr.). J.P.A. van Vugt, De geschiedenis van
paters, zusters 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 KDC Nijmegen (1996) 125-163.
7 De dissertatie van Zr. Dr. Alix was één van de eerste wetenschappelijke publicaties over vrouwelijke congregaties: A.J.M. Alkemade, Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850 (Den Bosch
1966). Verder: De Zusters Franciscanessen van Bennebroek, in: B.G.M.N. (1956) 331-359; Waarheen leidt de weg.
Veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek 1947-1986 (Bennebroek 1990).
8 O. Schreuder, Het beeld van en de waarderingen voor het geestelijk beroep. Probleemstelling voor een sociologisch
onderzoek naar het roepingenvraagstuk in Nederland. Samengesteld in opdracht van het Pastoraal Instituut der
Nederlandse Kerkprovincie, Den Haag 1964. KASKI-memorandum nr.155.
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het sociografisch onderzoeksinstituut van de Nederlandse kerkprovincie.9 Jacobs beschreef
de structuur van de priesteropleiding in Nederland vóór en na 1853.10 Voor de opleiding
van de seculiere priesters van het Haarlemse diocees in Warmond kondigden Clemens en
Jacobs hun onderzoek aan.11 Voor de historie van de opleiding van de Nederlandse
kapucijnen zijn de archivalia al beschreven door de archivaris Ambrosius van der Stam
OFMCap. Marit Monteiro is doende met de geschiedenis van de Nederlandse dominicanen.12 De orden met een eigen priesteropleiding krijgen ook aandacht bij C. Struyker
Boudier in zijn serie over de wijsbegeerte in het onderwijs.13 Lodewijk Winkeler onderzocht leerboeken voor de seminaries. 14
Descriptie van de opleiding-en-vorming in één van de minderbroedersorden binnen
Nederland wordt geboden. De notities en beschrijvingen staan ook in het perspectief van
de algemene crisis die manifest wordt in de jaren 1960.15 De periode van omstreeks 1850
tot na 1960 wordt overigens ‘op zich’ beschouwd, niet slechts als aanloop naar ‘de jaren
zestig’. Wel waren er de laatste decennia aanwijzingen die de broeders tot overleg en
besluiten brachten die tot verregaande veranderingen leidden.

Status quaestionis
De vraag naar de stand van zaken betreffende onderzoek naar de priesteropleiding van
franciscanen geeft een zeer bescheiden oogst. ‘Schrijver dezes’, zelf leerling te Megen, stelde
een boekje samen over de kleinseminaries en middelbare scholen onder beheer van de
Nederlandse franciscanen.16 Megen een pedagogische enclave, steunend op archivalia,
beperkte zich tot de geschiedenis van één van hun kleinseminaries vanaf 1945 tot aan de
sluiting.17 De dissertatie van Antoon Baan OFM, ook ‘Megenaar’, handelend over de
9 J.J. Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische analyse (’s-Gravenhage
1955). Memorandum betreffende de priesterroepingen uit de boerenstand in het gebied van de Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond, (Den Haag 1958). KASKI nr.67. Nota over de priesterroepingen van seculieren en regulieren
in Nederland (Den Haag 1952) KASKI nr.72.
10 J.Y.H.A. Jacobs, De opgang tot het altaar van God. De structuur van de priesteropleiding in Nederland vó+or en
na 1853, in: Documentatieblad voor de katholieke kerkgeschiedenis na 1800 24 (2001) 5-27.
11 Th. Clemens en J. Jacobs, Bouwstenen voor de geschiedenis van een seminarie: Warmond 1799-1967, in: Trajecta
9 (2000) 97-111.
12 De doctores José Eijt en Marit Monteiro (in 2004 tot hoogleraar benoemd), drs. Marjet Derks en drs. C.
Bak OFM schreven historiën van enkele vrouwencongregaties.
13 C.E. M. Struyker Boudier, Wijsgerig leven leven in Nederland en België 1880-1980, Nijmegen 1992.
14 L Winkeler, Ten dienste der seminaristen. Handboeken op de Nederlandse priesteropleidingen 1800-1967, in:
Jaarboek KDC (Nijmegen 1978).
15 Antoon Vergote, Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie (Kapellen, Kampen 1987) 16: ‘Crisis
betekent een beslissende wending in gedachten en waarderingen. Crisissen ... zetten aan tot kritische bezinning...’ Het woord heeft dus niet een uitsluitend negatieve betekenis.
16 Ger van Dam, Toch een vrij volkje ... Minderbroeders en hun scholen voor middelbaar onderwijs in Nederland
ca 1900-ca 1980 (Nijmegen 1994).
17 Ger van Dam, Megen – pedagogische enclave 1945-1967. Een historisch-pedagogische studie over een franciscaans
klein-seminarie in de laatste fase van zijn bestaan (Nijmegen 1997).
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Nederlandse minderbroedersprovincie, spreekt onder meer over de opleiding en vorming.18
Met de schat aan cijfermateriaal is zijn publicatie meteen de bron voor de notities over deze
provincie, zoals in de hoofdstukken 1, 2 en 3 geboden. Ons onderzoek kan gezien worden
als een uitwerking van een onderdeel van de geschiedenis door deze auteur geboden.
Treffend is wel, dat Baan en Van Dam in ongeveer dezelfde na-oorlogse jaren het Megense
college bezochten, maar dat de socioloog in 1965 zijn boek afsloot. In 2004 hebben wij
enige weet van wat zich in de veertig jaar nadien afspeelde. Zoals nog wordt beschreven:
de benaderingswijze van de pedagoog/ onderwijskundige is ook een andere dan die van
de socioloog.

Het Nederlands katholicisme
Een Nederlandse ordesprovincie is onderdeel van de Nederlandse kerkprovincie én
samenleving. Kerkgeschiedenis is historie van het instituut én van het kerkvolk incl. clerici
en religieuzen. Haar leden kwamen op enkele uitzonderingen na voort uit dit volk.
Seculiere én reguliere priesters werden binnen de R.-K. instellingen actief op uiteenlopende
terreinen van het sociale, culturele en politieke leven. In een goed deel van de periode ca
1850-ca 1970 leefde dat volksdeel in een eigen omsloten hof. Het werd er verwekt,
opgevoed, onderwezen … en uitgedragen. In dat perspectief moeten ook de rekrutering,
de opleiding en de werkzaamheden van de paters worden bezien. Jean Delumeau onderstreept: ‘Le sacré et le profane sont interdépendants’.19 Hij voegt er aan toe: ‘Les sociétés
profanes, si elles ne créent point les dieux, offrent à toute religion un berceau et des
nourritures’. En zij tekenen ‘… het godsdienstig leven, de religieuze cultuur en mentaliteit
in samenhang met de politieke en sociale gedragspatronen’.20 De nationale geschiedenis
heeft haar demografische, sociale, politieke, economische, culturele ontwikkelingen – op
tal van gebieden vond modernisering plaats.21 Kerkgeschiedenis wordt hier ruim opgevat:
het gaat ook om de maatschappelijke en culturele posities van katholieken in een bepaalde
periode, over hun intellectuele ontwikkeling, over hun levensloop. Of zij in alles en steeds

18 M.A. Baan OFM, De Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853. Sociologische verkenning van een religieuze
groepering in verandering, (Assen 1965). N.b. De voorletter M wijst op de kloosternaam Melchior, de A op de
door hem geprefereerde doopnaam. Onder de Nederlandse minderbroeders sprak men van ‘Megenaren,
Venrayers, Katwijkers’ alnaargelang het kleinseminarie dat bezocht was. Daarnaast waren er extranei, mensen
die een andere middelbare school hadden gevolgd – niet zelden wel één onder beheer van franciscanen.
19 Jean Delumeau, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire (Parijs 1985) 194. Ik herinner nog aan de vele
literatuur over ‘religieuze volkscultuur’, aan de discussies over strategieën van de clerus om het volk bij de Kerk
te betrekken en te houden.
20 Bij de start van het historisch tijdschrift ‘Trajecta’ in 1992. Monteiro M., G. Rooijakkers, J. Roosendaal
(red.), De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlandse katholicisme (Kampen 1993) 316.
21 Een geheel andere groepering als de sacramentijnen maakt in Franssprekend Canada dezelfde crisis en
ontwikkelingen door als ondermeer de franciscanen in Nederland. Een overeenkomst is, dat de katholieken
ook daar een minderheid vormen tussen andere groeperingen. Mededeling van dr. H. Verhoeven SSS, exgenerale overste, in de jaren rond 2000 provinciale overste in Nederland.
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‘integraal’ katholiek waren, is met scepsis te vragen.22 Katholieken dachten ook aan hun
leefsituatie, welzijn en welvaart, scholing, burgerlijke vrijheden in de natie die ook de
hunne was. Hier zou men de ideologiekritiek op religies ter sprake kunnen brengen: er
zijn verbanden van religie met sociale klassen, met economische machten enzovoort. Het
is ook ideologie, als de relatieve autonomie van de resp. een religie wordt ontkend. Denkers
in de kerken oefenen die kritiek ook uit, waar zij niet misbruikt willen worden. Een
casestudy als deze over een groep regulieren kan laten zien, hoezeer b.v. sociale actie van
kerkmensen religieus geïnspireerd is.
Van Laarhoven onderscheidt in zijn kerkgeschiedenis voor elke periode een aantal
thema’s: de politiek is voor ons onderwerp van minder direct van belang dan de theologie,
de spiritualiteit, het ambt, de liturgie incl. de kerkzang (het gregoriaans) en het gebed. Hij
acht de pedagogiek een belangrijk kader: cultuur en filosofie komen er samen, argumenteert hij.23 Wij sluiten ons erbij aan.
In Nederland kwam rond 1900 ‘de katholieke beweging’ op gang. Katholieken gingen
mee met de opbloei: de Nederlandse samenleving werd pacifiek geordend in levensbeschouwelijke categorieën.24 De scheiding tussen Kerk en Staat betekent allerminst, dat de
kerken en hun leden uit het publiek domein verdwijnen. Binnen twee decennia trad de
veelbesproken verzuiling op, de hof werd gesloten. Eén van de werkzaamheden van de
minderbroeders-priester werd het beheren en geven van R.-K. secundair onderwijs. Dat
was een hoognodige bijdrage aan de emancipatie van de kerkleden. Middelbare en hogere
studies waren in deze periode voor katholieke jongens uit de wat lagere standen – kleine
middenstand, agrariërs – veelal slechts te volgen geweest als priesteropleiding. Wel waren
er al vóór 1900 jezuïetencolleges en andere scholen voor secundair onderwijs. Juist de
sociëteit van de jezuïeten streefde ernaar katholieke jongens (veelal uit gefortuneerde,
invloedrijke milieus) voor te bereiden op hoge posities in Kerk en maatschappij. Het gaat
hier derhalve niet om kerk- en ordesgeschiedenis zonder meer. Het gaat ook om een
volksdeel: de katholieken in een bepaalde fase van de nationale geschiedenis – mét de
voorgeschiedenis van de zogeheten Reformatie beladen. Zelfs de historie, het verhaal en
betoog, over dat verleden werd een factor in het creëren van een nationale identiteit.
Willem Nuyens nam hier het voortouw ten bate van de katholieken.25
Een eeuw later vragen de jaren van ontzuiling 1950/ 1960 veel aandacht. Er zou zelfs
een breuk komen tussen de vijftiger jaren en de zestiger. Lokale studies en een geschiedenis
van een individuele ordesprovincie leveren een genuanceerd beeld op. Een stille evolutie,
beginnend in de hoofden van docenten en studenten, is aannemelijker dan een breuk met

22 ‘Katholiek’ moet men wel als etiket bezien. Of het terecht is opgeplakt, zou men weer moeten meten aan
een norm – en die is niet zonder meer hetgeen in een kerkelijke leer verwoord is. Mochten antidemocratische
en asociale Brabantse fabrikanten zichzelf wel ‘katholiek’ noemen?
23 J. van Laarhoven, De Kerk van 1770 tot 1970. Handboek van de kerkgeschiedenis dl. V (Nijmegen 1974)
9. De pedagoog denkt nog eerder aan (ontwikkelings)psychologie en sociologie.
24 J.Bank en M. van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000) 17.
25 A.Th. van der Zeijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn
‘nationale’ geschiedschrijving (Hilversum 2002).

8

VOOR KERK EN MENSENWERELD

het verleden.26 Verandering en zelfs verval van instituties, structuren en leefwijzen volgen
wel, als de geesten rijp zijn. En zijn veranderingen niet vooral succesvol als zij aansluiten
bij tradities?
Vele ontwikkelingen in de sociale en culturele geschiedenis kunnen in de komende
hoofdstukken slechts aangeduid worden. Merken we op, dat Van der Pol juist in 1967 zijn
Het einde van het conventioneel christendom publiceerde, vrucht van colleges vanaf 1962 aan
de Nijmeegse universiteit gegeven.27 Ook hij benadrukt, dat godsdiensten in velerlei
opzichten cultureel bepaald zijn. De keuze voor een singulier onderwerp of case study als
de opleiding in één provincie van een enkele orde maakt zeer veel tot achtergrond of
context. De vraagstelling moet zich op veel minder richten: hier op de opleiding en
vorming van één provincie van een enkele religieuze orde binnen één Kerk. Studie opent
het zicht op een grotere wereld dan Nederland, verwijdt het perspectief tot duizenden jaren
geschiedenis. Pas in de nabeschouwing kunnen we pogen een en ander te begrijpen binnen
die grotere verbanden en ontwikkelingen.

Uit de franciscaanse geschiedenis
Deze historische studie beziet de priesteropleiding van de minderbroeders-franciscanen
in de 1853 tot in 1967 – met enige verwijzing naar de onmiddellijke voorgeschiedenis.
De lange termijn is van betekenis, ook waar het om conjectuur en evenementen gaat. De
periode van ca 1850 tot ca 1970 is al langer dan twee halve eeuwen, telt meerdere generaties. Voor een goed begrip van wat de Nederlandse franciscanen bewoog én beweegt,
moeten we omzien naar de bron van de beweging waaruit de minderbroedersorden
ontstaan zijn: nu ongeveer acht eeuwen geleden.28 Een ‘kortademige’ benadering past zeker
niet in een historie van hun vorming en scholing.
De franciscaanse beweging kent vanouds de spanning tussen contemplatie en actie,
tussen een teruggetrokken leven én werk in de wereld. Zij begon met Franciscus (1181
of 1182-1226), die de levende inspirator was, de charismatische leider van andere begeesterden die hem omringden.29 Hun leven was een afwisseling van contemplatie, nu eens
teruggetrokken in carceri, kluizen, dan weer werkend en predikend met eenvoudige daden
26 Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum
1997) De term ‘evolutie’ is geschikter dan ‘revolutie’.
27 M. van der Pol, Het einde van het conventionele christendom (Roermond-Maaseik 1967 5e dr.).
28 Dit gebeurde binnen de orde met grotere intensiteit dan daarvoor in de crisisjaren. Het historisch-literaire
onderzoek betreft al zoveel stof en vragen, dat met de vereiste ironie van ‘franciscanologie’ wordt gesproken.
Ironie, omdat de term niet strookt met de eenvoud van Franciscus. De wereld incl. de Kerk én de orden zijn
niet zo eenvoudig. Waar we hier en in enkele latere passages putten uit de literatuur over vooral vroege
geschiedenis van de beweging, is dat een greep uit een vloed aan publicaties.
29 Franciscus moet men wel zien in de context van een al bestaande penitentenbeweging. De bron van de
franciscaanse beweging is niet een absoluut beginpunt bij één persoon gelegen. Uit de vele literatuur Raoul
Manselli, Franciscus van Assisi (vert. Averbode/ Helmond 1992). Hélène Nolthenius, Een man uit het dal van
Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten, (Amsterdam 1990).
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en woorden onder de mensen.30 De fratres minores, minderbroeders, waren een twaalftal
‘broeders’ van Franciscus.31 Onder de snel groeiende menigte volgelingen bleef de spanning
tussen actie en meditatie, tussen kluis en convent altijd doorwerken. Het kwam er dan ook
op neer, dat al spoedig conventuales en spirituales tegenover elkaar kwamen te staan. Het
gevaar van sectarisme was aanwezig, de kerkelijke leiding waakte tegen ketterse bewegingen. Vele afsplitsingen onder de minderbroeders zorgden voor veel beroering: de kapucijnen, die zich in de zestiende eeuw afscheidden van de observanten, zijn maar één en een
laat voorbeeld.32 Telkens wilden er groepen broeders in de loop der eeuwen ‘terug naar
de bron’, soms gelijkgesteld aan ‘terug naar toen’. Herhaaldelijk werd er door het ordesbestuur censuur toegepast op vitae S. Francisci, levensverhalen van de stichter, zelfs werd er
tot boekverbranding bevolen – alles om de eenheid in de orde te bewaren. Het ging ook
bij deze heilige niet slechts om de historische feiten, maar om de betekenissen van zijn
exemplum vitae.
Hoe het contemplatieve én actieve aspect van de orde in de loop van de tijden samengingen, vereist een gedetailleerde analyse van de geschiedenis van de franciscaanse
beweging, orden en subgroepen – nota bene het aanzienlijke meervoud. Schreuder wijst
op deze punten betreffende deze broederschap: het gaat allereerst om een levenswijze, om
evangelisch leven, niet om een doelorganisatie zoals die van de dominicanen, de jezuïeten
of een missiecongregatie.33 Voorts is er de exemplarische profetie waarbij gedrag meer telt
dan woorden; ook de binnenwereldlijke ascese ten aanzien van bezit, sociale status en
macht zijn van belang; verder vormen de broeders een grote familiaire gemeenschap van
pelgrims, gehoorzaam én zelfstandig. Tenslotte wijst hij op de afkeer van vaste regels,
juridische Kleingeisterei, bureaucratie; veeleer gaat het om gehechtheid aan evangelische
vrijheid van denken en doen. Natuurlijk wordt ook hier het charisma onvermijdelijk
aangetast door de Alltäglichkeit, zo merkt hij op. Te onderzoeken zou zijn, stelt Schreuder
voor, in welke mate en vorm de oorspronkelijke bezieling werkzaam is gebleven.

Klerikalisering en studie
De minderbroeders vormden meer en meer zoals de dominicanen een ordo studens. Studie,
scholing van de minderbroeders-priester was er al vanaf het prille begin. De opvolgers van
Franciscus als leiders van de orde beoogden intellectuele vorming. De prediking vroeg om
30 Het Italiaanse woord verwijst naar de Carceri in de bergen bij Assisi waar Franciscus zich van tijd tot tijd
terugtrok.
31 Het Nederlandse woord broeders betekende in de gekozen periode de leken onder de minderbroeder. Soms
gebruiken we het Latijnse laici, als het onderscheid tot de clerici van belang is. In de jaren 1960 komt het
onderscheid te vervallen tussen al of niet-gewijde broeders. De context beslist in de singuliere gevallen. Het
onderwerp brengt mee, dat het meestal gaat om de (minder)broeders-priester.
32 Lazaro Iriarte OFMCap, Geschiedenis van de franciscaanse beweging (Utrecht z.j.).
33 Schreuder in een brief aan dr. J. Roes d.d. juni 2002 met opmerkingen over mijn thema. Dr. P. Schreuder
was hoogleraar sociologie aan de K.U.N., maar eerder gastdocent sociologie voor de pastoraalcursus na de
priesterwijding van de franciscanen te Maastricht.
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ruime kloosterkerken, hallenkerken bij die kloostergebouwen.34 Deze diende de priesterlijke prediking binnen de Kerk. De franciscaanse beweging, een groepering van mensen met
dezelfde ideeën en idealen, werd al tijdens het leven van Franciscus een ordo, een kerkelijke
institutie met regels, constituties en gebruiken. Als een beweging al in de eerste jaren enkele
duizenden leden gaat tellen, is structurering nodig. Hostie spreekt van ‘het opkomen van
de structurerende identiteit van de groep’.35
De broeders werden ingezet voor de orde in de wereld, waarvoor de Kerk zich verantwoordelijk achtte. Zij behoefde priesters en bisschoppen, al of niet behorend tot een
kloosterorde om leiding te geven aan de leken. De paus en de kardinaal-protector van de
minderbroedersorde hadden een grote invloed op haar ontwikkelingen. Voor heel haar
geschiedenis blijft de verhouding tussen deze religieuze broederschap en het instituut Kerk
uiteraard van betekenis. Echter geen absoluut beslissende: aan de basis, op tal van plaatsen
en bij vele broeders werkten krachten eerder centrifugaal dan centraliserend, zeker bij de
minderbroeders die zich verregaand splitsten in tal van groepen. Tot een herordening tot
drie minderbroedersorden kwam het pas zeer laat – we spreken er nog over.
Het wonen, werken en studeren in grote conventen, het boekenbezit, de studie én een
kloosterlijke stijl betekenden klerikalisering van de beweging. De meeste broeders ontvingen de ordinationes, de priesterwijding en de daaraan voorafgaande lagere wijdingen. De
broederschap werd ook en vooral een doelorganisatie of werkgemeenschap van geschoolde
mensen. Voor de minderbroedersorden is van betekenis, dat er zo een ‘tweeklassensysteem’
is ontstaan: de hogergeplaatste clerici (waartoe zelfs de nog ongewijde fraters-student
gerekend werden) en de ondergeschikte laici of lekenbroeders. De vorming van deze twee
categorieën minderbroeders is lange tijd gescheiden gebleven.
Franciscus zelf bleef huiverig voor reguleringen, studie, conventen: de geest, het leven
van de individuele broeder bleef voor hem het eerstnodige. Illiteratus wilde hij zijn, in een
tijd van geschoolde clerici en monniken; arm in een opkomende burgerlijke maatschappij,
armer dan de hoofdbewoners van de aloude agrarische abdijen. Franciscus’ leven en
streven heeft altijd, zeker in tijden van spanning en conflict, aanleiding gegeven tot allerlei
interpretaties, discussie en weer nieuwe conflicten. Was hij wel voorstander van studie,
van kerkelijke ambten geweest? In de verhalen verjaagt hij broeders uit een studiehuis in
Bologna. Pasten grote conventen wel bij de fratres minores, die ‘kleine luyden’, het gewone
volk? Bonaventura besliste als minister-generaal (1257-1274) definitief voor studie door
de broeders. Deze ‘tweede stichter van de orde’ heeft de broederschap in een andere
richting geleid dan naar de kluizenarijen. Reeds zijn voorgangers, de leek Elias van
Cortona, Haymo van Faversham en Johannes van Parma hadden gekozen voor een streven
naar heiligheid, vroomheid én naar intellectuele vorming. De leus zou blijven: Sanctitas
et Doctrina. Studie was niet alleen intellectuele arbeid; zij heeft morele waarde, brengt de
broeder tot discipline. De geest, de spiritualiteit worde gevoed. Bonaventura’s Itinerarium

34 Wolfgang Schenkluhn, Ordines studentes. Aspekte zur Kirchenarchitectur der Dominikaner und Franziskaner
im 13. Jahrhundert (Berlin 1985).
35 R. Hostie o.c. (1972) 300.
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Mentis in Deum beschrijft de opgang van de ziel naar God.36 Zo beoogt de bijbelstudie,
vooral van de evangeliën, navolging van Christus, christiformitas.
Minderbroeders vestigden zich zonder meer bij voorkeur in steden, omwille van de
studie waren Parijs, Bologna, Keulen, Oxford … Leuven de gezochte plaatsen met een
universiteit. De minderbroeders in Parijs woonden voorlopig bij de benedictijnen in,
voordat zij ook daar een klooster konden bouwen. Een magister theologiae van de Parijse
universiteit, Alexander van Hales, sloot zich aan bij de orde, anderen volgden.37 De
Sententiën van Petrus Lombardus werd het ‘authoritative course-book’. Systematisch denken
over de geloofsinhouden kwam op gang onder de eerste minderbroeders. Werken over
preken, biechtspiegels, historische compendia enzovoort werden samengesteld. Het
onderwijsbestel van deze franciscanen kende omstreeks 1300 reeds tien of elf studia
generalia, soms opgenomen in universiteiten. Voor Leuven, het centrum van Brabant (een
belangrijke custodie van de Keulse provincie) was dat 1447. Andere bevonden zich in
befaamde universiteitssteden als Bologna en Montpellier. Iedere provincie bouwde aan een
bestel van lokale, custodiale en provinciale studia grammatica, studia artium, studia philosophiae et naturalium, studia theologiae. De minste eis was: in elk huis moest er een lector, een
belezen man zijn om de broeders te onderrichten. De minderbroeders gingen zelfs een
aanzienlijke stroming in het denken van de ‘Middeleeuwen’ vormen: platoons-augustijns,
die wel beschouwd wordt als een alternatief op de aristotelisch-thomistische benaderingen
waarvoor de Kerk nadien zou kiezen.
We vragen ons wel af, hoe we ons de positie van de studerende minderbroeders moeten
voorstellen. De universitas was primo de verzameling van professoren en studenten, geen
specifiek gebouwencomplex. De broeders vormden een eigen groep, wel met een klooster
met zalen en cellen, materiële voorzieningen en om beneficiën behoefde men zich niet te
bekommeren. Een docent uit hun kring had lesruimte, lid worden van de orde had
materiële en sociale voordelen. En waren de meeste broeders-student al geen priester?
De studiehuizen kregen niet zelden de trekken van een abdij, zij het zonder landbouwgronden en scharen van conversen, lekenbroeders om die te bewerken. Fraters, de
broeders-student, werden wel als monniken gevormd. Baan noteert: ‘Nadat Bonaventura
de orde in dominicaanse richting had gestuurd, heeft ongeveer een eeuw later paus
Benedictus XII gepoogd om de fundamentele rechtsregels van het benedictijnse monnikendom ingang te doen vinden in de centralistisch georganiseerde minderbroederorde’.38 De
predikheren of dominicanen waren gesticht omwille van de prediking, de kloosterlijke
leefwijze was bij hen ook discutabel. Zij werden zelfs ingezet om de kerkelijke leer zuiver
te houden, desnoods door middel van inquisitie. De minderbroeders werden eveneens tot
dergelijke kerkelijke hulptroepen ten dienste van de Kerk. Van een ooit gedachte fusie
36 J.C.M. van Winden OFM verzorgde een uitgave van de Latijnse tekst met een geannoteerde vertaling in
het Nederlands: Itinerarium. De weg die de geest naar God voert. (Utrecht 1996).
37 Bert Roest, Reading the book of history. Intellectual Contexts and Educational Functions of Franciscan Historiography 1226-ca 1350 (Utrecht 1996) 128-134. En A history of franciscan education c.1210-1517 (Leiden, Boston, Köln
2000).
38 A. Baan o.c. (1965) 20.
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tussen de beide orden kwam het echter niet.39 Voor onze vraagstelling is van belang, dat
de minderbroeders vanouds studie en onderwijs waardeerden én dat zij goeddeels tot
clerici werden gevormd – en dat in een monachale stijl.

Over welke groep gaat het?
Tot nu toe is het algemene woord ‘minderbroeders’ gebruikt voor de mannelijke volgelingen van Franciscus, voor de vele religieuze groeperingen die zich spiegelden aan zijn
voorbeeld.40 De eerste ordening van deze broeders door de Kerk viel in 1209. Op de vele
splitsingen en hervormingen tot striktere observantie is al gewezen. De Nederlandse
ordesprovincie is een onderdeel van één van de minderbroedersorden, nu ‘Franciscanen’
geheten.41 De volledige naam van de groep regulieren waarover deze historie spreekt, is
sinds 1897 Provincia Fratrum Minorum Franciscanorum (O.F.M.) In de eerste fase van 1853
tot 1897 was haar naam een andere. Zij werd bij de stichting Provincia Fratrum Minorum
Recollectorum et Discalceatorum genoemd. De hervorming, aangeduid met recollectie werd
al in 1532 ingevoerd. Sinds 1670 was deze provincie formeel die van MinderbroedersRecollecten.42 Wat zeggen de adjectiva recollectus en discalceatus?
Recollectus wijst op een onwerelds, teruggetrokken en sober bestaan, besteed aan
contemplatie en gebed. Een groot deel van de minderbroeders behoorde sinds 1670 tot
de recollecten; eerder waren zij observanten geweest: het strikt onderhouden (observare)
van de regel verklaart de naam. Discalceatus betekent ongeschoeid, maar helemaal op blote
voeten kan men veelal niet lopen. Een open sandaal is een oplossing. Anderen (in Italië)
kozen voor zoccoli, houten klompen, en heetten Zoccolanten. In de Nederlanden sprak men
wel van Barrevoeters. Het attribuut sandaal verwijst naar de strenge observantie van de
orderegels die in de vijftiende eeuw bij de spaanse minderbroeders doorgevoerd werd.43
Voor het eerst werden uitvoeringen van pij en mantel, schoeisel en haardracht – tot
onderscheidende tekenen. In de zestiende eeuw werd Petrus van Alcantara één van de
voormannen van deze hervorming van het ordesleven. Hij was ook de leidsman van de
karmelietes Teresa van Avila. De alcantarijnen vormden één van de vele subgroepen waarin
de beweging, die ooit met Franciscus rond 1200 was begonnen, werd opgesplitst. Nota
bene, dat het hier gaat om ultramontaanse minderbroeders, broeders die vanuit het
39 De beide ordestichters worden in de litanie van alle heiligen in één adem aangeroepen.
40 Neerlandia Seraphica duidt de ordesprovincie aan, onderdeel van Neerlandia Catholica. Bertrand van Bilsen
OFM, Franciscaanse gemeenschappen in Nederland (Brummen 1967).
41 ‘Minderbroeders’ vertaalt ‘fratres minores’. Minores zijn in Franciscus’ tijd de gewone lieden onderscheiden
van de ‘maiores’. De oversten heten ‘minister’ (generalis vel provincialis). Het woord zou een dubbele comparativus zijn: minder dan minder, oftewel ‘dienaar’. Eén van de groepen heette Miniemen, van de superlativus
‘minimus’. Zij vallen overigens als aparte orde (1435-) buiten de organisatie van de minderbroeders.
42 ‘Formeel’ duidt op de bestuurlijke maatregelen die in deze gevallen genomen werden. Zich afsplitsende
groepen kregen veelal een eigen vicaris-generaal, b.v. onder een minister-generaal van de conventuelen. In de
gecompliceerde institutionele geschiedenis begeven we ons niet.
43 L. Iriarte o.c. (z.j.) 193-195.
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centrum te Rome gezien over de Alpen woonden. Sinds 1897 zijn de vele subgroepen van
de franciscaanse beweging herordend tot drie orden: franciscanen, kapucijnen en conventuelen. Deze ingreep vanuit de Kerk wordt aangeduid als Unio Leonina, de hereniging door
Paus Leo XIII ondernomen.44 De sterke terugval van de diverse orden en groepen in de
crisistijd van revolutie en suppressie én de verregaande splitsing in tal van subgroepen had
deze restauratie nodig gemaakt.
Voor de recollecten in sensu stricto waren zelfs posities als parochieherder eigenlijk niet
passend geweest. De feiten dwongen deze kloosterlingen echter juist in de Noordelijke
Nederlanden, in het bijzonder in Holland, tot pastorale activiteit. Deze paters waren uit
hun kloosters verdreven. Zonder de steun die een reguliere dagorde en omgang met
confraters bieden, deden zij als eenlingen hun werk. Zij waren sinds de Opstand-enHervorming binnenlandse missionarissen. Hun huiskapellen of staties werden wel geleidelijk aan vervangen door schuilkerken, dan door kerken in menig stadscentrum. De pater
werd veelal een in seculier zwart geklede vajer, zelfs op een deftige pastorie – die bij de
Mozes en Aäron te Amsterdam was hét exempel.45 In het volgende hoofdstuk wordt er iets
meer gezegd over deze ontwikkelingen. Overigens blijft dit alles vóórgeschiedenis van de
periode 1853-1967, kort geschetst in het eerste hoofdstuk voorafgaande aan de notities
over de stichting van de Nederlandse provincie. De eigenaardige spanning tussen kloosterlijk én actief leven zou juist in de nieuwe Nederlandse provincie van de minderbroedersfranciscanen vanaf 1853 nog toenemen.

Werkzaamheden
Mensen – veelal jonge mensen – worden opgeleid voor een werkzaam leven na die
vormings- en scholingstijd. De werkzaamheden van degenen die hun studies en vorming
hebben voltooid worden in de volgende hoofdstukken even geschetst. In de nog te
onderscheiden fasen van de periode 1853-1967 differentieerden de activiteiten en functies
van de broeders. Baan (1965) biedt in zijn hoofdstuk VI cijfermateriaal over de uiteenlopende vormen van werk van de paters.46 Hieronymus Barnhoorn en Henricus van Dam
gaven al eerder kwantitatieve informatie, de laatste met name voor de zogeheten ‘assistenties’.47

44 Van bevoegde zijde werd gewezen op Maurice Carmody (ed. by Daniel McLellan), The Leonine Union of
the order of Friars Minor 1897 (New York 1994).
45 In het Jacob van Horne Museum te Weert kan men de tegenstelling tussen een dergelijke pastoriekamer
en een kloostercel zien.
46 A. Baan o.c. (1965) 147-190.
47 Hieronymus Barnhoorn, Werkzaamheden van de nederlandse minderbroeders-priester 1894-1955, in: N.S.
(1956) 140-148. Henricus van Dam, De functie van het assistentiewerk in onze provincie, in: N.S. 26 (1956) 254267.
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Er was op de eerste plaats de gebruikelijke pastoraal in Nederland.48 Paters waren
pastoor of kapelaan in een franciscaner kerk, zoals diocesane priesters dat waren. Mutatis
mutandis waren er die functies in de missies, al betekende Brazilië een andere situatie dan
Nieuw-Guinea/ Irian Jaya/ Papua. Werk onder Nederlandse emigranten in Australië, hulp
aan een Oostenrijks bisdom of Duits Pfarramt was er ook. Paters waren soms kapelaan in
een seculiere parochie. Assistentie kan hiervan onderscheiden worden – een gevarieerde
vorm: hulp in de gewone zielzorg, werk voor bijzondere categorieën mensen. Elke pater
kon, al was het maar voor de feestdagen, assistentie verlenen in liturgie en biechthoren.
Godsdienstonderwijs aan lagere scholen viel goeddeels onder de parochiële activiteiten van
pastoors, kapelaans en assistenten – én van de neomisten in de pastoraalcursus.
Het bestuur van de ordesprovincie vraagt altijd mensen: een minister-provinciaal, de
vice-provinciaal of custos, vier definitoren, de provinciesecretaris. In de laatste decennia
van de periode 1853-1967 kwamen er enkele speciale secretariaten voor afzonderlijke
werkgebieden. De kloosters, pastorieën en andere huizen behoefden een leider: een
gardiaan voor de grote klooster, een praeses voor die andere vestigingen, voor beiden een
vicaris en discreten (raadgevers).
Voor de eigen kleinseminaries waren rectoren, leraren en economen nodig. Toen de
franciscanen middelbare scholen overnamen of stichtten, behoefden deze instellingen ook
schoolleiders, docenten en prefecten. Voor een aantal paters was er voortgezette studie ten
dienste van het docentschap in het tertiair onderwijs, met name in de eigen studiekloosters.
Over de lectoren en studieprefecten wordt uiteraard in het vervolg van dit onderzoek ruim
gesproken. Wetenschappelijke c.q. universitaire en literaire arbeid c.q. artistieke creaties
waren er voor enkele broeders-priester.
Diverse posities en functies in R.-K. organisatienetwerk boden werk, met name na 1900,
aan het groeiende aantal broeders-priester.49 Nieuwe vormen van zielzorg en apostolaat
ontstonden. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bracht werken en sterven – en
soms overleven – in vernietigingskampen.50 Maatschappelijk of sociaal werk kan men
noemen, al is een deel van het pastorale werk ook van dien aard. We moeten aandacht
geven aan de samenwerking die met name in de twintigste eeuw op gang kwam met enkele
congregaties van franciscanessen en met leken van de Derde Orde. De omslag van het zeer
besloten leven van vrouwen in een slotklooster naar het werken in de wereld (onderwijs,
verpleging, sociaal werk) liep parallel met de omslag van recollectie naar actieve francisca-

48 Volgens het Theologisch Woordenboek (Roermond 1952) 211 betekent apostolaat: christelijke activiteit,
gericht op het bovennatuurlijk welzijn van de medemens. Dit door voorbeeld, gebed, woord, organisatie.
Pastoraat beperkt zich tot zorg voor en bemoeienis met de kerkleden.
49 In dit besproken verleden werden de (minder)broeders-priester aangeduid als paters, terwijl de ongewijde
medebroeders, de laici (leken) broeders werden genoemd. We spreken van broeders met als aanvulling het ambt
of de functie: hier broeder-priester, broeder-kok, broeder-piloot…
50 Benvenutus van Genuchten, Vier jaren achter prikkeldraad, in: N.S. 26 (1956) 305-312, 376-391 over zijn
ervaringen met honderden andere priesters in Dachau. Beatus van Beckhoven (1899-1945) overleden in het
kamp van Bergen-Belsen.
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nen.51 Een ander punt is nog: priesters, seculiere en reguliere, waren niet zelden de
initiatiefnemers van een nieuwe vrouwencongregatie. De fraters beoogden páter-franciscaan
te worden. Zij werden priester in bruine pij of zwarte toog en clergyman, leger- of tropenuniform, overall, chinese dracht. Uiteenlopende werkzaamheden wachtten in parochies
en op missieposten, in onderwijs, wetenschap en kunst, in maatschappelijke organisaties
en op politieke posities. Daar kwamen in de loop van de twintigste eeuw de werkzaamheden te liggen. De vraag naar een mogelijk verband tussen deze diverse werkzaamheden
en de opleiding-en-vorming in de studiekloosters is relevant. De relatie zal zeker niet steeds
heel direct zijn. In de nabeschouwing pogen we nader te verklaren, waarom er zelfs een
zekere discrepantie bestond tussen de opleiding en het werk. We merken al op, dat er geen
sprake was van een beroepsopleiding – en dat niet alleen omdat het sacraal geachte
priesterschap niet als een professie werd gezien.
We merken nog op, dat we de opleiding in de onderscheiden missiegebieden niet
bezien. Enkele lectoren worden wel bij de opsomming van wetenschappers genoemd, maar
onbedoeld zal men namen missen. Hun werkgebieden verschilden sterk én van Nederland
én van elkaar. Zeker is, dat het niet de minsten waren die buiten het land doceerden. Ook
de missiologie, gegeven aan een deel van de jonge paters in de pastoraalcursus te Maastricht, bespreken we verder niet.

Aantallen studenten en docenten
De volgende hoofdstukken bieden telkens cijfers over het aantal leden van de provincie,
van fraters en lectoren. Ter inleiding slechts enkele globale gegevens om enig beeld te
hebben over de omvang van de groep, haar groei én inkrimping. Enkele duizenden jongens
en mannen begonnen ooit aan het noviciaat bij de Nederlandse Minderbroeders-Franciscanen (OFM) in de periode 1853-1967.52 Het gaat dan wel om priesterstudenten én lekenbroeders. Enkele decennia vóór 1853 moet men erbij betrekken: de eerste tweehonderd
leden van de nieuwe provincie waren voordien ingetreden.
Precieze aantallen van de fraters zijn op basis van de twee historische ledenlijsten niet
te berekenen. De chronologische lijst van Ad van Keulen geeft de namen en gegevens van
personen die per jaar intraden.53 Dat betekent: klassen van fraters, veelal na hun laatste
schoolvakantie en enkele lekenbroeders die op verschillende tijdstippen intraden. Deze
lijst bevat echter alleen degenen die de definitieve professie deden. Het noviciaat, het
filosoficum en het eerste jaar van de theologiecursus telden ook fraters die uittraden vóór

51 P. Romijn, Een revolutie in de kloosterwereld. De wordingsgeschiedenis van de negentiende-eeuwse zustercongregatie vanuit een antropologisch perspectief. Haar opkomst en ontwikkeling in Limburg (Amsterdam 1989).
52 De nieuwelingen voor de orde heetten in goed Latijn novitii. Het woord novitius betekende in de Romeinse
wereld: ‘iemand die pas sinds kort slaaf is’. Deze verwijzing naar een totalitair systeem zal niet bewust zijn
geweest.
53 Ad van Keulen OFM, Ledenlijst van de Nederlandse Minderbroeders vanaf de oprichting van de provincie in 1853,
Amsterdam/ Utrecht 1996.
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het afleggen van de eeuwige geloften. Het aantal van deze uittreders nam vooral in de
naoorlogse jaren toe tot meer dan een kwart van het totale aantal leden. Hoeveel novicen
bij de intrede en hoeveel studenten zijn er dan geweest voor alle zes cursusjaren? De
recente lijst, opgemaakt door Frans Leers, is alfabetisch opgemaakt.54 Het klasverband met
het collectieve jaar van intrede mist men dan. De lijst reikt over 1967 heen, al traden er
daarna nog maar weinigen in. Wel was het onderscheid tussen fraters en lekenbroeders
toen al vervallen. Leers heeft alle fraters opgenomen, vanaf hun intreden. Hij vermeldt het
eventuele uittreden, zelfs wel overlijden van uitgetredenen. Of de namen zonder wijdingsdatum fraters of laici waren is echter niet te zien. Om enige schatting van het aantal fraters
te kunnen maken, kan men wellicht zeggen: de leken maakten een kwart van het totaalbestand van de provincie uit.55 Zo kan men komen op ruim 2500 fraters. Uitvallers door
ziekte of dood waren uitzonderingen. Telkens gingen enkele fraters al vroeg tijdens hun
vormingsjaren én docenten naar Brazilië of Brits-Indië (uiteenvallend in India en Pakistan).
Die werden wel in mindering gebracht op het Nederlandse ledenbestand, zodra die missies
zelfstandig werden.

Onderzoek van opleiding én vorming
Na deze ampele notities over de minderbroeders, in het bijzonder over de recollecten/
franciscanen, moeten we ons nader uitspreken over het aangekondigde thema: de priesteropleiding bij de Nederlandse franciscanen vanaf het stichtingsjaar van de ordesprovincie
1853 tot het sluiten van het laatste studieklooster in 1967. Deze ambtsopleiding was
verweven met de religieuze vorming en de inleiding in het franciscaanse ordesleven.
Het gaat hier niet om een onderzoek naar de mogelijke residuen van de oorspronkelijke
inspiratie, zoals Schreuder voorstelde. ‘Residuen’, omdat de Nederlandse provincie vanaf
de eerste decennia van de twintigste eeuw toch meer en meer een doelorganisatie, een
klerikale werkgemeenschap werd. We beperken ons tot de scholing en vorming van de
broeders-priester, de ordeleden die de priesterwijding ontvingen, enkelen ook de bisschopswijding. Welke benadering is te verkiezen, als men het niet bij een institutionele
geschiedschrijving van het bestuur, de gebouwen en organisaties wil laten? Binnen welk
interpretatief kader plaatsen we onze historie over de franciscaanse opleiding-en-vorming?
Welke blik mag men van een pedagoog verwachten?
Op de eerste plaats gingen de gedachten uit naar personen, aan een gemeenschap van
concrete mensen. Een religieuze orde is een werkgemeenschap; en de meeste broeders
woonden in deze periode ook samen in kloosters of pastorieën. Een ordesprovincie is
immers een dergelijke sociale eenheid en niet een grondgebied. De vorming levert ook een
besef van ‘ons kent ons’ op. Oral history middels indringende en gestructureerde gesprekken met broeders was echter niet haalbaar. Een recente publicatie over een groep wijdelin54 Frans Leers OFM, Historische ledenlijst Nederlandse provincie der Minderbroeders-Franciscanen 1853-2003,
Utrecht 2003.
55 Zie A. Baan o.c. (1965) tabel 1 na pagina 90.
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gen uit 1960 was voorbeeldig.56 Hoogstens tien procent van de broeders uit deze ruime
eeuw van ca 1850 tot bijna 1970 leeft nog. Er is veel Voltooid Vergeten Tijd.57 Aan anekdotes
is er geen behoefte: hoe representatief zouden die zijn? Aan een individueel-psychologisch
onderzoek van de mentaliteit of spiritualiteit van die vele honderden mensen is niet te
denken. Hoe zouden we er met de vereiste competentie én prudentie kunnen vragen naar
hun beleving op geestelijk terrein en inzichten op wijsgerig en theologisch gebied? Als zij
zich al voldoende zouden herinneren van hun fratersjaren, dan is dat een terugblik.
Omzien is ook verwerken van het verleden, leidend tot een gunstig of ongunstig oordeel
over het eigen leven, over de eigen groep. Zij hebben de crisis van de jaren 1960/ 1970
overleefd. Er is niet alleen afstand ontstaan tussen de tijd van jong-zijn en ouderdom, velen
hebben van veel uit het verleden distantie genomen. Oriëntatie in de actualiteit en omwille
van de toekomst eist de aandacht op van degenen die nog vitaal zijn: vooral projecten in
de wereld, waarmee de orde via de missies verbonden blijft. Dat er weinig belangstelling
is voor een historie van de provincie is een betekenisvol feit, hoe hinderlijk ook voor een
geschiedschrijver. Heeft men nog belangstelling in het verleden van de groep, wil men het
verleden zich toeëigenen?, is de skeptische vraag.58 De vele necrologieën en andere
levensverhalen bieden wel boeiende voorbeelden. Men treft er bovendien menige broeder
die over zijn overleden confrater schreef en daarmee ook iets van zichzelf toonde. Met de
omgangskennis over tal van franciscanen zou er minstens een veelkleurige collage samengesteld kunnen worden.
Een historie zal zich moeten richten op het collectieve, op het patroon van leven en
werken, op de figuratie van de opleidingsperiode. De historische psychologie attendeert
op momenten in de levensloop van mensen, markeringen die geïnstitutionaliseerd zijn.59
De burgerlijke maatschappij heeft data waarop een kind leerplichtig is, geacht wordt een
diploma en rijbewijs te kunnen halen, een huwelijk aan te gaan, aan politieke verkiezingen
deel te nemen. De R.-K. Kerk hechtte sterk aan een zo vroeg mogelijk tijdstip van gedoopt
worden, de leeftijd voor de Eerste Communie werd in de loop van de gekozen periode
verlaagd. Een kloosterlijke priesteropleiding had een reeks van dat soort tijdstippen. Voor
56 Jan van Bijsterveldt, Laurens van Vroonhoven, Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000. Een klas op zoek naar
koers (Leende 2000).
57 Cees Nooteboom (Groningen 2000) schreef dit essay met een toespeling op het schoolse V.V.T. uit de
grammatica. Hij was leerling van het college van Venray o.l.v. dr. Beaufort OFM.
58 W.Th.M. Frijhoff, Toeëigening: van bezitsdrang naar betekenisgeving, in: Trajecta 6 (1997) 99-118. We moeten
er in een later hoofdstuk op terugkomen: kan men in het geschiedenisonderwijs en de geschiedschrijving bij
de franciscanen een eigen verhaal van de Nederlandse ordesprovincie aantreffen? Enigszins verrassend meldt
Mediant januari 2004 het besluit van het bestuur om dr. J. de Kok, kerkhistoricus, een opdracht te geven een
handzame geschiedenis van de provincie vanaf 1853 te schrijven.
59 Erhard Olbrich, De levensloop in de Moderne Tijd: Historische perspectieven en levenslooppsychologie, in: H.F.M.
Peeters (1986) 84-100, in: H.F.M. Peeters, De menselijke levensloop in historisch perspectief (Assen/ Maastricht
1986) 84. Naar het voorbeeld van Bühler Ch., Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem (1933) die
enkele honderden biografieën als materiaal benutte zou men ook minstens een reeks exempels van franciscanen
kunnen bezien. Aart C. Liefbroer en Pearl A. Dykstra, Levenslopen in verandering. Een studie naar ontwikelingen
in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 (Den Haag 2000) synthetiseert een aantal
uiteenlopende onderzoekingen.
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het kleinseminarie golden de leeftijden van de ‘middelbare-schoolleeftijd’. Een kloosterlijke
vorming hanteert een eigen script of arrangement van betekenisvolle momenten. Een
novice voor een ordesleven moest minstens achttien jaar zijn om pij, sandalen, Strumpfe,
grote tonsuur te ontvangen.60 Historisch-psychologen kritiseren de heersende ontwikkelingspsychologie (Freud, Piaget e.a.) die te organistische of mechanistische modellen
hanteerde. Een mens is veranderlijk binnen een veranderlijke wereld, stelt Gergen.61 De
levensloop verloopt ergens en in een bepaalde tijd. De posities die een individuele persoon
inneemt in onderscheiden momenten en fasen van zijn leven én de gebeurtenissen – dat zijn:
de veranderingen van posities – worden verregaand door makrosociologische factoren
bepaald.62 Mensen leven binnen cadres mentals: trends van korte duur tot en met tradities
van lange termijn. Veel in de geschiedenis, in de cultuur en samenleving ligt betrekkelijk
vast, zodat het individu veel minder kansen heeft op volstrekt vrije keuze. Een mens zoekt
niet altijd de grenzen, wil zelfs wel beantwoorden aan trends, aan sociale controle – men
móet trouwens wel ‘eigentijds’ zijn. De katholieke kerk, een religieuze orde hielden juist
een tot in details geregelde levenswijze voor: van tradities tot alledaagse gewoonten.
Vorming in een religieuze orde hield ook in het leren van een gedragsrepertoire. Binnenshuis was er de dagorde met de noodzaak telkens op tijd te komen. ‘Mee-doen’ was een
belangrijke norm.
Voor de levensloop, de vorming of opvoeding is naast een psychologische benadering
een cultuurpedagogische van betekenis.63 De relatie tussen cultuur en opvoeding kent in
de woorden van Klaus Mollenhauer een niet te ‘vergeten samenhang’.64 Het Griekse paideia
betekende al cultuur.65 De etymologie van het Latijnse cultura wijst op colere, bewerken,
beschaven, verbeteren. Er is geen scherp onderscheid tussen vorming c.q. opvoeding en
onderwijs. De geschiedenis van opvoeding en onderwijs kent vele termen: paideia, cultura,
educatio, eruditio, politura, formatio. In de klassieke termen herkent men ontruwen, polijsten,
bewerken zoals men een materiaal of een stuk grond aanpakt. Vertalingen ervan als opvoeding, Erziehung hebben iets in zich van ‘naar een hoger plan brengen’. Pedagogisch dient
men oog te hebben voor de sociale en culturele condities van de vorming van individuen.
Cultuur wijst ook op inhouden, de producten van de gezamenlijke menselijke arbeid.
Zo zijn de ideeëngeschiedenis en wetenschappen relevant voor de onderwijsinhouden. Tal
van elementen van het kloosterleven en de liturgie behoren tot de cultuur. Tot de cultuur
van een groep, hier: een orde c.q. ordesprovincie, behoort ook het zelfbeeld, het vertoog
dat zij houdt over zichzelf.66 Een cultuurpedagogische benadering richt zich op de invloed
60 In het Nederlands klimaat kon men voetloze kousen dragen, nog met een Duits woord benoemd: het woord
is een overblijfsel uit de Keulse provincie?
61 H.F.M. Peeters, Hoe veranderlijk is de mens? Een inleiding in de historische psychologie (Nijmegen 1994) 122127.
62 A.C. Liefbroer en P. van Dyke o.c. (Den Haag 2000) 20 definiëren ‘levensloop’ als ‘een opeenvolging van
posities die en persoon in de loop van de tijd bekleedt’.
63 W.A.J. Meijer, Stromingen in de pedagogiek (Baarn 1996) p.100-126.
64 Klaus Mollenhauer, Vergeten samenhang. Over cultuur en opvoeding (1983 vert. Meppel/ Amsterdam 1986).
65 H.I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’antiquité (Paris 1960 5e ed.).
66 W.Th.M. Frijhoff en M. Spies, 1650 Bevochten eendracht (Den Haag 1999) 52-54.
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die een cultuur heeft op de vorming van jongeren.67 Tot die invloed behoort al wat het
onderwijs, de studie én de leefomgeving biedt. De begripsbepaling ‘inleiden in betekenissen’ past bij de inclusieve opvatting van educatie: opvoeding- en- onderwijs.68
Vorming is overigens niet identiek aan opvoeding. Ook degenen die als volwassenen
intraden, dienden te worden gevormd in het franciscaanse reguliere leven: kloosterlijk in
de studietijd, vaak niet kloosterlijk in het actieve leven als pater. Socialisering in een
bestaande groepering en inculturatie in een subcultuur is niet identiek aan opvoeding. Of
alle betrokken paters jonge fraters nog als opvoedelingen zagen, is ook nog eens de vraag.
Voor de (ped)agogiek geldt steeds: er zijn intenties van opvoeders, al of niet met de
beoogde effecten. De leefsfeer, de omgang met medestudenten en docenten zijn belangrijke
factoren. En wat nog meer beslissend is: de opvoedeling is geen object van opvoeding, hij
is primo subject. Zeker deze studenten waren op een leeftijd, waarop zij zelf verwachtingen
hadden, hun opvoeders en docenten inschatten, de invloeden van onderwijs en kloosterlijk
leven verwerkten.
Er dient zich veel meer aan dan schoolse zaken. Clemens en Jacobs stellen dat godsdienst en kerk (inclusief seminaries) bestaan bij gratie van levende mensen en de overdracht. Zij vatten samen: ‘Deze overdracht betreft … alle terreinen van het leven: van het
meest banale en materiële tot het meest verhevene en vergeestelijkte. Ze omvat het hele
scala van nauwelijks bereflecteerde opvattingen tot uitvoerig beargumenteerde inzichten,
van min of meer vage algemene waarden tot welomschreven normen, van ongrijpbare
angsten tot duidelijke verwachtingen, van automatisch uitgevoerde handelingen tot bewust
te ondernemen acties, van nauwelijks betreden gebieden tot een voorgevormd ingericht
leefmilieu’.69 Bij dit alles stellen we ons veel voor van het leven in en buiten de opleidingskloosters van de franciscanen die onderwerp van onze historie zijn.

Vraagstelling
Als thema van deze historie is al aangegeven: de priesteropleiding bij de franciscanen in
Nederland 1853-1967. Deze opleiding was verweven met de inleiding in deze minderbroedersorde.

67 W.A.J. Meijer, Stromingen in de pedagogiek (Baarn 1996) 100-126. Klaus Mollenhauer, Vergeten samenhang.
Over cultuur en opvoeding (Meppel/Amsterdam 1986).
Harry Schofield, The Philosophy of Education. An Introduction (London 1977 8e dr.) 20-21 wijst op de verbinding
van kernbegrippen als ‘education, culture, curriculum’. En de grens tussen ‘opvoeding’ en bijvoorbeeld ‘onderwijs’ is soms moeilijk te trekken.
68 J.D. Imelman, Inleiding in de pedagogiek. Over werkelijkheid, taal en wetenschap van de opvoeding (Groningen
1977/ 1981) 149-150. Hij onderscheidt van de symbolische nog synnoëtische betekenissen, te vertalen als ‘persoonlijke, existentiële’.
69 Th. Clemens en J. Jacobs, Bouwstenen voor de geschiedenis van een seminarie: Warmond 1799-1967, in: Trajecta
9(2000) 99.
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We onderscheiden onderwijs ter wille van het ambt en inleiding of vorming in het
religieuze leven. De eerste aandacht gaat uit naar het onderwijs. Dit wordt beschreven,
voorzover daarvan op basis van archivalia en leermiddelen gegevens beschikbaar zijn.
Voordat er onderzoeksvragen kunnen worden geformuleerd, worden in de volgende
passage Didactisch model onderscheiden momenten ondergenoemd en besproken.

Didactisch model
Voor het onderzoek moet ‘het onderwijs’ of ‘de opleiding’ nader onderscheiden worden.
De vragen over het onderwijs betreffen het expliciet ondernomen, georganiseerde onderwijsleerproces.70 Onderwijs is een samengaan van het doceren (lehren) en studeren (lernen), een
samenspel van docenten en studenten. Vandaar de composiet onderwijsleerproces. Het
woorddeel proces duidt heden op het streven om het gebeuren planmatig, bewust te doen
verlopen. Dat zou intensieve samenwerking tussen de docerenden moeten inhouden. De
orde richtte specifieke studiekloosters in, stelde lectoren aan, liet broeders voor deze
functie studeren op veelal buitenlandse universiteiten. Deze boden resultaten van hun
studie aan – men bedenke wel: aan studenten die een beroep zouden gaan uitoefenen.
Voor de beschrijving van de diverse momenten geldt een onderwijskundig schema. Dat
was echter in de beschreven periode nog niet in zwang. Pedagogiek en didactiek komen
wetenschappelijk pas in de jaren 1960 op. Wel hebben mensen altijd wel bedoelingen
gehad, inhouden en methoden van lessen gekozen. Het is de vraag, of ook deze franciscaanse docenten bewust doelstellingen nastreefden, samenwerkten enzovoort. Hier is geen
sprake van anachronisme: de onderwijskundige termen en benadering stammen uit de
jaren ’60. Wie later omziet, behoeft zich echter niet voor de domme te houden. Het gaat
om historie: omzien vanuit een actueel moment naar een verleden. Het gaat niet om een
waardeoordeel over dat verleden. Onderscheiden we voor het onderzoek van de opleiding
de volgende momenten in het onderwijsleerproces. Ik hanteer hen als aandachtspunten.
Onderwijs heeft doelstellingen. Gezien de aanstaande werkzaamheden van de paters een
belangrijk moment. Idealiter werd de leerstofkeuze erdoor bepaald. Minstens had men
bepaalde verwachtingen vanuit de werkelijkheid van toen. Een doordachte analyse van
de vereiste kennis en vaardigheden was welkom geweest. Onderwijs heeft ook niet
bedoelde effecten. Er is voor het onderwijs een uitgangssituatie: de capaciteiten, voorkennis,
motivatie van de leerlingen; én de kwaliteit, de scholing van de docenten. De vooropleiding
van de fraters-student moet even in beeld komen. Onderwijs heeft inhouden, ook leerstof
genoemd, verdeeld in vakken: wat moesten dezen aan kennis en denken, aan vaardigheden
en houding verwerven voor hun latere leven en werken? Aan menige wetenschap is men
hier schatplichtig: filosofie, empirische disciplines, theologie, historie en recht. Met name
de geschiedenis van Kerk en orde verdient aandacht. Deze inhouden kennen idealiter een
doordachte samenhang, met name omwille van de doelstelling(en). Het onderwijs kent
70 E. de Corte, Beknopte didaxologie (Groningen 1972). Algemene methodenleer (Leuven 1975). Walter Leirman,
Vier culturen van educatie (Leuven 1993) 33 geeft het schema Van Gelder.
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organisatie: logistieke zaken als lokaties, accommodatie, toewijzing van de vakken aan
docenten, de roostering. In een kloosterlijke communiteit moet die afgestemd worden op
de uren van koorgebed en andere momenten. Er zijn leermiddelen (te onderscheiden van
‘schoolbehoeften’): handboeken, traktaten of scripta, instrumenten ... bibliotheken en
leestafel vormen een landschap voor studiosi. Bezoek aan goed voorziene boekwinkels –
een belangrijke informatie- en inspiratiebron – was door de kloosterlijke beslotenheid
onmogelijk. De docenten hebben hun methoden van lesgeven en de studenten hebben hun
vormen van ‘zelfwerkzaamheid’ naast hun rol als publiek van de lector. Toetsing middels
tentamens en examens levert cijferlijsten op. Evaluatie van het gehele onderwijsleerproces
sluit idealiter de cirkel. Ook op dit laatste punt is de verwachting niet groot: wie onderwijs
niet als een bewust gezamenlijk proces benadert, zal ook niet evalueren. De voornaamste
aandacht gaat uit naar de vakkenoverzichten of curricula; en naar de docenten, hun
scholing en denkrichting.
Als aanvulling op dit schema: we kunnen ook vragen naar het resultaat van die inspanning van docenten en studenten. Welke habitus verwierven deze vormelingen? In 1971
heeft Pierre Bourdieu de theorie van de habitus gepresenteerd.71 In 1980 luidde de
definitie: ‘L’habitus … c’est ce que l’on a acquis, mais qui s’est incarné de façon durable
dans le corps sous forme de dispositions durables’.72 Vaardigheden en inzichten verkrijgt
een persoon in en door de sociale omgeving. Men verwerft er de sociale identiteit, in het
kader van deze studie de status van ‘geestelijke’. Er ontstaat een bepaalde mentale structuur, waarmee het milieu wordt bezien. Zij stuurt het gedrag binnen een concrete situatie.
Het ervarene en aangebodene wordt geïnternaliseerd, men maakt zich deze structuur eigen.
Het samenzijn in de beslotenheid van de studiekloosters heeft aldus betekenis voor
scholing-en-vorming. Bourdieu’s studies over Franse hogescholen roept de vergelijking
op met de studiehuizen.73 Er kan ook gedacht worden aan een vergelijking met total
institutions als gevangenissen en psychiatrische inrichtingen.74
Hierna worden de volgende onderzoeksvragen opgesomd:
– hoeveel studenten traden in de drie onderscheiden fasen in en uit?
– welke was hun herkomst?
– welke vooropleiding hadden zij gevolgd?
– hoeveel lectoren waren er in de onderscheiden fasen werkzaam?
– welke studies hadden dezen zelf gedaan na hun priesteropleiding? welke waren de
studieplaatsen?
– waar lagen de studiekloosters die als filosoficum of theologicum dienden? welke
geschiedenis kenden deze instellingen binnen de ordesprovincie?

71 Mart-Jan de Jong, Grootmeesters van de sociologie. Comte, Marx, Weber, Durkheim, Parsons, Elias, Berger,
Habermas en Bourdieu (Amsterdam Meppel 1997) 320-359. Richard Jenkins, Pierre Bourdieu (London, New York
1992).
72 In voetnoot 14 van W.Th.Frijhoff’s inaugurale rede van 1984, 38.
73 Pierre Bourdieu, La noblesse d’etat. Grandes écoles et esprit de corps (Paris 1989). En: Opstellen over smaak,
habitus en het veldbegrip, Gekozen door Dick Pels (Amsterdam 1989).
74 Erving Goffman, Totale instituties (1961, vert. Rotterdam 1972).
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– welke doelstellingen had deze provincie met deze opleiding? ging het hier om specifiek
didactische doelstellingen?
– hoe was het onderwijs in een studieklooster geregeld, rekening houdend met de
dagorde die ook ruimte moest bieden aan liturgische en andere vieringen?
– welke onderwijsprogramma’s met welke vakken zijn er in de drie fasen opgesteld?
– welke handboeken en scripta voor de studenten zijn er benut?
– welke andere activiteiten dan het volgen van de lessen en het bestuderen van de lesstof
hebben studenten nog ontplooid in het kader van hun studie?
– hebben de studenten toetsen en examens afgelegd?
– hebben de lectoren en het bestuur van de ordesprovincie op enigerlei wijze de opleiding
geëvalueerd of op haar waarde beoordeeld?

Pedagogische momenten
Aandacht krijgt echter ook de religieuze vorming. Daarvoor kunnen ook momenten
worden onderscheiden. Deze worden onder Pedagogische momenten besproken. De meest
bruikbare archivalia betreffen hier regelingen van de dagorde. Verder moet worden volstaan
met beschrijvingen die beelden oproepen van het kloosterlijk leven door de dag en het jaar
heen. Van belang is dat het besloten verblijf.
Het gaat niet alleen om kennis en inzichten te verwerven door onderwijs en studie. De
liturgie in menige stadskerk, abdij, grootseminarie en studieklooster heeft geest en gevoelens geraakt, zelfs lichaamshouding en gebaren bepaald. Het ging om de totale leefsfeer
zoals die werd ervaren in klooster en kapel, waarbij de teksten van liturgie en koorzang
een rol van betekenis speelden. Er werd gedacht en gesproken over religie, en die was alom
aanwezig en werd gevierd met zang en rituelen. De katholieke kerk én vooral haar religieuze orden kenden een rijke symboolcultuur, waarin met het denken ook gevoel, oog,
gehoor, reuk werden geraakt. Hier geldt een onderscheid. Een religie kan een traditie- en
autoriteitsgeloof zijn. Dat kan blijven steken in obligate zegswijzen en gebaren, in leerstelligheden als ‘godsdienst’ aan te duiden. Zeker in het christendom gaat het bij religie om
de persoonlijke overtuiging, om de eigen innerlijke ontwikkeling. De cel was voor iedere
religieus ook een leerplaats. De meditatie was, ook waar zij in gezamenlijkheid werd
verricht, een dagelijks programmapunt naast het ritmische koorgebed en – zang.
Minderbroeders of franciscanen onderhielden een traditionele levensstijl. Dit leven
begonnen zij in een noviciaat voorafgaande aan de studiejaren. Daar droegen zij al het
habijt en werden de haren tot een capitis corona verknipt, daar waren de sandalen aan de
blote voeten geschoven. De aangewezen of gekozen kloosternaam werd genoemd, zo
mogelijk uit de rijke historie van de franciscaanse orden geput.75 Kortom, een onwerelds
75 Peter Nissen, Sterven voor de wereld als metafoor en paradigma, in: Derks M. e.a. (1997) 10-16. Deze rite
de passage van de intrede in het kloosterleven had niets van de bruidsmystiek of doodssymboliek die in sommige
vrouwelijke congregaties gebruikelijk was. De gardiaan van het noviciaatsklooster reikte de pij met kap aan.
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προσωπον of voorkomen werd opgelegd – een eerste stap naar een religieus leven in sensu
stricto dat men zich persoonlijk eigen had te maken. Na het noviciaatsjaar werd de professie
op de drie geloften van het religieuze, kloosterlijke leven afgelegd, geldend voor drie jaar.
Daarna zou het voor eeuwig, definitief zijn, tenminste als men al niet uitgetreden casu quo
heengezonden was. Met de geloften armoede, gehoorzaamheid, kuisheid werd een levenswijs
aangeduid: een sober leven onder toezicht en ongetrouwd, zonder lijf-intieme relaties. De
‘opgang naar het altaar’ kende vele treden: het krijgen van de tonsuur (overbodig na de
forse kruinschering van deze quasi-monniken), de vier kleine wijdingen, de wijdingen tot
subdiaken, diaken en priester. Professies en wijdingen hielden jaren lang een sfeer van
verwachting levend. Het Franse consécration betekent ook inwijding in wijdere zin dan de
handoplegging door een bisschop: socialisatie binnen een eigen groep. Kortom, de scholing
maakte aldus onderdeel uit van een vorming, van een socialisatie en inculturatie die meer
omvatten dan studie.
Voor wat de vorming binnen de noviciaten en studiekloosters betreft wijst de sociologische literatuur op het begrip total institution. Het is een voorbeeld van de zo-even aangeduide determinanten van de persoonlijke levensloop. Daar zou een binding aan een orde
middels de geloften bij passen. De markeringsmomenten passen daarin. De persoonlijkheden van een groep en de cultuur daarvan zijn interdependent: de leden worden er door
gevormd, met name in de school- en studiejaren; zij onderhouden én veranderen hun
gezamenlijke subcultuur, al zal dat waarschijnlijk vooral door ouderen, oversten, lectoren
gebeuren. Minstens kunnen we de figuratie schetsen van deze minderbroedersprovincie.
Voor de vorming en de opvoeding kan men ook momenten onderscheiden. Voor de
meer direct pedagogische aspecten kan men denken aan de doelstelling: wat hadden de
opvoeders voor ogen bij de leiding aan fraters – ook omwille van de franciscaanse geest...?
Ook hier attendeer ik op onbedoelde effecten. En ook hier geldt: zij zullen geweten
hebben, dat er nog veel zelf te ontdekken zal zijn – ver over de grenzen van de vormingsjaren heen. Tweedens zijn er de opvoedingsmiddelen: controle, sancties, convocaties, gesprek,
persoonlijk voorbeeld. Intentioneel of functioneel? De geschiedenis heeft condities opgeleverd: tradities, regels, conventies … Eenmalig optreden van een opvoeder is bij een grote
groep alumni toch al niet te verwachten. Ten derde opvoedingsfactoren: het feitelijke leven
zoals voorgeleefd, de leefsituatie in de beslotenheid van de studiekloosters. De docenten,
lectoren geheten waren ook medebroeders en als zodanig referentiefiguren of beelddragers
– wellicht als wetenschappers.76 Het begrip totale institutie attendeert op bepaalde elementen en aspecten van het kloosterleven en het studentenbestaan. Het wordt ook wel als
‘gulzig’, teveel opeisend gekwalificeerd. Het totale slaat op de eenheid van wonen, werken
en slapen. Goffman heeft een vergelijkende studie van typen organisaties gemaakt. Hij
opent het oog voor kenmerken van het kloosterleven. Gevangenissen, concentratiekampen,
bejaardenhuizen, psychiatrische instellingen, kostscholen, seminaries, kazernes hebben

Op de cel verwisselde men de civiele kledij voor het vreemde ondergoed, pij met kap en sandalen aan de blote
voeten. Het afscheid van ‘de wereld’ was betrekkelijk kortstondig.
76 Het woord beelddragers gebruikt M.J. Langeveld, o.c. (1961) 20.
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overeenkomstige trekken.77 Het normale, alledaagse leven neigt er toe normatief te zijn.
Lang niet alles is intentioneel-pedagogisch. We hebben allereerst te doen met opvoedingscondities, meer dan met optreden van oversten, hier op de eerste plaats: de magisters.
Omstandigheden, gebouwen, vieringen, sfeer, houdingen van personen en zoveel meer
kunnen invloed hebben op opgroeiende jongeren. Bij het onderwijs zijn onderwijsinhouden
genoemd. Deze hebben ook pedagogisch gewicht.78

Bronnen en literatuur
Het onderzoek benut archivalia ondergebracht in het Rijksarchief Utrecht (RAU), nu Het
Utrechts Archief geheten – de gekozen afkorting RAU in de noten is al historisch. Er zijn
deze collecties: nr. 408: rk franciscanen nederland: kloosters en huizen; nr. 522: rk franciscanen
nederland: Inventaris van het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroedersprovincie
(1462-) 1853-1967 (-1990)79; nr. 406: rk franciscanen nederland: de missies; nr. 420: rk
franciscanen nederland: vóór 1853. Van deze vier inventarissen is hoofdzakelijk nr.522 benut;
de stukken betreffende de opleiding bevinden zich daar.80 De missies vallen buiten het
onderzoek.
De kapittelverslagen zijn tot 1960 in het Latijn gesteld en bevatten de officiële besluiten
betreffende de gekozen en benoemde functionarissen. Eerste adressant was het generalaat
in Rome. Het personenarchief – aangeduid met PAU – bevindt zich op het provincialaat
te Utrecht en was om privacyredenen beperkt toegankelijk. De archiefstukken leveren
vooral gegevens over het cognitieve aspect: het onderwijs en de studie. Dat betekent ook
productie: traktaten, publicaties van lectoren, scripta van fraters, notulen en brieven van
studieprefecten en oversten. De uiteindelijke inhoud van de provinciale archieven is in
zekere mate afhankelijk van wat er van individuele leden terugkomt. Zij bevonden zich
immers op tal van plaatsen, veelal in verschillende functies. Bij de grote mobiliteit van de
broeders is er al meermalen opgeruimd. Sommige stukken passen beter in het parochiële
en diocesane bezit, andere bij het Katholiek Documentatiecentrum of zijn van belang voor
de lokale of streekgeschiedenis of voor die van een maatschappelijke organisatie. Persoonlijke brieven kunnen naar familieleden zijn gegaan. Juist brieven, aantekeningen, formulie77 Een zeer negatief voorbeeld treft men aan in Karen Armstrong, Door de nauwe poort. Mijn zeven kloosterjaren
– een spirituele ontdekkingsreis (Amsterdam 1997).
78 De alinea’s over het opvoedingsbegrip wil ik niet verzwaren door verder te spreken over de verhouding
opvoeding – onderwijs. De academische verkaveling van pedagogiek, orthopedagogiek, onderwijskunde is een
andere zaak dan de fenomenen. Onderwijs is een vorm van opvoeding, maar met zoveel eigen vragen en aspecten
dat een afzonderlijke discipline nodig is. Reeds een ouder denker als Herbart heeft o.i. al grondig doorgedacht
over ‘Erziehendes Unterricht’. Zie Stephan Strasser en Anton Monshouwer, Herbart als opvoedkundig denker (’sHertogenbosch 1967). Verder de publicaties van Langeveld hoogleraar te Utrecht en de pedagogen van de
Groningse universiteit, om van Duitse en Engelse auteurs niet te spreken.
79 Eerder 322, maar RAU heeft de nummers met 200 verhoogd tot 522 in de herfst 1999.
80 J.A. de Kok OFM, Het Provinciaal Archief van de Nederlandse Minderbroeders, in: Jaarboek Katholiek
Documentatiecentrum (1973) 185-189.
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ren zullen de selectie niet overleefd hebben. Zeer omvangrijk zijn de collecties fraterstijdschriften en verslagen van studiedagen door deze studenten gehouden. Literatuur die
onmiddellijk betrekking heeft op ons thema is er, zoals gezegd, nauwelijks. Het officiële
provincieblad Neerlandia Seraphica is een belangrijke bron voor gegevens. De opvolger
Variant was vooral een medium voor de uitwisseling van gedachten en meningen. Het
huidige Mediant is rustiger van inhoud en toon. Een bijzonder rubriek is die van de
necrologieën. Deze verschillen naar inhoud en vorm door de eigenschappen van de
schrijver van die terugblikken op het leven van de overledene. In de eerste decennia bevatte
zelfs een bidprentje nauwelijks meer dan een paar psalmteksten. Daarna verschijnen er
soms kleine biografietjes. Deze moeten voor een historisch onderzoek nader kritisch bezien
worden. Het historisch onderzoek is het meest gediend met uitvoerige én exacte opgave
van data en werkzaamheden van de betreffende persoon.

De werkwijzen van deze studie
De werkwijzen voor dit onderzoek zijn op de eerste plaats het noteren van gegevens, het
beschrijven van toestanden, het weergeven van overleg en besluiten. In de didactische en
pedagogische modellen zijn de momenten benoemd. Het noteren van namen van docenten,
het berekenen van aantallen studenten en bepalen van hun herkomst, het weergeven van
studieprogramma’s en dagorden, het verzamelen van titels van traktaten, scripta en
handboeken, het vermelden van jaren van stichting van kloosters, kerken en scholen, het
zoeken naar herkomst van de studenten … dat alles is eenvoudiger dan het beschrijven
van de kloosterlijke Umwelt, waarin de vorming en scholing van de a.s. paters plaats vond.
Enige evocatie van kloosterlijke sfeer, van de diverse invloeden op jonge mensen is echter
nodig.
Van andere aard zijn de momenten waarop we proberen een en ander te verstaan, te
interpreteren. Interpretatie is al niet te vermijden, als we voordrachten en voorstellen,
discussies en besluiten van oversten en docenten weergeven. De notulanten gingen ons
trouwens al voor. We moeten dat overleg uit de na-oorlogse decennia verkorten, samenvatten. We selecteren datgene dat in het geheel van ons betoog een betekenisvol element is.
Notities en beschrijvingen gaan vooraf aan het samenvatten en interpreteren, zoals in de
nabeschouwing gebeurt. Daarbij blijft de onderwijskundige en pedagoog niet binnen zijn
eigen ‘huis’, als dat al bestaat. Hij moet luisteren naar wat psychologen, sociologen, historici
te bieden hebben, als het gaat om het verstaan van een dergelijke opleiding-en-vorming
van een kloosterorde binnen de contexten. Uitdrukkelijk is meteen al gewezen op het
Nederlandse katholicisme. Maar het gaat ook om hetgeen er te zeggen valt over cultuur
en samenleving, over godsdienst en kerken.
Samenvattend: als men vraagt naar het interpretatiekader, naar de benadering en de
taal van deze studie, dan is het primo pedagogisch-didactisch. Maar deze heeft oor en oog
voor wat sociale en cultuurwetenschappen te bieden hebben. De sociologie van godsdienst
en kerk spreekt over modernisering, secularisatie, veranderingen in de kerken. De beschre-
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ven opleiding en vorming bezien in contexten betekent interpretatie. Wel is erop gewezen,
dat het daarbij niet gaat om het strikt individuele, maar om het collectieve: we spraken van
een cultuurpedagogische benadering. Het spreekt van zelf, dat de competentie ten aanzien
van de diverse vakken zeer beperkt is. Op de filosofie en vooral de theologie en bijbelwetenschap kunnen we niet nader ingaan.

Structuur
De drie volgende hoofdstukken zijn besteed aan de nog te onderscheiden fasen, waarvan
de gekozen begin- en eindtermen telkens worden toegelicht.
Per hoofdstuk wordt na inleidende notities over Nederland, de katholieken en de R.-K.
Kerk eerst de ordeprovincie beschreven, voorzover relevant voor het onderzoek naar de
opleiding. Wie waren de verantwoordelijke ministers-provinciaal? Hoeveel leden telde de
provincie, hoe verliep de aanwas van studenten voor de priesteropleiding? Uit welke
plaatsen en streken kwamen deze jongeren? Is er iets te zeggen over hun sociale herkomst?
Welke kloosters en kerken had de provincie – met name welke noviciaten en studiehuizen
waren er? Een belangrijk punt zijn de werkzaamheden die de paters na hun opleiding en
vorming zouden gaan vervullen. Met enig cijfermateriaal én uiteenlopende voorbeelden
wordt een beeld gegeven van de actieve minderbroedersprovincie.
In het tweede deel van elk van dit drietal hoofdstukken komen de vooropleiding en
de eigenlijke ambtsopleiding ter sprake. Over de vooropleiding beperken we ons tot het
schooltype, de plaatsen van de colleges of andere scholen, een aanduiding van hun
programma. Hét onderwerp is de vorming tot priester, tot actieve religieus binnen het
noviciaat en de reeks studiekloosters. Enig beeld van het kloosterlijk leven wordt gegeven.
De vragen die betrekking hebben op het aantal en de herkomst van fraters-student
komen aan de orde onder het kopje Ledenbestand. Het is moeilijk om dit onderwerp los
te maken uit de notities over de ordesprovincie. Hetzelfde geldt voor de studiehuizen –
filosoficum en theologica. De geschiedenis van deze kloosters maakt onderdeel uit van de
historie van die provincie, zoals telkens in het tweede deel van elk hoofdstuk kort beschreven wordt. De meeste vragen worden verder telkens in het derde deel van de drie eerste
hoofdstukken aan de orde gesteld.
Op het derde hoofdstuk sluit het vierde als een vervolg aan. De informatie over de
studieprogramma’s van de derde fase en de bespreking daarvan eisen naar verhouding
zoveel op, dat er een afzonderlijk kapittel aan gewijd is.
In een vijfde hoofdstuk wordt het overleg van oversten en lectoren, gevoerd vanaf de
jaren 1950, verslagen. Het gaat met name om argumenten om het studieprogramma of de
dagorde te herzien. Vooral de kloosterlijke beslotenheid blijkt meer en meer te knellen.
Een nota van een overste bevat punten van zorg. Er dreigt zelfs een incident met Rome.
Vooral het interprovinciale lectorencongres van 1957 biedt veel informatie over de inzichten
van de docenten. Vlaamse en Nederlandse lectoren bogen zich daar over de verhouding
filosofie en theologie, over de ontwikkelingen in de dogmatiek en de moraaltheologie, in
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de bijbelstudie. Daarnaast is er de groeiende aandacht voor de franciscaanse spiritualiteit,
in gespreksgroepen en in de opleiding. Tenslotte kwam het na overleg tussen tal van orden,
congregaties en seculiere seminaries tot de opheffing van de studiehuizen in 1967.
In een klein hoofdstuk 6 gaan we even in op de opleidingen van de minderbroederskapucijnen, de minderbroeders-conventuelen, de dominicanen en van enkele andere
groepen. Een summiere beschrijving van hun provincies en vooral van de scholing van hun
a.s. priesters dient de vergelijking met die van de franciscanen.
In de nabeschouwing wordt gepoogd een en ander samen te vatten. Dan past een
antwoord op de vragen: was er beleid ten aanzien van de opleiding? Welke inhouden en
methoden kende deze scholing, welke invloeden kende het besloten kloosterlijk leven?
Welke habitus verwierven deze jongeren in habijt? In welke zin en mate bereidden de vele
jaren in kloosters de fraters voor op het werk dat zij als priester zouden doen? Welke
functies hadden die besloten studiekloosters, waarin de opleiding en de vorming plaats
vonden? Hoe is een en ander te verstaan binnen de contexten: de veranderingen in de
samenleving en cultuur, in de Rooms-Katholieke Kerk en speciaal in deze Nederlandse
minderbroedersprovincie? De nabeschouwing overziet de ontwikkelingen door de fasen
heen. Zij probeert een en ander te verstaan binnen de historie van de Kerk en van Nederland.

1 Herstel van het franciscaanse ordesleven in Nederland
1853-ca 1890
De opbouwfase van de Nederlandse provincie van de franciscanen begon met haar stichting
in 1853. In beperkte mate was het een herstel van wat vanaf 1572 door Opstand-enReformatie verloren was gegaan. De eenheid van de vroegere provincie Germania Inferior
werd door de onafhankelijkheid van België al in 1840 verbroken. De eindterm voor deze
fase ‘ca 1890’ is gekozen omwille van de opening in 1888 van het eerste grote studieklooster ‘Alverna’ te Wijchen. Dit feit betekende een zekere institutionalisering van de
vorming en opleiding. Fraters (priesterstudenten) gingen een categorie vormen binnen de
provincie, zelfs zouden zij een aanzienlijk deel van het ledental gaan uitmaken.

N EDERLAND
Blom en Lamberts palen voor de Nederlandse geschiedenis een periode van 1830 tot
1870/1880 af.1 Sinds de Franse tijd met haar imperiale invloed kwam de eenwording van
gewesten en steden tot één Nederland (met de inburgering van autochtonen) op gang. De
scheiding België-Nederland in 1839 volgde na de korte periode van de herenigde Nederlanden onder Koning Willem I. De bevolking groeide van 2 miljoen rond 1800 naar ruim 5
miljoen in 1900, het roomse volksdeel nam het snelst toe. Het percentage katholieken
kwam te liggen tussen 30 en 40%, maar zij bleven maatschappelijk achtergesteld bij de
leden van de voormalige Publieke Kerk: de Nederlands Hervormde. Gereformeerden,
andere protestantse groepen en joodse gemeenten vormden kleine minderheden. Van een
tekort aan intellectuele, culturele ontwikkeling werden vele katholieken zich pas tegen de
eeuwwisseling bewust. Vanaf 1870/80 kwam Nederland op moderniseringskoers: industrialisatie, georganiseerd kapitalisme met de sociale kwestie als één van de gevolgen. Urbanisatie bij de toenemende industrialisatie betekende ook trek uit het overwegend katholieke
Zuiden naar Hollandse steden. De sociale desintegratie werd ten dele opgevangen door het
netwerk van parochies in stedelijke nieuwbouwwijken. Aan het katholieke volksdeel
droegen ook bij arme Duitse textielhandelaren uit Westfalen, die snel integreerden en
diverse grote firma’s zouden stichten. Uiteraard bepaalden zij niet hét katholieke volksdeel.
Een liberale, christelijk-ethische mentaliteit domineerde sinds ca 1800, aanvankelijk
niet gericht tegen katholieken en hun priesters. Rigthart bespreekt moralisering en disciplinering van ‘het volk’ ondernomen door liberalen, socialisten, protestanten en katholieken.2
1 J.C.H.Blom en E.Lamberts (red.) Geschiedenis van de Nederlanden (Rijswijk 1993) 437.
2 H. Righart, Moraliseringsoffensief in Nederland in de periode 1850-1880, in Vijf eeuwen gezinsgeschiedenis (red.
Peeters H.F.M. e.a.) (Nijmegen 1988) 194-209.
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Het onderwerp is relevant: priesters in de basiszielzorg richtten zich op het leven van de
kerkleden, in het bijzonder op huwelijksleven, gezin, seksueel gedrag. Van Ussel heeft
duidelijk gemaakt, dat ‘het seksuele probleem’ geen katholiek monopolie was.3 De Regt
heeft beschreven, hoezeer ook in socialistische arbeiderskringen het beschavingsoffensief
werkte.4 Het burgerlijk waardenpatroon was niet specifiek christelijk: iedere samenleving
streeft naar voldoende maatschappelijke orde. Damsma vat samen: ‘De eigen rol van de
kerken beperkt zich dan tot het sanctioneren van ene in wezen burgerlijke moraal’. 5
De algemene doelstelling van het volksonderwijs luidde in de onderwijswetten van 1801
en 1806 ‘opvoeding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden’.6 Volksverheffing
moest een geordende samenleving garanderen. In die eerste decennia van de eeuw zagen
deze liberale burgers scholing niet als hét middel ter bevordering van de sociale mobiliteit.
Het hoger onderwijs was voor ‘meer beschaafde standen en hoogere maatschappelijke
werkkringen’, juist voor een moderniserend land was een nijver en braaf volk gewenst.
‘Links liberalen’ kwamen op het politieke toneel vanaf 1870, meer strevend naar vergroting
van de sociale beweeglijkheid. De katholieken in Nederland hadden voordeel gehad van
het liberale streven naar parlementaire democratie: zij steunden Thorbecke bij de grondwetswijzigingen van 1848. Vrijheid van vereniging en drukpers waren van betekenis ook
voor regulieren en hun werk. Pas nadien kwam er verwijdering tot de liberalen en toenadering tussen protestantse en katholieke orthodoxen. Het waren andere katholieken, andere
liberalen, andere protestanten geworden dan die van het begin van de eeuw.7 ‘Liberaalkatholieken’ zouden meer en meer bestreden worden door ‘ultramontanen’, of liever:
‘integralisten’.
Groen van Prinsterer keerde zich ‘anti-revolutionair’ tegen het vrijzinnige christendom
dat zich zo goed verstond met liberale denkbeelden. Dat ‘christelijke’ was hem teveel
synoniem voor het ‘maatschappelijke’. Het hield ook nog eens de sociale verschillen in
stand. De katholieken kregen vanaf 1853 leiding van eigen bisschoppen en pastoors. Ook
zij hechtten aan een confessie, aan een uitgesproken kerkleer en vooral klerikaal toezicht,
te beginnen met de eenhoofdige leiding van een paus. Waar de ideologische strijd tussen
vrijzinnige geesten en orthodoxe gelovigen zich concretiseerde in de schoolstrijd, daar

3 J. M.W. van Ussel, Geschiedenis van het seksuele probleem (Meppel 1968, tweede dr. 1969).
4 Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940; een historischsociologische studie (Meppel/ Amsterdam 1984).
5 Dirk Damsma, Van hoeksteen tot fundament. Het gezin in Nederland 1850-1960, in: Vijf eeuwen gezinsgeschiedenis
(red. Peeters H.F.M. e.a.) (Nijmegen 1988) 218.
6 H.Q. Röling, Onderwijs in Nederland, in: B. Kruithof, J. Noordman, P. de Rooy (red.), Geschiedenis van
opvoeding en onderwijs. Inleiding Bronnen Onderzoek (Nijmegen 1982) 66-86. Dasberg L. en J.W.G. Jansing, Meer
kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914 (Haarlem 1978) 23.
7 R. van der Laarse, De Deugd en het Kwaad. Liberalisme, conservatisme en de erfenis van de Verlichting, in: J.C.H.
Blom en J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam
2000) 2-46. Hij zet uiteen, hoe weinig ‘liberalen, protestanten van diverse snit, katholieken’ vast omlijnde en
intern onverdeelde groepen vormden. Hij spreekt van ‘liberalismen’, ‘protestantisering van de Verlichting’. L.J.
Rogier, Rotterdam in het derde kwartaal van de negentiende eeuw (Rotterdam 1953) Wijst op groepen binnen het
liberaisme, zoals katholieken en utopisch socialisten.
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konden zij medestanders worden van Groen. Abraham Kuyper zou de leiding overnemen
van de confessionele christenen, katholieken volgden.
De politieke strijd spitste zich echter toe op het volksonderwijs. De onderwijswet van
1857 hield vast aan het staatsmonopolie van het volksonderwijs, openbaar onderwijs
geheten.8 Het onderscheidde zich van het particuliere, te bekostigen door de cliëntele. Het
confessioneel onderwijs bleef bijzonder, dat is: particulier, te bekostigen door de ouders.
Die vormden met hun veelal kroostrijke gezinnen een groot deel van ‘het volk’ én zij waren
niet zelden arm zoals vele roomsen in de zuidelijke regio’s. Het bisschoppelijk mandement
van 1868 keerde zich tegen die in wezen niet-liberale claim op openbaar onderwijs. De
wetswijziging van 1878 bracht het confessioneel onderwijs zelfs in een zéér ongunstige
positie. In zijn verdediging verwees de betrokken minister, Kappeyne van de Coppello,
naar de Martelaren van Gorcum (de meesten waren minderbroeders) en protestantse
tegenbeelden. Geloofsstrijd maakt slechts slachtoffers, zo oordeelde hij. In 1889 kwam er
wel enige subsidie voor het bijzonder onderwijs. Na Groen werd Abraham Kuyper de
voorman van een confessioneel onderwijsbestel. Censuskiesrecht en uitsluiting van de
vrouwen beperkten nog lang de deelname van alle burgers aan verkiezingen – tot 1917/
1919.
De geschiedenis van de jaren 1880/1890 zit vol met letterwoorden om de diverse
organisaties in verband met de sociale kwestie én met de partijvorming aan te duiden. De
socialistische beweging werd onder meer geleid door enkele (ex-)dominees. De R.-K. Kerk
verzette zich niet alleen tegen wat zij zag als liberalisme en socialisme. Ook in liberale kring
ging men aandacht geven aan de negatieve gevolgen van industrialisatie en urbanisatie: over
‘slachtoffers’ gesproken. In de volgende fase zou zich deze geschiedenis zich doorzetten
met opkomst van confessionele stands- of vakorganisaties. Het ging overigens niet alleen
om de politieke macht en om sociale verhoudingen. Jan Romein schrijft aan het slot van
zijn hoofdstuk over (en tegen) het modernisme: ‘Nog slechts twee machten blijken tot de
vorming van een cultuur-gemeenschap in staat: de katholieke en de socialistische’.9 Hij
wijst wat de katholieken betreft op ‘het oude fonds der breede kerkelijke beschaving’,
waaruit dezen kunnen putten. Het gaat dan niet alleen om leer of ideologie, maar om kunst
en wetenschappen, om riten en devoties, om klank, geur en kleur. Daarmee wijst hij op
de opleiding incl. vooropleiding van de priesters, in het bijzonder die van de regulieren.

D E R.-K. K ERK
Het Concilie van Trente (1545-1563) had al verregaand het leven en werken van de Kerk
bepaald. Het katholicisme werd er scherper onderscheiden van het protestantisme. Ook
in Nederland was het generaties lang niet zo duidelijk geweest, wat katholiek en wat
8 De parlementaire geschiedenis in deze cruciale kwestie werd geschreven door dr. Cassianus Hentzen OFM.
Hij had het initiatief bij het opstellen van het eerste uitgebreide studieprogramma voor de eigen priesteropleiding
in 1923.
9 Jan Romein, De Lage Landen bij de zee (Utrecht 1934) 641.
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protestants was. Ook in het verleden zijn gelovigen wel onbekend of zelfs afkerig geweest
van machtsuitoefening uit Rome zonder dat zij daardoor de catholica (van geloof tot riten)
wilden opgeven. Onze geschiedenis valt bijna geheel onder tridentijnse condities. Een
decreet uit die kerkvergadering titelde Cum adolescentium aetas. Het sprak over de priesteropleiding voor de bisdommen. De vorming van de clerus werd verbeterd: de voorschriften
bleven eeuwenlang het beleid in diocesen en orden bepalen. De Kerk zocht ook kandidaten
voor de kerkelijke ambten onder minder gegoeden, mendicanten uitgesloten – daarmee
werden hier geen religieuzen als de minderbroeders bedoeld, maar zwervers en bedelaars.
Trente bracht de ceremoniarius voor de liturgie naar voren, regelde een ordelijk toedienen
van de sacramenten door de kerkelijke ambtsdragers. Tal van maatregelen vormden naast
de Protestante Hervorming de Reformatie van haarzelf. Zij zouden nog eeuwen dienst doen.
De Hervorming, de verdere vorming van de nationale staten, tastte meer en meer de ene
Pax Romana, de eenheid van de Europese naties onder leiding van de paus aan.10 Deze
denominatie Rooms-Katholiek was noodzakelijk geworden om haar te onderscheiden van
de diverse kerken van de Reformatie. De Franse Revolutie bracht afbraak van abdijen en
naasting van kloosters en onderdrukking van religieuzen. De ideeën van de Verlichting
verleidden zelfs roomse vorsten tot suppressie van het reguliere leven. Zij hadden baat bij
landskerken, niet of minder gebonden aan Rome. De R.-K. Kerk moest weer een plaats en
functies in de wereld herkrijgen. Grote internationale orden als de minderbroeders waren
welkome hulptroepen. Zij waren exempt: zij stonden in beginsel niet onder het gezag van
een lokale bisschop, maar onder dat van de paus.
Pius IX (1846-1878) bevorderde de Romeinse centralisatie inclusief de bureaucratie.11
Zelf begiftigd ‘met een oppervlakkige wetenschappelijke opleiding, zoals de meeste
Italiaanse priesters, zag hij alles als strijd tussen God en Satan zonder zakelijke analyse’,
zo kwalificeert Aubert hem.12 Pius kantte zich tegen de ‘moderniteit’, ijverde voor herstel
van het instituut R.-K. Kerk, voor het behoud van de Pauselijke Staat in de beroeringen
die tot de Italiaanse eenwording leidden.13 Merkwaardig is het, dat liberaal-katholieken
Noord-Europeanen waren, terwijl katholieken in de Zuidelijke landen tot fascisme neigden
– of daarmee zelfs pacteerden. Al met al legden politieke kwesties een last op de kerkgemeenschap.

10 Voor deze notities R. Aubert (1964 en 1974), J.-M. Mayeur e.a., Tome XI en XII (1990-2001), J. van
Laarhoven (1974), L.J. Rogier (1964), L.J. Rogier en N. de Rooy (1953 en 1956), J. Roes (1973), W. Goddijn
e.a. (1999).
Michel van der Plas, Klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de Katholieke Kerk (Amsterdam 2002).
11 Staf Hellemans, Strijd om de moderniteit. Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800 (Leuven 1990)
99-133 beschrijft de vorming van een georganiseerd massakatholicisme, dat zich in België, Nederland en andere
Europese landen ontwikkelde. Dit als gewicht in de Kulturkampf met het liberale denken, maar ook als antwoord
op de desintegratie t.g.v. schaalvergroting, pluralisme. Het klerikalisme paste bij die ‘verzuiling’.
12 R. Aubert o.c. (1964) 137-138.
13 Het veelgehoorde aanduiding ‘Kerkelijke Staat’ is misleidend: de R.-K. Kerk is niet voor een deel een staat.
De paus, hoofd van de Kerk was eeuwenlang tevens de heer van een staat, zoals elders koningen hun land
regeerden.
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Het pausschap werd versterkt door de dogmaverklaring van de pauselijke onfeilbaarheid op het Concilium Vaticanum I (1870). Deze uitspraak bevestigde de al eerder
gedane dogmatische uitspraak over Maria’s Onbevlekte Ontvangenis (1854). Een Syllabus
Errorum bij de encycliek Quanta Cura (1864) scherpte de antithese tegenover ideologieën
als liberalisme en socialisme aan. Dit bracht katholieken die oog hadden voor de politieke
en sociale vrijheid om rooms-katholiek te zijn in moeilijkheden. Relevant voor de opleiding
was de Congregatie der Studiën, die in 1908 de Congregatie der Seminariën en Universiteiten
werd. In 1967 werd zij de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding.14
Tijdens zijn pontificaat werd de leer van de Kerk verder gedefinieerd met als bronnen
Bijbel en Tradities. De formuleringen waren veelal tegen protestantse leerstukken gericht
en daarmee eenzijdig. Voor het volk verschenen er catechismussen, compendia van de
geloofsleer in vraag-en-antwoord-vorm. Op menig grootseminarie waren de handboeken
van dezelfde aard. Er werd meer doctrine aangeboden dan reflectie op het geloof bevorderd. Traktaten is het trefwoord voor de inhoud van de priesteropleiding: geloofswaarheden
in vaste verwoordingen, goed examineerbaar. Het Latijn bleef leven als kerktaal voor
officiële documenten en vergaderingen, uiteraard met de nodige neologismen. Het seminarie – studiehuis en convict – was het gewone model voor de opleiding en vorming. De
bediening van de sacramenten bepaalde een groot deel van het werk van de priester. Zelf
mocht hij niet huwen, maar hij was wel de vereiste getuige van de Kerk bij huwelijkssluitingen. Eucharistie, biechthoren, dopen, ziekenzalving vulden de dagen naast preken en
catechisatie. De parochiepriester was pastoor, herder, bestuurder van de gelovige gemeente.
De eigen priesterwijding was een hoogtijdag. Bepalingen betreffende tucht betroffen het
celibaat van de priester, een uniforme liturgie (Latijnse teksten, brevier, Gregoriaanse zang
naar Romeinse aard), oprichting van seminaries en tal van verplichtingen voor bisschoppen
en parochiepriesters. De seculiere clerus was verplicht de soutane of een soutanelle te
dragen, met het boordje en tonsuurtje, een stigma in het sociaal verkeer. De regulieren
hadden hun diverse klederdracht als een soort regimentsuniform. De clerus werd scherp
onderscheiden van het kerkvolk. De Goede Herder, een epitheton voor Jezus, werd het
ideaalbeeld voor de pastor.15 Voor een Kerk in defensie tegen liberalisme en modernisme
paste nog beter het beeld van waker.
Tussen 1846 en 1878 werden in de wijde wereld meer dan tweehonderd nieuwe
bisdommen en vicariaten gesticht; ondermeer werden die van Engeland én Nederland
opnieuw opgericht. Dit met toezicht via curie-organen en nuntii, ook via de generale
besturen van de orden en congregaties, die veelal in Rome zetelden. In Nederland waren
de op het Concilie van Trente gewenste seminaries in Den Bosch, Breda, Warmond,
Roermond en ’s-Heerenberg na enkele mislukte pogingen van 1559 opgericht.16 Mondiali14 H. de Valk o.c. (1998) 30-31.
15 De ram die Hermes droeg was het symbool van de vruchtbaarheid, verschillend van het zachtmoedige lam
op de schouders van de Heer.
16 Naast L.J. Rogier en N. de Rooy o.c., ook L.J. Rogier, Beekvliet 1815-1965, in: Herdenken en Herzien
(Bilthoven 1974) p.10-29. Zie ook Droës F. en S. Verschuuren, Groot-Seminaries, in: Katholiek Nederland en
de Verlichting. Een werkboek, 2 dln. (Tilburg 1987) dl.1 48-65.
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sering incl. kolonisering en missionering werd van betekenis voor de R.-K. Kerk én ook
voor de groeiende minderbroedersorden.
De Nederlandse bisschoppen van 1853 zochten voor de nieuwe kerkprovincie een
plaats te verwerven in de nationale samenleving.17 Zij moesten uit een aantal aartspriesterschappen en een niet steeds gewillig priestercorps een vijftal diocesen opbouwen. En
daarbinnen kwam de structuur van lokale parochies rond een kerkgebouw cum annexis.
Nieuwe kerktorens – op loopafstand voor de kerkgangers – gingen vanaf omstreeks 1870
die vestiging markeren. De grote orden hadden met veel leden en diverse huisadressen,
schuil- en echte kerken al een eigen netwerk of ‘achterban’ in de Hollandse Zending.
Tussen 1853 en 1903 zijn er ruim 500 nieuwe kerken ingewijd, de helft in het Noorden,
de andere helft in het Zuiden.18 Een volkskerk werd gevormd met een herkenbaar uiterlijk.
Daarin werden grote aantallen mensen verenigd en dan zo dat zij zich in lokale verbanden
bij elkaar thuis konden voelen. Niet alleen in dorpen, ook in stadswijken kon dat. De
opbloei van de vele reguliere groepen kan men ook zien als een zich verzamelen. Een goed
geformuleerde geloofsleer en moraal, ook uiterlijk vertoon in liturgie en devoties, processies
en bedevaarten waren middelen om een groot katholiek volksdeel te creëren. Voor dit volk,
voor deze parochies met kerk, scholen en andere voorzieningen waren geschoolde en
moreel voorbeeldige priesters nodig. Kloostermuren en kloosterlijke dagorde boden die
scholing en vorming van reguliere clerici onder de sociale controle van de oversten. De
materiële voorzieningen waren voor hen geregeld. Het herstel van de kerkprovincie werd
voltooid met een pastoraal concilie of synode 1865 in de Bossche Sint Jan, waarbij ook de
provinciaal van de minderbroeders-recollecten was uitgenodigd.19 De bisschoppen, uit de
seculiere clerus geëlecteerd, betrokken toch regulieren bij de opbouw van de kerkprovincie.20 Toch bleven seculiere heren paters niet zelden zien als hulptroepen voor de vroegmis
of een koude biechtstoel op zaterdag. En dat waar jezuïeten, recollecten/franciscanen,
dominicanen, augustijnen de Kerk in de voorliggende eeuwen hadden gediend. In de
nieuwe verhoudingen zouden de reguliere groepen vooral elkaars concurrenten worden.
Gregorius XVI (1831-1846) en andere voorgangers van Pius IX waren al conservatief
geweest. Van de eerste was de uitspraak: gewetensvrijheid is een deliramentum, persvrijheid
een publieke pest.21 Dat in een concrete situatie, zoals in Nederland vanaf 1796 reeds, de
politieke en ideologische verhoudingen ingewikkeld lagen, was in Rome niet steeds
17 L.J. Rogier en N.de Rooy: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (’s-Gravenhage 1953) en
Katholieke Herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853 (Den Haag 1956) geven de voorgeschiedenis
vanuit de Franse tijd.
18 J. Bank en M. van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000) 400.
19 Jan Jacobs, Van losse hulptroepen naar een welgeordend leger. Over de samenwerking tussen de priesterreligieuzen
bij de wederopbouw van katholiek Nederland na 1853, in: Jurjen Vis en Wim Janse (red.), Staf en Storm. Het herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 2002) 218-233.
20 Ter verklaring van het ongebruikelijk electeren in plaats van selecteren: een priester die tot bisschop gekozen
is maar nog niet tot dat ambt gewijd heet episcopus electus. Het werkwoord eligere is te vertalen als uitlezen,
kiezen uit een groep. In Nederland waren reguliere priesters lange tijd uitgesloten uit het bisschopsambt in de
lokale kerk. Missiebisschoppen daarentegen waren veelal regulieren.
21 P. de Coninck, Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf 1870-1880 (Leiden 1998) 39.
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duidelijk. Leo XIII (1878-1903) was evenzeer als zijn voorgangers voor behoud van de
wereldlijke macht van de Kerk – dit ter wille van een sterk centraal kerkbestuur. De Kerk
zou echter vooral door een verzoenende houding en openheid voor het goede in de
moderne wereld aan prestige moeten winnen. Deze paus zocht met zijn rondschrijven
Aeterni Patris (1879) in een herleefde scholastiek, met name in het neothomisme, een
veilige filosofie-en-theologie. Hij kantte zich wel tegen Immanuel Kant. Deze wijsgeer gold
als de toetssteen voor de afgewezen moderniteit van denken: zijn filosofie vormde een
pleidooi voor ‘de autonomie van de mens’, de Verlichting en de liberale mentaliteit. Vanuit
een sterke eigen positie van de Kerk wilde Paus Leo de moderne wereld kerstenen. In de
sociale kwestie presenteerde hij een andere ‘sociologie’ (lees: sociale leer) dan het socialisme, het marxisme, het fascisme en het liberalisme: een doctrine tegenover de andere. De
Kerk bleef het onderwijs én de sociale zorg beschouwen als ‘voorwerp van háár voortdurende zorg’ – een bij liberale leiders geliefde uitdrukking die diende om hún monopolie op
het volksonderwijs te claimen.

D E MINDERBROEDERSPROVINCIE
Voorgeschiedenis
In de inleiding is al enigermate aangeduid om welke orde en ordesprovincie het hier gaat.
Een typering werd toegevoegd: zeker aanvankelijk streefde het bestuur naar bevestiging
van het besloten kloosterlijk leven. De broederschap was ooit niet omwille van enig
werkdoel ontstaan: zij was een sociale en spirituele beweging. Zij werd onder de hoede
van de Kerk een organisatie met statuten en constituties. De beweging was in 1209
opgenomen binnen de juridische structuur van de Kerk.22 Al tijdens het leven van Franciscus namen leidinggevende broeders maatregelen om de sterk groeiende broederschap –
enkele duizenden over tal van landen verspreid – te regelen. Studie was omwille van
prediking én het ordesbestuur onmisbaar geworden. Klerikalisering trad op: broederspriester werden de oversten, van gardiaan tot en met minister-generaal. De anderen werden
‘lekenbroeders’. Voor de dagelijkse praktijk van de priesters moet herinnerd worden aan
Franciscus: hij wenste geen concelebratie, geen private missen.23 Eén priester diende de
mis op te dragen voor de gezamenlijke broeders.

22 Het historisch onderzoek betreffende de franciscaanse orden is belast met de these van de protestantse
auteur Paul Sabatier (1858-1928): de Kerk zou de franciscaanse beweging voor haar eigen doeleinden geschikt
hebben gemaakt. Zijn Leven van Sint Franciscus (1894) betekende het begin van historisch-kritisch onderzoek
van diens leven en geschriften.
23 Concelebratie betekent het gezamenlijk door een groep priesters voorgaan in de eucharistieviering. De
sacramentijnen hechten nog zeer aan deze handelwijze die sterk het onderscheid tussen gewijden en leken
benadrukt. Bij generale kapittels in Rome organiseren de kerkelijke instanties een dergelijke concelebratie, die
dan door een aantal ministers-provinciaal geboycot wordt. In deze periode was de private mis nog in gebruik,
hetgeen in de studiekloosters te Weert en Maastricht, met zoveel neomisten, een strak dienstrooster eiste.
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Steeds is er een zekere spanning tussen enerzijds het geloofsleven, de geest en het
werken van de kerkleden – ook van actieve religieuzen – en anderzijds het instituut Kerk
met zijn beleid. Datzelfde geldt voor een orde: er moet leven zijn én er moet structuur zijn
van het samenleven en –werken.24 Conflicten en afsplitsingen deden zich voortdurend
voor. De organisatie moest zich dan maar aanpassen.
In de Nederlanden hadden de minderbroeders zich al gevestigd tijdens het leven van
Franciscus, om te beginnen in Sint-Truiden.25 In 1228 kwamen er minderbroeders naar
de nog jonge stad ’s-Hertogenbosch. Vele steden, met name in de Zuidelijke Nederlanden
én in Holland, Zeeland en Utrecht, kregen franciscaanse huizen en kerken.26 In 1240 werd
de Provincia Rheni, de Rijnprovincie rond Keulen, verdeeld in die van Germaniae Superioris
(Alemaniae) et Inferioris (Coloniensis). In 1260 werd de Provincia Germaniae Inferioris
(Coloniensis) weer onderverdeeld in zeven custodieën, waaronder Holland, Deventer en
Brabant. Men sprak ook van de Natio Germano-Belgica, waarbij aan te tekenen valt: Belgium
reikte van Duinkerken tot Delfzijl. Bij de Vrede van Munster (1648) gebruikte men nog
die oude naam die al in Tacitus’ historie voorkwam. In 1529 werd de Keulse Provincie
verder verdeeld in Provincia Germaniae Inferioris (II) en Provincia Coloniensis. Voordat de
Nederlandse en Vlaamse broeders gescheiden werden, vormden de Nederlandstaligen die
Nederduitse Provincie. Daartoe behoorde echter niet het graafschap Vlaanderen dat onder
de Parijse provincie viel. De observantiebeweging was in West-Europa in meerdere orden
al in de vijftiende eeuw begonnen. Tientallen kloosters gingen van de Conventuelen of
Gaudentes over naar de Observanten, al of niet met enige dwang van de zijde van burgerlij-

24 R. Hostie o.c. (1972) 139-140 wijst op de strakkere en demokratische organisatie van de orde van de
dominicanen. De minderbroedersorden zijn ten dele naar hun model geordend.
25 J. de Kok OFM, Inleiding op inventaris 522 Rijksarchief Utrecht. RAU. 522.8-12 Chronologia Provinciae
Germaniae Inferioris (1901-1946) door de secretarissen. RAU 522.14 Ontwikkeling van de provincie sinds de oprichting
problemen en mogelijkheden ivm de voorbereiding op de nieuwe Ordinationes van 1965. RAU 522.15 De wederwaardigheden van de Franciskanen binnen de grenzen van de huidige Nederlandse Provincie-OFM met kaarten en grafieken.
Samengesteld tdv het Congres van de Franziskanische Akademie 23-28 juli 1984 te Amersfoort door Efrem
van Eijl OFM, Duitse vertaling Eugène Plouvier OFM. RAU 522.16 Verslag houdende wederwaardigheden van
de provincie over de periode 1228-1984 (1984). Fidentius van de Borne OFM, De Observantiebeweging en het
ontstaan der provincie Germania Inferior (1529), in: C.F.N. 1931 p.133-236. En De Minderbroeders in de Nederlanden, in: De Kath. Encyclopedie dl.17 (1937) kol. 683-686, en dl.17 (1953) kol. 827-829. en Overzicht van de
geschiedenis der Minderbroeders in de Nederlanden tot aan 1580, 1932. P. Polman OFM, De Nederlandse
minderbroedersprovincie in de pruikentijd 1670-1730, in: B.G.M.N. V (1953) p.52-92. W. Simons, Stad en
apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. 1225-ca.1350), dl.1. (Brussel 1987) p.5456. C. Sloots OFM De minderbroeders in de Nederlanden, in: B.G.M.N. I (1949) 512 e.v. David de Kok,
Geschiedkundig Overzicht onder Provincie 1853-1916, in: Jaarverslag 1915 p.3-30. Memoria Digna, in: N.S. 2 (1928)
62-64. Eeuwfeestnummer Neerlandia Seraphica (1953). 1960-1971, in: Variant (1971) 237-252. Bertilo de Boer
OFM, Desiderata inzake de provincie-geschiedenis, in: Neerlandia Seraphica (1961) 410-417. Mattheus Luppes
OFMConv, Schets van de Geschiedenis der Minderbroeders Conventuelen in de beide Nederlanden van 1220 tot 1953,
Hoesbroek 1954 geeft een institutionele geschiedenis, rijk aan gegevens over kloosters en personen, ook uit
de tijd vóór 1517.
26 Monasticum Neerlandicum Franciscanum, in: B.G.M.N. IV (1950) 136-141,283-285, 422-424; V (1951)
123-124, 265-273,; VI (1952) 125-126. Schoengen M., Monasticon Batavum dl. I: De Franciscaansche Orden
(Amsterdam 1941/42) + supplementen 1942, en Aanvullingen, in: Franciscaans Leven 19 (1949)-25 (1955).
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ke overheden of broeders zelf.27 Pater Jan Brugman, spreekwoordelijk welbespraakt, was
van deze kloosterhervorming in onze streken de grote voorman. Juist de minderbroederskloosters vervulden functies in het stadsleven. Niet zelden vergaderden stadsbestuurders
in een zaal, stukken werden bewaard, paters konden dienen als diplomatieke boodschappers. Adel en stadsbestuurders hadden grote invloed bij vestiging en hervorming van de
vele regulieren die zich soms in een stad vestigden.
Voor de Nederlanden kwamen een eeuw later de Reformatie en beeldenstorm uit
diezelfde zuid-westhoek. Vanaf 1572 werd het uitgebreide netwerk van kloosters en kerken
in de Noordelijke Nederlanden vernietigd: dat goldt voor vijftien van de 28 huizen van
de gehele provincie. De Martelaren van Gorkum werden gehangen in Den Briel, die van
Alkmaar vielen daar en één broeder in Ransdorp, en en verder sneuvelden nog minderbroeders in Roermond. De Martelaren komend uit Gorcum werden op 29 juni 1867 heiligverklaard bij gelegenheid van de viering van de marteldood van de apostel Petrus.28 Elf van
de negentien bloedgetuigen voor de praesentia realis van de Heer in de eucharistie waren
minderbroeder. Zij werden in 1675 zalig verklaard, maar de Nederlandse bisschoppen
wilden wrijvingen met ‘Protestants Nederland’ vermijden. Pas in 1881 werden zij de
patronen van de minderbroedersprovincie.
Ten tijde van de Hervorming en de daarop volgende vervolging of suppressie hadden
zich minderbroeders gehandhaafd als missionarissen. Een aantal van hen werkte in
huiskerken, staties geheten. Deze werden soms schuilkerken en er na 1648 werden er zelfs
stadskerken gebouwd. Voor deze paters was het kloosterlijk leven na de opleiding en
vorming voorbij. Ook in de zuidelijke Nederlanden waren vele minderbroeders het
kloosterlijk leven ontwend. Onder de Oostenrijkse heren en de Franse bezetters waren er
in de zuidelijke gebieden paters ‘geseculariseerd’. Bij het oprichten van de Belgische én de
Nederlandse minderbroeders-provincies gaf dat moeilijkheden. Waarom zouden die
priesters in recollecte kloosters gaan, die zij vaak niet eens gekend hadden? In het Zuiden
– het België en Limburg van later – waren er wel enkele kloosters gebleven.
Enig herstel buiten het Staatse gebied was er geweest met de vestiging in Megen (1645)
en de weer betrokken kloosters te Weert (1836/ 1839), te Venray (1845) – in Maastricht
werd nieuwbouw gepleegd (1857).29 Repressie bleef er nog in de Nederland nog onder
Koning Willem I. Deze onderdrukking trof vooral de aannamen van nieuwe ordesleden,
de vorming en scholing van regulieren en priesters. Onder Willem II eindigde de onderdrukking van het kloosterlijk leven in 1840. Novicen konden weer toegelaten worden,
kloosters weer bewoonbaar gemaakt, de studie op gang gebracht. Voor de franciscanen,
liever: recollecten, was het Megense klooster bij uitstek een huis met een recollect, verbor27 Uitvoerige beschrijving van wantoestanden in kloosters vindt men bij L.J. Rogier, Geschiedenis van het
katholicisme in noord-nederland in de 16de en 17de eeuw (Amsterdam/ Brussel 1964) 34-36, 57-59. Het grote aantal
kloosters in menige stad nam veel ruimte in beslag. Hun productie van bier en brood kon concurreren met die
van de ambachtslieden.
28 Hans de Valk, Nationale of pauselijke helden? De heiligverklaring van de Martelaren van Gorkum in 1867, in:
Trajecta (1997) 139-155. Dit artikel is ook onderdeel van de dissertatie J.P. de Valk, Roomser dan de paus? Studies
over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 1815-1940 (Nijmegen 1998).
29 Mathias Goossens OFM Het herstel der nederlandse Minderbroeders-provincie, in: N.S. 23 (1953) 275-281.
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gen regulier leven. De inrichting van de kloosterkerk, met de koorbanken boven achter
het orgel verborgen, was tekenend voor dezen levensstijl. Het kapucijnenklooster in het
iets verderop gelegen Velp heeft het koor zelfs achter de altaarwand. De scheiding der
naties bracht gescheiden provincies: hier een Vlaamse en een Nederlandse. Wereldlijke
heren hebben belang bij territoriale indelingen samenvallend met hun machts- en rechtsgebied. Het bovennationale karakter van de R.-K. Kerk en de vele grote orden zagen zij als
een hindernis voor hun doelstellingen. In het zuiden – de Oostenrijkse Nederlanden – had
Franz Joseph II al in 1782 binnen de provincie van de recollecten een scheiding tussen de
Brabantina en Mosana aangebracht. Uit de Brabantina werd voor een goed deel de nieuwe
Belgische provincie 1842 gevormd. De broeders die naar hun nieuwe vaderland Nederland
verhuisden, kwamen met name uit de Mosana, het naar de Maas vernoemde deel van
België. Voor de korte periode 1842-1853 gold een tussenregime voor de Nederlandse
recollecten.
Hostie berekende, dat er van de circa 300.000 religieuzen in 1775 een terugval was naar
ongeveer 80.000 in 1850.30 Nieuwe instituten kwamen er vanaf 1800, groei trad op tussen
1850 en 1900. Ook stopte het verval van de oude orde, het was voor een reorganisatie op
de oude grondslagen. Een opzienbarende opbloei constateert hij vanaf 1900.

De stichting van de nieuwe provincies
De oprichting van de ene Vlaamse provincie toegewijd aan St. Joseph viel in 1842.31 Vanaf
1830 konden de recollecten in België verstrooide broeders pogen bijeen te brengen. Het
ging maar om enkele tientallen minderbroeders. Vele decennia lang waren zij het kloosterlijk leven ontwend. De broeders hadden overleefd als pastoors en zwervende missionarissen. Men moest constituties en statuten van vóór de Franse Revolutie opdiepen. Bijna een
mensenlevenlang was er geen kloosterleven geleid. In Tielt kwam een groepje bijeen: vier
recollecten en achttien Vlaamse novicen. In het oostelijker gelegen Sint-Truiden kwamen
aanvankelijk zes broeders en drie novicen; het werden er twaalf plus 73 novicen, waarvan
vier Duitsers en 33 Nederlanders. Dit Belgische convent behoorde in die jaren 1830/40
nog tot de Nederduitse provincie. Het tweede klooster daarvan was dat van Weert, nog
daterend van vóór de Reformatie (1460). Het verwaarloosde gebouw werd in zijn schamelheid de lokatie van het bestuur van de nieuwe Nederlandse ordesprovincie. Het was pas
in 1836 weer door enkele paters en broeders betrokken. Sint-Truiden stuurde lector

30 R. Hostie o.c. (1972) 8-9.
31 D. Laureys, De Mindere Broeders van Franciscus 1842-1992. 150 jaar minderbroeders in Vlaanderen (Tielt
1992). Ingewikkeld was de voorgeschiedenis met telkens drie custodieën binnen twee provincies, gedeeltelijk
of helemaal afgescheiden van de Keulse resp. de Parijse provincies. Jozef Baetens, voormalig archivaris van de
orde in Rome en Jeruzalem, nu weer van Sint-Truiden merkt in zijn brief van 15 oktober 2004 op, dat de
Belgische provincie na het Ancien Regime en vóór haar stichting geen archief heeft kunnen vormen. Pater Van
Berlo had stukken verzameld voor zijn geschiedschrijving, maar juist zijnkamer te Sint-Truiden werd op 11
mei 1940 door Duitse bommen getroffen.
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Adolphus Koepp en een lekenbroeder om de vier oude bewoners tellende groep te
versterken. Daarna werden nog eens zes broeders – clerici en laici – gestuurd. 32
In de Zuidelijke Nederlanden, in het dan jonge België konden vanaf 1830 al novicen
aangenomen werden en fraters worden opgeleid. Sint-Truiden herbergde vele confraters
die straks tot de Nederlandse provincie zouden behoren. De precies tweehonderd eerstelingen van de Nederlandse provincie waren vóór 1853 gekomen. Nummer Eén, Franciscus
Schreven (1766-1858), was in 1790 ingetreden.33 De volgende kwam pas in 1803. In
oktober 1853 kwam de eerste novice van de nieuwe provincie binnen: Adjutus Thomassen
(1829-1892). In die eerste jaren kwamen er telkens in de loop van een jaar enkele nieuwe
leden binnen. In 1857 had Antonius Kusters maar één novice naast zich. Anselmus Ebben
treedt in met negen anderen in 1861: ondermeer uit Hernen, Wijchen en Woerden.
Benvenutus Franssen was één van de negen van 1866, acht kwamen op 28 september, de
negende pas op 9 november. De leeftijden van deze nieuwelingen lopen uiteen. Zij traden
vaak maar met één of twee in. Bij de eerste vijftig binnenkomers zijn maar twee lekenbroeders. Van de clerici was de leeftijd bij intrede ruim 23 jaar; de jaren liepen uiteen van 17
tot 35.
Pius IX benoemde in 1850 Julianus Jacobus van Loo (ook Bernardus genaamd) van de
prille Belgische provincie Sint Joseph van de Minderbroeders-Franciscanen van de striktere
Observantie tot visitator apostolicus.34 Dit met het oog op de oprichting van een Nederlandse
provincie. In 1852 kreeg hij per decreet van de Propaganda Fide (het ging om een missiegebied) opdracht provinciale statuten op te stellen. Die moesten conform zijn aan de Statuta
Barchinonensia (van Barcelona), versie 1633.35 Nota bene: deze waren meer dan twee
eeuwen oud, toen de Nederlandse broeders die het kloosterleven goeddeels ontwend
waren, weer ‘gereguleerd’ dienden te worden. De opdracht spreekt van een ‘herstel van
de kloosterlijke observantie’.36
Op 24 juli 1853 werd de Nederlandse provincie opgericht: Germania Inferior Fratrum
Minorum Recollectorum of Nederduitse Provincie. In 1927 kreeg zij als Patrona: Beatissima
Virgo Maria sine labe originale concepta en als Patroni: Sancti Nicolaus et Socii Martyres
Gorcomienses. Pas in 1945 werd de naam Provincia Neerlandia SS (Sanctorum) Martyrum
Gorcomiensium. Woorden als ‘Germaans’ en ‘Duits’ hadden een kwade klank gekregen
Een uniek geval was het stichten van de Nederlandse provincie op 24 juli 1853 niet.
Nadat de Heilige Stoel in de periode 1850-1860 de regels van 42 nieuwe congregaties had
goedgekeurd, werden er alleen al in 1862-1865 nog eens 74 nieuwe congregaties door
32 Van Berlo o.c. (1908) 47-48.
33 Gegevens in de historische ledenlijst van Ad van Keulen.
34 Daniël van Wely, Aloysius Lauer en de Nederlandse Minderbroeders-provincie. II. Intermezzo over de wetgeving
van onze provincie sinds 1853, in: N.S. 20 (1950) 275-279. Julianus Jacobus van Loo Gent 1818, priester in 1841,
baccalaureus van Leuven 1843, onderpastoor, trad in 1844 in de minderbroedersorde te Tielt. Na zijn professie
in 1845 lector theologie te Sint-Truiden. In 1850 Visitator Apostolicus voor Nederland tot 1856. Dan tot 1862
Procurator Generalis voor de Alcantarijnen en Recollecten. In 1863 provinciaal in België. Overleden in 1885.
35 Iriarte L., Geschiedenis van de Franciscaanse Beweging (Utrecht z.j.) 100. Kritische uitgave door M. Bihl, in:
Archivum Franciscanum Historicum, Quararacchi 25 (1932) 241-256.
36 RAU 522.26, 28, 29-31, 37, 40.

40

VOOR KERK EN MENSENWERELD

Rome erkend. Er was een breed verbreide restauratie gaande, gericht op het verenigen van
grote massa’s mensen onder bisschoppelijk en bóvenal pauselijk bestuur. Priesters en
religieuzen vormden het vereiste middenkader. Grote orden als die van de minderbroeders
waren bovendien exempt, niet onderworpen aan lokaal bisschoppelijk gezag. Met hun
hoofdzetels in Rome versterkten zij nog eens het centralistische beleid van de pausen. De
priesters konden via parochies, tal van verenigingen – een Derde Orde was er één van –
een breed kerkvolk binden. Het herstel van de ordesprovincie viel samen met het herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. De paters versterkten het basispastoraat.
De orde had al kerken en kapellen, zij bleef pastoors en predikanten leveren. Vorming,
opleiding, levensonderhoud en sociale controle waren verzekerd door de oversten en
lectoren.
In 1882 gaf de minister-generaal Novissima pro Cismontana Familia Generalium Constitutionum Collectio uit: een nieuwe verzameling van algemene regelingen voor de cismontaanse
familie.37 Ook de orde centraliseerde: het oude onderscheid tussen ultra- en cismontaanse
provincies ging verdwijnen. De Nederlandse broeders vestigden hun aandacht op de
provinciale en de generale statuten, nog gebaseerd op de aloude Barcelonese. Van Wely
wijst erop, dat het bestuur van de gehele orde in tal van ordesprovincies ontredderd was.
Pas in 1856 kon voor het eerst een generaal kapittel gehouden worden. De genoemde
Bernardus van Loo werd de procurator-generaal voor de Recollecten-Discalceaten. In 1883
ging er van het provinciaal kapittel een petitie uit naar Rome (het generaal bestuur). Deze
‘ultramontanen van weleer’ wilden vasthouden aan de strikte observantie mét oog voor de
Nederlandse situatie, die zo anders was dan die in Italië. Ook hier werkten sociale en
culturele verschillen c.q. misverstanden, ook op religieus en kerkelijk gebied. Pas in 1891
worden de provinciale statuten herzien.
In de inleiding is al iets van gezegd van de mentaliteit van de jonge provincie. De Statuta
van Barcelona kwamen voort uit de sfeer van de spaanse minderbroedersprovincies. Het
streven naar een strengere observantie van het reguliere leven stamt uit deze ultramontaanse gebieden. ‘Ultramontaans’ is hier vanuit Rome en Assisi gedacht. Dat de oude Nederlanden betrekkingen hadden met Spanje, via de macht van de Habsburgers, is bekend. De
nieuwe Nederlandse provincie was dus ook ultramontaans. Men versta dit ultramontaans
niet anachronistisch als een etiket voor een bepaalde roomse geesteshouding van Nederlandse katholieken in latere tijden. Als de minderbroeders in onze streken in de tijden van
suppressie nog vóór 1853 sommige studenten voor de opleiding-en-vorming naar het
cismontaanse Italië sturen, is dat naar Praeneste, nu Palestrina geheten, even ten Oosten
van Rome. Daar was een Spaans, dus ultramontaanse klooster van de strengere
observantie.38 Ook Urbino in de Marche wordt in de ledenlijst bij sommige leden genoemd
als plaats van intrede in de orde. Omdat die streken van het Italiaanse land een Spaanse
bezetting gekend had, kan men het ultramontaans in cismontaans gebied noemen.

37 Zie de noten bij D. van Wely o.c. (1950) 276.
38 De ledenlijst van Leers noemt meerdere malen Urbini als plaats van intrede en van wijding, waarschijnlijk
gelijk aan Urbino in de Marche.

HERSTEL VAN HET FRANCISCAANSE ORDESLEVEN

41

De recollecten in Nederland voegden zich in de nieuwe ordening, die van de Unio
Leonina (1897): Leo XIII reduceerde de observanten, recollecten, reformaten en discalceaten of alcantarijnen tot de franciscanen (OFM) en erkende naast hen de kapucijnen
(OFMCap) en de conventuelen (OFMConv). Van betekenis was, dat de toestand van alle
reguliere groeperingen zeer slecht was geworden: het aantal leden was al sinds de Franse
revolutie zeer sterk gedaald.39 Deze concentratie van de vele minderbroedersgroepen paste
binnen de algehele centralisatie en uniformering die van Rome, het hoogste kerkbestuur
uitging. De negentiende eeuw was overigens wel de tijd van de stichtingen van tal van
congregaties van priesters en leken, van mannen en vrouwen. Deze groepen waren veelal
sterk op het werk gericht, maar kregen meestal toch een kloosterlijk karakter. 40

Het provinciebestuur
Het bestuur van een franciscaanse provincie bestaat uit een minister-provinciaal, een vicaris
of custos, vier definitoren en een provinciesecretaris. Voor het burgerlijk recht heette de
provinciaal ‘president van de Sint Franciscusstichting te Utrecht’. Voor een schets van de
persoonlijkheid, van het leven en werken van de eerste provinciaals is er weinig of niets
te vinden. Necrologieën pasten niet in die verre tijden, zeker niet bij de recollecten.
Bidprentjes gaven verzen uit psalmen. Hun namen zijn wel van belang: de broederschap
incl. de opleiding én de werkzaamheden stonden onder hun verantwoordelijkheid. Een
provincie was niet op de eerste plaats een grondgebied, maar een netwerk van personen.
Scholen en studiehuizen waren uiteraard de meest stabiele lokaties, al kende de orde niet
de stabilitas loci van monniken.
Voordat de nieuwe provincie werd opgericht was het bestuur in handen van een
Vicarius-Provincialis Joannes Odendael, zelf zetelend als pastoor. Hij werd in 1844 voor
de periode tot 1853 opgevolgd door Petrus van Beek. Van Wely wijst erop, dat een tiental
minderbroeders op de staties zich verzetten tegen deze overste. 41
39 R. Hostie o.c. (1972):In 1770 waren er nog ca 210.000 mannelijke religieuzen, waaronder 142.000
‘franciscanen’ (‘minderbroeders’ is een beter woord); in 1875 (decennia na 1853!) was dat 37.000 resp. 27.000.
In 1965 was dat weer gegroeid tot 78.000, waarvan het kleine Nederland ca 1.450 telde.
40 Eén van de grootste van de 27 congregaties franciscanessen: de Franciscanessen van Bennebroek of van
Sint Lucia waren officieel Religieuzen-Penitenten der Derde Orde van de H. Franciscus. Zij was gesticht te
Rotterdam in 1847. De recollect Martinus Lonink (1804-1887) had een goed dozijn zusters uit een Bredase
congregatie naar Rotterdam weten te halen én toestemming gekregen om haar tot een nieuwe congregatie te
maken. De franciscanen met hun twee kerken in het centrum van de Maasstad hadden behoefte aan werk in
weeshuis of voor het onderwijs. Het is een exempel van een algemeen patroon: een pastoor – seculier of pater
– wist voor zijn parochie vrouwen te werven. Haar Lucia Gesticht stond nog aan de Coolsingel, dichtbij de
windmolen aldaar aan die stadsvest. Een detail: de zusters kregen een franciscaans bruin habijt ipv het zwarte
van Breda. De Luciascholen, met ondermeer een kweekschool voor meisjes, werden aan de Aert van Nesstraat
gevestigd en hadden veelal een franciscaan als moderator.
41 D. van Wely OFM, De Studie-opleiding in onze provincie, in het bijzonder het onderwijs in de kerkgeschiedenis,
in: N.S. 22 (1952) 75. En Het “bestuur” van de Provincia Germaniae Inferioris tussen de jaren 1796-1853, in: N.S.
23 (1953) 362-373, 424-441.
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Voor de eerste periode 1853-1861 was de minister-provinciaal Johannes Dominicus
de Bruin (1822-1899) geboren in Reek, een plaatsje tussen Nijmegen en Den Bosch, niet
ver van Megen. Hij trad waarschijnlijk daar in op 18 oktober 1840. Van 1861 tot 1868:
Michael van der Mazen (1826-1878) geboren in Megen, trad in op 3 oktober 1844.
Voor de periode 1868-1877 was Theodorus Peters (1833-1879), ook al van Megen
geboortig, de provinciale overste. Hij trad in het klooster in 1852. De classicus Sybrand
Galama, rector van het college, plaatste deze overste tegenover Simon Bennenbroek (18641955), provinciaal geworden in 1910, de man van de doorbraak in de volgende fase.42 Als
contrast met deze ‘baanbreker’ schetst hij het aanzien van ‘de eerste Brabantse ministerprovinciaal’ (tellen we er al niet twee?) Theodorus Peters. Er is één foto van deze pater, een
bakkerszoon met als bijnaam ‘Heilig Doruske’, een ingetogen man met vroom neergeslagen
ogen. Galama liet een foto van Simon ernaast plaatsen. Deze kijkt frank én bedachtzaam
naar rechts. Op diens pij prijkt een koninklijk ordeteken. Een actieve franciscaan als deze
overste kon nationale erkenning krijgen. De vrome Peters van ongeveer veertig jaar eerder
paste in de vroege jaren van de Nederlandse provincie. Galama karakteriseert die tijd: ‘Het
accent lag op de verinniging, op de recollectie. Dit is te verstaan als: een besloten leven
leiden beheerst door meditatie, contemplatie, soberheid. De kloosterlijke observanties
werden stipt geëerbiedigd en steeds weer als ideaal voor-gehouden. De hoogtepunten van
dat stille en vrome leven bestonden uit luisterrijke plechtigheden in de kerk en aan tafel.’
Voor de man zelf citeert hij het Liber Recommendationis Megensis (Het memoriaal van het
Megense klooster): ‘vir orationis internaeque cum Deo conversationis’, een man van gebed,
in innig gesprek met God. Theodorus overleed in 1879, op 46-jarige leeftijd.
Johannes Trix (1832-1897), in 1877-1885 overste kwam van Boxmeer, ook één van
die enclaves langs de Maas waar regulieren zich hadden kunnen vestigen. Daar waren het
karmelieten. Hoe hij bij de minderbroeders kwam in 1849? In 1845 was een Gijsbertus
Trix uit Boxmeer ingetreden, neef of broer, in 1825 geboren. Ene Frans, ook uit Boxmeer,
nam in 1859 als kloosternaam Gijsbertus; hij moet een oomzegger geweest zijn. Johannes
arriveerde een maand later dan zijn dertien lotgenoten, november 1849. Het overlijden
kwam in 1897. Onder Antonius H. Kusters (1827-1906) uit Sittard, provinciaal in de jaren
1885-1889, werd ‘Alverna’ vanaf 1886/1887 gebouwd en in 1888 geopend als eerste echte
studiehuis.

Ledenbestand en herkomst
Uit de grondige tellingen, de overzichten en beschouwingen die Baan geeft, vatten we
slechts samen de passage ‘Het aantal ingetreden clerici’.43 In de periode 1865-1886 was het
aantal zeer beperkt: gemiddeld 6.6 en in 1886-1925: gemiddeld 18.6. In 1926-1940:
gemiddeld 50.3, maar in 1941-1960: 33.9. Uniek waren de jaren 1930-1935: per jaar
42 Sybrand Galama OFM, Pater Simon Bennenbroek 1864-1955. Een Groot Brabander, in: Brabantia (1956), 235240, en N.S. 27 (1957) 115-120.
43 Baan o.c. (1965) 102-104.
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traden er bijna 60 tot bijna 70 fraters-novice in. Voor de opvallende klas van 1951 (51
novicen) moet men er rekening mee houden dat er voor de scholieren van 1944 een jaar
verloren ging, zodat in 1945 een groter aantal aan de middelbare school c.q. kleinseminarie
begon. Zes jaar later traden daar nog velen van in.
Baan (1965) geeft het totale aantal per 1 januari telkens na vijf jaar. Voor 1856 geeft
hij 201 leden, voor 1896 tweemaal zoveel: 402.44 Tweehonderd minderbroeders (paters,
fraters en lekenbroeders) zouden de nieuwe Nederlandse provincie gaan vormen. SintTruiden herbergde vele confraters die tot de Nederlandse provincie gingen behoren.
Anderen waren of als pater of als frater-in-opleiding elders (geweest), maar vielen onder
die 200 incl. de 50 á 60 paters van de Hollandse staties. Waar het om onderzoek naar de
opleiding en vorming gaat, is de instroom van nieuwelingen van belang. In de Zuidelijke
Nederlanden, in het dan jonge België konden al vanaf 1830 novicen aangenomen werden
en fraters opgeleid. Waar kwamen de kandidaten in het jonge Nederland vandaan?
Aantallen intredenden per jaar van de tweehonderd clerici die in 1853 de provincie gingen
vormen.
1790.1 1803.1 1808.2 1809.1 1814.6 1818.1 1819.1 1820.2 1821.2 1822.4 1825.3
1827.3 1829.3 1830.6 1831.4 1832.1 1834.3 1835.2 1836.5 1837.3 1838.1 1839.2
1840.10 1841.6 1842.7 1843.2 1844.7 1845.15 1846.10 1847.9 1848.6 1849.14 1850.5
1852.14.45
Totaal 162 clerici, van wie 159 paters – drie geprofeste fraters werden niet gewijd.
Herkomst van de intreders van vóór 1853
Holland:
Amsterdam 28, Rotterdam 15, Haarlem 3, Den Haag en Woerden 2, en
telkens eentje uit Limmel, Hoorn, Westwoud, Obdam, Den Helder, Leiden,
Haastrecht, Gouda, Monster, Boskoop, Berkel.
Gelderland: Gorinchem 5, Nijmegen 3, Wijchen, Duiven en Tiel 2. Verder Culemborg,
Neerbosch, Elden, Hedel, Ammerzoden, Zaltbommel, Druten, Hernen,
Bergharen, Heijen.
Brabant:
Gemert 9, Boxmeer 4, ’s-Hertogenbosch, Uden en Grave 3, Tilburg, Helmond, Ravenstein, Megen en Macharen 2. Verder Breda, Oosterhout,
Drunen, St.Oedenrode, Bakel, Valkenswaard, Reek, Haren.
Limburg:
Maastricht, Weert, Geleen.
Utrecht:
Utrecht 6, Amersfoort 2 en Harmelen, Odijk, Oude Rijn, Zeist, De Bilt.
Overijssel: Deventer 2, Steenderen en Kampen.
Friesland:
Leeuwarden, Franeker, Diemerbrug.
Duitsland: Thalheim.
België:
Geel, Deinze, Heusden, Yperen en Antwerpen.

44 Zie de grafieken op pp. 100, 107, 116 voor bijna de gehele periode.
45 Deze gegevens zijn geput uit de ledenlijst door Humbert Leers opgemaakt. Dit geldt ook voor het staatje
op pag. 57 en voor de plaatsnamen.
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Holland, met aan kop Amsterdam en gevolgd door Rotterdam, leverde vele leden. De
verklaring ligt voor een deel in de Hollandse Zending. Hier lagen ook de grootste staties
c.q. parochies van de recollecten. Verder plaatsen in Brabant, Gelderland (het uitvalsgebied
van Megen), Utrecht. Het Noorden, Friesland (exc. Bolsward) en Groningen waren het
minst vertegenwoordigd, uiteraard vanwege het geringe aantal katholieken.
1853.1 1854.7 1855.2 1856.3 1857.2 1858.2 1859.2 1860.5 1861.9 1862.4 1863.2
1864.2 1865.2 1866.9 1867.5 1868.8 1869.9 1870.4 1871.9 1872.6 1873.4 1874.3
1875.3 1876.6 1877.5 1878.3 1879.7 1880.4 1881.5 1882.7 1883.9 1884.10 1885.11
1886.20 1887.12 1888.13 1889.16
Totaal 131 – 1 overleden novice: 130.
Met name in de jaren 1880 groeide het aantal novicen gestaag. De stichting van een groter
studiehuis werd nodig: ‘Alverna’ genaamd in de gemeente Wijchen, niet ver van Megen
en Nijmegen.
De leeftijden van deze nieuwelingen lopen uiteen. Van de clerici is de leeftijd bij intrede
ruim 23 jaar. De jaren lopen uiteen van 17 tot 35. Zij traden vaak maar met één of twee
in. Bij de eerste vijftig binnenkomers zijn maar twee lekenbroeders. Telkens kwamen er
enkelen binnen om aan hun noviciaatsjaar te beginnen. De traditionele datum van inkleding 7 september treffen we voor het eerst aan in 1903. De intrededata waren, zoals vóór
1853, soms individueel, dan weer op een dag in oktober – Franciscus’ feestdag 4 oktober
was een peildatum.
Herkomst van de intreders 1853-1888
Holland:
Rotterdam 19, Amsterdam 16, Delft en Haarlem 8, Gouda 6, Den Haag 4,
Oudewater en Gorinchem 3. Telkens 2 uit Alkmaar, Schiedam, Woerden,
Leiden, Heemstede en Zoetermeer. Verder nog uit Reeuwijk, Langbroek,
Westerblokker, Zwaag, Sommelsdijk, Westwoud, Nes bij Amsterdam, Hoorn,
Honselersdijk, Zwijndrecht, Zaandijk en Schoonhoven.
Gelderland: Nijmegen 6, Wijchen 6, Ammerzoden 6, Zaltbommel 4, Bergharen en
Kerkdriel 3. Verder uit Maasbommel, Tiel, Zeddam, Heijen, Altforst, Hernen,
Velp, Huissen, Gendringen en Dinxperlo.
Brabant:
Gemert 6, Grave 5, Megen 5, Steenbergen 4, Venray en Someren 3, Breda
2. En enkelingen uit Den Bosch, Tilburg, Berchem, Berlicum, Geldrop,
Veghel, Boxmeer, Borkel en Schaft, Valkenswaard en Stratum.
Limburg:
Weert 12, Maastricht 4, Sittard, Voerendaal, Afferden, Ulestraten 2. En uit
Wanssum, Velden, Venlo, Helden-Panningen, Heijthuysen, Schimmert,
Nederweert en Swartbroek.
Utrecht:
Utrecht 2.
Overijssel: Zwolle en Heino.
Friesland: Bolsward 2
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Groningen: Coevorden 2, Groningen
Zeeland:
Goes
België:
Stockum, Bree en Neeroeteren
Duitsland: Aken, Alstätte en Brüggen
Totaal 213 personen.
De twee grote Hollandse steden Rotterdam en Amsterdam gaan weer aan kop. Enkele
kleinere steden in die provincie, het Gelders rivierengebied en Limburg leverden het
merendeel van de clerici. In het geheel 86 plaatsnamen, veelal plaatsen met franciscaner
kerken of kloosters. De befaamde Rotterdamse schuilkerk aan de Leeuwenstraat heeft een
rol gespeeld.46 De vier broers Kruitwagen stamden uit die buurt: Bonaventura (intrede
1892), Eustachius, Amandus en Victorianus (intrede in de jaren 1880/90) vormen een
voorbeeld van ‘Rotterdammers in de orde’. Een ander viertal waren de gebroeders Pompen
uit het Gelderse Rossum. Het familieverband Castelein-Sloots telde ook meerdere franciscanen, vele andere zouden te noemen zijn. De paters waren voor de nieuwelingen op de
eerste plaats rolmodellen voor een priesterlijke leven en niet voor het kloosterleven. In die
steden waren de paters als parochiegeestelijken gezien, van koorbanken bevolkt door vele
tientallen fraters, broeders en paters was er nauwelijks vermoeden bij degenen die zich
meldden voor de orde.

Kerken
De stichting van de nieuwe provincie viel samen met het herstel van het bisschoppelijk
bestuur. Neerlandia Catholica bevatte ook een Neerlandia Seraphica. De minderbroeders
hadden al menige statie – met name in het grote Haarlemse bisdom. Nu kwamen er
territoriale parochies. Het grote aantal franciscaner kerken groeide sterk: het zouden er
ooit van drie-en-twintig ruim tachtig worden.47 Kerken waren er in Alkmaar (1622, 1857
seculier), Amsterdam (De Boom 1628, rectoraat in 1856) en de ‘Mozes-en-Aäron’ (naar
de beelden in de voorgevel, in 1641 gesticht ter bekering van de joodse buurtgenoten)48,
Bolsward (1619), Coevorden (1789), Delft (1709), Franeker (1619), Gorinchem (1628),
Gouda (1633), ’s-Gravenhage (1768), Hernen (1674), Hoorn (1620, in 1868 opgeheven),
46 Rotterdam geschetst in zijne voornaamste Gebouwen, Kerken en Gestichten (Rotterdam 1863) 110-119. Na de
dood van de ondergedoken jezuïet – de sociëteit was in 1773 verbannen – was de statie overgedragen aan de
minderbroeders. Het torenloze gebouw lag volledig ingeklemd in een huizenblok en was slechts bereikbaar via
stegen, achter het tegenwoordige stadhuis aan de dan gedempte stadsgracht Coolsingel.
47 Th.Jansen o.c. (Nijmegen 1976) telt er 24. Voor kloosters en kerken van de franciscanen zie archiefinventaris 408 in het Rijksarchief Utrecht.
48 De kleine beeldjes die men nu aantreft bij het huis voor de huidige communiteit stammen van twee huizen
die ooit als kerk dienden in de Jodenbreestraat – de straat van Rembrandts woning. Het portret van Titus in
monnikskap kan gevormd zijn naar het beeld van de broeders die hij daar zag. Voor de geschiedenis van deze
kerk met pastorie Dalmatius van Heel en Bonfilius Knipping, Van Schuilkerk tot Zuilkerk. Geschiedenis van de
Mozes en Aäronkerk te Amsterdam (Amsterdam 1941).
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Kampen (1633 in 1853 geruild voor die Lichtenvoorde), Leeuwarden (1616, in 1854
opgeheven), Leiden (1622), Nijmegen (1643), Oudewater (1719), Rotterdam (1709),
Vorden (1694), Woerden (1653), Wijchen (1675, nieuw in 1854), Zaltbommel (1663).
Wolvega (1598)49.
Vele van deze kerken hadden een voorgeschiedenis, soms als huiskerk zoals de Mozes
en Aäron. Bijzonder waren de bijeenkomsten in Den Haag. Menige ambassade had als
vertegenwoordiging van een katholiek land een kapel aan huis. De Staten van Holland
konden, ondanks het aandringen van hervormde predikanten, weinig doen tegen het
bezoek van Nederlandse katholieken aan de vieringen in deze ruimten. De befaamde
schuilkerk Sinte Rosalia aan de Leeuwenstraat in het centrum van Rotterdam was bij het
verbod op de sociëteit van de jezuïeten (1773) overgenomen door de minderbroeders, zoals
dat op vele plaatsen gebeurde. Merkwaardig was wel, dat een jezuïet heimelijk werkzaam
bleef in een kamertje bij deze kerk, wel gehinderd door de minderbroeders. In Crooswijk
bij Rotterdam – later een volkse stadswijk – was er tot 1844 een huis met grond geweest,
een legaat van een bevriende relatie. Deze kwam in 1854 in bezit van de de Leeuwenstraatse kerk en werd in 1864 overgedaan aan het bisdom Haarlem.50 In 1869 kwam er niet ver
van De Leeuwenstraat in Rotterdam de tweede franciscaner kerk: St. Antonius, in de volksmond Het Boschje. Deze bijnaam dankte de kerk aan het minimale geboomte niet ver van
het Hofplein op de kop van de Coolsingel. In een stad als Rotterdam waren alle kerken
in het oude stadscentrum van regulieren: franciscanen en dominicanen; later voegen zich
de redemptoristen en jezuïeten erbij – zij het iets buiten de oorspronkelijke Coolsingel en
Goudse Singel. ’n Dergelijke lokalisering treft men ook aan in Amsterdam, Delft, Leiden,
Haarlem.

Kloosters
In 1869 stelde het provinciebestuur: ‘dat het welzijn der provincie afhangt van de vermeerdering der kloosters en successieve gematigde vermindering der Staties, waar de religieuse
geest verminderd wordt, ja bij zoveelen geheel weggaat’. De noviciaatkloosters en studiehuizen verdienden de eerste aandacht. De studiekloosters – met uitzondering van het

49 J.ten Have e.a., … maar de toren ging niet verloren. De historie van de St. Franciscus-parochie Wolvega, Wolvega
1990.
50 B. Kruitwagen, Een klooster te Crooswijk, in: N.S. 6 (1932) 348. De kapel op tegenwoordige R.-K. begraafplaats is toegewijd aan Maria ter Engelen, een verwijzing naar de kerk Maria degli Angeli, ten zuiden van Assisi.
D. van Heel, De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam (Rotterdam 1940) 51-58 geeft een uitvoerige
historie over de hofstede met kapel Groenendaal in Crooswijk die de minderbroeders van een weldoenster
zouden erven. Na onderhandelingen met de koning en het stadsbestuur mochten de minderbroeders van de
Leeuwenstraat de erfenis niet aanvaarden. Als compensatie kregen de minderbroeders van de Haarlemse bisschop
toestemming een tweede kerk in Rotterdam te stichten. Het legaat was naar het bisdom gegaan. Daniël van Wely,
Rotterdam: 250 jaar Minderbroeders, in: N.S. 30 (1960) 17.
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Wijchense ‘Alverna’ – hadden veelal een lange voorgeschiedenis.51 In 1228-1311 hadden
de eerste vestigingen van minderbroederskloosters plaats gevonden, een tweede golf was
er in 1439-1489. Bijna alle steden van betekenis hadden ooit een minderbroederklooster
van Gaudentes (conventuelen) of van Observanten, bij voorkeur bij de stadspoort. Daarnaast nog huizen voor clarissen en zeer vele voor zusters-tertiaressen. Aanvankelijk werden
veelal kleine kloosters met kapel gebouwd; de stichtingsjaren zijn nauwelijks feilloos te
achterhalen.52
De minderbroeders kwamen reeds in Sint-Truiden in 1220, nog tijdens het leven van
Franciscus. De stad zou van belang worden voor de oudste leden van de Nederlandse
provincie. De broeders arriveerden in 1228 in ’s-Hertogenbosch, één van de vier grote
steden van het hertogdom Brabant. Pas in 1192 had de plaats stadsrechten gekregen. Dat
gold voor vele steden waar minderbroeders kwamen: de stedelijke status was recent. Het
waren steden in opkomst. Het hertogdom Brabant was ontstaan uit het graafschap Leuven
– en dat was weer dé studieplaats voor menige doctor c.q. lector. In 1853 was het met vele
steden in Holland veel slechter gesteld dan in dat verre verleden.53
De oudste en lang belangrijkste stad van het graafschap Holland: Dordrecht – met een
minder-broedersklooster – kreeg de stadsrechten in 1220. In 1234 kwamen er minderbroeders in Maastricht; zij stichtten een klooster in de Pieterstraat.54 In de bisschopsstad Utrecht
zijn er nog niet ver van de Domkerk de voormalige gebouwen van de Observanten, deels
51 Michael Schoengen, Monasticon Batavum, Amsterdam 1941/42 dl. I: De Franciscaansche Orden. Supplementen 1942, en Aanvullingen, in: Franciscaans Leven (1949-1955). En Die Klöster des ersten Ordens vom hl. Franziskus
im Königreich der Niederlände, in: Franziskanische Studie (1927) 1-51. Franciscana, het historisch tijdschrift van
de minderbroeders uit de Zuidelijke Nederlanden resp. Belgie geeft een reeks artikelen over de huizen, door
Houbaert, Baeten, Ceyssens, Ooms, Roggen. Rogier L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland
in de zestiende en zeventiende eeuw (Amsterdam/Brussel 1964 3e dr.) dl.1 p.53 e.v. J.Taal, De Goudse kloosters in
de Middeleeuwen (Hilversum 1960). Bakker F.J., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594 (Assen/
Maastricht 1988). Henderikx P.A., De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland (Dordrecht
1977). Bakker F.J., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594 (Assen/ Maastricht 1988). Verbeek OFM
Beda, De komst der Minderbroeders in het hertogdom Brabant en hun vestiging te ’s-Hertogenbosch (1228), in:
Collectanea Franciscana Neerlandica II (1931) 61-131. Bak OFM C.M.G., Minderbroeders komen naar den Bosch,
in: 750 jaar minderbroeders in Nederland, deel I: 1228-1529 (Utrecht 1978) 7-25A.van Hulzen, Utrechtse
kloosters en gasthuizen (Baarn 1986) 42-47. H. steunt op de franciscanen Van Heel en Fick. De provincie zag
haar oude wens het provinciaal bestuur te vestigen in Utrecht pas na 1967 vervuld. C.W. Bruinvis, Te Alkmaar
in den geuzentijd 1566-1572 (Alkmaar 1894). W.Lampen, Documenten aangaande de Minderbroeders te Alkmaar.
Extrait uit Franciscana (Antwerpen 1924 nr.3). H. Goyens, Zes nieuwe parels aan S. Franciscus’ kroon (Mechelen
1927).
52 Michael Schoengen, Die Klöster des ersten Ordens vom hl. Franziskus im Königreich der Niederlände, in:
Franziskanische Studie (1927) 1-51. Franciscana, het historisch tijdschrift van de minderbroeders uit de
Zuidelijke Nederlanden resp. Belgie geeft een reeks artikelen over de huizen, door Houbaert, Baeten, Ceyssens,
Ooms, Roggen. L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw
(Amsterdam/Brussel 1964 3e dr.) dl.1 53 e.v. J.Taal, De Goudse kloosters in de Middeleeuwen (Hilversum 1960).
F.J. Bakker, Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594 (Assen/ Maastricht 1988).
53 Auke van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 1987.
54 Cunibertus Sloots OFM, De minderbroeders te Maastricht, in: BGMN V (1951) 454-458. P.A.W Dingemans.,
De oude minderbroeders. Het eerste minderbroedersklooster (Maastricht 1983). G.J.B.Verbeet, 750 jaar Minderbroeders in Maastricht, 1234-1984 (Utrecht 1984), Binnenpandreeks 8.
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daterend van 1246.55 Omstreeks 1304 was er een kloostertje in Amsterdam. De befaamde
Jan Brugman kwam ook in Amsterdam de observantie, de hervorming van het religieuze
leven prediken.56 En er werd voor deze Observanten een groot klooster met kerk en tuin
gesticht aan de O.Z.Voorburgwal, één van lange reeks conventen aan deze zijde van de
stad.57 In 1461 volgde de stichting van het klooster te Weert op de Biest. Het werd bij het
kasteel van Horne, Aldenborch, gebouwd. In 1455 verlieten de observanten de Pieterstraat
te Maastricht, lieten niet-hervormde medebroeders als conventuales achter en stichtten een
kluizenarij, later klooster te Lichtenberg, ten zuiden van de stad. De Slavanten, nog op een
caféraam te lezen, is een wonderlijke Limburgse verbastering van Observanten. Voor het
begin 16e eeuw acht Taal het mogelijk, dat het klooster van Gouda, het eerste observantenconvent in de Noordelijke Nederlanden, opleidingshuis is geweest.58
Megens convent dateert van na Opstand en Reformatie: 1645.59 Het klooster werd
gesticht in het graafschap Megen, niet-Staats gebied. In 1629, dus later dan elders, waren
de minderbroeders en andere geestelijken uit Den Bosch verdreven. Zij konden zich na
kort verblijf in Boxtel in 1645 te Megen vestigen. Het stadsbestuur had verlangd, dat zij
een Latijnse school bemanden. Een of twee paters werden ‘professor’ van de stedelijke
Latijnse School – de schoolleider heette ‘prefect’. In Megen was van 1796 tot 1814 en van
1842 tot 1855 een theologicum, vanaf 1797 tot 1814 én van 1842 tot 1859 ook filosoficum
– al zijn de termen voor die data zwaar.60 Het noviciaat was er in 1802-1815. Bijna alle
kloosters werden door de Fransen, na hun inval in de Nederlanden, in 1796 opgeheven,
uitgezonderd Megen dat tot 1815 open bleef. De Latijnse stadsschool daar behield haar
paters als leraren. Wel was de Latijnse school vanaf 1817 formeel een openbare staatsschool, totdat de minderbroeders haar als een school van het bijzonder onderwijs onder
eigen beheer namen. Buitenposten met pastoors kwamen er in Ammerzoden, Zaltbommel,
Hernen, Wijchen, Nijmegen.
Venray behoorde tot het Hertogdom Gelre – later viel het onder Pruisisch bewind.61
In 1647 trokken enkele broeders in een boerderij te Venray. Eerder was daar de ‘statie’

55 A.van Hulzen, Utrechtse kloosters en gasthuizen (Baarn 1986) p.42-47. H. steunt op de franciscanen Van
Heel en Fick. De provincie zag haar oude wens het provinciaal bestuur te vestigen in Utrecht pas na 1967
vervuld.
56 Hij zou begraven liggen op de plaats, waar ooit het Nijmeegse minderbroedersklooster lag, dicht bij de
westelijke poort en de Waal. Daar rest alleen een straatnaam.
57 Dalmatius van Heel en Bonfilius Knipping, Van Schuilkerk tot Zuilkerk. Geschiedenis van de Mozes en
Aäronkerk te Amsterdam (Amsterdam 1941) 171-174. Jan Kalf, De katholieke kerken in Nederland. Bisdom Haarlem
(Amsterdam z.j.).
58 J. Taal, De Goudse kloosters in de Middeleeuwen (Hilversum 1960)128-129.
59 Beda Verbeek OFM en Marculphus Heijer OFM, Drie eeuwen klooster en gymnasium van Megen (s.l. 1946).
60 Sybrand Galama, Megen een eeuw geleden (1862), in: N.S. (1962) 167-170.
61 Beda Verbeek OFM, De Minderbroeders te Venray, van hun komst tot einde van de 19e eeuw, in: B.G.M.N.
(1947), p.5 e.v.. Beda Verbeek OFM en C. Sloots OFM, De Minderbroeders te Venray 1647-1947 (Rotterdam
1947). C.G.M. Bak, Het Minderbroedersklooster (1647-1967), en Van Latijnsche School tot Boschveldcollege, in:
Twaalf Stenen uit de Stroom. De twaalf kloosters van Venray (Venray 1998) 22-36, 36-42.
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(halteplaats) halverwege het oude klooster van Weert en het Land van Cuyk.62 In 1650
begon de bouw van een klein klooster. De broeders wezen hier het bemannen van een
Latijnse school af. Zulk werk paste niet bij de gezochte kloosterlijke, recollecte sfeer,
oordeelden zij. Ook te Venray werd het klooster door de Franse bezetters gesloten. De
minderbroeders die sinds 1793 als leraar op de Latijnse School werkten, verlieten deze in
1805. In 1820 werd het gebouw verkocht aan een bevriende relatie, in 1844 werd het door
de broeders teruggekocht en in 1845 was het weer in bedrijf. Zij moesten dan weer de
Latijnse School bedienen, die zij in hun kloostertje onderbrachten. Aan het onderwijs
namen ook fraters deel, met de gardiaan als lector voor de fraters én prefect van de Latijnse
School. Deze heeft zijn jonge medebroeders in de scholastieke taal ingewijd.
Novicen en theologanten konden ook op staties als die van Hernen, Ammerzoden,
Wijchen – en nog op de hofstede te Crooswijk bij Rotterdam – worden opgeleid, toen dat
in Megen niet meer kon.63 Er gingen in dezelfde tijd ook naar Italië: Praeneste (Palestrina
even ten oosten van Rome), Urbino (ten Noordoosten van Assisi) en Rome. Verder in
Erkelenz, Halle en elders. Het ‘philosophisch’ onderricht kregen sommigen in Uden, Luik
of ’s-Heerenbergh. Ook priesters traden in en deden in één of ander convent hun noviciaat.
Het Weertse klooster werd de lokatie van het bestuur van de nieuwe Nederlandse
ordesprovincie. Het werd pas in 1836 weer door een enkele pater en twee broeders
betrokken en behoorde nog even tot de ‘Belgische’ regio.64 Sint-Truiden stuurde lector
Adolphus Koepp met enkele fraters en een lekenbroeder om de vier oude bewoners
tellende groep van Weert te versterken. Koepp ging vanuit Weert naar Megen met vijf jonge
paters, vijftien fraters en drie laici. Daarna werden nog eens zes broeders – clerici en laici
– gestuurd.65 In 1856 bouwden lekenbroeders het nieuw klooster in Maastricht. Dat zou
aanvankelijk novicen herbergen, later zou ‘Maastricht’ staan voor de pastoraalcursus voor
neomisten.
De demografische, sociale, economische én technische toestanden (achterstanden) vanaf
omstreeks 1850 tot ca 1870 waren niet gunstig. Het verval in Hollandse steden, ook waar
franciscanen kerken hadden of kregen, was groot.66 Het Peelgebied en Land van Maas en
Waal, waar hun kloosters en assistentie-plaatsen lagen, waren moeilijk begaanbaar. De
ontginning van de Peel begon pas in 1860 en zou wel honderd jaar vragen. Paters en

62 Beda Verbeek OFM, De Minderbroeders te Venray, van hun komst tot einde van de 19e eeuw, in: B.G.M.N.
(1947), 5 e.v.. Beda Verbeek OFM en C.Sloots OFM, De Minderbroeders te Venray 1647-1947 (Rotterdam 1947).
C.G.M. Bak, Het Minderbroedersklooster (1647-1967), en Van Latijnsche School tot Boschveldcollege, in: Twaalf Stenen
uit de Stroom. De twaalf kloosters van Venray (Venray 1998) 22-36, 36-42.
63 Rogerius Burgers OFM, Een gewichtig tijdperk in de geschiedenis van de nederlandsche provincie der minderbroeders. Het noviciaat te Hernen, in: N.S. (1933) 394-401. D. van Wely OFM, De Studie-opleiding in onze provincie,
in het bijzonder het onderwijs in de kerkgeschiedenis, in: N.S. 22 (1952) 73-84.
64 N.S. 10 (1936) 207-211: Op 16 april 1836 betrokken de 89-jarige Pater Lynen en twee broeders het
Weertse klooster.
65 Van Berlo o.c. (1908) 47-48.
66 Auke van der Woud, o.c. (Amsterdam 1987).
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broeders reisden nog op apostelvoeten of met enige zelfspot gezegd: per cavallo di San
Francesco.67
Samenvattend: er waren op het moment van de stichting voor de eerste provincieleden
drie vervallen kloosters: die van Weert (1461), Megen (1645), Venray (1645). In de
zuidelijke conventen waren er nog acht broeders: laici et clerici. Vijftig paters waren op
de 24 staties in Holland werkzaam, meer dan enige andere orde later ooit bediend heeft.68
In deze eerste fase bouwden de broeders een nieuwe klooster in Maastricht en tenslotte
‘Alverna’ te Wijchen. Met de Nederlanders die vanuit Sint-Truiden en elders terugkwamen
én nieuwelingen konden nieuwe kerken en deze kloosters bemand worden. Venray,
Wijchen-Alverna, Weert en Maastricht zouden lange tijd de route vormen voor de fraters
in hun opgang naar het altaar.

Werkzaamheden en leven
Baan (1965) biedt in zijn hoofdstuk VI cijfermateriaal over de uiteenlopende werkzaamheden van de paters.69 Hij onderscheidt een aantal categorieën werk en werkers. Hij geeft
voor peildatum 1856 zestig paters, bijna de helft van de minderbroeders-priester in de
pastorale functies. Zes zijn er lector, vijf leraar op een kleinseminarie, vijf waren er voor
het bestuur. Op het eind van de fase, in 1894, telt hij 78 parochiepriesters plus achttien
missionarissen, samen weer 49% van het priesterbestand. Dan zijn er veertien lectoren plus
zeventien leraren van de eigen seminaries. Het provinciebestuur van de orde telt dan zes
personen. De onderscheidingen die Barnhoorn hanteert en zijn cijfers vanaf 1894 tot 1955
geven geen ander beeld.70
Het eerste en steeds het omvangrijkste werk was het pastoraat, in welke vorm dan ook.
Voordat een stelsel van territoriale parochies was gevestigd, verwierf een priester zijn
persoonlijke aanhang. Hij stond er wel alleen voor, ook waar het om huur of verbouw van
huis en kerk ging. Gevormd binnen een klooster-gemeenschap was hij een kleine ondernemer geworden, ook nog eens geplaagd door regels, lastige penitenten en zelfs collega’s.
Voor de vervolgde missionarissen in eigen land was er altijd dreiging van gevangenneming
of afpersing. Vanuit hun kloosters in het Zuiden werden dominicanen en minderbroeders,
naast de jezuïeten, uitgezonden. Geleidelijk aan bezetten zij echter vaste staties, huiskerken,
schuilkerken – soms van flink formaat. Meerdere kerken in Holland kregen een recollect
als pastoor, die vajer of vaër heette en zich niet anders kleedde dan de seculiere clerici. Er
kwam onder de franciscanen een onderscheid op: de Zwarten waren pastoors en kapelaans
in Hollandse stadskerken. Zij kleedden zich als de seculiere priesters: in zwart pak met
67 De Italiaanse uitdrukking is aardig, daar Franciscus voor zijn bekering inderdaad een paard én ridderuitrusting bezat. Nadat hij afstand had gedaan van deze symbolen van de maiores, liep hij.
68 Th.A.J. Jansen OFMCap, De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van
Nederland 1853-1966. (Diss. Nijmegen 1976) 72-76.
69 A. Baan o.c. (1965) 147-190.
70 H. Barnhoorn o.c. (1956) 140-148.
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hoed c.q. in toog. De Bruinen waren de confraters in bruine pij in het Zuiden des Lands,,
ook wel ‘koorezels’ geheten.71 De lekenbroeders en de clerici in opleiding behoorden tot
deze subcategorie. De aan de orde inherente spanning tussen ingekeerd leven en activiteit
kreeg zo zijn Nederlandse scherpe variant. Voor de eerste veertig jaar waren de werkgelegenheid en haar lokaties voor de Paters-Recollecten/ Franciscanen duidelijk: zij lagen in
en om een eigen kerkgebouw. Zielzorg leidde ook tot sociale hulp. Een treffend voorbeeld
is dat van het optreden van Jacobus Burgmeijer (1812-1895), pastoor van de Mozes en
Aäron te Amsterdam.72 Hij werd met vlaggen en wensen geëerd door de gehele buurt bij
zijn 50-jarig kloosterfeest voor zijn hulp aan de veelal joodse diamantwerkers in nood.
Merkwaardig was deze uitkomst, daar de kerk daar gesticht was ter bekering van de joden.
Pastorieën waren de huizen voor klerikale activiteiten en tevens minicommuniteiten
met pastoor-praeses, kapelaans en soms vaste assistenten of andere huisgenoten. Vele
paters werkten als assistenten bij seculiere pastoors, als rector in kloosters van lekencongregaties: vele zusters en ook broeders. Biechturen en retraites voor andere regulieren behoorden tot de veel verrichte arbeid. Dergelijk assistenties gebeurden ook vanuit de zuidelijke
kloosters. De Tweede Orde, de clarissen, viel ook onder de geestelijke leiding van de
franciscanen. Zij stelden een rector aan, paters lazen de mis, hoorden biecht, preekten
retraites, voerden de absoutes uit. Dit gold lang niet altijd voor de vele congregaties van
franciscanessen. De Bossche synode van 1865 bracht een reglement, waarin ondermeer
volksmissies werden opgenomen als pastorale werkzaamheden.
De missionarissen hebben in andere omstandigheden vergelijkbare priesterlijke taken
verricht. De nood in niet-westerse gebieden op sociaal en medisch terrein eiste ook ander
werk. Nederlandse franciscanen stapten al veel eerder de wijde wereld in: in de zeventiende
eeuw kwamen er in Suriname en op Curaçao. In 1870 vertrok Johannes Hofman vanuit
de Rotterdamse St. Antonius- of Bosjeskerk naar China; hij werd er bisschop. Zijn graf
vormt nog het middelpunt van het zanderige kerkhof te Alverna. In 1890 werd het vicariaat
Zuid-Shansi aan de broeders toevertrouwd. Mgr. Odoricus Timmer, apostolisch vicaris van
Luanfu wekte grote belangstelling voor de Chinamissie bij de fraters. Menige Nederlandse
franciscaan werd er chinees met de chinezen, kleedde zich als mandarijn, nam het levensritme van die lieden over. In 1888 vertrokken de eerste broeders naar de Custodie van het
Heilig Land, waar altijd de broeders van een grote variëteit van naties leefden. De Braziliaanse missie vanaf 1899 leidde tot de oprichting van een eigen provincie die zelf weer een
filia kreeg. De Nederlandse provincie werd dus zelfs grootmoeder. Menige frater, enkele
71 Het museum Jacob van Horne te Weert toont de kleine cel van een pater gardiaan: bedstee, houten tafel,
stoel en bidstoel, kruisje aan de muur. Een ander, veel ruimer interieur is gevuld met rijk meubilair van een
burgelijke notabele: de pastoor van de Mozes en Aäron in Amsterdam. De portretten van de Heren verraden
niet, dat men hier toch met minderbroeders, veelal recollecten, te maken heeft. Aanvankelijk waren de pijen
grauw of grijs. Een vele meters breed schilderij, afkomstig van het Weerter klooster (eerder dat van Maastricht)
toont vele broeders in grijze pij. Het bruin van de kloosterlijke confraters is waarschijnlijk toe te schrijven aan
de zestiende eeuw, als de Spaanse provincies domineren boven de Italiaanse. Een kwestie van schapenras en
verschil in de kleur van de wol, naar een voorzichtige hypothese van Kees Bak OFM. Onder deze minderbroeders
ook enige pausen en een tegenpaus.
72 Daniel van Wely, De studie-opleiding in onze provincie, in: N.S. 6 (1932) 240-249.
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lectoren en oversten vertrokken naar dit Zuid-Amerikaanse land voor de eigen opleiding,
voor de middelbare scholen, bestuur, parochies en andere katholieke ondernemingen.
Bisschoppen werden uit hun rijen benoemd. Het zelfstandig worden van deze gebieden
betekende voor de Nederlandse provincie ledenverlies. Meer dan 530 Nederlandse
franciscanen zijn er sinds 1853 uitgezonden, meldt een terugblik uit 1969.73 Vermelden
we nog, dat assisterende paters of rondtrekkende lekenbroeders goederen voor hun
levensonderhoud inzamelden. Het bezoek van deze z.g. ‘termijnbroeders’ werd ‘termijn’
genoemd: op gezette tijden kwam een broeder aan op zijn bedeltocht.
Onderwijs, behalve voor de eigen aankomende priesters, was nog geen werkveld voor
deze recollecten. Tegen het einde van de periode waren er twee of drie leraren op twee
kleinseminaries, even zo weinige lectoren in de kloosters, waar fraters studeerden.

D E OPLEIDING VAN BROEDERS - PRIESTER
Onderwijsbeleid
Al in 1852 riep de minister-generaal in een pastoraal schrijven uit: Salvate Ordinem nostrum
Seraphicum: red onze serafijnse orde.74 Hij legde alle nadruk op de noodzaak van studie
omwille van het geestelijk en zedelijk leven in kloosterlijke stijl. Studie brengt immers
disciplina, tucht, zelfbeheersing – zeker de klassieke talen met hun volzinnen dwingen
daartoe. De doctrina was er omwille van de sanctitas en niet primo voor het pastoraat. Hij
schrijft voor: dogmatiek, moraaltheologie, eloquentia, kerkelijk recht en kerkgeschiedenis.
Ook provinciestichter Van Loo benadrukt de waarde van de studie als middel tot zedelijke
verheffing. De broeders behoeven niet alleen het dagelijks brood, maar zeker ook geestelijk
voedsel. Men dacht nog niet in termen van ‘beroepsopleiding’. In 1858 worden de ‘Statuta
generalia de studiis regendis novissima’ uitgevaardigd. Drie jaar filosofie en vier jaar theologie
– met de reeds genoemde vakken: de lector dogmatiek gaf ook kerkgeschiedenis, die van
moraal ook kerkelijk recht. Ook was er sprake van physica en mathematica. Een lector voor
de cathedra Biblica et Archeologiae, Critica, Hermeneutica et Exegetica mocht aangesteld
worden. Bij intrede moest het handboek voor kerkgeschiedenis en kerkelijk recht van Carlo
Vascotti meegebracht worden. Of dat ook in ons land gebeurde, horen we van Van Wely
niet.
Deze algemene bepalingen van de orde hebben betrekking op het inrichten van generale
en provinciale scholen voor de vooropleiding en de eigenlijke priesteropleiding met

73 Momentopname van een provincie in beweging. Van 1960 tot 1971. Extra editie bij N.S. (1969).
74 D. van Wely o.c. (1952) 76. Voor de studie zie verder H. Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskaner Ordens (Freiburg in Breisgau 1909) 268-296), 552-587 en H.Felder, Geschichte der Wissenschaftlichen Studien
im Franziskanerorden (Freiburg 1904).
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filosofie en theologie.75 Deze statuten regelen de stichting van studia onder verantwoordelijkheid van de minister-generaal resp. van de provinciaal. De leiding werd toevertrouwd
aan een prefectus studii. Achter deze voorschriften en maningen van de generale overste
moet men de decreten van het Concilie van Trente zien. In de voorschriften van 1563 voor
de seminaria maiora werden vereist symbola et canones: dogmatiek en moraaltheologie.
Gegevens over het onderwijs in de Vlaamse provincies zijn interessant voor de overigens
zo onbekende tweede helft van de negentiende eeuw, waar het om de opleiding van de
minderbroeders gaat.76 Ooms meldt in zijn studie over de opleiding in de Provincia
Flandriae en de Provincie St.Joseph in Comitatu Flandriae, dat vanaf 1517 het generale
bestuur voorschriften gaf en dat de statuten van Barcelona van het Algemeen Kapittel van
Toledo (1633) in 1635 werden overgenomen. Bovendien werd het voorschrift uit 1565
aanvaard: twee studiehuizen, één voor filosofie, één voor theologie. Een studiehuis kende
een lector primarius en een lector secundarius, voor de examens was er een studiecommissaris. De conventuelen wezen de observante minderbroeders wel de deur van de studiehuizen in 1517. Duns Scotus was verplicht, Bonaventura aanbevolen, Carthesianisme verboden. Lesteksten moesten voorgelegd worden aan de overste en ex cathedra gedicteerd. Voor
de zwakkere studenten werden, volgens voorschriften van 1647, casus conscientiae behandeld voor de praktijk van biechtstoel en kansel.

Vooropleiding
De vooropleiding was gedurende lange tijd de Latijnse School c.q. onderricht bij een
pastoor. Op de ontwikkelingen vanuit de middeleeuwse parochieschool én de verschillen
tussen deze ‘scholen’ (eigenlijk ‘klassen’) is hier niet in te gaan.77 Het Latijn was die van
de Republiek der Letteren, evenzeer voor calvinisten en regenten als voor roomse geestelijken. Voor deze laatsten gold dit bij uitstek, omdat deze oude taal nog in gebruik bleef als
de officiële taal van de R.-K. Kerk. Het Latijn diende wel met katholieke fonetiek uitgesproken te worden, hetgeen vooral de –c– betrof.
Met de wetten van 1863 op de H.B.S. en 1876 op het gymnasium verschenen er
colleges, geen kleinseminaries, van de jezuïeten in Nederland. Deze studieuze sociëteit zette
zich vanouds in voor middelbaar en hoger onderwijs. Hun Ratio Studiorum was voorbeeldig
voor anderen, evenals de functie van de prefect (hier: studenten-begeleider naast de
leraren). Daarbij is voor onze periode te bedenken, dat de studia humaniora seu medica

75 RAU 522.1539 Statuta pro studiis regendis in Ordine Fratrum Minorum, Roma Curia Generalis 1957 is een
uitgave in een lange reeks. Zie ook RAU 522.1749 Excerpta e veteribus et novis constitutionibus Generalibus lectores
et studia spectantia.
76 Herwig Ooms, Hoger Onderwijs bij de Minderbroeders, in: Franciscana 54 (1999) 179-187.
77 N.L. Dodde, … tot der kinderen selffs proffijt… (’s-Gravenhage 1991) 21-25, 38-46 zet voor Rotterdam uiteen
wat dergelijke scholen aan onderwijs boden. Alleen steden als Utrecht en Nijmegen hadden kopklassen met
enige wijsgerige auteurs als oefenstof. De oudste waren op de eerste plaats koorscholen ten behoeve van de kerk.
Het leerlingenaantal was zeer klein.
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classica in Italië verdeeld waren in gymnasium en lyceum.78 In Italië was het een vervolg
op het kortere gymnasium. In Nederland telde het gymnasium, de volle zes schooljaren.
Lyceum werd in ons land – en dat in de volgende fase – een ander schooltype. Het
Nederlandse gymnasiumprogramma werd verrijkt met Grieks, Nederlands en andere talen,
wiskunde naast het aloude Latijn. In 1887 kreeg het gymnasium een A- en een B-afdeling.
En het ging tot het middelbaar onderwijs behoren, waar het tot dan toe tot het Hoger
Onderwijs was gerekend. De provincie had echter niet meteen gekwalificeerde docenten
voor het Grieks. Tot aan het einde bleef men eveneens voldoende opgeleide leraren voor
de niet-klassieke talen tekort komen. In klerikale kring waren Frans en Duits meer bekend
dan het Engels. Het oude seculiere ‘Rolduc’, kleinseminarie vanaf 1831, is ook lange tijd
voorbeeldig geweest voor andere middelbare scholen en seminaries.
In Megen en Venray bedienden twee of drie paters, soms fraters deze stads- resp.
dorpsschool. In eerste instantie deden zij dat omwille van de vestiging en het inkomen.
De weinige scholieren, soms maar een handvol, woonden in bij de burgers. Van de later
zo bekritiseerde massale internaten was nog geen sprake. De neringdoenden hadden profijt
van deze inkomers. In die gemeenschappen was de sociale controle groot; een dorp was
als een internaat. Dat jongeren buiten het eigen gezin een ambacht leerden of studeerden
was al sinds eeuwen geen onbekend fenomeen. In Megen namen de paters de school in
eigen beheer in 1884 en voerden zij het nieuwe gymnasiumprogramma in. Zij werd geen
‘serafijns college’, geen school uitsluitend voor a.s. minderbroeders-clerici bestemd.79 Het
werd een open priestercollege, zoals dat van het franciscaanse college te Venray en de
school van de kruisheren te Uden. Ook daar waren er kosthuizen voor de leerlingen. Er
traden vaak leerlingen in bij de kapucijnen. Zoals vermeld, in 1844 hadden de broeders
de school te Venray weer moeten bemannen. In 1890 werd het klooster uitgebreid.
Het gymnasium werd gewaardeerd als beschavend. Het neohumanisme sprak van
Bildung. De kennismaking met de klassieke auteurs zou humaniserend werken: humaniora
was het geijkte etiket voor dit schooltype. Men sprak ook van ‘algemeen vormend’, dit in
tegenstelling tot instructie gericht op omschreven functies in handel en bedrijfsleven. Nog
lang belastte een zekere onderwaardering de H.B.S. Of deze hoge idealen van het gymnasium bereikt werden door alle scholieren van deze instellingen, mag worden betwijfeld.
De kleinseminaries hadden, bij gebrek aan bevoegde leraren, nog geen ius promovendi en
voor de meeste zou dat zo blijven. Het merendeel van de abituriënten van deze franciscaanse scholen bleef zonder diploma. Overigens hadden meerdere intreders op niet-seminaries
een gymnasium- of H.B.S.-programma gevolgd.

78 O. Anweiler u.a., Bildungssysteme in Europa, Weinheim / Basel 1996.
79 Het adjectief serafijns slaat op een element in de voorstelling van de stigmatisatie van Franciscus: serafijnen,
een orde in het engelenheir, droegen het kruis van Jezus dat aan hem verscheen. De provincie werd wel
aangeduid als Neerlandia Seraphica, ook de titel van het provincieblad.
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Noviciaat en studiekloosters
Over de problemen onder de suppressie om nieuwe leden aan te nemen en te vormen, is
boven al gesproken. Men week uit naar allerlei plaatsen, ook in het buitenland. Een
beschrijving van het leven van de novicen uit deze eerste periode is niet te geven. In deze
eerste periode hebben de enkelingen die intraden, zich gevoegd in het kloosterlijk leven,
zoals dat verliep. In de twintigste eeuw gaan de novicen een tamelijk grote groep vormen
die men kan afzonderen. Het doen en laten van de nieuwelingen werd er geleid en
gecontroleerd door de novicenmeester, instructor geheten. Magister waren Joannes van
Laarhoven (1851-1871), Anselmus Ebben (1871-1877), Theodorus Peters (1877-1880)
en weer Anselmus (1880-1889). Later werd diens titel magister fratrum. De naam magister
duidde in deze fase de directe leider van de priesterstudenten onder de broeders aan. Het
is niet de naam voor een theoloog en ook niet de Leuvense academische graad.
Eerder vermeldden we al, waarheen studenten werden gezonden voor hun vorming.
Een vijftiental trad in de jaren 1819-1833 in de orde te Praeneste en Urbino. Zij werden
reeds na het noviciaat en het afleggen van de professie gewijd, bijna altijd te Rome.80
80 Ingetreden en geprofest te Praeneste resp. gewijd te Rome:
Nicolaus P. Meurs (Gouda 1794-1863) 1819/1829, 1821
Henricus Hoppenbrouwers (Valkenswaard 1795-1858) 1821/1822, 1824.
Johannes Borst (Boskoop 1800-1860) 1821/1822, 1823.
Theodorus H. Deerman (Amsterdam 1799-1867 Megen) 1821/1822, 1824.
Benedictus Johannes H.Beckers (Nijmegen 1802-1874), 1821/1822, 1825.
Nicolaas Beckers (Amsterdam 1805-1866) 1824/1825, 1827.
Ingetreden en veelal gewijd te Urbino:
Melchior J.E. van den Burg (Amsterdam 1806-1858) 1826/1827, gewijd 1828 Urbino.
Franciscus A.N. van Meurs (Amsterdam 1807-1879) 1829/1830, 1829 Urbino.
Alexander Balthazaar (Amsterdam 1803-1867) 1828/1829, gewijd 1831 S. Angelo di Vado.
Albertus B. Schaap (Amsterdam 1808-1875 Gorinchem) 1829, gewijd 1831 Urbino.
Antonius F. Ranshuijsen (Amsterdam 1808-1874 Gouda) 1830, 1831 wijding Rome.
Constantinus Henricus W. Ranshuijsen (Amsterdam 1810-1885’s-Gravenhage), 1829/1830, wijding 1832 Cagli,
uitgetreden in 1863.
Franciscus Maria P.M. Welters ( 1806-1886 Leiden), 1829/1830, wijding Rome (maand voor noviciaat). Deze
Welters – Aloysius Maria in de ledenlijst – schreef als pastoor te Leiden een kroniek. (BGMN (1947) 648-674.
Over zijn opleiding schrijft hij: wegens het verbod om in Nederland priesters op te leiden, behalve dan in
Leuven, werd hij naar Rome gezonden. Hij had de lagere studies al bij de Jezuïeten in ‘Culenborg’ gedaan, in
Rome bezocht hij het jezuïetencollege van 1828 tot 1830. Hij was al aangenomen door de minderbroedersorde
en werd in 1830 priester gewijd. Daarna vertrok hij naar Urbino en werd op 4 oktober 1830 ‘gekleed’ en droeg
er (dus als novice) zijn eerste mis op. In 1831 keerde hij terug naar.
Lucas J. Straman (1810-1875‘s-Gravenhage) 1830/1831, wijding 1833 Urbino.
Pacificus Maria Adrianus D. Godthart (Haarlem 1811-?) 1830/1831, 1833 Rome.
Balthasar Henricus A. Opdenkamp (geboren in Amsterdam 1806) 1827/ 1828, gewijd op 20-09-1828 in
Urbino, dus acht maanden na de professie. In de lijst van de Nederlandse franciscanen wordt hij vermeld, dus
hij was niet, zoals Baeten veronderstelt, een kapucijn, omdat hij als naam ‘Balthasar van Amsterdam’ aantrof.
Hij werd dus geen kapucijn, maar was die vorm van naamgeving ook al usus bij de recollecten? Gezien de vele
Amsterdammers in de provincie een onbruikbare wijze van naamgeving. Voor de Utrechtse broers Ambrosius
H.T. Lonink 1806 Urbino 1830/1831 en Constantius 1804, 1832/1833, beiden in Gagli gewijd in 1832 zie
De Godsdienstvriend 34 (1835) 250-252.
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Theodorus Deerman (1799-1867) treedt in te Praeneste op 7 december 1822, doet
professie op 8 december 1823 en wordt een hal jaar later gewijd op 12 juni 1824 te Rome.
De studiejaren gingen kennelijk vooraf aan de intrede. Elders blijkt de studie maar een jaar
of drie te duren. In Crooswijk bij Rotterdam traden enkele clerici en laici in.81 Van de groep
die uit Sint-Truiden, Belgisch geworden, naar Megen en vervolgens naar Weert trok, vinden
we de meesten terug in de Nederlandse ledenlijst. De wijding vond veelal in Luik plaats
na twee of drie jaar studie.82 Wijdingen vonden plaats in het Duitse Munster omstreeks
1820 na opleiding in Megen of Hernen, waaronder enkele lectoren van het eerste uur. Ook
hier wijding na het noviciaat, met als uitzondering J. Goofers.83 Een aantal fraters kwam
met hun lector uit Sint-Truiden, vanaf 1842 Belgisch. Megen had in 1853 het tweede
noviciaat en studium Theologiae Moralis et Philosophiae. Vanuit Sint-Truiden via Weert kwam
lector Adolphus Koepp met vijf jonge paters, vijftien fraters en drie laici in Megen wonen
van 1842 tot 1855/ 1859.84 Koepp werd gardiaan, het klooster werd noviciaat. Tot de
eerste maatregelen die Van Loo nam behoorde: de theologie gaat naar Weert (1855), het
noviciaat naar Venray en de filosofie naar Megen.85 In 1859 werd deze ook naar Weert
verplaatst.86
In de Abtstraat te Maastricht begonnen twee broeders meteen in 1856 de bouw van
een klooster. Het kwam in 1859 klaar. Het gebouw was het derde franciscanenklooster
in Maastricht: het oudste was al in 1234 gesticht. Het adres werd Tongersestraat, ook wel
Patersbaan genoemd – met als overburen de jezuïeten. Het werd eerste en tweede noviciaat (dus twee jaren en niet een kwestie van lokatie) plus filosofieonderwijs. Het noviciaat
bleef tot 1889. Vanaf 1886 was het ‘eerste noviciaat’. Maastricht gaf in 1889 de Voorbereidende Theologie. Weert behield dé theologiestudie vanaf 1853 tot 1961, enige jaren voor
de sluiting van de eigen opleiding in 1967. Het noviciaat ging naar het nieuwe klooster
‘Alverna’.
81 Reynerius T.H. Lucassen (Nijmegen 1822-1898 Alverna)1845, wijding 1847 Warmond. Bonaventura
Petrus Verberne (Stratum 1816-1892 Megen) 1845. Christianus van Bordenave (Rotterdam 1830-1887) 1852.
82 Ignatius van Wielick (Ravenstein 1892-1874 Koningslust/ Helden) 1834 resp. 1836. Georgius Nauta
(Leeuwarden 1809-1888 Venray) uit, in 1834 resp.1837 Luik. Petrus A. Sprengers (Heusden 1808-1877
Haarlem) 1834 resp. 1837. Franciscus Schreurs (Weert 1811-1877 Venray) 1835 resp. 1839. Hermanus Bouten
(Rotterdam 1817-1903 Megen) 1836 en 1852 Roermond.Petrus Steenmans (Boxmeer 1803-1875 Megen) 1836
resp.1834 Warmond (seculier). Johannes F. Geudens (Gheel (B) 1815-1871 Venray) 1836 en 1840. Johannes
Geerts (Bakel 1816-1872 Handel) 1837 Sint-Truiden, waarschijnlijk psychiatrisch patiënt.
Antonius Meijs (Geleen 1816-1897 Maastricht) 1839 en 1843 Cuyck. Andreas van den Beld (Deventer 18171880) 1839 en 1844 Tilburg.
83 Jacobus Goofers (Gemert 1796-1974 Venray) 1814 en professie 1818 Megen, wijding 1818. Cornelius
van der Locht (1797-1881), in 1818 Hernen, wijding 1820.Franciscus Xaverius Sparmakering (Hoorn 17951866 Weert) 1821 Hernen resp. 1822.Wilhelmus Reichwein (Thalheim 1798-1865 Weert) 1820 Hernen resp.
1821.
Lambertus Goofers (1798-1875) uit Gemert, in 1821 en professie 1822 Hernen 1822.
84 Daniel van Wely, De Studie-opleiding in onze Province en in het bijzonder het lectoraat van de Kerkgeschiedenis,
in: NS 23 (1953) p.73-84. Dat deze Koepp niet in de ledenlijst voorkomt, wordt veroorzaakt door zijn overgang
– en die van Pius van der Velden – naar de Belgische provincie reeds vóór 1853.
85 D. van Wely o.c. (1953) 77.
86 Sybrand Galama OFM, Megen een eeuw geleden (1862), in: N.S. 32 (1962) 167-170.
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Venray had de Cursus superior Philosophiae (Filosofie II), die in 1895 ook naar ‘Alverna’
overging. Van 1874-1879 was er ook de Voorbereidende Theologie. Venray is zo nu en
dan wel studiehuis: b.v. cursus praeparatorius S.Theologiae 1873-1879. Het kloostertje
wordt in 1874 en 1889 vergroot en heeft dan de filosofie met van 1886-1895 de naam
cursus superior philosophiae.
Het groeiende aantal studenten in de laatste jaren van de negentiende eeuw maakte de
bouw van een groter studiehuis nodig. De historicus mag. dr. Pontianus Polman hield bij
het 75-jarig jubileum van ‘Alverna’ de feestrede, uiteraard steunend op de archivalia. Bij
de sluiting in 1980 – waarop afbraak volgde – werd zijn rede uitgegeven.87 De minderbroeders bouwden vanaf 1887 hun eerste grote studieklooster: bij Wijchen op de stille hei en
wat zandbergjes. Toegewijd aan Sint Joseph, werd het veelal Alverna genoemd – verkorting
van alla Verna: op de berg van die naam. Op La Verna in Toscane ontving Franciscus de
stigmata van de gekruisigde Heer.88 Bij het visioen verschenen serafijnen. Serafijns zou een
veel gebruikt epitheton ornans worden voor al wat franciscaans was. Geleidelijk groeide
er een plaatsje van die naam rond het klooster Alverna. In de stukken noemt men Wijchen
als lokatie; de pastoor van de franciscaanse parochie aldaar was de bouwheer geweest. Een
foto van de bouw toont de uiteenlopende leefwijzen van minderbroeders: de bouwheer
pastoor Van Lieshout in opbollende zwarte toog, met steek op het hoofd; naast hem een
magerder uitgevallen medebroeder in bruin pijtje.89 Zwart, zelfs buiten Holland, en Bruin
voor een klooster dat heel wat jong bruin zou herbergen. Op 23 juni 1886 was het besluit
gevallen tot bouw van het nieuwe klooster op een vier hectare groot terrein. Eerder was
gedacht aan een bouwplek in Arnhem of Breda; zelfs aan het Wijchense kasteel. Een en
ander werd bejubeld in een gedicht van Gomarius Mes, schoolhoofd. De firmant Mes, in
schoolbehoeften, zou lang de syndicus blijven.90 Het complex in neogothische stijl uitgevoerd kreeg een lange muur, maar de twee geplande torens van de kerk kwamen er niet.
Er waren werkhuizen: voor een broeder-schoenmaker, later ook drukker en boekbinder,
bakker en bierbrouwer. De verlichting bestond nog uit petroleumlampen, later acelytheenlampen, in de jaren van WO I kwam er electriciteit – plus een broeder-vakman. Verwarming ontbrak nog lange tijd. Aanvankelijk was er nog een oksaal tussen het koor en de
kerk, een restant van het recollecte verleden. In 1936 verdwenen de rijk bewerkte koorbanken naar Maastricht.91
87 Pontianus Polman, Alverna van begin tot einde 1887 – 1980, in: Het klooster en zijn bewoners 1887-1962 (Wijchen 1980) 9-30.
88 De verering van Sint Joseph kan gezien worden als verwijzing naar de historische banden met de strenge
observantie die van de spaanse provincies waren uitgegaan. De Belgische provincie had voor zijn patronage
gekozen.
89 Frans Kellendonk, Bouwval, in: Het complete werk (Amsterdam 1992) 43 geeft de bouwpastoor de naam
Pater Bonaventura Wagensmid OFM. Hij heeft ook de foto gezien, want hij geeft hem een zwarte toog en een
steek op het hoofd, terwijl zijn magere metgezel in pij is.
90 Gezien de regel, dat minderbroeders zonder bezit zouden zijn, was er behoefde aan betrouwbare vrouwen
of mannen die in naam bezitters waren. De titel was dan syndicus resp. syndica. In de hier besproken periode
wordt de provincie een stichting, aangepast aan het in Nederland geldende recht.
91 N.S. (1936) 153.
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In 1888 begonnen er de eerste studenten. ‘De serafijnse jeugd deed haar intrede’,
formuleert lector Polman. En nog vaderlijker: ‘Dit broze en ontvankelijke materiaal werd
door Maastricht geleverd: 21 geprofeste fraters, die hun filosofiestudie zouden beginnen.
In 1889 gevolgd eveneens uit Maastricht, door twaalf novicen’. In datzelfde jaar werd het
gemeentebestuur en het ministerie meegedeeld, dat Wijchen hoger onderwijs was rijk
geworden. De kapittellijst van 1889 informeert: In conventu Wychensi ad S. Joseph, in quo
primus et secundus novitiatus, Cursus inferior Philosophiae et studium historiae ecclesiasticae en
humaniorum.92 Dit nieuwe klooster te Wijchen herbergt dan: het eerste en tweede noviciaat,
de Cursus inferior Philosophiae (Filosofie I), Kerkgeschiedenis en Humaniora.
De Pius Almanak vermeldt vanaf 1892, naast de informatie over talrijke en uiteenlopende roomse zaken, ook ‘seminaries van ordesgeestelijken’. Onder ‘Minderbroeders’ treft men
de vluchtelingen, afkomstig uit provincies in Duitse landen. Zij moesten uitwijken: naar
Amerika, België en net over de grens in Zuid-Limburg, in Vlodrop en Watersley bij Sittard.
Eerder namen de Nederlanders ook enkele Duitse fraters op in hun studiekloosters. 93

Lectoren
Aanvankelijk waren er per studiehuis twee of drie lectoren. Lector was vanouds de titel voor
de huisgenoot die in ieder geval kon lezen en schrijven, veelal de medebroeders kon
onderrichten en stichten. In de eerste jaren van de provincie kon dat echter niet gegarandeerd worden. De titel lector werd in de studiekloosters gereserveerd voor de dogmaticus
en de moraaltheoloog. In het gunstige geval werd er iemand lector generalis door studie te
Rome. Lectoren waren in deze eerste fase: Johannes Petrus Leurs, Johannes Dominicus de
Bruin, Henricus van der Velden, Alfred Koepp, Franciscus Antonius Pelger, Antonius
Franciscus van Loon, Johannes Trix, Antonius Nieuwenhuizen, Dominicus Nichting,
Johannes van Oorschot, Franciscus Xaverius Sparmakering, Modestus Looijaard, Gijsbertus
Maas, Jacobus Heiligers, Michael Sleutjens, Eugenius en Dorotheus Cornelisse.94 Op de
eersten na zijn zij ingetreden na 1853 en zijn de meesten ook na 1890 nog in het onderwijs. Over enkelen volgt hier enige informatie.
Een lector van het eerste uur was Van der Velden (1798-1857). Priester gewijd in 1822
werd deze theologie-professor aan de Hogeschool te Uden en rector van de Birgitinessen.
Daarna kreeg hij de kerkelijke leiding van de enclaves Grave, Ravenstein en Megen. In
1843 trad hij in deze laatste plaats in de minderbroedersorde en deed zijn professie nog
92 RAU 522.316-350 Verslagen van vergaderingen en kapittels 1853-1967, 318: 1879-1886.
93 Daniël van Wely, Aloysius Lauer en de Nederlandse Minderbroeders-provincie. II. Intermezzo over de wetgeving
van onze provincie sinds 1853, in: N.S. 20 (1950) 275-279.
94 Daniel van Wely o.c. (1953) p.73-84. De persoonsgegevens betreffende lectoren, magisters en oversten
zijn uit uiteenlopende bronnen verworven. C.E.M Struyker Boudier, Wijsgerig leven leven in Nederland en België
1880-1980, dl. III In Godsnaam. De Augustijnen, Carmelieten en Minderbroeders (Nijmegen 1987) 32-40 spreekt
over ‘beginnelingen’ onder de franciscanen. In Neerlandia Seraphica (1927-1967) verschenen necrologieën,
voortgezet in Variant en daarna in Mediant. Tenslotte biedt het personenarchief (PAU) van de provincie te
Utrecht gegevens over personen.
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in datzelfde jaar. Hij behoefde maar een paar maanden noviciaat te maken en kon meteen
zijn jongere confraters doceren: van 1844 tot 1846 in Megen. In 1845 werd hij custos van
de provincie. Hij vertrok in 1846 naar de Belgische provincie en werd in 1847 lector te
St.Truiden.
Antonius Nieuwenhuizen (1832-1918), ingetreden in 1850, was lector filosofie te
Megen (1855-1859), te Maastricht (1859-1962) en te Weert voor dogmatiek vanaf 1862.
Volgens de eerste kapittellijst (1853) was de gardiaan van Weerts theologicum één van de
twee lectoren: Johannes de Bruin en Franciscus Pelger. De Bruin werd echter ministerprovinciaal. Zijn opvolger als lector was Cornelius van Werkhoven mét hulp van de
provinciaal onderwijzend. In 1855 volgde Sparmakering op, een praeses van de Alkmaarse
statie.95 Franciscus Xaverius Sparmakering (1795-1866), was ingetreden 1821, en lector
te Weert vanaf 1855. Johannes Adrianus van Oorschot (1826-1880) ingetreden in 1845
was de eerste in Rome gegradueerde lector, met de titel lector generalis. Hij doceert de H.
Schrift in Weert (met Sparmakering) in 1865 en krijgt in 1868 de toevoeging ‘et Linguarum
Orientalium Doctor’. In 1865 doceerde hij aan zeven fraters Hebreeuws en bewerkte een
handschrift van het ceremoniale. Michael B. Sleutjes (1847-1922) ingetreden in 1866,
promoveerde te Rome tot ‘SS. Canonum Doctor’ en werd lector in Weert in 1883 in de
studie van de H. Schrift en van het Kerkelijk recht.96 Eugenius M.L. Cornelisse (1851-1923)
ingetreden in 1869 was lector voor de moraaltheologie te Bourges (1876-1877), dan
opvolger van Johannes Trix te Weert in 1894, en in Venray voor de pastoraal-theologie
in Venray 1897-1903. Hij schreef een Theologia Moralis (1908-1910). Dorotheus A.P.
Cornelisse Steenbergen 1865-1940, ingetreden in 1882, promoveerde in Rome en doceerde
er gedurende ca twintig jaar. Eerder was hij lector te Venray (1889-1895) en voor dogmatiek te Weert (1897-1898).97 Modestus A.J.M. Looijaard (1856-1933). Ingetreden in 1874
te Maastricht, deed hij professie te Weert in 1878 en werd gewijd te Roermond in 1880.
Hij onderwees als leraar te Megen (1880-1886), lector S. Scriptura én Kerkgeschiedenis
te Weert (1886-1893). Tenslotte werd hij docent aan het Collegium Antonianum te Rome
(1893-1895). Albertus J.A. Pluijmaekers (soms: Pluymaekers), (1850-1937), intrede in
1875 te Maastricht, was lector filosofie aldaar (1880-1881), voor dogmatiek Weert (18811886); lector filosofie weer in Maastricht (1886-1887) en voor theologie (1887-1895).
Tevens in 1894 is er in Venray de tweede cursus filosofie met lector J. van Boort (soms
Boord). Er worden tien professoren genoemd, deze leraren (waarschijnlijk fraters) van het
gymnasium aldaar inclusief Van Boort. Nota bene, dat onder de ‘professoren’ van de
Venrayse school enkele minderbroeders zijn die we op andere momenten als lector aantreffen. In 1895 werken in Maastricht Pluymaekers en E. Sandfort.98 In Wijchen is er dan de
95 W. Lampen OFM, Documenten aangaande de Minderbroeders te Alkmaar, in: Franciscana (1924) 223. S. was
er pastoor 1834-1885, één van de laatste missionarii die in Holland werkten. Hun namen werden in het
Brabantse Megen ingeschreven. Een voorganger Henricus Richel, medestudent bij Mgr. Hofman, had ook
theologie gedoceerd aan jongeren die veelal op pastoriëen opgeleid werden.
96 Pius Almanak 1896 p.268 en 1897 p.269.
97 Enkele minderbroeders Cornelisse uit Steenbergen: broer Gummarus en neef Eugenius., in: N.S. 15(1941) en
De Tijd van 2 januari 1941 door Aurelius Pompen.
98 RAU 522.625 Memoriaal der St.Bonaventura-inrichting 1895, 1899-1953.
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eerste cursus filosofie met lector S. Waanders.99 Voor 1896 en 1897 worden wel de
‘voorbereidende theologiecursus’ genoemd én de naam van de gardiaan: dr. M. Slentjes
(moet zijn: Sleutjes), maar er worden geen lectoren genoteerd.
In zijn geschiedenis over ‘Alverna’ spreekt Polman van ‘dit klassieke drietal uit de
Reinstadler-periode’.100 De kerkhistoricus mag.dr.Pontianus Polman typeert de periode met
het veelgebruikte handboekje Elementen Philosophiae Scholasticae, geschreven door Dr. Seb.
Reinstadler. Polman noemt Pluijmaekers, kennelijk als lector filosofie te Wijchen, met als
collega Desiderius Claessens. Deze had slechts de titel van magister historiae ecclesiasticae.
Polman noemt de derde, de collega-lector voor filosofie die Albertus kreeg, niet bij naam.
Was het Van Boort, Van Buuren of De Graaf? Een briefkaart van de lectoren T. de Graaf,
P. Thieman, en N. Willemse uit Coevorden (!) geeft: ‘Met erkentelijkheid den dag herdenkende, waarop U vijf-en-twintig jaar geleden de serafijnse jeugd te Wijchen het
heiligdom der Philosophia perennis hebt ingeleid, brengen wij U onzen collegialen groet’
Erboven prijkt 1888-15 Oct.-1913.101 In 1888 zou P(luymakers) dus in Alverna lector
geworden zijn. De herinnering van drie niet incapabele oud-leerlingen zal geen verkeerde
jaartallen hebben opgeleverd. Zij konden die relateren aan hun eigen levensdata. De
necroloog meldt nog, dat de lector tevens redacteur werd van het tijdschrift St. Franciscus.
‘Hij is in de Provincie één van de eersten geweest die zich aan publicaties “gewaagd” heeft’
[hebben.D.]. In zijn latere jaren kon hij zo echt smakelijk vertellen welk een weerstand
hij daarbij in zijn tijd ondervonden had’.102 Die weerstand zal uit de onmiddellijke omgeving, de medebroeders gekomen zijn. Als nestor van de provincie had hij velen overleefd.
Als men ziet, dat het bij ‘publicaties’ om stichtelijke boekjes ging over de verering van Sint
Antonius, over de H. Hartverering, dan behoeft men geen eigen scripta over wijsbegeerte
en dogmatiek te verwachten. Meteen na zijn priesterwijding werd Pluijmaekers aangesteld.
Zijn vakken waren wel zeer divers.103
Een uitzondering in deze reeks van docenten was Dorotheus Cornelisse, lector filosofie
te Venray 1889-1895 en dogmatiek Weert 1897-1903.104 Aurelius Pompen vertelt: hij
volgde zelf drie jaar de colleges van Cornelisse, hoorde hem later op verschillende universiteiten. Tenslotte maakte hij hem acht jaar als huisgenoot mee. ‘Ik heb nooit beter Franciskaan gekend’, is het laatste woord van zijn elogie. ‘Bijna twintig jaar lang heeft hij de jonge
theologen van Rome dagelijks om de katheder verzameld en geboeid. Aan een buitengewone helderheid van geest, die de moeilijkste vraagstukken doorzichtig kon maken, paarde
hij een sprankelend, zeer oorspronkelijk, zeer eigen-aardig vernuft. Zijn voor een nietItaliaan zeldzame beheersing van het Italiaans en het Latijn, welke beide talen hij sprak
als zijn moedertaal, stelde hem in staat zijn toehoorders volkomen te betoveren met zijn
gedachten en zijn grappen, en de behandeling van een zwaar metaphysisch onderwerp
99 Pius Almanak (1894) 2871 en (1895) 254.
100 Pontianus Polman, o.c. (1980) 9-30.
101 PAU doos 26 (6).
102 NS 10 (1937) 246-247.
103 Struyker Boudier o.c. III 39-40.
104 Aurelius Pompen, Enkele minderbroeders Cornelisse uit Steenbergen: broer Gummarus en neef Eugenius., in:
N.S. 14 (1941).
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werd herhaaldelijk door een algemene schaterlach onderbroken. Daarbij beheerste hij de
moderne talen: Frans, Duits, Engels en Spaans. Hij bleef volkomen op de hoogte van de
internationale literatuur over zijn theologische onderwerpen, zodat zijn Italiaanse leerlingen
nooit schitterender docent hebben gekend.’ Voor het onderwijs aan de Nederlandse fraters
zullen de loftuitingen ook gegolden hebben. Pompen merkt wel op, dat ‘deze schitterende
geest zozeer is opgegaan in het doceren, dat voor het publiceren geen tijd overschoot. Daar
voor een gedeelte ook zijn eigen karakter schuld aan. Hij was nooit over zichzelven
tevreden: hij voelde zich nergens meer op zijn gemak dan tussen zijn boeken en tussen
zijn leerlingen, hij had een instinktmatige angst voor openbaarheid. Het enige werk, dat
hij heeft gepubliceerd, is zijn traktaat De Deo uno et trino (1913). Het is geprezen door
katholieke en niet-katholiek. Maar het is een torso gebleven.’

Het niveau van het onderwijs
Van Wely vatte samen: er waren twee lectoren. De lector voor dogmatiek gaf ook kerkgeschiedenis, die voor moraaltheologie tevens kerkelijk recht. De verordeningen voegen aan
het programma toe: eenmaal per week door elke lector repetitie (‘examen et concursus’)
en de examenstof; ‘Relatio de progressu et diligentia’, het verslag van de vorderingen en
de ijver; datering van examens en van de vrije dagen en vakantie (vier weken voor de
zondag na het feest van St. Franciscus en bij bijzondere gelegenheden).
Wat was de inhoud van de genoemde vakken? De broeders van de tweede helft van de
negentiende eeuw lijken geleefd te hebben in traditie, fideïsme, in naïeve volgzaamheid,
binnen strikt kerkelijke kaders. Een Belgische zegsman, doctor historiae L. Ceyssens OFM
antwoordt op mijn vraag naar zijn beeld van de opleiding in die eerste tijden, dat de
opleiding in België nog zeer beperkt was.105 Liturg en biechtvader voor eenvoudig kerkvolk
zijn waren de functies van de broeders-priester oftewel ‘paters’. Hij voegt eraan toe: de
provinciale statuten schreven een door het definitorium goedgekeurd handboek voor ten
dienste van én filosofie én theologie. Tot 1848 was het dat van Dens. Voor de moraal kwam
het werk van Scavini, voor de dogmatiek het compendium van P. Peronne, en voor de
filosofie het handboek van Ubaghs. Verder de uiteenzettingen van Herincx over het
scotisme. De vorming en opleiding beperkte zich tot het hoogst noodzakelijke. De theologiestudie – dogmatiek en vooral moraalleer van de Kerk – besloeg vier jaren. Lesroosters
waren niet nodig. De enkelingen werden ‘hoofdelijk’ onderwezen. Studiegroepen, kransen
of circuli, academies, fraterstijdschriften en andere culturele activiteiten … sport, hobby’s,
handvaardigheid, waren er nog niet.
Deze Ceyssens, dé kenner van het archief van Sint-Truiden, geeft nog een treffend
voorbeeld van de zwakke situatie van het onderwijs.106 Een zeventienjarige hulponderwijzer
uit Maastricht, Louis-Franz Dirks, trad in en kreeg de naam Servatius. Zonder zelfs maar
een Latijnse School te hebben gevolgd, werd hij frater. Al meteen in 1841 ging hij aan het
105
106

Brief van Dr. L. Ceyssens aan schrijver dezes, Sint-Truiden 25 maart 1998.
L Ceyssens OFM, P. Servatius Dirks OFM (1825-1887), in: Franciscana (2000) 71-82.

62

VOOR KERK EN MENSENWERELD

werk als leraar op het college te Tielt – voor de letterkunde. Overigens blijkt de veellezende
frater het tot de (passieve?) kennis van vijftien talen te brengen inclusief Hebreeuws, Grieks
en Slavisch. Na anderhalf jaar theologie, ondermeer bij de reeds genoemde Van Loo en Van
de Velden, werd hij op 25-jarige leeftijd gewijd. Zielzorger, organist, redenaar en in 1851
professor (lector) exegese en eloquentia, werd hij ook nog eens in 1875 hoofdredacteur
van een franciscaans maandblad en bibliograaf ten bate van de onderneming te Quaracchi.
Het betreft hier het instituut gesticht voor bronnenuitgaven betreffende auteurs als
Bonaventura dat de franciscanen hadden daar hadden gevestigd. Ook later zullen we horen
van lectoren die daar gewerkt hebben. Over zijn tien medenovicen die ook aan het lesgeven
waren gezet, horen we geen uitzonderlijke verhalen. De regel lijkt hier ook bevestigd door
de uitzondering. In Nederland kon het nauwelijks beter of anders zijn; een groot deel van
de eerste provincieleden kwam trouwens van Sint-Truiden.
In haar studie over de restauratie van het middeleeuwse katholieke kerkgebouw geeft
Pey tal van voorbeelden van de zeer beperkte opleiding van de clerus.107 Zij merkt ook op,
dat er zeer weinig gepubliceerd is over de onderwijsprogramma’s c.a.. Afgezien van het
aloude seminarie van Roermond (1599) dateren andere uit 1798/ 1799.

De Leuvense kwestie
Van Laarhoven wijst op het defensieve, principieel ahistorische karakter van de ‘nieuwe
theologie’ van toen.108 Vrees voor hetgeen positieve disciplines én de bijbelstudies inbrachten, paste bij een dogmatiek zonder oog voor dogmaontwikkeling. In een poging om nog
iets uit deze mistige beginjaren te achterhalen keren we nog even terug naar België. De
minderbroeders-kloosters van ca 1850 lagen in de regio van de Leuvense universiteit. Wat
wisten deze minderbroeders van ‘de Leuvense kwestie’, onder deze titel door Struyker
Boudier besproken?109
Op de eerste plaats iets over persoonlijke relaties. Meerdere minderbroeders hadden
vriendschappelijke betrekkingen met Leuvense hoogleraren. Lambert Dirix en Julianus
(Bernardus) Van Loo waren in Rolduc als leraar collega geweest van Ubaghs en Tits.110
Tits was bevriend met de stichter van de Belgische provincie. Ook Van Loo was een
bewonderaar van Tits. Van Loo (1818-1885), een seculier die in 1845 bij de recollecten
intrad, werd lector en in 1861 provinciaal van de Belgische provincie. Hij was als visitator
betrokken bij de oprichting van de Nederlandse. De Belgische broeders kregen eens van
de Brugse bisschop een waarschuwing na lof over het herstel van de kloosterlijke tucht:
‘Je serais désolé de voir pénétrer dans cette sainte famille (franciscaine!) l’esprit de nou107 E.B.F. Pey, Herstel In Nieuwe Luister. Ideeën en praktijk van Overheid, Kerk en Architecten bij de restauratie
van het middeleeuwse katholieke kerkgebouw in Zuid-Nederland (1796-1940) (Nijmegen 1993) 96-102.
108 J. van Laarhoven o.c. (1974) 188.
109 Struyker Boudier., o.c. dl. III 32-33.
110 Van Berlo o.c. (1908) 55-56: Lambert Dirix was priester-leraar in Rolduc geweest. Hij trad in bij de
minderbroeders te Sint-Truiden. In 1835 begon hij meteen de medebroeders daar te onderwijzen, werd na enige
tijd novicenmeester en dan gardiaan.
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veauté en matière de doctrine.’111 Hij bracht een lector over dat de Congregatie van het
Heilig Officie verboden had het werk van Ubaghs als handboek voor de opleiding te gebruiken. Hij merkte op, dat het waarschijnlijk gaat om opinies van Ubaghs uit 1843 en
1844. En men moest de draagwijdte van de woorden van de Heilige-Stoel niet overdrijven. De Doctor Subtilis stelt zelf dat men niet alle eigenschappen Gods noch de onsterfelijkheid van de ziel kan bewijzen. Maar in onze ongelovige tijden kan men niet voorzichtig genoeg zijn. De broeders onderschikten zich nederig. Zij begrepen de omzichtige
diplomatieke taal van een bisschop die toch subtiel relativeerde wat er aan Rooms gelui
van alarmklok klonk. Aanhanger van het ontologisme – dat was in het geding bij de
Leuvense kwestie – was Jérôme Van Rooy. Deze minderbroeder was lector filosofie, dan
voor dogmatiek en tenslotte voor de Heilige Schrift. De oversten trokken Van Rooy terug
uit het onderwijs om een conflict met het episcopaat te voorkomen. Opgemerkt mag nog
worden, dat deze Ubaghs een vertaling van Bonaventura’s Initerarium verzorgde: Reisbeschryving der ziel (1856).
Bij de ‘Leuvense kwestie’ waren deze Ubaghs en zijn collega Tits betrokken. Traditionalisme en ontologisme werden door Rome veroordeeld.112 De Kerkleiding zag in hun
geschriften een verbreken van de relatie geloof en rede. De rol van de natuurlijke rede
betreffende vragen over het Godsbestaan en om de vrije wil was in het geding. De filosoof
Gerardus Casimir Ubaghs (1800-1875) werd in 1834 de eerste hoogleraar wijsbegeerte
aan de katholieke universiteit van Leuven.113 Onder zijn vele publicaties treft men Ontologiae seu Metaphysicae Generalis elementa, Leuven 1853, 1863. ‘Hij was een zeer simpel man,
met franciskaanse inborst’, schrijft Ceyssens – ‘simpel’ zal op ’s mans eenvoud wijzen,
bepaald niet op zijn geest.114 Veroordeling en rehabilitatie volgden; polarisatie binnen de
nauwe nationale grenzen bleef niet uit. In dit bestek is het ondoenlijk om de strijd over
Ontologisme en Traditionalisme weer te geven. De politieke complicaties laten we helemaal
onaangeroerd: het ging niet om een puur leerstellige kwestie. Voor het overige is de opbloei
van het thomisme het vervolg. Andere scholastieke denkers waren zeker voor de minderbroeders interessant. Sassen merkt in zijn geschiedenis van de Nederlandse wijsbegeerte
nog op, dat de meeste katholieke wijsgeren in Ubaghs denken waren geschoold.115 Als
docenten hadden zij diens denkbeelden in volle overtuiging aan hun leerlingen meegegeven. Tot zelf schrijven kwam waarschijnlijk niemand. Hoe kon een wijsbegeerte meer zijn
dan een voorportaal van de theologie? Het bleef bij een apologetiek op basis van Descartes’
denken. Positivisme, empirisme en in het bijzonder het darwinisme dienden bestreden te
worden. Het dualisme lichaam-ziel paste verder bij de moraal. Mag men overigens zich
111 Van Berlo o.c. (1908) 211.
112 J. van Laarhoven o.c. (1974) 190 geeft hem als de veroordeelde met de jaartallen 1861, 1865, 166.
Verder geeft enig blik in deze materie: K. Wils, Het verbond tussen geloof en wetenschap bedreigd. Het Leuvens Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte en het positivisme (1889-1914), in: Trajecta (1992) 389-390.
113 C. Struyker Boudier o.c. V 22-27. H.A.C.M. van Grunsven, Gerard Casimir Ubaghs (Nijmegen 1933). F.
Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (Amsterdam/ Brussel 1959) p.306-310. Kossmann o.c.
(1976) p.343-344 wijdt een bladzijde aan Ubaghs. L. Ceyssens van de Vlaamse provincie schreef over Ubaghs
in het Nationaal Biografisch Woordenboek dl. IX (1981), col. 767-770.
114 Brief van dr. L. Ceyssens OFM Sint-Truiden 25 maart 1998.
115 F. Sassen o.c. (1959) 373.
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niet afvragen: was er ook niet de oude en rijke traditie van allerlei geestelijke geschriften?
Ook al haalt men geen mystieken aan, er was toch een breed besef van ‘de ziel’. En dan
niet de psychè als object van de empirische psychologie, als aanduiding van gedrag-enbeleving. De ziel in religieuze sfeer duidt op de verhouding tot God. De gedachte aan leven
na de dood, de lichamelijke dood was levendig, vooral in de liturgie. De ascese richtte zich
tegen het lichaam te voordele van de onsterfelijke ziel. Sassen noemt nog enkele werken
die door of bij de dominicanen, jezuïeten en seculieren gebruikt werden. Over de franciscanen als auteurs of gebruikers van enig traktaat of handboek zegt hij niets.
Het is de vraag, of Nederlandse lectoren iets van deze werken hebben gekend of zelfs
meegenomen. Nog in 1932 vroeg prof. dr. Titus Brandsma O.Carm van de Nijmeegse
universiteit naar gebruik van Ubaghs’ werk in de opleiding van de franciscanen.116 De
provinciesecretaris antwoordde: ‘Ubaghs’ was in 1866 verboden. Navraag bij oudere
confraters leert, dat het boek niet gebruikt werd, omdat het te omvangrijk was. Het stond
wel op de bibliotheek.

S AMENVATTING
Deze eerste fase was die van een moeizame en langzame opbouw van de nieuwe provincie,
herstel in beperkte mate mét de spanning tussen het besloten leven in het klooster en de
actie daarbuiten. De werkzaamheden lagen voor een aantal priesters voornamelijk in
Hollandse steden, in de eigen parochies en in assistenties vanuit enkele kloosters in ZuidNederland. Voor het bestuur in provincie en kloosters waren enkele mensen nodig. Verder
was er het onderwijs in Latijnse scholen respectievelijk kleinseminaries, ook vanuit Megen
en Venray. Het begin van de missies met name naar China bood werkgelegenheid voor het
groeiende aantal leden.
De opleiding richtte zich op de liturgie en sacramentsbediening inclusief biechthoren,
preken. De geestelijke vorming en loyaliteit aan kerk en orde waren in de kloosters
gevormd. De bijkomende financiële zorgen en administratie voor een parochie c.a. werden
goeddeels overgelaten aan de persoonlijke vaardigheden van de pater. Met het herstel van
de hiërarchie werden er ook kerkbesturen voor de parochies ingesteld. De opleiding
verschafte de kerkelijke leer betreffende geloof en zeden. Aanvankelijk waren er maar
enkele lectoren, nauwelijks geschoold in het vak dat zij onderwezen, zeker niet in didactiek. Zelfs fraters moesten elkaar maar helpen bij het lezen van de in het Latijn gestelde
traktaten. Uitzonderingen waren Van Oorschot, Sleutjens en Cornelisse die in Rome tot
lectores generales waren gepromoveerd. De opleiding van de priesters duurde maar vier jaar.
Er is overigens weinig bekend van het onderwijs, zeker van de inhoud. De kloosterlijke
vorming in noviciaat en tijdens de studiejaren richtte zich op de godsdienstige, de geestelijke vorming. Van studie verwachtte men vooral zedelijke verheffing. Het begrip
‘beroepsopleiding’ paste niet in die tijd. Vanuit de broeders in de Hollandse staties bleef
116 RAU 522.1529 Brief van 27 november 1932 door prof. dr. Titus Brandsma O.Carm. aan de ministerprovinciaal. Op 2 december 1932 antwoordt de secretaris provinciae.
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er verzet tegen het streven naar herinvoering van de kloosterlijke tucht. De spanning tussen
‘contemplatie’ en ‘actie’, tussen kloosterlijke beslotenheid en werk in de wereld bleef
bestaan. In de Nederlandse provincie spitste deze zich nog toe, daar pastoraat voor deze
minderbroeders gewoon was geworden. Tegen het einde van de fase begon het ledental
te groeien. De bouw van een groter studieklooster – ‘Alverna’ te Wijchen – was nodig,
nadat de kleinere van Megen, Venray en de wat grotere van Weert en Maastricht gediend
hadden als noviciaat, filosoficum of theologicum.
De provincie bleef volgzaam ten opzichte van ‘Rome’. Zij, voor het merendeel uit
priesters bestaande, was en bleef een onderdeel van de R.-K. Kerk. Ruime steun werd
gegeven aan de opbouw van de Nederlandse kerkprovincie. Wel bleef men gescheiden van
de seculieren en andere orden, ook van andere minderbroeders (kapucijnen en conventuelen). Oversten streefden, ook op aandringen van ‘Rome’ naar herstel van de kloosterlijke
observantie. Sterke discipline binnen de orde, observantie van alle regels telde – ver van
de dominante liberale c.q. vrijzinnige mentaliteit ‘in de wereld’. De opleiding en vorming
van franciscanen leverde de nieuwe kerkprovincie pastoors, kapelaans en assistenten met
een groepsgeest die hen samenbond.

2 Een oude orde in een moderne tijd ca 1890-ca 1925

Voor deze fase van de onderwijs- en vormingsgeschiedenis ligt de beginterm omstreeks
1890, het opkomen van ‘de katholieke beweging’ met het onderkennen van de roomse
tekorten. Het eerste studieklooster, in de gemeente Wijchen gelegen en Alverna geheten,
was zojuist in 1888 geopend. De eindterm ligt in de jaren van het eerste uitgewerkte
studieprogramma van de franciscaanse priesteropleiding (1923/1924) en de brand resp.
herbouw van het Venrayse studieklooster (1925-1928).

N EDERLAND
Jan Romein zag rond 1900 een breukvlak van enkele decennia.1 Blom en Lamberts noteren:
1870/1880-1918, om daarna meteen 1960 als volgende cesuur aan te geven.2 De synthese
onder redactie van Bank en Van Buuren kiest voor de periode 1880-1918.3 De Eerste
Wereldoorlog ging aan het besloten en neutrale Nederland voorbij, al lagen de gruwelijke
slagvelden aan de IJzer en rond Verdun niet ver van zijn zuidgrens. Kossmann bepaalt als
perioden: 1895-1914 en 1919-1939.4 Blom en Lamberts vatten samen: Nederland werd
een land met een parlementaire democratie, een meer en meer ingrijpende overheid, een
kapitalistische economie, een seculariserende massacultuur. Individualiserende en internationaliserende tendensen overheersten. Maar dat alles kon samengaan met ‘godsdienstige
segmentatie’.5
De katholieken gingen een fors segment vormen, zichzelf zelfs versterkend tegen de
druk van liberalen in. Het roomse leven van de twintigste eeuw ontplooide zich. De
parochie vierde de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Jongens konden al vroeg de sacrale
ruimte van het priesterkoor leren kennen in de rol van misdienaar. Anders dan de protestantse kerken kenden de katholieken een rijke liturgie, pilaren met heiligenbeelden en in
de kerkmuren glas-in-lood met kleurige afbeeldingen. Het orgel en de koorzang klonken
er levendiger dan bij de hervormden, gereformeerden en zovele andere denominaties. De
religieuze taal en beelden drongen ver door in het gezinsleven en de R.-K. school. De lagere
school bereidde de leerlingen voor op het ontvangen van de Eerste Communie, het
onderwijzend personeel begeleidde klassen kinderen naar de biechtstoel, de pastoor of een
1
2
3
4
5

Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen (Amsterdam 1967 2e dr.).
J.C.H. Blom en E. Lamberts (red), Geschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 1994) 19.
J. Bank en M. van Buuren (red.), 1900 Hoogtij van burgerlijke cultuur (Hilversum 2000).
E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940 (Amsterdam/ Brussel 1976) 331-350, 435-441.
Blom/Lamberts o.c. (1994) 437.
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kapelaan overhoorde de catechismus. Van tijd tot tijd vonden er massale evenementen
plaats met collectieve symbolen, uniformen, leuzen en dat alles vooral in aanwezigheid van
de hoogste leiders, de bisschoppen, en soms bezoek van een pauselijk afgezant. Het
Eucharistisch Congres vond in 1924 plaats, massaal gevierd in het Amsterdamse stadion.
De katholieken hadden, ook in Nederland, het geestesklimaat mee. Gemeenschapsidealen keerden zich tegen de groeiende individualisering, idealen ook buiten de Kerk aan de
zogeheten ‘christelijke middeleeuwen’ toegedicht. Zeker voor de katholieken lagen daar
bruikbare modellen: ordesverbanden, uniformen (pijen of habijten in diverse kleuren en
snit), een vaak lange traditie van denken en vroomheid, al of niet vaderlandse heiligen. In
socialistische kring droomde men eveneens van leefgemeenschappen, ‘koloniën’ genaamd.
Het herstel van oude reguliere orden paste daarbij.6 Of men de belangstelling naar De
Middeleeuwen – voor wat Nederland betreft – direct mag koppelen aan de Romantiek, mag
betwijfeld worden.7 Miltenburg onderscheidt de wetenschappelijke studie van de zg.
‘Middeleeuwen’ (mediëvistiek) van de algemenere belangstelling voor die eerder verguisde
tijden (het mediëvalisme).8
Organisatie was in ieder geval de hefboom geworden van de katholieke emancipatie
tijdens de overgang rond de eeuwwisseling van 1900. Neerlandia Catholica was Romegetrouw, maar het herleefde en het emancipeerde zich uiteraard binnen de Nederlandse
verhoudingen.9 Het tekortschieten van katholieken in de deelname aan wetenschap,
cultuur en scholing werd door Poelhekke in een rede van 1900 gelaakt. De franciscaan
Rafael Ligtenberg sloot zich erbij aan.10 Emancipatie werd noodzakelijk geacht. Zelfs meer
dan vijftig jaar later, in 1958 zou de historicus Rogier nog wel klagen over de culturele
inertie van katholieken.11 Op diverse gebieden had de Kerk, in haar bisschoppen, en vooral
reguliere priesters, bemoeienis: het onderwijs en de armenzorg. De sociale kwestie zou nu
ook zorg worden voor franciscanen. Vanaf 1917 maakte het algemeen kiesrecht mét het
opheffen van het districtenstelsel de confessionele partijen groot, en bevorderde de
subsidiëring van het lager onderwijs het confessionele. Dit onderwijs kon zich ook sterk
uitbreiden, ook al door de invoering van de leerplicht voor kinderen (1901). Een parochie
had één of meer lagere scholen in de nabijheid van de kerktoren. Het personeel van het
6 Dit gebeurde onder andere condities dan in de Middeleeuwen: de abdijen van benedictijnen en cisterciënzers
herkregen niet de omvang en reikwijdte als die van die verre Middeleeuwen. Die bezaten gronden op honderden
kilometers van het eigen complex, bewerkt door grote groepen ‘conversen’. Het bleef bij een boerderij en/of
een brouwerij aan huis.
7 A.P.J.Miltenburg, Contrasten en varianten. Mediëvalisme en mediëvistiek in enkele Europse landen, in: R.E.V.
Stuip en C. Vellekoop (red.), De Middeleeuwen in de negentiende eeuw (Hilversum 1996) 52.
8 A.P.J. Miltenburg, Een droom van ordening. Mediëvistiek en mediëvalisme in de negentiende eeuw (Hilversum
1996)) 7-23.
9 L.J. Rogier en N.de Rooy, Katholieke Herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853 (Den Haag
1956).
10 Raphael Ligtenberg OFM, Nog een “Tekort der Katholieken” (Leiden 1911).
11 Rogier L.J., Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken (Amsterdam 1958) In zijn
uitvoerig requisitoir tegen de Maasbode Thompson noemt hij ook de Vlaming Frans van Cauwelaart die ‘in 1913
de intellectuele achterstand van de Nederlandse katholieken kwam gispen … de heersende terreur van de
domheidsmacht’. In: In Vrijheid herboren (1953) 552-553.
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lager of basisonderwijs bestond in hoge mate uit broeders en zusters van diverse congregaties. Menig dorp had een kloostertje voor een groepje vrouwen van één van de vele
congregaties, niet zelden voorzien van de regel van de franciscaanse Derde Orde. Zij gaven
onderwijs, verzorgden bejaarden en zieken, boden een naaicursus. Ook het secundaire
onderwijs werd door meerdere orden – met priesters als leraar – ondernomen naast haar
eigen kleinseminaries.12 Overigens hadden met name de jezuïeten al reeds hun colleges
en bediende menige pastoor of pater een Latijnse school (die van Gemert, Megen en Venray
waren voorbeelden). Het R.-K. Middelbaar Onderwijs groeide zelfs explosief. De R.-K.
Universiteit opende in 1923 haar deuren op tal van adressen in Nijmegen. Mobilisering
was er alom: van het klerikale en reguliere middenkader op de eerste plaats.
De rekrutering van seminaristen sloot aan bij het Milieukatholizismus. Of dat altijd en
overal ronselen van scholieren meebracht en dwangmiddelen om ingetredenen binnen te
houden? Bij de Nederlandse franciscanen was dat niet nodig: de toeloop was groot genoeg.
De voormalige seminariedocent Willem Grossouw schetste een beeld van de tijd vijftig jaar
geleden. Het is een mengsel van persoonlijke herinneringen, beelden, titels van publicaties
en samenvattende formuleringen.13 Hij noemt als kenmerken van de katholieke spiritualiteit rond de eeuwwisseling (1900): ‘individualistisch, burgerlijk, moralistisch, devotioneel
en gesloten, meer rooms dan katholiek en in het geheel niet oecumenisch’. Dat individualistische verdroeg zich met het collectieve van het katholieke sociale patroon.

D E R.-K. K ERK
Kerk in overgang 1880-1914 en Wereldkerk 1914-1945, zo betitelt Van Laarhoven in zijn
handboek voor de kerkgeschiedenis twee opeenvolgende perioden.14 Pius X (1903-1914)
remde de vernieuwingen van Leo af. Hij onderlijnde nog eens de asymmetrie binnen de
geloofsgemeenschap: de separatie van de clerus en het lekenvolk. Het beeld van de herders
gesteld boven volgzame kudden van schapen werd het overheersende.15 Liberaal-katholieken werden geoormerkt als ‘wolven in schaapskleren’. Dat konden de brave roomse
lammeren zich ook aantrekken: grootgroeien was gevaarlijk. Omzichtigheid vanwege

12 Een eigenaardig verschijnsel waren onderwijscongregaties als die van Tilburg. Deze was door mgr. Zwijsen
gesticht en telde ook priesters naast lekenbroeders onder haar leden – die alleen in het onderwijs werkten. Al
spoedig moesten clerici en laici uiteen gaan; de priesters werden seculieren van het diocees (1915). Deze Fraters
van Tilburg en ook de Fraters van Utrecht, Maastricht, Broeders van Huybergen e.a. waren gekwalificeerde
onderwijskrachten met lagere scholen, kweekscholen en uitgeverijen/ drukkerijen van schoolmateriaal.
13 Willem Grossouw, Een overlevende uit de voortijd (z.p. 1967) 13-18.
14 J. van Laarhoven, o.c. (1974) 228.
15 Lodewijk Winkeler, Een beetje blaten kan geen kwaad. Katholieken in karikaturen en cartoons. Inleiding op de
tentoonstelling (Nijmegen 1994). Rogier kritiseerde de schaapachtige volgzaamheid van vele katholieken.In de
voorafgaande decennia gecultiveerd als ‘gehoorzaamheid’ – meer aan paus en leergezag dan aan de waarheid.
Termen: klerikalisering, pastoralisering, clerocentrisme, verkuddelijking of gregalisatie.
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mogelijke maatregelen van Rome was geboden, juist in de priesteropleidingen. De herders
konden op hun beurt weer door waakhonden gebeten worden – quaerentes quos devorent.16
De door zijn voorganger Leo XIII gepropageerde en herleefde scholastiek werd onder
Pius X tot een eenheidstheologie, meer een doctrine dan een reflectie op het geloven van
mensen. De R.-K. Kerk hervatte de bestrijding van alwat zij ‘modernisme’ noemde. In
navolging van vijandige laïcale regiems werd door de Kerk van haar priesters een eed geëist:
de antimodernisme-eed van 1907. Van Laarhoven: ‘Het integralisme hoort niet in een
paragraaf over theologie, maar in een handboek voor psychologie of psychiatrie’.17 En voor
de opleiding van belang: ‘Nagenoeg zonder hinder of last van eigentijdse vragen en
religieuze problemen formuleerden zij [de leerboekensamenstellers] een soort internkatholieke eenheidstheologie – op zich al een absoluut novum in de theologiegeschiedenis
– die als vanzelf een bijna verplichtend karakter kreeg, waaraan niemand – ook het officiële
leergezag niet – zich kon onttrekken’.18 Aubert oordeelt over deze pontifex ‘… dat hij niet
in staat is geweest de ernstige problemen waaraan de Kerk het hoofd moest bieden vanuit
een nieuw gezichtspunt te benaderen en dat hij geprobeerd heeft de Kerk met methodes
die steeds meer autoritair werden vast te leggen op reactionaire standpunten, zulks in
tegenstelling tot de loop der geschiedenis’.19
De problemen van het apostolaat en het christelijk leven hadden bij Pius X de voorrang.
Met zijn leuze Instaurare omnia in Christo heeft hij grote kerkelijke hervormingen gerealiseerd. Veelvuldige communie (1905), kindercommunie (1910), liturgische hervorming
incluis de muziek, lekenactie, catechese, prediking en de reorganisatie van seminaries
waren onderwerpen. In de praktijk waren, minstens in Nederland, communiedienst,
woorddienst, eucharistieviering en lof gescheiden. Dit ook al door het voorschrift om
nuchter te zijn voor het ontvangen van de hostie (de kelk was vanouds voor de priester
gereserveerd). Vrome katholieken gingen naar de vroegmis. Zelfs werd dan vóór de mis
communie uitgereikt. De clerus vermeed de opgave om aan het kerkvolk de communie
in de hoogmis uit te reiken. Tijdens het lof, een avondlijke viering bad men de rozenkrans,
stond het Allerheiligste als een grote hostie in een gouden monstrans uitgesteld. De verering
van Het Sacrament bij uitstek was en is bij de Paters van het Allerheiligst Sacrament of
Sacramentijnen zelfs een kernpunt.20 Kernwoord en -begrip voor de tegenwoordigheid van
Jezus was transsubstantiatie: het brood-en-de-wijn veranderlijke wezenlijk (substantieel)
in het lichaam-en-bloed van Jezus. De misdienaars wekten de aandacht van de kerkgangers
16 Men herkenne de toespeling op een fragment uit de Completen, het laatste brevier- of koorgebed van de
dag.
17 Van Laarhoven o.c. (1974) 228-244.
18 Van Laarhoven o.c. (1974) 243.
19 Aubert o.c. (1974) p. 26.
20 Mag. dr. Luchesius Smits OFMCap, Vragen rondom de Eucharistie, Actuele vragen rondom de Transsubstantiatie
en de Tegenwoordigheid des Heren in de Eucharistie (Roermond/ Maaseik 1965), verbindt de historische informatie
over de praktijk met de theologische uiteenzettingen op basis van zijn kennis van de dogmageschiedenis. De
sacramentijnen kenden lange tijd een uitstelling van de monstrans gedurende dag en nacht met een op militaire
wijze geregelde dienst voor twee leden in aanbidding en meditatie neergeknield. Zie Ger van Dam, Honderd jaar
Sacramentijnen in Nederland 1902-2002. Een bijdrage tot hun geschiedenis (Nijmegen 2002).
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met een altaarschel even voor het belangrijkste moment nl. het uitspreken van de consecratiewoorden door de priester. De consecratie of heiliging is dan een wezenlijke verandering.
Verdere uitleg en kritische opmerkingen passen hier niet.
Toch kan hetgeen Pius X ondernam niet zonder meer als spiritualisering geduid worden:
disciplinering en uniformering van het leven van het kerkvolk (in het godshuis én gezin)
was het hoofddoel. Dat leidt op zich eerder tot uiterlijke aanpassing dan tot persoonlijke
overtuiging. Zelfs de veelvuldige communiegang was dienstig als controlemiddel. De biecht
– minstens eenmaal met Pasen – was een indringend pressiemiddel. Er was op de eerste
plaats de strenge moraal, die zelfs jeugdige masturbatie als zware zonde aanrekende.
Voorschriften als de plicht om ‘nuchter’ – hier zonder gegeten en gedronken te hebben –
ter communie te gaan konden ook nog tot biechten nopen. Kernpunt was: het kerkelijk
beleid richtte zich op de eigen leden. De volkskerk, onderhouden door grote gezinnen,
doop en verdere sacramenten, was het object van ‘aanhoudende zorg’. Daarvoor was een
groot middenkader van clerici en religieuzen, mannelijke en vrouwelijke nodig. Ofschoon
niet alleen in Nederland, maar ontstond er in ons land overduidelijk een verzuilde maatschappij – hoewel veelal verzacht door ‘omgangsoecumene’ tussen mensen van diverse
confessie of ideologie. De diverse orden onderhielden echter niet veel omgang met elkaar,
zelfs niet de drie soorten minderbroeders. De twee grootste groepen, jezuïeten en franciscanen, waren zelfs concurrenten. De verhouding tussen seculiere en reguliere priesters bleef
als vanouds gespannen.

D E ORDESPROVINCIE
Van Recollecten naar Franciscanen
Meermalen viel het woord minderbroeders als variant op franciscanen. Onder het bestuur
van minister-provinciaal Van der Burgt werden de Recollecten officieel een variant van
Minderbroeders. Paus Leo XIII stelde in 1897 een ordening van de eerste orden vast. Deze
fusie wordt aangeduid als Unio Leonina.21 Als stam of genus werden erkend de Minderbroeders (OFM), nader gespecificeerd als Franciscanen; de twee hoofdtakken op deze stam
worden gevormd door de Minderbroeders-Capucijnen (OFMCap) en MinderbroedersConventuelen (OFMConv).22 Al eerder was de pij tot een groepsuniform geworden. De
recollecten hadden het witte wollen koord met de drie knopen links afhangend gedragen.
De franciscanen trokken het koord van links naar rechts en de kap zat niet meer hoog in
de nek.23 Zo stapten zij hun nieuwe millennium binnen.
21 Heribert Roggen OFM, Een eeuwfeest: De ‘Unio Leonina’ (1897-1997). De houding der belgische Recollecten ter
zake, in: Franciscana (1997) 141-151.
22 Eerder schreef men OSF = Ordo Sancti Francisci.
23 Zonder afbeelding is de kap met mozetta niet gemakkelijk te beschrijven. De mozetta is een soort schoudermanteltje, op de rug in een punt uitlopend tot het middel, aan de borstzijde rond. De kap die eventueel over
het hoofd getrokken kon worden, stond bij de recollecten stijf tegen het achterhoofd, bij de franciscanen kwam
zij meer naar achteren te liggen. De mozetta is bij de minderbroeders-conventuelen groter. Zij reikt tot aan het
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Pas in 1897 werd de fysieke separatie tussen clerici (paters en fraters) en laici (broeders)
in de constituties vastgelegd. Paters, fraters en lekenbroeders hadden binnenshuis eigen
recreatieruimten, eigen tafels in de refter, eigen plaatsen in het koor. Aan het koorgebed
en de gregoriaanse zang deden zij niet mee; voor hen restte de rozenkrans. Daarbij kwam
nog de separatie tussen paters en fraters, zelfs tussen de docenten en studenten. Als er
novicen in huis waren, werden die weer gescheiden van de geprofeste fraters. Hun werkruimten zonderden de broeders ook nog eens af.

De ministers-provinciaal
Voor een ordesprovincie is het te rechtvaardigen de geschiedenis in te delen in bestuursperioden. Het gezag is hier persoonsgebonden; de broederschap staat onder haar provinciale
minister. Een sterke persoonlijkheid kon beslissende keuzen maken: Simon Bennenbroek
zal hét voorbeeld zijn: ‘de man van de Doorbraak’ heette hij. Hij leidde de provincie uit
de recollecte sfeer, uit de kloosterlijke beslotenheid en liet hen meer en meer werken in
onderwijs en sociaal werk. Voor deze fase waren de volgende broeders-priester provinciale
overste.24
1889-1893: Anselmus J.W. Ebben (1843-1893) uit Bergharen in het Maas-en-Waalgebied. Hij moet als jeugdige de assistentiepaters uit Megen ontmoet hebben. 1893-1895:
Benvenutus Franssen (1846-1896) uit Maastricht-Wijk, ingetreden in 1866, waarschijnlijk
in het nieuwe klooster van deze Maasstad. 1895-1904: Stephanus P. van de Burgt (18521904) uit Nijmegen stichtte assistentiekloosters boven de Moerdijk: Woerden (1899),
Vorden (1902).
1904-1910: Vitalis J.J. Keenen (1864-1935) uit het Belgische Neeroeteren was onderwijzer geweest. ‘Doch zijn ideaal bleek hoger te liggen’, zegt zijn necroloog.25 Het gymnasium
te Venray heeft hij gevolgd voor het nodige Latijn; reeds in 1885 trad hij in te Weert –
omstreeks 21 jaar jong. De professies volgden in 1886 en 1889. De priesterwijding viel
ook in 1889. In Maastricht werd hij instructor clericorum (magister) in 1892. Hij was lector
Sancta Scriptura te Weert 1893-1899. Als gardiaan te Woerden, het eerste klooster in
Holland na de Reformatie, zag hij toe op strikte observantie van het reguliere leven, juist
waar de werkzaamheden toenamen. Hij stichtte het klooster in Nieuwe Niedorp in een
protestantse hoek van het confessioneel zo gemengde Noord-Holland. De necroloog
formuleert: ‘… begreep P. Vitalis heel goed, dat een groei-naar-buiten slechts dan een zegen
zou zijn voor de Provincie zowel als voor haar leden, indien zij zou steunen op een hecht
fundament van kloosterlijke tucht’. Een instrument daarvoor werd het Usuale dat het
middel. Hun habijt is zwart in plaats van bruin en men ziet soms zelfs een priestercollaar en een bonnet zoals
seculieren die dragen. De kap bij de kapucijnen is langer en zit vast aan de pij, de mozetta ontbreekt. Hun
mantel was ook korter dan die van de franciscanen.
24 Dit ambt was immers voorbehouden aan de gewijde leden. Dit zou blijven tot op de dag van vandaag,
ondanks verregaande roep om deklerikalisering.
25 Necrologie, in: N.S. 9 (1935) 52-55.
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dagelijks leven van de kloosterlingen regelde. Het werd beleid van de opvolgende oversten
het kloosterlijke leven hersteld te krijgen in de parochies in het Noorden; ook de scholen
zouden ‘schoolcommuniteiten’ krijgen. Keenen, hoewel onderwijzer vóór zijn intrede, zou
echter geen paters beschikbaar stellen voor het middelbaar onderwijs. Lesrooster en andere
schoolafspraken achtte hij moeilijk te rijmen met de kloosterlijke dagorde. In de kleinseminaries was er wel iets te regelen om beide roosters op elkaar af te stemmen. In 1910 werd
hij custos van de provincie en praeses van het rectoraat aan de Heerlense Sittarderweg,
directeur van de Derde Orde, ijveraar van het tijdschrift St. Franciscus.
1910-1916: Simon Bennenbroek was geboren in Someren en gedoopt als Petrus Joannes
op 15 oktober 1864.26 Hij volgde het gymnasium in het nabijgelegen Weert, verder in SintMichielsgestel en Venray. De intrede in de orde was in 1884 – Petrus werd nu Simon. De
professie in 1884, de priesterwijding in 1890. Hij was achtereenvolgens assistent, kapelaan
in Nijmegen, Wijchen en Rotterdam, gardiaan Weert, pastoor in Nijmegen, ministerprovinciaal, pastoor in Gorinchem, nogmaals minister-provinciaal, pastoor in Oudewater,
rustend in Megen is hij tenslotte overleden in 1955. Sybrand Galama noemt hem ‘pionier,
Vox Clamantis, de grote stuwer in de richting van actie en openbaarheid’.27 ‘Elke gemeenschap heeft pioniers; en wanneer de tijd van de stichting al in het verre verleden ligt, dan
blijft het leven in een gemeenschap slechts voortduren dank zij een herhaalde vernieuwing,
soms van de structuur, altijd van de geest. Deze vernieuwing ... kan in twee richtingen
gaan, in die van het bewaren en verinnigen of in die van het opengooien en veruiterlijken.’
Bennenbroek werd dé man van de Grote Veranderingen vanaf 1910, te beginnen met de
stichting van de R.-K. H.B.S. te Heerlen in 1913. Hij richtte vijf tijdschriften op, had grote
belangstelling voor de proefschriften én artikelen van medebroeders. Menige studieopdracht terwille van het lectoraat en leraarschap werd gegeven, bij voorkeur voor de
universiteit van Leuven. Nieuwe parochies werden gesticht in Amsterdam, Delft en Den
Haag of overgenomen: Lochem, Megen en Woudrichem. Een fraaie afronding van dit
levensbericht is de vermelding, dat hij begraven werd in het lege graf van de zeer recollecte
broeder-portier Everardus Witte. Diens lichaam was overgebracht naar een nieuwe
bedevaartskapel annex het gastenkwartier.
1916-1919: Paulus W.F.G.M. Stein (1876-1960) uit Grave was een jaar leraar voor de
Klein Figuur28 te Megen, lector voor de fundamentele theologie te Maastricht in 1903 en
lector kerkelijk recht te Weert in de jaren 1904-1916.29 Hij moest tot provinciaal gekozen
als canonicus de juridische basis leggen onder de vele ondernemingen van Bennenbroek.
Door de weerstand onder de medebroeders werd hij echter na de drie jaar slechts tot custos
gekozen. Tevens was hij lector theologie Bleijerheide 1919-1922. Daarna vervulde hij

26 Necrologia: ARP Simon Bennenbroek, O.F.M., Provinciae Neerlandicae ex-Minister, in: Acta Ordinis Fr.Min.
74 (1955) 301-302.
27 Sybrand Galama OFM, Simon Bennenbroek in memoriam, in: NS 25 (1955) 169-174. Zie ook Pater Simon
Bennenbroek 1864-1955. Een Groot Brabander, in: Brabantia (1956) 235-240.
28 Hier gebruikte men voor de klassen van het zesjarig gymnasium nog de oude namen uit de tijd van de
Latijnse school: Klein Figuur, Groot Figuur, Grammatica, Syntaxis, Poesis en Rhetorica.
29 Necrologie van Paulus Stein, in: N.S. (1960) 233-237.
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bestuursfuncties in de Braziliaanse missie, totdat hij in 1934 terugkeerde. Als definitor
verving hij enige tijd provinciaal Caminada tijdens diens ziekte.
Voor 1919-1925 was Simon Bennenbroek herkozen. Zijn opvolger voor de termijn
1925-1931 zette diens initiatieven voort.: Regalatus W.H.A. Hazebroek uit Den Haag
(1879-1951). In 1898 ingetreden werd hij magister patrum studentium te Venray: 19111918, lector sociologie 1911-1917 en pastoraaltheologie 1916-1918. Hij stichtte in 1917
het eerste patronaat te Venray, was rector van het gymnasium te Venray van 1918 tot 1925.
Hij bouwde het internaat dat de kosthuizen verving. Hij werd herkozen als minister
provinciaal voor de periode 1925-1931 en bleef daarna nog custos in de jaren 1931-1937.
Hij was als opvolger van Bennenbroek een stimulator op tal van gebieden: patronaatsgebouw in Venray, het provincieblad Neerlandia Seraphica – en het tweede noviciaatshuis:
dat te Hoogcruts (1927). Daarmee zette hij het beleid van Bennenbroek voort: studie en
publiciteit, onderwijs op middelbaar en hoger niveau. Ook menige studie-opdracht voor
beoogde lectoraten werd weer gegeven, bij voorkeur voor Leuven.

Beleid inzake de studies
In hoofdstuk 1 zijn al enige uitgaven van statuten genoemd. In die van 1905 is er een
interessante eis: ‘Praecipium Lectorum officium est ut Sanctam Bonaventuram imitantes
mentes et cora iuvenum verbis exemplisque veluti veritatis radiis seraphice inflamment’.
Niet Thomas maar de eigen Bonaventura wordt er genoemd. En het gaat niet alleen om
intellectuele vorming, verstand en hart moeten ook ontvlammen en dat in ‘serafijnse’
(franciscaanse) geest.
Vanuit Rome schreef Michael Sleutjens in 1906 aan zijn minister-provinciaal.30 Hij is
naar Rome gegaan om mee te werken aan de herziening van de regelgeving in de orde. ‘Wat
het nieuwe studieplan betreft, begrijp ik, dat het in de provincie niet bevalt, en dit zal het
geval zijn in elke provincie die hare studies reeds geregeld heeft. Doch de Congregatie
verlangt een studieplan voor geheel de Orde’. Hij wijst erop, dat zijn opdracht is voor dit
algemeen belang te zorgen. Het gaat overigens slechts om een voorstel, waarop nog vanuit
de provincies een oordeel zal mogen gegeven worden. Over welk plan het gaat is niet
bekend. Tien dagen later reageert Sleutjens op een antwoord: ‘Het spijt mijn ten zeerste U
Hoogeerwaarde en de Provincie over mij ontevreden is wegens het voorgestelde studieplan…’. Hij is er zelf mee ingenomen, daar het zeer overeenkomt met dat van de Universitas Gregoriana van de jezuïeten. Wel had hij liever gehad: 2 jaar filosofie, 1 jaar praeparatorium en 2 biennia theologie. ‘Doch daaraan was in ’t geheel niet te denken.’ Hieronder
noteren we nog het programma dat Vitalis Keenen meldde in 1906.
Van betekenis is, dat de bemoeienis van Rome met de priesteropleiding paste in de
algehele centralisatie. De ooit zo pluriforme franciscaanse beweging was sinds kort
herordend tot de drie orden. Een stap verder was de poging voor alle provincies, landen
30 RAU 522.1506 Brief van Michael Sleutjens aan de minister-provinciaal d.d. 11 maart 1906 betreffende
de herziening van de constituties.
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en streken van de franciscanen één studieplan te maken. Dat paste in het streven van de
R.-K. Kerk naar één doctrine. Juist waar het om scholing van werkers aan de basis gaat,
spelen echter steeds nationale of regionale verschillen een grote rol. De wijzigingen in het
Nederlandse onderwijsbestel op het secundaire niveau waren al enkele tientallen jaren
voordien aangebracht met de invoering van de H.B.S. en de herziening van het gymnasium.
Het intellectuele peil van priesterkandidaten in Nederland én van het kerkvolk in het
algemeen waren niet gelijk aan andere streken op aarde.

Van de Oude naar de Nieuwe Provincie
Bij het vijftigjarig jubileum van de Weertse fraters-academie op 7 mei 1952 hield dr.
Aurelius Pompen OFM een toespraak Van de Oude naar de Nieuwe Provincie.31 Hij duidde
op de Doorbraak. De hoog-geleerde spreker (emeritus hoogleraar Engelse taal- en letterkunde) sprak ook van zijn eigen fraterstijd. De redactie merkt op, dat hier een stuk provinciegeschiedenis van de laatste halve eeuw wordt gegeven.
De jaren omstreeks 1900 waren een tijd van bewustwording, initiatief en moed.
Pompens klas kwam in 1900 net in Weert, toen Poelhekke’s brochure Het Tekort der
katholieken in de Wetenschap uitkwam. ‘Als er iets gist in de Katholieke lekenwereld ... begint
het borrelen allereerst in de leskamer van Weert. Maar het heeft nog bijna tien jaar
geduurd, voordat Raphael Ligtenberg naar Leuven en Caecilianus Huigens naar Wenen
ging. En voordat Simon Bennenbroek van de ziekte van twee zijner definitoren kon gebruik
maken om de H.B.S. van Heerlen aan te durven’. Er waren binnenkerkelijke antiklerikale
bewegingen. Gerard Brom bekende Pompen eens: bij bezoek aan Rome ga ik liever niet
naar de paus, voor Schaepman is de Kerk organisatie, voor mij heilsinstituut. Het ThijmGenootschap koos niet Schaepman pr. als patroon: ‘Aan Thijm kleefden geen klerikale
smetten. Bonaventura Kruitwagen OFM en anderen hebben hun ontslag ingediend.’ De
leskamer van 1911 leverde de eerste bevoegde leraren voor de franciscaanse scholen,
vervolgt Pompen. Eén werd rector van het gemoderniseerde gymnasium van Venray, dat
als eerste seminarie in 1920 ius promovendi kreeg. Twee provinciaals kwamen uit deze
cursus. ‘En dan wordt de gehele provincie gemoderniseerd’, voegt hij eraan toe. Een pionier
was Evaristus Kronenburg geweest. Hij kwam in het Venrayse gymnasium ‘binnenvallen
als één grote brok gist’.32 Hij arriveerde uit het H. Land, werd ‘professor’ in Megen en dan
‘prefect’ (rector) in Venray. Pompen was daar toen leerling. Daar begon men leerlingen voor
het Staatsexamen op te leiden. ‘Pater Evaristus heeft het Gymnasium van Venray doen
opschrikken uit zijn vroegere gezapige zelfgenoegzaamheid en er die krachtbron voor de
Provincie van gemaakt, die het daarna steeds gebleven is.’ Pater Reverende Bennenbroek
ging eerst in Venray kijken, voordat hij met de Heerlense H.B.S. durfde beginnen. Er waren
toen nauwelijks twee bevoegde leraren: Apollonius van der Mazen en Gratianus Scheffer.
31 N.S. 23 (1953) 67-72.
32 N.S. 11 (1937) 166. Evaristus L.C. Kroonenburg (1870-1937) ingetreden in 1987 met tien anderen.
Opvallend is, dat in deze jaren van de stichting van Alverna vele lekenbroeders aangenomen werden.

76

VOOR KERK EN MENSENWERELD

Doctor romanus Aurelius Pompen promoveerde in Amsterdam nog eens, nu in de Engelse
taal en letteren. In 1905 keerde Kronenburg naar het H. Land terug; de weerstand tegen
de gisting bij de confraters was hem teveel geworden? De doorbraakmentaliteit was
kennelijk niet algemeen.
Pompen vervolgt zijn terugblik op het begin van de eeuw. De jezuïeten hadden, naast
het bisschoppelijke Rolduc, een onbestreden positie in het R.-K. middelbaar onderwijs.
De dominicanen beheersten de theologie, de filosofie en een deel van de letteren. De
redemptoristen gaven de binnenlandse missies, de benedictijnen verzorgden de muziek
en de liturgie. Voor de missies overzee en de probleemjeugd in eigen steden waren er de
diverse congregaties. De spreker wijst niet zonder trots op de diversiteit van werkzaamheden van zijn confraters, de franciscanen.

Het aantal leden
Voor deze decennia 1891-1935 geeft Baan weer de cijfers per vijfjaarlijkse perioden voor
intreden resp. uittreden van fraters-novicen.33 Er treden achtereenvolgens in resp. uit:
1891-1895: 100/14, 1896-1900: 81/10, 1901-1905: 70/9, 1906-1910: 73/10, 1911-1915:
103/16, 1916-1920: 89/10, 1921-1925: 112/14. Er was groei van het aantal fraters, al was
er in het begin van de eeuw toch weer enige vertraging. Rond 1910 gaat de opgang van
het aantal aanmeldingen doorzetten. Uittrede van goed 12% is begrijpelijk: alleen al het
celibaat selecteert jonge mensen. Het gehele ledenbestand telt op 01-01-1901: 440 leden,
251 paters, 107 fraters (novicen en studenten), 82 lekenbroeders. Het telt op 01-01-1931:
948 leden, 494 paters, 204 fraters (novicen en studenten), 250 lekenbroeders. De expansie
is overduidelijk: meer dan verdubbeling was opgetreden. En was veel jong volk in huis,
zeker in de grote kloosters waar telkens twee grote jaarklassen onderwijs ontvingen en vaak
groots de liturgie vierden. Staties en scholen kregen vele jonge paters in dienst. De missie
in Brazilië kreeg meer missionarissen en zelfs circa 15 fraters om daar de opleiding te
versterken. De epidemie na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 heeft ook onder
de broeders slachtoffers gemaakt. De vele sterfgevallen onder fraters, vooral aan TBC,
speelden een rol. Enkele gedenkplaten op het kloosterkerkhof van Alverna geven rond
1900 lage leeftijden van overledenen.

Herkomst van leden 1890-1900
Zuid-Holland:

33

Rotterdam 21, Leiden 8, Gouda 6, ’s-Gravenhage 5, Delft 3, Gorinchem 3, Schiedam 2, Haastrecht 2, Zoeterwoude, Dordrecht, Vlaardingen, Schipluiden, Heemstede, Roelofarendsveen, Bloemendaal,
Voorburg, Woerden.

A. Baan o.c. (1965) 115.
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Gelderland:
Limburg:

Noord-Holland:
Noord-Brabant:

Utrecht:
Friesland:
Groningen:
Overijsel:
Zeeland:
Duitsland:
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Nijmegen 3, Maasbommel 2, Druten, Dreumel, Appeltern, Kessel,
Huissen, Lichtenvoorde, Wisch, Harderwijk, Winterswijk,
Maastricht 4, Venray 4, Venlo 3, Weert 3, Nederweert 3, Posterholt,
Stramproy, Oud-Vroenhoven, Valkenburg, Eijsden, Roermond,
Blerick, Bergen, Helden, Heijthuijsen, Schimmert, Arcen.
Haarlem 11, Amsterdam 8, Medemblik, Zwaag, Zwaagdijk, Ter Aar,
Venhuizen.
Megen 3, Den Bosch 2, Breda 2, Steenbergen 2, Someren 2, Geffen
2, Waalwijk 2, Veghel, Nijland, Leende, Asten, Tilburg, Geertruidenberg, Grave, Oud-Gastel, Heesch, Lierop, Dinther, Eersel.
Harmelen.
Bolsward 5, Steggerda, Harlingen, Hennaarderadeel.
Veendam.
Zwolle 2, Diepenveen.
Vlissingen
Breijell, Brecht.

Rotterdam, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Maastricht, Gouda, Bolsward met hun paterskerken, Megen en omstreken en Weert leverden de meeste kandidaten – met nog niet zoveel
kleine plaatsen van herkomst als in de volgende fase.

Kloosters, kerken en rectoraten
Noord en Zuid waren niet zelden polen, sociaal en cultureel gezien. In Nederland was er
de confessionele of kerkelijke scheidslijn geschapen: katholieken in de provincies NoordBrabant en Limburg, boven de Grote Rivieren een gemengde bevolking van protestanten
van diverse richting én ook vele katholieken. Met name Noord-Holland was confessioneel
een zeer gemengd gebied. In Holland werkten seculiere voorgangers en regulieren van grote
orden als jezuïeten, franciscanen en dominicanen. De studenten in franciscaanse kring
waren voor een aanzienlijk deel uit Rotterdam, Amsterdam en andere Hollandse steden
en stadjes afkomstig, maar zij werden in zuidelijke kloosters gevormd. Er voer nog een
veerpont over het zeer brede water van de delta, gevoed door Maas en Rijn. Het gebied
tússen deze Gelders-Hollandse stromen zelf was vanouds werkgebied van de minderbroeders van Megen.
In 1899 was er een assistentieklooster boven de Grote Rivieren, in Woerden, geopend,
dat van Vorden in 1902 en dat van Nieuwe Niedorp in 1907. De franciscanen richtten
vanaf 1909 in het bisdom Limburg een aantal rectoraten op: kloosters met een kerk voor
parochianen. De Roermondse bisschop had hen wel te hulp geroepen voor de zielzorg in
zijn diocees. Maar hij gaf de paterskerken niet dezelfde rechten – lees: inkomsten uit
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huwelijks-sluitingen en uitvaarten – als aan zijn seculiere parochies. Enkele minderbroeders
berichten over hun werk in deze streek.34
Bij Bleijerheide lag het oudste kolenbekken.35 Duitse franciscanen door de Kulturkampf
uit Aken verdreven kregen van enige weldoensters in 1875 een deel van een huis in het
gehucht Bleijerheide.36 Er kwam een klooster naast het huis, een klooster dat enkele malen
vergroot werd. Tweemaal verbleven er ook franse paters, fraters en broeders. In 1888
waren er nog drie Duitse paters gebleven voor de zielzorg in het rectoraat. Ouderen
biechtten nog wel in het Duits en een Duits kerklied werd graag in de Singmesse gezongen.
In 1915 vertrokken de Fransen, omdat de verhoudingen tussen de twee nationaliteiten
gezien de Eerste Wereldoorlog gespannen waren geworden.
Pater Nazarius zag de mijn als een bron van kwaad: materialisme, lage huwelijksmoraal,
vloeken en spotten met de kerk. Naar massale feesten als op Kerstmis en Pasen komt men
nog wel, bedevaarten en processies trekken veel volk, zei hij. De Domaniale Mijn, waarvan
het grootste aantal aandelen in handen is van ‘acatholici’, is zeer liberaal van inslag… Toch
zijn de paters gezien; zij komen op huisbezoek en zij vinden ‘prachtmensen’ voor de
Katholieke Actie en de Derde Orde. Vitalis Keenen had de bouw van kerk en klooster aan
de Sittarderweg te Heerlen voorbereid. De gebouwen werden in 1911 ingezegend. Het
gedenkschrift van Dieteren en de Leeuw, twee van de paters die met vele medebroeders
actief waren in deze samenleving van mensen uit diverse landen geeft een beeld van het
godsdienstig-kerkelijk leven én van het sociale leven én werk in de nieuwe ‘kolonies’.37 Zij
zetten zich in voor Slovenen, Polen, Hongaren, Duitsers en Limburgers die hier kwamen
wonen en werken. Kerks waren deze mensen niet. Missies werden er gepreekt: in het
Nederlands en het Duits. Scholen werden gebouwd, een patronaat ingericht. Ook hier
zorgde een voetballende pater voor een club: Helios (1923). Het begin van de Eerste
Wereldoorlog, het jaar 1914, bracht Belgische vluchtelingen aan de Beersdalweg te Heerlen.
Vele malen zijn er berichten van bezoek aan en overleg met de werkgevers en de werknemers van de mijnen. Een afdeling van de Christelijke Mijnwerkersbond werd in 1920
opgericht. En overal traden paters op als voorgangers, ook buiten de kerkmuren. Een
convent als dat aan de Sittarderweg telde nog wel vijftien man: paters en broeders.
Zo kan men vele geschiedenissen van de kloosters en kerken verhalen: lokaties voor
het wonen als kloosterlingen, actief in de wereld – en niet op de meest gemakkelijke
plekken.38 Na de Eerste Wereldoorlog kwamen er zestien parochies en rectoraten bij,
ondermeer te Bleijerheide bij het van de Duitse medebroeders overgenomen klooster en
de parochiekerk van Megen.39 Met het klooster met kerk aan de Laanderstraat en dat aan
34 Onze Mijnrectoraten in Limburg, in: N.S. 21 (1951) 174-196.
35 Nazarius de Wit, Bleijerheide St. Antonius, in: N.S. 21 (1951) 175-176.
36 Over Bleijerheide in: N.S. 20 (1950) 325-328.
37 Remigius Dieteren OFM en Wilhelmus de Leeuw OFM, Vijftig jaar zielzorg rond de mijn 1910-1960. Gedenkschrift bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van kerk ene klooster aan de Sittarderweg te Heerlen – met medewerking
van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (Heerlen 1960).
38 Er is een afzonderlijke inventaris voor de huizen van de franciscanen.
39 Th.A.J. Jansen OFMCap, De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van
Nederland 1853-1966. Diss. (Nijmegen 1976) 73-74.
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de Beersdalweg te Heerlen kwamen de franciscanen daar tot een drietal kloosters en
rectoraten.40 Daarbij kwam nog het convent en de schoolkapel van de Handelsschool en
de H.B.S.

Hogere Burgerscholen
Reeds in 1863 had een onderwijswet de Hogere Burgerschool (H.B.S.) gecreëerd: driejarig
of vijfjarig. Het was de vooropleiding voor handel en bedrijf. Het was het alternatief voor
de Latijnse School die al jaren in verval was geraakt en de opvolger van de Franse school
die, anders dan haar naam suggereert, vooral voor de handel opleidde. Het gymnasium
zou met de wet van 1878 worden vernieuwd: een breder vakkenpakket werd samengesteld.
In Rotterdam was onder katholieken zeker belangstelling voor het nieuwe schooltype
H.B.S. Deze bevolkingsgroep had veelal een bestaan moeten zoeken in de economische
sector. In 1919 werd zij opgericht aan de Beukelsdijk. De franciscanen zouden haar echter
pas in 1935 overnemen, nadat een drietal jezuïeten had geprobeerd de school volgens hun
methoden in te richten.
In Limburg had men al in 1864 een Rijks-H.B.S. gesticht: in de bisschopsstad Roermond. Prompt startte het Bisschoppelijk College, dat al dateerde van 1851, een H.B.S.afdeling. Het dorp Heerlen, middelpunt van de mijnstreek, groeide uit tot een stad. Van
zeshonderd inwoners werden het er meer dan 10.000 in 1910. De niet-katholieken onder
de inwijkelingen behoorden veelal tot de leidinggevenden van de mijnen. De stichting van
een neutrale H.B.S. dreigde – in de ogen van de katholieke leiders – in het zo roomse diepe
zuiden. Deken A. Brewes van de St. Pancratiuskerk te Heerlen kreeg van mgr. J.H.
Drehmanns, Roermonds bisschop, de opdracht een R-K. H.B.S. te stichten. Mgr. Van Gils,
adviseur van de bisschop in onderwijszaken, drong er op aan, dat de franciscanen de zorg
voor deze school op zich zouden nemen. Provinciaal Bennenbroek nam het besluit er op
in te gaan: het was ‘een werk van hoge apostolische waarde...’. Eerder hadden de franciscanen nog geweigerd, karmelieten waren al eerder uitgenodigd.41
De uitvoering van de schoolstichting werd opgedragen aan Damascenus Rombouts,
eerder lector in Venray en dan gardiaan in Nieuwe Niedorp.42 Om een onderwijsbevoegdheid te behalen volgde hij een cursus M.O.-Staatshuishoudkunde – met snel resultaat.
Dank zij Evaristus Kronenberg konden drie bevoegde leraren uit Venray gehaald worden:
Apollonius van der Mazen, Clementinus Vrijmoed en Aurelius Pompen. Na zijn kandidaats
40 M.J. van Velzen OFM, Een schets van de sociaal-economische geschiedenis van de oostelijke mijnstreek in de 20e
eeuw en van enige daarvoor relevante ontwikkelingen op nationaal niveau (Kerkrade 1992).
41 Hans Berghuis, Bernardijns Schetsboek. Vijftig jaar middelbaar onderwijs 1913-1963 (Heerlen 1963).
42 Jacobus Johannes Rombouts of Damascenus (1878-1946) en zijn neef Wilhelmus of Bernardinus (19181995) komen voor in de stamboom van de familie Rombouts met gegevens vanaf omstreeks 1550. Henrica
Rombouts, mijn grootmoeder, was de oudere zus van deze pater Damascenus. Ook de conventueel Jos of
Georgius A. Rombouts was verwant. Opvallend is, dat de drie paters en de de drie religieuze zusters in deze
tien generaties omspannende stamboom uit de negentiende en twintigste eeuw komen. Verder worden er uit
de twaalf generaties geen religieuzen vermeld.
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Nederlands werd Gerlach Royen er leraar – promoveerde en vervolgde zijn loopbaan als
befaamd hoogleraar taalkunde aan de universiteit van Utrecht. Een intredende onderwijzer
kon na zijn noviciaat meteen een Voorbereidende Klas gaan leiden: Renatus Ritzen in de
jaren 1913-1915 en 1917-1920. Elias van de Griendt (1880-1954), ook onderwijzer,
verving hem in de tussenliggende jaren en volgde hem op in de periode 1920-1941. De
pastoraalcursus van 1910 werd zelfs stilgelegd om paters aan de studie te zetten terwille
van het M.O. En dan niet voor theologie of desnoods filosofie, maar voor profane vakken
tot en met natuur- en scheikunde. Die priesters kregen dus een beroepsopleiding, al was
het begrip ‘lerarenopleiding’ nog niet bekend. De driejarige H.B.S werd geopend in 1913,
zij werd in 1918 vijfjarig; en zij werd aangevuld met een driejarige Middelbare Handelsschool. In 1921 kwam er nieuwbouw. In 1932 volgde er de splitsing tussen A economische
en B natuurwetenschappelijke afdeling. De school kreeg een ruim goed ingericht laboratorium. De bisschop stond echter nog geen gymnasiumafdeling toe om het eigen college te
Sittard te sauveren. In 1920 startte alvast een Latijnse Klas met twee leerlingen, onder wie
de latere provinciaal Castulus van den Eijnden. Deze klas werd in 1923 tot twee jaar
uitgebreid. Het was raadzaam eventuele priesterkandidaten vlak bij huis een mogelijkheid
te bieden. Mijnwerkerszonen waren niet rijk aan geld en goederen, maar wel in kindertal.
Het gymnasium startte pas in 1930 onder leiding van Jucundus Bouwman. Er kwamen nog
aanvragen voor de leiding van een gymnasium te Maastricht, de oprichting van een H.B.S.
te Sittard, van een lyceum te Arnhem of in Twente, een landbouwschool in Weert; zelfs
een lagere school werd aangeboden. De ordesprovincie had daar echter geen mensen voor.
Een aantekening in Bennenbroeks dagboek zegt: ‘Non sibi soli sed aliis proficere vult Dei zelo
ductus’. Dit sprak van een andere houding dan de recollecte inkeer binnen kloostermuren.
Kandidaten en studenten hadden zeer verschillende toekomstperspectieven – al zagen zijn
van deze werkzaamheden nauwelijks iets binnen de beslotenheid van de studiekloosters.

Werkzaamheden – nieuwe uitdagingen
Bij de notities over de provinciaals Bennenbroek en Hazebroek is al menige werkzaamheid
genoemd. Werkgelegenheid lag er voor de paters in het groeiende aantal eigen parochies
en rectoraten, in het middelbaar onderwijs en in verscheidene missiegebieden. De weg naar
China was al gevonden. In 1926 kwamen de franciscanen pas in Nederlands-Oostindië,
op Java. De bouw van vele katholieke kerken vroeg pastoors, kapelaans en assistentiepaters,
het uitbreidende verenigings- en organisatieleven moderatoren of geestelijk adviseurs. De
eigen Derde Orde kreeg veel aandacht. In 1912 werd het Centraal Bureau voor de Derde
Orde in Weert gevestigd. De minderbroeders hadden veel aandacht voor de kring van leken
om hen heen, medewerkers en – werksters én rekruteringsgroep. De categoriale zielzorg
was juist geschikt voor minderbroeders: werk in gevangenissen, woonwagenkampen,
ziekenhuizen, leger en marine. De uitbreiding van vestigingen in het katholieke Limburg
bracht de franciscanen in het sociaal werk én het middelbaar onderwijs. De grote toeloop
van leden leidde zelfs tot het probleem: waar laten we al die paters?
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Voor 1914 geeft Baan (1965) de cijfers: 62 missionarissen, 185 zielzorgers (vijf categoriaal), 17 lectoren, 25 seminarieleraren, vijf op open scholen, twee academische wetenschappers. De percentages zielzorgers en de onderwijsgevenden groeiden. Het bestuursapparaat
vroeg tien mensen, er waren 35 ouderen of zieken. Opvallend is het zeer kleine getal voor
de restcategorie: vijf (1,4%).43 Tegen het einde van deze opbouwfase (1927) zijn de cijfers:
79 missionarissen, 202 zielzorgers (tien categoriaal), 23 lectoren, 45 seminarieleraren, 22
leraren voor de open scholen, vier wetenschappers. Nieuw: zes pater voor ‘apostolaat’,
gericht op niet- of randkatholieken. De zielzorgers en de onderwijsgevenden hadden een
groter aandeel in de werkzaamheden dan voorheen. Het bestuursapparaat vroeg tien
mensen, er blijken 35 niet-actief (studerenden, ouderen, zieken). Opvallend is het getal
voor de restcategorie: tien (2,1%). De zielzorg inclusief missie en apostolaat wordt meer
en meer het arbeidsleven van deze ‘kloosterlingen’. Vooral het aantal paters in het onderwijs stijgt: bijna 20% van de dan 470 franciscanen-priester is daarbij betrokken. Een effect
is het inkomen van paters die als rector of directeur, leraar aan erkende scholen of als
docent of hoogleraar op een universiteit werkzaam waren. Dit was zelfs een grote bron van
inkomsten voor de provincie. Deze had wel grote kosten aan de soms honderden fraters
in opleiding én aan de buitenlandse missies. Het (oudere) artikel van Barnhoorn geeft voor
parochiële zielzorg: een uitbreiding van parochies en rectoraten van 25 naar 47. Het aantal
zielzorgers steeg tot 1913 niet belangrijk, daarna trad een sterke stijging in absolute cijfers
op, maar toch was er een relatieve daling.

D E AMBTSOPLEIDING
Vooropleiding
De franciscaanse colleges, seminaries en open scholen, leverden telkenjare contingenten
van kandidaten voor de orde. Binnen een katholiek milieu waren de paden naar grootseminaries en noviciaten geëffend en van richtingaanwijzers voorzien. Er waren de vaak grote
roomse gezinnen, nauw verbonden met de parochies. Familieleden in franciscaanse kring
– orden en congregaties, mannen en vrouwen – waren niet zeldzaam. Baan heeft weer de
gegevens.44 De kandidaten kwamen uit bijna alle streken van Nederland; alleen WestBrabant en Zeeland waren minder vertegenwoordigd. Holland met haar drie grote steden
en tal van andere plaatsen leverden ongeveer de helft van de franciscanen. Het patroon van
herkomst bleef nagenoeg hetzelfde als in de vorige fase. Verder veel Limburgers, Friezen
en Geldersen. Nota bene de geheel andere situatie voor de franciscanen dan die voor de
diocesane seminaries. In een klein diocees als dat van Breda kende iedereen elkaar al vanaf
43 M.A. Baan o.c. (1965) 148. Onder deze groep kan men rangschikken de kunstenaars.
44 M.A. Baan o.c. (1965) 191-243 heeft een uitvoerige appendix bij deel 1. Veranderingen in het recruteringspatroon.. Zie ook Vernooy C.G.Th., Boerengezinnen in beweging. Een sociaal-pedagogisch onderzoek naar het
functioneren van katholieke boerengezinnen uit het Kromme Rijngebied in de periode 1930-1985 (Utrecht 1988). Zie
ook Ger van Dam o.c. (1997) 65-70 voor de herkomst van de studenten van Megens seminarie.
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het kleinseminarie.45 Voor een orde als die van de franciscanen moesten subculturen,
dialecten of aparte tongval, abituriënten van diverse scholen bijeen gebracht worden – en
tot het gebruik van A.B.N. Sommige novicen voor de franciscaanse provincie kwamen van
de stedelijke jezuïetencolleges, de school van de kruisheren te Uden, van bisschoppelijke
en de eigen middelbare scholen. Bij deze scholieren voegden zich nog enkele ouderen,
soms dertigers. Sommige H.B.S.-ers spijkerden wat Latijn bij in Megen of Venray. Per
noviciaatsjaar was er altijd wel een oudere met een beroepsopleiding of arbeidsleven achter
de rug. Toen sprak men van ‘late roepingen’, afwijkend van het als gewoon ervaren patroon
nl. het doorstromen van het secundair naar dit tertiair onderwijs.
De vier, later drie eigen kleinseminaries verschilden onderling. Bennenbroek smeedde
zelfs plannen voor een missiecollege in elke provincie. Zij waren gepland in Sluis, Oudewater, Alkmaar en in de provincie Utrecht. Het eerste missiecollege startte in Megen in
1921 onder patronage van Franciscus Solanus, separaat van het aloude Sint Antoniuscollege. De clarissen en de Derde-Orde leenden zolders en lokaaltjes voor wonen en lessen aan
een eerste klas. Het missiecollege verhuisde na een jaar naar het kasteeltje De Berckt te
Baarlo en in 1923 naar het centrum van Sittard, waar de jezuïeten een scholencomplex
achterlieten bij hun verhuizing naar Nijmegen in 1900.46 Het kasteeltje verkochten zij aan
de Sacramentijnen die in Nijmegen-Brakkenstein niet voldoende plaats meer hadden voor
hun juvenaat en seminarie. Pas in 1929 werd het tweede missiecollege gesticht, te Katwijk
onder patronage van Sint Willibrord; evenals in Sittard in gebouwen door de jezuïeten voor
de vestiging in Den Haag verlaten.47 De aloude Latijnse school te Megen, gymnasium
geworden, behield het oude kosthuizensysteem. Bij de toenemende kritiek op massale
internaten was de Megense gezinssfeer van de kosthuizen een positief punt. Tien á vijftien
jongens leefden samen onder leiding van hun ‘kostbaas’, een leerling van de Rhetorica. Een
nadeel was, dat de meeste leerlingen geen diploma behaalden. Voor dit Paduanum was wel
in 1904 de mogelijkheid geschapen kandidaten naar het staatsexamen gymnasium alpha
te sturen. Chrispinus Kops (de Dantevertaler) kwam in contact met dr. H. Moller van de
Tilburgse Leergangen, die de Megense paters-leraar adviseerde enkele leerlingen voor het
staatsexamen te laten opgaan.48 Didymus Beaufort, de latere hoogleraar en UNO-afgevaardigde, was de eerste geslaagde kandidaat. Ook in Venray werden via het staatsexamen
diploma’s behaald. Over de pionier voor verbeteringen van het onderwijs Evaristus
Kronenburg hebben we Pompen zo-even gehoord. In 1920 werd deze franciscaner school
gesubsidieerd en bevoegd om diploma’s uit te reiken. Een internaat voor 170 seminaristen
verving het kosthuizenstelsel. De school bleef een semi-seminarie, ten halve een kweek-

45 A.Krijnen, Kennen binnen coördinaten. Een kennissicologische studie over de klerikale elite in de rooms-katholieke
kerk (Helmond 1987).
46 Dit landhuis kochten zij in 1921 van Franse carmelitessen. Dezen waren Frankrijk ontvlucht vanwege de
antikerkelijke wetten van de laïcistische regering en keerden in 1922 terug. De sacramentijnen zouden het in
1931 weer van de franciscanen kopen en er afwisselend noviciaat en scholasticaat lokaliseren.
47 P. Begheyn en H.Tromp, Katwijk 1831-1981 (z.p.1981).
48 H.H Knippenberg. Dr. Hendrik W.E. Moller. Levensschets (Tilburg 1952) Kops was een vertaler van Dante’s
werk.
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school voor a.s. priesterstudenten. Daar er ook vele externen waren, miste Venray de sterke
geslotenheid van een internaat.49

Noviciaat
Een belangrijke factor bij de rekrutering van regulieren waren de studiekosten. De ouders
van kleinseminaristen betaalden een relatief klein bedrag of kregen een beurs van de orde,
parochie of particulieren. Wie daarna intrad bij de orde of congregatie, werd door haar
onderhouden. Seculiere seminaristen moest hun studie zelf betalen of genoten een studiebeurs. Van de franciscaanse spiritualiteit en van het feitelijke kloosterleven wisten weinigen.
Sinds 1888 was het nieuwe ‘Alverna’ ook noviciaat. De novicen kwamen over uit
Maastricht. Zij waren nog met tralies gescheiden van de medebroeders. Niet alleen ‘de
wereld’ moest vermeden worden, ook minder regelvaste huisgenoten. Men moest diverse
categorieën ‘medebroeders’ separeren: paters, fraters-student, fraters-novice, lekenbroeders
al of niet geprofest, tertiarissen.50
Magisters waren te Maastricht: R. Peeters (1897-1898), I. Trienekens (1898-1907), R.
Dekkers (1907-1910), P.Teunissen (1910-1919); te Wijchen: G. Simons (1897-1904) en
B.Woolderink (1904-1924); te Bleijerheide: M. Lamers (1919-1924), B.Woolderink (19241925), (L.Valckx 1927-1928). Novicen betrokken het huis te Bleijerheide in 1924. In 1924
moest er in ‘Alverna’ een tweede noviciaatshuis geopend worden, wegens de vele aanmeldingen. Bij grote instroom – soms zelfs van 75 kandidaten – werden twee groepen gevormd. In 1927 zou men een tweede noviciaat vestigen op de heuveltop Hoogcruts in
uiterst zuidelijk Limburg. Vanaf 1901 was de intrededatum 7 september. Vanwege de
retraite arriveerde men al eind augustus. Er was geen ontvangende groep buiten de
oversten, de lekenbroeders van de huishouding en enkele oudere paters in ruste. Het
groepsproces betrof deze ene groep van tussen de twintig en dertig jongeren. Het noviciaatsjaar moest uit deze gemêleerde verzameling een ‘Wij’ scheppen, de opdracht van de
novicenmeester. De uniforme kleding was al een effectief middel: gelijke kappen maken
gelijke monniken. De dagorde met vele collectieve momenten was een ander middel om
de groepsgeest te kweken. Het koorgebed en de gregoriaanse zang noopten tot een
gezamenlijk ritme en zo zuiver mogelijke toonhoogten – dit onder leiding van de magister
cantus.
Baan geeft telkens voor vijf jaar de intreders minus de uittreders. 51
49 Lucidius Verschueren OFM, Beknopte geschiedenis van het gymnasium te Venray, (Venray 1925). C. Sloots
OFM, Gymnasium Immaculatae Conceptionis te Venray 1651-1951 (Roosendaal 1951). Beda Verbeek OFM, De
Minderbroeders te Venray in: BGMN (1947). Beda Verbeek en C. Sloots OFM, De Minderbroeders te Venray 16471947, Rotterdam 1947. Twaalf Stenen uit de Stroom. De twaalf kloosters van Venray, Venray 1998.
50 Tertiarissen of Derde-Ordelingen binnen de orde waren aankomende lekenbroeders die in pij maar zonder
kap een periode op proef waren. Zij hadden dus de status van de leden van b.v. de Broeders Penitenten: wel
religieuzen, maar toch leden van een lekenorde. De fraters kende men immers veelal al vanuit de vooropleiding.
Zij waren veelal collectief lid van de D.O.
51 A. Baan o.c. (1965) 100.
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1886-1890: 96–16 = 80, 1891-1895: 103–18 = 85, 1896-1900: 86– 15 = 71, 19011905: 73–12 = 61, 1906-1910: 74–14 = 60, 1911-1915: 106–20 = 86, 1916-1920: 92–17
= 75, 1921-1925: 114–18 = 96. Het aantal schommelt rond de 80, maar wel valt op de
96 van 1921-1926. Gemiddeld 18,6 jaarlijks, bijna 3x zoveel als in de voorgaande periode.

Studiekloosters
In 1918 werd van Duitse confraters er het klooster te Bleijerheide overgenomen.52 De
Duitse minderbroeders waren daar in de jaren 1875-1888 geweest. Door de Kulturkampf
waren ook franciscanen van de Saksische provincie verdreven. In de jaren 1888-1891
waren er Franse oblaten, van 1903-1916 Franse minderbroeders uit Parijs. Ook waren er
Franse seminaristen, deze verhuisden snel naar een ander adres – voor hen waren de
Hollandse gezondheidswetten draconisch; ook wenste de burgerlijke overheid geen vol
huis met jong én oud. Sterftegevallen in internaten en studiehuizen, vooral door T.B.C.,
waren niet zeldzaam. Het jaar 1918 met de na-oorlogse epidemie heeft ook daar slachtoffers gemaakt. Van 1919 tot 1924 was dit huis theologicum voor de Nederlandse franciscanen, totdat de twee of drie lectoren naar ‘Alverna’ te Wijchen verhuisden. Een klas
‘filosofen’ ging toen vandaar over naar Venray.
In 1901 al was de repetitiecursus voor moraal en kerkelijk recht, in het oude en kleine
Venrayse convent geplaatst. Het zou met name gaan om pasgewijden die hun jurisdictie
nog niet hadden verkregen. In het jargon heetten deze Praesta-Quaesimi.53 Egbertus M.H.
Smeets (1870-1945) begon zijn werk als repetitor in Venray. Men kan deze cursus zien
als de voorloper van het latere pastorale jaar voor de neomisten. Op 8 maart 1906 besloot
het provinciebestuur om voor de paters die hun theologische studies hadden voltooid een
cursus Eloquentia in te richten. In augustus 1906 werd Valentinus van der Stok belast met:
theorie en praktijk van de gewijde welsprekendheid, morele casuïstiek en sociologie. Van
iets anders dan eloquentia en casuïstiek kwam nog niets terecht. Bij ‘sociologie’ bedoelde
men te spreken over de sociale taak van de priester. Provinciaal Bennenbroek merkte in
1910 op: nu op de theologie geen kranten meer mogen gelezen worden, moet aan sociale
onderwerpen aandacht besteed worden. In 1911 moest Regalatus Hazebroek daarvoor gaan
zorgen. Hij nam het magisteriaat over van Valentinus. Regalatus studeerde wel, maar zette
zich al gauw in voor de praktijk. De Theologia Pastoralis wordt vermeld in 1919. Tot dan
toe hadden Valentinus, Regalatus en Meinardus (Van der Stok, Hazebroek, Sigfried) de
moraaltheologie herhaald – ten gerieve van de biechtstoel en huisbezoek. Een en ander
wijst erop, dat de opleiding primair gericht was op dienst in de conventionele praktijk in
en om de kerk.
De eloquentiecursus voor de jonge priesters werd in 1919 naar Maastricht verplaatst,
na aankoop van het Duitse klooster van Bleijerheide. In dit klooster werd van 1919 tot
52 Het Sint Antoniusklooster te Bleijerheide-Kerkrade in: N.S. 11(1937) 209-224, 251-272.
53 ‘Verleen ons, zo vragen wij...’ heeft in het Latijn de uitgang -us van de persoonsvorm ‘quaesimus’. Zij werd
vrijelijk tot het meervoud van een quasi-substantief vervormd.
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1924 theologie onderwezen. Van Maastricht trokken fraters naar Bleijerheide, de jonge
paters vertrokken uit het overvolle oude en kleine klooster van Venray. De tegenstanders
van die verhuizing wezen op het verlies aan stipendia; en de jonge paters brachten telkens
uit Weert ‘den geest van religieuze exactheid’ mee – het peil te Venray zou wel dalen bij
hun vertrek. En bovendien leek deze ‘protestanten’ Venrayse lucht gezonder dan die in de
fabrieksstad Maastricht. De eerste zeven jonge paters begonnen toch daar in gehoorzaamheid. De diverse praktijkoefeningen lagen in preken en godsdienstonderwijs in en om de
stad. Vooral de vele zusterkloosters profiteerden van het groeiende aantal neomisten; het
bleef immers niet bij de zeven van het begin. Van klassen met tientallen wijdelingen gingen
er wel enkelen af die her en der universitair verder studeerden of voor een toekomstig
lectoraat of leraarschap op de eigen scholen of voor een strikt wetenschappelijke loopbaan..
Toch vroegen ook dezen wel om het vijfde jaar; of ze werden er geplaatst vanwege hun
bindende functie in de groep.54 De sociologie ging een plaats innemen in het programma.
In deze ‘maatschappijleer’ werden sociale kwesties, sociale encyclieken, communisme,
socialisme en liberalisme besproken. Ondertussen dijde het R.-K. organisatieleven uit,
hetgeen een regiment aan geestelijk adviseurs vroeg. De missiologie, als apart vak benoemd,
behandelde een collectie onderwerpen en talen. De lectoren voor dit vak hadden zelf
ervaring, anders dan de lectoren in de andere studiehuizen.
De pastoraalcursus te Venray had als magistri: V. van de Stok van 1906 tot 1911,
R.Hazebroek van 1911 tot 1918, M.Broersen van 1918 tot 1919. De cursus werd, zoals
gezegd, verplaatst naar Maastricht met als oversten J. Hol van 1919 tot 1923, A. Jong van
1923 tot 1934. Bernward ’s-Gravendijk meldt: vanaf 1892 gaf men te Maastricht de
algemene theologie olv dr. Michael Sleutjens. In de Pius Almanak heette deze ‘Voorbereidende Theologische Cursus’.
In 1924 ging het eerste jaar filosofie van Alverna naar het oude Venray; de brand van
1925 schakelde het oude kloostertje voor een paar jaar uit. Twee jaar van de cursus
theologie kwam uit Weert naar Alverna. werd de definitieve professie afgelegd en werden
de kleine wijdingen ontvangen. Daar waren het koor en het kerkschip nog door een oksaal
gescheiden, een laatste element van de recollecte sfeer. De koorstallen zouden in 1936
vervangen worden door een minder fraaie uitbouw. De fraai besneden koorstoelen werden
overgebracht naar het klooster van Maastricht. De franciscanen voegden zich naar het
beleid van Rome: één vorm van Gregoriaans werd beoefend. Het kerkvolk kreeg zicht op
grote koren van soms honderd jonge zangers. In het nieuwe filosoficum dat in de volgende
fase, in 1928 na de brand van 1925, geopend werd vond hetzelfde plaats. Weert behield
de beide laatste jaren van de cursus theologie én de diverse wijdingen.

54

Bertrand van Bilsen OFM, De interne ontwikkeling van het vijfde jaar theologie, in: NS 26 (1956) 343-349.
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Kloosterlijke dagorde en lesrooster
De intrede, de kennismaking met en het eigen maken van het kloosterleven zijn in het
vorige hoofdstuk geschetst. Het filosoficum en de theologica mengden het monastiek leven
met de uren van lessen en studie. De alledaagse tijden van eten, recreëren, corvee en slapen
maakten de dag overvol. De dagorde in 1924 door Hentzen opgezet was bedoeld om meer
studietijd te geven.55 Hij zegt er niet bij, hoe men de verregaande nuchterheidsvoorschriften
in acht nam. Twee missen waren niet ongewoon: de vroegste om te communie te gaan. Als
men de studietijden optelt, komt men in het beste geval op zes uur per dag.
Beslissend was de eeuwige professie, al zou de geschiedenis aan dat eeuwige wel afdoen.
De bedoeling van deze geloften was wel de definitieve relatie tussen de orde en de individuele broeder te bevestigen. De magister fratrum had feitelijk een beslissende stem, al onderhield men de rite van het stemmen door de professi door middel van het deponeren van
bruine of witte bonen in een bus. Hoeveel lectoren kenden echter de individuen vóór hun
katheder? Het periodieke gesprek van de magister met de frater is niet door allen en overal
even regelmatig gehouden. In het jargon heette het ‘kistje’: ooit nam men plaats op de
boekenkist van de magister. De getuigen hebben zeer verschillende ervaringen. Voor de
een was er steun in de eigen ontwikkeling, bij een ander was het een kwestie van zich
gedekt houden. Veel, zoniet alles hing af van de (ped)agogische kwaliteiten van deze
magister. Van betekenis is, dat het om een eenzijdige selectieprocedure ging. Dat de
studenten een stem hadden ten aanzien van de gang van zaken in huis en orde, was
ondenkbaar.

Lectoren en hun scholing
Over de opeenvolgende studieprogramma’s zal hoofdstuk 4 uitvoerig spreken. Voor welke
vakken waren er docenten werkzaam? De oudste programma’s, al eerder vermeld, duidden
al de hoofdvakken aan: filosofie, theologie, bijbelstudie, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht.
In de loop van deze fase werd de reeks langer. Filosofische vakken waren logica, kosmologie, critica of kenleer, ethica, antropologie, geschiedenis van de wijsbegeerte. De fundamentele theologie, aanvankelijk als apologetica opgevat, dogmatiek en dogmageschiedenis,
moraaltheologie – plus ‘sociologie’ als de sociale leer van de Kerk – vormden de onderdelen
van de godgeleerdheid. Bijbelstudie, patrologie, theologia spiritualis – ook van ‘ascese en
mystiek’ werd gesproken – liturgiek en kerkelijk of canoniek recht behoorden tot de
syllabus van vakken. Gedrags- en sociale wetenschappen waren psychologie, pedagogiek,
sociologie. Naast de geschiedenis van de filosofie en dogmatiek waren er de kerkgeschiedenis, de franciscaanse geschiedenis – wel te onderscheiden van de franciscaanse spiritualiteit
– en cultuurgeschiedenis. Er was aandacht voor de missies, al was missiologie misschien

55

RAU 522.1503 Dagorde van de hand van Cassianus Hentzen, ontworpen in 1924.
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nog een te zware term voor de voorbereiding van een aantal wijdelingen op hun uitzending
naar de zo verschillende bestemmingen.
Kortom, docenten waren filosofen, psychologen, sociologen, historici, onderscheiden
theologen (dogmatici, moraaltheologen, patrologen, kenners van spiritualiteiten), exegeten,
(kerk)juristen, liturgen en magistri cantus met een professionele opleiding. Zoals we zo
dadelijk zien, hadden een klein deel van hen al een academische graad, veelal die van
doctor – en die behaald aan diverse Europese universiteiten.
In volgorde van intrede noteren we gegevens over de lectoren van deze tweede fase.56
Na het volgnummer de kloosternaam, de voorletters en de familienaam (levensdata), het
jaar van intrede (in). Dan de plaats en jaren van de studie van een bepaalde discipline, de
eventuele graad en de titel van de dissertatie. Tenslotte de functies in het onderwijs, in het
bestuur van de orde en/of provincie (beperkt tot die van minister-provinciaal) of van
andere organisaties. De gegevens zijn uit diverse niet nader te noemen. bronnen verworven:
de ledenlijsten van Van Keulen en Leers, necrologieën, de collectie biografische gegevens
samengesteld door Canisius Vastbinder. De lectoraten zijn van het meeste belang voor onze
studie. Het vermelden van andere functies kan bijdragen tot een beeld van de kwaliteit van
deze docenten. Voor de eerste fase hebben we nauwelijks een gekwalificeerde lector
kunnen noemen. In deze tweede fase kwam de universitaire studie op gang. Overigens
werden niet alle academici lector. Sommigen werden leraar in het secundair onderwijs,
anderen hoogleraar of vrijgesteld publicist. Onder de passages over de werkzaamheden
zouden een aantal lectoren in de missies, hoogleraren en andere academisch gevormde
onderzoekers kunnen geplaatst worden. Ook hun levensloop zegt iets over de priesteropleiding die aan die academische scholing en werkzaamheid voorafging. De weergave van de
gegevens is veelal in telegramstijl om de passages kort te houden. Zij worden afgesloten
met enige algemene opmerkingen. Zie de bijlage Lectores uit de tweede fase.
Enkelen van deze docenten gaven nog enkele jaren onderwijs in de volgende fase. De
aantallen zijn zo klein, dat we toch deze twee lijsten konden scheiden. De helft van de 43
lectoren uit deze tweede fase had een universitaire scholing, de negen doctores vormden
bijna 21% van die 43 personen. Bezocht werden de universiteiten van Rome (10), Leuven
(7), München (3), Breslau (1), Innsbruck + Freiburg + München door één persoon,
Nijmegen (2) Amsterdam (2), Freiburg (1).

Studieprogramma’s
Een ongedateerd studieplan is met de hand op één velletje in het Latijn neergepend.57 Er
wordt gedurende zes jaar twaalf uur in de week les gegeven; dit door twee lectoren voor
56 De volgnummers zijn die van de ledenlijst van Van Keulen. Niet van alle personen kon een volledig
curriculum vitae samengesteld worden. De necrologieën ontbreken soms, de verzameling korte notities gemaakt
door Canisius Vastbinder informeert over de personen die na 1950 overleden zijn.
57 RAU 522.1503.
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filosofie en vier voor theologie. De ene lector geeft twee jaar filosofie met zes lessen per
week en de cursus wordt afgesloten met een introductie in de theologie; de andere dito
voor Sancta Scriptura. De vier jaren theologie geven dogmatiek gedurende vier lesuren;
in het eerste en tweede jaar bovendien Sancta Scriptura (NT) vijf uur, kerkelijk recht en
kerkgeschiedenis samen drie uur; en in het derde en vierde jaar moraal vijf uur, kerkelijk
recht drie uur. De repetitiecursus resp. pastoraal cursus (1906-) wordt nog niet genoemd,
dus het gaat om een plannetje van vóór of even na 1900. Het onderwijs vond nog op één
lokatie plaats Weert. Twee naamloze docenten gaven zonder nadere kwalificatie te Weert
voor 12 weeklessen in 6 jaar. Wie geeft welke vakken?
Opvallend is, dat bij ‘Philosophia’ wordt vermeld institutiones ph.ae met als slot
intr.theologiae. Het gebruik van het schoolse handboek van Sebastian Reinstadler treft men
ook elders aan b.v. bij de Sacramentijnen, een van oorsprong Franse congregatie. Deze
opgave was in overeenstemming met de Statuta pro regendis studiis van de orde. Een tweede
opgave door provinciaal Ebben is voorzien van een potloodnotitie (van wie?): ‘+/- 1890
naar P.Bernardinus Klumper’.58 Het kan omstreeks 1890 geweest zijn, gezien de ambtsperiode van Ebben, Klumper was nog lector in Weert tot 1904. Deze is dan nog niet ministergeneraal te Rome; was hij studieprefect of minstens de eerst verantwoordelijke voor de
opleiding?59 In het noviciaat dagelijks twee lessen: ‘humaniora, vita sancta in Ecclesia,
synopsis Ordinum Religiosorum speciatim Seraphici’. Nota bene: het gaat kennelijk om
een vervolg op de Latijnse school; was die eerder afgebroken voor het noviciaat?
Een schemaatje geeft de zes studiejaren, aangeduid met I t/m VI.
I Geschiedenis van de filosofie – Kerkgeschiedenis
II Geschiedenis van de filosofie en Ethica – Kerkgeschiedenis en Patrologie – Kerkelijk
Recht
III Cursus praeparatorius: Dogmatiek – Moraaltheologie – ‘Hermeneutica’ [bedoeld:
introductie op de H. Schrift?]
IV, V, VI De eigenlijke cursus theologie; VI incl. Kerkgeschiedenis over schismata en
ketterijen.
Als handboek voor de kerkgeschiedenis wordt genoemd: P. Vallet. Voor Ethica een boek
van ene Rutten. Bij Kerkelijk Recht de rubrieken H.Mis: de voorschriften betreffende deze
bediening door de priester. De traktaten voor Dogmatiek en Moraal worden in het document genoemd.
Keenen bericht Rome over het studieprogramma 1906, verdeeld over de jaren I t/m VI.
Na de logica, filosofie incl. ethica volgden dogmatiek en moraaltheologie, bijbelstudie en
kerkelijk recht. Notiones oecumenicae socialis zag hij graag in de cursus eloquentia sacra. Is
58 RAU 522.1503 Programma studii in alma Provincia nostra seraphica sequendum Anselmus Ebben.
59 Bernardinus M.H.J. Klumper, Amsterdam 1864-1931 Rome. In 1882 na de HBS te Amsterdam en het
gymnasium te Venray, en na vier maanden filosofie te Maastricht met Dorotheus Cornelisse naar Rome voor
filosofie en theologie aan het College van de Propaganda, doctor filosofie 1885 en 1889 doctor theologie, wijding
1888 te Rome, leraar en lector kerkelijk recht en instructor te Venray 1889-1898, te Weert 1892, definitor 18951898. Docent kerkelijk recht Rome College San Antonio. Minister-generaal 1921-1927 als eerste en tot nu toe
enige Nederlander, hij bevorderde studies én vooral de missies. Handschrift ‘Commentarium in Ius Canonicum’.
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deze dan al de pastoraalcursus die later in Maastricht zal worden gegeven? En wat is ‘sociale
oecumene’: heeft dat met andere kerken te maken of met sociologie in meer moderne zin?
In 1910 meldt hij een tweede overzichtje. In 1911 werd ‘de leerstoel voor sociologie’ te
Venray gesticht, meldt het chronologisch overzicht. De opkomende aandacht voor de
samenleving, voor sociale vraagstukken was uiteraard een belangrijk moment. En onvermijdelijk beschreef en begreep men sociale problemen. Venray herbergde echter nog niet het
filosoficum, de eerste twee studiejaren van de opleiding kwamen daar pas vanaf 1928 in
de nieuwbouw.

Naar het leerplan van 1924
In 1923 werd de eerste bijeenkomst van lectoren gehouden.60 Provinciaal Bennenbroek
herinnert aan Acta Ordinis Minorum Institutio legitima lectorum van 1911. De scripturist
Crescentius van den Borne zegt eerst het een en ander over het les geven: hoe gaat men
met een handboek om? Alleen voorlezen is onvoldoende – kennelijk een gebruikelijk
gedrag.
Studieprefect Cassianus Hentzen spreekt over De hoogere wetenschappelijke Opleiding
in de Provincie en de Zielzorg. Zijn stellingen, ingekort weergegeven, zijn:
a de wetenschappelijkheid van onze opleiding heeft als doel de zielzorg;
b de cursus te Maastricht is een complementum;
c de docenten moeten contact houden met de mensen in de praktijk;
d men moet de studenten niet alleen intellectueel bekwamen, maar ook moreel geschikt
maken voor de taken die het priesterzijn meebrengt;
e de lectoren moeten niet helemaal buiten de praktijk blijven.
De zielzorg verbreedt en verdiept zich in onze tijd, betoogt hij. Een gezond intellectualisme
is nodig: geen affect en retoriek zonder bewijsvoering. En minderbroeders zijn er niet alleen
voor ‘het (lagere) volk’. Minderbroeders-priester moeten intellectueel en moreel op de taken
in de wereld voorbereid worden. De studieprefect nam het initiatief tot het opstellen van
een studieprogramma dat behoudens aanvullingen en veranderingen in de uren per vak
én de lokaties het leerplan zal blijven. Diverse voorstellen kwamen van confraters. Lector
Van der Helm dient vanuit Bleijerheide agendapunten voor de a.s. lectorenvergadering in,
ook namens Desiderius Franses (de patroloog) en Servatius Smits. Een kas voor de lectoren
onder toezicht van de minister-provinciaal is gewenst voor de aanschaf van benodigde
boeken. De oudste lector zal periodiek de bestedingen verantwoorden. De gardiaans zijn
veelal tegen uitgaven. Honoraria voor schriftelijke of mondelinge optreden kunnen in deze
kas gestort worden. Het is tevens een aansporing tot wetenschappelijke publicaties. ‘Het
studieprogram worde zoo ingericht, dat philosophie en theologie volkomen gescheiden
worden, hetgeen ten gevolge zal hebben, dat de kerkelijke geschiedenis een plaats krijgt
60

RAU 522.1536 Verslag van de provinciale lectorenvergadering te Weert 31 juli 1923.
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onder de theologische vakken; en het eerste jaar de theologie in hoofdzaak wordt een
inleiding op alle theologische vakken.’ De lector waagt zich verder aan ‘slechts een proeve
van een schets’. De filosofie worde gegeven in Wijchen, ook de Ethiek dan nog te Bleijerheide. De kerkgeschiedenis valt daar weg – opvullen met Ethiek en meer systematische
geschiedenis der filosofie en enige lessen natuurwetenschappen b.v. biologie, geologie –
de in Leuven gevormde wijsgeren zijn voldoende op de hoogte. Hier bemerke men het
aanbevolen neothomisme, dat naar de bedoelingen van paus Leo XIII open stond voor
moderne wetenschappen. Enig onderwijs in Hebreeuws is nuttig omwille van het Oude
Testament. De magister cantus geve ook les in de ‘ars bene dicendi’, eloquentie, stemtechniek, goed (voor)lezen. De vakken die hij noemt zijn de gebruikelijke. Voor de inleiding
in de moraaltheologie is het thema ‘actus humanus’ kernpunt: voor een echt menselijke
daad is vrijheid van geweten en redelijkheid nodig. Hij wil verdubbeling voorkomen door
overleg met de lector voor ethica: filosoof over het finis ultimus (het uiteindelijke levensdoel), de theoloog over het voluntarium (de vrijwilligheid van daden) de conscientia (het
gewetensoordeel) ivm probabilisme. We merken op: de lector spreekt voor vakgenoten. De
term probabilisme is gevormd op basis van het grondwoord probabilis (waarschijnlijk). Het
is niet steeds zonder enige twijfel te weten, of een bepaalde beslissing moreel goed of slecht
is. Menselijke gewetensbeslissingen hebben veelal een mate van waarschijnlijk goed of
waarschijnlijk slecht.61
Nicomedes Sanders maakt bezwaren tegen het studieplan door zijn collega’s van
Bleijerheide voorgesteld. Het verschillende aantal lesuren in de huizen maakt de fraters
ontevreden. Zo mogelijk moeten de meeste lessen in Wijchen gegeven worden, in Weert
juist minder lessen. Dit kennelijk door de wijdingen die tijd en aandacht opeisten. Hij mist
de zanglessen én lessen ascese. De natuurwetenschappen worden niet genoemd in de Acta
Ordinis (1907), tenzij er een driejarig filosoficum is – omdat het gymnasium niet is
afgemaakt. Maar in Megen en Venray worden die vakken met instrumenten gegeven. Een
lector kan die kennis bij gelegenheid opfrissen. Twee uren geschiedenis der filosofie is
verloren tijd bij fraters die nog niets van filosofie afweten – in Leuven in het tweede en
derde jaar – ook volgens de Acta Ordinis pas in het tweede jaar. De befaamde lector
theologiae heeft niet geweten, dat de historie een vorm van inleiden in een kennisgebied
kan zijn?
Het resultaat van dit voorwerk is het ‘Praeadvies’ met kloeke hand op vijftig velletjes
geschreven.62 Het biedt een ‘Program voor de Hoogere Studiën’ in de Provincies uitgebracht
op de Lectorenconferentie te Weert van 31 juli 1924. De stukken van Hentzen zijn veelal
in een krachtig, resoluut, vlotlopend schrift gesteld. De man is overigens bekend vanwege

61 De houding van moraaltheologen kan streng zijn: bij enige twijfel moet een persoon maar voor het absolute
gebod of verbod kiezen. Zij kan meer rekkelijk zijn: een mens kan vrijelijk handelen, als er geen overwegende
bezwaren zijn. De diverse theorieën hebben aanhangers onder bepaalde reguliere groepen met name de
redemptoristen resp. jezuïeten. Voor een ruime uitleg zie men de handboeken voor moraaltheologie die nog
genoemd worden.
62 RAU.522.1503 Praeadvies. Over het Program voor de Hoogere Studiën in de Provincies uitgebracht op de
Lectorenconferentie te Weert van 31 Juli 1924.
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zijn omvangrijke publicatie over de parlementaire schoolstrijd. Voordat de studieprefect
met het leerplan komt, zijn er hobbels en praenotationes te nemen. Allereerst de officiële
voorschriften omtrent het onderwijs. De Codex Iuris Canonici stelt in Canon 589: Na de
lagere studies moeten de religieuzen twee jaar filosofie en vier jaar theologie volgens de
leer van St. Thomas onderwezen worden, zoals de Heilige Stoel voorschrijft. Canon 1365:
filosofie met aanverwante vakken; naast dogmatiek en moraaltheologie ook Sancta Scriptura, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht, liturgiek, eloquentie en kerkelijke zang; pastoraaltheologie en catechetiek, ziekenbezoek.
Hentzen gaat uitvoerig in op de geldigheidskwestie. Het Kalendarium is van 1905 en
zou zes jaar gelden, maar in 1911 is de goedkeuring niet afgekomen. De minister-provinciaal heeft op zijn vraag aan de minister-generaal het antwoord gekregen: zich er toch maar
aan houden. Hentzen meent echter, dat dat niet hoeft; men handele ‘naar de geest’. We
geven kort het plan weer met voorbijgaan van tal van andere bijgevoegde documenten.
Op de vergadering van 3 juni 1924 regelt men een studieplan, waarin kerkgeschiedenis,
patrologie, franciscaanse geschiedenis opvallen.63 De filosofie-geschiedenis werd niet
afzonderlijk genoemd, maar kennelijk als ingesloten beschouwd. Verder worden er
middelen beraamd om de fraters te leren zelfstandig te werken. ‘Er heerscht een slappe
geest’, klaagt men. Scripties worden vereist over stof van één van de vakken. De beste
kunnen worden voorgedragen in de academie onder leiding van de betreffende lector.
Andere fraters spreken over literatuur en kunst onder leiding van de magister. De literaire
ontwikkeling mag niet worden stilgezet. Ook werkcolleges zijn gewenst – de zogenaamde
‘kransen’ (circuli)? Desiderata: schoolbord, meer onderling contact lectoren, cataloog van
de lectoraatsbibliotheek.
Pas omstreeks 1925 is er een schriftje – met een ander handschrift dan dat van Hentzen
– met voorstellen over de inrichting van het nieuwe Venrayse filosoficum en een programma voor het onderwijs.64 In het overzicht toegevoegd in hoofdstuk 4 noteren we dit als
eerste; hier slechts een ingekorte versie.
Philosophie
Eerste jaar. Lector I: Inleiding in de philosophie, Physisch-chemische theorieën, Cosmologie.
Lector II: Logica, Critica, Ontologie. Kerkgeschiedenis: Methodologie, Inleiding, Middeleeuwen. Hebreeuws en Grieks.
Tweede jaar. Lector III: Psychologie, Geschiedenis van de Philosophie.
Lector IV: Theodicee, Ethica plus Ius Publicum Ecclesiae Kerkgeschiedenis: Middeleeuwen
tot aan Trente. Hebreeuws. Liturgie, verklaring van het kerkelijk jaar.

63
64

RAU 522.1503 Lectorenvergadering Wijchen en Nijmegen Hemelvaartsdag 3 juni 1924.
RAU 522.1503.
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Studium Sacrae Theologiae65
A Cursus Sacrae Theologiae Fundamentalis
Theologia Dogmatica.. Tractatus Dogmatico-hermeneuticus (duidt op bijbelexegese
m.n. de Pentateuch, Canoniciteit van de bijbelboeken, inspiratie). Theologia Moralis
– 5 uur, waarbij Introductio Iuris Canonici. Franciscaanse Geschiedenis. Patrologie
B Cursus Sacrae Theologiae Specialis
Theologia Dogmatica Specialis. Kerkgeschiedenis der eerste eeuwen met Patrologia.
Sacra Scriptura. Theologia Moralis. Ius Canonicum – en Tractatus de Tertio Ordinis.
De traktaten De Verbo Incarnato, De Deo Uno et Trino.
C Cursus Sacrae Theologiae Pastoralis, Eloquentiae et Sociologiae
Pastoraal, inclusief catechetiek en paedagogiek. Eloquentie. Sociologie en economie

Handboeken, instrumenten, bibliotheken
In diverse stukken van deze jaren, vooral enkele schoolschriftjes van Hentzen, treft men
titels van handboeken aan.66 De vondsten van exemplaren – al of niet met notities in de
kantlijn – zijn slechts toevallige. Soms kan men iets opmaken uit brieven. De correspondentie van een of andere lector met de minister-provinciaal gaat veelal over besteladressen
in verband met te ontvangen kortingen. Vakken als dogmatiek, moraaltheologie, bijbelstudie, kerkelijk recht, kerkgeschiedenis behoeven veelal werken die een veelheid aan
informatie geven. De mnemotechniek is dan hét didactische, of liever: methodische
moment in het onderwijsleerproces. De term ‘Tractatus’ is synoniem met ‘vak’.
Boven noemden we er al enkele. Simon Bennenbroek meldt de generaal enkele handboeken.67 Voor de bijbelstudie: H. Höpfl OSB, Introductio Generalis; Romualdus Peeters
OFM, Inleiding; Janssens-Morandi, Introductio Specialis ; Romualdus Peeters OFM, Commentarius in Concordiam Evangelicam (1919). Polman spreekt van de Reinstadlerperiode. Dr.
Seb.Reinstadler, Elementa Philosophiae Scholasticae, Freiburg im Breisgau 1901 gaf een
wereldbeeld in de vorm van een strak ingedeeld compendium: logica, ontologie, cosmologie. Onder de logica valt de criteriologie. Daarin worden telkens kort ‘explicatio et refutatio’
gegeven per exemplum ‘kantianismi’. Dit schoolboek was geen leermiddel om studenten
65 In 1923-1924 doceerden nog in Bleijerheide: Egbertus (Smeets) Tractatus de Principiis, Ethica Generalis
et Specialis. Nicomedes (Sanders) Theologia Dogmatica Generalis, Introductio in S. Scripturam. Handboeken:
Noldin, Cathrein, Minges, Romualdus Peeters OFM; geautografeerde commentaren kerkelijk recht en Pentateuch.
66 Winkeler o.c. (1997) p.44 e.v. deed navraag bij diverse orden. De franciscanen gaven op voor de periode
tot 1965 voor filosofie: Valet, Egger, Reinstadler, Cathrien, Aengenent, Thonnard; voor dogmatiek: Mannens,
Minges, Hervé, Diekamp; voor moraal: Cornelisse, Noldin, Génicot en vanaf 1955 B.Häring; voor bijbelstudie
Peeters, Höpfl, Langrange, Groenen, Van der Griendt; voor kerkgeschiedenis: De Schepper, Nolet, Albers, De
Jong. Voor al deze vakken werden vanaf 1935/1940 vele handboeken vervangen door traktaten of scripta. In
Winkelers overzicht ontbreken zo de namen van de lectoren als C. Schoonbrood, A. Epping, B. van Leeuwen,
C.Epping en N. van Boheemen, P. Polman.
67 RAU 522.1529 z.j.
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zelf aan het denken te zetten; zij leerden stelligheden en afwijzingen. Didymus Beaufort
vroeg nog aan de provinciaal: mogen we Reinstadler gebruiken voor ethica in plaats van
Cathrein,68 daar dit laatste boek versleten was en volgens Pater Visitator ongeschikt voor
de fraters. Ook Protasius Willemse steunde dit verzoek. 69
In lange brieven, vriendschappelijk van toon, schrijft Saturninus van Egmond aan de
collega, de jongere Vermeij.70 Hij zegt voorlopig Peeters’ Introductie in de H. Schrift te
gebruiken in afwachting van Höpfl 4dl. Tractatus de inspiratione S.S. et compendium hermeneuticae bibl. cath., Rome 1923.71 Introductio in sacros utriusque Testamenti libros compendium,
Vol.I, Rome 1922. Hij vraagt om gemakkelijk te vertalen boeken van de H. Schrift in het
Hebreeuws gesteld met name het Boek. Samuel.72 Egbertus Smeets wijst erop, dat Noldin
duurder is dan Genicot-Salsmans, Theologia moralis 1922.73 Donatianus van der Haar meldt
in 1931: Hervé J.M., Manuale Theologiae Dogmaticae 4e ed. Paris 1927 4 dln is nog niet
ideaal. Ook Theobaldus en Nicomedes zijn er voor, maar de laatste behoeft het laatste deel
niet. Hentzen noteert: Noldin, Cathrein, Mignes(OFM) Compendium Dogmaticum, R.
Peeters Intr.Sancta Scriptura, Geautoriseerd commentaar voor Pentateuch; en Morandi,
Mamers [?onleesbaar] Dogmatica Specialis. Minges werd in 1924/25 ingevoerd. Voor
ascese: Naval, Liturgie: scriptum Gilbertus [Lohuis]. Manuscripta Pastoraaltheologie en
Eloquentia. Voor ascese: Sandreau [?], Aengenent voor fonologie. Het vaakst genoemd –
een exemplaar van Victoricus Lenders werd gevonden – is Institutiones Theologiae Moralis
van de jezuïet Génicot. Het kan als voorbeeld dienen van een handboek in de priesteropleiding.74 Het begint met de definitie van Thomas Aquinas van de ‘actus humani’ (pluralis,
meestal spreekt men van het singuliere ‘actus humanus’). Die begripsbepaling luidt: ‘actus
humani, proprio sensu, ii tantum dicuntur qui ex voluntate deliberate procedunt.’ Dat wil
zeggen : echt menselijke handelingen komen voort uit een vrije wilsbeslissing op redelijke
overweging gegrond. Het tweede traktaat gaat over het geweten, het derde over de wetten
en het vierde over de zonden. Dit handboek van Génicot is een exempel van een schoolse
weergave van een kerkelijke leer. Van vragen en problemen, van dialoog of discussie is geen
sprake. Het gehele boek is grondig geconstrueerd met cijfermatige indeling op diverse
niveau’s en vette kopjes; met cursief voor belangrijke woorden. Voor de blokkende student
een methodisch geschikt leermiddel. Voor een jong mens worstelend met vragen over
leven, relaties, lijf en gevoelens ... nauwelijks van nut of invloed. Het is een niet zelden
68 Victor Cathrein SJ, Zwitsers moraal- en rechtsfilosoof, docent in Valkenburg. Neothomist, hield zich ook
bezig met actuele vragen als ‘zijn er in de etnografie bewijzen voor de algemeenheid van de tien geboden’.
Lex.f.Th.u.K., 2 p.979.
69 522.1529 Brief 10 mei 1926: het handboek van Genicot is aangeschaft.
70 Rau 522.1529 Brieven van Saturninus van Egmond aan Castus Vermeij betreffende handboeken voor de
bijbelstudie.
71 S. van Egmond aan de minister-provinciaal 10 september 1924.
72 Brief van S. van Egmond aan de minister-provinciaal 15 december 1924.
73 RAU 522.1529 Brief van E.Smeets 25 april 1926.
74 Institutiones Theologiae Moralis quas in Collegio Lovaniensi Societatis Iesu tradebat Eduardus Genicot S.I. rec.
I. Salmans S.I., Bruxelles 1936. Het exemplaar van fr. Mathias (Goossens) heeft vele gedicteerde notities in de
kantlijn.
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voorkomend verschijnsel in het onderwijs: de tekst wordt niet als een verwijzing naar feiten
en verschijnselen, meningen en beschouwingen gelezen. Ze wordt als een soort toneeltekst
ingeprent. Bij vragen reproduceert de leerling de formuleringen die naar zijn indruk met
de vraag te maken hebben. De catechismus voor het lager onderwijs is hét boek van
verbalismen geworden. De handboeken in de seminaries waren alleen dikker, in het Latijn
en verregaand gestructureerd. En dit was mnemotechniek. Het boek was op dubbel
gegratineerd papier gedrukt. Een soort permanente waarheid verdient een degelijke
papiersoort.
De schenking van de Patrologie van Migne, tientallen volumineuze weken met honderden Vaders was een goed begin voor een bibliotheek. Met name door Desiderius Franses,
de latere hoogleraar, kreeg de patrologie vaste grond in de opleiding van de franciscanen.
Zeer goede boekencollecties ontstonden in Venray en Alverna, maar er waren klachten over
Weert. Het was wel een opgave om verschillende doelgroepen uiteen te houden. De fraters
hadden niet zonder meer toegang tot de bibliotheek van de lectoren. Dezen hadden hun
eigen boekenkasten afgestemd op hun specialisme. Andere huizen hadden een boekenbezit
en tijdschriften, afgestemd op de pastoraal. Het studiehuis voor hoogleraren en patersstudent had een kleine collectie, maar men kon uiteraard beschikken over die van de
universiteit en van andere orden: Dominicanen, Jezuïeten, Augustijnen waren in de naaste
omgeving te vinden. Filosofielector Schoonbrood stuurde in hoge mate de verwerving van
boeken en tijdschriften voor het filosoficum. En het was door zijn langdurig docentschap
vooral zíjn bibliotheek. Een indruk van het boekenbezit van de klerikaten en lectoraten
in de loop van enkele decennia opgebouwd, geeft de reeds genoemde Collectie Thomaasse.
Een collectie als die musicoloog Bruning is naar Tilburg gegaan.
Als leermiddel kan men noemen de instrumenten ten bate van het vak ‘experimentele
psychologie’. Jacobus van de Veldt (1893-1977), lector filosofie Alverna 1920-1923, ging
op advies van Silvester Coenen ook experimentele psychologie geven. Zij werd onderscheiden van ‘rationele psychologie’, een onderdeel van de wijsbegeerte. Voor dat empirische
vak werden experimenten gedaan; die hadden betrekking op de zintuigen; en daarvoor
waren instrumenten nodig. Een lijstje was met advies van Michotte opgemaakt en had een
begroting van enkele honderden guldens.75 De minister-provinciaal stuurt het door naar
de studieprefect. Notitie op de brief: afgewezen op advies van dr. Sassen en dr. Terstappen
te Rolduc: ‘niet van nut voor de studenten filosofie’, was het oordeel geweest. Hippolytus
Gerz zou het verzoek in 1924 herhalen.76 Voor Nederland kan men denken aan het werk
van de Groningse hoogleraar Gerard Heymans (1857-1930). De synthese ‘1900’ besteedt
een ruim hoofdstuk 8 aan hem onder de titel ‘De toekomstige eeuw der psychologie’.77 De
invloed van Leuven op de franciscanen was echter groter dan van Heymans. Wel is het van
belang zich deze ‘positivistische’ trend te realiseren. Een psychologie die zich richtte op
gevoelens, relaties en andere menselijke verschijnselen, was er nog nauwelijks. Bij het
75 522.1529 Brief van Jacobus van der Veldt aan custos Alverna 22 februari 1922.
76 522.1529 Leermiddelen voor studie, lessen, boeken en bibliotheek, 1929-1939. Brief van Hippolytus Gerz
3 december 1924 over instrumenten zoals een tachistoscoop voor geheugenonderzoek.
77 J. Bank en M. van Buuren o.c. (2000) 291-327.
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bespreken van de actus humanus binnen de priesteropleiding was een meer psychologische
benadering passend geweest.

S AMENVATTING
De relatie tussen werkzaamheden van de ordesprovincie en de opleiding en vorming bleef
in zoverre gelijk aan die van de vorige fase, dat er op de eerste plaats gedacht werd aan de
bemanning van de parochies en rectoraten. Assistenties vanuit de kloosters bleven verzorgd, ook wel door leraren. De buitenlandse missies kregen vele nieuwe werkers voor de
kloosters, parochies en scholen aldaar. De vestiging in de opkomende mijnstreek van
Limburg bracht sociaal werk mee. De mensen daar kwamen voor een groot deel uit
Midden-Europese landen.
Het kleinseminarie met een gymnasiumprogramma bleef de geijkte vooropleiding. Voor
het priesterambt op zich hield men vast aan de zogeheten ‘algemene vorming’. Het
studieprogramma van de priesteropleiding werd uitgebreid, waarbij meer onderdelen voor
filosofie en theologie werden onderscheiden. Verder geschiedenisonderwijs betreffen de
Kerk en de orde, patrologie en bijbelstudie, kerkelijk recht en liturgie. Zij gaf de doctrinaire
bagage betreffende Geloof en Zeden plus instructie voor de liturgische bediening. Van grote
betekenis was, dat de godsdienst dag in dag uit én met tal van hoogtepunten in de cirkel
van het kerkelijk jaar werd gevierd.
Voor de eigen opleiding werd een aanzienlijk aantal studieopdrachten gegeven, menige
leraar van de kleinseminaries en andere middelbare scholen kreeg een opleiding voor een
academische graad of een Middelbare Acte. Wis- en natuurkunde werden niet geschuwd.
Het eigen onderwijs nam toe in kwantiteit: grotere klassen, een groter docentencorps én
meer geschoolde lectoren. In feite verwierven de docerende broeders een ander beroep
naast hun priesterambt – dat zij incidenteel wel uitoefenden. De rectoren of directeuren
van de middelbare scholen en bevoegde leraren brachten overigens veel inkomsten voor
de provincie.
Nieuw was de inzet voor een verbetering van het intellectuele peil, deze scholing van
de katholieke leken met name middels de H.B.S. Ten dele was die verbetering toe te
schrijven aan de seminaries die steeds een niet klein deel leerlingen – al of niet gediplomeerd – naar de lekenwereld terug stuurden. Een deel van de kleinseminaristen heeft de
secundaire scholing bij de paters gevonden. Dit om financiële redenen, familieverbanden
of vermeende roeping. De veelbesproken verzuiling heeft werkgelegenheid geschapen voor
het toenemend aantal jonge priesters in diverse organisaties: maatschappelijke, politieke,
devotionele, sportieve. Priesters werden dé voormannen – in woord en geschrift vaardig
– van Het Roomsche Leven. Meer nog dan de seculiere ambtsgenoten werden zij tot studies
en uitlopende functies buiten de kerk in staat gesteld.
De inhoud van de studieprogramma’s moet nog worden besproken. Uit de eerste
opsomming en de kennismaking met een reeks docenten lijken de speculatieve vakken
de overhand te hebben gehad. Ook al werd de filosofie meer en meer zelfstandig, de vier
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jaar theologie cum annexis brachten de kerkelijke leer over. Daarnaast gaven de historische
vakken en de bijbelexegese tegenwicht. Vele minder deden dat psychologie, pedagogiek
en sociologie. Of er zo een passende voorbereiding op de priesterlijke werkzaamheden
werd geboden, kan pas in de slotbeschouwing van onze tekst beantwoord worden.
Duidelijk is wel, dat meer en meer de broeders-priester andere beroepen en functies gingen
vervullen: leraar in het secundair of universitair onderwijs, manager voor een R.-K.
instelling, piloot – veel van het pastorale werk was ‘sociaal werk’ avant la lettre. Voor het
leraarschap in een profaan schoolvak volgden zij na de priesterstudie een passende
opleiding, niet zelden eveneens met een doctoraat afgesloten. Enkele docenten publiceerden nog na het voltooien van hun dissertatie c.q. magisterthese.
De Nederlandse provincie van de franciscanen werd in deze fase een gevestigde
klerikale groep met een corpsgeest in noviciaat en studieklooster gevestigd. Voor de
buitenstaanders werd het beeld van ‘de echte franciscaan’ gevormd. Beeldvorming is op
zich een hachelijke zaak: beantwoorden de meeste ordesleden aan dat beeld? Als men
denkt aan de aandacht voor franciscaanse spiritualiteit die in de jaren 1960 opkwam, dan
was zij in deze fase nog beperkt.

3 Consolidatie en bloei ca 1925-1967

De beginterm van deze fase is gekozen wegens de bouw van het grote filosoficum, dat het
oude Venrayse kloostertje verving. Dit brandde af in 1925, het nieuwe en grote complex
opende zijn poort in 1928. Al in 1923 had studieprefect Cassianus Hentzen het initiatief
genomen tot een studieprogramma met meer inhoud dan die van tot dan toe. In 1924 werd
het ingevoerd. De oorlogsjaren waren ook voor deze provincie ingrijpend, temeer, omdat
de bevrijding van Zuid-Nederland vanaf 17 september 1944 zich voor een groot deel
afspeelde in het gebied met haar studiekloosters. De eindterm is 1967, als in de zomer de
studiekloosters haar cursussen afsluiten en niet meer herbeginnen in september. In de jaren
1960 werd de crisis in de samenleving, in de kerken én orden meer en meer manifest. Het
Tweede Vaticaans Concilie, gevolgd door het Nederlandse Pastoraal Concilie en de
bijeenkomst van de minderbroeders, bracht een korte periode van verwachting van
diepgaande veranderingen.

N EDERLAND
Blom en Lamberts titelen de paragraaf voor 1918-1960 Een burgerlijk-verzuilde samenleving.1
Economisch én sociaal werd deze fase getekend door de crisis vanaf 1929. Het hoogtepunt
van de werkeloosheid lag in en om 1935. Toch zette de geleide kapitalistische economie
door. Grote bedrijven ontwikkelden zich, inpolderingen en bedijkingen werden voortgezet.
Nederland was nog lange tijd een koloniaal rijk. Aan de demografische groei van de
bevolking droegen juist de katholieken bij, mede door het beleid van de R.-K. Kerk. De
verdergaande industrialisatie en de urbanisatie brachten echter mee, dat de banden met
de Kerk niet zelden verslapten. Kerkelijke verbanden zijn ook steeds sociale verbanden:
een dorp heeft meer samenhang tussen de mensen dan een grootstad. Wel slaagde de R.-K.
Kerk er ook in Nederland in in deze periode grote en bloeiende stadsparochies te vestigen
en lange tijd in leven te houden. Beschrijvingen van Het Rijke Roomsche Leven laten zien,
hoeveel sociale cohesie er ook binnen een stad kon bestaan onder leiding van een pastoor
met twee of drie kapelaans. De liberale ideologie mocht nog krachtig zijn, liberalen konden
zich niet in die mate zoals orthodoxe protestanten en rooms-katholieken op alle gebieden
organiseren. Het bijzonder onderwijs overvleugelde het ooit door liberale politici zo
geclaimde openbare. De sociaal-democraten sloten er als derde maatschappelijke zuil bij
aan. De verzuiling zou nog lang een hoofdthema voor de nationale historie zijn. Voor de
1 J.C.H. Blom en E. Lamberts (red), Geschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 1994) 458-480. Bank J. en M.
van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000).
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katholieken was de lokale kerk én het nationale episcopaat de kern van alles wat er zich
ontwikkelde van broederschappen, corporaties, verenigingen, vak- en standsbewegingen
tot en met sportclubs. Reguliere congregaties en orden, niet zelden met een Derde Orde
als kring om hen heen. Bisschoppen en priesters waren dé voormannen. Voor de andere
zuilen waren de ordeningen anders, maar ook daar voorgangers, uniformen, leuzen en
bovenal een volksdeel dat geleid werd. De katholieken deelden met hun Rooms-Katholieke
Staatspartij sinds 1926 in de politieke macht, in 1933 met ongeveer een derde van het
kiezersbestand als aanhang. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog zou de opvolgster, de
K.V.P. één van de partners zijn van een coalitieregering.
‘Burgerlijk’ heet de Nederlandse samenleving bij Blom en Lamberts. De jaren van de
economische crisis en de daarop volgende oorlog betekenden voor zeer velen een sober
leven. Het burgerlijk waardenpatroon was niet specifiek christelijk. Van Ussel heeft
duidelijk gemaakt, dat b.v. ‘het seksuele probleem’ geen katholiek monopolie was.2 Liberale
geesten dreven de mondigheid niet zo ver door, dat alle standsverschillen wegvielen. Ook
in socialistische arbeiderskringen werkte het beschavingsoffensief ooit begonnen door
liberale geesten door.3 Anders gezegd: katholieken deelden in tal van opzichten in de
trekken van een burgerlijke samenleving.
De Tweede Wereldoorlog brak veel van hetgeen opgebouwd en gegroeid was. Voorlopig
was restauratie na het oorlogsgeweld van 1940 tot in 1945 aan de orde van de dag:
materieel, institutioneel en moreel. Rotterdam, Den Haag, Zuid- en Oost-Nederland waren
zwaar getroffen. Programma’s en plannen gaven meer en meer de voorrang aan de economie, aan de productie en consumptie. Economische welvaart voor de bevolking volgde in
de loop van de jaren 1950. De uitdrukking ‘Theologie na Auschwitz’ duidde op een ander
geestesklimaat dan het conventioneel katholieke van vóór de oorlog. De verhouding
christenen – joden zou grondig moeten veranderen. En deze niet als enige. In de Nederlandse samenleving kwamen al in de oorlogsjaren jaren ‘doorbraak’-voorstellen op:
katholieken zouden zich niet moeten identificeren met één politieke richting. Maar de
Doorbraak mislukte. De jaren zestig en zeventig brachten ommekeer.
Over modernisering, individualisering en secularisatie kan hier nauwelijks iets verwoord
worden.4 Het institutionele, ook van de Kerk, verloor meer en meer aan invloed. Het is
op de eerste plaats aan de sociologie om de verregaande veranderingen te beschrijven en
te interpreteren. Dat secularisatie geloofsverval zou betekenen, eist vooraf een kritische
beschouwing van hetgeen door die term secularisatie wordt aangeduid. De Kerk is ook een
wereldlijk fenomeen. Orden als die van de minderbroeders hebben zich allerminst in eigen
kloosters en kapellen, in onze streek en land opgesloten. Ook buiten de Kerk was en is er
verzet tegen moderne verschijnselen.

2 J. M.W. van Ussel, Geschiedenis van het seksuele probleem (Meppel 1968, tweede dr. 1969).
3 Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940; een historischsociologische studie (Meppel/ Amsterdam 1984).
4 L.J. Rogier, De historische achtergrond van de secularisatie in: Herdenken en Herzien. Verzamelde opstellen van
L.J. Rogier (Bilthoven 1974) 160-182 is één van de vele publicaties aan deze veelzinnige term-en-begrip gewijd.
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D E KATHOLIEKEN
In de schets van de Nederlandse geschiedenis kon al niet gezwegen worden over het
katholieke volksdeel. Er is al gewezen op de sterke sociale cohesie, niet alleen in dorpen
maar ook in grote stadsparochies. Ondanks armoede in de crisis van de jaren dertig en de
oorlog was er een ‘rijk roomsch leven’ – of was het: dank zij?5
Er was de top van het intreden in orden en congregaties juist in en om 1935. Buytendijk schetst hoe het in oudere tijden op een dorp nog echt zondag was.6 De mensen gingen
naar de kerk, niet omdat zij het besloten hadden. ‘De zondag zat gewoon in de lucht’. Juist
in katholieke kring was voor de allermeesten de godsdienst van jongsaf minstens iets van
alle zon- en feestdagen. Het kerkelijk jaar werd in menige stad gevierd in grootse liturgie;
met missen ‘met drie heren’ – voor een neomist nog aangevuld met een presbyter assistens.7
Elk jaar was er wel een neomist in te halen in zwarte toog of pij in bruin, wit of met zwart
gecombineerd, met koord, riem of sjerp. Het zangkoor, in de liturgische kledij van
akolieten, zong terzijde het priesterkoor het Romeinse Gregoriaans – en niet meer gemengd
vanaf het balkon achterin de kerk. De klokken overluidden meermalen op zondagmorgen
het territorium: massaal geluid verenigt. De kerk met toren was het middelpunt voor
scholen en gezinnen. Een volkskerk was ontstaan met een ruime maatschappelijke en
sociale reikwijdte
De jonge priester Karol Wojtyla onderkende in een reisverslag van 1947 de krachtige
organisatie en activiteiten van de Nederlandse katholieken.8 De doorwerking van ideeën
achtte hij in tegenstelling tot die van het franse katholicisme gering. Dat religieuze behoeften en de emoties niet werden aangesproken is niet juist, zeker niet voor degenen die
kloosterlijke vieringen en die in grotestadskerken hebben meegemaakt. ‘Verkerkelijkt
katholicisme, verkuddelijking’ karakteriseren Nederlandse kerkhistorici de toestand.9

5 Michel van de Plas, Het Rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 (Utrecht 1963). De
tiel van zijn boek is hét etiket voor een bepaalde toestand van het katholieke leven geworden. Memoriale,
Katholiek Leven in Nederland in de twintigste eeuw, samengesteld door Herman Pijfers en Jan Roes (Zwolle 1996).
Een Memoreeks van het KDC/ Nijmegen uit de jaren 1990/ 2000 telt een groeiende reeks levensverhalen. Daarin
treft men ook menig verhaal van (niet zelden gewezen) priesters of seminaristen.
6 Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit de nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk (Baarn
1980) 89.
7 De uitdrukking ‘hoogmis met drie heren’ betekende, dat de celebrant bijgestaan werc door een diaken en
een subdiaken. Daar deze twee rangen slechts doorgangsfasen in de opgang naar de priesterwijding waren,
werden deze ceremoniële functies veelal door priesters vervuld. Alleen in grootseminaries en studiekloosters
waren er studenten die de (sub) diakenwijding ontvangen hadden. Bij een eerste mis moest de pas gewijde
priester (neomist) bijgestaan worden door een oudere priester (presbyter assistens). Als de neomist in zijn parochie
van herkomst de zg. ‘eerste mis’ opdroeg was die functie een erezaak voor de pastoor van die kerk. Het
subdiakonaat is afgeschaft, het diakonaat kan ook als permanente kerkelijke functie vervuld worden.
8 Geciteerd bij P.Nissen o.c. (2002) 336-337: Wienen Diederik, Jonge Wojtyla prijst ‘koppige’ Nederlandse
katholieken, in: Een-twee-een 30 (202) 381-382.
9 J. Roes, In de kerk geboren (Nijmegen 1994) 6.
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Onder meer op de kleine schaal van Brabantse streken is dit katholicisme bestudeerd.10
Bornewasser vat samen: ‘op een verkommerde godsdienstigheid heeft een uit de lagere
kringen gerekruteerde clerus, ten dele van herrezen kloosterorden, en zusters en broeders
van nieuwe congregaties weten in te spelen. Kadervorming op een snel groeiend aantal
seminaries, catechese en prediking, scholen, internaten, bibliotheken, tijdschriften,
devotionele verenigingen, bedevaarten hebben de godsdienstzin weer terug gebracht
binnen de traditionele orthodoxie’.11 De term ‘verkerkelijkt’ is een belangrijk trefwoord:
voor zeer vele gelovigen was de christelijke religie de R.-K. Kerk. In de nadruk op de
kerkelijke leer inzake geloof en zeden (dogma’s en moraal) leek geloven betrekking te
hebben op de verwoordingen.
In 1923 was de R.-K. universiteit te Nijmegen gesticht. De Nederlandse bisschoppen
waren er geen enthousiaste voorstanders van geweest. De franciscanen waren niet snel
bereid om hun lectoren voor een leerstoel af te staan. Hun drie studiekloosters hadden
meer studenten dan de cursus maior voor de opleiding theologie van de K.U.N. De universiteit nam slechts priesters aan voor een vervolgstudie theologie of bijbelwetenschap. Het
aantal priesters was sinds ca 1850 verzesvoudigd. Het aantal reguliere priesters werd twee
keer zo groot als dat van de seculieren. De Nederlanders, nog geen 2% van het mondiale
getal van rooms-katholieken, leverden 11% van de priesters-missionaris. Met zusters en
broeders werd de ratio nog gunstiger voor het kleine land, dat zelf nog lang als missiegebied was beschouwd. Menige stadsparochie werd bediend door een pastoor met drie of
vier kapelaans. Zelfs in een stad zorgde de territoriale parochie voor dorpse verhoudingen.
Patronaatsgebouw, St. Vincentius-Vereniging, Mariacongregatie en andere instellingen
boden volop gelegenheid tot bemoeienis door de clerus. De parochies gaven hulp in natura
aan ‘stille armen’. Ook droegen zij, waar nodig, bij in de kosten van de studie op seminaries. Welgestelde leken, veelal ‘weldoensters’, achtten het een eer om bij te dragen aan een
opleiding van een wijdeling.
Er was de beweging van katholieke jongeren rond de tijdschriften De Valbijl, Roeping,
Gemeenschap en Nieuwe Gemeenschap – en vele andere. Zij verzetten zich, vaak in opgewonden taal, tegen het voor hen verburgerlijkte katholicisme, tegen liberaal-katholieken,
demokratie en kapitalisme. En sterk staatsgezag, een militante elite leken goed te passen
bij de autoritaire verhoudingen in de R.-K. Kerk. De Nederlandse bisschoppen verboden
overigens te stemmen op de N.S.B. en ontraadden deelname aan groep als het Nederlands
Zwart Front en de club van de Dinaso’s. Het Verdinaso, het Verbond van Dietsche
Nationaal-Solidaristen (1931), had sympathie bij enkele franciscaanse fraters. Rome bood

10 Walther van Halen, De devotionalisering van de katholieke gelovigen in oostelijke Noord-Brabant 1830-1920,
in: Oudheusden Jan van, Gerard Trienekens, Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie.
Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914 (’s-Hertogenbosch 1993) 185-211.
11 J.A. Bornewasser, Katholieke kerk en Restauratie. Afscheidscollege (Tilburg 1989) 21. Stan Hellemans, Van
ultramontaans massakatholicisme naar veelledig keuzekatholicisme. Speculaties omtrent de toekomst van religie en kerk,
in: Cultuur en Kerk: pastoraat tussen behoud en toekomst. Verslag studiedag 5 november 1998, Aartsbisdom Utrecht
en Katholieke Theologische Universiteit (Utrecht 1998) 1-22.
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met het verzet tegen demokratie en ‘modernisme’ ook hier aanleiding tot fascistische
neigingen onder katholieke jongeren.
In deze periode van goed veertig jaren onderbrak de Tweede Wereldoorlog ondanks
evacuaties, arrestaties en doden het kloosterleven én de studie niet. ‘Honderd Jaar Kromstaf’
in 1953 werd nog in een stadion met purper en paars, met geüniformeerde R.-K. organisaties gevierd. Een kerk manifesteerde zich nogmaals, zij demonstreerde collectief én
triomfantelijk. Het bisschoppelijk mandement van 1954 sprak nog een stevig woord tegen
nog bestaande andere collectieven – in het bijzonder de socialistische. En dat ondanks de
langdurige samenwerking tussen de Katholieke Volkspartij (K.V.P.) en de socialistische
partij. In 1950 was al de encycliek Humanae Generis verschenen. Deze rondzendbrief
keerde zich tegen eigentijds denken. Onderzoek door theologen en exegeten bleef gebonden aan het oordeel van de kerkleiding. Omzichtigheid was geboden, ook voor de priesteropleidingen van regulieren. Ontslagen van docenten aan seminaries wekten onrust en
zelfcensuur. In 1957 brachten de bisschoppen hun vermaningen van 1954 terug tot de
aansporing tot ‘voorhouden van de idealen van een christelijke maatschappijbeschouwing’.
In 1953 kwam het tot stichting van de Stichting Nederlandse Priesterreligieuzen
(S.N.P.R.), waartoe de eerste stappen al in 1928 en 1935 waren gezet. De voornaamste zorg
was het garanderen van het exempte karakter van de meeste orden in de relatie tot de
lokale bisschoppen.
De kerkbestuurders lieten na de oorlog een reeks moderne kerken bouwen, veelal van
een zuilloos zaaltype en in beton met bakstenen huid. Men verwachtte nog grote toeloop
naar de zondagdiensten. Het nieuwe bisdom Rotterdam liet een eigen seminarie bouwen,
in de verwachting van voldoende kandidaten. De franciscanen bleven niet achter met
dergelijke forse kerkruimten ondermeer in Rotterdam, Amsterdam, Wijchen. Maar het
kerkbezoek daalde. De maatschappelijke roomse zuil bleef nog wel staan. De Katholieke
Volkspartij, de katholieke sociale organisaties, vooral het bijzonder onderwijs, bleven nog
lange tijd sterk. Groepen zoals parochies rond de kerktoren geschaard in dorp of stadswijk
verloren echter cohesie. Veel vanzelfsprekendheden verdwenen, daar die steeds in hoge
mate van sociale factoren afhangen. Belangrijker was ‘de tweede emancipatie’, die van de
leken in de Kerk. Culturele tijdschriften voor katholieken Streven, De Nieuwe Mens, Te
Elfder Ure gaven ook aan leken stem.
Men begon te spreken van ‘anti-autoritair individualisme’. Dit individualisme gaat niet
zelden samen met vele vormen van collectivisme: het consumentisme is een voorbeeld;
het veelal gewaardeerde individualisme gaat daarmee samen.12 Relaties, gezagsverhoudingen, beelden en rollen van man én vrouw veranderden. Daarnaast kwam ook de verzorgingsstaat op. Kerkelijke caritas werd meer en meer marginaal. Zusters en broeders in
onderwijs en verpleging werden vervangen door leken. Naast de technologie die op de
materie was gericht, kwam er ook een sociale technologie.
De kerkprovincie kreeg oog voor sociografisch onderzoek betreffende kerkelijke zaken.
De franciscanen gingen een rol spelen in het sociologisch geadviseerd beleid van de
12 Men kan spreken van ‘massa-individualisme’. De term ‘individu’ is ook geenszins gelijk aan ‘persoon’.
Binnen collectieve kaders, zoals in een kloosterorde, is een persoonlijk leven zeer wel mogelijk.
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kerkprovincie middels het K.A.S.K.I. en in het Pastoraal Concilie. De verslagen betroffen
vaak kerkbezoek én het werven van priesters en religieuzen., als ‘participatiesociologie’ te
betitelen. Het K.A.S.K.I. werd opgericht door de leek Zeegers, de redemptorist Buijs en
de franciscaan Montanus Versteeg. Ook Manfred/ Rudolf Staverman was lid van het
stichtingsbestuur; werkzaam in Friesland had hij daar onderzoek gedaan. De socioloog
Osmund Schreuder sprak in 1967 van ‘de levensbeschouwelijke markt’, van een plurale
samenleving, van relativiteitsbesef, van de noodzaak van Dauerreflexion.13 Alleen al de titels
van enkele publicaties leveren al woorden voor de veranderingen: Naar een kerk als
beweging, Secularisatie als emancipatie uit de christelijke apartheid, Van sprekende kerk naar
spreken over de kerk, Van ultramontaans massakatholicisme naar veelledig keuzekatholicisme,
Van Rooms naar Katholiek, Onrust in de zielzorg, Het einde van het conventionele christendom
van Van der Pol. Het graf van God van een uitgetreden augustijner prior zal geïnspireerd zijn
op De dood van God van Robinson.14
Het was de taak van de priesters in hoge mate om een eigen kerkvolk te werven en
bijeen te houden: door het doen vervullen van de zondagsplicht (dominicantie) en prediking, door toezicht tot in de gezinnen door middel van huisbezoek. Hét middel was het
vestigen van tal van kleine sociale verbanden: van geestelijke broederschappen, Derde Orde
t/m R.-K. sportclubs. Het kerkvolk leverde het publiek van massale bijeenkomsten: in de
kerken, soms in stadions bij herdenkingen, processies en bedevaarten. Deze afgezonderde
clerus moest ook de godsdienst reproduceren: haar vieringen, haar leer en zeden, devoties,
de daadwerkelijke hulp aan mensen. Godsdienst is hier een geheel van riten, gebruiken,
taal, beelden, symbolen. Het zijn op de eerste plaats uiterlijkheden, al moeten zij bijdragen
tot een innerlijke gesteldheid, tot geloven. Een goed deel van de priesterlijke arbeid bestond
in de bediening van die godsdienst, van de sacramenten, in de prediking van de kerkelijk
leer en voorschriften.
Voor alternatieven moest men wachten op het Tweede Vaticaans Concilie.15 Uitgangspunt bleef niet het kerkinstituut, maar het werden de gelovigen die samen de kerkgemeenschap vormen. De verdeling van taken is niet ‘de clerus de sacrale, de laici de profane
taken’. Het ambtelijk priesterschap is een functie ten dienste van deze gemeenschap, zelfs
met vele profane trekken. Met name de kardinalen Suenens en Alfrink kritiseerden de vaak
wereldvreemde vorming van de priesters én de niet meer toereikende pastoraal. De
feitelijke verhoudingen tussen de basis (gelovigen, pastores en zelfs de bisschoppen) en
de kerkleiding is echter decennia na Vaticanum II, mede krachtens de afweerhouding van
Rome, niet zonder meer veranderd. Het kerkvolk wendde zich voor een aanzienlijk deel
af én menige priester en religieus deed niet anders.
13 Osmund Schreuder, Gestaltwandel der Kirche (Olten 1967) biedt de woorden voor de samenvatting die
we hier beogen. De Kerk en de orden veranderen hun vormen. Nu overheerst nog het verval en de afbraak van
de oude gestalten.
14 Zie ondermeer de literatuurlijst van Goddijn W., J. Jacobs, G. van Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken
in Nederland 1945-2000 (Baarn 1999).
15 Lieve Gevers, Priesterproblematiek in een stroomversnelling. Belgische en Nederlandse visies op het priesterambt
ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, in: Trajecta (2002) 154-181. De auteur bezag tijdschriften zoals het
franciscaans Sacerdos.
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Een spanning tussen de institutionele aspecten en het leven van een geloofsgemeenschap is onvermijdelijk. De ordening van het leven en denken, van het gevoelen en werken
is iets anders hetgeen geordend wordt. Verstarring, bureaucratisering, centralisme en
juridisering kunnen het veelzijdige leven van groepen en individuen – weids over de de
wereld verspreid – bedreigen. De socioloog H.P.M. Goddijn kritiseerde de situatie waarin
vele orden verkeren.16 Zij zijn zelf in de aanpassingsproblematiek geraakt, waarvoor zij de
Kerk hadden moeten behoeden middels haar charisma en oppositie. ‘Zij beschikt over een
… geleerd potentieel, maar het is een geleerdheid die amper wordt uitgebaat te verheldering van de actuele problematiek van de kerk, om van de eigen ordesproblemen of die van
de samenleving maar niet te spreken’. Nota bene: een socioloog aan het woord én een oudstudent van de franciscaanse opleiding.
Een recent voorbeeld van publicaties over de veranderingen bij de clerus is Een tijdsbeeld
uit Brabant: 1960-2000 met de ondertitel Een klas op zoek naar koers. Het verhaalt de
lotgevallen van negentien mannen in 1960 door bisschop Bekkers tot priester gewijd.17
Aansluitend op deze getuigenissen uit het Brabantse diocees vond nog dat jaar een conferentie plaats onder de titel Ervaring en Openbaring.18 Mgr. Bluyssen, de opvolger van
bisschop Bekkers, is één van de schrijvers. De socioloog Laurens van Vroonhoven, de
theoloog Siemerink en de historicus Jan Roes hielden voordrachten. Veel van het hier
verhaalde komt overeen met dat van anderen – hoe zou het ook anders: elk singulier geval
is exempel van weidsere toestanden en ontwikkelingen. In de conventionele Kerk bepaalde
de openbaring – althans de formuleringen daarvan – het geloven, nu is de ervaring de bron.
Dit begrippenpaar is hier onvermijdelijk vaag aangeduid. Op het eerste gezicht lijkt
openbaring nog te verwijzen naar het door de R.-K. Kerk beheerde depositum fidei – en
dit in slijtvaste bewoordingen vastgelegd. Priesters werden met die doctrine opgeleid, het
kerkvolk met kleine en grote catechismussen, met preken en biechtstoelvermaningen
beleerd.19 En daarbij komt dan de idee, dat – hoe dan ook – de inhoud aan goddelijke
inspiratie toe te schrijven is. Een auteur citeert een bisschop uit een ver verleden: per
traktaat is het geloven niet door te geven.20 Bluyssen verwijst naar Van den Berk met zijn
gedachten over het ‘symbolisch bewustzijn’.21 Zijn sommige menselijke ervaringen niet
openbarend? Ook bij hem de Mozes voor het brandende braambos, zoals Vergote bespreekt onder de titel ‘de oorsprong van het monotheïsme’. 22

16 H.P.M. Goddijn (1926-) was student bij de franciscanen van 1945 tot in 1950.
17 Jan van Bijsterveldt en Laurens van Vroonhoven, Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000 een klas op zoek naar
koers (Leende 2000).
18 Laurens van Vroonhoven e.a., Ervaring en Openbaring (Nijmegen 2001).
19 Recensie in: Trajecta (2003) 93.
20 Laurens van Vroonhoven o.c. (2001) 23.
21 T. van den Berk, Mystagogie. Inwijding in het symbolisch bewustzijn, Zoetermeer 1999.
22 A. Vergote, Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect (Tielt 1999) 35.
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D E R.-K. K ERK
De kerkprovincie werd tot een hecht onderdeel van de internationale, mondiale Kerk.
Onder Pius XI (1922-1939) werd de Romeinse kwestie in 1929 opgelost: de Pauselijke
Staat kromp in tot Vaticaanstad.23 Encyclieken verschenen: over Christus Koning, het H.
Hart, over de christelijke opvoeding, huwelijk en gezin, de sociale kwestie. De Kerk kreeg
nog meer oog voor sociale vraagstukken, zij handhaafde haar voorstelling van een harmonische samenleving, van coöperatie tussen werkgevers en werknemers. Het corporatisme kon
voorkeur voor het fascisme wekken.24 De Kerk zocht echter binnen de democratie naar
een harmonische samenwerking tussen belangengroepen.25 Zij verzette zich juist tegen
overheidsbemoeienis en zwoer bij het subsidariteitsprincipe: wat individu en groepen zelf
konden doen, moest aan hen worden over gelaten.
Pius XII (1939-1958) regeerde in de tijden van de Tweede Wereldoorlog en de daarop
volgende communistische bezetting van een groot deel van Europa. De kerkpolitiek moest
manoeuvreren tussen diverse naties. De reactie van de nazi’s op bisschoppelijke of mogelijke pauselijke protesten waren bekend – de Nederlandse bisschoppen uitten zich wel. De
karmeliet en hoogleraar Titus Brandsma, de karmelites en filosofe Edith Stein, ook enkele
franciscanen waren slachtoffers van de wraakzuchtige reacties van de nazi’s op priesters
en religieuzen.
De encycliek Mystici corporis (1943) bracht het wezen van de Kerk naar voren. De
bijbelexegese kreeg grotere vrijheid door Divino Afflante Spiritu (1943). De liturgische
beweging, de Mariacultus werden bevorderd. Voor de priesteropleiding was Humani generis
(1950) ongunstiger. Vertegenwoordigers van de Nouvelle Théologie werden veroordeeld,
de ‘veilige leer van de Engelachtige Leraar’ werd nog voorgehouden. Over kerk en werk
gesproken: het instituut priesters-arbeider werd verboden. De geboorteregeling was
uiteraard voor de gewone zielzorger in de biechtstoel en op huisbezoek een zwaarwegend
onderwerp. De beslotenheid van het biechtgeheim gaf de individuele priester de vrijheid
zijn eigen houding te bepalen. Het centralisme – inclusief de soms kwalijke vormen van
controle en sancties – bleef in de R.-K. Kerk gehandhaafd. Enige vorm van demokratie,
van medezeggenschap in het denken en beleid van de Kerk bleef ontzegd aan leken, aan
het overgrote deel van de clerus incl. lokale bisschoppen.
De Apostolische Constitutie Sedes Sapientiae van 31 mei 1956 van Pius XII handelde
over de priesteropleiding ‘in de staten van volmaaktheid’: zij richt zich ook tot de reguliere

23 Goddijn W., J. Jacobs, G. van Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland 1945-2000 (Baarn 1999).
Huub Stevens en James Stappers (red.), Het Informatieparadijs. Verslag van een symposion, gehouden op 20 november
1999 bgv het vijftigjarig bestaan van het Katholiek Instituut voor Massamedia (Nijmegen 1999). Het werk van de
drie auteurs werd in opdracht van dit KIM geschreven.
24 Voor de reeks namen van groepen, tijdschriften en personen zie L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme
in Nederland 1920-1940, Hilversum/ Antwerpen 1964. Vooral onder de literaire jongeren hoort men van ‘absoluut
katholiek-zijn’, passend bij het ook van Rome uit gesteunde integralisme en afwijzing van demokratie.
25 Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000)
291 e.v.
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clerus, die immers geacht wordt bij uitstek naar volmaaktheid te streven.26 Allen worden
gemaand tot aanvaarding van het gezag van paus en bisschoppen. ‘De priesterlijke waardigheid, waardoor men de gezant van de Heer der wetenschappen wordt (1 Sam. 2,3) en …
het zout van de aarde en het licht van de wereld wordt genoemd, vraagt een alzijdig en solied
onderricht vooral in de kerkelijke wetenschappen’. [p.29] Dit onderricht voede het
geestelijk leven van de priester en vrijware het voor dwaling en valse nieuwigheid. De
vooropleiding is die van de humaniora om niet onder te doen voor de leken. De filosofische
en theologische studies moeten geleid worden door competente leraren die zich houden
aan de kerkelijke voorschriften. Men moet wijze voorzichtigheid verenigen met aan te
bevelen studie van de nieuwe vraagstukken die de tijd meebrengt. Men houde zich aan
de methode, leer en beginselen van de Engelachtige Leraar en men dient deze zonder meer
te volgen.
De theologie bleef traditioneel. Constituties verschenen tijdens het concilie. Het
document Optatam totius (1965) erkende wel de noodzaak van pluriformiteit in de vorming
van de priesters: de opleiding zou rekening moeten houden met de plaatselijke omstandigheden.27 Ondermeer werd gevraagd om een ‘gezonde pedagogie en psychologie’, met name
waar het ging om de opvoeding tot het celibaat. ‘Gezond’ is ook hier een wat verdacht
woord. Het betekent dan: beantwoordend aan de normen van de spreker, normen die hij
dan echter niet ter discussies stelt. Het programma moest meer bijbelgericht zijn, training
in sociale vaardigheden en stages bevatten.
Het concilie Vaticanum II – initiatief van Johannes XXIII (1958-1963) – bracht opleving
en enthousiaste respons van de clerus, ook van regulieren van tal van orden. Paters zetten
zich in voor de verspreiding van vernieuwing in hun kringen: de franciscanen hadden vele
zustercongregaties, de Tweede Orde en de Derde Orde te bedienen ter implementatie van
de nieuwe ideeën. De Bossche bisschop Bekkers erkende al in 1963, dat geboorteregeling
een zaak van het eigen geweten van de huwelijkspartners is. Ondertussen was Paulus VI
(1963-1978) Johannes opgevolgd. De teleurstellende reacties vanuit Rome zijn ruim
besproken. Franciscanen waren als missiebisschoppen en periti bij die bijeenkomst
betrokken geweest.

26 Uitgave in de serie Ecclesia Docens. Pauselijke documenten voor onze tijd (Hilversum 1959) 15-36.
27 Optatam totius, over de priesteropleiding, in: Constituties en decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie
(Amersfoort 1967) 208-226.
Lieve Gevers, Priesterproblematiek in een stroomversnelling. Belgische en Nederlandse visies op het priesterambt ten
tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, in: Trajecta (2002) 154-181.
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D E ORDESPROVINCIE
De ministers-provinciaal
Regalatus Hazebroek (1925-1931), ex-rector van het college van Venray, zette het beleid
van Bennenbroek voort.28 Honoratus Caminada (1931-1937), eerder directeur van het
missiecollege te Sittard en na zijn provincialaat rector te Venray, was zijn opvolger.29
Prudentius van Leusden (1937-1946) bleef door de oorlogsomstandigheden een extra
periode van drie jaar provinciaal, met Caminada als custos.30 Juist in 1944 kon men geen
kapittel houden: de frontlijn liep nog langs het rivierengebied dat Noord en Zuid scheidt.
Apollinaris van Leeuwen (1946-1952) scherpte de kloosterlijke observantie aan.31 Brieven
over de vasten – na een oorlog met een hongerwinter voor het Westen des Lands –
verschenen. Hij liet vanaf 1951 de novicen in Hoogcruts teruggekeerd weer de Metten en
Lauden bidden vanaf 00.00 uur. Van Leeuwen vertrok in 1952 naar Rome voor het
vervullen van de functie van generaal studieprefect. Castulus van den Eijnden volgde hem
op – voor negen jaar (1952-1961).32 Custos of vice-provinciaal was Edilbertus Hazebroek.
Daar Van den Eijnden lange tijd op missiereis was, was hij in 1954 enige tijd de hoogste
overste binnen de landgrenzen. Van 1961 tot 1967 zou de ex-Chinamissionaris én gevangene van het communistische regiem daar Sigibald Hogenboom minister-provinciaal zijn.33
De structuur van het provinciebestuur werd herzien. De minister-provinciaal bleef de
eerstverantwoordelijke, vanouds bijgestaan door een definitorium van vier broeders. Een
enkele provinciesecretaris was niet meer genoeg. Een secretariaat voor de werkzaamheden
kwam onder voorzitterschap van de socioloog Linus Grond, dat voor de interne pastoraal
onder de historicus Hilarion Goossens. Het Secretariaat voor Opvoeding en Onderwijs (O
28 672 Regalatus W.H.A. Hazebroek Den Haag (1879-1951) Nijmegen. In 1898, magister patrum studentium
Venray 1911-1918, lector sociologie 1911-1917 en pastoraal theologie 1916-1918. Stichtte eerste patronaat
te Venray 1917, rector gymnasii Venray en bouwde internaat, minister provinciaal 1925-1931, custos 19311937.
29 Honoratus C.H.M. Caminada Den Haag (1880-1959) Maastricht. In 1897, assistent, kapelaan, directeur
van het missiecollege te Sittard, minister-provinciaal 1931-1937, custos 1937-1946. Rector en gardiaan van
het college van Venray en enkele andere gardianaten.
30 Prudentius J.J.A. van Leusden (1899-1964) trad in in 1918. Godsdienstleraar aan de Sinte Lucia Kweekschool te Rotterdam, lector kerkelijk recht in Alverna, in de pastoraaltheologie in Maastricht, dan provinciesecretaris wn oop 38-jarige leeftijd gekozen tot minister-provinciaal (1937). In 196 rector van het Sint Franciscuscollege te Rotterdam. Nekrologie, in: N.S. (1964) 85.
31 Apollinaris J.P. van Leeuwen (1903-1982). Intrede 1922 Alverna, studie theologie Leuven, Londen, Parijs
1929-1934, lector Alverna 1934-1946 en magister 1937-1946, definitor 1941-1946, minister-provinciaal 19461952, studieprefect hele orde Rome 1952-1957, Delegatus Generalis voor het Verre Oosten te Tokio 1975-1963,
idem voor Korea te Seoel 1963-1969, voorzitter Aziatische ordesconferentie, overste/ vicaris van de door zijn
toedoen opgerichte nieuwe provincie in Korea, daarna ordegeschiedenis van het Verre Oosten.
32 Castulus H. van den Eijnden (1909-1982) Heerlen HBS, intrede 1927, studie natuurkunde Leiden 1934,
godsdienstleraar Leiden 1935-1937, lector filosofie Venray 1937-1941 en magister 1940-1941, magister Weert
1941-1946, provinciesecretaris 1946-1952, minister provinciaal 1952-1961, custos 1961-1967 en tevens
novicenmeester te Weert.
33 1246 Sigibald P.A. Hogenboom (1907-2000).
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& O) onder leiding van Otho Thomaasse werd gevestigd in het voormalige studiehuis
Vermeerstraat 7 Nijmegen, later om de hoek in de Mesdagstraat nr.2.34 Van adviesraad van
het Secretariaat O & O waren qualitate qua lid: de studieprefect, de oudste magister, de
regent van het college van Venray, de novicenmeester,de directeur van het juvenaat, de
secretaris Middelbaar Onderwijs, de bibliothecaris, een vertegenwoordiger van de godsdienstleraren; en op persoonlijke titel: Burchard van Summeren, Sigismund Verheij en
Wilbert Stoop.35 Onder deze koepel van O. & O. waren er commissies voor de broedersopleiding, de middelbare scholen, Hogere Studies, Contact en Propaganda, de bibliotheken. Men dacht ook nog aan de catecheten buiten het L.O., de internaten enzovoort.
Contact met het Pastoraal Instituut van de minderbroeders lag voor de hand. Tenslotte
waren er nog twee Commissariaten: die voor het Heilig Land, waar broeders van enkele
tientallen provincies woonden én dat voor de Derde Orde. Een missieprocuur was in deze
sterk missionerende provincie onmisbaar. De bestuursstructuur werd zwaar; het contrast
met de situatie in de latere jaren valt op.
Tot aan de crisis vanaf de jaren 1950 waren de verhoudingen in de broederschap
hiërarchisch. De minister-provinciaal stond aan het hoofd van de bevelstructuur. De
verkiezingen waren nog lang weinig democratisch: de kiesmannen waren de gardiaans en
die waren door de aftredende c.q. herkozen overste en zijn definitoren benoemd. Zij allen
maakten – met sommige lectoren deel uit van een kleine kring. Pas in de laatste decennia
worden veel meer paters en broeders bij het overleg betrokken, zoals we nog in hoofdstuk
5 zullen verslaan. De deelname aan het keuzekapittel zou later bepaald worden door een
verkiezingsronde onder alle stemgerechtigde leden van de provincie.

Ledental
Over de ontwikkelingen in het aantal leden kon Jac van Ginneken S.J. retorisch schrijven :
‘De Franciscanen winnen het … in opflakkerende bloei. Van heel laag gaat het in een
vaartje de trappen op het hooge rotskasteel van 1890 op 1900. Daarna komt … een kleine
teruggang. Het nieuwe kasteel van 1909 op 1918 doet net af, of het pas de zijvleugel is van
een reusachtige centraalbouw, die met 1925 voorgoed begonnen schijnt’.36 Gezien de
voorgeschiedenis van de franciscaanse beweging en orden, past dit beeld van een kasteel
slecht. Het roept de associatie op van het kasteel dat de burgers van Assisi afbraken,

34 1680 Otho J.M. Thomaasse (1917-1970). Intrede 1935, godsdienstleraar en prefect Leiden, studie
pedagogiek Leuven 1951-1954, dan godsdienstleraar en prefect Venray, in 1961 rector gymnasii te Katwijk ter
opheffing van het college, in 1964 secretaris van Onderwijs en Opvoeding en tevens lector pastoraalpsychologie
in Maastricht. Nauw betrokken bij de stichting van de KTHU waarvan hij in 1968 president curator werd, vlak
voor zijn dood werd hij gevraagd voor bestuursfunctie bij het episcopaat. Het sekretariaat voor Opvoeding en
Onderwijs van de nederlandse minderbroeders, in: N.S. 34 (1964) 391-392.
35 RAU 522.2060 Verslagen van de werkzaamheden.
36 Jac. Van Ginneken, Het getal en de schakeering onzer priesterroepingen met graphiek en tabellen, Bijlage van
Dux 2 (1928). Naar de jaartallen laat hij raden. In 1925 brandde het kloostertje van Venray af.

108

VOOR KERK EN MENSENWERELD

symbolisch voor de afbraak van de feodale verhoudingen. De franciscanen zelf hielden het
bij de cijfers.
Het jaarverslag van 1936 geeft een overzicht van de toestand van de Nederlandse
provincie in de jaren 1932, 1933, 1934, 1935, 1936.37
Studenten:
239, 202, 298, 309, 340
Novicen:
53, 64, 61, 70, 71
Neomisten:
20, 25, 29, 36, 27
In missies:
13, 17, 15, 16, 16
Paters:
515, 528, 545, 573, 587
Missionarissen: 115, 125, 126, 143, 158
Overledenen:
jaarlijks ca 10.
Kloosters:
van 20 naar 22
Missies:
van 4 naar 7
Scholen:
6
Parochies:
ca 28
Residenties:
ca 27
Het aantal leden bij de roomse clerus, die van orden en congregaties inbegrepen, steeg sterk
– met als top 1930. De aantallen van intredende en uittredende fraters worden weer door
Baan per vijf jaar gegeven.38 Achtereenvolgens intrede van fraters/clerici (IN), uittreden als
novice, resp. tijdens de tijdelijke geloften (TG) en de eeuwige geloften (EG); tenslotte de
gewijden.

1926-1930:
1931-1935:
1936-1940:
1941-1945:
1946-1950:
1951-1955:
1956-1960:

IN

–

UIT

–

TG

–

EG

–

WIJD

193
291
275
186
175
185
122

–
–
–
–
–
–
–

36
39
58
29
27
29
13

–
–
–
–
–
–
–

13
45
27
27
34
50
27

–
–
–
–
–
–
–

9
13
16
12
3
10
xx

:
:
:
:
:
:
:

140
204
185
124
113
99
18

De colleges en noviciaten kregen na de oorlog ’40-’45 ook jongeren die door het laatste
oorlogsjaar hadden moeten wachten. Er waren twee noviciaten nodig. Bij de volgende
lichtingen daalde het aantal scherp – nog zonder dat de invoer geheel eindigde. De
opleidingshuizen waren voorlopig nog sterk bezet. Om een indruk te geven van de
bezetting van een noviciaat of studiehuis in de late dertiger jaren per huis de paters, fraters,
laici.
37
38

Jaarverslag 1936, in: N.S. 11 (1937) 60-61.
A. Baan o.c (1965) 115.
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1938
Noviciaat Bleijerheide
Noviciaat Hoogcruts
Filosoficum Venray
Theologicum Alverna
Theologicum Weert
Pastoraalcursus Maastricht

11,
6,
18,
24,
25,
20,

27,
31,
104,
103,
74,
11,

1939
14
10
28
36
34
13

11,
7,
21,
24,
21,
20,

21,
20,
104,
100,
76,
17,

1940
14
8
25
34
26
13

13,
8,
24,
25,
23,
20,

21,
25,
81,
100,
79,
22,

13
7
33
36
27
13

Een lichting novicen telde in die drie jaren respectievelijk 58, 41 en 45 man. Een studiehuis
met tweejarige cursus telde soms ongeveer 100 fraters. De selectie voor de definitieve
professie minderde wel het aantal. Daar niet alle neomisten de pastoraalcursus volgden,
was hun aantal te Maastricht beduidend kleiner.
De Nederlandse provincie telde per 1 januari 1926 795 leden, in 1949 1459. in 1956
1326. in 1961 is het 1314. Daarbij ingesloten zijn de Nederlandse leden die naar andere
provincies (voormalige missiegebieden) overgingen.39 Nogmaals, de cumulatie werkt als
uitstel en geeft zo een minder dramatisch beeld. Ook al neemt de aanmelding af en het
uittreden toe, het totaal blijft een tijdlang hoog.

Aantallen van intredes en uittredes
De problemen bleken al uit het dalende getal van novicen en het stijgende van uittredenden.
1945: 30
1946: 37
1947: 31
1948: 39
1949: 36
1950: 36
1951: 51
1952: 42
1953: 30
1954: 31
1955: 32
1956: 18
1957: 29
1958: 31
1959: 26
1960: 21
1961: 23
1962: 16
1963: 21
1964: 18
1965: 16
1966: 15
In 1967 werden er geen novicen aangenomen – gezien de verhuizing naar het convict in
De Bilt. Eenvoudige resp. plechtige professies waren er in 1965: 13/ 5, in 1966 14/ 4. Nota
bene hoe weinigen de definitieve stap zetten. Vier priesterwijdingen in 1965, in 1966 één
wijdeling en één die als laicus de opleiding voltooide. En dat na de 35 van 1958. Het
nalaten van wijdingen door studenten schiep in de orde een nieuwe casus: studerende
confraters als laici. De tellingen kunnen geen onderscheid tussen fraters en broeders meer
toepassen.

39

Baan o.c. (1965) 90 tabel 1.
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Geteld zijn de geprofeste clerici die uitgetreden zijn vanaf de lichting 1945: per lichting
de aantallen resp. de percentages. B.v. van degenen die in 1945 intraden: van de 22 man
plechtig geprofesten traden er 4 uit, d.i. 18.2%.
1945: 22 - 4 = 18.2%
1947: 22 - 9 = 40.9%
1949: 28 - 4 = 14.3%
1951: 34 - 8 = 23.5%
1953: 12 - 4 = 33.3%
1955: 15 - 4 = 26.7%
1957: 17 - 10 = 58.8%
1959: 18 - 10 = 55.6%
1961: 11 - 3 = 27.3%
1963: 5 - 3 = 60%

1946: 29 - 8 = 27.6%
1948: 23 - 8 = 34.8%
1950: 17 - 9 = 52.9%
1952: 28 - 14 = 50%
1954: 17 - 7 = 41.2%
1956: 11 - 5 = 45.5%
1958: 18 - 11 = 61.1%
1960: 14 - 8 = 57.1%
1962: 10 - 3 = 30%

Het uittreden gebeurde door leden van een jaargroep op uiteenliggende data.
1950:1 – 1951:2 – 1958:2 – 1960:1 – 1961:1 – 1962:4 – 1964:2 – 1965:3 – 1966:3 –
1967: 9. Een totaal van 28 in 18 jaar is nog gunstig naast de grote aantallen van de jaren
nadien: totaliter tegen 100 tot 1995. In 1968:13 – 1969:10 – 1970:10 – 1971:10 – 1972:6
– 1973:6 – 1974:13 – 1975:4 – 1976:2 – 1979:1 – 1980:5 – 2001:1 – 2002:2. Deze jaren
geven het beeld van een uittocht. In de volgende jaren tot 1996 volgen er telkens nog één
of twee, in ’90 en in ’91 nog drie. Een proces dooft eens uit, bij gebrek aan personen voor
wie een verandering van leefsituatie nog haalbaar is. De top van het aantal uittredenden
ligt in de jaren 1967-1974; eerder werd al gewezen op 1951-1955.

Apostolaat voor roepingen
De jongeren die in en na 1945 nog intraden, hadden de oorlogsjaren meegemaakt. De vele
Hollanders onder hen hadden de hongerwinter en bombardementen overleefd, evacuatie
met soms de strijd in Zuid- en Oost-Nederland. De grafiek 3 bij Baan (1965) laat al na
1935 een daling van intredes en wijdingen zien.40 Aanvankelijk leken de haperingen binnen
de opleiding bij de franciscanen met maatregelen te overkomen. De voornaamste ingreep
in deze jaren: het weigeren van een groter aantal fraters voor de professie, uitstel geven of
zelfs heenzenden. Kandidaten voor de orde bleven ook meer en meer uit. Sommigen traden
zelf uit, al of niet na gesprek met de magister.
Voor het eerst ging men nadrukkelijk werven. Tot dan toe had de alomtegenwoordigheid van bruine paters en broeders voor gestadige aanwas gezorgd. Ondertussen waren
er heel wat kapers op de kust – het beeld strandjutters was misschien beter geweest. Er
was op deze markt van ronselen sprake, als ging het om personeel voor de Grote Vaart.
40

M.A. Baan o.c. (1965) 107.
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De jonge paters Hartwig/ Henk Loeffen, Mariophilus/ Gerard Ris (neomisten van 1957/58)
werden aangesteld als promotores vocationum. Provinciaal Van den Eijnden was eind ’62
nog optimistisch in zijn prognose De provincie-situatie rond 1980. Fratersklassen zouden
ongeveer even groot blijven, een derde van de paters zouden naar de missie gaan. Alleen
de veroudering is er: jonge kapelaans zullen er minder zijn. Hij rekende nog met lectoren,
eigen scholen en parochies, het apostolaat in Noord-Holland en Friesland. Ondertussen
zocht men elders kandidaten voor de orde en de priesteropleiding. De betiteling van de
jonge mannen als ‘late roepingen’ wekte nog geen opzien. In 1959 werd te Amsterdam het
Antonianum gesticht. Antonius de geleerde uit Lissabon, later levend in Padova/ Padua, de
theoloog én de man van de verloren zaken, werd ook hier de patroon. Verloren waren in
ieder geval de grote aantallen scholieren van eigen kleinseminaries of andere colleges. Met
oudere kandidaten zou men wellicht meer verantwoorde keuzen kunnen verwachten. Het
convict werd gevestigd in een koopmanshuis, een voormalig hotel aan de Prins Hendrikkade. Zestien jongens volgden het avondlyceum Contardo Ferrini. Directeur Pater Andreas
Ophem verzekerde dat men aan hun gezichten gelukkig niet kan zien, dat het seminaristen
zijn.41

Kerken en kloosters
Voor de Huskenkolonie te Heerlen werd boven de mijn Oranje Nassau de kerk toegewijd
aan Sint Antonius gebouwd.42 Bouwpastoor was Bernardus Theunissen.43 Tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog kwamen er franciscaner parochies bij de reeds bestaande én
genoemde, in nieuwbouw-wijken van Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en elders.44 De
bestaande kloosters waren nog niet ontvolkt, al daalde het aantal bewoners. Nieuwe kerken
werden nog gebouwd. Rotterdam kreeg met de wederopbouw een Antonius-en-Rosalia met
pastorie, waar ook niet-pastores een onderdak vonden. Ook in nieuwbouwwijken in
Amsterdam en Rotterdam kwamen er franciscaanse kerken, veelal in betonbouw.
Bij een verbouwing van de kloosterkerk te Maastricht in 1934 was het neogotisch
koorgestoelte uit Alverna daar geïnstalleerd. In 1932 was daar het oksaal dat het koor
scheidde van het kerkschip voor de leken verwijderd.45 Zelfs in het nieuwe klooster van
41 Andreas Ophem, Stichting Internaat Antonianum, in: NS 29 (1959) p.396-397. Zie ook: NS 34 (1964) 54-58.
42 N.S. 5 (1931) 101.
43 Bernardus A.P.M. Teunissen (1887-1968) ingetreden in 1906 werd in 1926 met de bouw van de kerk en
klooster belast en was rector van 1930 tot 1937. Hij was nog pastoor te Gouda, Rotterdam en Lichtenvoorde.
44 Th.A.J. Jansen OFMCap o.c. (1976) 74-75.
45 Een oksaal is een soort brug tussen het kerkdeel (schip) voor het lekenvolk en de kanunniken of de
kloosterlingen,. Men ziet die vaak in Engelse kathedralen. In Spaanse grote kerken is het koor voor de
kanunniken vaak midden in de kerk geheel afgescheiden van het deel voor de kerkgangers. In de oostersorthodoxe kerken sluit een ikonostase, een beeldenwand het koor geheel af van het zicht van de kerkgangers.
Op enkele momenten komt er een priester, diaken of acoliet even door één van de deuren. Er is in de religie
een spanning tussen het sacrale en de gemeenschap. Met de positie van de celebrant achter de altaartafel – veelal
naar voren geplaatst – is de nadruk gelegd op de gemeenschapsviering.
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Venray was er nog een dergelijke brug met gordijn. Dat kon zonodig gesloten worden. Na
de verwijdering van dit obstakel kon de liturgie werd met luister gevierd worden ten
aanschouwe van de kerkgangers. Vergeleken met de recollecte periode van vóór 1900 was
dit een betekenisvolle stap. We hebben er al op gewezen: de kapucijnen hielden het koor
van de regulieren onzichtbaar achter het hoofdaltaar. Bij hen kwam het ook niet tot de
uitbundige gregoriaanse zang tijdens de vele hoogmissen in de week en het koorgebed op
de grote kerkelijke feestdagen.
De plaatsing van het altaar en de positie van de celebrant daarvoor was een ander
symbolisch geladen punt. Pastoor Beukering had het altaar in zijn neoromaanse Sint
Antonius Abt te Rotterdam al zo geplaatst, dat de celebrant ‘met het gezicht naar het volk’
stond. In een kloosterkerk kon men dan nog van beide kanten celebreren: eventueel facie
versus confratres in de koorbanken. Treffend is de bouw van een tweede kerk in Wijchen,
alvast toegewijd aan St. Everardus. De naam deed denken aan de vereerde Megense
broeder-portier, maar het proces tot diens zaligverklaring werd door de minderbroeders
niet doorgezet. Zij lieten de verering aan de stem des volks: om welke Everardus of
Antonius het ging, werd niet altijd gevraagd.46 Het vrijkomen van menig seculiere parochie
bood meer en meer paters – ook oudleraren en -missionarissen kansen op een pastoorsstoel. Zelfs werden franciscanen vicaris van een bisdom: Rigobert Koper en Carl Grasveld.47
Nog in 1965 namen de franciscanen een heel dekenaat, de Bommelerwaard, over, onder
leiding van een ex-lector. Dat deze uittrad was een teken van de situatie die rond 1970
kritiek zou worden. In Nijmegen verving een kerk in een nieuwbouwwijk de kerk die op
22 februari 1944 bij het vergissingsbombardement door de Amerikanen verwoest werd.48
De oude stond waar het vroegere observantenklooster had gelegen.
Studiekloosters en scholen waren bruikbaar geweest als kazernes voor de bezettende
én de bevrijdende troepen. Nederlandse minderbroeders konden uitwijken naar de grote
kloosters met scholen in Limburg tegen de Duitse grens. Die huizen waren gesticht door
hun Duitse medebroeders van enkele door de Kulturkampf verdreven provincies. Zij waren
ontvolkt vanwege de oorlog, waarvan de eindstrijd goeddeels in deze gebieden van
Zuidelijk en Oostelijk Nederland woedde. De grote studiekloosters én het studiehuis bij
de Nijmeegse universiteit lagen alle in het gebied van de Operatie Market Garden en de
Corridor in 1944-1945. Het kerkelijk leven veranderde echter nauwelijks, ondanks
evacuaties.49 Ook vielen er arrestaties onder de franciscanen, enkelen stierven in de Duitse
kampen. Het studiehuis in de Vermeerstraat gaf in haar kamers en kelders onderdak aan

46 In zuidelijke streken, Megen inbegrepen, was het mogelijk de H.Antonius met het varken te vervangen
door de H. Antonius met de ezel.
47 Rigobert J.J. Th. Koper (1926-1982) overleed als vicaris van het bisdom Haarlem betrekkelijk jong.
Angelinus C.L.M. Grasveld (1926-) bestuurde feitelijk het bisdom Groningen te tijde van de wankele gezondheid
van bisschop Möller. Tot dan toe werden in Nederland regulieren niet gevraagd als bestuurders van een bisdom.
48 Nijmegen H.F. – St. Franciscuskerk ingezegend. Eerste nieuwgebouwde kerk van Nederland, in: N.S. 20 (1950)
22-26.
49 Brandsma was leerling geweest van de Megense school van de franciscanen. Edith Stein, van joodse
afkomst, assistente van de filosoof Husserl was uit Duitsland naar Limburg uitgeweken.
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circa honderd buurtbewoners vanaf 17 september 1944 tot in de eerste maanden van
1945.50

Bibliotheken
De grootste bibliotheken maakten deel uit van de studiehuizen, vooral die van Venray en
Alverna. Qua stijl en sfeer was de bibliotheek van de pastorie van de Mozes en Aäron te
Amsterdam de fraaiste.51 Maar ook assistentiekloosters als dat van Woerden hadden een
ruime bibliotheek. Het grondvlak van die van het Nijmeegse studiehuis viel bij de hoogte
ervan te klein uit. Een plan om tot één provinciebibliotheek te komen is nooit uitgevoerd.
Brand en oorlog hadden verliezen gebracht. Ook is menig boek verdwenen door slordigheid van de beheerders en leners. De kwantiteit en kwaliteit van het boekenbezit van de
provincie was in zijn geheel gezien echter zeer groot. In het kleine klooster van Megen was
de volledige Migne, gewijd aan de werken van kerkvaders, al te vinden, de Bollandisten,
Les Orateurs Sacrès enz. Migne’s veeldelige werk is nu in het Nijmeegse huis te vinden.
En dan nog tal van kostbare drukken. De chaos in tal van kloosters, pastorieën, privécellen
of-kamers is vaak groot. Het privébezit was op zich al een delicaat punt. Wat had iemand
nodig voor het vervullen van zijn functie? Een assistentiepater behoefde zich niet te
verdiepen in Plotinus of het Arianisme. En ‘voor het existentialisme waarvan de wereld
tegenwoordig vol van is, is een of ander oriënterend werk of werkje (de brochure van prof.
dr. Robbers S.J.), wel op zijn plaats’. Te onderscheiden zijn: boekenverzamelingen voor
pastorieën en assistentiekloosters, studiekloosters, gymnasia en H.B.S.-en, privéverzamelingen. De voorkeur moet gegeven worden aan standaarduitgaven en samenvattende
literatuur. Lucidius Verschueren is begonnen lijsten samen te stellen van boeken nuttig
voor de diverse vakken. Carolus Tesser, redacteur van Gewijde Rede, is hem gevolgd voor
literatuur ten dienste van predikanten.. Kortom, bij de sluiting van de studiekloosters
kwam dit rijke boekenbezit onder de naam Collectie Thomaasse naar de KTU.52

50 Ger van Dam, Dagboek Sybrand Galama OFM 17 september 1944 – 17 maart 1945. Private uitgave (Nijmegen
1988).
51 C.K. [Christinus Kops], Over bibliotheken en wat dies meer zij. Door ‘een der gevaarlijkste mensen van onze
Provincie’, in: NS 19 (1949) p.415-427. Hij vermeldt zijn leraarschap in Megen en hij blijkt een boekenkenner.
Hij is bekend om zijn berijmde vertaling van Dantes meesterwerk.
52 P.N.G. Pesch (red.), Bibliotheken van het aartsbisdom en van de franciscanen. De Collectie Thomaasse in de
Utrechtse Universiteitsbibliotheek. (Utrecht 1992).
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W ERKZAAMHEDEN
Statistische gegevens
Uit de tabellen van Baan vormen we een vereenvoudigd overzicht van de aantallen ordesleden per categorie werk voor de drie peildata 1938, 1948, 1955 binnen deze derde fase
van de periode.

Missie
Parochie
Categoriaal
Apostolaat
Lectoren
Seminariedocenten
Andere leraren
Wetenschappers
Bestuur
Niet-actieven
Restcategorie

1938

1948

1955

172
212
23
12
32
45
30
3
18
57
12

245
258
53
35
31
51
44
4
18
105
16

294
267
58
46
34
47
70
5
21
97
19

Het gaat om de verdeling van functies over respectievelijk 616, 860 en 958 paters – een
sterk groeiend totaal. Het werkveld ‘missie’ steeg gestaag, het parochiewerk handhaafde
zich, het werk in het middelbaar onderwijs (in kleinseminaries en open scholen) nam toe.
Ook het aantal lectoren loopt op tot meer dan dertig.
De eerste vier categorieën kan men samenvatten als ‘zielzorg’ met als voornaamste taken
liturgie, sacramentsbediening, prediking en alles wat daarbij kwam. Minderbroeders die
bisschop gewijd werden vindt men alleen in de missiegebieden.
Vanaf 1927 verschijnt het contact- en mededelingenblad van de provincie Neerlandia
Seraphica. Het geeft in de jaarverslagen lange lijsten met spreekbeurten van allerlei snit
naast de vaste assistenties in kerken van seculieren. Voor Baan vallen deze vormen onder
‘buitengewone zielzorg’, voor Van Dam onder ‘assistentie’. Een vaste aanstelling voor een
bepaald aantal jaren hadden pastoors en kapelaans. Pastoors uiteraard in eigen franciscaner
kerken, een pater kon ook wel eens kapelaan zijn bij de seculiere pastoor. Vele paters
deden ook assistenties, vooral voor en op de grote kerkelijke feestdagen. Gezien de
verplichting in de paastijd te biechten en te communiceren moesten vele paters lange uren
in de biechtstoel doorbrengen. Ook leraren en lectoren deden soms dit werk. Het aandeel
van paters werkzaam in de gewone parochies liep terug van ruim 48% in 1856 naar 19%
in 1961. Het aantal kapelaans verminderde. Het assistentiewerk daalde nog sterker.
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De tweede grote groep zijn de broeders in het secundair en tertiair onderwijs, deels
wetenschappers. De lectoren komen nog uitvoerig ter sprake. Met ‘wetenschappers’ doelt
Baan op de universiteitsdocenten en vrijgestelden, maar de franciscanen behielden ook
prominenten voor de eigen opleiding.
Voor 1961 geeft een anonymus cijfers.53 Hij merkt op, dat het niet mogelijk is alle in
Nederland verblijvende paters onder een bepaalde categorie te vangen. Vele paters hebben
werk gespreid over meerdere velden. Een leraar gaat op assistentie, een magister cantus
vergezelt zijn confrater-predikant op een volksmissie, een lector doet ziekenbezoek.54 Men
zou beter kunnen onderscheiden: de leden die bestuursfuncties in de orde incl. gardianaten
vervullen en zij die pastoraal (parochieel of speciaal) werk doen. Dan is er werk dat
‘maatschappelijk’ mag heten. Hoe dan ook, dit overzicht illustreert de uiteenlopende
werkzaamheden van de broeders-priester.
Funkties of ambten: 255
Provincialaat en Missiesecretariaat (Weert) 6, Missieprocure (Woerden) 3, A.P.K. (Alverna)
2, Gardiaans 20, Pastoors 41, Rectoren van een kerk 16, Kapelaans 129, Aalmoezeniers
leger en vloot 8, Aalmoezeniers Inrichtingen van Justitie 8, Aalmoezeniers Bedrijfsapostolaat enz. 22 paters. De 31 bij het bestuur betrokkenen en gardiaans aftrekkend resteren
er 214 pastoors, kapelaans, aalmoezeniers. De assistenten zijn hier dan niet bij. Rectoren
bij zusters en (of) in ziekenhuizen en dergelijke: 34
Onderwijs en opvoeding: 170
Lectoren 22, Magisters 4, Professoren (+ assistent) 3, Leraren aan ‘eigen’ scholen 83,
Godsdienstleraren 27, Bibliothecarissen 4, Studenten en jonge paters (14 + 13) 27
Apostolaatswerk: 66
Derde Orde-werk 11, Missiepredikanten 13, Miswekenwerk 8, Retraitewerk religieuzen
3, Minderbroeders Friesland 13, Minderbroeders Noord Holland 8, Open Deur-werk 7,
Ecclesia-beweging 3 paters
Maatschappelijk werk: 19
Kath. Sociale Jeugdzorg 8, K.A.B. en Middenstand 3, Kamerleden 2, K.S.K.I. 2, Bouworde
1, Zielzorg gerepatriëerden 2, Zielzorg kermisexploitanten 1 pater(s), Rustende en invalide
priesters: 40

Scholen
Leiden kreeg een H.B.S. onder leiding van de franciscanen in 1927. Daar er een stopwetje
van 1904 lag op het stichten van nieuwe middelbare scholen, regelden de franciscanen en
de jezuïeten een ruil. Daarbij deden de jezuïeten hun Katwijk over en vestigden in Den
Haag het St. Aloysiuscollege met een dependance in Leiden. De franciscanen namen het
53 Werkzaamheden van de paters-minderbroeders in Nederland, in: N.S. (1962) 269-271.
54 Een treffend voorbeeld was lector dr. Adelhard Epping die vrijwel dagelijks in het Venrayse ziekenhuis
aanwezig was. Voor ziekenbezoek. Maar hij zegende ook huwelijken van verpleegsters in én gaf bouwadviezen.
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gymnasium te Katwijk als missiecollege in eigen beheer en namen de H.B.S. in Leiden over.
In 1927 werd te Leiden een R.-K. H.B.S. opgericht. In 1938 werden de leerlingen van
Sittard opgenomen in het Katwijkse internaat; zelfs twee missiescholen waren teveel
gebleken. Provinciaal Bennenbroek had te grote verwachtingen over de aantallen a.s.
missionarissen gehad. Er waren ondertussen meerdere missiecongregaties op de markt
verschenen: S.V.D., M.S.C., Lazaristen en anderen. Ook de Sacramentijnen, naar de aard
van hun congregatie niet gericht op bemannen van parochies, gingen zich in Brazilië en
Mozambique wijden aan de opleiding van priesters en de bediening van parochies. Deze
toename van reguliere groeperingen heeft ook stimulerend gewerkt op ieders activiteiten.
Naast het aloude Megen met zijn kosthuizen, het half-seminarie van Venray was Katwijk
een echt internaat – bovendien in een niet roomse streek. Een bijzonderheid: in Sittard en
Katwijk waren veel lekenbroeders werkzaam in de huishouding, waar in Venray zusters
doende waren. Megen had haar kostjuffrouwen.
Bij de Heerlense H.B.S. en Handelschool van 1913 kwam er in 1930 een fraaie kapel.55
In 1932 kwam de splitsing van de H.B.S. in een A-richting: economische vakken en B:
natuurwetenschappelijke vakken. De B-richting zou steeds overheersen; zij beschikte over
een groot laboratorium. Onder de oudleerlingen treft men vele ingenieurs en artsen aan
– en ook enige minderbroeders. In Heerlen ontbrak voorlopig een gymnasiumafdeling. Pas
in 1930 begon er een gymnasium met steun van de gemeente, maar zonder rijkssubsidie.
De rijkserkenning kwam er in 1933, subsidie pas in 1946.
Walter Geurts, verhoopt opvolger van Pontianus Polman als lector kerkgeschiedenis,
kreeg echter in 1945 onverhoeds een oboedientia-briefje van de minister-provinciaal met
de opdracht de dependance te Kerkrade te gaan leiden.56 Deze H.B.S werd in 1948
zelfstandig. In 1958 werd Geurts rector van de school te Leiden. Ondertussen was hij in
in 1956 gepromoveerd tot doctor in de Geschiedenis. Servatius Wijsen, leraar Frans en
prefect van het Venrayse internaat, volgde hem in Kerkrade op en zou jarenlang de man
van het Katholieke Onderwijs in Zuid-Limburg zijn.57
In de jaren ’50 werd de H.B.S. te Heerlen zesjarig. Er kwamen leerlingen van het St.
Clara-lyceum – ‘Clarissen’ geheten – naar de Akerstraat. De scholengemeenschap had
ondertussen dependances gekregen. Deze werden de een na de ander zelfstandig. In 1948,
zoals gezegd, Kerkrade, dan nog Welten, Schaesberg, Brunssum. Directeur Burchard van
Summeren speelde een voorname rol in het Middelbaar Onderwijs. De term ‘schoolleider’
is van hem: zij maakte een einde aan het prestigeverschil tussen ‘rector’ en ‘directeur’. De

55 P.W. Brouwer en G.J.van Dam, Minderbroeders en hun scholen in Nederland, in: Franciscana (1995) 129-153,
(1966) 3-33. Hilarion Goossens OFM, St.-Bernardinusgymnasium Heerlen 1930-1955. Extranummer van ‘Binden
en Bouwen’ (Heerlen 1955). Hans Berghuis, Bernardijns Schetsboek. Vijftig jaar middelbaar onderwijs 1913-1963,
(Heerlen 1963). Antonius Doctorcollege 1946-1986. Gedenkboek bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum,
(Kerkrade 1986).
56 Walter P.A.M. Geurts (1914-1994) trad in 1933 in de orde. Hij zou na zijn directeurschap van de H.B.S.-en
te Kerkrade en Leiden als vakdidacticus werken op de K.U.N.
57 Servatius H.L.G. Wijsen (1921-1996) ingetreden in 1939 studeerde Frans en was prefect in Venray en
leraar in Heerlen.
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Heerlense stichting kreeg ook nog Het Zuidlimburgs Avondlyceum; overigens een initiatief
van lekenleraren en onder hun leiding functionerend.58
Waren de franciscanen in Limburg met kloosters en scholen ruim aanwezig, ook in
Holland breidden zij de activiteiten uit. In 1935 werd de R.-K. H.B.S. te Rotterdam
overgenomen. De school was in 1919 gesticht door de ‘Vereeniging tot Stichting en
Instandhouding van R.-K. H.B.S., Gymnasia en Lycea te Rotterdam’.59 Op het neutrale
Erasmianum waren er vele roomse leerlingen geweest; die konden meteen een roomse
Hogere Burgerschool bevolken. In deze Hollandse havenstad was er geen koudwatervrees
voor de opleiding tot handel en bedrijf die dit schooltype bood. Het lekenbestuur had een
priester als voorzitter: J. Nolet, bisschoppelijk inspecteur L.O. en voorzitter van de
Rotterdamse R.K. Schoolvereniging. Het initiatief was uitgegaan van de deken, gesteund
door notabelen: bankdirecteuren, ondernemers van grootwarenhuizen en een meesterbakker. Directeur en leraren waren leken. De nieuwbouw kwam aan de Beukelsdijk (19231927). Een H.B.S voor meisjes onder leiding van de Zusters J.M.J. had de bovenverdieping
in gebruik. Gezien de afwijzing van coëducatie eisten de zusters een eigen ingang en
schooltijden voor haar leerlingen. Complicatie: de belendende jongensschool was een
protestantse én wel gemengd. De zusters verhuisden later naar de Breitnerstraat. Haar
lyceum zou de waardige tegenpool worden van die van de Beukelsdijk. Voor de problemen
die er voor de R.-K. H.B.S. aan de Beukelsdijk rezen, kwamen enkele jezuïeten even te
hulp: een directeur, een pater voor de godsdienstlessen en een ander voor de sport. Zij
begonnen in 1930 met een gymnasiumafdeling, maar reeds in 1931 trokken zij zich terug.
Zonder kostbare verbouwingen konden zij niet de voor hen ideale opvoedingssituatie
construeren, verklaarden zij. Het bestuur wees een aanbod van de Paters van het H. Hart
af: ‘meer geschikt voor missiewerk en boefjes’, was het oordeel. Na de jezuïeten, karmelieten en augustijnen kwam men bij de minderbroeders aankloppen. Na lange aarzeling
namen dezen de school onder hun hoede, ondanks het ontbreken van financiële garanties.
Het lerarencorps bestond voor het grootste deel uit geschoolde, gegradueerde leken; veelal
was er een zestal paters werkzaam. De rector van het gymnasium was de eerste man, met
een leek als directeur voor de H.B.S. Een pater als Cantius/ Emile Andreoli zou, gezien zijn
sportieve opvoeding bij de Katwijkse jezuïeten, gezag én vriendschap bij ‘de brutale
Rotterdamse jeugd’ verwerven.60 De schrijver van het hier benutte gedenkboek was één
van de befaamde docenten: dr. August Cuypers.61 Rectoren waren Mr. Ezechiel van der
Helm en na de oorlog Prudentius van Leusden, later Emericus Geerts. Cuypers noemt een
lange reeks van veelal befaamde docenten, waaronder franciscanen: de prefecten Cantius
Andreoli en David Donkers, Bertram van Winden (nadien hoogleraar te Leiden), de
58 K. Linders., B. van Melick (red.), De paters van de Akerstraat. Aliis proficere (Heerlen 1998).
59 A. Cuypers, Het Sint Franciscuscollege 1919-1969. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
(Bilthoven 1969).
60 Cantius E.A.J.M.I. Andreoli (1909-2003) trad in 1928 in, was prefect aan het St. Franciscuscollege te
Rotterdam, daarna ondermeer aalmoezenier in Nieuw-Guinea.
61 De neerlandicus/ historicus Cuypers was reserve-kapitein in 1940 en kwam in 1945 weer in uniform op
school. Hij gaf geschiedenisles zo dichtbij het verwoeste centrum van de stad en verhaalde ondermeer van de
slecht verdedigbare IJssellinie in de meidagen van 1940.
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kunstenaar Humbert Rats, Damiaan van Hoorn, Maximianus (Max) Sier die we later ook
aantreffen als vertaler van franciscaanse teksten, de creatieve Agnus Beekman en vele
anderen. Nu valt op, hoe zeer b.v. een college als het Rotterdamse veel meer was dan een
lesfabriek. Sport, muziek (zang en instrumentaal), verkennerij (lucht- resp. zeeverkenners),
academie, toneel (met de legendarische wiskundeleraar dr. Geldrop)62, schoolblad,
contacten met het lyceum voor meisjes van de Zusters J.M.J., de beide R.-K. kweekscholen
voor onderwijzers resp. onderwijzeressen. Er was nog niet het overheersende consumentisme. De rooms-katholieke minderheid van circa 15% van de stadsbevolking werd met deze
middelbare scholen goed bijeengehouden. Dat gold uiteraard voor die andere steden:
Heerlen, Leiden, Bolsward. Zo zouden voor de andere scholen dito exempels te geven zijn,
te beginnen met Heerlen in meer dan één gedenkboek geroemd! Ook daar meerdere
doctores en latere hoogleraren in het docentencorps.
Schoolgebouwen werden tijdens de oorlog door de bezettende resp. de bevrijdende
troepen gevorderd als kazerne. Na de oorlog breidde de provincie haar scholen voor
middelbaar onderwijs verder uit. Behalve de bijdrage aan de scholing van het katholieke
volksdeel, bracht deze werksoort ook inkomsten. De eigen opleiding en de missies waren
uiteraard zeer kostbaar. De salarissen van rectores en docenten vormden een aanzienlijk
deel van de inkomsten van de provincie, zou Voorvelt in de jaren ’70 opmerken. Gebhard
Voorvelt, begonnen als leraar Frans te Venray, stichtte in 1950 in Bolsward een H.B.S.63
Er kwam twee internaten bij, daar de leerlingen in deze streek vaak ver van school woonden. Silas/ Eugène Plouvier, leraar Duits en pedagoog werkte hier mee.64 In 1959 opende
een school in Druten, ook door Voorvelt gesticht. In dit Maas-en-Waalgebied waren de
enige franciscanen: Voorvelt als directeur en Wouter Heuft als godsdienstleraar. Deze Heuft
zou de laatste minderbroeder-leraar zijn.65 Ook in Leiden en Rotterdam zouden fusies
volgen. De scholengemeenschappen werden gemengd. In 1956 startte het Fioretti-lyceum
te Lisse. In Leiden waren er maar enkele paters: de directeur, de prefect en godsdienstleraar. Een gymnasiumafdeling kwam daar in 1950.66
Tevens werd een juvenaat gestart in Megen ter vorming van lekenbroeders. Twee
jongens kregen vanuit een kosthuis werk bij plaatselijke middenstanders. Zo konden zij
hun kostgeld verdienen. De instelling verhuisde naar Venray met groter aantal jongens olv
een broeder en een pater.67 Het semi-karakter van Venray’s lyceum (gymnasium plus HBS
sinds 1956) maakte het meer en meer onmogelijk om te blijven onderscheiden tussen
62 Hij vertolkte de rol van Shylock in De Koopman van Venetië, in de Rotterdamse Schouwburg door leraren
en leerlingen opgevoerd. Stuk en rol waren vermaard door Louis Bouwmeester. Shakespeare was ca 1900 herontdekt. De andere favoriet was in roomse kring Vondel.
63 Gebhard Voorvelt, Bolsward – de nieuwe H.B.S., in: N.S. 20 (1950) p.241-247. Necrologie door C. Bak in:
Mediant 6 (1999) 24-27.
64 Silas E.J.M. Plouvier (1929-) ingetreden 1947, studeerde Duits en pedagogiek. Hij was ondermeer
werkzaam op de H.B.S. van Bolsward.
65 Wouter Heuft (1930-), ingetreden 1953, was godsdienstleraar en musicus. Na zijn docentschap – hij was
de laatste pater-leraar – pastor.
66 Otho Thomaasse, Leiden H.B. – Het leven ‘ad Sanctum Bonaventuram’, in: N.S. 20 (1950) 17-22.
67 David Donkers, Megen – een bescheiden begin van een belangrijke zaak, in: N.S. 20 (1950) 68-70.
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priesterstudenten en anderen. Ouders zochten op diverse gronden een internaat voor hun
zonen b.v. een topfunctie voor de vader in het buitenland. In 1962 was het internaat nog
even exclusief seminarie gemaakt. In 1967 kwamen de leerlingen van Megen, in 1963 die
van Katwijk erbij. Het internaat sloot in 1977. Katwijks missiecollege had allang concurrentie van missiecongregaties. Vanaf 1960 gingen de hoogste klassen naar de HBS te Leiden.
Het internaat werd in 1963 gesloten.
De sluiting van de kleinseminaries werd bevorderd door de herstructurering van het
Nederlandse M.O. met de onderwijswet van 1961 die in 1968 in werking trad. Daarmee
konden sommige colleges overgaan in een open school. Voor Megen en Katwijk was die
kans er niet, Venray was al een erkende en gesubsidieerde school met bevoegde leraren:
paters en leken. De werkgelegenheid voor paters in deze scholen nam in de jaren 1970 snel
af. Discussie over de gepastheid van dit werk voor priesters kwam op.

De missies
Voor honderden Nederlandse franciscanen lag er werk in diverse missiegebieden. Vanaf
1947 konden er weer missionarissen uitvaren en -vliegen. In 1947 gingen er fraters naar
Brits-Indië, dat spoedig onafhankelijk werd en uiteenviel in Pakistan en India. De verwachtingen waren gericht geweest op de Goans, de vanouds katholieke bevolking van de
voormalige Portugese kolonie in India. Roepingen voor de clerus en/of de orde zouden hier
te verwachten zijn. De scheiding van de beide staten maakte één opleiding voor Indiërs,
Pakistani en Nederlanders onmogelijk. In de jaren ’50 ging een groep franciscanen vliegen,
in Cessna’s boven de beboste bergen van Nieuw-Guinea/Irian Jaya.68 Enkele franciscanen
kregen de leiding over een bisdom in Indonesië, Pakistan, Brazilië. Oorspronkelijke studie
op het gebied van culturele antropologie, talen, de Islam werden door missionarissen
verricht, vooral die op Nieuw-Guinea/ Irian Jaya – nu Papua geheten. Missionarissen
leverden origineel fotografisch materiaal uit pas ontdekte gebieden. Brazilië zou voor velen
het land van leven en werken en sterven worden. Telkenjare trokken enige Nederlandse
fraters naar Brazilië om het studentenaantal aan te vullen. Er werd een franciscaanse
provincie gesticht, die later zelf weer een tweede provincie in dit onmetelijke land kon
oprichten.

Preken en spreken
Het gebruikelijke parochiewerk in Nederland werd voortgezet. In de eerste jaren van het
nieuwe provincieblad Neerlandia Seraphica (vanaf 1927) werden Jaarverslagen toegevoegd.
Dit wil geenszins zeggen, dat de daarin vermelde activiteiten toen pas ondernomen werden;
68 Variant (1990) 96 meldt iets van de geschiedenis van de missie-luchtvaart, in navolging van de protestantse
onderneming. Jan van de Pavert en Karel Hermans waren de mannen van het eerste uur (1965) van de ‘Wings
of Mercy’.
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zij ogen immers als allang gebruikelijke. De categorieën waren de volgende (we citeren):
Godsdienstlessen. Assistenties. Geestelijke Oefeningen: Missiën, Octaven en Novenen,
Retraites voor Religieuzen, Leeken, Derde Orde en ter eere van Franciscus, Triduums,
Veertigurengebed, Aanbiddingsfeesten, Lijdensmeditatiën, Conferenties, Liefdadigheidspredikatiën, Preeken bij verschillende gelegenheden. Paters als Borromaeus de Greeve (18751947) en Winandus Sluijs (1890-1961) traden veelvuldig op in de buitengewone
pastoraal.69
Zoekt men naar bijzondere werkzaamheden, onderwerpen en naar namen van paters
dan zijn interessant: Cursus en Spreekbeurten en Publicatiën. Ongeveer zeventig paters
gaven her en der aan uiteenlopende toehoorders voordrachten over tal van onderwerpen.
Borromaeus spant de kroon met tegen de zestig optredens in 1927 naast zijn preken in
de andere categorieën. Zijn jaargenoot Victorianus Kruitwagen (1870-1933) gaf er ruim
dertig, Didymus Beaufort, Paulinus Hase (1876-1943) en Germanus Vrijmoed (1881-1963)
rond de tien. Onder deze paters waren nogal wat leraren. Jucundus Bouman sprak over
de mijnbouw, gletschers, vulkanen en andere geologische onderwerpen. Winand sprak
niet-katholieken toe, beoefende apologie. ‘Bor’ (genoemde Borromeus de Greeve) sprak
voor de Stille Omgang, de Vrouwenbond, directeuren van de Derde Orde, leden van de
Landstorm, spoor- en trampersoneel, tuinders, politiemannen en politici, kraamverzorgsters. Ook hij zette zich in voor de drankbestrijding, de middenstand, de Oranjedag, het
Dietsch Verbond, de sport en keerde zich tegen de eenzijdige ontwapening. De grote
gezinnen, het huwelijk én dienstboden kregen zijn verbale steun. Vaak sprak hij ook over
Sint Franciscus, een rol die hij als Megens student ooit in een historische optocht gespeeld
had. Paters die de rol van magister cantus vervulden, konden spreken over het Gregoriaans.
Bij de misweken assisteerden zij al hun prekende confrater met de leiding van de kerkzang.
Voor 1928 noteren we onder meer: vele malen spreekbeurten ten bate van het Schaepmanfonds. De vervolgingen in Mexico en het ‘bolchewisme’ werden bestreden. Handelsreizigers
en transportarbeiders werden toegesproken. Kortom, paters waren volop in de weer buiten
de muren van pastorie, school of klooster om groepen uit het volk toe te spreken: in
kerken, patronaatszalen en soms in stadions.

In het mijngebied
Een goed voorbeeld van de diversiteit van werkzaamheden, ook parochiepriesters én
leraren, biedt het pastoraat in de nieuw mijnstreek. Theophilus Thöni beschrijft de toestand

69 C. Bak OFM en W. Geurts, Preken in de Nederlanden van Trente tot Vaticanum II, in: Trajecta (1993) 245259. J. Roes, Van grote klok tot milieumissie. Volksmissies en katholieke beweging in Nederland in de 19de en 20ste eeuw,
in: Trajecta (1993) 273-294.
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in deze typische parochies in 1951.70 Die waren veelal al in de vorige fase gesticht.71 Hij
spreekt van het rectoraat H.H. Martelaren van Gorkum aan de Sittarderweg te Heerlen
bemand door vier paters. ‘De internationale bevolking van verdacht allooi zorgde voor een
ongecultiveerd missiegebied in eigen land’. Het ging hier niet om behoud van Ons Katholiek Limburg: er waren Duitse, Poolse, Hongaarse en Sloveense arbeiders – én Nederlanders
van elders. Theotim van Velzen werd aangezocht als geestelijk adviseur van de Hongaarse
vereniging, maar hij ging zich vooral voor de vele Slovenen inzetten. Er werd ook lesgegeven op de scholen, lagere, H.B.S. en M.M.S., de industrieschool, de B.L.O. scholen. De
Ondergrondse Vak scholen hadden een pater als aalmoezenier voor ongeveer 550 jongens.
Het internationaal karakter van de bevolking in deze parochie wreekt zich nog steeds, stelt
Thöni. Ook is funest dat bijna allen werken bij hetzelfde bedrijf én bijeengeplaatst zijn in
zg. kolonies: de onderlinge verhoudingen zijn slecht, zelfs de paters worden getroffen door
geroddel. Al zijn mijnwerkers goed betaalde arbeiders, hun bijdragen aan de kerk zijn
uiterst gering. De frequentie van kerkbezoek is heel laag.
Over de vestiging in De Vrank te Heerlen spraken we al. Gerardus Wegdam verhaalt
van het werk in deze Huskenskolonie.72 De bevolking bestaat vrijwel uitsluitend uit mijnwerkersgezinnen. Het zware werk brengt de mijnarbeider tot veel compensatie. Hij is materialistisch ingesteld. Kerkbezoek op zondag schiet er gemakkelijk bij in. Het huisbezoek slaagt
meestal wel. Bij deze zeer gemengde bevolking ontbreken de tradities die in de meeste
andere parochies bestaan. Het verenigingsleven is moeilijk in stand te houden. Een
patronaat is hard nodig. De verkennersbeweging gaat wel goed. De oudere Polen en
Slovenen spreken vaak de taal slecht, hun kinderen leren echter op school en straat wel
Nederlands, of moeten we zeggen: Limburgs?
Meinulf Landman beschrijft het werk, aangeduid als ‘Apostolaatskernen’.73 De arbeiders
werken een groot deel van hun leven samen ondergronds, onder zware omstandigheden.
Het gedrag is al eerder beschreven. De priester of een kerkelijk actieve leek heeft daar geen
toegang. De Katholieke Actie van de parochie al evenmin. In 1946 startte de proef om
enkele kernen te vormen, voorlopig van de Dominiale Mijn. Ondergronds: jongeren,
ouderen, ploegbazen, opzichters; bovengronds: jongeren, volwassenen, opzichters,
administratief personeel enz. Elke kern telde ongeveer tien man die regelmatig bijeenkwam.
Dat alles onder de naam: K.A. van de Mijn. Doel was de scheiding tussen godsdienst en
werkend leven, door het liberalisme gebracht, op te heffen. De stille invloed van de leden
lag in voorbeeld, woord en gebed. Rond de bevrijding (in deze streek al in september 1944)
werd het werk ook begonnen op de Willem Sophia, de Emma, de Maurits en de Hendrik.
Het werk kwam onder de aalmoezenier van Sociale werken. Meer paters werden erbij
betrokken. De naam werd Bedrijfskernen. Landman verhaalt ook over de huisvesting van
70 Theophilus Thöni, Heerlen HH. Mart. van Gorkum, in: N.S. 21 (1951) 176-178.
71 Ook de minderbroeders-conventuelen vestigden dergelijke kloosters met kerk: in Hoensbroek en Brunsum.
Mattheus Luppes OFMConv, Schets van de Geschiedenis der Minderbroeders Conventuelen in de beide Nederlanden
van 1220 tot 1953 (Hoensbroek 1954).
72 Gerardus Wegdam, Heerlen St. Antonius, in: N..S. 21 (1951) 178-179.
73 Meinulf Landman, Bleijerheide. Apostolaatskernen, in: N..S 21 (1951) 180-185.
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de soms honderden arbeiders.74 Naast de Nederlanders Polen, Letten, Litouwers waren er
ook enkele Russen. Onder de Polen waren er die als jongens al in razzia’s uit hun dorpen
waren gehaald om dwangarbeid te verrichten. Over de eigen methoden van de aalmoezenier van de O.V.S., de Ondergrondse Vakschool, doet Reginald Castricum verslag.75
Studies over de mijnstreek zijn verricht door Remigius Dieteren.76 Hij studeerde van
1944 tot 1947 sociale en politieke wetenschappen in Leuven. Vanuit het convent aan de
Sittarderweg richtte hij in 1949 mede het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg op,
waarvan hij secretaris was. Van 1955 tot 1964 was hij lector in de sociologie aan de
pastoraalcursus te Maastricht. Hij promoveerde in Leuven op De migratie in de Mijnstreek
1900-1935. Dat was juist de problematiek waar de franciscanen in hun Heerlense kloosters
en rectoraten van doen hadden. Mens en mijn: een halve eeuw strijd, groei en bloei van
de Nederlandse katholieke mijnwerkersbond. Vooral het huisvestingprobleem bracht hij
onder de aandacht in zijn Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg: Ons Limburg 19111951. Dit boek bevat vele citaten uit een manuscript van Dr. Poels, Een stuk leven. Beschouwingen van een oud-aalmoezenier van sociale werken. Verder publiceerde hij Grondbeleid en
volkshuisvesting in de mijnstreek: N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963. Dieteren is
weer een voorbeeld van hoe iemand met een ‘algemeen vormende’ scholing zich na een
universitaire studie én vooral onderzoek tijdens de praktijk inzette voor ‘de wereld’. Er was
het werk aan de basis dat onder anderen Castorius Groothuis in de Maastrichtse Stokstraat
deed.77 Van 1941 tot 1969 was hij verbonden aan het buurthuiswerk aldaar. Dit soort werk
door priesters verricht zou men nu ‘maatschappelijke werk’ noemen.
De mijnstreek met vele arbeiders uit meerdere naties vroeg zielzorg met vele profane
initiatieven daaromheen: de alcoholbestrijding voorop. ‘Pater Ritzen spreekt’ trok volle
zalen, om welke onderwerp voor Ons Limburg het ook ging. De oud-onderwijzer, doctor
Renatus Ritzen sprak dan vlot het Gulpens dialect. Hij gold als een echte Buteredner, die
ook nog eens verzen, toneelstukken schreef en speelde. Uit het weeshuis had hij al Frans
en Duits leren kennen, als onderwijzer behaalde hij de L.O.-actes. De titels van zijn politiek
getinte redevoeringen: Taai volhouden!, een voordracht te Klimmen (L) gehouden; We laten
’m staan, zeer waarschijnlijk het glas jenever; Trouw aan de R.-K. Staatspartij, het liefst
fulmineerde hij tegen de socialisten.78

De Derde Orde en sociaal werk
Het commissariaat van de Derde Orde was binnen de provincie een prestigieuze positie.
Belangrijke ondernemingen van de minderbroeders werden uitgevoerd door de leken van
74 Meinulf Landman, Het Gezellenhuis Berenbosch, in: N.S. 21 (1951) 186-188.
75 Reginald Castricum, Zielzorg onder toekomstige mijnwerkers, in: N.S. 21 (1951) 189-192.
76 Remigius P.J. Dieteren (1915-1995), ingetreden in 1936.
77 Castorius Groothuis, Maastricht – Buurtwerk Stokstraat I, II, III, in: N.S. 20 (1950) 112-118, 140-148, 168178. Castorius A.A. Groothuis (1912-1989) trad in 1932.
78 Necrologie in N.S. 32 (1962) 339-344.
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de Derde Orde. Het Sint Franciscus Gasthuis aan de Schiekade te Rotterdam is hét voorbeeld. Nog rijden er trams naar de nieuwbouw van dit ziekenhuis in de wijk Schiebroek
met Franciscus op de frontdisplay. En ook het Clara Ziekenhuis op Rotterdam-Zuid is een
Derde Ordestichting. Hulp in de Huishouding, Kraamhulp behoorden tot het ‘liefdewerk’
door de Derde Orde ondernomen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. In Brummen en
Ammerzoden organiseerde men onder leiding van franciscanen opleidingen voor gezinszorg. Niet ver van het klooster te Alverna kwam er Het Derde Ordehuis voor moeders die
rusten behoefden.79
Eusebius A.A. Kemp (1898-1985) ingetreden 1919 was na een jaar leraarschap in 1928
aangesteld aan het Centraal Bureau van de Derde Orde, nog te Weert. Van 1934 tot 1940
was hij Commissaris van de Derde Orde. Na een kapelaanschap in Den Haag werd hij in
1946 vrijgesteld voor het D.O.-werk daar. In 1953 werd hij moderator van het St. Antonius
Kindertehuis waar zijn ‘ukkepukkies’ opgevangen werden. Meisjes van de opleiding in het
Derde Ordehuis te Brummen werkten er.
Auspicius C.A.A. Corstanje (1913-1993) was in de orde sinds 1932. Hij was van 1940
tot 1942 verbonden aan het Centraal Bureau van de Derde Orde te Weert en daarna tot
1964 aan dat bureau te Brummen. Hij leidde de Derde-Ordecursus, was rector van het
D.O. internaat Schoonaerde voor Maatschappelijke Gezinszorg Opleidingen,docent aan
de R.-K. School voor Practische Kinderopvoeding te Haarlem. Gardiaan van 1954 tot 1958,
Commissaris van de D.O. van 1954 tot 1991, voorzitter van Het Bussche Kempe te
Ammerzoden. In 1964 verhuisde hij met het bureau naar de Malakkastraat in Den Haag
en wijdde zich aan de Doortochtbeweging. Hij zette zich in voor een vernieuwing van de
D.O., reisde daarvoor ook naar de VS. Hij publiceerde zeer veel op het gebied van de
franciscaanse spiritualiteit, vooral als redacteur van Praeco Regis, St. Franciscus en de Roep
van Franciscus.
Amandus P.J. Korse (1910-) trad in 1929, stichtte het Derde Orde Hotel te Amsterdam.
Hij hield zo lang mogelijk het beheer op deze afdeling van de Derde Orde in zijn regio.
Vele schilderijen en glas-in-loodwerk van Broeder Cosmas Tap waren ooit in zijn woonhuis
te Amstelveen te vinden. Diens werk siert naast dat van enkele anderen zijn kritische boek
Vaarwel kristendom. Een autopsis op het katolicisme (Marquain 1990), eigenzinnig van inhoud
en stijl tot in de spelling.
Ook buiten de D.O. was er sociaal werk. In Den Haag werd in 1926 voor de Sint
Josephgezellenvereeniging een Kolpinghuis gesticht door Amadeus de Graaf, directeur werd
Agnellus Stulemeijer, bijgestaan door Zusters Zellitinnen uit Duitsland.80 Er kwamen echter
meer klerken, bedienden, onderwijzers dan bouwvakkers e.d. arbeiders. Ook het Franciscus Liefdewerk werd ondernomen.81

79
80
81

N.S. (1936) 194-196.
N.S. (1929) 344.
N.S. (1929) 432.
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Aalmoezeniers
Een bijzondere categorie zielzorgers waren de aalmoezeniers voor leger en vloot. Sinds
1914 was deze R.-K. geestelijke verzorging in de krijgsmacht ingesteld.82 De bevrijding in
het Zuiden september 1944 gaf priesters de gelegenheid als aalmoezeniers op te treden.
Dr. Mathias/ Leo Goossens, specialist in de geschiedenis van de spiritualiteit, werd hoofdvlootaalmoezenier.83 Zijn carrière in de krijsgmachten was begonnen in de septemberdagen
van 1944. Goossens werd bevrijd uit de Bossche gevangenis en sloot zich aan bij de
geallieerde troepen in het frontgebied bij Nijmegen. Hij zou dé Aal blijven voor de mannen
van de Stoottroepen, standplaats Beneden-Leeuwen. Cantius/ Emile Andreoli kon na leraar
en prefect te zijn geweest in Rotterdam als aalmoezenier mee naar Nieuw-Guinea.84 De
leraar Duits te Megen Fredegand Thelen, voor de bezetter Reichsdeutscher, moest zijn
dienstplicht vervullen. Hij werd nadien aalmoezenier voor de Nederlandse soldaten. Zij
waren maar enkelen van de tientallen die in werkelijke dienst of ‘op groot verlof’ waren.
Van de 42 aalmoezeniers voor penitentiaire inrichtingen waren er in 1957 zeven franciscanen plus een Duitse medebroeder.
Meerdere franciscanen en kapucijnen waren betrokken bij de acties in de Oostbloklanden en in Duitsland en Oostenrijk voor de vele Displaced Persons. Via de actie van de
Vlaamse norbertijn Werenfried van Straaten kwamen ook Nederlandse franciscanen daar
in actie met hun kapelwagens. Zelfs de fraters van Alverna konden in de vakantietijd aan
de slag in het kader van de Bouworde. Hun magister Arthur Bredero werd secretaris voor
Nederland van die organisatie. Meerdere klerikaten stuurden hun studenten naar de
werkkampen.

Apostolaat
Deze term duidt op het benaderen van rand-katholieken en niet-katholieken. De franciscaan Winand Sluijs trad op als conferencier, zo heette nog iemand die godsdienstige

82 G.J.M. Wentholt OFMCap, Priesters in krijgstenue. De aalmoezeniers in de Nederlandse krijgsmacht (Amsterdam 1993).
83 Mathias L.A.M. Goossens (1916-1999) ingetreden 1935. Hij was met andere familieden gearresteerd
wegens het verzet dat Goossens Sr., burgemeester van Oploo/ Sint Anthonis het werken van burgers aan een
verdedigingslinie tegen de oprukkende Engelse grondtroepen in de herfst 1944 had geweigerd. Hij studeerde
van 1942 tot 1947 theologie te Nijmegen, afgesloten met een promotie. Directeur van de Caritas Missie (19481950). Vanaf 1955 was hij vlootaalmoezenier, van 1964 tot 1972 hoofdvlootaalmoezenier. Hoofdredacteur van
de tijdschriften Salvo, Stella Maris en Sint Franciscus. Daarna was hij voorzitter o.a. van de Franciscaanse
Academie.
84 Cantius E.A.J.M.I. Andreoli (1909-2003) ingetreden 1928, leerling van de jezuïeten te Katwijk en van het
college van de Paters van de H.Geest te Gemert was als prefect van het ondertussen franciscaans geworden
Katwijkse college én later van het St. Franciscuscollege te Rotterdam dé sportsman. In de oorlogsjaren nam hij
in Rotterdam deel aan het verzet.
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conferenties hield.85 Deze werden gegeven onder auspiciën van organisaties als het Gilde
van de Klare Waarheid, één van de initiatieven van de jezuïet Van Ginneken en De Katholieke
Garde.86 Een ander werk was dat van de Open Deur, door meerdere orden en congregaties
in verscheidene steden ondernomen.87 De franciscaan Bartholomeus Sluijs was vanaf 1948
een bekende ‘portier’ te Haarlem.88 Het was het eerste zelfstandige adres in een pand dat
het communistische ‘De Waarheid’ had moeten opgeven. De Franciscusbiografe Hélène
Nolthenius was één van de nieuwe katholieken – zij zou overigens de Kerk weer verlaten.
Het Apostolaat Minderbroeders Friesland (AMF) in het nauwelijks katholieke Noorden
werd ondernomen vanuit een nieuw vestiging te Drachten.89 Zij begonnen als bewoners
van een ‘herenhuis’. Het klooster voor gepijde ‘monniken’ werd gebouwd in 1935 en
gesloten in 1961.90 Enkele zogeheten uthoven werden in dit diasporagebied vanuit dit
centrum bediend. Er ontstonden geleidelijk goede contacten met name met protestantse
predikanten. In de nazomer van 1944 kwamen ook daar evacués uit Arnhem en Limburg
onderdak zoeken. Er verschenen K.A.S.K.I-rapporten. Sociologie was ook planologie.91
In de zo andere provincie startte het Apostolaat Minderbroeders Noord-Holland (AMNH).
Katholieke kerktorens genoeg in deze streken, anders dan in Friesland waar het apostolaat
vanuit Drachten begonnen werd.
Armand Fiolet gaf een sociohistorische analyse van de godsdienstige situatie in deze
streek.92 Er zijn dan vele katholieke diasporagebieden, soms hele dorpen, in de meest
buitenkerkelijke provincie van Nederland. Dit nieuwe werk startte in de vijf noordelijke
dekenaten met gemeenten met soms tot 80% katholieken. De reformatorische christen
waren zeer vrijzinnig Hervormd. Deze gezindte had een zwak kerkelijk leven, met weinig
participatie aan doop, avondmaal, kerkgang. Hervormd was men, zolang buitenkerkelijkheid nog niet aanvaard was. De katholieken leefden juist door de vervolging in een
isolement. Traditiegebondenheid en gehechtheid aan eigen milieu hadden ook ongunstige
economische gevolgen. In de agrarische sector bleven er te weinig en vooral te kleine
bedrijven over. Vele kinderen trokken naar industriegebieden, verloren de sterke sociale
binding. In 1955 startte dit apostolaat vanuit het klooster te Nieuwe Niedorp; franciscanes85 Winand H.J. Sluijs (1890-1961) ingetreden in 1910 gaf gedurende 35 jaar conferenties voor katholieken
en niet-katholieken.
86 L Winkeler, Van ‘dwalenden in het geloof’ tot ‘pelgrims naar de Una Sancta’. Katholiek bekeringswerk in
Nederland in de 20e eeuw, in: M. Derks e.a. (red.) Het licht gezien. Bekeringen tot het katholiccisme in de twintigste
eeuw (Hilversum 2000) 42.
87 L. Winkeler o.c. (2000) 47.
88 N.S. 20 (1950) p.134-140. Bartholomeus A.M. Sluijs (1918-1998) intrede 1938 werkte vanaf 1947 in Delft
voor de Open Deur, van 1948 tot 1964 in de vestiging te Haarlem. Dan pastoor te Rotterdam en vervolgens
directeur van het priesterhotel San Luchesio en van de Culturareizen in Amsterdam.
89 Historisch onderzoek in deze is gestart. Een factor was het grote aantal paters dat de provincie te werk
moest stellen. Het bijzondere is, dat de keuze voor dit diasporagebied aangezet is door sociografen en sociologen.
Franciscaanse sociologen als Goddijn en Staverman waren hier werkzaam.
90 De Historie van het AMF 1933-1961 in: N.S. 21 (1951) 63-72.
91 Walter Goddijn, Democratie en christendom.Veertig jaar sociologie van kerk en godsdienst (Kampen 1991) 59-60.
92 Armand Fiolet, Apostolaat Minderbroeders Noord-Holland, in: N.S. 26 (1956) 172-180. De kerkhistoricus
P. Nissen wijst erop, dat de schets van Fiolet over enkele protestantse kerken niet houdbaar is gebleken.
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sen van Bennebroek sloten zich aan. In 1960 verhuisde de onderneming naar een nieuw
gebouw in Hoorn. Clarissen betrokken het klooster van Nieuwe Niedorp. 93

R.-K. organisaties
Met de verzuiling groeide het aantal van vak- en standsverenigingen en organisaties op
allerlei gebied. Die kregen een geestelijk adviseur of moderator. Didymus Beaufort maakte
na een kort rectoraat van het college en een lectoraat in Venray een carrière via de vakvereniging naar de nationale en internationale politiek. Siegfried Stokman volgde hem op als
directeur van de Ontwikkelingscentrale van het R.K. Werkliedenverbond. Er waren
Kernleiders in de Middenstandsbeweging. Petrus Nielen was in de jaren twintig en dertig
adviseur van de Limburgse Middenstand, Benedictus Coenen van 1927 tot 1934 diocesaan
moderator van de Jonge Middenstand in Limburg.94 Rond 1934 werden door diocesane
bonden paters gevraagd om als ‘kernleider’ het vormingswerk ter hand te nemen. In 1951
werden in de diocesen Roermond en Utrecht franciscanen gevraagd. Retraites en ‘moederdagen’ kwamen daarbij. De middenstand kende geen vrijgestelden, zoals de arbeidersbeweging. De middenstand had vele branches. Er was meer behoefte aan een vakorganisatie dan
een standsorganisatie: materiële verbeteringen gingen voor de vorming. Bij de K.A.B. waren
betrokken de franciscanen Didymus Beaufort, Sigfried Stokman, Dominicus Pillen, Paulus
Haubrich, H. Hoekstra.95

Wetenschappers en kunstenaars
Een bijzonder groepje minderbroeders bestaat uit geleerden die geen deel (meer) uitmaakten van het lectorencorps. Hier een niet volledige lijst die aangeeft, dat ook op het gebied
van wetenschap deze minderbroeders actief waren. Hun kwaliteit, werkzaamheden en
publicaties zeggen ook iets van de priesteropleiding die vooraf ging. Enkelen waren in het
middelbaar onderwijs werkzaam. De opleidingen in de missies van Brits-Indië / India en
Pakistan, in Brazilië en Indonesië hadden enkele prominente lectoren. Missionarissen ‘in
het veld’ publiceerden over inheemse culturen en talen. Er waren ook enkele kunstenaars.
De volgnummers vóór de beknopte notities verwijzen naar de ledenlijst van Van Keulen.
550 Raphael H.P.A.D. Ligtenberg (1872-1933), ingetreden in 1892 was leraar te Megen
(1901-1910) en te Venray (1910-1911). Hij studeerde archeologie te Leuven in 1911 en
zette deze studie voort in Utrecht en Freiburg, waarna de promotie volgde op het proefschrift Die Romanische Plastik in den Nördlichen Niederlanden. Hoogleraar in Leiden 19171933.
93
94
95

Van Nieuwe Niedorp naar Hoorn, in: N.S. 30 (1960) 141.
Egmund Commandeur, Leopold Moonen, Zielzorg-variëteiten, in: N.S. 26 (1956) 372-375.
J.Z., 25 jaar Ontwikkelingscentrale K.A.B., in: N.S. (1957) 321-329.
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600 Christinus C.N. Kops (1876-1951), ingetreden in 1894, was leraar te Megen (19011917) en te Venray (1917-1933), als vrijgestelde werkend in Megen (1936-1945). Vele
publicaties, waaronder vertaling op rijm van Dante’s Divina Comedia, verschenen.
676 Gerlachus N.J.H. Roijen (1881-1955), ingetreden 1998 begon zijn loopbaan als leraar
van het gymnasium te Venray (1905-1911). Na de studie in de Nederlandse Letteren te
Leiden (1911-1914) was hij leraar in de nieuwe H.B.S. te Heerlen tot 1920 en vanaf 1919
tevens aan de R.-K. Leergangen Tilburg. Na vervolgstudie in Leiden (1920-1926) promoveerde hij op De jonge veranderingen van het Indo-Germaansche nominale drieklassen-systeem.
Hij vervolgde zijn leraarschap te Heerlen, totdat hij benoemd werd tot hoogleraar te
Utrecht (1932-1951). Sinds 1931 was hij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.96
740 Martinianus G.H. Briels 1883-1967) was lid van tientallen organisaties in de sfeer van
techniek en kunst, bevriend met de Limburgse beeldhouwers en glazeniers die onder meer
in Heerlen kerken en school opsierden: Vos, Van Eyck, Schoonbrood. Hij was leraar
tekenen met een M.O.-acte, maar gaf ook les in plant- en dierkunde. Hij ontwierp de
bouwtekeningen voor de uitbreiding van school en kapel, al in 1918, verder in 1930 en
1935. Hij organiseerde feesten en optochten b.v. bij de herdenkingen van Franciscus in
1926. Hij tekende paramenten en illustreerde gedenkboeken. Hij had eveneens bemoeienis
met de herbouw van veldkapellen en van kerken – juist in Noord- en Midden-Limburg
in de laatste oorlogsmaanden verwoest. Hij schreef in tal van bladen en gaf vele spreekbeurten. Kortom, deze Briels was een voorbeeld van een organisator, wiens naam doet denken
aan Carl Briels, de inrichter van grote R.-K. triomfale manifestaties.
812 Willibrord H.A.F. Lampen (1888-1966), ingetreden in 1907 studeerde theologie te
Breslau (1915) en Middeleeuws Latijn te München (1917-1920), waar hij promoveerde
op werk van Triofried von Echternach (1920). Hij werd hoogleraar aan het Antonianum
te Rome (1920-1922), en hij was medewerker te Firenze/Quaracchi (1922-1931) voor de
uitgave van de werken van Alexander van Hales, vervolgde zijn loopbaan als buitengewoon
hoogleraar paleografie en oorkondeleer te Nijmegen (1931-1945). 97
984 Humbert W.F.M.C. Randag (1895-1965) trad in in 1916 Alverna. Studeerde aan de
R.-K. Leergangen Tilburg en Academie voor Beeldende kunsten Amsterdam. Kapelaan
Amsterdam 1931, magister en magister cantus Venray 1937, magister Weert 1940.
Beeldend kunstenaar (tekenen schilderen) Amsterdam 1942.
1106 Siegfried J.G. Stokman (1903-1970), ingetreden in 1921. Studeerde kerkelijk recht
te Leuven (1928-1932) en verwierf de titels van magister doctor. Hij werkte enkele jaren
als lector voor de ethiek, de theodicee en het publiek recht te Venray (1933-1937). Nadien
vervulde hij diverse functies: directeur van de Ontwikkelingscentrale van het R.-K.
Werkliedenverbond (1937-1941), was lid van de Vertrouwensmannen der Nederlandse
regering te Londen, lid van de Tweede Kamer 1946 – en afgevaardigde van de Internationale Arbeidsorganisatie Genève.98
96
97
98

Huldiging van Prof. Dr. Gerlach Royen, in: N.S. 20 (1950) 402-404. Necrologie in N.S.27 26 (1957) 147.
Pontianus Polman schreef de necrologie van Lampen in Variant 1 (1967) 22-23.
B.Janssen, Christen-radicaal mag. dr. S. Stokman, in: Variant 1 (1967) 272-273.
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1143 Siardus A.P. de Vries (1901-1963), ingetreden in 1923, ontwikkelde zich tot
specialist in de zielzorg voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Door zijn eigen
zeer zwakke fysieke gestel was hij verhinderd universitaire studies te maken. Hij was een
autodidact, belezen in de psychiatrische vakliteratuur. Hij werkte in Friesland, Alverna (het
Derde Ordehuis) en Amsterdam.99
1334 Aurelianus S.J.P. van Dijk (1909-1971) in de orde vanaf 1928 studeerde liturgiek
in Italië en Engeland: Oxford (1938-1947). Hij was lector Oxford (1952-1967) en aan de
Technische Hogeschool Woolwich/London (1967-1971).100
1411 Caesarius G.W. van Hulst (910-2001) ingetreden in 1930 Studie kerkgeschiedenis
Rome 1938-1942, promotie theologie op proefschrift over de kribbe van Bethlehem.
Bibliothecaris Antonianum 1947-1959. Vertaling van een Rome-gids in zeven talen.
Mewerker uitgave van werken van Johannes van Capistrano 1960. Naar het generalaat als
bibliothecaris 1970. Naar Jeruzalem voor bibliotheekwerk 1965.
1665 Mathias L.A.M. Goossens (1916-1999) ingetreden in 1935 studeerde theologie
Nijmegen (1942-1947). Tevens was hij aalmoezenier van de Stoottroepen, hem bekend
van de oorlogsweken vanaf de 17 september 1944. Directeur van de Caritas Missie, daarna
promotie tot doctor op een onderwerp betreffende spiritualiteit. Vanaf 1955 was hij
vlootaalmoezenier, gevestigd op Biak (Nieuw-Guinea) (1958-1959), hoofdvlootaalmoezenier Den Haag (1963-1972), voorzitter van het Nationaal Katholiek Thuisfront, vanaf 1971
geestelijk verzorger op de cruises van de Holland-Amerikalijn. In de volgende jaren was
hij lid van de Commissie Monumentenzorg, van de Onderwijsstichting Sint Bonaventura
Leiden en van de Franciscaanse Academie. Jarenlang hoofdredacteur van de militaire
tijdschriften Salvo en Stella Maris. Hij verzorgde tal van uitgaven over de ascese en gebedenboeken voor militairen.
1767 Linus Th.J. A. Grond (1918-2001) in de orde vanaf 1937. Studie politieke en sociale
wetenschappen Leuven 1944-1947. Verbonden aan het K.A.S.K.I. te Amsterdam in 1948
en dan in Oostenrijk in 1952. Onderdirecteur van het hoofdbureau van het Internationaal
Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut te Genève 1956. Waarnemend directeur van KASKI
Nederland en secretaris-generaal van het Centre des Instituts Catholiques Socio-Religieuses
te Genève 1958 en te Fribourg 1960. Leiding van het coördinatiecentrum voor concilieinformatie te Rome 1964. Daarna het Secretariaat voor zielzorg, apostolaat en oecumene
van de provincie. Minister-provinciaal 1967-1973.
2122 Isaias R.G.A. van Lieshout (1928-1992) trad in in 1948, studeerde klassieke talen
en promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte op Greeks on dreams in Cambridge (1972).
Hij werkte als docent op het Stanislascollege van de jezuïeten te Delft en hij was nog
pastoor te Zoeterwoude.
2138 Melchior A. Baan (1927-), ingetreden 1947, studeerde sociologie in Leuven en
promoveerde op De Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853. Sociologische verkenning
van een religieuze groepering in verandering (Assen 1965)
99 Necrologie in: N.S. 33 (1963) 385-392. Artikelen over buitengewone zielzorgproblemen van zijn hand
in: N.S. 33 (1963) 445-449, 481-490.
100 Necrologie door Lucas Brinkhoff, in Variant 5 (1971) 92-93.
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2170 Hartwig H.J. Loeffen (1929-1989) in 1950, studeerde spiritualiteit te Nijmegen
(1973-1976) en publiceerde ondermeer als redacteur van Franciscaans Leven en Reliëf,
inleider en vertaler van de geschriften van Franciscus. Hij was medewerker aan het
Franciscaans Studiecentrum en docent aan de theologische hogeschool te Utrecht.
2246 Vitus Th.J.M. Moorman (1933-) in 1952 studeerde theologie en promoveerde te
Amsterdam op Het confessionele ziekenhuis, een praktisch-theologische verkenning (1986). Hij
was vele jaren ziekenhuispastor in Utrecht-Overvecht.
Lactantius Engelbregt somt enkele tientallen confraters op die artikelen leverden voor de
Katholieke Encyclopedie.101
De franciscanen – geen specifieke studieorde – komen overigens na Utrechtse seculieren, jezuïeten en dominicanen, als het gaat om prominenten op dit gebied. Simons/
Winkeler noemen de franciscanen Fiolet, Stoop, Van Bilsen, Van Leeuwen B., Schreuder,
lectoren van de studiekloosters.102 Wilbert Stoop, psycholoog en Bertulf van Leeuwen,
theoloog en zeer bezig met sociografie, hebben langere tijd die onderwijsfunctie vervuld.
Dezen zijn ook met een codenummer te vinden op een aantal netwerken die deze promovendi tekenden. Verder treft men aan Walter Goddijn, Didacus Braun … In het citatennetwerk heeft Amandus Fiolet de koppositie. Van Bilsen, Van Leeuwen, Schreuder moeten
het nog doen met enkele ‘lijntjes’. Op de tabel van p.445 ‘leden en dichtheid van de
theologenkring…’ (1961-1975) staan Van Leeuwen en Fiolet als middenmoters. In de
Nijmeegse kring (p.446) mist men Stoop, al nam hij daaraan wel deel. Opinieleiders zijn
ondermeer de franciscanen B. van Leeuwen, W. Goddijn, O. Schreuder, H. Fiolet (p.448450).
Een lijst van paters-student die in het Nijmeegse studiehuis in de Vermeerstraat
verbleven voor hun studie aan de universiteit vermeldt vanaf 1927 tot op heden 112
namen. Daarvan twee Philippijnen en een Amerikaan, de laatste geen priester. In de jaren
1940 studeerden er enkelen missiologie in afwachting van de mogelijkheid af te reizen naar
een missiegebied. Menige naam zouden we nog kunnen toevoegen aan de bovenstaande
lijst. Provinciearchivaris Daniël van Wely gaf een bibliografie uit van Nederlandse minderbroeders voor de jaren 1945-1955. Neerlandia Seraphica bevatte ook regelmatig titellijsten
van publicaties van al of niet wetenschappelijke aard.103

101 N.S. (1950) 156-157.
102 E. Simons en L.Winkeler o.c. (1987) Register van namen, gevolgd door een reeks grafische beelden van
relaties tussen ‘clercken’. Onder hen enkele lectoren van de franciscaanse studiekloosters en medebroeders uit
universitair onderwijs, R.-K. organisaties. Soms wordt deze Van Leeuwen aangeduid met B(ertulf), soms met
P(eter). Het blijft hinderen, dat een kloosternaam als Bertulf ook afgekort wordt tot een letter. P. kan zelfs zowel
‘Pater’ als ‘Petrus’ betekenen – en dat weer als doopnaam of kloosternaam. Nota bene, dat er meerdere broeders
deze familienaam dragen, ondermeer de provinciaal, later generaal studieprefect Apollinaris van Leeuwen.
103 Daniël van Wely, Bibliographie van de Minderbroeders der Nederlandse Provincie (Alverna 1955).
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Tijdschriften
Een invloedrijk periodiek, vooral in de tijd van het Aggiornamento was De Kloosterling
(1928-1972) met een bijlage, gereserveerd voor oversten en novicenmeesteressen. Nadien
werd de tiel Relief. De Gewijde Rede/ Tijdschrift voor Verkondiging uit 1923 bedient tot op
heden de predikanten. De geschiedschrijving vond plaats voor haar teksten in Collectanea
Franciscana Neerlandica (1924-1968), Bijdragen tot de Geschiedenis van de Minderbroeders
Nederland – overgegaan in 1967 in Franciscana dat in 2002 werd beëindigd. Franciscaans
Leven bleef als één van de weinigen over. Dit laatste ging zich echter geheel wijden aan de
opbloeiende spiritualiteit met bijdragen voor religieuzen en leken, van elke orde of
groepering ook.
Het provincieblad Neerlandia Seraphica (1927-1967) bood ook plaats aan tal van
historische artikelen, zijn opvolger Variant documenteerde veel eigentijdse discussies met
name van de jaren 1970. Op zich was deze variant op Seraphica al een tijdsverschijnsel:
het weigerde officiële mededelingen van het provinciebestuur op te nemen. Menigeen
verzette zich tegen de oude bevelsstructuur. Heel even werd een gestencild blaadje De
Trekker verzonden. Dan waren er nog devotionele bladen als Franciscus en Antonius, Midden
onder U. Meerdere titels richtten zich op oud én jong van de Derde Orde. Nederlandse
broeders werkten ook mee aan Sacerdos van hun Vlaamse confraters. Een nieuwkomer
buiten eigen kring was De Nieuwe Mens. Maandblad voor de beleving van het Christendom,
een initiatief van de Bertrand van Bilsen die een redactie vermeldt samengesteld uit
priesters en leken.104

Het K.A.S.K.I.
De franciscanen gingen een rol spelen in het sociologisch geraden beleid van de kerkprovincie middels het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut en in het Pastoraal Concilie. Het
KASKI werd in 1946 opgericht door de leek Zeegers, de redemptorist Buijs en de franciscaan Montanus Versteeg. Ook Manfred/ Rudolf Staverman was lid van het stichtingsbestuur; werkzaam in Friesland had hij onderzoek gedaan.105 De sociologie kreeg oog voor
kerkelijke zaken.106 107 Dergelijke werkers spraken een andere taal dan gebruikelijk in Kerk
104 Informatie in: N.S. 19 (1949) 64-67. Hans Bornewasser, De KVP in worsteling met de moderniteit, in:
Clemens Theo Clemens e.a. (2005) 342-370 noemt Siegfried Stokman en Bertrand van Bilsen ‘ideologen van
de KVP. Hij nam de jaargangen van De Nieuwe Mens door om de ideeën over de katholieken, vooral van de
leken, in de politiek te achterhalen.
105 Peter van Leeuwen, Rudolf Staverman 1916-1963. Een biografie (Nijmegen 1994).
106 Walter Goddijn informeert over deze sociologische ondernemingen in Democratie en christendom. Veertig
jaar sociologie van kerk en godsdienst (Kampen 1991).
107 Montanus A.V. Versteeg (1912-1991) ingetreden in 1933 was werkzaam als volksmissionaris en retraiteleider. Naast het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut deed hij zielzorg in de Staatsliedenbuurt Amsterdam, en
was met Abel Duindam oprichter van het franciscaans bedrijfsapostolaat Amsterdam. Er waren initiatieven in
Afrika en Latijns-Amerika. Walter Goddijn en later Martien van Hemert waren aan het K.A.S.K.I. verbonden.
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en klooster. Het onderzoek betrof participatie aan het kerkelijk leven en werken: kerkbezoek, communies, de ‘paasverplichtingen’ … het werven van priesters en religieuzen.
Culturele happenings
Een apart soort activiteiten werd door de paters en broeders ondernomen in het studiehuis
in de Vermeerstraat te Nijmegen. Toneel, cabaret, zang en muziek werden in de colleges
en studiekloosters bij feestelijke gelegenheden beoefend. Sybrand Galama noteerde dag
na dag gebeurtenissen en toestanden in het huis, waar vele mensen uit de straat hun
toevlucht in de ruime kelders hadden gevonden.108 Vanaf 17 september 1944 stroomden
die mensen binnen. Weusten vat samen wat de minderbroeders ondernamen om hun
gasten moreel te steunen. ‘Zo zijn er voordrachten, pianorecitals, hoorspelen, filvoorstellingen en grammofoonplatenconcerten… ook gaat het eigen toneelgezelschap, de Zoeteflierefluiters, op toernee naar de andere schuilkelders’.109 Gangmaker was pater dr. Bonfilius
/ John B. Knipping, privaatdocent kunstgeschiedenis aan de universiteit met teksten voor
toneel en liederen, met pianospel en voordrachten over kunst. Zijn persoonlijkheid en
levensloop is uitdagend genoeg om aan een biografie te denken.110 Aan de nachtmis met
Kerstmis namen protestanten en katholieken in de kleine kapel deel. Op de gewone
zondagen hielden de protestanten een dienst in de recreatiekamer. De voorganger, de
student theologie Monshouwer jr. werd bij de voorbereiding van zijn zondagse preken
geholpen door Knipping, de katholieken vierden de mis in de kapel. Engelse soldaten
feestten ook mee, één soldaat – ooit even bij de franciscanen in Engeland – zong het
gregoriaans mee. Het kloosterslot was door de nood der tijden een ver relict. Pater-student
Galama trad op als Sinterklaas met welbespraakte aanmoedigingen en waarschuwingen
aan brave en stoute kinderen. Kortom, de circa vijftien franciscanen hielden het leven van
een kleine honderd ouderen en kinderen op gang. Dit was maar één van de voorbeelden.
Bij gelegenheid van professies, jubilea, herdenkingen werden uitvoeringen georganiseerd
met een koor en instrumentale muziek, toneel, cabaret en voordracht. In de jaren rond
1960 trad er her en der een groepje fraters op met gitaar.

108 Ger van Dam, Dagboek Sybrand Galama OFM 17 september 1944 – 17 maart 1945. Onuitgegeven bewerking
met annotaties (Nijmegen 1988).
109 Brigitte Weusten, Een klooster in de straat (Nijmegen 2002) 62.
110 Biografieën over Beaufort en Knipping voorbereid.
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D E AMBTSOPLEIDING
Voorschriften betreffende de opleiding
In 1957 verscheen weer eens een versie van de aloude Statuta pro regendis studiis.111 Enkele
grepen daaruit.
Caput 1. Art. 2.1
Ratione curriculi peragendi studia sunt ordinaria, ab omnibus candidatis ad statum clericalem in Ordine, et ab omnibus clericis ac sacerdotibus perficienda, et specialia quae instituuntur ut sacerdotes ad
magisterium, lectoratum aliave munera vel ministeria exercenda
studiis superioribus praeparentur quaeque titulis academicis vel
diplomatibus coronantur.
2
Integrum curriculum studiorum ordinarium sequentes complectitur
gradus: studia humaniora seu media classica, cursum ordinarium
philosophiae scholasticae saltem duorum annorum, cursum ordinarium sacrae theologiae quattuor annorum, cursum formationis
pastoralis (I).
Art. 4.1
Omnes provinciae collegium seraphicum instituere tenentur, in quo
iuvenes, qui Ordinem amplecti cupiunt qua adspirantes ad sacerdotium, humaniora studia admissioni ad novitiaturn praemittenda
perficiant, et vocationem religiosam excolant (3).
Caput III. Art.19.1 Ad studia rite ordinanda haberi debent aptae studiorum domus pro
lectorum et studentium habitatione, in loco in quantum fieri potest
satis salubri et amplo sitae, a commixtione mundana segregatae et
ad religiose vivendum vere aptae.
Vrij vertaald: intredende fraters, kandidaten voor de priesterwijding moeten het secundaire
onderwijs hebben gevolgd en voltooid. Magisters, lectores en hogere oversten dienen
academische titels of getuigschriften te behalen. De fasen in de studie zijn: de humaniora
of het secundaire onderwijs in de klassieke talen, de filosofiecursus van twee jaren, die van
de theologie van vier jaren en de pastoraalcursus. Alle provincies moeten een college
hebben, waarin naast het onderwijs de leerlingen ook worden voorbereid op de intrede
in het noviciaat van de orde. Voor het onderwijs en de vorming moeten er geschikte huizen
met voldoende ruimte en met een gezonde sfeer zijn, afgezonderd van wereldse drukte en
geschikt voor een religieus leven. Kortom, zeer algemene voorschriften, waaraan al
omstreeeks 1900 werd voldaan in Nederland.
De Constitutio Apostolica Sedes Sapientiae van 1959 herhaalt wat we in de studieprogramma’s steeds aantreffen: minstens twee jaar filosofie na de humaniora; drie jaar is
aanbevolen.112 Deze filosofie moet voorbereiden op de theologie. Deze moet worden
aangevuld met instructie in de riten die de priester uit moet voeren plus apologetiek tegen
111
112

RAU 522.153.
Constitutio Apostolica Sedes Sapientiae eique adnexa Statuta Generalia (Rome 1959).
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dwalingen. Verder worden aangeraden: geschiedenis van de filosofie, (empirische?)
wetenschappen en sociologia, waaronder men mag verstaan: de kerkelijke sociale leer. Na
de jaarlijkse examens worde de opleiding afgesloten met een onderzoek naar de apostolica
maturitas. De toegevoegde statuten spreken in Art. 58 en Art. 59 van eventuele filosofiegeschiedenis en bijbelse talen. De scholastieke wijsbegeerte omvatte: een inleiding, logica,
cosmologie, rationele psychologie, critia, ontologie, theologia naturalis, ethica en natuurrecht. Verder experimentele psychologie en pedagogiek, sociologie, natuurwetenschappen
en wetenschapskritiek. Gezien de plaats in de reeks lijkt hier empirische sociologie wél
te zijn bedoeld.
Het Tweede Vaticaans Concilie liet aan de bisschoppenconferenties de studieprogrammering over. Aanpassing aan de regionale situatie was immers geboden. Over de autoriteit
van de leer van Thomas van Aquino scheidden zich de geesten.113 Pogingen om tot een
Ratio Fundamentalis (een algemeen voorgeschreven leerplan) te komen kon deze decentralisatie niet tegenhouden.114
Het ongedateerde Specimen statutorum pro studiis regendis in ordine fratrum minorum blijkt
gezien een brief van Silvester Breidtfeld van 1925 te zijn.115 Een appendix van het Specimen
vermeldt: Religio, Lingua latina, patria et Graeca, Historia et Geographia, Mathematisca,
Historia Naturalis en faculttatief: Lingua moderna. Kennelijk gaat het hier vakken voor de
vooropleiding. Cassianus Hentzen reageert met opmerkingen over dit voorstel.116 Hij zag
de scholen te Megen en Venray graag gereserveerd voor kandidaten van de eigen orde. Het
programma voor de theologie acht hij overladen. Ongedateerde en anonieme aantekeningen op kladpapiertjes konden door ons niet ontletterd worden. Egbertus Smeets wil
kerkgeschiedenis volgens de geest van Leo XIII: Gods voorzienigheid moet onderkend en
bewonderd worden.117 Historische feiten moet men niet scheiden van wijsgerige beschouwingen, voortkomend uit een gezonde natuurlijke geest. Hij wenst wel een afzonderlijke
aandacht voor de franciscaanse geschiedenis.

Rekrutering, herkomst en afkomst van de fraters
Voor de rekrutering van priesterstudenten was ‘een goed nest’ hét criterium. Kerk-gezinschool-jeugdzorg vormden één cluster, kortom Milieukatholizismus. De scholen met
franciscanen en de seminaries sloten daarbij naadloos aan. Van de vele herinneringen
passen die van Nico Greitemann: ‘Het waren … zeer burgerlijke gezinnen, die in die tijd

113 Handbuch der Kirchengeschichte. Band VII Die Weltkirche im 20.Jahrhundert, herausgb Hubert Jedin, Konrad
Kepgen. p.131.
114 H. Jedin o.c. p. 353.
115 RAU 522.1506. En: brief van S. Breidtfeld aan de studieprefect van 10 oktober 1925 betreffende de studie.
116 RAU 522.1506.
117 RAU 522.1506 Brief van 22 november 1925.
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grondmateriaal leverden voor het unieke katholicisme in ons land … met het grote aantal
grootseminaries, kloosterscholen en missiehuizen.’ 118
Een orde die groter werd en op tal van plaatsen in diverse medewerkers verscheen,
wierf meer leden. In sommige families volgen broers en neven hun oudere voorgangers.119
‘Franciskaan zijn was een van de aantrekkelijkste varianten om in Nederland priester te
worden. Je kwam bij een prettige, gezellige club die relatief in hoog aanzien stond en waar
heel wat milder met mensen werd omgesprongen dan in menig milieu van seculieren en
andere religieuzen’, formuleert Goddijn.120 Jezuïetenleerling Edward Schillebeeckx koos
voor de dominicanen, toen hij een prentje zag waar Franciscus en Dominicus elkaar
omhelsden.121 Zo’n gebaar was bij Ignatius cum suis niet mogelijk.
Baan (1965) meldt voor de periode 1941-1960: ruim 27% van de 459 clerici komen
uit een plaats met franciscaanse aanwezigheid. Voor de lange periode 1856-1960 geldt:
52% uit Holland, ruim een kwart uit het Zuiden, meer dan 10% uit Gelderland. Franciscanen waren zichtbaar present in hun eigen kloosters, parochiekerken en scholen. Ordeskandidaten kwamen van jezuïetencolleges, van de Kruisheren te Uden, van scholen van andere
orden en bisschoppelijke colleges. En dat uit bijna alle streken van Nederland; alleen WestBrabant en Zeeland waren minder vertegenwoordigd. Holland met zijn drie grote steden
en tal van andere stadjes leverde ongeveer de helft van de franciscanen. Het Friese Bolsward, een katholieke enclave, was een vruchtbare parochie die zelfs drie bisschoppen
leverde. Zeer vele Nederlandse franciscanen waren en zijn van huis uit stadsmensen.
Voor het Megense college treft men in het Memoriale van de rectores van na de oorlog
tweehonderd plaatsen, waar ca zeshonderd leerlingen vandaan kwamen.122 Voor het jaar
1957/58 geeft het Hoogveldrapport cijfers over de Megense studenten.123 Als beroepen van
de ouders of vader: ongeschoolden 11, geschoolde arbeiders 16, agrarische zelfstandigen
28, oude middenstand 21, nieuwe middenstand 25, intellectuelen 6, overigen 3. Alternatieven op het boerenbedrijf voor zonen uit die stand waren het priesterschap en het onderwijzerschap. Men zag dan wel liever een seculiere pastoor dan een pater en zeker dan een
118 Nico Greitemann, Op zoek naar de tweede onschuld (Baarn 1981) 18.
119 Velen kregen een of meer ooms, neven, broers bij de franciscanen. Koppels en trio’s: Beekmannen waren
er met broers, maar ook met verschillende stambomen. Uit Leerdam kwamen wel de broers Van Leeuwen, maar
er waren nog twee andere Van Leeuwens. Moorman tweemaal, Pompen, Kammerer, Van Zeelst driemaal, Peters
en Peeters enzovoort. Titus Brandsma was wel leerling in Megen geweest, maar trad in bij de carmelieten; een
broer was bij de franciscanen. Ooms en tantes vormden een cluster ‘Sloots – Castelein’, waaruit men moeilijk
een neef kon missen: frater Abraham, ook van ’51. Van één familie Brouwer – er waren er meer van die naam
– bevolkten meerderen Megen. Minstens tweemaal Van den Eijnden treden in dit verhaal op. Een orde spint
een weids netwerk binnen dat van Katholiek Nederland.
120 W. Goddijn, in: Variant (1982) 154.
121 Erik Borgman, Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis. Deel I: Een katholieke cultuurtheologie
(1914-1965),(Baarn 1999).
122 Ger van Dam o.c (1994) 65-74 Bijna tweehonderd steden en dorpen leverden vanaf 1945 leerlingen voor
dit college. De grote en kleinere steden van Holland, de dorpen daartussen in leverden de meeste leerlingen
– vooral de streek rond Gouda/ Oudewater. Gelderland, vooral het rivierengebied, kwam op de tweede plaats.
De Achterhoek, Brabant ten zuiden van Megen, Zuid-Limburg en Friesland waren ook velden voor rekrutering.
123 Archief KDC-Nijmegen doos 734, map 17a p.16.
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broeder. Voor het door Vernooij beschreven gebied was het alleen Ben (Goswin) de Gier
uit Cothen die hier als franciscaan te traceren was.124 Voor Gouda, Woerden en Oudewater
zouden echter vele namen te noemen zijn; zeer velen voor Rotterdam, Amsterdam, Den
Haag.
Het Megense college met zijn kosthuizen had een soort multiculturele samenleving van
Hollanders, Limburgers, Geldersen en Friezen. Amsterdam en Rotterdam leverden veel
leerlingen. Rooms-katholiek Friesland was zeer klein, temeer treffend is de sterke inbreng
uit dat hoge Noorden – zeg: Bolsward e.o. Baan (1965) telt voor de periode 1941-1960:
ruim 27 % van de 459 clerici (fraters en paters) komen uit een plaats-met-franciscanen.125
Voor de langere periode 1856-1960 geldt: 52% uit Holland, ruim een kwart uit NoordBrabant en Limburg, en meer dan 10% uit Gelderland. In 1941-1960 is het aandeel van
deze landsprovincies ruim 85 %. De Nederlandse franciscanen waren daarmee niet
afkomstig uit zeer afgelegen en gesloten dorpsgemeenschappen, hoeveel kleine plaatsen
er ook te noteren waren. Ruim 62% kwam uit vooral Hollandse steden. De afwijking van
de telling voor Gelderland is begrijpelijk: Megen ligt op het noordelijke randje van Brabant
in het rivierengebied. De dichtstbijzijnde middelbare scholen waren die van Nijmegen en
Oss.
Om enig zicht te krijgen op de rekrutering zijn de plaatsen van herkomst per provincie
geordend. De plaatsen met getallen staan voorop. Waar getallen niet genoemd worden,
gaat het om enkelen: 1 tot 6. Deze passage over de herkomst geldt voor de gehele periode
’45-’67. Grote verschuivingen na 1955 waren niet te verwachten.
Zuid-Holland

Gelderland

Rotterdam 24, Gouda 23, ’s-Gravenhage 17, Delft 16, Oudewater 12,
Leiden 11, IJsselmonde, Berkel-Rodenrijs, Voorburg, Voorhout, Zoetermeer, Stompwijk, Leidschendam, Noordwijkerhout, Scheveningen, Schiedam, Vlaardingen Heemskerk, Heemstede, Alphen ad Rijn, Roelofarendsveen, Ter Aar, Bodegraven, Reeuwijk, Cothen, Cubaard, Hekendorp,
Hoenkoop, Papekop, Snelrewaard, Woerden, Gorinchem
Opm. Oudewater en de buurtschappen Papekop, Hoenkoop, Hekendorp, Snelrewaard behoorden nog tot 1970 bij Zuid-Holland, nadien
weer bij Utrecht.
Wijchen 24,126 Nijmegen 14, Lichtenvoorde 12, Apeldoorn, Brummen,
Alphen, Appeltern, Alverna, Woezik, Batenburg, Beneden-Leeuwen,
Bergharen, Puijflijk, Hernen, Beuningen, Winssen, Druten, Dreumel,
Maasbommel, Kessel, Zaltbommel, Rhenoy, Overasselt, Berkhout, Beesd,

124 C.G.Th. Vernooy, Boerengezinnen in beweging. Een sociaal-pedagogisch onderzoek naar het functioneren van
katholieke boerengezinnen uit het Kromme Rijngebied in de periode 1930-1985 (Utrecht 1988).
125 A.Baan o.c. (1965) 193.
126 De buurtschap Alverna, ontstaan bij het even voor 1900 daar in de hei gestichte grote studieklooster én
daarnaar genoemd, telde maar weinig huizen. De telling kan onmogelijk meer dan enkele namen opgeleverd
hebben. Ook Woezik was weinig meer dan een buurtschap bij Wijchen.
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Tiel, Lent, Leur, Arnhem, Vorden, Ermelo, Etten, Nieuw-Dijk, Gendringen, Ulft, Lievelde
Limburg
Maastricht 22, Venlo 17, Weert 11, Heerlen 10, Bleijerheide 6, Gennep,
Ottersum, Afferden, Venray, Vierlingsbeek, Horst, Stramproy, Leveroy,
Meterik,Swalmen, Tegelen, Lottum, Velden, Kerkrade, Simpelveld,
Chèvremont, Amby, Nuth, Sittard, Ophoven, Nederweert, Spekholzerheide
Noord-Holland Amsterdam 35, Haarlem, Overveen, Alkmaar, Heiloo, Den Helder, Anna
Paulowna, Bovenkarspel, Hoogkarspel, Nieuwe-Niedorp, Monnikendam,
Volendam, Hoorn, Purmerend, Zwaag, Zaandam, Grotebroek, Hilversum, Weesp, Laren, Hoogwoud, Vijfhuizen
Noord-Brabant Ammerzoden 19, Megen 16, Haren, Demen, Beers, Lith, Oijen, Aalst,
Berghem, Reek, Schaijk, IJsel-stein, Helvoirt, Boxtel, Eindhoven, Geffen,
Meerveldhoven, Mill, Geldrop, Oosterhout, Nuenen, Oirschot, Rijen,
Schijndel, Veghel, Zevenbergen, Sleeuwijk, Vlijmen, Vorstenbosch,
Vught, Waarle, Bergen-op-Zoom
Utrecht
Utrecht 16, Amersfoort, Driebergen, Zeist, Harmelen, Vinkeveen,
Jutphaas, Hoogland
Friesland
Bolsward, Drachten, Franeker, Heerenveen, Dokkum, Leeuwarden,
Joure, Sneek, Snikzwaag, Lutjelollum, Arum, Blauwhuis, Wommels,
Tjalleberd, St.Jacobiparochie
Overijssel
Almelo, Hengelo, Weerselo, Deventer, Schalkhaar, Oldenzaal, Olst,
Zutphen, Kampen, Zwolle, Steenwijk, Steenwijksmoer,
Groningen
Groningen, Hoogkerk, Oosterwierum, Musselkanaal
Drente
Emmen, Coevorden
Zeeland
IJzendijke.
Tenslotte kwamen er nog enkelen uit Australia, California en Indonesia.
Vergelijkend: een diocees als het Bredase kende maar enkele kleinere steden van WestBrabant en Zeeland.127 De seminaristen kenden elkaar goeddeels van klein- en grootseminarie. De ongeveer driehonderd leden van de Nederlandse Sacramentijnen (‘Paters van
Brakkenstein’) kwamen overwegend uit ca honderdvijftig dorpen in Brabant en Noorden Midden-Limburg.128 Zonder parochies en middelbare scholen buiten het eigen juvenaat
waren zij aangewezen op de presentie van de paters die Eucharistische Weken predikten
en op de broeders-colporteur van hun diverse tijdschriften.
De gezinnen waaruit zij voortkwamen waren veelal grote roomse kerkse gezinnen.
Dergelijke gezinnen weerspiegelden in het interieur de beelden en devotionalia uit het
‘godshuis’. In het bijzonder een Mariabeeld en Heilig Hartbeeld met waspitje, kaars of
127 A. Krijnen, Kennen binnen coördinaten. Een kennissicologische studie over de klerikale elite in de rooms-katholieke
kerk (Helmond 1987).
128 Ger van Dam, Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland 1902-2002. Een bijdrage tot hun geschiedenis
(Nijmegen 2002).
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mysterieus soort gloeidraad in een rood peertje. Misje spelen was een van de bezigheden
van de kinderen of liever: jongens. Vaak hoort men ‘Wij woonden naast de kerk’. Voor de
provincie heeft de socioloog Baan berekeningen gemaakt.129 Dominicanen en jezuïeten
rekruteerden uit hogere klassen en middenstand, minder uit zelfstandige agrariërs en uit
arbeiders of bedienden. De franciscanen kwamen voor een goede helft uit de middenstand,
maar verder ongeveer in gelijke delen uit boeren, arbeiders of bedienden én enkelen uit
hogere standen. Ook kapucijnen kwamen voor een goede helft uit de middenstand, maar
voor meer dan een kwart uit de lagere milieus. Franciscanen waren betrekkelijk meer van
boerenafkomst dan de volkser geachte kapucijnen. Bij de ‘boerenstand’ mag men denken
aan zelfstandige agrarische ondernemers, vergelijkbaar met middenstanders. De vierde
referentiegroep – de missiecongregatie M.S.C. – heeft al wat minder middenstanders, en
vooral leden uit de lagere rangen.

Vooropleiding: Megen, Venray, Sittard en Katwijk
Een goed deel van de minderbroeders heeft de vooropleiding gevolgd op één van de eigen
gymnasia met internaat. De noviciaten kregen een gemengd gezelschap van ‘Megenaren,
Venraaiers en Sittardenaren/Katwijkers’ afkomstig van deze colleges. Dan nog wat leerlingen van eigen en andermans open scholen, enkele ouderen met dienstplicht en loopbaan
achter de rug. Deze scholen hebben gezorgd voor stabiliteit en continuïteit van de rekrutering van priesters. Noteren we even, dat de kleinseminaries met een gymnasiumprogramma
ondertussen tot het secundair onderwijs waren gaan behoren. Als zij nog geen ius promovendi hadden, kon een selectie van de leerlingen staatsexamen afleggen. De leerlingen die
van lagere scholen buiten de grote steden kwamen, moesten veelal een jaar U.L.O. (Uitgebreid Lager Onderwijs) volgen, omdat hun scholing niet voldoende voorbereidde op het
gymnasiumprogramma.130 131
Megen
Het voormalige Brabantse vestingstadje heeft nog het franciscanerklooster, gesticht in 1645,
en het gymnasiumgebouw dat als kleinseminarie heeft gediend. Op de fundamenten van
het kasteel verrees in de in de achttiende eeuw een clarissenklooster. De zorg voor zieken,
bejaarden en lagere school was toevertrouwd aan de Franciscanessen van Valkenburg. In
het dorp Haren lag het slotkloostertje van Recollectinen. Megen was het meest kloosterlijke
voorportaal. Een dozijn leraren waren er op hoogstens 150 jongens, paters veelal toeganke129 A.Baan o.c. (1965) 233.
130 Dr. Sybrand H.M. Galama (1912-1975) was uit naar het Instituut St. Louis gegaan, evenals Anno IJ.
Galama (1911-1970) uit het friese Wonseradeel afkomstig; Isaias R.G.A. van Lieshout (1928-1992) kwam uit
Papekop (ZH).
131 Ger van Dam, Megen – pedagogische enclave, een college in de laatste jaren van zijn bestaan 1945-1967
(Nijmegen 1997) is geschreven op basis van eigen herinneringen en archivalia. Overigens in eigen beheer
verspreid. Zie ook P.W.Brouwer en G.J. van Dam, De minderbroeders en hun scholen in Nederland, in: Franciscana
(1995) 129-153, (1996) 3-33.
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lijk voor gesprek. Op de na-oorlogse rectoren na was er nauwelijks een gegradueerde
docent. Wel hadden de leraren voor de klassieke talen universitair onderwijs gevolgd.
Enkele andere behaalden een M.O.-acte, maar dat was pas in de jaren 1950 en volgende.
De rite van het jaarlijkse rectorsfeest bevestigde de verhoudingen: Pater Rector was de
vaderfiguur. De feestdag van Sint-Katrien – 25 november – richtte de aandacht op de
retoren, de zesdeklassers, waarvan de meesten in de orde zouden treden de komende
september. Op die dag meldden zij zich door het kiezen voor een bonbon in gouden
papiertje voor de orde of zonder dat voor een nog ongewisse weg.132 Ook deze dag werd
gevierd met cabaret, muziek, een toneeluitvoering, een gezamenlijke maaltijd van de
‘rhetoren’ uitgevoerd door de leerlingen van de Poësis, de voorlaatste klas. De zesdeklassers
droegen vanaf die dag een muts of hoed. Al bij al een kleine rite de passage. Juist de nietintreders moesten een eigen keus maken.
Megen was in zijn kleinschaligheid en kloosterlijke rust hét voorportaal voor het
noviciaat. Met het oude kosthuizenstelsel was er enig zelfbestuur. De ‘kostbaas’, zorgvuldig
uit de zesdeklassers gekozen, slaagde erin per huis tien tot vijftien jongens van klein tot
groot ordelijk samen te doen wonen, te studeren en te bidden. Een kostjuffrouw, twee
dames, een zus-en-broer of een gezin verzorgden telkens het huishouden in die huizen.
De klassieke namen voor de klassen uit de Latijnse School waren gebleven: Klein en Groot
Figuur, Grammatica, Syntaxis, Poësis en Rhetorica. Emulatio was een factor in de educatie,
ook dit afgekeken van de jezuïeten. De moderne talen lagen wel achter op het Latijn en
Grieks, voor de andere lectuur kon men zich na Latijn en Frans wel redden. Met name
classicus Galama hechtte aan een humanistische vorming. Wel laat een uitvoerige briefwisseling met lector Polman zien, hoe hij worstelde met de spanning tussen humanisme en
christelijk geloof.133
Nicolaas Lohuis werd in 1945 opgevolgd door de fries Sybrand Galama.134 Deze was
vanaf 1955 rector van Venray’s college, als custos (vice-provinciaal) genomineerd voor het
ambt van minister-provinciaal. De bloei lag in de na-oorlogse jaren, vooral rond 1950.
Rector was, na een jaar leiding van Venantius Wortelboer, Hilarion Goossens. Galama
keerde terug als rector en Sergius/ Guus Reintjes sloot de school met haar kosthuizen in
1967.135 Vanaf 1958 waren de leerlingen van de vijfde en de zesde klas al naar het Titus
Brandsmacollege van de karmelieten in Oss gegaan voor verschillende opleidingen: gymnasium, H.B.S.-A of H.B.S.-B. Maar daarmee verviel het zelfcontrole-systeem van de kosthuizen: een vierdeklasser kon moeilijk kostbaas zijn. Megens college werd minder aantrekkelijk, de gemoedelijke sfeer in en om de kosthuizen verdween. Het aantal én het niveau van
de leerlingen liep terug: ‘mindere subjecten’ dienden zich aan. In 1958 kwam Galama weer
terug op de vertrouwde plek. De afbouw van het aloude college werd hem bespaard:
Sergius/Guus Reintjes sloot de boeken.
132 De symboliek verleidt tot enige spot: het lekenbestaan was veelal niet verguld.
133 Ger van Dam, o.c. (1997) 54-57.
134 Nicolaas G.M.J. Lohuis (1899-1971) trad in in 1918.
135 Sergius Reintjes, laatste rectorsfeest, waarom gaat Megen dicht, in: Variant 1 (1967) 126-127. Het weglaten
van de hoofdletters was één van die kleine verzetssignalen. Franciskus moest het ook even met een –kus doen.
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Venray
Venray was geen kleine stad, maar een groot dorp. Met de forse Sint Petrus Bandenkerk
was zij een plaats met veel meer allure dan Megen. Het was een centrum van internationale
schapenhandel geweest; een bescheiden monumentje in het winkelcentrum herinnert
eraan. Eén van de families in die branche was Poels; de jonge Henri had er de Franse school
– praktischer dan de Latijnse – bezocht. Venray en omstreken bood in de loop van de
eeuwen plaats aan een twaalftal kloosters en instellingen, gedreven door zusters en
broeders.136
Sinds 1923 was de school te Venray erkend en gesubsidieerd. De kosthuizen werden
in 1927 overbodig na de opening van het internaat voor de priesterstudenten. De omgang
met externen en de grotere mogelijkheden creëerden een ruimere sfeer dan in Megen. Een
prefect als de psycholoog Otho Thomaasse brachten vernieuwingen als een zwembad, een
oude auto om te knutselen, een paard om te verzorgen. Voor Walter Goddijn was het
college te Venray, bezocht in de jaren 1934-1940, maar ‘een zachte beproeving’.137 Boekjes
als van Jos Perry zijn ook op Venray niet van toepassing.138 ‘Op particuliere vriendschappen
... werd nauwelijks gelet. Franciscanen wisten in hun opvoedingsmethodieken distantie
en hartelijkheid heel goed te combineren, legden veel nadruk op vrijheid en creativiteit,
bevorderden beoefening van allerlei sporten, gaven muzikale en kunstzinnige vorming veel
kans’. Er was verkennerij – een kamp werd eens geïnspecteerd door heren J. de Quay en
J. Cals. De heren waren ooit minister-president; het geeft enigszins aan in welke kring
Venray leerlingen trok. Hij herinnert aan een van zijn leraren, de neerlandicus Starmans.
De leerlingen woonden diens promotie bij. De titel van de dissertatie Psychologische
analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. De keuze van het onderwerp zegt
genoeg. Oudleerlingen zeggen ook: de lekenleraren deden bepaald niet onder voor de
paters.
Sinds 1933 vormden de leraren van het gymnasium te Venray een eigen communiteit
annex het schoolgebouw. In het filosoficum aan de overkant maakten zij plaats voor het
groeiende aantal fraters. De school bleef een semi-seminarie, ten halve een kweekschool
voor a.s. priesterstudenten. In september 1963 werd het schoolinternaat te Venray exclusief
kleinseminarie.139. De schrijver van het bericht over deze school (‘regent’ Van Munster?)
toont zich bewust van de mogelijkheid, dat jongelui op het internaat geplaatst werden om
andere redenen dan het voornemen om priester te worden. Hoe zou men ook de motiveringen van de leerlingen of hun ouders kunnen peilen? Een goede helft van de seminaristen
stamde uit het Katwijkse college. Een nieuwe sociale structuur moest worden opgebouwd
inclusief ‘vrienden, types, idioten en goeien’ in divers opzicht. In de loop van het jaar
136 Twaalf Stenen uit de Stroom. De twaalf kloosters van Venray (Venray 1998).
137 Walter Goddijn, De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog 1921-1972 (Kampen 1993 2e
druk) 25-30.
138 Jos Perry, Jongens op kostschool. Het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten, Utrecht 1991. Ik deel
het ongunstige oordeel van Goddijn over Perry’s boekje. Als leerling van Megen had hij beter moeten weten.
Maar hij was er in de laatste jaren, dus kon hij even weinig weten voor de paar alinea’s die hij over Megen
schrijft.
139 Venray – Klein Seminarie, in: N.S. 34 (1964) 422-425.
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verdween er via selectie een kwart. Het aloude ‘hollandse karakter’ bleef gehandhaafd: de
leerlingen uit Holland vormden 62-64% van de populatie; met een opvallend kleiner
aandeel van Rotterdammers – wellicht toe te schrijven aan het St. Franciscuscollege daar.
De seminariefunctie verviel in 1967. Nieuwbouw van een school met gymnasium, H.B.S.
én HAVO zou in 1967 gereed komen en starten onder de naam Boschveldcollege. Opmerkelijk: HAVO werd geschikt geacht als vooropleiding voor de priesteropleiding. Het oude
gebouw werd internaat, deels juvenaat (voor a.s. laici); het werd in 1977 gesloten. Het had
met name een functie gehad voor gezinnen, waarvan de kostwinner voor een multinational
elders lange tijd in verre streken verbleef. Maar ook problematische knapen werden
geplaatst. Hilarion Goossens zette zich met de jonge paters Piet Hendriks en Peter Franken
voor hen in.140
Katwijk
Katwijk had een gesloten internaat. Eerder was het missiecollege gevestigd geweest
achtereenvolgens in Megen, Baarlo en Sittard. Gelegen in Holland bood het minder contact
met een roomse omgeving. In de laatste oorlogsjaren 1944-1945 was her en der provisorisch les gegeven. Bennenbroek, dan pastoor in Oudewater, liet op de boerderij van de
familie Vergeer in Snelrewaard seminaristen lessen geven.141 Otho Thomaasse, actief prefect
in Venray, werd de laatste rector van Katwijk. Het ene missiecollege werd opgeheven.142
In de oorlogsjaren moesten leerlingen uitwijken naar andere scholen. Daarna moest het
missiecollege weer uitwijken naar Sittard, nu naar het buiten de stad gelegen Watersleyde.
Het Katwijkse gebouw was zwaar beschadigd.
Voor alle drie colleges geldt: het aantal leerlingen was betrekkelijk klein nl. tussen de
honderd en tweehonderd. De massaliteit na de Mammoetwet op stads- of streekscholen
is voor de leerlingen veel onoverzichtelijker dan op deze internaten. Deze vorm van
scholing riep echter meer en meer bezwaren op. In 1955 werd op de drie kleinseminaries
een onderzoek uitgevoerd naar de mate van volwassenheid van hoogste klassen. Dit
onderzoek werd gedaan door het Nijmeegse Hoogveldinstituut met medewerking van lector
drs. Wilbert Stoop.143 Het was een voorbeeld van een andere houding: men sprak niet van
meet af aan in idealiserende en moraliserende zin. ‘Volwassenheid’ werd enigermate
gedefinieerd: de mate waarin een jongere in staat was tot een zekere objectivering. Het
resultaat viel niet mee; Megen kwam er nog het gunstigst uit. Daar ontbrak vanzelfsprekend
de sfeer door Van Deyssel als De Kleine Republiek verbeeld.

140 Variant 9 (1976) 153.
141 N.S. 17 (1946/1947) 62-64. Deze ‘jaargang’ bundelt veel van de jaren dat het blad niet kon verschijnen:
vanaf 1942. Leraren waren Auxentius van Schalen, Paulus Overeem en Alcmund Gasman.
142 N.S. 33 (1963) 308-314.
143 Rapport naar aanleiding van een sociaal-psychologisch onderzoek op het Internaat van het Gymnasium te Venray.
De pedagogische situatie. Idem: ...te Venray; ... te Megen; ...te Katwijk; en Rapport... te Megen, Venray en Katwijk. De
beroepskeuze en de achtergrond daarvan. Hoogveldinstituut (Nijmegen z.j). Zie ook RAU 522.431-435.
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Noviciaten en magisters
Er werd in 1927 te Slenaken (soms Noorbeek, de gemeente, genoemd) een landhuis
aangekocht voor een tweede noviciaat naast dat van Bleijerheide.144 Dit Hoogcruts lag op
een heuveltop met ertegenaan een boerderij, in de bijna Umbrische Voerstreek tegen de
Belgische grens. Van 1927 tot 1959 heeft het noviciaat dienst gedaan, zij het met een
onderbreking van zes jaar. De communiteit van de clarissen van het zwaar beschadigde
kasteel te Ammerzoden werd er wegens de oorlogsgebeurtenissen gehuisvest. Eind maart
1951 kwamen de novicen van het grote Vlodropse college naar het sobere, zelfs armoedige
Hoogcruts terug. Nadat het noviciaat gesloten was in 1959, heeft het huis nog als vakantiekolonie gediend. Dit onder auspiciën van de Derde Orde olv haar commissaris Auspicius
van Corstanje. Ook hebben er geestelijk gehandicapten gewoond. In 1979 werd het pand
door brand verwoest. De natuur heeft de ruïne grondig overwoekerd – zij ligt er in 2005
nog.
Het pand vraagt om legenden en geruchten over de voorgeschiedenis. Volgens een
legende zag een herder zijn schapen knielen voor een kruis in een doornenstruik. Dat
leidde tot de bouw van een kapel in 1428 – het Hoge Kruis, een beneficie van de pastoor
van Sint-Maartensvoeren. Het werd via de rector een klooster van de Reguliere Kanunniken
van het Heilig Graf, daar in 1493 gebouwd. Door soldaten van Willem de Zwijger vernield
in 1568, verbrand in 1579 door troepen van Parma, herbouwd in 1603, vergroot in de
jaren 1728-1758, met kerk uitgebreid in 1785, opgeheven in 1796, verkocht in 1798,
verbrand in 1870, klooster van (Franse) Dominicanessen in 1910 ... had het pand een rijke
geschiedenis. Diverse families of heren hebben het landhuis en de belendende boerderij
bewoond. Opmerkelijk: dr. Henri Poels koos voor zijn verhaal over het prille Heerlen de
naam Hoogcrütz. Wonen in historische panden was één van de kanten van het fratersleven.
Naar verluidde zelfs met lijken in de kelder en onmiskenbaar met ratten op zolder. 145
In 1949 werd te Stoutenburg een vervallen kasteeltje met dezelfde naam aangekocht.
De helft van de grote klas novicen, intredende in 1951 zou na een aantal maanden uit
Alverna in het voorjaar 1952 overgaan. In 1959 werd het noviciaat te Hoogcruts gesloten
en verplaatst naar Alverna. Zeer kort was het laatste noviciaat nog in Weert gevestigd.
Novicenmeesters waren Dagorbert Hulshof (1925-1937), Andreas van Houdt (1937-),
Ranulphus Fransen (1932-1934), Landoald Valckx (1934-1949), Probus van der Griendt
(1949-1953), Theodorus Schouten (1951-1961), Castulus van den Eijnden (1961-) – in
noviciaten te Bleijerheide, Hoogcruts, Alverna of Weert.

144 N.S. 2 (1928) 135-136; N.S. 21 (1951) 139-140. Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van
geschiedenis en kunst dl. VIII, Limburg, (1926). De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst (’sGravenhage 1983) 338-395.
145 Het gegeven, dat er kloosters en seminaries in kastelen en landhuizen werden gevestigd, duidt niet op
rijkdom. Veelal was het leven in slecht onderhouden gebouwen allerminst aangenaam. Dat gold én voor
Ammerzoden én zeker voor het landhuis te Hoogcruts met zijn belendende boerderij.

142

VOOR KERK EN MENSENWERELD

Dagorde
Het noviciaatsjaar was onder meer bedoeld om de nieuwelingen aan het kloosterlijke
dagritme te gewennen. Van de vele dagorden geef ik slechts enkele voorbeelden, voor het
noviciaat en voor een studiehuis. Er is enige vereenvoudiging in de loop der jaren aangebracht. Een belangrijk punt was de vraag, of er nog nachtkoor – Metten en Lauden –
werd gehouden. In 1951 werd het weer ingevoerd, nadat er weer novicen in Hoogcruts
intraden.146 Verder nam het aandeel van devoties (gebeden en liederen) af.
Voor 1924 wordt een dagorde voor de studiekloosters geregeld die meer studietijd
moest opleveren.147 Spectaculair waren die veranderingen nooit. Het onderwijs en de studie
moesten gecombineerd worden met de vormen van religieus leven: liturgie, koorgebed,
meditatie. En dan bleven nog de eisen van eten en drinken, recreatie en slaap.
5.30 uur Prime, Terts. Conventsmis met communie. Sext, Noon.
Ontbijt. Soms hoogmis om 7.00 uur of 7.30 uur.
7.30 uur
Meditatie.
8.30 uur-11.10 uur
Drie lessen.
12.30 uur
Tafel.
13.15 uur-14.30 uur
Recreatie.
15.30 uur
Vespers. Pintje.
16.15 uur
Metten en Lauden.
19.00 uur
Lof of meditatie. Tafel. Recreatie.
Recreatie eventueel van 20.00 uur-21.00 uur of 20.30 uur-21.30 uur.
Studietijd ± 6 uur: 11.10 uur-12.30 uur, 14.30 uur-14.30 uur, 17.15 uur-19.00 uur,
20.00-22.00 uur.
Voor het noviciaat is er bij voorbeeld: Ontwerp-dagorde voor onze Noviciaten ter bestudeering aangeboden aan onze Novicenmeesters.148 Gezien de dubbele -ee- mogelijk nog
van vóór 1934 daterend?
6.30 uur

9.15 uur

Metten en Lauden, waarna een kwartiertje vrije tijd, om cel op te ruimen enz.
Dan om 6.45 twee kleine Uren. Conventsmis met H. Communie en een
kwartier dankzegging. Dan volgt ontbijt. Na het ontbijt geestelijke lezing
(Nieuwe Testament, Psalmen)
‘Het z.g. morgengebed, hoofdzakelijk de z.g. afgeschafte gebeden als Litanie
van O.L.V., Broederschap van de H. Antonius, Mart. v.Gorcum, voor de missie

146 Schrijver dezes vervulde daar de hoogste functie in de orde die hij ooit mocht bekleden: die van
klokkenluider.
147 Rau 522.1503 Een moeilijk leesbaar kladje van de hand van dr. Cassianus Hentzen.
148 RAU 522.1712.
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e.d. Dit om ze te leeren.’ [met potlood toegevoegd:] Tientje voor de provincie
[ bedoeld is tienmaal het Weesgegroet van de Rozenkrans].149
9.30 uur Convocatie gevolgd door meditatie voor de novicen alleen. De novicen mogen
wel wat meer leeren mediteeren. Of zou het beter zijn hier een tijd te geven
voor het privaat-bidden van het klein Maria-Officie?
10.30 uur Handenarbeid. ‘Zooveel mogelijk alle novicen moesten eenige handenarbeid
verrichten, b.v. iedere dag een uurtje, als vegen van cel en gangen meermalen
per week, om fatsoen te leeren, ruiten wasschen, tuin schoon houden, koor
poetsen, iedere dag de recreatiekamer doen, in de keuken afwasschen enz. In
alle noviciaten is eenige handenarbeid gebruikelijk. Zorg en waardeering voor
de properheid moeten de novicen tijdens het noviciaat niet afleeren, maar
veeleer aankweeken, dat zal de zindelijkheid in de fratersafdeelingen van onze
groote kloosters bevorderen.’
11.30 uur Zangles.
12.00 uur Bijzonder gewetensonderzoek (weer leeren). Sext en Noon.
12.30 uur-14.15 uur Tafel en recreatie (naar het oordeel van de magister te bekorten)
14.15 uur Bezoek aan H. Sacrament. Maria-Officie of Officium Defunctorum [het koorgebed voor de overledenen].
15.00 uur Op de cel: eerst geestelijke lezing uit franciscaansche auteurs als Regel etc. van
H.Vader Franciscus, David van Augsburg, Bonaventura etc. Daarna studie,
vooral van latijn, uit het nederlandsch in het latijn vertalen. ‘Leeren op de cel
te blijven’.
16.30 uur-17.00 uur Gezamenlijke Kruisweg, daarna thee.
17.15 uur Vespers en meditatie. Tafel.
19.00 uur Les in latijn, rubrieken enz. of op sommige dagen studie ... lezing.
20.00 uur Gezamenlijk Kroontje.
20.15 uur Recreatie.
21.07 uur Gewetensonderzoek. Completen en naar bed.
De magister van Alverna stelde in 1953 een dagorde samen die per experimentum zou
worden ingevoerd.150 Verkort weergegeven: zonder een reeks uitzonderingen, liederen en
gebeden op bepaalde dagen.
6.30 uur
Prime, Terts. Conventsmis, niet meer gezongen op alle dinsdagen
en vrijdag zoals voorheen. Er blijven er nog 137 over! Meditatie.
8.00 uur
Ontbijt.
9.30 uur-12.20 uur Drie lessen. Koffie tussen les 2 en 3.
Van de zondagse hoogmis rept de magister niet – die volgde welzeker. De stille conventsmis was dan communiemis.

149 Een kleine aanduiding hoe vertrouwd roomsen zich toonden ten aanzien van het sacrale zijn afkortingen
als O.L.V., waarmee Onze Lieve Vrouw Maria werd bedoeld.
150 RAU 522.1706 Dagorde Alverna 15 april 1953.
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12.30 uur

Sext, Noon, Vespers. Tafel (middageten). Kruisgebed of Schuldkapittel.
14.30 uur
Na de recreatie studie.
17.15 uur
Thee.
17.30 uur
Metten en Lauden. Tafel. Kruisgebed en recollectiegebeden. Meditatie van een half uur. Discipline op sommige dagen.
Op zondagen en feestdagen worden de vespers gezongen en wel om 17.15 uur. Zegen met
het Allerheiligste.
18.15 uur
Metten en Lauden. Tafel. Recollectiegebeden.
21.15 uur
Recreatie.
22.00 uur
Completen. Gewetensonderzoek.
Hierbij enkele woorden over het vasten en de recreatie. Daar novicen en studenten veelal
jonge mensen waren was de vasten mild. Eten en drinken waren sober, thee of koffie
bleven zonder ‘bijgaven’. Roken en kaarten waren de bezigheden in de uurtjes recreatie.
Behalve de dagelijkse rondjes in de grote kloostertuinen waren er van tijd tot tijd forse
wandeltochten, waarbij soms de vijftig km overschreden werden. Feestdagen, de kerkelijke,
professies en kloosterjubilea werden gevierd met toneel of cabaret, declamatie, koorzang.

Studiekloosters
Vanaf 1928 was de vaste route voor de studenten: te Venray het filosoficum, te WijchenAlverna het eerste theologicum + professie, te Weert het tweede theologicum + wijdingen,
te Maastricht de pastoraalcursus, deels missiecursus.
Het oude klooster in het Peeldorp Venray was nog kleiner dan dat van Megen. In 1925
tussen de vespers en de metten brak om circa vijf uur brand uit.151 Het gehele klooster met
kerk werd verwoest, de inboedel werd gedeeltelijk gered. Maar de bibliotheek met 9.000
à 10.000 banden ging verloren. ‘Verzekering dekt de schade’ – de uitdrukking klonk als
een schrale troost, merkt de schrijver op. ‘Wat lag er meer voor de hand, dan de herbouw
dienstbaar te maken voor de inrichting van een groot studiehuis, dat dus tevens een paar
klassen fraters zou kunnen herbergen?’ Het definitorium besloot op 10 december 1925
tot herbouw. ‘In de brand, uit de brand!’ Het oude klooster was klein: 24 cellen, later
uitgebreid tot 34. Er kwamen er nu 136.
Op een kladje en verder in een ordelijk ingedeeld schoolschrift noteert studieprefect
Cassianus Hentzen voorstellen betreffende uitbreiding van de accommodatie.152 Een los
vel biedt kladnotities over cellen, aantallen lectoren en fraters, broeders, bibliotheken te
Venray en elders. Het boodschappenlijstje dateert kennelijk van omstreeks 1925, van na
de brand die het oude kleine kloostertje van Venray in dat jaar teisterde. Een nieuw en
sterk vergroot studiehuis moest verrijzen. Uit een nauwelijks leesbaar documentje – een
151
152

C. Sloots o.c. in B.G.M.N. II (1948) 170-268.
RAU 522.1503 Cassianus Hentzen, Studium Sacrum in Provincia Germania Inferior.
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velletje – putten we de volgende aantekeningen. De opgave van P. Reverende, de ministerprovinciaal:
1 ‘De theologen in 3-en verknipt.’ Waarschijnlijk is minder verontrustend bedoeld: de
theologanten worden in drie groepen over drie lokaties verdeeld: Venray, Alverna,
Weert.
2 Drie klassen fraters in ca 150 cellen in Venray.
3 Tegen de combinatie Weert-Maastricht:
a één magister en één leskamer voor paters of fraters. Is bedoeld: geen menging van
jonge paters en fraters?
b (onleesbaar) Is bedoeld, dat gezien de stages de jonge paters meer vrijheid hebben?
c Beter nog: in Venray twee klassen filosofie, en de pastoraalcursus overgeplaatst van
Maastricht – en drie recreatiekamers/ leszalen.
4 ’t Best: Venray twee jaar filosofie, (onleesbaar) Wijchen – bedoeld: twee jaar theologie
in Alverna? – en twee jaar (theologia) specialis in Weert.
Dan somt hij het benodigde op voor Venray. Drie klassen à dertig fraters is negentig fraters.
Dus negentig cellen, twee leskamers c.a., één reusachtige recreatiezaal, een dubbel stel
theologielectoren (?). Navenant uitbreiding broeders met één of twee recreatiekamers,
dienstgebouwen, gastenkwartier – nota bene: op feesten en in vakanties met zoveel fraters!
Koor en refter!
Er kwamen viermaal zoveel cellen als in het oude convent, enkele recreatiezalen,
leslokalen, een ziekenhuisje, refter met moderne keuken en gediplomeerde kok met
hulpen, plus werkhuizen. Een Engelse tuin en moestuin werden aangelegd, inclusief vijver
met heuvel en brug. En een kerkhof – wie kreeg er een schoner uitvaart dan een overleden
minderbroeder? De studie-kloosters hadden ook een volleybalveld; in plaats van tennis
beoefende men het tennicoit. Bij binnenkomst in Venray trokken de broeders langs een
omweg door het dorp naar de nieuwbouw: dan kon men zien, dat voor zoveel mensen wel
een groot complex nodig was. Cunibertus Sloots beschrijft met trots het werk van architect
bouwmeester Jules Kayser.153 Het interieur is streng, sober ... De kapel overweldigend ‘zoals
een avondlijk eikenwoud overweldigt door de stronkige kracht ...’ Vergelijkingen met de
dom van Keulen en de kathedraal van Chartres lijken nu zeer onevenwichtig. Wel doet
deze kapel, vooral het koorgedeelte, denken aan die van het Albertinum te Nijmegen. Maar
daar ontbreekt het kerkschip. ‘De prachtige constructie met haar naar elkaar neigende
wanden in het bezonken kloostergedeelte...’ ziet men ook daar. Er volgen juichende zinnen
over de pandgangen en de binnenhof, over de drie koorstallen aan beide zijden van het
koor, de krans kapellen met in het midden de traditionele Portiuncula-kapel. Tot 1933
woonden de zestien leraren van het gymnasium, aan de overkant gelegen, ook in het
klooster. Private missen waren nog regel – de stipendia waren inkomsten voor een kostbaar
studiehuis met zoveel niet verdienende monden.

153 C. Sloots OFM., Het klooster van de VII smarten te Venray in de as gelegd, uit de as herrezen 1925-1947, in:
B.G..M.N II (1948) 170-268.
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Het nieuwe filosoficum te Venray markeerde de consolidatie van de opleidingsroute
die voor velen zou gelden. Komende van het noviciaat legden de jongelui op 8 september
de kleine professie af te Venray. Na twee jaar filosofie volgde men twee jaar theologie in
Alverna en dan nog twee jaar in Weert. Voor de meesten was er dan nog het stagejaar te
Maastricht. De sterk bezette conventen te Weert, Wijchen/ Alverna en Venray bleven de
vlaggeschepen van een wijdaanwezige orde, vanaf de jaren 1930 met vele fraters aan boord.
Het waren er soms om en nabij de honderd per studiehuis.
Sprekend was de klerikale presentie juist in en om Nijmegen. Van over de Graafse brug
stadwaarts kon men studiehuizen aantreffen: van jezuïeten, franciscanen, augustijnen; in
de stad karmelieten, assumptionisten. De dominicanen bouwden hun machtige Albertinum
ten Zuiden; in Brakkenstein alweer jezuïeten in hun Berchmanianum, sacramentijnen ...
om maar de grootste te noemen. En dat alles zonder veel contact. Bij de universiteit
kwamen nog conventen voor paters-docent of -student: voor de franciscanen eerst in de
Vondelstraat, later een klooster in de Vermeerstraat. En het Venrayse filosoficum lag ook
niet ver weg.

De oorlogsjaren
Als intermezzo moeten we even naar de oorlogsjaren, al spraken we er al even over. Alverna
lag niet ver van de route naar de Arnhemse Rijnbrug, maar net buiten het krijgsgewoel van
Nijmegen-Centrum en -Oost. Het oude studieklooster was drie-en-een-half-jaar bezet: van
begin december 1942 tot 7 mei 1946 door Duitsers resp. Canadezen. De opleiding ging
naar Sittard. Katwijk, in de meidagen al getroffen en de kloosters en kerken in Holland
leden onder de hongerwinter ’44/45. Maastrichtse paters en broeders gingen naar ‘Exaten’
te Baexem. Het universitaire studiehuis in Nijmegen-Oost lag maandenlang in het schootsveld.154 Een dagboek van pater-student Sybrand Galama geeft details van de maanden in
frontstad Nijmegen september ’44 t/m februari ’45.155 Voor bijna alle colleges en studiehuizen kwam de bevrijding in de herfst van 1944. Het Nijmeegse studiehuis voor hoogleraren
en paters-student (onder wie Sybrand Galama, Gebhard Voorvelt, Hugolinus Backelandt,
Canisius Vastbinder en de spraakmakende kunsthistoricus Bonfilius Knipping) herbergde
bijna honderd buurtbewoners in de ruime kelders; vele anderen werden door de achtertuin
naar het door de jezuïeten verlaten Canisius gebracht. Galama rondde zijn studie klassieken
af – en werd in september 1945 rector van het college te Megen.
Enkelen waren actief in het verzet. Fredegand Thelen, leraar van het Megense college
moest in dienst bij de Wehrmacht evenals een lekenbroeder. De provincie had zich nooit
bekommerd om het paspoort van de leden – een internationale orde denkt niet in nationale
grenzen. Prudentius van Leusden bleef wegens de omstandigheden langer in het ambt dan
de zes jaar (1937-1946). Hij had het moeilijk, waar medebroeders door de bezetters
154 Uit onze huizen in Nederland in: NS 21 (1951) 132-139 bespreekt die te Vlodrop, Hoogcruts, Slenaken
en Maastricht, alle in het oorlogsgebied gelegen.
155 Ger van Dam, Dagboek van Sybrand Galama. Bewerking van het getypte manuscript (Nijmegen 1989).

CONSOLIDATIE EN BLOEI

147

gearresteerd werden voor verzet en hulp aan joden. Neerlandia Seraphica had op last van
het Rijksbureau voor de grafische industrie oktober 1941 in januari 1942 de uitgave
moeten staken. In 1946 verscheen een ‘oorlogsband jaargang 16’: publicatie van berichten
en brieven door Van Leusden geschreven. De geschiedenis van de inval door de Duitsers
in Baexem, waarbij Anatolius (Jan) Wagenaars en Dominicus Pillen waren betrokken is
nooit goed opgehelderd. Deze broeders uitten zich niet over het terughoudende
provinciebestuur. Benvenutus van Genuchten bracht jaren in een concentratiekamp door.
Lectoren, fraters en andere broeders van het Venrayse filosoficum waren al in juli 1943
geëvacueerd naar het klooster van Duitse confraters Sankt Ludwig te Vlodrop.156 Daar waren
vele paters en broeders opgenomen in de Wehrmacht. Vooral de stilte in de kerstnacht ’44
moet indrukwekkend geweest zijn. Meerdere beschietingen en bombardementen betekenden steeds lawaai en gevaar. Voor de minderbroeders, gewend aan kloosterlijke sfeer,
moeten de aantallen passanten indrukwekkend geweest zijn. Ineens waren er zeshonderd
Russen in de gangen opeengepakt; dan weer 120 Duitse arbeiders, vijfhonderd zusters en
zieken; vele doden, dreigende evacuaties. Venray zelf lag op het slagveld van de nazomer
van 1944: de Peel. Het dorp werd totaal vernield, de grote kerk van Sint Petrus Banden
liep zware schade op.157 Het klooster en het college van de franciscanen, net buiten de
bebouwing gelegen, kregen wel schade maar werden niet verwoest. De tankslag van
Overloon vond niet ver ten Noorden plaats. Neerlandia Seraphica en Rivo Torto verhalen
over de evenementen in die jaren. Na de bevrijding op 1 maart 1945 kwamen er Amerikanen in Vlodrop; dan N.S.B.-kinderen tot januari 1947, voor wie paters de zorg kregen. De
wereld was binnen de kloostermuren doorgedrongen. De Duitse broeders kwamen de een
na de ander terug, voorzover niet gesneuveld. De relatie tussen de twee nationaliteiten was
over het algemeen goed geweest, al was het hart van de Duitsers bij hun landgenoten. In
1951 vertrokken de Nederlandse novicen als laatsten.
De fraters en lectoren van Alverna werden in dorpen van Maas-en-Waal: Wamel,
Beneden-Leeuwen ondergebracht in pastorieën, scholen en andere onderkomens. In die
dorpen waren franciscanen vanouds vertrouwde assistentiepaters. Prof. Rogier van Rossum
SS.CC verhaalt van de bijzondere situatie in zijn dorp met boeren en arbeiders met toen
tientallen jonge mannen in pij binnen de gemeente.158 Wim Hertman kon er iets van
verhalen. Het ging ondermeer om paters die nog de pastoraalcursus volgden.

Lectoren: scholing en functies
Baan (1965) geeft de aantallen van de broeders die werkzaam waren voor de fraters:
docenten, magisters. Er was een sterke toename van aantal lectoren. In 1856: 6, 1894: 14,

156 Het complex is voor een deel omgebouwd tot een ‘spiritueel centrum’ van oosterse snit.
157 Twaalf Stenen uit de Stroom. De twaalf kloosters van Venray (Venray 1998).
158 Zie zijn relaas in hoofdstuk 6, waar sprake is van Franse congregaties, zoals de zijne: de Priesters van de
Heilige Harten.
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1914: 17, 1927: 23, 1938: 32, 1948: 31, 1955: 34, 1961: 29.159 De jaren ’30/40 brachten
een verdubbeling t.o.v. de twee eerste decennia. Hierbij zijn waarschijnlijk die in de
missiegebieden niet meegeteld.
Bij het vervallen van een noviciaatshuis en vermindering van studiehuizen daalde het
aantal magisters en lectoren. Wel vroeg ieder vakonderdeel zijn docent. Het derde en vierde
jaar die de langste tijd te Weert werden gegeven, had de vorm van een rolcursus – dat eist
minder docenten. In de jaren zestig van deze eeuw riep men soms de hulp in van docenten
van andere orden. Voor Venray waren dat op de eerste plaats de eveneens bruingepijde
en ongeschoeide karmelieten van het naburige Smakt. Zij pasten nog het best bij de
voormalige Discalceaten – De Carmel was gescheiden in Geschoeiden en Ongeschoeiden.
Bij de studieconcentratie in 1965 was de samenwerking tussen docenten van de deelnemende groeperingen ingesloten. Onder voorbehoud is het totaal franciscaanse lectoren en
magisters te stellen op ruim 150 voor de gehele periode. Wat de diensttijd betreft: men
leze b.v. 1952-1954 van september 1951 tot september 1954. Voor het slotjaar 1967 geldt
de laatste maand voor de grote vakantie. Het is mogelijk, dat iemand ooit in de loop van
het jaar aantrad of heenging.
Een aantal lectoren zijn reeds in hoofdstuk 2 genoemd. Ook nu levensdata, studie,
lectoraat en eventuele andere functie voor de broeders die in deze derde fase als docent
in functie kwamen. Ook nu gaat het niet om een volledige levensloop, maar om een beeld
van de scholing en functioneren van de docenten tot in 1967. Relevant is de vraag, of de
docent een universitaire studie heeft gedaan en aan welke universiteit dat gebeurde. Een
minderheid heeft een doctorstitel behaald, enkelen verkregen bovendien de Leuvense
magistertitel. Zie bijlage lectores derde fase.
Van de 75 lectoren waren er een ca 70 die een universiteit hadden bezocht (ca 93%)¸
minstens 40 hadden de graad van doctor (ruim 53 %), twee bovendien de magistertitel.
De graad van doctorandus wordt nooit vermeld, men mag aannemen dat deze door bijna
allen is behaald. Enkelen verkregen in Rome de graad van lector generalis. Van een tiental
paters zijn de gegevens onvoldoende, de tendens is wel duidelijk. Enkelen studeerden
achtereenvolgens aan twee of drie universiteiten. Deze lectoren studeerden in Leuven (25),
Nijmegen (20), Rome (12), München (5), Parijs (4), Leiden (4), Jeruzalem (2), Münster
(2), Amsterdam (2), Innsbruck (1), Freiburg (1), en Londen (1).160 Men bedenke, dat hier
niet alle lectoren die in de missiegebieden werkzaam waren, genoemd zijn. Omdat daar
de situatie zo anders was dan in Nederland hebben we de opleiding daar niet besproken.
Het corps universitair geschoolde lectoren groeide vanaf de jaren 1920 en de opleiding
bloeide tot ver in de jaren 1960. Lectoren waren, zoals in middelbaar en universitair
onderwijs, vakdocenten. Het woorddeel ‘vak’ benadrukt de onderlinge scheiding van die
159 A. Baan o.c. (1965) 177.
160 Vedastus R.C.M. Ruijs (1932-1980) (als lector in Brazilië ging hij Raul heten) was één van de paters
franciscanen die aan het Studium Biblicum Franciscanum studeerden. Hij beschrijft het instituut en de omgeving
in N.S. (1962) 179-183. De redactie voegt er de namen van 15 paters, onder wie 4 lectoren daar werkzaam,
en 9 lekenbroeders aan toe.
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inhouden. Het gaat om filosofen, empirische wetenschappers, historici, theologen, bijbelgeleerden, canonici en liturgisten. Er was geen intensieve samenwerking, waarbij de inhouden, methodiek en beoordelingen besproken werden. 161
In 1967 werden enkelen als docent genoemd voor de Katholieke Theologische Hogeschool van Utrecht: Clemens Epping, Nicolaas van Bohemen en Ubald Muskens voor de
bijbelexegese, Ildefons Bremen voor theologie, Donulus van Munster voor filosofie
(Zacheus Zweerman zou nog volgen), Germanus de Kok voor kerkgeschiedenis, voor de
gedragswetenschappen Osmund Schreuder en Wilbert Stoop.

Zelfwerkzame fraters
In onderwijskringen is het woord ‘zelfwerkzaamheid’ ontstaan. Mogelijkerwijs is het toe
te schrijven aan een onderwijspraktijk die bestond in het aanbieden van kennis die door
de leerlingen ingeprent en gereproduceerd moest worden. Activiteiten die meer van de
leerlingen zelf uitgingen zouden dan ‘zelfwerkzaamheden’ kunnen heten. In aansluiting
op het onderwijsaanbod is er wat fraters in eigen tijdschriften, ‘kransen’ (studiegroepjes),
fratersacademies en studiedagen produceerden.162 Enkele voorbeelden laten iets te bespeuren van de horizon van deze studenten. Een inventarisatie en analyse van de inhouden van
deze activiteiten zou ook een bijdrage tot de kennis van de opleiding kunnen zijn. Men
zou ook latere prominenten (lectoren, oversten, docenten aan andere instellingen, wetenschappers, scribenten en kunstenaars) kunnen aantreffen.
Venray had het tijdschrift Rivo Torto verwijzend naar Rivotorto bij Assisi, waar Franciscus en de eerste broeders uit een schamele hut verdreven werden.163 Mons Alvernae paste
uiteraard bij het studiehuis in Wijchen gelegen.164 Er was in 1926 een speciale aflevering
bij het zevende eeuwfeest van Franciscus overlijden of transitus. 165
Een enkele voorbeeld, uit 1928, geeft thema’s voor de vergaderingen van de academie
als: de forma corporeitatis, de wilsvrijheid van God, de invloed van God op ons vrij willen,
Dun Scotus, St. Thomas en St.Bonaventura, het martyriumidee bij de franciscaanse
missionarissen, de materia- en formaleer bij Bonaventura en Thomas toegepast op de
engelen, St. Bonaventura en de wetenschap in de minderbroeders orde, het materialisme
161 Ter vergelijking: in 1972 startte het H.B.O. voor verplegenden in Nijmegen en Leusden. De vele vakken
werden gegroepeerd in drie vakgroepen: de verpleegkundige, de medische en de menswetenschappen. Het
reglement voor tentamens en examen eiste een voldoende per vakgroep, zodat elk aspect zijn toekomend aandeel
had. Met name in de heterogene derde groep was overleg nodig.
162 De stichters van de academie waren geweest: de paters Caecilianus Huigens, Vitus Hentzen, Paulus Hase
en de fraters Mansuetus van Nieuwenhoven en Aurelius Pompen. Deze laatsten waren al in Megen met een
dergelijk instituut begonnen.
163 De archiefinventaris RAU 522 biedt materiaal in de reeks 1913-1939.
164 RAU 522. 1940-1963.
165 RAU 522.1946 jaargang 1930/31 jubileumnummer 25 jaar fratersacademie augustus 1931 en Franciscaans
Idealisme bij het eeuwfeest van de Provincia Germania Inferior 1228-1529-1929 (juli 1931). RAU 522.1949
jrg.1933-34 speciaal nummer bgv priesterwijding van de eerste fraters-missionarissen Brazilië.
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van de 19e eeuw, het probleem van het lijden, het probleem van het kwaad.166 Deze
onderwepen spreken van een ander klimaat dan het naoorlogse. Verder waren er onderwerpen uit de missiologie, de ordesgeschiedenis, kunst, liturgie. Maria Montessori werd
besproken, en de Pseudo-Dionysius, de Lourdeswonderen, de boekenwet, het Aloysiusprobleem (wat dat ook moge zijn), het farizeïsme, de wetten van Mendel, tropische ziekten,
diverse -ismen, het alcoholprobleem, jonge katholieke dichters. Kortom, ook enigszins
actuele thema’s kregen de aandacht.
In 1948 fuseerde het Alvernese tijdschrift met dat van Weert tot Bonaventura.167 Enkele
nummers zijn geïllustreerd door Mariophilus Celie: houtsneden in een dramatische stijl.
De lijdende Christus, de Verloren Zoon (naar een voorbeeld?) ... maar ook Bedelmonnik:
de frater die bij toerbeurt de wijwaterbakjes vulde met als fooi een of meer sigaretten.
Weert had Aldenborgh, de naam van het voormalige kasteel.168 Met de concentratie van de
theologie in Alverna werd het PAN periodiek van het Studium Theologicum te Alverna
voor de jaren 1961-1966.169 Zelfs het noviciaat te Hoogcruts kreeg een blad in 1951: het
Kaproen.170
Frater Castulus van den Eijnden, de latere provinciaal, gaf in Mons Alvernae een
geschiedenis van de fratersacademie 1906-1931.171 De onderwerpen lagen op het terrein
van filosofie en historie – Alverna was tot 1924 filosoficum. Het gebruik van Latijn verliep;
er werd weinig gedebiteerd in het Frans of Duits – in het Engels kennelijk al helemaal niet.
In 1924 werden de disputationes afgeschaft – een teken, dat de scholastieke methode aan
het verdwijnen was. Ook het vijftigjarig bestaan werd verslagen.172 Germanus/ Jan de Kok
stelt in zijn historische inleiding op de ledenlijst van de provincie (1977) ‘Wat sterk opvalt
is, dat vooral in de fraterstijdschriften Mons Alvernae en Aldenborgh op een heel andere wijze
over Franciscus en het Franciscaanse ideaal geschreven gaat worden. Er is een duidelijke
breuk met de oude Recollectie’. Het gaat dan om het herdenkingsjaar 1926 en volgende.
Deze auteur wijst op de katholieke beweging, op de missie-inzet. ‘Vanuit een herleefde
belangstelling voor Franciscus vertaalde men de armoede ... in de richting van een pioniersmentaliteit. De ontginningsdrang kon welhaast alle kanten op, inclusief die van de sociaalmaatschappelijke vernieuwing, waarvan in de dertiger jaren jonge Katholieke intellectuelen
dromen.’

166 N.S. 2 (1928) 273-275.
167 RAU 522.1985-2002 Bonaventura, periodiek van de fraters theologanten van Weert en Alverna – gedrukt
ondermeer verslagen en inleidingen van studiedagen.
168 RAU 522.1964-1984 Aldenborgh, periodiek van de fraters theologanten te Weert 1925- t/m 1948.
169 RAU 522.2003-2007. Dat de fraters aan Comenius’ ‘Pansophia’ of ‘Pampaedia’ of aan een Griekse god
hebben gedacht, is onwaarschijnlijk.
170 RAU 522.2008-2021. De titel slaat op het reepje stof aan de mozetta, dat de status van deze novieten
aangaf.
171 RAU 522.1946 Mons Alvernae. Speciaal nummer voor het 25-jarig jubileum 1906-1931(1931) 8-22. Zeer
veel verslagen en lezingen in RAU 522.1765-1805. fr. Lazarus Zonderland, Geschiedenis van de Weertse
fratersacademie, in: Aldenborch (1927) 282-294.
172 Vijftig jaar fratersacademie Alverna 1906-1956, in: N.S. (1957) 25-26.

CONSOLIDATIE EN BLOEI

151

Een bijzonder beeld van de fratersjaren leverde dr. Sybrand Galama.173 Met zijn
karakteristieke akribie beschreef de classicus, in opdracht van het bestuur, leven en dood
van Pater Leonides Bruns. Deze missionaris werd op 35-jarige leeftijd in China op gruwelijke wijze vermoord, samen met andere christenen en buitenlanders. Leo(nardus) Bruns
kwam via de paters te Amsterdam op het missiecollege te Sittard. In 1930 trad hij in te
Hoogcruts, met als kloosternaam Leonides. Juist hij schreef een artikel over de martyriumleer in jaargang 1934-1935 van het pas opgerichte tijdschrift Mons Alvernae. Het is moeilijk
vast te stellen, wanneer er echt van sterven voor het geloof, van martelaarschap kan worden
gesproken, betoogt de frater. In China gaat het communisme vaak samen met banditisme.
Wordt men dan omwille van het geloof gedood? Twaalf jaar later gebeurde het, een
macaber voorbeeld van voorbereiding op zijn later werk.
In Neerlandia Seraphica treft men tal van verslagen aan van vergaderingen van academies
in Venray, Alverna en Weert. Diverse onderwerpen werden behandeld: historische incl.
eigentijdse, sociologische; uit de H. Schrift; over Gregoriaans, de Franciscaanse geschiedenis. Voor de periode 1925-1928 somt het provincieblad een reeks op, waarin vooral
onderwerpen uit de theologie en de missies worden genoemd.174 Verder ordesgeschiedenis,
dichters, Montessori, de Boekenwet, Mendel, Lourdes, tropische ziekten, het alcoholprobleem, kunst en liturgie …. En ‘het Aloysiusprobleem’, wat dat ook wezen moge. Behoudens het alcoholprobleem, waarmee de clerus zich zorgen maakte, ziet men geen (kerk)politieke onderwerpen..
Er waren kransen: over de Derde Orde, de missies, voor de patrologie en de psychologie. De missieclubs betekenden ook een voorbereiding op de missionaire werkzaamheden
die na de priesterwijding zouden volgen. Overigens er vertrokken jaarlijks ook enkele
fraters naar Brazilië of Pakistan/ India om de opleidingen daar te versterken. Er was grote
belangstelling voor China mede naar aanleiding was het gouden jubileum van mgr. Timmer
OFM aldaar. Er werden lezingen gehouden onder de titels Het franciscaanse offensief in
China en De Germania Inferior in China. De horizon reikte bij alle kloosterlijke beslotenheid
tot in het Verre Oosten, niet vreemd voor Hollanders.
Ondertussen besteedden de lectoren aandacht aan de activiteiten van de studenten.175
Ietwat overbodig én merkwaardig klinkt de openingszin ‘De drang naar zelfwerkzaamheid
onder de fraters is een heel psychologisch verschijnsel.’ Bedoeld: ‘heel belangrijk’? Is
studeren niet een activiteit? De nota vraagt voor de fratersacademie en het tijdschrift
Bonaventura niet te hoge eisen te stellen. Een lezing of artikel, boekbespreking, mededeling
… is er niet alleen voor de meest getalenteerden. Voor ieder zijn er nu werkstukken
verplicht. ‘Omdat het verband academie – tijdschrift – werkstukken vooral in verband met
de kransen en de zg. theologievertaling steeds gecompliceerder werd, is een en ander door
de gezamenlijke lectoren en den Magister besproken … en werden hun conclusies op …
19 september 1950 met volledige instemming goedgekeurd.’ Opgesomd worden dan: de
academie (opgericht in 1902) met maandelijkse en feestvergaderingen met gastsprekers
173
174
175

Sybrand Galama OFM, Pater Leonides Bruns 1912-1947 in: NS 29 (1959) 221-228.
N.S. 2 (1928) 273-275.
Nota N.N., Over de zelfwerkzaamheid van de fraters, Weert 19 september 1950.
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en vergaderingen. Teksten kunnen gepubliceerd worden. Het tijdschrift Aldenborgh
(1925-) wordt nu gefuseerd met Bonaventura. Wie nog geen bijdrage aan de academie of
tijdschrift heeft geleverd noch actief lid van een krans is, moet een werkstuk maken –
waarvoor termijnen worden gesteld. Het thema worde gekoze in overleg met de lector uit
een bepaald studievak. Een goedgekeurde tekst kan door de lector gebruikt worden in een
werkcollege.
En dan waren er de studiedagen. Deze bijeenkomsten leidden tot enkele publicaties,
al of niet in druk verschenen. Onder de titel In sanctitate et doctrina werd in 1951 een
publicatie voorbereid voor het eeuwfeest van 1953. Het zou verschijnen als bijzondere
uitgave van Bonaventura, het gefuseerde tijdschrift van de klerikaten van Alverna en Weert.
Het studiejaar 1951-1952 zou eraan besteed worden. De verschillende hoofdstukken –
twaalf in getal – worden begeleid door de lectores Adelard Epping, Fidentius van den
Borne, Bertulf van Leeuwen en Aquilinus Emmen. Het geheel biedt een gedegen aanblik;
het eigene van het franciscaanse denken komt er sterk in uit. De studiedagen te Venray
op Pinksteren 1955 gingen over het godsbegrip. Elf kransen van elk vijf fraters waren
gevormd.176 Het Academiekoor trad op met een lied van Van Beethoven. Referaten waren
er van auteurs: W. Schmidt, M. Scheler, G. Marcel, G.W. Allport. Stellingen lokten
discussies uit.177 Filosofie der geschiedenis paste in Venray in 1956178, Anthropologie in
1958. Theologie van de dood was het thema in 1956 in Alverna. Psalmen van Gelineau
van het Academiekoor leidden de voordrachten in. Declamatie van gedichten van J.C.
Bloem en een vrije bewerking van Bernanos’ Dagboek van een dorpspastoor vulden de
spreekbeurten aan. De studiedagen te Alverna gehouden van 1 tot 4 maart 1962 handelde
over het lekenpriesterschap en de sacramenten.179 Andere thema’s waren Hedendaags
atheïsme (1959), Christendom en Filosofie (1960), Schuld en eindigheid (1963).
Er was ook een missieacademie of missieclub in het Venrayse filosoficum met veel
aandacht voor de diverse missies, het accommodatieprobleem, de Islam.180 Sommige jonge
paters volgden nog in Maastricht de missiecursus, maar hadden als frater zich al kunnen
voorbereiden. Portugees, Maleis, Engels werden overigens veelal pas in het missiegebied
geleerd. In 1962 hielden de jonge paters studiedagen in Maastricht, samen met de redemptoristen, over de vrouwelijke religieuzen. Eerste spreekster was Alix Alkemade, franciscanes
van Bennebroek, een nieuw fenomeen: een vrouw voor een gehoor van priesters.181 Uit de
onderwerpen voor de studiedagen is meer nog dan uit de tijdschriften af te leiden, dat er
176 RAU.522. 1806-1814.
177 Enig materiaal bood mr. Harry Beekman te Nijmegen. Hij speelde als fr. Elmar de hoofdrol in Het dagboek
van een dorpspastoor van Georges Bernanos.
178 Filosofie van de geschiedenis werd geredigeerd door frater Zacchaeus Zweerman, de latere hoogleraar en
Ivo de Wolf. Henk de Wolf werd lector historische pedagogiek te Amsterdam, nadien hoogleraar pedagogiek
en bestuurslid te Nijmegen. Hij ging daarna over naar de Open Universiteit te Heerlen.
179 RAU 522.2002 Brochure De leek. Aspecten van een hedendaagse lekentheologie.
180 RAU 522.1815-1854.
181 Zr. Dr. Alix A.J.M. Alkemade was directrice van de meisjeskweekschool Sint Lucia te Rotterdam. Zij
promoveerde in Utrecht op Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850 (Den Bosch
1966).
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onder de fraters wel enigermate kennis werd gemaakt met eigentijds denken en cultuur.
De stap van de koorzang naar de klassieke muziek was voor de geoefende stemmen geen
grote.

Toetsing, geen evaluatie – wel beoordeling
Proefwerken en examens leverden cijferlijsten op. Baan geeft weer veel statistische data
onder het kopje De huidige verdeling van ‘het intellect’.182 Overigens gaat het meer
bescheiden over kennispunten. Hij berekende het gemiddelde van de cijfers van de paters
in een bepaalde werksoort, ooit behaald tijdens de opleiding. Dit om een eventuele
suggestie, dat de zwakkere studenten wel naar de missie gestuurd zouden zijn, tegen te
spreken. Latere lectoren en andere academici behaalden een 8 min of plus. De anderen
een 7 min of plus. Scherp verweer tegen deze becijferingen willen we niet wagen, al is enige
scepsis gepast. Reeds dit kleine onderwerp van het cijfers-geven doet ons realiseren: wat
weten we weinig van het feitelijke onderwijs én de studie in deze opleidingskloosters. Een
evaluatie van het gehele onderwijsproces door de lectoren zelf was belangrijker geweest.
Zoiets lag echter buiten de toenmalige horizon van docenten, zeker in het hoger onderwijs.
De magister had de opdracht de kandidaten voor de plechtige professie te selecteren.
Een niet-geschikte magister inzake (ped)agogie kon juist een bruikbare functionaris zijn
voor dit doel. Ongeschikt bevondenen werden heengezonden zonder enig overleg. De
frater had toch zelf ook zijn keus gemaakt. Kritische studenten hadden bij kunnen dragen
aan de nodige veranderingen in orde en/of provincie. Pas in de laatste jaren was er overleg
– wel met andere magisters dan voorheen. Zonder te dramatiseren moet men toch zeggen,
dat hier een ingrijpend moment lag voor betrokkenen. Voor wie na de wijding en jaren
pastoraat zelf nog moest beslissen, lag het wel zwaarder. Die crisis viel vooral na de hier
besproken periode.

Pastoraal-klinische training
In 1967 krijgen A.J. Bosse, F. van Tienen en W. Alting von Geusau opdracht tot studie aan
het Institute for Clinical Pastoral Training in Topeka bij Kansas City (VS).183 In 1968 keert
Alting von Geusau terug om in Nederland deze nieuwe aanpak van de pastoraal te organiseren. G. Vergouwen gaat ook naar Topeka, P. van de Klein blijkt in Princeton te studeren,
Van Tienen is nog in Topeka.184 Dit bericht duidt op een wending in het pastorale werk.
Het met collectieve middelen (volle kerken en stadions, processies en landelijke pers …)
benaderen van het kerkvolk gaat over naar een meer persoonlijk contact.

182
183
184

Baan o.c. (1965) 261-271.
Variant 1 (1967) 21, 253-254.
Variant 2 (1968) 63.
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S AMENVATTING
Deze fase kende de sterkste groei van leden; twee noviciaten werden nodig, de studiekloosters waren volbezet. De studieprogramma’s – waarover in het volgende hoofdstuk
– vertoonden geen grote veranderingen vanaf dat van 1924. De wetenschappelijke inhoud
is gezien de universitaire scholing van de docenten goed. Het doel bleef algemene vorming:
verbale vaardigheid, zowel in woord als geschrift. Die vaardigheid diende het leiderschap
in een parochie of een ander verband. De ‘geestelijke’ diende een zeker overwicht op het
kerkvolk, de leken te verwerven. Een en ander hing uiteraard ook af van de capaciteiten
én de inzet van de afzonderlijke persoon.
De spanning tussen filosofie, empirische wetenschappen en ‘kerkelijke wetenschappen’
nam toe. Wijsbegeerte en wetenschappen kregen meer en meer hun eigen gewicht. Met
name het existentiële denken duidde na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe mentaliteit
of houding aan. De kerkleiding beval nog nadrukkelijk het thomisme aan als veilige
doctrine, zonder de vrijheid van filosoferen en theologische bezinning op het geloof te
verbieden. Per uitzondering kwam het tot de dreiging van een Romeinse visitatie, hetgeen
elders tot ontslag van docenten leidde. De franciscanen ontkwamen aan dergelijke sancties.
De onderlinge loyaliteit was groot, het generalaat was een tussenstation. De Kerk wist
hoezeer zij orden als die van de franciscanen nodig had, juist in de wereldwijde missiegebieden.
De werkzaamheden breidden zich steeds meer uit. Enerzijds bleef er de gewone en de
buitengewone zielzorg in parochies of rectoraten en assistenties. De godsdienst was sterk
aanwezig in liturgie en devoties binnen het klooster; zij werd er beleefd en gevierd. Dat
alles werd mét de kerkelijke doctrine inzake geloof en zeden voorgehouden aan de leken
vanaf de kansel, in de biechtstoel in het bijzonder. Er waren functies voor paters in het
sterk groeiende aantal R.-K. organisaties. Voor maatschappelijk of sociaal werk, jeugdwerk
en sport zetten zich paters in, niet zelden samen met leken van de Derde Orde. De
Limburgse mijnstreek was hét voorbeeld van sociale actie voor arbeiders. Het apostolaat
in het nauwelijks katholieke Friesland en het zo ‘gemengde’ Noord-Holland waren nieuwe
ondernemingen buiten het gebruikelijk parochiële stelsel. Het bedrijfsapostolaat zou
volgen. Het aarzelende én recollecte karakter van de provincie van de eerste fase was
voorbij. De religieuzen in sensu stricto waren actief in de wereld.

4 Studieprogramma’s

In hoofdstuk 2 zijn enkele summiere programma’s van omstreeks 1900 genoteerd. Daarbij
is de algemene structuur al aanwezig: filosofie, dogmatiek en moraaltheologie, kerkelijk
recht en kerkgeschiedenis. De filosofie was nog geen zelfstandige discipline. Het ging om
het aanreiken van de Latijnse scholastieke terminologie om de theologische traktaten te
kunnen lezen. Hét voorbeeld is de transsubstantieleer betreffende de eucharistie. In 1923
werd het eerste uitgebreide plan onder leiding van Cassianus Hentzen besproken. Het werd
in 1924 ingevoerd.

Constituties en Statuten: de Studiis
Het provinciaal archief bevat enkele uitgaven van documenten die leven, werken en de
studie regelen. Constitutiones Generales Ordinis Minorum dateren van 1889.1 Elk artikel geeft
nadere bepalingen bij citaten uit de Regula Bullata. Van een jaar later is een herziening.
Het voorwoord hierbij spreekt van erkenning van de lokale verschillen binnen de orde.
Voorschriften moeten meer bij de tijd gebracht worden, heet het al. Enige geschiedenis
wordt er geboden. In 1768 was er op een generaal kapittel te Valencia in Spanje een
herziening voorbereid. Deze kon echter niet gepubliceerd worden ‘door de woelingen der
tijden’. Lange tijd waren er geen kapittels meer mogelijk. Het gaat hier zeer waarschijnlijk
om de constituties van Barcelona bij de stichting vermeld. In 1827 verscheen er een
uittreksel van de herziene regels van Valencia. Van een reeks volgende jaartallen was deze
van 1889 voorlopig de laatste. De laatste regels van de tekst zijn van belang in verband met
het recollecte karakter van de Nederlandse provincie: ‘Iidem Patres expresse tamen
declararunt per has Constitutiones minime abrogari Reformatorum, Discalceatorum et
Recollectorum Statuta pecularia vel alia iura apostolica auctoritate confirmata’. De Vaders
(hier de hoogste oversten van de orde) verklaren nadrukkelijk zo min mogelijk af te zien
van bijzondere bepalingen geldend voor de Reformaten, Discalceaten en Recollecten door
het apostolisch gezag (Rome) bevestigd.
Voor ons thema is van belang Caput V par.2. De Studiis. (p.33). Het is een summiere
tekst van enkele alinea’s. Als vooropleiding wordt studie van de Grammatica (Latijn) et
cetera gevraagd. Er wordt geduid op de artes liberales. Dan worden vereist studia philosophi1 Rau 522.31. Ook uit 1889 stamt een herziening van Statuta et constitutiones generales franciscanae cismontanae
Ordinis Sancti Francisci Minorum Reformatorum anno Domini 1642 celebrata, goedgekeurd door Paus Urbanus
VIII. RAU 522.33. Deze titel brengt verwarring, want de regelingen van Barcelona en Valencia duiden op het
ultramontaanse deel van de orde, waartoe zowel Spaanse als Nederlandse minderbroeders zich rekenden.
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carum disciplinarum, Sanctae Theologiae: Sanctae Scripturae, Theologiae Dogmaticae, Theologiae
Moralis, Iuris canonici, Ecclesiae historiae ac Sanctae Eloquentiae. Deze passage zal herhaald
worden tot in de laatst aangetroffen editie van de Statuta de Studiis regendis: die van 1957.2
Alleen de algemene lijn van het studieprogramma werd dus gegeven, de uitwerking
overgelaten aan de provincies. De Constitutio Apostolica Sedes Sapientiae deed niet anders.3
In 1954 was er een uittreksel van de generale constituties met oude en nieuwe bepalingen
over lectoren en studies.4 Interessant is nr. 277 ‘In doctrinis philosophicis et theologicis
ex animo inhaerere studeant; ceteros Scholasticos, Angelicum praesertim Doctorem D.
Thomam catholicarum scholarum caelestem patronum magni faciant’. De studenten zullen
ijverig de filosofie en theologie beoefenen: scholastieke schrijvers, en vooral de Doctor D…
als de hemelse patroon van katholieke leerlingen hoogachten. De formulering laat een zeer
rekkelijke interpretatie toe: Thomas is hooggeacht, hij is een patroon. Van een volgen van
enige vorm van thomisme is geen sprake
.
O VERZICHT VAN DE STUDIEPROGRAMMA ’ S
Inleiding
De opeenvolgende studieprogramma’s zijn in een schema verwerkt. De programma’s zelf
zijn in de Bijlagen geplaatst. Een programma diende tevens om de lesuren van de lectoren
te verdelen. In dit overzicht zijn alleen de vakken vermeld, niet het aantal lesuren, niet de
plaats waar die gegeven werden noch de lectoren die deze lessen gaven. De meeste vakken
kwamen elk studiejaar aan de orde binnen het filosoficum resp. de theologica. Soms wordt
alleen de filosofie genoemd, maar meestal worden diverse onderdelen van de wijsbegeerte
vermeld. In dit tweede geval wordt de samenvattende term filosofie niet genoteerd. Men
treft een aantal malen ‘filosofie van…’ aan. Hetzelfde geldt voor theologie en haar onderdelen. Met name bij filosofie en sociologie mag men de termen niet steeds nemen in de
huidige betekenis. Filosofie kan een verlenging van het onderwijs in het Latijn zijn nl. het
onderwijzen van scholastieke termen om de traktaten voor de dogmatiek en moraaltheologie te kunnen verstaan. Sociologie is aanvankelijk de sociale leer van de Kerk en niet de
empirische discipline. Hetgeen in de pastoraalcursus wordt gegeven lijkt nog het meest
op wat later ‘maatschappijleer’ zal heten. Het ging dan om katholieke onderwerpen, maar
ook het bevolkingsvraagstuk en de uiteenlopende denkbeelden over geboortebeperking
werden niet vermeden. Critica kan kenleer heten, de termen metafysica en ontologie nemen
we maar als synoniemen. Voor alles geldt: we schrijven hier geen wetenschapsgeschiedenis.
2 RAU 522.34 Schema constitutionum generalium pro universo ordine fratrum minorum anna 1895 efformatum
(Rome 1895) werd uitgevaardigd door een commisie van de congregatie voor de bisschoppen en regulieren.
Op p. 49 dezelfde tekst. Ook in RAU 522.35 van 1897 wordt dezelfde passage overgenomen.
3 RAU 522.1539.
4 RAU 522.1749 Excerpta e veteris et novis Constitutionibus Generalibus lectores et studia spectantia, Alverna 14
mei 1954.
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In onderwijsinstellingen zijn de syllabi, leerplannen of studieprogramma’s middelen om
de praktijk te organiseren.
De vaak voorkomende latijnse namen voor de vakken zijn zoveel mogelijk vertaald en
in de huidige vorm gespeld: philosophie is filosofie, paedagogiek wordt pedagogiek. Daartegenover staat, dat er vaak titels van traktaten worden genoemd in plaats van namen voor
vakken. Dat het theologieonderwijs aangeduid wordt met die traktaten, is op zich al een
gegeven. Minstens in het verdere verleden werden zij gedicteerd, waarmee de strakke
formulering nog eens wordt benadrukt. Voor de H. Schrift worden niet zelden bijbelboeken
vermeld. Het is niet juist om Tractatus Dogmatico-hermeneuticus zonder meer te vervangen
door Inleiding op de H.Schrift. Het traktaat duidt op bijbelexegese: de Pentateuch, de
canoniciteit van de bijbelboeken, de inspiratie. De toevoeging dogmatico doet vermoeden,
dat het niet om een inleiding op bijbelwetenschap gaat: er worden ook thema’s van de
fundamentele theologie behandeld. Het Boek Genesis verhaalt al over thema’s als de
schepping van de wereld, van man en vrouw. Bij de Kerkgeschiedenis kan het om meer
gaan dan een tak van de historische wetenschap. De Kerk vormt zich ook een zelfbeeld.
En wat moet men met ‘Cosmologie inclusief: grondbeginselen van de wetenschapskritiek’?
Het inclusum past eerder bij de kenleer of als inleiding op de empirische wetenschappen.
Franciscaanse geschiedenis en ordesgeschiedenis mag men niet gelijk stellen franciscanisme
of met franciscaanse spiritualiteit. De historische vakken hebben we niet bijeen geplaatst,
maar b.v. dogmageschiedenis na de dogmatiek. Omwille van de vereiste eenvormigheid
is deze volgorde gehanteerd: eerst de filosofische en empirische vakken, de historische
disciplines, dan de theologische vakken, de H. Schrift, patrologie, liturgiek, kerkelijk recht,
franciscaanse spiritualiteit. De datering van de oudste lijstjes, al in hoofdstuk 2 vermeld,
is onzeker: één dateert omstreeks 1890, een ander is van de jaren om 1900, één van 1906.
Maar is dat laatste niet hetzelfde van ca 1900? We nemen hen samen als ‘de oudste
programma’s’ onder de code ‘1900’.

Programmaonderdelen
Uit de afzonderlijke programma’s is de volgende reeks benamingen van vakken samengesteld.
Telkens is het jaartal ingevuld van het programma, waarin zo’n vak voorkomt. Globaal
zijn de elementen geordend onder filosoficum, theologicum, pastoraalcursus. Voor de
derde periode (ca 1925-1967) werd de filosofiecursus in Venray gegeven, de theologie
werd in Alverna en daarna in Weert onderwezen, de pastoraalcursus was in Maastricht
gevestigd. Telkens verbleven de fraters twee jaar in één van die plaatsen. We zullen zien
dat er gedacht is aan een minder strakke scheiding tussen filosofische vakken c.a. en de
theologische c.a. Ook een uitbreiding van ‘de tweejaar Venray’ naar drie jaar is een
discussiepunt geweest.
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Filosoficum
filosofie/ wijsbegeerte
inleiding in de filosofie
logica
kosmologie
physisch-chemische theorieën
critica/kenleer
filosofie der positieve wetenschappen
algemene wetenschapsleer
filosofie van de natuur
wijsgerige biologie
metafysica/ ontologie
ethiek
wijsgerige/ rationele psychologie
wijsgerige antropologie
godsdienstfilosofie
theodicee
rechtsfilosofie
filosofiegeschiedenis
studiemethoden
kerkgeschiedenis

1900 – 1958
1924 – 1929 – 1958 – 1965
1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958 – 1965
1924 – 1929 – 1940 – 1948
1924
1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1965
1958
1965
1958
1958
1924 – 1929 – 1940 – 1948
1900 – 1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
1929 – 1940
1958 – 1965
1940 – 1948
1924 – 1929 – 1940 – 1958
1948
1900??? – 1924 – 1929 – 1940 – 1948 –
1958 – 1965
1958

franciscaanse geschiedenis
cultuurgeschiedenis
kerkelijke zang

1900 – 1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
– 1965
1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
1948
1929 –1940 – 1948 – 1958

biologie
experimentele/ empirische psychologie
pedagogiek
economie

1940
1924? – 1929 – 1940 – 1948 – 1958 – 1965
1924 – 1948 – 1958
1924 – 1929 – 1940

Theologicum
inleiding in de theologie
geschiedenis van de theologie
apologetica

1900
1958
1940 – 1948 – 1958
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fundamentele theologie
inleiding dogmatiek
dogmatiek
dogmageschiedenis
moraaltheologie
geschiedenis van de moraal
kerkelijk recht
theologia spiritualis
theologia ascetica en mystica
franciscanisme/ franciscaanse spiritualiteit
inleiding in Sancta Scriptura
S.Scriptura (N.T.)
S.Scriptura (O.T.)
exegese
patrologie
patristiek
liturgiek en rubrieken
kerkelijke zang
Grieks
Hebreeuws

1929 – 1940 –1948 – 1958 – 1965
1924
1900 – 1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
1929 – 1940 – 1948
1900 – 1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
1929
1900 – 1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
1948 – 1948
1929 – 1940
1958
1900 – 1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
1900 – 1948 – 1958
1929 – 1948 – 1958
1965
1900 – 1924 – 1929 – 1940 – 1948
1965
1924 – 1940 – 1948 – 1958
1929 –1940 – 1948 – 1958
1924
1924 – 1929 – 1940

De pastoraalcursus
pastoraaltheologie
pastoraalpsychologie
pastoraalsociologie
sociologie (maatschappijleer)
catechetiek
eloquentia/ homiletica
missiologie
talen uit missiegebieden

1929 – 1940 – 1948 – 1958
1948
1958
1924 – 1929 – 1940 – 1948
924 – 1948
1924 – 1929 – 1940 – 1948 – 1958
1948
1958

Het resultaat van dit schematiseren is teleurstellend, als men een opmerkelijke ontwikkeling in de programmering verwachtte. Bijna alle jaartallen van de onderscheiden programma’s moesten vanaf 1924 telkens ingevuld worden, alleen de benamingen van het betreffende ‘vak’ verschilden wel eens. Met het programma van 1924 is de opleiding, behoudens
enkele veranderingen van namen en/of onderdelen van de filosofie, bepaald. Cultuurgeschiedenis is nieuw. Maar kwam in de filosofiegeschiedenis, in de kerkgeschiedenis, bij
de behandeling van het franciscanisme geen cultuur ter sprake? En is er patrologie zonder
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patristiek? Men kan vanaf 1924 slechts enkele toevoegingen of andere benamingen
opmerken. De veranderingen moet men zoeken bij hetgeen de individuele lectoren boden.
Vandaar dat we enkele van hen zo dadelijk ter sprake brengen. Het overleg dat in het
volgende hoofdstuk wordt verslagen, geeft ook informatie over de ontwikkelingen in het
onderwijs.
Overziet men deze reeks dan treft men twee blokken aan: filosofie cum annexis en
theologie met bijpassende vakken. Dit onderscheid gold vanouds. Er zijn twee soorten
studiekloosters: één filosoficum, drie theologica. De kerkgeschiedenis en franciscaanse
geschiedenis zijn te onderscheiden van de overwegend speculatieve vakken als wijsbegeerte en godgeleerdheid. Het aandeel van de empirische wetenschappen is gering. De
psychologie was als ‘rationele psychologie’ in het curriculum geraakt. De onderzoeker
Wilbert Stoop bracht enige nieuwe psychologie binnen. Sociologie kwam pas in de
pastoraalcursus aan bod in de vorm van enige maatschappelijke onderwerpen. Stoop was
als één van de weinigen die weet kregen van onderwijskunde, maar in de krans kwam de
pedagogiek niet verder dan de brochurereeks van de Tilburgse fraters rond Sigebertus
Rombouts.
De filosofie is uitgegroeid tot meer dan een inleiding op de theologische traktaten:
kennismaken met Latijnse en Griekse termen en begrippen om de taal van dogmatiek en
moraaltheologie te verstaan. Zij heeft: logica, kosmologie, critica en wetenschapskritiek,
ontologie, theodicee, ethica. De aandacht voor de geschiedenis van de wijsbegeerte
betekent ook, dat men over het denken door de eeuwen heen denkt. Dat dat ooit ook tot
geschiedenis van de dogmatiek zou leiden, was te verwachten. Men leeft dan niet meer
binnen een doctrine, maar beziet haar – kritiek is dan mogelijk. Meer ‘positieve’ vakken
zijn de bijbelstudie en de patrologie, met enige ondersteuning van onderwijs in het
hebreeuws en het grieks. Positief in deze zin: teksten en historische gegevens spelen een
grote rol. De theologische hoofdvakken blijven: dogmatiek en moraalleer, ingeleid door
apologetica die later vervangen wordt door fundamentele theologie. De thema’s van de
dogmatiek zijn af te lezen aan de titels van traktaten: God, de Drie-eenheid… Voor de
religieuze vorming past aandacht voor ascese en mystiek, voor liturgie. De gregoriaanse
zang moest geoefend worden. In de pastoraalcursus kwam naast de pastoraaltheologie
enige psychologie en sociologie aan de orde. Catechetiek en lessen Eloquentia ondersteunden de eerste godsdienstlessen en preken door de neomisten gegeven.
Als hier van ‘vakken’ wordt gesproken, is dat slechts om soorten onderwerpen aan te
duiden. De scholing is geen inleiding op wetenschapsbeoefening. Die zou voor een kleine
groep na de wijding aan een universiteit worden voortgezet – ‘voortgezet’ omdat deze
fratres electi zich al in kransen en academiesessies onderscheidden. Uiteraard maakt de
studenten kennis met de eigen denkwijze, zelfs wel met de methoden van een wetenschapsgebied. Iets daarvan moest de geesteshouding beïnvloeden. Die voor de historische vakken
werd ook wel apart aan de orde gesteld. De verschillen tussen wijsgerig en theologisch
denken drongen zich wel op. Dat hier ook een bron voor spanning lag voor jongeren, laat
zich raden. In hoofdstuk 4 wordt erover gesproken: de lectoren stootten onvermijdelijk
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op het probleem van de verhouding. Hier pogen we eerst iets van deze onderwezen vakken
te zeggen.

B ESCHRIJVING EN ANALYSE
De vakken en vakonderdelen van de programma’s worden genoteerd. We kunnen niet voor
elke editie nagaan wat er in feite telkenjare door de individuele lector gegeven werd.
Achtereenvolgens passeren lectoren, enige informatie over hun persoon, vermelding van
traktaten en scripta.5 Het gaat dan om docenten die min of meer permanent werkzaam
waren. In deze fase geldt voor de meesten, dat het hun jarenlange taak was. Dat sloot niet
uit, dat er andere taken waren: van assistentie tot en met buitengewone zielzorg. De oogst
aan exemplaren van de traktaten of scripta van de lectoren was schaars. Wellicht heeft een
lector zijn aanbod in de loop der jaren gewijzigd; een exemplaar van Schoonbroods
gestencilde ‘vellen’ met diverse nummeringen getuigt daarvan. Een handboek voor de
moraaltheologie als dat van Noldin of Génicot is een veel degelijker en fraaier uitgave. Het
eerste getuigt echter van een voortgaand denken, het tweede biedt vaste formules die jaren
meegaan. Enkele oudere teksten zijn nog volledig in het Latijn; latere geschriften benutten,
vooral in theologicis, een mengtaal van Latijn en Nederlands. In een inleiding treft soms
een statement over de soort theologie die de auteur beoogt. Gevraagd wordt op welke
bronnen en auteurs de lector scribens c.q. de auteur van het handboek steunde. Maar dan
nog: hoe de vermelding van S. Tromp in een voetnoot van zijn scriptum Fundamentele
theologie bij Van Leeuwen inschatten? En wat het belangrijkste is: hoe zagen lectoren hun
vak? Hoe verstonden zij het herhaalde aanprijzen van St. Thomas Aquinas door Romeinse
adhortaties, decreten en encyclieken als veilige leidsman? Het meest uitvoerige antwoord
zullen we horen op het lectorencongres van 1957.
Bij de notities over enkele lectoren vermelden we niet al hun publicaties. Die hebben
veelal niet direct betrekking op het door hen gegeven onderwijs. De lijsten vindt men in
het derde deel van het werk van Struyker Boudier op de pagina’s 304-351. Het valt daarbij
op, dat naar verhouding de opsommingen van het werk van Vlaamse collega’s als Ceyssens,
Broeckaert, Devolder en Scheltens zeer lang zijn.

A F ILOSOFIE
Onderscheiding
De scheiding tussen filosofie en theologie was op de eerste plaats een praktische: het
filosoficum en de theologica waren gescheiden instituten met een eigen docentengroep en
bibliotheek, ondergebracht in vier studiekloosters. De filosofie werd gegeven omwille van
5 Dat kan inventaris 522 van het Rijksarchief Utrecht (RAU) zijn of het persoonsarchief op het provincialaat
(PAU). Het laatste was niet direct toegankelijk.
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het daarop volgende theologie-onderwijs. In de eerste jaren van de provincie was het
weinig meer dan vervolg op de Latijnse school. Binnen een scholastieke of een streng
thomistische school was filosofie wellicht niet meer dan theologische prolegomena. De
beeldspraak stelt de wijsbegeerte voor als ancilla, dienster van de theologie. Wie kan de
transsubstantiatietheorie begrijpen zonder het hylemorphisme, zonder ooit enige van de
Griekse en Latijnse taal en begrippen te hebben verworven? Substantie betekent in het
Nederlands allang iets anders.
Er was een innig samengaan van het wijsgerig en theologisch denken in de augustijnsfranciscaanse traditie.6 Bonaventura’s Itinerarium mentis in Deum (De weg van de geest naar
God) mag men tot de spiritualiteit rekenen, maar niet tot de theologie? Blondel en Ricoeur
– om maar twee namen uit latere tijd te noemen – wilden filosofen zijn als gelovigen. De
uitdrukking christelijke filosofie was ook voor sommige lectoren een onmogelijke combinatie, anderen hechtten eraan. Met het erkennen van de wijsbegeerte als zelfstandige discipline groeide de spanning tot de theologie en vooral tot de kerkelijke leer.
Voor het onderwijs zijn als vakken te onderscheiden: systematische wijsbegeerte,
geschiedenis van de wijsbegeerte, ethiek. Enkele onderdelen als logica en kosmologie
worden soms afzonderlijk genoemd, de term antropologie treft men pas heel laat aan. Dit
historisch onderzoek naar onderwijs noteert namen, titels, gegevens die te maken hebben
met wat filosofie heette. De vraag dringt zich wel op: Was het allemaal wel filosofie wat
er op studieprogramma’s stond? Een schoolse methode van denken is voor een opleiding
verleidelijk. Zelfs wie weinig begrijpt, kan desnoods memoriseren. Men mag aan de
handboeken niet zonder meer het denken en gevoelen van dé franciscaanse clerici afleiden.
Het soms felle commentaar van lectoren op die teksten, waarvan zegslieden spreken, is niet
te achterhalen.
Struyker Boudier wijdt het achtste deel van zijn reeks Wijsgerig leven aan de Katholieken
en hun filosofie.7 Zijn reeks gaat over ‘het wijsgerig voetvolk’ dat met name in de seminaries
werkzaam was. Al is het niet zonder meer te onderzoeken, ook hij neemt aan dat de
wijsbegeerte het geestesklimaat van de katholieken beïnvloed heeft. In welk volksdeel
trouwens maakten studenten in die mate kennis met de filosofie en haar geschiedenis, zoals
de priesterkandidaten deden? Hij wijst op de relatieve voorsprong van België op Nederland.
Leuven was hét centrum voor studie en onderwijs. De franciscanen met een studieopdracht
gingen veelal naar deze oude universiteit van de Nederlanden. De auteur brengt het
neothomisme ter sprake; de ‘christelijke filosofie’ komt ook bij de Nederlandse lectoren
ter discussie. De naoorlogse grote aandacht voor existentialisme en fenomenologie zal men
ook zien bij de franciscanen: docenten én studenten. Stephan Strasser, hoogleraar voor
de wijsgerige pedagogiek, dacht door op de fenomenologie. Op zijn relatie met de francis-

6 L. de Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte,. Traditie en vernieuwing (Assen/ Amsterdam 1977).
7 C.E.M Struyker Boudier., Wijsgerig leven leven in Nederland en België 1880-1980, VIII De katholieken en hun
filosofie (Nijmegen 1992).
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caan Herman van Breda (Leuven) wijzen we.8 De leer van de R.-K. Kerk blijkt meer en meer
een doctrine, niet zelden met maatregelen tegen auteurs en docenten gehandhaafd. 9
Eerder zijn de docenten al genoemd met levensjaren, studievak, plaats en jaren, hun
lectoraatsjaren en eventuele andere functies. De franciscaanse kopstukken van onderwijs
en wetenschap vallen bij Struyker Boudier onder de titel In Godsnaam....10 Deze verzuchting
duidt op de mindere kwaliteit bij tal van seminariedocenten, vergeleken met zovele
hooggekwalificeerde jezuïeten en dominicanen. Schoonbrood, Schuwer, Epping en jongere
collega’s als Peperzak en Zweerman verdienden overigens meer lof dan deze vrome
verzuchting. Struyker Boudier voert lange stoeten al of niet getoogde leken en priesters,
vooral paters op. Daardoorheen noteert hij opmerkingen over de diverse wijsgerige
stromingen. Het geheel is voor de toeschouwende pedagoog nauwelijks te verstaan.

Algemene filosofie
Voor het onderwijs van Sylvester Coenen (1890-1943) vonden we geen andere aanwijzingen dan dat hij van de Leuvense hogeschool kwam. Voor de geschiedenis van de wijsbegeerte zien we hem terug.
Clementius Schoonbrood (1909-1975) studeerde filosofie te Rome 1934-1937,
promoveerde op De essentia et existentia – een goed scholastiek thema. Hij zette zijn studie
te Parijs voort in de jaren 1949, 1950. Daar was hij aanvankelijk geboeid door de levens8 Anton Monshouwer, Ratio militans. Perspectieven op Stephan Strasser (Bemmel 1997) 30-31 Strasser, van
joodse afkomst katholiek geworden, ontvluchtte het nazistisch geworden Oostenrijk. Met echtgenoot en zoon
vond hij werk bij de franciscaan dr. Herman van Breda. Het echtpaar zette zich aan het ontcijferen van Husserl’s
steno-aantekeningen. De leraar maakte zo kennis met de wijsgerige fenomenologie. Struyker Boudier noteert
in zijn dl. IV p.53: ‘Het Husserlarchief (was) in een ruimte tussen de dikke muren van de abdij van Postel
ingemetseld’. De norbertijn C. Waterschoot bracht het bij Van Breda. Strasser was met Jos. Gielen hoogleraar
pedagogiek in de studiejaren van schrijver dezes, via de franciscaanse opleiding al enigermate bekend geraakt
met Merleau-Ponty en andere auteurs, vooral via R. Kwant.
9 J. van Laarhoven o.c. (1974) 179/180, 232, 282/283 noemt voor ‘het cultureel-filosofisch kader’ voor de
perioden tussen 1848 en 1945 telkens een groot aantal namen van wijsgeren, psychologen en pedagogen,
romanschrijvers. Het religieus en kerkelijk denken is door hen beïnvloed. Verder F. Sassen., Wijsgerig leven in
Nederland in de twintigste eeuw (1960) 305-310, S. Strasser, Fenomenologie en empirische menskunde (Arnhem/
Zeist 1962) 36, C.P. Bertels en E.Petersma (red.), Filosofen van de 20e eeuw, (Assen/ Amsterdam 1973, 2e dr.,
I.M.Bochenski, Geschiedenis der hedendaagse Europese wijsbegeerte (s.l. 1952), R. Bakker, De geschiedenis van het
fenomenologisch denken (Utrecht/ Antwerpen 1964), R.H.J. ter Meulen, Ziel en zaligheid. De receptie van de
psychologie en van de psychoanalyse onder de katholieken in Nederland 1900-1965 (Nijmegen 1988). B. Delfgaauw,
De wijsbegeerte van de 20e eeuw (Baarn 1957). I.M.Bochenski, Geschiedenis der hedendaagse Europese wijsbegeerte
(s.l. 1952) karakteriseert stromingen en personen telkens met een kernwoord: Philosophie der materie, der idee,
van het leven, der existentie, van het Zijn (waaronder het thomisme). R. Bakker, De geschiedenis van het
fenomenologisch denken (Utrecht/ Antwerpen 1964). Kwant, uit de augustijner orde komend, schreef veelvuldig
over Merleau-Ponty. R.H.J. ter Meulen, Ziel en zaligheid. De receptie van de psychologie en van de psychoanalyse
onder de katholieken in Nederland 1900-1965 (Nijmegen 1988).
10 C.E. Struyker Boudier, Wijsgerig leven leven in Nederland en België 1880-1980, dl. III In Godsnaam. De
Augustijnen, Carmelieten en Minderbroeders, Nijmegen 1987; dln.V en VI over Leuven en dl. VIII De katholieken
en hun filosofie, Nijmegen 1992.
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filosofie: Bergson, Blondel. Maar hij raakte hij niet in de ban van het fenomenologische en
existentiële denken, zoals meerdere van zijn collega’s bij augustijnen en franciscanen dat
wel deden. Hier denke men aan het augustijner trio Luypen, Kwant, Scharff en aan de
franciscaan Livinus Schuwer. De Analytische Wijsbegeerte kreeg zijn aandacht. Medebroeders melden, dat zijn medebroeder Alexius van Leeuwen (1902-1999) hem daartoe
gebracht heeft.11 Deze lector van de fratersopleiding in India was magna cum laude
gepromoveerd. Schoonbroods stof lag verre van het kerkelijk voorgeschrevene. Eisen
vanuit Rome kregen als zijn weerwoord, dat die niet over filosofie gingen. Zijn lectoraat
duurde lang: van 1937 tot 1965. Oud-student Jan Sloot meldt uit 1956: Schoonbrood was
bezig met de Engelse Analytici. In een persoonlijk gesprek zei hij hem: ‘al die methodologische scherpslijperijen blijven op de duur vruchteloos; men moet niet enkel de messen
slijpen, maar ook daadwerkelijk op jacht gaan’.
In het fraterstijdschrift verschenen lovende teksten over deze filosoof.12 Struyker
Boudier wijst op de unieke positie van Schoonbrood in katholiek, vooral klerikaal Nederland: een filosofie-docent met weet van deze wijsbegeerte.13 Dit in afwijking van het
gekoesterd neothomisme of een begeesterd existentalisme. In 1958 verscheen een beschrijving van zijn hand van deze Engelse wijsbegeerte m.n. van George Moore’s denken over
de common sense. Het artikel verscheen in de reeks Filosofen van de twintigste eeuw in
Intermediair – een respectabel advertentieblad voor academici.14 In de boekuitgave kreeg
het jammer genoeg geen plaats – een uitgever telt de katernen. 15
Voor het dispuut dat Schoonbrood voerde met de positivist Herman Meijer was de
aanleiding het pauselijk schrijven van 1950. In 1957 verscheen De vrijheid van de philosophie
en de Encycliek Humani Generis, vrucht van hun gesprek. Katholieken werden meer verdacht
dan ooit van een niet echt filosoferen, ondanks de weerstand die dat pauselijk schrijven
ook onder hen opriep. Schoonbrood stelde, dat in de wijsbegeerte alleen ervaring en
inzicht gelden. Wat de Kerk aan filosofie voorschrijft, is geen filosofie in formele zin. De
Kerk eerbiedigt trouwens de vrijheid die wetenschap en wijsbegeerte binnen hun eigen
grenzen bezitten, benadrukte de lector. 16
Zijn cursus titelt Algemene Philosophie.17 Filosofie komt voort uit de drang naar kennis,
niet op een bepaald gebied zoals de empirische wetenschappen. Het gaat haar om het
geheel, om de eenheid-der-dingen. Onderdelen: ontologie, epistologie, axiologie. De
11 Alexius C.B.A. van Leeuwen (1919-1999), ingetreden in 1938, studeerde filosofie te Leuven. Hij werd lector
in Palmaner (India). Promotie magna cum laude te Leuven volgde. Hij was vele jaren lector in Bangalore (19521976). In Nederland terug werd hij medewerker van CEBEMO 1976 en wetenschappelijk medewerker voor
de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de theologische hogeschool van Heerlen.
12 PAU doos 141 map.4 2) feestnr. Rivo Torto.
13 Struyker Boudier o.c.III, p.61-70; F. Sassen o.c. p.196-200.
14 C.A.J.A. Schoonbrood, George Edward Moore. Verdediger van ‘common sense’ en analyse.
15 Wijsgeren van de twintigste eeuw (Groningen), een selectie van een artikelenreeks uit het blad Intermediair.
16 RAU 522.1159-1160 Algemene Philosophie, Metaphysiek en Godsdienstphilosophie.
17 RAU 522.1559 Algemene Philosophie. RAU 522.1560 Metaphysiek en Godsdienstphilosophie. En
522.1561 Losse stencils over filosofische onderwerpen: Wat is filosofie? Geschiedenis van de wijsbegeerte,
Hylemorphisme, Plato’s Ideeënleer.
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kenkritische vragen hebben de overhand. De inleiding spreekt van de ervaringtranscendentie: het menselijk kennen overstijgt de ervaring. Is de zon die dagelijks opgaat én ondergaat
dezelfde? Waarop berust de identiteit van alles?18 Transcendentale reductie is nodig, een
époche van alle onwetenschappelijke en wetenschappelijke oordelen. Wat zijn de fenomenen, de correlaten van het bewuste ik? Het concrete transcendentale ik is het uitgangspunt
van kennis en van ware oordelen. De voorpredicatieve wereldervaring is meer dan een
zinnelijke/ zintuigelijke. Schoonbrood lijkt zich te voegen in de fenomenologische stroming. Husserl’s naam valt. Hij herneemt de geschiedenis van het wijsgerig denken, te
beginnen bij Descartes. Kant, Hegel, empiristen passeren nogmaals, maar nu ter demonstratie van diverse wijzen om het kenprobleem te stellen en op te lossen. Het logisch empirisme
met een vijftal richtingen krijgt een ruim referaat. Ook voor de laicus in philosophicis is
het duidelijk, dat S. niet fenomenologisch verder gaat. Hij concentreert zich op kenkritiek,
wetenschapskritiek. Getuige de zegslieden doet hij dat als aanhanger van de Analytische
Wijsbegeerte. De hoofdstukken spreken over het algemene begrip, het oordeel, over
waarheid en evidentie, oordelen aposteriori en ervaringsoordelen. Namen in de voetnoten
zijn niet te noteren, al was het maar vanwege het grote aantal. Vaak zijn het verwijsplaatsen
bij historische tekstdelen. Schoonbroods scriptum biedt ook ontologie en eindigt met
capita over de normen voor bevestiging, ontkenning, disjunctie, oorzakelijkheid en
finaliteit.
Samenvattingen noch verdere uiteenzettingen passen hier. Blijft de verrassing, dat
Schoonbrood in zijn scriptum fenomenologisch lijkt te beginnen en in andere richting
verder gaat. Hij oriënteerde in de geschiedenis der wijsbegeerte vanaf Descartes; Kant werd
niet ontweken zoals gebruikelijk in katholieke kring. Zijn eigen ontwikkeling toont
kennismaking met onderscheiden richtingen. Dat slechts een minderheid van de studerende fraters voldoende begrepen heeft én verder gelezen heeft, is aannemelijk. Enig probleembesef waar het gaat om ons menselijk kennen en denken zal wel gewekt zijn. De
lectoren Livinus Schuwer, Donulus/ Hans van Munster en Basilius/ Ad Peperzak waren
maar kort in dienst. De scotist Adelhard Epping was werkzaam als docent voor de geschiedenis van de wijsbegeerte.

Geschiedenis der wijsbegeerte
Enige geschiedenis van de wijsbegeerte werd al door Sylvester Coenen vanuit Leuven
ingebracht. De eigenheid van een vak én de historiciteit van ook dit denken worden dan
bevestigd.
Adelhard Epping (1909-1975) – oudere broer van de exegeet Clémens – studeerde
filosofie te Leuven 1935-1939 en promoveerde er op het godsbewijs bij Scotus. Hij was
18 Verrassend is het vijftig jaar later de laatste regels te lezen van een tekst bij de kruiswegstaties van Ted
Feelen. De schrijver is Bas van Iersel, montfortaan, eerder hoogleraar bijbelexegese en rector magnificus van
de Nijmeegse universiteit. In zijn laatste dagen herinnerde hij aan het Egyptische geloof: de zon die dagelijks
opgaat, betekende een nieuwe schepping.
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lector Venray 1939-1964; en tevens pastor voor het ziekenhuis van Venray, rector 19671974. Scotus was zijn grote ideaal. Voor hem fungeerde deze minderbroeder in het
middelpunt van het wijsgerige denken: de gehele geschiedenis van de wijsbegeerte kon
men eromheen bouwen. Zijn docenten te Leuven waren: Dopp, Dondeyne, De Raeymaker,
Mansion, Steenbergen. Hij vertaalde in de jaren ’50 wel Itinerarium van Bonaventura. Tot
zijn teleurstelling ging de uitgave niet door, daar er onvoldoende belangstelling voor de
geplande reeks was.19 Jarenlang gaf hij een krans (werkgroep) over Bonaventura, waar op
universitair niveau gewerkt werd – zo verzekert een jongere collega. Zo was er iets van een
cursus maior voor getalenteerde fraters. De informatie over tientallen denkers kwam tijdens
de gewone lessen over van ficheskaart op ficheskaart: de oudere wijsgeren, Antieken,
denkers uit de Scholastiek, Descartes, Kant, Hegel tot en met Hume. Zeer waarschijnlijk
was de bron: Gilson-Böhner, Christliche Philosophie.20 In de ‘kransen’ (werkgroepen)
werden naast Bonaventura ook eigentijdse denkers besproken. Fraters lazen Blondel, Karl
Jaspers, Marcel. In proefschriften van lectoren zien we Spinoza, Hegel, Heidegger, Kierkegaard ... Levinas werd door Peperzak onder de aandacht gebracht. De lange reeks namen
van denkers heeft als de laatste: David Hume. Bij de systematicus Schoonbrood kwamen
de grote namen – allereerst Descartes, Kant et ceteri, maar dan binnen een uitdrukkelijke
probleemstelling betreffende kenkritiek. De laatste fraters konden iets lezen over Kierkegaard van de hand van hun docent en magister Van Munster. Kortom, de Grote Namen
die eerder genoemd zijn, werden gedicteerd. In 1954 is er enige discussie over een boekje
van Sartre – we spreken daar nog over. Fraterstijdschriften geven vaak artikelen over de
een of andere wijsgeer. In het archief van Epping treffen we aan: existentialistisch atheïsme
door fr.Marcel Taverne; de antropologie van Heidegger door fr. Fulco Roelants. In een
krans zou Epping wel moderne denkers ter sprake hebben gebracht. 21
Ook de leraar klassieken Richard van Zaalen (1920-) gaf enige tijd filosofiegeschiedenis.
Pas afgestudeerd in Parijs kon Zacheus/ Theo Zweerman (1931-) geen lang lectoraat vieren:
te Venray 1965-1966 geschiedenis van de filosofie. Hij werd hoogleraar te Utrecht, eerst
als filosoof, later als dé man van de franciscanologie, staflid Franciscaans Studiecentrum
te Utrecht 1967-1998 met enkele studies over Franciscus. Opmerkelijk is de keuze van
zijn proefschrift over Spinoza, volgens Van Vloten het symbool van het liberale denken,
wars van kerkelijke leer.22
Van de onderdelen logica, kosmologie wil ik hier weinig zeggen. De allermeesten zullen
gebleven zijn bij wat natuurlijke logica heet. Jan-Jozef Soos (1889-1970) studeerde
natuurwetenschap te Leiden. Hij bood in het Latijn nog de transsubstantiatieleer in
19 In 1996 verscheen Itinerarium De weg die de geest naar God voert in de vertaling van J.C.M. van Winden
OFM met een inleiding van A.H. Smits OFMCap. Dit in samenwerking met de werkgroep Bonaventura van het
Franciscaans Studiecentrum te Utrecht.
20 RAU 522.1562 Geschiedenis van de wijsbegeerte, middeleeuwen en moderne tijd. Met dank aan Mr. Harry
Beekman die als frater Waldemar met grote precisie en moeiteloos de informatie van de lector in negen à tien
schoolschriften vastlegde. Dit soort materiaal was verder nauwelijks te verkrijgen. De inhoudsopgave van GilsonBöhner, Christiche Philosophie, weerspiegelt de uitgebreide informatie over het middeleeuwse denken.
21 Rivo Torto 1960 jubileumnummer.
22 Th.H. Zweerman, Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme als ideologie (1975).
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Aristotelische termen. Hij nam verder het handboekje van Reinstadler door. Donulus/ Hans
van Munster (1925-) studeerde filosofie te Leuven 1951-1955. Hij promoveerde summa
cum laude op het denken van Kierkegaard. Hij was lector filosofie en magister te Venray,
een eerder ongebruikelijke combinatie van functies. Logica, wetenschapsleer, kosmologie
of natuurfilosofie (steunend op Van Melsen) werden door hem gegeven.23 Zijn denktrant
zal een andere geweest zijn dan die van Schoonbrood.

Ethica
Egbertus Smeets (1870-1945) was ook in dogmatiek en moraaltheologie werkzaam. Hij
stelde ook een philosophia moralis samen. Het scriptum heeft de conventionele vorm: vele
strikte formuleringen, onderscheidingen en indeling van de tekst. We komen op hem terug
onder theologie. Trudo de Ruiter (1909-1978) studeerde sociale wijsbegeerte te Leuven,
promoveerde op Talma’s sociale leer. Zijn Ethica generalis et specialis in het Latijn kan men
nog nalezen in het handschrift van fr. Bertram van Winden, de latere hoogleraar, vertaler
van Bonaventura.24 Een prominente franciscaan was Didymus Beaufort (1890-1965) was
na studie in Amsterdam, rector van het Venrayse college, zeven jaar lector kerkelijk recht
en ethiek. Duynstee, Luns, Romme, de vele anderen die bij zijn begrafenis in Alverna uit
politieke kring aanwezig waren, getuigen van zijn rol in de katholieke en Nederlandse
politiek.25 Eerder was hij rector van het Venrayse college.
Livinus Schuwer (1915-1995) promoveerde te Leuven in 1949 – promotor was De
Waelhens. Dit op een studie over de sociale dimensie van de wijsbegeerte van Heidegger
Zelfheid en Samenzijn. Hij weerlegt critici van Heidegger: het Mitsein heeft niet alleen
negatieve betekenis. Het eigenlijke zelfzijn is nauw verbonden met de samenleving, ze
bevrijdt van de eenzaamheid doordat ze eerbied voor de waarden van anderen mogelijk
maakt, hun eigen leven doet begrijpen en de verworvenheden van de cultuur kan integreren.26 Hij was maar enkele jaren lector ethica te Venray 1949-1952. De samenwerking met
Schoonbrood bleek onmogelijk: de personen en hun denkwijzen verschilden sterk. Voor
de een gaf de andere ‘maar litteratuur’; de ander wees ‘filosofie gereduceerd tot logica’ af.
De omgang met enkele goede studenten kwam zelfs in het geding. Kopstukken onder de
fraters als Aristides Nachbar zouden met hem dwepen.27 Schuwer vervolgde zijn studie
in Freiburg 1952-1954. Hij werd benoemd tot hoogleraar ethica aan het Antonianum Rome
1954-1956. Schuwer zei over het Antonianum: ‘interesse in de groei van een persoon en
in de ontwikkeling van zijn potenties heb ik daar nooit kunnen constateren. Wel geveinsde
23 A.G.M. van Melsen (1912-1994), chemicus, hoogleraar KU Nijmegen, publiceerde wijsgerige verhandelingen over de verhouding geloof en wetenschap.
24 RAU 522.1567 en 1568.
25 Diverse teksten in N.S. 35 (1965) 318-337.
26 Struyker Boudier o.c. III 124-132.
27 Mondelinge mededeling Gerard/ Sjuul Hogema. In Mediant 5(1998) 310 citeert Wim Moons (ex-lector
Pakistan). Kees Fens spreekt lovend over Bernard (Aristides) Nachbar, ondermeer over zijn professoraat in
Leuven en later in Amerika.
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interesse. Rome bedreef hier curiepolitiek’. Tenslotte werd hij te Pittsburg (USA) hoogleraar, hoofd van een fenomenologisch studiecentrum. Hij publiceerde weinig, stelt
Struyker Boudier, wel vertalingen van Husserl en Heidegger. De filosoof Stephan Strasser
correspondeerde nog met hem.28 Necroloog Vrolijks, later zelf lector, was frater in die jaren
van Schuwer. Hij spreekt van een beslissende periode. Met hem deed een nieuwe wijze
van filosoferen intrede, verschillend van de andere vakken. Studenten waren enthousiast.
Zij kozen voor één van beide lectoren: Schoonbrood of Schuwer, of poogden elk het zijne
te geven. Achteraf kan men zeggen: het was goed voor de relativering; men werd niet tot
één systeem opgevoed. Men zag, hoe denken ook door de persoon werd bepaald.
De Algemene Ethica van Prudentius Driessen begint met een ruime uiteenzetting van
de fenomenologische denkwijze.29 De namen van Husserl, Merleau-Ponty passeren. Er is
voor-predicatieve kennis, er is ‘Stumme Erfahrung’ die geëxpliciteerd wordt in de bezinning, in de wetenschap. Hoe ethos (met een griekse eta) en ethos (met een epsilon)
onderscheiden? De eerste sluit in: behoren, zedelijke waarden. Het tweede zijn gewoonten,
het feitelijke gedrag (ingesloten morele daden). De term egologie is niet zo gebruikelijk.
Zij duidt op ‘het uitgangspunt van het denken ligt in en bij het Ik’. S. steunt onder anderen
op De Petter, Pradines, Dondeyne. Aggaeus Gianotten kwam uit het pastorale werk en had
geen specifieke scholing in de wijsbegeerte. Hij was nog antikantiaans, een vreemde figuur
naast hetgeen zijn collega’s Schoonbrood en Epping boden.30 Enige tijd verving hij ook
Epping voor de geschiedenis; hij gebruikte het handboek Thonnard, vanuit de neoscholastiek geschreven.

Antropologie
Basilius (Ad) Peperzak (1929-) behaalde te Leuven het licentiaat, vervolgde de studie
Sorbonne te Parijs onder leiding van P. Ricoeur. Promotie op Le jeune Hegel et la vision
morale (1960). We horen hem in het volgende hoofdstuk, waar hij zich keert tegen de
suggestie, dat filosofie neutraal zou zijn. Lector filosofie was hij te Venray (1959-1966).
Daarna werd hij hoogleraar ethiek aan de Nijmeegse universiteit en buitengewoon hoogleraar in de systematische wijsbegeerte en de filosofiegeschiedenis te Utrecht. Schrijvend over
de historie van de Nijmeegse universiteit, zegt Schreuder over de hoogleraar Peperzak:
‘Naast Hegel en de filosofen van de klassieke oudheid stonden bij hem Kant, Fichte,
Heidegger, Merleau-Ponty en Levinas in het centrum van de belangstelling. Hij ziet bij
Peperzak. vooral een “bewustzijnsfilosofie”’.31 Peperzak gaf ondermeer een verzameling
teksten van Levinas uit, voorzien van een inleiding.32
28 A. Monshouwer, Ratio militans (Nijmegen 1997). Necrologie W. Vrolijks in Mediant 3 (1996) 65-67.
29 RAU 522.1570 Algemene ethica.
30 RAU 522.1571-1572 Algemene Ethica, Bijzondere Ethica.
31 O. Schreuder, Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. dl.
2 1960-1998 (Nijmegen 1998) 202.
32 A. Peperzak, Emmanuel Levinas. Het menselijk gelaat (Bilthoven 1969).
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Psychologie en pedagogiek
De psychologie werd op het leerplan tot de filosofie gerekend, met het onderscheid tussen
wijsgerige of rationele en experimentele psychologie. Als wijsgerige zielkunde was zij op
de syllabus gekomen. Het vak werd gegeven in het filosoficum en in de pastoraalcursus.
Jeugdonderzoeker Stoop poogde empirische psychologie te geven, aangevuld met enige
pedagogiek. Zijn voorganger was Hippolytus Gerz (1895-1950). Deze studeerde filosofie
te Leuven 1920-1924. Promotie op een studie over Petrus Olivi.33 Lector experimentele
psychologie te Alverna, Bleijerheide, Venray 1924-1935. Hij bewerkte een inleiding tot
de psychologie van Zwanenburg.34 Hij gaf echter de voorkeur aan de jeugdzielzorg te
Venray boven de wetenschap.
Wilbert Stoop wilde naar de missie in China, maar kreeg opdracht tot de studie
psychologie te Nijmegen 1941-1948. Hij was lector filosofie en psychologie te Venray
1942-1959 (Vlodrop 1943-1946). Hij was een bewonderaar van Buytendijk, maar stelde
ook de counseling van Carl Rogers aan de orde – in de lessen of in gesprek? Medewerker
onder de pedagoog Prof. Nic. Perquin S.J. van het Hoogveldinstituut te Nijmegen 19471959 en directeur 1959-1969, nadien adjunct onder dr. Vincent Welten. Benadrukken
we: hij was jeugdonderzoeker, beter in persoonlijk gesprek dan in het lesgeven. De
pedagogiek die geboden werd ontleende Stoop aan Perquin. Opvoedingsdoel is de volwassenheid, door deze gedefinieerd als ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’. 35 In de kransen
behandelde men enkele nummers uit de O.B.R., de Opvoedkundige Brochurereeks van
de Fraters van Tilburg. De orthodoxe onderwijsfrater Sigebertus Rombouts was daar de
voorman van. Diens roomse opvoedkunde zou in de academische kring van pedagogen
als ‘normatieve pedagogie’ worden afgewezen.
Stoops persoonsarchief bevat een merkwaardige collectie van stukken. Recensies: M.
Erickson, Advanced techniques of hypnosis, 1967, een volume van 557 pagina’s; G. Allport,
The nature of prejudice, C.W. Sherif, An outline of social psychologie; L. Berger, From instinct
to identity, 1974. Teksten op zijn werkterrein: Enkele raakpunten van de wetenschappelijke
sociaalpsychologie en het jeugdwerk; Jeugdwerk en wetenschappelijk onderzoek. De Inleiding in
de empirische psychologie, scripta samengesteld uit de aantekeningen van de lessen van
drs. W. Stoop OFM 1966-1967 hebben betrekking op de M.O.-cursus van het Hoogveldinstituut. De geschiedenis van de psychologie passeert met de bekende namen van Wundt,
Gestaltpsychologen, James, de Dieptepsychologen, leerpsychologie, Dilthey, de fenomenologische psychologie.

33 Struyker Boudier o.c. dl.III p.40. Nekrologie in: NS 10 (1950) 130-132.
34 RAU 522.1565-1566 Experimentele zielkunde, bewerkt naar S. Zwanenburg, Inleiding tot de Psychologie
(1926).
35 Nic. Perquin SJ, Pedagogiek. Bezinning op het opvoedkundig verschijnsel (Roermond 1958 4e herz.dr.) Idem,
Algemene didactiek (Roermond-Maaseik 1961).
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Sociologie
Van de empirische discipline was nauwelijks sprake.36 Het ging primo om de sociale leer
van de Kerk, als alternatief voor liberale en socialistische ideologieën; in het studieprogramma viel het onder de moraal of ethica. Op de vakkenlijst van het filosoficum stond geen
sociologie in huidige zin. Het vak werd wel in de pastoraalcursus gegeven; sociologie was
dan niet helemaal te missen. Waar er gesproken werd over het wereldwijde bevolkingsvraagstuk werden naast de pauselijke uitspraken ook resultaten van sociaalwetenschappelijke studies en. standpunten van andere levensbeschouwelijke instanties vermeld. In de
pastoraalcursus leerden de jonge paters het R.-K. organisatieleven kennen.
Cassianus Hentzen (1882-1965) studeerde sociale en politieke wetenschappen te
Leuven 1912-1916. Zijn werk in vier delen is gewijd aan de parlementaire geschiedenis
van de wetten op het lager onderwijs. Hij was lector sociologie (1917-1936) en eloquentia
te Venray en Maastricht (1916-1928) en studieprefect (1925-1934). Hij nam het initiatief
tot het eerste lectorencongres 1923 te Weert en was de voortrekker voor het studieprogramma van 1924.37 Bernward ’s-Gravendijk (1913-1988) was te Maastricht lector
sociologie (1941-1946, 1950-1955), magister (1943/12-1944/5, 1955-1957). Verder
werkzaam bij het KASKI (1957-1967).
Remigius Dieteren (1915-1995) was een mijnwerkerszoon, hij volgde het bisschoppelijk
College te Sittard. Hij trad in te Hoogcruts in 1936 na werk voor arbeidersjeugd. Studeerde
samen met Linus Grond sociale en politieke wetenschappen Leuven 1944-1947; promotie
1959 op De Migratie in de Mijnstreek 1900-1935. Een sociaal-historische studie. Hij werd
assistent en studeerde verder te Heerlen 1947-1955; lanceerde een plan Archief voor de
sociale geschiedenis van onze Mijnstreek (1946), had contacten met Poels, A.C. de Bruin,
Henri Hermans – de bibliotheek en archieven werden echter door de bezetters goeddeels
vernietigd. In 1947 en 1948 tegenstander van plannen voor een ‘Katholieke Internationale’:
Dieteren, Poels en De Bruijn wilden geen aantasting van de standsorganisaties door
verbinding met vakorganisaties. In 1963 ging de standsorganisatie KAB over naar het NKV.
Dieteren was directeur Wijk en Buurthuizen diocees Roermond (1954-1955); en lector
sociologie Maastricht 1955-1967. Verdere publicaties: Veertig jaar arbeiderswoningen in
Limburg 1911-1951 (1951), Mens en Mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (1953) en een geschiedenis van een ziekenhuis te Heerlen
(1954). Magister was hij te Maastricht (1964-1967), dan medewerker van het Sociaal
Historisch Archief Limburg tot 1980. Hij schreef het gedenkboek voor het klooster aan
de Sittarderweg Vijftig jaar zielzorg rond de mijn 1910-1960.
Goddijn wijst op de aandacht voor de empirische wetenschap sociologie, die onder de
Nederlandse minderbroeders druk beoefend zou worden.38 Osmund Schreuder getuigt
van het voorbeeld dat de theoloog Bertulf van Leeuwen gaf. De broers Goddijn volgden,
36 K. Wils, De verleiding van de sociologie. Belgische en Nederlandse katholieken en het positivisme (1880-1914)
in: Trajecta 6 (1997) 156-173.
37 Necrologie door Sigfried Stokman in: N.S. 36 (1966) 55-57.
38 Walter Goddijn o.c. (1991).
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Linus Grond, Antoon Baan, Martien van Hemert … Aanvankelijk voerde het K.A.S.K.I.
onderzoek uit ten behoeve van de kerkprovincie. Ingrijpender was de sociologische
benadering van de kerken én van de orden als sociale bewegingen, instituten. In het
filosoficum en de theologica werd de R.-K. Kerk niet sociologisch beschouwd. Het bestuur
van de Kerk, de relatie tussen kerkvolk en clerus, tussen bisschoppen en het bestuur te
Rome … boden tal van problemen voor een kritische benadering door sociologen. Dat dit
in een priesteropleiding, in de vorming tot functionaris binnen de vigerende kerkorganisatie nog niet in de leslokalen kwam, is te begrijpen. Over de respectabele studie van de
franciscaner socioloog Baan uit 1965 is ook op te merken: hij wees na het vele cijfermateriaal op problemen die de ordeprovincie bedreigden. Deze provincie was echter voor hem
nog de aloude (sinds 1853) bekende en befaamde instelling. Over het verlies aan functie
als klerikale werkgroep binnen de Nederlandse volkskerk werd nog niet gesproken. Dit
paste in het beleid: de priesteropleiding werd, maar dan zonder de conventionele levensstijl, in de rijtjeshuizen te De Bilt niet ver van de Utrechtse Uithof voortgezet.

Verscheidenheid
Deze enkele notities bij de docenten overziend treft de diversiteit van richtingen. Waar het
gaat om het plaatsen van enkele lectoren, werkzaam in het filosoficum, kunnen we kort
zijn: Schoonbrood, Van Munster, Schuwer, Peperzak zijn de belangrijkste. De lector met
de meeste dienstjaren Schoonbrood is vertegenwoordiger van de Analytische Wijsbegeerte
nadat hij kennis had gemaakt met de neoscholastiek en fenomenologie. Schuwer, docent
voor de ethica, gaf fenomenologie. Peperzak is leerling van Ricoeur. Van Munster is wel
Kierkegaardkenner, maar dat betekent niet dat diens geschriften lesstof waren.39 De
geschiedenis der wijsbegeerte werd ook bij de franciscanen als apart vak door een eigen
lector gegeven. Jarenlang was dat Adelhard Epping.
Zonder zich tegen Romeinse voorschriften te keren én zonder zich erdoor te laten
hinderen informeerde men ruim over de geschiedenis van het westerse denken. Het
thomisme, het middeleeuwse denken werd bepaald niet verwaarloosd. De nadruk op de
zelfstandigheid van de filosofie bracht onvermijdelijk spanning tot de theologie, zeker als
deze nog scholastiek of thomistisch was. Inhoudelijk was er een belangrijke wending.
Kenmerkend voor het behoudend denken onder katholieken was de afwijzing van Kant,
de Duitse wijsgeer. Zelfs een enkele lector voor ethica uitte zich zo. De Kerk beheerde toch
de Waarheid, veronderstelden zij. Subjectivisme werd gevreesd door de centrale leiding
van de Kerk. Een naïef realisme leek veiliger dan kenkritische vragen. Descartes, Kant en
vele anderen hebben gewezen op de problemen van de menselijke kennis, op de subject
– objectrelatie. Schoonbrood leidde zijn systematische filosofie in met het spreken over
synthetische oordelen apriori. De kenkritische houding werd gewekt. De lectoren Schuwer,
Van Munster, Peperzak waren alternatieven op Schoonbrood, de man van de systematische
39 Een Deense frater kreeg wel een studieopdracht betreffende Kierkegaard. De enkele Deense, Noorse,
Zweedse medebroeders vielen onder de Nederlandse provincie. Zij volgden veelal de opleiding in Nederland.
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wijsbegeerte. Het existentiële denken kwam, minstens via de filosofiegeschiedenis en
lectuur van fraters, ruim aan bod.

B T HEOLOGIE
Ter oriëntatie noteren we uit de literatuur slechts enige punten.40 Sinds het Concilie van
Tente stond de apologetica lange tijd op de voorgrond: de grondslagen van het christendom stonden ter discussie. Vrij onderzoek, ook waar het dogma’s en de Kerk zelf betrof,
moest verdedigd worden tegen het absoluut stellen van het kerkelijk leergezag. De verhouding tussen Kerk en Staat, en de kwestie van de ‘Kerkelijke Staat’ (liever: Pauselijke Staat)
belastten het godsdienstige denken. Het open neothomisme door Leo XIII bevorderd, werd
onder zijn opvolgers een min of meer verplichte leer. De neoscholastiek kreeg voor het
instituut Kerk de functie van ‘een hanteerbare ideologie’. Encyclieken als Aeterni Patris
(1879) en Humani Generis (1950) trachtten een eenheid van denken in de mondiale kerk
te handhaven. Juist de opleiding én het optreden van de clerus moesten deze dienen.
Zoals bij het onderdeel ‘filosofie’ aangeduid, ging het denken op tal van gebieden zijn
eigen wegen. Theologen benadrukten de eigen aard van het geloven. Een fundamentele
theologie ging de defensieve apologetiek vervangen. Het geloof moest verkondigd worden.
Bijbelstudie en bijbelwetenschappen, patrologie, geschiedeniswetenschap hielpen de
boodschap te onderscheiden onder oude wereldbeelden en mythen. Kernwoorden werden
historiciteit en subjectiviteit. Luchesius Smits onderscheidt ‘tussen touwtrekkende theologieën: een scholastieke, een personalistische en een politieke’. ‘Op het Vaticaans concilie
van 1962-1965 hadden scholastiek en personalisme elkaar nog in evenwicht gehouden
en getolereerd. Elke partij leefde in de verwachting, dat de andere het niet lang zou
uithouden’.41 Van Laarhoven wijst op de grote productie aan handboeken, traktaten,
boeken en artikelen in de jaren 1920/ 1930.42 In deze periode werd het handboekenbestand vernieuwd: Gredt, Boyer, Aertnys-Damen, Van Noort. Drie trends zijn te onderscheiden: de dialectische theologie, de neoscholastiek, de oosterse theologie. ‘De massieve
roomskatholieke theologische eenheid vertoont op het eind van de ‘30er jaren de eerste
scheuren’, merkt hij op. Hij herinnert aan Newman: ‘een meesterlijke combinatie van
historisch denken en actueel geloofsinzicht’.
De meeste lectoren waren doende met één onderdeel. De hoofdvakken waren dogmatiek en moraaltheologie; daarnaast theologia spiritualis en pastoraaltheologie. De geboden
40 Aubert R., De Kerk in de geseculariseerde maatschappij (1848-1903). Deel IX van Geschiedenis van de Kerk
(Hilversum-Antwerpen 1964).De Kerk van de crisis. Van 1848 tot Vaticanum II, deel Xa van Rogier L.J., R. Aubert,
M.D. Knowles (red), Geschiedenis van de Kerk (Bussum 1974). T. Schoof, Aggiornamento. De doorbraak van een
nieuwe katholieke theologie (Baarn 1968). J. Sperna Weiland, Orientatie. Nieuwe Wegen in de theologie (Baarn 1966).
41 A.H. Smits (red) Op zoek naar zin. Katholieke, protestantse en humanistische levensverhalen een uitgave van
het Nederlands Gesprek Centrum (1991) 73.
42 J. van Laarhoven o.c. (1974) 200-210.
L. Winkeler (1978, 2000) informeert over handboeken, onder meer gebruikt c.q. geschreven op het grootseminarie Warmond.
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omzichtigheid – vooral in de tijden van het antimodernisme – leidde er ook toe, dat er
meer zogeheten ‘positieve theologie’ werd bedreven. Dat sloot aan bij de ‘positieve’
instelling van moderne mensen die allereerst feiten, gegevens verlangden boven verheven
beschouwingen.

Fundamentele theologie
Aanvankelijk had de de inleiding op de theologie of de vorm van apologetica, een redelijke
verantwoording van het geloof, mede voor ‘andersdenkenden’. Het woord had echter
vooral een klank van verweer, van kritiek op andersdenkenden. Het vak fundamentele
theologie is onderwezen door Bertulf van Leeuwen en Didacus Braun.
Voor Bertulf/ Peter van Leeuwen (1914-) was de studie-opdracht voor Leuven niet
ongewenst, al had hij ook belangstelling voor natuurwetenschappen. Leuven was uitstekend, oordeelde hij. Het ging daar om waarheidsvinding meer dan om leergezag. De studie
theologie in 1938 begonnen te Leuven werd op 10 mei 1940 door de Duitse inval gestoord.
Zij werd voortgezet in Amsterdam en afgerond in Nijmegen met de promotie in 1946. Het
promotie-onderwerp Het kerkbegrip van Abraham Kuyper was al bepaald bij de aanvang van
de studie te Leuven. Dit thema omwille van de oecumene: men diende te weten, wat
protestanten denken. Hij werd lector fundamentele theologie te Alverna 1942-1956 en voor
dogmatiek te Weert 1956-1959, als opvolger van Monald Goemans, na zijn promotie
hoogleraar in Nijmegen geworden. In 1946 keerde men terug. Daar hij in 1956 definitor
werd, wenste de minister-provinciaal hem in Weert. Hij nam er de dogmatiek van Aquilinus Emmen over en Didacus Braun zijn fundamentele theologie in Alverna. Tevens volgde
hij Polman, naar Rome gegaan voor archiefonderzoek, op als studieprefect. In 1959 werd
zijn doceerplaats weer Alverna. Jan Braun nam de taak in Weert over.
Het in quarto gestencilde scriptum is in het Nederlands gesteld met veel Latijnse termen
en citaten doorweven.43 Het gaat nu eenmaal over materie die eeuwenlang en nog in de
lingua romana gesteld is. De overwegend informatieve tekst is strak ingedeeld met telkens
veel literatuur. De inleiding geeft een begripsbepaling van de theologie: geloofswetenschap
met als onderwerpen God en de verhouding van de mens tot God voorzover uit de
Openbaring in geloof gekend. De theologie is verwoording, interpretatie, systematisering
van het geloof. Te onderscheiden zijn auditus fidei en intellectus fidei, de positieve en de
speculatieve theologie. Zij is een kerkelijke, katholieke wetenschap, inzoverre het leergezag
een functie heeft. De indeling van de theologische vakken: de dogmatiek kent de verhandelingen De Deo Uno et Trino, De Creatione; Over Christus, de Menswording en Verlossing, Maria;
Over de Kerk, Genade, Sacramenten, de Uitersten. De Heilige Schrift en de patrologie zijn
belangrijke bronnen. De geschiedenis van de theologie (waarvan een overzicht in zijn
scriptum) en de kerkgeschiedenis vallen buiten de theologie?

43

RAU 522.1600 Fundamentale Theologie.
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Een groot kapittel biedt aan de hand van een encyclopedisch artikel van Congar uit
1946 een historisch overzicht dat inleidt in diverse stromingen in het gelovig denken. De
Gouden Eeuw van de scholastiek krijgt in het vervolg der eeuwen kritiek, het denken
ontwikkelt zich. Net als in de geschiedenis der wijsbegeerte komt de augustijnse, de
franciscaanse lijn aan de orde. Bonaventura en Duns Scotus worden onderscheiden van
de door de Kerk aangeprezen Thomas van Aquino. ‘De franciscaanse school stelt het
radicale verschil tussen de God van de philosophen en de God van het christendom’. (p.31)
De moderne richtingen en auteurs worden besproken. De auteur wijst op het euvel van
het onkritische gebruik van bijbelse teksten in de Scholastiek. Die werden uit hun historische context genomen en verstaan alsof zij zonder meer hetzelfde betekenen als in de tijden
van de scholastiek. De bijbel en de Kerkvaders werden verdrongen door rationele betogen.
De heiligverklaring van Thomas, de aanbevelingen middels encyclieken bevorderden het
systeemdenken. Mogen we toevoegen: het geloofsdenken werd meer en meer doctrine,
ideologie contra modernisme, liberalisme, socialismen? Dit ten nadele van het geloven als
act en levenshouding. Het augustijnse/ franciscaanse denken bleef meer spiritueel, meer
affectief, meer actief.
De volgende hoofdstukken spreken over de Openbaring als object, het Geloof als de
subjectieve kant, de Regula Credendi (ondermeer het leergezag), de ontwikkeling van de
kennis van de openbaring. Auteurs voor het kapittel over de Openbaring zijn onder
anderen G. van Noort, Garrigou-Lagrange, S. Tromp. Niet katholieke opvattingen m.n.
van reformatoren (Luther, Barth, Brunner) en van vrijzinnigen worden weergegeven. ‘Het
theologische gesprek over het wezen van de Openbaring kan alleen maar op basis van de
H.Schrift gevoerd worden. Voor de Fundamentele Theologie kan het alleen maar winst
betekenen, wanneer het traditioneel geworden begrip van Openbaring opnieuw aan de H.
Schrift getoetst wordt’.44 Bultmann onderscheidt openbaring als Wissensmitteilung en Offenbarung als ein Geschehen. In het Nieuwe Testament is openbaring een gebeuren, zij gebeurt
in Jesus Christus. Dan volgen vele pagina’s met onderzoek van de Schrift. Het begrip van
Openbaring als gebeuren is ook toe te passen op het Oude Testament. Daar gaat het om
het verbond tussen God en zijn volk, ooit voltooid in Jesus Christus. We kunnen de
Menswording en Verlossing beschouwen als de eigenlijke Godsopenbaring zonder aan de
openbaring in het Oude Verbond tekort te doen.
Het geloven is een act, een deugd en daarmee niet alleen een theologisch gegeven maar
ook een psychologisch. In het hoofdstuk over het geloven als vrije(!) én redelijk verantwoorde wilsact, melden de voetnoten namen: R. Aubert, L. Billot, J. Mouroux én landgenoten als Fortmann, Malmberg en Schoonenberg. Het gehele leven is al gevestigd op vertrouwen zonder dat voor alles en iedereen rationele inzichten beschikbaar zijn. Het religieuze
geloof betreft het bestaan van God en Gods Openbaring. De auteur begint met de H.
Schrift. En hij wijst op een nadeel van de theologische werkzaamheid: zij kan een verarming meebrengen van het begrip van Openbaring zoals in de Schrift werkzaam. Hij
vervolgt met uitspraken van het kerkelijk gezag, concilies en de strijd tegen het modernis44

Fundamentele theologie p.58.
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me. Van W.H. van de Pol noteert hij verschillen tussen katholieke en protestante opvattingen.
Uit de bespreking van de drie aspecten van het geloven is ondermeer van belang dat
de Kerk stelt dat religieus geloven de act van een redelijk mens is. Zij keert zich tegen
modernisme én tegen fideïsme en traditionalisme. Geloofsverantwoording is een plicht van
de gelovende mens. Vandaar een intellectuele scholing van priesters, voegen we toe. Wat
de psychologische kant van het geloven betreft: zij is een vrije act. Voor uiteenzettingen
over de motivering bespreekt de auteur gedachten van Bonaventura, Billot, Mouroux,
Newman en moderne psychologen als Rümke en filosofen als Jaspers.
De regula credendi omvat de Traditie, de H. Schrift, het leergezag. De concilies van
Trente en het (Eerste) Vaticaanse stelde de Traditie tegenover het Sola Scriptura van het
protestantisme, een kerkpolitieke act. De verkondiging van Jesus Christus en diens getuigen
de apostelen heeft een ‘geloofsbezit’ geleverd. Dat dreigt wel als een soort materie te worden
voorgesteld, dat alleen maar eenmaal door God aan Jesus en de zijnen geopenbaard
doorgegeven te worden. Van Leeuwen wijst erop, dat de Kerk nooit de traditiones (meervoud) nader bepaald heeft. De theologen behielden de vrijheid het traditiebegrip in
historische studie en theologische reflexie te ontwikkelen. Zijn uiteenzettingen lopen uit
op ‘De bepaling van traditie als het geloofsleven of geweten van de Kerk in haar verbondenheid met de oorsprong betekent, dat de traditie op ieder moment van de historie van de
Kerk de Openbaring actueel wordt; dus is de traditie de blijvende aanwezigheid van de
Openbaringswerkelijkheid.’(p.133) Zij vindt plaats in de prediking én in de viering van
de sacramenten, in het bijzonder van de eucharistie. ‘Traditio en magisterium zijn identiek,
mits we dit magisterium niet in te beperkte zin verstaan en hierin het geloof van de gehele
Kerk betrekken’. (p.132).
Na gesproken te hebben over de H. Schrift, protestantse opvattingen besteedt hij zeer
aan het thema magisterium, leergezag. Voor clerus en kerkvolk is dat soms bijna uitsluitend
Roma loquens geweest. Het perfectum gold: Roma locuta causa finita. De traditio doctrinae
is verbonden met de successio muneris apostolorum. De eigen positie van de bisschop van
Rome in het totale episcopaat wordt besproken, temeer omdat er het leerstuk van diens
onfeilbaar is. De uiteenzetting van die onderwerpen met vele onderscheidingen in magisteria moet hier achterwege blijven. Het gaat om het geloof van de gehele Kerk. De lector
besloot met een even fors kapittel over de dogmaontwikkeling. Onder de vele literatuur
die ook hier geboden wordt de artikelen van zijn medebroeder Sanders, over wie zo
dadelijk gesproken wordt.45
Van Leeuwen wees wel in zijn historisch overzicht op het eigen karakter van het
franciscaanse denken, maar houdt zich verder toch bezig met de kerkelijke leer inzake
openbaring, geloof, traditie, Schrift, leergezag. Hij informeert daarover, ‘kritiseert’ niet in
de zin van tegenspreken of verwerpen. Aansluitend bij zijn confrater en collega in het
lectoraat Nicomedes Sanders en andere auteurs (‘de uitstekende Liégé’) biedt hij een
samenhangend begrip van de Openbaring cum annexis.
45

N. Sanders OFM, Openbaring, traditie,dogma-ontwikkeling, in: Studia catholica (1939) 1-12, 111-129.
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De oratie bij zijn aantreden als hoogleraar te Nijmegen Openbaring, Overlevering en
Heilige Schrift in het Tweede Vaticaanse Concilie geeft verslag van de zittingen, waaraan
hij als peritus van Indonesische bisschoppen had deelgenomen.46 Daarin de verruiming
van het begrip ‘Gods Openbaring’: niet slechts een leer in dogmata opgeborgen; ook en
vooral het leven en werken van de Kerk.47

Dogmatiek
Voor de dogmatiek moeten we even terug in de tijd. Theobald van Buuren (1869-1938),
lector filosofie Alverna 1898-1903, dan dogmatiek Weert 1903-1934,48 gebruikte het
handboek van Hervé. Egbertus Smeets (1870-1945) is niet te verwarren met de jongere
confrater Antonius Smeets, lector moraaltheologie.49 Struyker Boudier merkt ook op: hij
was de eerste universiteitsstudent van de Nederlandse minderbroedersprovincie: Leuven
1896-1900 licentiaat in de theologie. Hij begon zijn werk als repetitor in Venray – dat moet
de voorloper van de pastoraal cursus hebben betroffen. Hij werkte in Quaracchi 19011912. Naar Weert teruggekeerd was hij docent dogmatiek en moraal bij de paters van de
H.Geest 1915-1918. Ondertussen promoveerde hij te Leuven. Hij gebruikte de handboeken van Génicot en Salmans SJ; en werd pas later lector moraal bij de medebroeders te
Bleijerheide/ Alverna 1923-1937.50
De reeds door Van Leeuwen genoemde Nicomedes Sanders (1892-1962) kreeg een
andere opdracht dan hetgeen hij zelf gewild had. Hij ging niet naar de missie in China, niet
naar Brazilië en niet naar Rome voor studie oosterse theologie ter voorbereiding van een
missie naar Rusland. Het werd de studie in de theologie Leuven 1919-1923, deze afsluitend
met een promotie magna cum laude bij de vlaming J. Bittremieux. Hij was lector fundamentele theologie te Bleijerheide 1923-1924, te Alverna 1924-1934, en dan te Weert 19341949. Nadien pastoor van de ‘Mozes en Aäron’ te Amsterdam. Sanders werd als één van
de beste theologen binnen het lectoraat beschouwd. 51

46 P.A. van Leeuwen OFM, Openbaring, Overlevering en Heilige Schrift in het Tweede Vaticaans Concilie, Afscheidscollege (Nijmegen 1964).
Tweede Vaticaans Consilie, in: Grote Winkeler Prins Encyclopedie 8e druk dl. 22 p. 294-295.
47 Andere scripta: RAU 522.1601 Het geloof. Rau 522.1602 Het wonderteken.
48 Necrologie door N. Sanders in: N.S. (1938) 195-201.
49 Struyker Boudier. o.c. dl. III (1992) 39-40.
50 Het archief biedt niet alleen moraaltraktaten. RAU 522.1592-1595 De Fide. Quaestiones circa Tractatum
de peccato originali (e?); De Verbo Incarnato. Tractatus de Ecclesia. Philosophia Moralis. Tractatus de Gratia.
51 Bij een gouden priesterfeest, in: N.S. 31 (1961) 441. Nekrologie door Crispinus Smits, in: N.S. 32 (1962)
363-365. Bertulf van Leeuwen, De betekenis van pater Nicomedes Sanders als theoloog, in: N.S. 33 (1963) 102-113
incl. bibliografie. J.A. de Kok (1979) 129. Nicomedes Sanders OFM (1892-1962) introduceerde vanuit Weert
de franciscaans traditie: Scotus, Bonaventura – hij bewonderde Scotus’ vrijmoedigheid en open probleemstelling
in de theologie – hij paste dat toe op de fundamentele theologie, openbaring en geloof, maakte de theologie los
uit de apologetica.
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Sanders sprak voor de collega’s over Het begrip traditie in de theologie.52 Traditie is de
overlevering van de geopenbaarde waarheid. God heeft zich aan de mensen bekend
gemaakt door middel van het gesproken woord. God heeft ook de bovennatuurlijke orde
zichtbaar in Christus en de Kerk verwerkelijkt. Zo wordt zij tastbaar belichaamd. De
gesproken openbaring wordt ook pas in haar verwezenlijking goed te begrijpen. Zonder
die realisatie wordt de traditie verengd tot de historische werkzaamheid van het kerkelijk
leergezag. In diepere zin is de openbaring gelijk aan het leven van de Kerk zelf. Bertulf van
Leeuwen wijst erop, dat Sanders als eerste katholieke theoloog in Nederland een ruime
openbaringsbegrip heeft opgevat dan het gemeengoed van dé theologen. In 1939 waren
deze ideeën nieuw. Van Leeuwen, zelf aanwezig op het Tweede Vaticaans Concilie, wijst
erop dat de vergadering pas toen ook dit begrip aanvaardde. De Traditie is dan ook meer
dan een angstvallig vasthouden aan het eenmaal geformuleerde, aan een depositum fidei.
Actualisering is wezenlijk voor het leven van de Kerk.
Zo heeft Sanders met dezelfde voorzichtigheid het probleem van de transsubstantiatie
aan de orde gesteld. Kan men Christus’ aanwezigheid in de eucharistie niet anders proberen
te verstaan dan met het hylemorphisme? Van Leeuwen heeft gezocht naar de verklaring:
invloed van een bijbelse theologie, van protestantse denkers, van Newman? ‘Nicomedes
Sanders heeft geleefd en gewerkt in een overgangstijd van een oude naar een zich vernieuwende theologie’. Braun bevestigt dit oordeel. Door zijn vorming behoorde hij tot de oude
theologie, maar hij heeft zijn grote ontevredenheid daarover... niet onder stoelen of banken
gestoken’.
Parthenius Windhorst (1903-1972) studeerde klassieke talen in Nijmegen (1928/29),
werd leraar te Sittard (1929-1935); dan lector dogmatiek Alverna (1935-1950) en bibliothecaris.53 Zijn traktaten steunden op het handboek van F. Diekamp. Ook Aquilinus
Emmen (1908-1987) studeerde te Rome. Hij was lector te Bolzano, ethiek en sociologie
te Venray 1946-1949, dogmatiek te Weert 1949-1955. Windhorst en Emmen waren
behoudend, de eerste speelde zijn rol in het incident van 1954. Apollinaris van Leeuwen
(1903-1982) studeerde theologie te Leuven, Londen, Parijs (1929-1934). Hij was lector
te Alverna (1934-1946) en magister (1937-1946). Na zijn provincialaat werd hij generaal
studieprefect te Rome, zodat hij enige bemoeienis met de opleiding in Nederland hield.
In 1954 was dat het geval – we schrijven daar nog over.
Didacus/ Jan Braun (1925-) studeerde dogmatische theologie te Nijmegen (1952-1954);
vervolgstudie in Innsbruck bij Karl Rahner, Jungmann, Gutzwiller (1954-1955). Zijn
toekomstbeeld was geweest een lectoraat in de missie van Pakistan. Hij kwam van een
missiecollege en had als frater twee jaar de krans over de Islam – een degelijk werkcollege
– van Odulphus van der Vat gevolgd. Lector fundamentele theologie was hij te Alverna
(1955-1958), dan dogmatische theologie Weert (1958-1961) en halverwege vice-studieprefect, weer fundamentele theologie Venray (1961-1964) en vice-studieprefect, in Alverna
dogmatische theologie (1964-1967). Braun behandelde de sacramentenleer aan de hand

52
53

RAU 522.1537 Verslag van de lectorenvergadering 24 oktober 1938 te Venray.
RAU 522.1603-1604 Tractatus de Deo Uno; De Deo Trino. Tractatus de Redemptione; Mariologia; De Gratia.
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van Schillebeeckx en andere thema’s uit werk van Schoonenberg. Dit in de tijd van het
Vaticaans concilie. De doceerkwaliteiten van deze lector worden door zegslieden geprezen.
Een ingrijpende ontwikkeling was het, dat het Vaticaans Concilie II de studie en het
docentschap van de theologie ook voor leken en daarmee ook voor vrouwen toegankelijk
maakte. De beroeringen in die tijden – met ondermeer veelvuldig uittreden van vaak jonge
priesters – maakte het kandidaten uiteraard wel moeilijk om zich geroepen te weten. Wat
bracht de roep door de Kerk mee? Overigens schrijft Braun het aan de aard en de kwaliteiten van de opleiding toe, dat weinigen echt ongelovig zijn geworden.54 Men had leren
lezen, luisteren, argumenteren ...; zo ging men niet snel mee met sommige invallen, en
evenmin hield men angstig aan alles vast. Elders werd menig punt inzake geloof en zeden
een debat van ‘Ja of Nee’. Hij werd medewerker aan de cursus OSC (Kruisheren) te Cuyk.
Daarna ging hij naar het Gemeenschappelijk Pastoraal Instituut te Amsterdam 1967-1970;
lector pastoraaltheologie; rector K.T.H.A.; cursus Theologie en Massamedia met KRO;
daarna o.m. lessen aan novicen te Eindhoven.
De inleiding op Schepping en Genade bestaat in de weergave van enkele auteurs over
de verhouding God-wereld.55 Op de eerste plaats is het ’t religieus humanisme van Julian
Huxley, op de tweede de protestantse auteurs Bonhoeffer, Tillich en Robinson, ten derde
orthodox-protestante Ebeling. Als katholieke auteurs noemt hij J. Hulsbosch, P. Schoonenberg, P. de Haes. Toegevoegd is een tekst over Teilhard de Chardin. In de tekst treft men
ondermeer Newman, Kreling OP. ‘Ik heb voor mezelf het gevoel, dat de Kerk ervan af moet
zien de filosofie, psychologie, sociologie etc. tot een onmondige wereld te maken’. Een
eenvoudig gezegde: ‘Iets wat niet te preken is, kan ook geen dogma zijn’.
In de inleiding op de christologie merkt Braun op, dat de gebruikelijke traktaten De
Deo Uno, De Deo Trino, De Deo Redemptore en De Deo Creante juist bij de franciscanen min
of meer verdwenen.56 Een theologie als geloofsbezinning op basis van de bijbel leidde niet
tot deze traditionele reeks. ‘Wij geloven... in een konkrete openbaring die tot stand komt
enerzijds in de schepping (in de algemene religieusiteit van de volken), anderzijds in het
bijzonder in Israel, en met een hoogtepunt in het christendom en de kerk’. Het gaat om
een heilshistorie gebaseerd op het symbolum apostolorum en het concilie van Nicea. Deze
formuleringen mogen we niet onpersoonlijk vertalen. Karl Rahner volgend, stelt hij: God
openbaart zich in Jezus Christus. De term christologie misleidt eigenlijk: zij lijkt een -logie
te zijn, zoals biologie, maar dan met Christus als object. Het gelovige kennen is een subjectsubjectrelatie, ook als zij de vorm van theologie krijgt. Braun refereert ondermeer
Schoonenberg over ‘de kristologie van Chalcedon’.

54 Gesprek met Didacus Braun OFM in 1999.
55 Scripta: RAU 522.1607-1609 De Deo Creante et Elevante. De mens en het Verbond. Schepping en genade,
Alverna 1965-1966. Andere auteurs: Aertnijs-Damen, Prümmer, Tanquery, Merkelbach.
56 RAU 522.1610 Christologie.
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Moraaltheologie
Lectoren gebruikten de handboeken van de jezuïeten Noldin en Génicot. 57 Een enquête
onder dertig theologica van 1954 leverde deze reeks ongunstige beoordelingen op: niettheologisch, niet bovennatuurlijk, niet evangelisch, niet christelijk, niet scripturistisch, niet
positie maar negatief, minimalistisch, niet fundamenteel, niet principieel, niet wetenschappelijk verantwoord, niet kritisch, slordig, niet synthetisch, juridisch, verouderd, niet
modern, niet subjectief, niet persoonlijk, te objectief.58 Achttien docenten spreken de wens
uit om te komen tot een positief gerichte bovennatuurlijke moraal. Wat er van al die
kwalificaties moge zijn, de onvrede met de moraalleer was groot. Op dit gebied zou de
pastorale bemoeienis met het kerkvolk liggen. In een kerk met een celibataire clerus versus
zeer vele gehuwde kerkleden – en jeugdigen niet te vergeten – lagen hier veel problemen
én conflictstof. De moraaltheoloog Bernhard Häring voegt die handboeken onder het
canoniek-pastorele genre, erfgoed van St. Alphonsus de Liguori en van de redemptoristen.
De vertaling en uitgave van Häring’s De Wet van Christus was overigens wel werk van deze
regulieren. Lector Vrolijks gebruikte in de franciscaanse opleiding de twee delen van deze
auteur, maar schreef eigen teksten over diverse thema’s.59 Een opvallend momentje is er
in de ondertitel van Härings werk: ‘voor priesters en (ontwikkelde) leken’.
De grote veranderingen in het denken over de moraal hadden te maken met het verzet
tegen het oude moralisme, verwoord in een handboek als dat van Génicot. Practische
handleidingen voor biechtvaders als boeteboeken, Summae Confessorum of andere
overzichtelijke werkjes uit het verleden gaven het beeld, dat moraaltheologie ging over
allerlei subtiele casus. Hoofdbekommernis was hoe positie te kiezen tussen laxisme en
rigorisme. Alfonsus de Liguori bracht al begrip voor de concrete omstandigheden van de
persoon – versus de absoluutheid van wetten. Graden van waarschijnlijkheid (probabilitas)
zijn te onderscheiden: of een persoon wetens en willens gezondigd heeft, is immers
nauwelijks absoluut vast te stellen.
Inleidend waren er de algemene beschouwingen over de actus humanus, veelal als apart
thema behandeld. Ethisch of moreel zijn handelingen en houdingen die bepaald worden
door de mens als ‘levend wezen met rede en vrije wil begaafd’. Een meer volledige visie
op de mens ziet echter ook de biologische, psychologische, sociologische en culturele
aspecten van gedrag. Vanuit het actuele denken was een moraal zoals door Génicot
geleverd als ver van de werkelijkheid. Toetssteen is het thema ‘seksualiteit’ – door de Kerk
bij voorkeur als het zedelijk gewichtige naar voren geschoven. De omgang tussen man en
vrouw (jong én ouder wordend) wordt bijna caricaturaal gereduceerd tot luxuria en copula

57 Hieronymus Noldin SJ (1838-1922), Tiroler moraaltheoloog, hoogleraar in Innsbruck schreef een
invloedrijk leerboek Summa Theologiae Moralis (1902, 1961 33 dr.) dat lang standaardwerk was voor Europa
en Overzee. Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1962, 7e Bd, k. 1019. Edouard Génicot SJ (1856-1900),
Antwerpenaar, docent in Leuven met grote aandacht voor de sociale vragen ivm Rerum Novarum. Steunde op
Thomas, Alfonsus en Ballerini-Palmieri. De Kath. Encyclopedie (1935 dl.11) 595.
58 ACH xxx 1954.
59 Bernhard Häring, De Wet van Christus (1954, vert.Utrecht 1961 2e dr.).

180

VOOR KERK EN MENSENWERELD

carnalis. De filosofische en de theologische ethiek hebben naast zich de psychologie en
sociologie over het normatieve van het menselijk gedrag. Het geestelijk leven, de relatie
God – mens lijkt met die oude moraal een zaak van zonde en vergeving. De spiritualiteit,
juist de franciscaanse gaat om de liefde, de verhouding tot God, de mensen, de schepping.
Kernkwestie was: gaat het om God finis ultimus, waarbij al het geschapene maar middel is
of zijn Gods schepselen ook waardevol op zich? Het franciscaanse antwoord ligt in Il
Cantico di Frate Sole. De volgende stap is: waar ligt het onderscheid tussen moraaltheologie
en ethiek?
Falco Wagemans (1900-1983) studeerde theologie van ascese en mystiek Nijmegen
(1926-1931). Hij was lector ethica Venray 1931-1933; hoogleraar aan het Antonianum
te Rome (1933-1937); enige maanden lector pastoraal theologie (1943-1944) in de refugie
te Baexem, en vele jaren (1937-1960) lector moraal Weert en gebruiker van de twee delen
Génicot. Zijn moraal was de traditionele rooms-katholieke leer.60 Men wijst vaak op de
drukke biechtstoel: als confessarius moet hij oor gehad hebben voor de persoonlijke
situatie. In de jaren van crisis zou hij het vak min of meer overlaten aan de beste studenten.
Victoricus van der Luur (1909-1965) lector kerkelijk recht Alverna (1936-1944),
novicenmeester van de broeders, lector pastoraaltheologie en magister patrum Bleijerheide/
Maastricht 1944-1946, lector moraaltheologie Alverna 1952-1964. Ook hij behandelde
de traditionele moraal.
Hilarinus van Rooy (1906-1964) studie theologie en criminologie te Leuven (19321937).61 Hij ging naar het Criminologisch Instituut 1933, promoveerde cum laude op
Onvruchtbaarmaking van den mensch als eugenetische maatregel en middel ter bestrijding van
de sexuele criminaliteit. Het boek werd door de Duitse regering verboden, daar het gericht
was tegen de sterilisatiewetten van 1938. Lector voor de moraal theologie te Alverna (19371950) en te Sittard tijdens de evacuatie uit Alverna (1942-1946).62 Via de zg. illegaliteit
(het terechte verzet tegen de onwettige bezetters) werd hij hoofdbestuurslid van de
Stichting 1940-1945 in de jaren 1944-1949. Docent Criminologisch Instituut Utrecht
(1947-1953) en tevens docent aan het Paedologisch Instituut te Nijmegen, lector in 1953,
dan directeur Criminologisch Instituut Groningen 1954-1964. Talrijke posities met name
i.v.m. het oorlogsverzet: o.m. contactofficier bij het Militair gezag. Hij deed diverse
onderzoeken over criminaliteit, alcoholisme.63
Antonius/ Arnaud Smeets (1916-1998) behoorde tot de eerste geslaagden van het
Heerlense Sint Bernardinuscollege. Vier van die zes abituriënten traden in de orde: op een
totaal van twee-en-zeventig novicen. Bleijerheide werd naast Hoogcruts als noviciaat
betrokken. Na de studie theologie in Nijmegen (1942-1946) werd hij lector ascetica te
60 RAU 522.1618-1620 Tractatus de virtutibus theologicis et de Praeceptis Decalogi (1951, 1952).
Tractatus de Sacramentis.
61 Halvard Hettema, In memoriam pater Hilarinus van Rooy, in: N.S.35 (1965) 37-42. Hij noemt hem opvolger
van Egbertus Smeets voor ‘De iustitia et de iure’ (kerkelijk recht). De toegevoegde informatie spreekt van
lectoraat in de moraal.
62 RAU 522.1615-1617 De Iustitia, De Actu Humano, De virtutibus theologicis; de Praeceptis Decalogi; de Ieiunio
et abstinentia.
63 Nekrologie door Halvard Hettema, in: N.S. 35 (1965) 37-42.
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Weert (1946-1949), lector moraaltheologie te Alverna (1949-1967) als opvolger van
Hilarinus van Rooy.64
Prudentius Driessen (1921-1987) werd na de theologiestudie te Nijmegen lector
moraaltheologie (1955-1964).65 Hij bracht ook nieuwe gedachten binnen. Studentenpastor
Tilburg, ziekenhuispastor Tilburg, en Nijmegen.
Gelasius Vrolijks (1928-) studeerde moraaltheologie te Rome (1956-1959). Eigenlijk
zou het in Leuven psychologie zijn, maar hij ruilde met Laudislaus van Zeelst die orientalia
ging doen; Rome moest een student hebben. Promotie op De momento ethico sermonis
montani in ethica theologica H. Thielicke. Lector moraaltheologie te Alverna en Venray (19591965), magister te Alverna (1964-1967). In Venray was toen het eerste jaar theologie –
fundamentele theologie, inleiding op de Schrift geplaatst. Moraal is een compromis: de
Bergrede geeft het ideaal, maar de menselijke praktijk schiet tekort. Génicot legde hij
terzijde. Hij onderwees aan de hand van Häring CssR, Das Gesetz Christi en schreef een
reeks teksten over diverse thema’s. Na sluiting van het studiehuis ‘Alverna’ werd hij de
leider van de eerste groep studenten voor Utrecht, wonende in De Bilt.

Bijbelstudie
De stichting van de Ecole Biblique de Jeruzalem (1890) was een belangrijk feit. Paus Leo
XIII had de encycliek Providentissimus Deus (1893) en Pius XII Divino afflante Spiritu (1943)
rondgezonden.66 Een belangrijk punt was: het erkennen van het onderscheid in literaire
genres die in de bijbelse boeken voorkomen. Uitdrukkelijk wordt het fundamentalistische
‘letterlijk-verstaan’ van de bijbel afgewezen. Bij teksten gaat het om betekenissen, weefsels
van betekenis; letters zijn nauwelijks meer dan de inkt en het papier waardoor woorden
leesbaar worden. Ook in deze literatuur – Gods Woord is met menselijke hand geschreven
– dient men te verstaan binnen de toenmalige context. Actualisering is een tweede stap:
vertalen naar het andere denken en doen van onze eigen tijd is nodig. Bijbelvertalingen
blijven aan de orde van de dag.
De historisch-kritische studie behoeft ondersteuning van sociale en cultuurwetenschappen. De hermeneutica maakt bewust van de verhoudingen tussen lezer – schrijver – tekst.
Het is in principe de lezer die een tekst realiseert, al is de schrijver onmisbaar voor de tekst
en ligt de boodschap in de tekst. Dit brengt mee, dat ook een bijbeltekst meegenomen
wordt in de historie. De Wirkungsgeschichte is van belang. Juist het jodendom kent meerdere
versies met name van het Brandoffer van Abraham. De gedachte aan de holocaust van de
twintigste eeuw ligt niet ver.
64 Nekrologie door Kees Bak in: Mediant 6 (1999) 80-82.
65 RAU 522.1605 Theologia dogmatica; 1621 Tractaat over de deugden; 1622 Tractaat over de rechtvaardigheid;
1623 Bijzondere moraaltheologie; 1624 De virtute castitatis; 1625 Over het sacrament van boetvaardigheid en over
de ziekenzalving; 1626 Gebed en actie; 1627 De theologische deugden; 1628 Het natuurrecht.
66 L’interprétation de la Bible dans l’Eglise, in: La Documentation Catholique, (Paris 2 janvier 1994 nr.
2085)13-44.
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Met lectoren als Van Bohemen, Epping (Clemens), Ruigrok werd enthousiast en goed
onderwijs gegeven. De theologische opleiding in haar geheel miste aandacht voor de joodse
wortels van het christelijk geloven. Auschwitz – symbool voor de tientallen vernietigingskampen van het nazisme – veranderde de R.-K. theologie niet. Er was wel invloed van la
Nouvelle Theologie – we zagen dat bij Van Leeuwen. Ook de Duitse Verkündigungstheologie (kernwoord kerygma) had invloed. Ook duitstalige protestantse denkers kregen
aandacht bij katholieke theologen. De regula credendi bleef de bijbel onder het leergezag
van de Kerk stellen, waar Zij zich juist aan de bijbel zou moeten meten. De oude houding
tegenover het zogeheten ‘Oude Testament’ en het jodendom bleef. Onderzoek naar het
ontstaan van de vier erkende evangeliën kwam te sprake, evenals het onderzoek naar de
historiciteit van Jezus’ leven.
Crispinus Smits (1898-1970) die ook andere vakken doceerde, bezorgde een bijbelvertaling; hij was lector te Weert (1931-1949). Na studie theologie te Leuven (1924-1928)
promoveerde hij op een studie over de diaken Pelagius. Lector kerkgeschiedenis en
patrologie te Venray (1928-1931), lector exegese te Weert (1931-1949). Probus van der
Griendt (1901-1981): studie H.Schrift Antonianum Rome en Jeruzalem. Lector 1934-1949,
magister novitiorum 1951-1953 te Alverna/ Stoutenburg. Hij poogde in Brazilië een
recollect leven te leiden. Hij stelde een leerboek samen, in het Latijn. Typerend voor zijn
benadering: de tekst is Gods woord. Enige modulatie is mogelijk: de zes dagen van het
scheppingsverhaal kunnen de werkdagen zijn, die men vóór de vrije zaterdag gewend was.
Maar eventueel waren het zes kortere of langere fasen. Van literaire genres en culturele
contexten wilde deze docent die de Romeinse Bijbelcommissie volgde, niet weten.67
Clemens Epping (1915-1967) trad in 1934 als frater Elmar in, vertrok in 1935 uit Bleijerheide, en keerde in 1937 terug. Studie theologie en oosterse talen Leuven 1945-1948,
promotie aan het bijbelinstituut Rome 1949, lector exegese Alverna 1949-1961 en Venray
1961-1967. Hij was studieprefect 1964-1967; docent München-Gladbach vanuit Venray;
docent KTU.68 Het boek Job had zijn grote aandacht; voor de uitgave werkte hij samen met
Jan Th. Nelis SSS.69 Nicolaas van Bohemen (1917-1994) werd na bijbelstudie te Leuven
1944-1949 lector Weert 1949-1961 en Alverna 1961-1967. De doctorstitel werd verleend
op L’Institution des Douze. Contribution á l’étude des relations entre l’évangile de Matthieu et
celui de Marc (1957) Nadien docent KTHU 1967-1980. Exegese Nieuwe Testament,
Handelingen der Apostelen, Brieven; geautoriseerde aantekeningen van fraters over de
inleiding op de Bijbel en de kindheidsverhalen, door hen vertaalde inleidingen uit La Sainte
Bible de Jérusalem; het Evangelie volgens Johannes, het Boek der Openbaring, Triomf van
het leven, diverse losse notities vormen zijn nalatenschap.70 Met Epping bracht hij de
kritische behandeling van de bijbelse teksten.
67 RAU 522.1577-1579 Compendium Oude Testament, Pentateuchkwestie, Introductio generalis, Manuale Biblicum.
68 RAU 522.1580 Introductio generalis in S. Scripturam; 1581 idem met eigen notities ;1582 Introductio generalis
Biblica; 1583 Enkele themata uit het Oude Testament; 1584 Historische literatuur in het Oude Testamen.
69 Jan Thomas Nelis (1919-1984), lid van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament was na studie te
Rome en Jeruzalem, lector Oude Testament aan de K.U. Nijmegen vanaf 1975, eerder provinciaal overste.
70 RAU 522.1585-1591.
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Spiritualiteit
Lucidius Verschueren (1895-1950) studeerde ascese en mystiek te Nijmegen 1923 tot en
met baccalaureaat theologie, door ziekte gedwongen tot autodidactisch werken. Desondanks werd hij een autoriteit inzake spiritualiteit. Hij verzorgde de uitgave van Herps
Spieghel der Volcomenheit. Hij was leraar en pater spiritualisme Megen en dan te Venray;
magister te Alverna (1932-1937) en magister te Weert (1937-1938); leraar en spiritualis
te Megen (1939-1946); lector pastoraal theologie te Maastricht (1946-1950). Hij onderhield een uitgebreide correspondentie en werkte aan het repertorium voor de vroomheid
in de 16e en 17e eeuw in Nederland. Hij deed vele bijdragen aan ‘De Kloosterling’ als;
hoofdredacteur met Polman en Van Dijk werkend aan bibliografie der katholieke vroomheid in de 16e en 17e eeuw.71 Hij was een der eerste en voornaamste pioniers van de
geschiedenis van de spiritualiteit. Zijn brieven tonen een vrije, wat cynische manier van
schrijven. Daarin zegt hij soms iets over zijn ziekte en over eigen zwaartillend karakter.
Theodorus Schouten (1915-1988) studeerde theologia spiritualis, was magister te Venray,
magister novitiorum in Hoogcruts en Alverna (1951-1959).

C G ESCHIEDENIS
Docenten en geschiedschrijvers
De historie werd veelal op het filosoficum begonnen; ze was door het gymnasium voorbereid. Zij bestond in geschiedenis van de filosofie en theologie, kerk- en ordesgeschiedenis.
De wortels van de westerse christelijke beschaving, gelegen in Jodendom, Grieks-Romeins
denken, Arabische wereld werden aangewezen. De Schepper werd als inleiding op de
kerkgeschiedenis gebruikt.72 Voor de franciscaanse geschiedenis zijn al auteurs genoemd.
Een aantal denkers onder de minderbroeders past met name in de medievistiek: Alexander
van Hales, Bonaventura en vele anderen. Zij staan in de augustijnse lijn; Duns Scotus staat
echter dichter bij het aristotelisme en thomisme. De eerste lector zou Looijaard geweest
zijn in 1886. Bonaventura Kruitwagen was maar enkele jaren lector en heeft als vrijgesteld
onderzoeker gewerkt.
De meest befaamde onder de franciscaanse lectoren en historici was Pontianus Polman
(1897-1968). Hij studeerde kerkgeschiedenis te Leuven 1923-1932. De licentiaatsthesis
titelde Jansenius contra Voetius. Een bijdrage tot de geschiedenis der polemiek tussen katholieken
en protestanten in Nederland 1630-1635. Met zijn licentiaat theologie 1926 demonstreerde
hij het verschil tussen schriftuurlijke en historische argumentatie in de polemiek tussen
de beide christelijke groeperingen. Deze studie was de voorbereiding op de dissertatie Het
historisch element in de polemiek tusschen katholieken en protestanten, voornamelijk in de
71 Necrologie in: N.S. 21 (1951) 5-10 met toegevoegd een In Memoriam door L.J.Rogier.
72 J.C.B. De Schepper, Inleiding tot de studie der Kerkgeschiedenis (Brugge 1932). S. ziet de kerkhistorie ook
als positieve theologie, als apoleticia tegen de vijanden der Kerk.
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Nederlanden (1927). In 1932 verkreeg hij er de magisterstitel met L’élément historique dans
la controverse religieuse du XVIe siècle. Hij was lector kerkgeschiedenis te Alverna 19271954. Een scriptum titelde Moderne kerkgeschiedenis vanaf de 15e eeuw.73 In 1947 verschenen
Godsdienst in de gouden eeuw en De Hollandse Zending in de Pruikentijd. Met een regeringsopdracht ging hij in 1954 naar Rome voor onderzoek van Romeinse bronnen voor de
geschiedenis van de Noordnederlandse kerk 1686-1795 ten behoeve van ‘Rijks Geschiedkundige Publicatiën’. Het betrof de vaderlandse geschiedenis ten tijde van de apostolisch
vicarissen 1686-1727, later verruimd tot 1853. De resultaten werden gepubliceerd in 19521963. Katholiek Nederland in de achttiende eeuw verscheen in 1968. Hij werd eredoctor te
Nijmegen in datzelfde jaar.
Zijn medebroeder Gebhard Voorvelt schrijft: ‘In zijn doen en laten toonde Polman zich
een oprecht christen en een trouw volgeling van Franciscus van Assisi. Zijn evenwichtig
en innemend karakter, zijn zin voor taal en synthese, zijn religieuze diepgang en zijn milde
humor, voortkomend uit een benijdenswaardig relativeringsvermogen, stelden hem in staat
een onvermoeibare werklust te combineren met een voorbeeldige getrouwheid aan
kloosterlijke observantie...’.74 Polman publiceerde ook een geschiedenis van de congregatie
van de Franciscanessen van Bennebroek 1847-1947.75 Bornewasser: de kerkhistoricus, de
franciscaner pater P. Polman verwierf rond 1930 als één van de zeer weinigen in de
Nederlandse historiografie Europese vermaardheid. Hij oversteeg door zijn wijze van
werken de tegenstellingen tussen katholieken en protestanten.76 De meest indringende
waardering is te danken aan L.J. Rogier. De tekst van Rogier is een essay met toespelingen
op titels en amusante details. De ceremonie bij het verlenen van de magistertitel was vol
oude riten; de magisterring deed nog dienst, als deze hooggeleerde Sinterklaas in de
decembermaand de kleuterschool van Alverna betrad. De schets van de persoonlijkheid
spreekt én van de geleerdheid én van de bescheidenheid van deze franciscaan. De berusting, waarvan sprake is, slaat op het feit, dat Polman niet benoemd werd als hoogleraar te
Nijmegen. ‘Als theoloog-kerkhistoricus is pater Polman een kwekeling van Leuven en hij
is er terecht trots op, dat hij aan de voeten van de formidale Albinus van Hoonacker en
… Albert de Meyer gezeten heeft. De oudste universiteit van de Lage Landen is van haar
oprichting af een ontmoetingscentrum van alle natiën geweest ... en het katholieke wereldlaboratorium voor de wetenschappelijke beoefening der godgeleerdheid gebleven’. In
Leuven leerde hij af Holland te zien als besloten hof. Hij moet het aan deze vorming
danken, dat hij het Noordnederlandse katholicisme ... altijd is blijven beschouwen als met
de wereld verbonden. Wat er hier aan discussies was, waren rimpelingen van wat er

73 RAU 522.1654.
74 Necrologie door Gebhard Voorvelt, in: N.S. 38 (1968).
75 P. Polman OFM, Franciscaanse Zielenijver. De Congregatie van Bennebroek 1847-1847 xxx.
76 J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in wereldlijke context, (Nijmegen 1989), 26. M.P.van Buijtenen, in:
Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1968-1969) 355-362. J. van Laarhoven,
Posthuum eredoctoraat Pontianus Polman Nijmegen met laudatio, in: Katholiek Archief (1969) 2-4.
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Europees gaande was.77 Het was ook weer Rogier die Polman begroette en feliciteerde in
zijn slotwoord bij de promotie van Jan de Kok OFM. Hij zinspeelde op het feit, dat niet
Polman op zijn plaats stond; frater Germanus de Kok was toch Polmans leerling geweest.78
De geschiedenis van Megens college bracht een briefwisseling aan het licht tussen lector
Polman en de nog in Nijmegen studerende Sybrand Galama.79 In 1945 werd deze laatste
rector. Hij schreef geduldig een ‘brief’ van 38 pagina’s. Een fragment uit een antwoord van
Sybrand: ‘Een classicus, of liever een humanist kan hier op aarde een toestand van tevredenheid bereiken, een gelukkigmakende vereniging van werk en bestemming in een gave
en gezonde persoonlijkheid, maar toch geloof ik, dat de taak van de klassieke opleiding,
zoals wij franciscanen die moeten geven, eerder ligt in het verwekken van onrust, in het
cultiveren van relativiteit, gespletenheid en spanning. Moeten we daarom ophouden met
klassiek onderwijs? Nee, laten we zien of liever merken, dat zelfs het hoogste en edelste,
wat de natuurlijke mens opbouwde, betrekkelijk en onvolwaardig is, lijkt mij de beste
methode om het eeuwig ideale en absolute op de juiste plaats te zoeken. Hoe sterker de
wind, hoe dieper de wortels en hoe hoger de takken’.
Ephrem Sloots (1901-1966) studeerde patrologie te Nijmegen 1926-1930. Promotie
op In defensione trium capitulorum, Nijmegen 1936. Lector kerkgeschiedenis Venray 19311958 met onderbreking 1943-1945 door de evacuatie van de medebroeders naar Vlodrop.
Hoogleraar Jan van Eyck Academie Maastricht 1948-1955. Hij gold als een goed docent
met oog voor kunsthistorie.80 Menige confrater vertelt, hoe iedere les een afgerond
‘schilderijtje’ gaf van het thema. Daniel van Wely (1904-1970) na studie franciscaanse
geschiedenis Rome 1931-1934 lector Alverna 1934-1946. Dan ondermeer provinciearchivaris en redacteur van Neerlandia Seraphica 1956-1967. Scripta: Beknopt overzicht van
de middeleeuwse kerkgeschiedenis tot en met de aanvang van de Reformatie, De Hervorming in
Engeland, problemen uit de geschiedenis van de theologie en de spiritualiteit, Franciscaanse
Geschiedenis.81 Eduard van Eijl (1918-2002) werd na studie te Leuven lector kerkgeschiedenis Alverna 1949-1968. Hij verving Polman die voor zijn onderzoek naar Rome was. Van
Eijl promoveerde pas in 1968 en werd hoogleraar in Leuven. Polmans leerling Germanus/
Jan de Kok volgde van Eijl op.82 Hij promoveerde zelf al in 1964 en werd in 1967 hoogleraar aan de nieuwe opleiding KTHU te Utrecht. Martialis/ Kees Bak (1926-) volgde het
Aloysiuscollege en trad in de orde 1945. Studie geschiedenis en recht volgde te Nijmegen.
77 L.J. Rogier in: N.S. 21 (1951) 6-12. Idem, Op Ponciaens outaer. De kerkhistoricus Pontianus Polman, in:
Katholiek Archief 1969 p.3-17. Idem, De kerkhistoricus Pontianus Polman, in: Herdenken en Herzien (Bilthoven
1974) 417-428.
78 Germanus (Jan) de Kok (1930-), oudleerling van het Haagse Aloysiuscollege, studeerde kerkgeschiedenis
Nijmegen 1957-1963. Lector 1963-1967 Alverna; provinciaal archivaris en bibliothecaris. Nadien docent KTU,
secretaris FSC; hulpbisschop Utrecht.
79 G.J. van Dam o.c. (1997) 54-57.
80 Kees Bak schilderde zijn leermeester in een boeiende levensschets. Necrologie in: N.S. 36 (1966) 237-238,
424-426.
81 RAU 522.1659-1662.
82 Een necrologie door De Kok in Mediant (2002) 271-275. Cécile Mertens-De Clerck gaf een aanvulling in
Mediant (2003) 24-26. Eduard Edmond J.M. van Eijl (1918-2002), in: Trajecta (2002) 354-355, en In Memoriam
door M. Lamberigts (K.U.Leuven).
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Hij was lector kerkgeschiedenis 1958-1967 te Venray en te Cuyk-Sint-Agatha (waar de
franciscanen met de kruisheren samenwerkten), en voor patrologie 1960-1964 te Alverna.
Het onderzoek naar het verleden relativeerde de leer en het beleid van de Kerk. Dit
gebeurde echter zonder luidruchtige kritiek. Een bijzonder punt was, juist in veelkerkelijk
Nederland, de verhouding tot de protestantse kerkgenootschappen. Polmans onderwijs
in de kerkgeschiedenis heeft een irenische houding bevorderd. Fiolet zou hieraan verder
werken. Goddijn en De Kok publiceerden over katholieken-en-protestanten. De verhouding tot het jodendom werd echter nog nauwelijks kritisch bezien. Priesters gingen wel
bijbelser preken, hoewel weinigen zich grondig verdiepten in het Oude Testament, of
liever: het Eerste Verbond.
De functie van historie voor kerk en orde was vooral legitimatie geweest. De kerkleiding
beriep zich op de Traditie, zelfs op stichting door Jezus zelf. De R.-K. Kerk had de pretentie, dat zij als enige de Openbaring bewaarde en bewaakte. De indruk ontstond, dat deze
een talig deposit was, vergelijkbaar met een goudvoorraad. En deze lag opgeslagen in een
reeks dogma’s, verwoord en begrepen in De Oude Taal: het Latijn. Zelfs de Bijbel met haar
Hebreeuws en Grieks was present in de Latijnse Vulgaatvertaling. Ook de orde zag niet
zonder trots terug op circa zeven eeuwen bestaan. De enkeling kon zich klein weten met
zijn eigentijdse ervaringen en begrippen.
Naast deze lectoren is er een reeks paters te noemen die ook zich met historisch
onderzoek en/of geschiedschrijving hebben bezig gehouden. Minstens zegt hun werk iets
over de scholing die zij als frater hebben gehad. Zij boden lectuur aan ouderen en jongeren
binnen de broederschap. Met het werk van de docenten geeft het hunne iets aan van het
historisch besef: legitimerend, traditioneel, apologetisch, kritisch…?
Medewerkers aan de Bijdragen voor de Geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden waren onder anderen Bertilo de Boer, Elpidius Bruna, Rogerius
Burgers, Eduard van Eijl, Albertus Fick, Sybrand Galama, Balduinus de Goede, Mathias
Goossens, Hilarion Goossens, Bruno Groen, Dalmatius van Heel, Marculphus Heijer,
Bonaventura Kruitwagen, Willibrord Lampen, Pontianus Polman, Aurelius Pompen,
Cunibertus Sloots, Ephrem Sloots, Burchard van Summeren, Fidentius van Velzen, Beda
Verbeek, Daniel van Wely … De fraterstijdschriften zou men nog kunnen naslaan op
pennevruchten. Prof. dr. Willibrord Lampen was als frater al bezig op dit terrein. Onderwerpen: minderbroederskloosters in diverse plaatsen, de eigen scholen, individuele
broeders als Hendrik Coelde, Henri van de Velden, Jan Neyen, Rogerius Burgers; religieuze
teksten… Kortom, grepen uit het eigen verleden van de groep, meestal van gunstige aard.

Patrologie en godsdienstgeschiedenis
Naast de Bijbel zijn de geschriften van kerkvaders als Augustinus en Cyprianus bronnen
voor het gelovig denken c.q. theologie. Docenten waren Desiderius Franses (1888-1942)
in de jaren 1928-1929, maar hij werd spoedig hoogleraar te Nijmegen. Hoewel ongaarne
moesten ook de franciscanen hun aandeel leveren aan de zeer bescheiden theologische
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faculteit. Monald Goemans (1906-1978) deed zijn studie patrologie te Nijmegen 19341938, was lector te Alverna 1938-1942 en volgde Franses 1945-1966 op voor de universitaire leerstoel. Ook kwam een en ander ter sprake dat tot de godsdiensthistorie behoort:
verschillende scheppingsverhalen, de Mithragodsdienst, Egyptische en Aziatische voorstellingen en cultus – ondermeer over maagdelijke geboorte, leven, dood en verrijzenis. De
loop van de zon – juist die van West naar Oost in het duister – speelt een grote rol. Vaak
zingen de minderbroeders Franciscus’ Zonnelied, met name bij een uitvaart van een
medebroeder.

Franciscaanse geschiedenis
Over minderbroeders gesproken: waar het gaat over ‘franciscaans’, moet onderscheid
gemaakt worden. Geschiedenis is altijd het onderzoek naar, het verhaal en betoog over iets.
En dat iets (of iemand) vraagt zijn eigen benadering. De geschiedenis van de scheepvaart
kan niet zonder de kennis en taal van dat fenomeen. De lezing van Franciscus’ geschriften
is niet gelijk aan historisch-kritische bestudering daarvan. Deze laatste is het onmisbare
voorwerk ten bate van de geestelijke lezing. De herbronning van de broederschap hing af
van grondige kennis van de franciscana. De orde en provincie dienden zelf getoetst te
worden aan de bron. Maar evenzeer deed en doet de eigen tijd – haar noden, haar culturen
– zich gelden. Herbronning is geen restauratie.
De historie van de eigen orde is ook niet slechts legitimatie, als daarmee behoud van
oude toestanden wordt bedoeld. Herbronning is veeleer kritisch, het zet ogenschijnlijk
verval – zoals de provincie zelf in de na-oorlogse jaren meemaakte – in een ander licht.
Was de status van groot en invloedrijk klerikaal regiment wel zo specifiek franciscaans?
Voor een collectief als een religieuze groepering is geschiedschrijving van de eigen beweging c.q. orde van grote betekenis. Een gezin, een familie is ook een institutie, meer dan
een natuurlijk fenomeen. Maar zij hebben geen of nauwelijks behoefte aan een stamboom,
aan erfenissen. Een orde overleeft haar leden ruimschoots, heeft bezittingen – niet alleen
materiële, maar ook ideële bezittingen. Moest zij niet haar eigen (uit)weg zoeken uit de
crisis van godsdienst en kerk?
Franciscaanse geschiedenis was steeds vooral geschiedenis van de franciscanen, van de
groepering die Franciscus als haar stichter en symbool beschouwde. Diens geest werkte,
maar dan wel in de levens van zeer vele andere mensen en in de geschiedenis. In franciscaanse kloosters en kerken bloeiden devoties, prijkten beelden ter stichting. De regel, ook
als tafellezing aanhoord, was er altijd. Franciscuslevens bleven overigens niet vrij van de
negatieve kanten van hagiografie: gebrek aan historische kritiek, aan psychologie, aan oog
voor de context van een leven. Franciscanologen onderkennen die gebreken.
Fidentius van den Borne (1890-1979) studeerde kerk- en franciscaanse geschiedenis
te Innsbrück, Freiburg, München 1915-1920, promotie op Die Anfaenge des dritten Ordens
vom heiligen Franziskus. Lector Weert (1920-1924) en Alverna (1924-1934); hoogleraar
aan het Antonianum te Rome (1934-1939). Verder was hij Commissaris Generaal van de
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Derde Orde (1936-1939), begeleider van de Tochtgenoten. Hij was weer lector te Alverna
1946-1961.83 Van Kleef vertelt: ‘Kerkgeschiedenis en vooral franciscaanse geschiedenis
kreeg ik van een lieve oude pater met witte manen en zachte oogjes ... mateloos verwarrend, maar innemend... Het was geen man om bang voor te zijn... Een kabouter leek hij,
maar geen wereldwijze, want hij leek altijd verbaasd over alles wat hij zag, en zelfs over
zijn eigen woorden.... Hoge stapels boeken en paperassen wankelden permanent op zijn
bureau.’84 In de oorlogsjaren was hij vicaris van het studiehuis te Nijmegen, werkend aan
Franciscusbiografie in de jaren 1939-1946, die er nooit zou komen. Hij was een man van
kritisch onderzoek, verwerking van literatuur en collector van talloze fiches. Men moet
zich deze lector voorstellen in een cel omgeven door boeken en fichesbakken. Voor een
synthese behoeft men een wat meer vrijmoedige verbeelding. Men hoorde van de stelling
van de protestant Paul Sabatier, die Franciscus gemanipuleerd zag door de Kerk. Het werd
tegengesproken, maar de gedachte aan ‘de franciscaanse beweging versus het kerkelijk
instituut’ was gewekt. Van de Borne was lid van de Nederlands Komité voor geschiedkundige wetenschappen.85
Hilarion Goossens (1920-1994) was na studie geschiedenis Nijmegen (1946-1954)
leraar te Rotterdam in 1954 en te Heerlen (1954-1956), rector Megen (1956-1961),
magister Venray (1961-1967), lector franciscaanse geschiedenis (1964-1967).
Franciscaanse spiritualiteit
Franciscaanse geschiedenis als onderdeel van het studieprogram kreeg in de jaren ’60 de
hoognodige aanvulling: de aandacht gaat dan vooral uit naar de franciscaanse spiritualiteit.
Historische arbeid is overigens onmisbaar voorwerk voor wie inspiratie wil putten uit het
leven en de woorden van Franciscus. Gezien de anachronie is vertaling immers nodig: de
historiciteit van menig element dient bewust overwonnen te worden. Op romantische
voorstellingen – Franciscus is daar zeer vatbaar voor – kan men niet leven. Een beslissend
punt betreffende de franciscaanse geschiedenis lag in het optreden van Sigismund Verhey:
hij maakte de stap naar de bestudering en het uitdragen van de spiritualiteit.
Sigismund Verheij (1927-) studeerde theologie te München 1953-1959, met in 1959
promotie op Der Mensch unter den Herrschaft Gottes. Versuch einer Theologie des Menschen
nach den hl. Franziskus von Assisi. Ook Rigobert Koper en Laurentinus Bosse studeerden
daar. Het onderwerp van het proefschrift werd min of meer toevallig aangereikt door Dr.
Kajetan Esser OFM uit Mönchengladbach, een invloedrijk ‘franciscanoloog’. Promotor
Egeneter nam dat over. Verheij was lector te Alverna/ Venray voor kerkgeschiedenis,
moraaltheologie, franciscaanse spiritualiteit (1959/1961-1966) Als lector te Alverna nam
hij aanvankelijk de lessen van Fidentius van den Borne over. Nadien kwam daarbij
kerkgeschiedenis en een deel van de moraaltheologie (1960-1967). Matura noemt Sigis-
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RAU 522.1652-1653 Scriptum Kerkgeschiedenis van de Middeleeuwen.
Frans Van Kleef, Mijn vader was een edelman. De geschiedenis van een geroepene (Haarlem 1983).
NS 8 (1934) 244.
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mund Verhey ‘pionnier’ van de nieuwe Franciscusstudie.86 In Rome was hij lid van de
voorbereidingscommissie van het Generaal Kapittel 1967. Ondertussen werd er veel
vertaald en becommentarieerd door tal van Nederlandse medebroeders, waaronder leraren
en lectoren.87 Het accent in de lessen over de franciscaanse ordesgeschiedenis en spiritualiteit lag steeds op de beginfase van de orde en op het lezen van teksten uit die tijd. Daarbij
werd de regel die Franciscus voor zijn broeders had geschreven niet meer op de gebruikelijke juridische wijze bezien. Gepoogd werd haar te verstaan in de situatie van ontstaan;
en vandaaruit werd de tekst betrokken op de beleving in onze huidige situatie. De franciscanologie bevindt zich vanaf dan in een soort spanning. Men weet van de historische
bepaaldheid van de figuur van Franciscus. Men onderkent het gevaar van onkritische
stichtelijkheid. De kern van dit vita vraagt om meer dan historisch begrip. Naast Kajetan
Esser hadden de Duitse minderbroeders Sophronius Clasen, Engelbert Grau, Lothar
Hardick en Anton Rotzetter grote invloed. We zullen nog horen over de intensieve bestudering van franciscaanse geschriften door een gezelschap lectoren en andere broeders.

D O VERIGE VAKKEN
Kerkelijk recht
Het kerkelijk recht is wel van betekenis voor ons onderwerp, maar ook hierop ingaan lukt
niet. In 1917 kwam de nieuwe Codex. Deze regelt ook de posities van de priester en van
de religieus (in de beperkte betekenis van lid van een kerkelijke orde of congregatie). De
betreffende artikelen waren lesstof. De afzonderlijke plaats van geestelijken werd ook als
een hogere status gewaardeerd. Of de individuele priester of kloosterling daaraan voldeed,
was een andere zaak. Voor de beleving van het kerkvolk was deze religieuze staat bij
86 Th. Matura, François d’Assise, Auteur Spirituel. Le message de ses écrits (Paris 1966) p.51. Verheij noemt in
een gesprek enkele voor hem belangrijke publicaties: Werkbuch zur Regel des hl. Franziskus, Werl 1955; de serie
Quellenschriften met vertalingen van teksten van Franciscus, Clara, Thomas van Celano, Bonaventura en andere
13e-eeuwse bronnen, plus een grondige inleiding en toelichting op de teksten; K. Esser, Anfänge und ursprüngliche Zielsetzungen des Ordens der Minderbrüder (Leiden 1966).
87 Onderzoekers, vertalers, schrijvers waren onder anderen de minderbroeders Hartwig/ Henk Loeffen, Bertulf/
Peter van Leeuwen, Maximianus Sier, Theo Zweerman, Hans Sevenhoven – en niet te vergeten kapucijnen als
Optatus van Asseldonk. Kandidaat Gerard Pieter Freeman trad niet in, had groot aandeel in de uitgave van
franciscaanse teksten, promoveerde op studies over clarissenkloosters en werd in 1999 de opvolger van de
bijzonder hoogleraar Zweerman te Utrecht. In de jaren negentig verschenen er in de reeks Scripta Franciscana
studies van Theo Zweerman OFM en de claris Edith van den Goorbergh en vele anderen uit franciscaanse kring
– vruchten van jaren ver na 1967. Een afzonderlijke werkgroep geeft vertalingen van inleidingen voorzien uit
van werken van Bonaventura: Itinerarium en Breviloquium. De nadruk ligt op de spirituele inhoud van deze
teksten, maar met begrip voor de historische situs.De deeltjes van K 750 bevatten ook historische bijdragen
in de vertrouwde stijl: over de komst van de minderbroeders in den Bosch in 1228, over een klooster in
Amersfoort, een franciscaan-schrijver, de recollecten, de kapucijnen... Sevenhoven (1979) geeft een historische
inleiding. Hans Sevenhoven, Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus. Enkele patronen uit het denkweefsel
van een geestelijk leider, Haarlem 1979.
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voorbaat prestigieus. Zonder dat men hier openlijk afstand van nam, is deze priority
verdwenen.
Eulogius Seelen (1901-1958) studeerde aan het Antonianum Rome (1928-1931). Lector
Alverna (1931-1936) plus studie theologie Nijmegen, lector kerkelijk recht Weert (19361949).
Victoricus van der Luur (1909-1965) was lector kerkelijk recht Alverna 1936-1944,
novicenmeester van de broeders, lector pastoraal theologie en magister patrum Bleijerheide/
Maastricht 1944-1946, Alverna, lector aldaar 1952-1964.88 Verschuren waardeert Van der
Luur, Regel en Leven der Minderbroeders, voor de laici bestemd: het is een minder straf
juridische regelverklaring. Hij zette zich in voor verbetering van de broedersopleiding:
lessen door lectoren theologie, vakdiploma’s buiten de deur; hij gaf zelf lessen franciscanisme. Hij schreef ook de geschiedenis van de zusters van Haren: de Penitenten-Recollectinen
in het dorp bij Megen. Zoals meer paters in die jaren met het nieuwe vervoer overkwam:
hij verongelukte onderweg.89
Bertrand van Bilsen (1913-1991) studeerde kerkelijk recht te Rome 1939-1942. Hij
was lector Bolzano (1942/43); lector en socius Sittard/ Alverna (1943-1952), lector
pastoraal Maastricht (1952-1959), lector Weert (1959-1961), lector pastoraal Maastricht
en kerkelijk recht te Alverna (1961-1964), lector liturgie Alverna (1964-1967). Directeur
was hij van het Pastoraal Studiecentrum Nijmegen (1961-1964), voorloper van dergelijke
centra in de bisdommen. Organisator Pastoraal Congres Minderbroeders Noordwijkerhout
in 1965. Oprichter van de Franciscaanse Samenwerking, waarvan hij in 1966-1967
directeur was. Definitor generalis Rome en tevens hoofdredacteur van de Acta Ordinis
(1967-1973), officiaal Utrecht en Groningen 1973-1980, rechter Rota Rome 1985-1987.
Voorzitter van de vertaalcommissie voor de Nederlandse vertaling van de Codex. Adviseur
in kerkrechtelijke zaken van velen: van bisschoppen en provinciaals tot derde-ordelingen.
Hij schreef over het uur van de leek (1953), over de inrichting van een vijfde studiejaar
theologie, waarin praktijk en theorie aan elkaar zouden worden getoetst. Tien jaar later
schreef hij een nota richtinggevend bij de herordening van het theologieonderwijs in
Nederland. Publicaties over vernieuwing van de liturgie vanaf 1958. ‘Bijdrage tot vernieuwing van de zielzorg’(1964) in vier talen vertaald. ’n Triologie over de Kerk dateert 19621984. De levensschets door Van Munster, die in zijn functies van bestuurder in kerk en
orde veelvuldig contact met hem moet hebben gehad, bevat lovende passages. Kerkelijk
recht kan ook op zich al verzet oproepen. ‘Mondelinge communicatie was ook niet zijn
sterkste kant’ en ‘Wat zou het voor hem een bevrijding geweest zijn, indien wij heel zijn
leven nog eens met terechte waardering en bewondering hadden kunnen doorpraten’. 90
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NS 19 (1949) p.168-170.
Nekrologie door Silvius\ Paul Chapel in: NS 36 (1966) p.89-94.
Nekrologie door H. van Munster in Mediant 1(1994) p.167-170.
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Liturgiek
Liturgie hield in rituelen, koorzang, orgelspel, ontsteken van kaarsen – symbolisch gedrag
dat groepen mensen bindt; dat begrepen katholieken beter dan de protestanten. Het ijveren
voor het gregoriaans betekende dat polyphonie en orkestmuziek verdwenen. Rogier
beschreef nog hoezeer deze laatste weerklonken in de Amsterdamse Antoniuskerk, beter
bekend als Mozes en Aaron. Het gregoriaans droeg bij aan de door de toenmalige pausen
nagestreefde uniformiteit. Eerder wezen we er al op, dat het al of niet zingen van de
eucharistische en koorgebeden onder de minderbroeders een gevoelig punt was. Als
kapelaans konden getalenteerden minderbroeders, na jaren zelf in grote koren gezongen
te hebben, in stadskerken hun mannenkoren leiden.
De liturgische vernieuwing had iets aristocratisch: het kerkvolk mocht toezien op het
spel van de hoofdcelebrant en zijn assistenten in diverse graden. De scheiding tussen koor
en schip, tussen clerus en kerkvolk was duidelijk, het verwijderen van de oksaals maakte
dat zelfs nog duidelijker. Het Latijn was een drempel die men met een tweetalig missaal
poogde te nemen. Ietwat paradoxaal: de eucharistie werd massaal privé gedaan – ‘mislezen’
was het woord. In een klooster als Weert waren ploegjes van neomisten in de morgenuren
doende met een broeder of frater als misdienaar. Van de andere kant waren er de pogingen
om de menigte tot deelname te brengen: hardop meebidden en meezingen. Ook franciscanen waren werkzaam als predikant en koorleider in ‘misweken’.91 Hier blijft onbelicht de
betekenis die de liturgie had en kreeg in het theologisch denken. Waar de R.-K. Kerk het
Sola Scriptura afwijst, viert zij in de eucharistie Christus’ presentie. Of zijn werkzame
aanwezigheid met een transsubstantiatieleer gepast wordt begrepen, werd een vraag. De
liturgische vernieuwing bracht verkondiging van het woord, op basis van het Eerste
Testament en de evangeliën, én de consecratie van brood-en-wijn n de communie´weer
bijeen.92
De erkende autoriteit inzake de musicologie was Eliseus Bruning (1892-1958). Hij
studeerde kerkelijk recht en muziek te Rome 1920-1927. Magister cantus in Hoogcruts
1927-1928, Venray 1928-1936, Alverna 1936-1942, Weert 1946-1952, magister fratrum
Venray 1928-1934, Weert 1946-1952. Gardiaan in Nijmegen 1952-1955. Hij verzorgde
vele liturgische uitgaven en leidde missieweken: ondermeer een handboek.93 Zijn archief
is ondergebracht in het Tilburgse instituut. Ook andere geschoolde magistri cantus
assisteerden de missiepredikanten. Lucas Brinkhoff was inzake liturgiek de specialist.
Siardus van der Klei wordt in 1965 genoemd als lector theologie en socius magistri te
Venray.
91 De term ‘volksmisleider’ werd niet dubbelzinnig opgevat: zij leidden de volksmis. Enkelen verwierven de
eretitel ‘missionarius’.
92 Luchesius Smits OFMCap, Vragen rondom de Eucharistie, Actuele vragen rondom de Transsubstantiatie en de
Tegenwoordigheid des Heren in de Eucharistie (Roermond/ Maaseik 1965) beschrijft ondermeer, hoezeer de
eucharistievoering, het communiceren en het lof (de avondlijke viering) gescheiden waren geraakt.
93 Fr. Eliseus Bruning OFM, Het Gregoriaans. Handboek voor kerkzangers, koorleiders en organisten. Met een
voorwoord van Pastoor Toon Hansen, voorzitter der St. Gregorius-Vereniging in het Bisdom Den Bosch (Doornik
1931).
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De pastoraalcursus 1906-1967
Buiten het gewone programma viel dit opleidingsjaar door de meeste neomisten gemaakt.
Zij was als repetitiecursus in het begin van de eeuw ingesteld en werd te Venray gegeven,
later naar Maastricht overgeplaatst. De lectoren Bertrand van Bilsen en Bernward ’sGravendijk schreven elk een artikel.94
Op 8 maart 1906 besloot het provinciebestuur om voor de paters die hun theologische
studies hadden voltooid een cursus Eloquentia in te richten. Reeds in 1883 was over
preekoefeningen in de laatste studiejaren in Weert gesproken, maar het plan werd niet
uitgevoerd. Wel blijkt de eloquentie-cursus in 1888 ondergebracht te zijn bij de filosofiecursus te Maastricht. Lector is dan Albertus Pluymaekers. Vanaf 1892 geeft men te Maastricht de algemene theologie olv dr. Michael Sleutjes. De ‘kanselwelsprekendheid’ én
herhalingsonderwijs – die de moraaltheologie en het ius canonicus betrof – worden daar
tevens gegeven. In 1901 wordt de repetitiecursus naar Venray verplaatst onder leiding van
Valentinus van der Stok. In augustus 1906 werd Valentinus belast met: theorie en praktijk
van de gewijde welsprekendheid, morele casuïstiek en sociologie. Van iets anders dan
eloquentia en casuïstiek kwam nog niets terecht. Bij ‘sociologie’ bedoelde men het spreken
over de sociale taak van de priester. Provinciaal Bennenbroek merkte in 1910 op: nu op
de theologie geen kranten meer mogen gelezen worden, moet aan sociale onderwerpen
aandacht besteed worden. In 1911 moest Regalatus Hazebroek daarvoor zorgen. Hij neemt
het magisteriaat over van Valentinus. Regalatus studeerde wel, maar zette zich al gauw in
voor de praktijk. Tot dan toe hadden Valentinus, Regalatus en Meinardus (1918-1919)
de moraaltheologie herhaald – ten gerieve van de biechtstoel en huisbezoek. De cursus
werd in 1919 naar Maastricht verplaatst, na aankoop van het Duitse klooster van Bleijerheide. Van Maastricht trokken fraters naar Bleijerheide, de jonge paters vertrokken uit het
overvolle oude en kleine convent van Venray. De tegenstanders van die verhuizing wezen
op het verlies aan stipendia; en de jonge paters brachten telkens uit Weert ‘den geest van
religieuze exactheid’ mee – het peil te Venray zou wel dalen bij hun vertrek. En bovendien
leek de Venrayse lucht gezonder dan die in de fabrieksstad Maastricht. De eerste zeven
paters begonnen toch te Maastricht.
Een medebroeder corrigeert: Cassianus Hentzen gaf in de jaren 1916-1919 herhaling
van de moraaltheologie en instrueerde de toediening van de sacramenten. Hentzen was
in 1920 te Leuven gepromoveerd tot doctor in de politieke en sociale wetenschappen. Na
de benoeming van Regalatus als prefect (rector) van het seminarie te Venray nam hij de
pastoraaltheologie over. Na het overlijden van Engelbertus Engels werd hij in 1918 tevens
lector sociologie. Magister patrum Ladislaus Hol werd lector voor pastoraaltheologie.
Anicetus Jong zette zijn werk voort in de jaren 1922-1931. In 1926 komt Perpetuus Palant
Cassianus assisteren. In 1928 nam Carolus Tesser de lessen eloquentia van de laatste over.
Prudentius van Leusden verving in 1931 Perpetuus, maar werd in 1934 magister. Carolus
94 Bernward ’s-Gravendijk, Vijftig jaar “Vijfde Jaar”, in: NS 26 (1956) p.333-342. Bertrand van Bilsen, De
interne ontwikkeling van het vijfde jaar theologie in: NS 26 (1956) p.343-349. NN., Correctie ‘Vijftig jaar’ Vijfde Jaar,
in: NS 27 (1957) p.51.
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bleef dan voor vele jaren de man van de welsprekendheid. Onder de invallers treffen we
de man van het Megense toneel Christophorus Vermeulen nog aan.
Over de oorlogsjaren is verhaald in Neerlandia Seraphica van 1951. Bij het herstel van
de contacten met de missiegebieden gingen nieuwe missionarissen zich voorbereiden te
Maastricht. Odulphus van der Vat, Cyprianus de Graaf, Ewald Kuijper en Zeno Moors
gaven in diverse jaren missiologie. Merkwaardig, dat de idee voor deze missiecursus
geopperd werd door musicoloog Bruning, magister te Weert. Sinds 1952 waren er twee
lectoren pastoraaltheologie, in 1955 ging er één catechetiek en pastoraalpsychologie
geven.95 De diverse praktijkoefeningen lagen in preken en godsdienstonderwijs in en om
Maastricht. Vooral de vele zusterkloosters profiteerden van het groeiende aantal neomisten;
het bleef niet bij de zeven van het begin. Van klassen met tientallen wijdelingen gingen er
wel enkelen af die verder studeerden. Toch vroegen ook dezen wel om het vijfde jaar of
ze werden er geplaatst vanwege hun bindende functie in de groep.
Van Bilsen vult aan: de achtergrond van de ontwikkelingen in ‘Maastricht’ wordt
gevormd door de ontwikkeling van het werk in de provincie. De zielzorg werd anders
bezien dan in het vooroorlogse verleden. Toen was zielzorg parochieel, voor een deel in
eigen parochiekerken, voor een groot deel in de vorm van assistentie aan diocesane clerus.
De moraal voor in de biechtstoel stond voorop. De bediening van de sacramenten was
belangrijk. Er werden retraites in conventen gegeven en door enkele kopstukken lijdensmeditaties op de radio.
De sociologie ging een plaats innemen in het programma. In deze ‘maatschappijleer’
werden sociale kwesties, sociale encyclieken, communisme, socialisme en liberalisme
besproken. Ondertussen dijde het R.-K. organisatieleven uit, hetgeen een leger aan
geestelijk adviseurs vroeg. Reeds in de jaren dertig begon het vragen om vernieuwing in
de Kerk. De oorlog maakte een eind aan veel vertrouwds. Het vijfde theologiejaar moest
ook dienen om de jonge paters op de hoogte te brengen van de tijd. Ook andere zielzorg
dan de parochiële kwam in zicht. Dr. Remigius Dieteren en dr. Osmund Schreuder waren
er dé lectoren sociologie.
De missiologie bestond uit een collectie onderwerpen en talen. De lectoren hadden zelf
ervaring van het werkveld, anders dan de meeste lectoren in de andere studiehuizen.
Odulphus van der Vat (1900-1966) na studie missiologie te Münster, lector dogmatiek en
kerkgeschiedenis Brazilië, missieprocurator/ secretaris 1947-1958, lector missiologie
Maastricht vanaf 1949, ging in 1958 terug naar Brazilië als lector. Vele publicaties.96 Een
latere lector vertelt, hoe fraters in Weert onder deze Van der Vat de Koran bestudeerden.
Zeno Moors (1909-1955) ging als een van de eersten naar de missie van Irian Jaya. Zeno
sprak Maleis als was het zijn moedertaal en wist zich verstaanbaar te maken in talen van
95 Van Bilsen noemt niet Laurentinus A.J. Bosse, 1926 Haarlem-1996 Weert. In 1945 Venray, studie
theologie München 1953-1959, lector pastoraaltheologie, liturgie, homoletica, catechese, kerkelijk recht
Maastricht 1959-1966 en vice-studieprefect 1964-1966. Klinisch-pastorale vorming 1966-1967, diverse
functies in begeleiding pastoraal, definitor 1970-1977, directeur Diocesaan Pastoraal Concilie Haarlem 19761987.
96 Necrologie in N.S. 36 (1966) 186-189.
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vele groepen. Na de bevrijding uit de japanse kampen keerde hij gebroken terug en werd
lector missiologie en pastoraal theologie 1950-1951 en magister patrum 1950-1955 te
Maastricht.97
Uit de stukken van Otho Thomaasse, voorzitter van het Secretariaat O & O, blijkt, dat
ter voorbereiding op het kapittel van 1967 de pastoraalcursus veel besproken werd. Veelal
gebeurde dat met het oog op de aanstaande concentratie, de opheffing van de eigen
studiehuizen. Gewenst wordt een professionele vorming, een specifiek pastorale training
die bijdraagt tot de vorming van de persoonlijkheid. En meer bijdragen van sociale en
communicatiewetenschappen. De franciscaanse vorming moet voorrang hebben op de
priesteropleiding. De vorming moet ook sterk individualiserend zijn. Al met al, deze allang
bestaande pastoraalcursus vraagt afzonderlijke studie.

S AMENVATTING
De orde waardeerde voor haar broeders-priester in opleiding intellectuele scholing en
discipline door studie te verwerven. Aanvankelijk bleef deze studie bij een kennisnemen
van de kerkelijke leer inzake geloof en vooral zeden, vervat in traktaten. Sinds 1924 werd
er een breder programma geboden. Dat won aan kwaliteit doordat meer en meer academisch opgeleide en vrijgestelde lectores het onderwijs gingen geven.
Kernpunt in de theologie was het openbaringsbegrip door Nicomedes Sanders en
nadien door Bertulf van Leeuwen gevormd. De moraaltheologie bleef nog het langst
bepaald door het Romeinse beleid van de Kerk. Kritische bijbelstudie en historische vakken
bevorderden de ontwikkeling van het denken over geloven en kerkzijn, het overschrijden
van de grenzen tussen de christelijke kerken.
Het tweede kernpunt was de verzelfstandiging van de filosofie, echter nog zwak
gesteund door empirische vakken als psychologie en sociologie. Voor de kwaliteit van het
denken en de ontwikkeling van de studenten was het gunstig dat er onder de betreffende
lectores spanningen waren. De ene lector was mét kennis van het scholastieke denken
vertegenwoordiger van de Analytische Wijsbegeerte, anderen informeerden én over het
denken van Thomas, Bonaventura, Scotus e.a. én over moderne denkers. Spanning met
sommige docenten theologie was onvermijdelijk.
Een derde punt: de literair-kritische studie over franciscaanse geschriften, die van de
ordestichter als voornaamste, ging over naar bezinning op de franciscaanse spiritualiteit.
Ook hier lag er relatie tot het geleidelijk afstand nemen van het clericale karakter van ook
deze religieuze orde.
Al met al overwoog de beschouwelijke studie, wel waren er met name in de pastoraalcursus bijdragen van de sociologie. Men meed over het algemeen afwijking van wat het
Romeinse bestuur van de Kerk voorschreef. Kennisnemen van traditionele leerstukken
hield nog niet in, dat ieder die als enige of laatste antwoorden aanvaardde. De reflectie op
97

Necrologie in N.S. 25 (1955) 115-119.
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de religie, op de eigen christelijke, rooms-katholieke godsdienst ging nauw samen met de
intensieve vieringen in ruim bezette studiekloosters. Er waren de alledaagse, veel uren
vragende eucharistie, koorgebed en meditatie. En er waren de met luister gevierde hoogtijdagen van Kerstmis en de Goede Week uitlopend op Pasen.

5 Overleg en besluit

Vergadercultuur
Vanaf de jaren 1950 werd het overleg binnen de provincie intensief, al had men ook al
eerder lectorencongressen gehouden, soms met de confraters van de Vlaamse provincie
tezamen. De minister-provinciaal en zijn definitoren waren erbij betrokken, maar bij
gelegenheid kwamen meer en meer ánderen aan het woord. De lectoren spraken veelal over
het onderwijs, magisters over de vorming. In de praktijk zijn didactische en (ped)agogische
problemen moeilijk te scheiden. De kritische beschouwingen over de pedagogische
bezwaren tegen het kloosterleven voor jongeren ‘op weg naar volwassenheid’ waren talrijk.1
Uit de vele notulen, nota’s en brieven nemen we maar enkele fragmenten. Men beschreef
én beoordeelde situaties, de analyses van de toestand en de voorgestelde oplossingen liepen
niet zelden dooreen. Behoudende geluiden waren wel te horen, de kritische en progressieve
stemmen kwamen van een groep van enkele tientallen broeders: oversten, lectoren,
wetenschappers en paters-student, zelfs van enige fraters. Ietwat apart staat de kwestie van
de dreigende visitatie in 1954. Van de interprovinciale lectorencongressen – met Vlamingen
– was vooral dat van 1957 van betekenis. De nota van de minister-provinciaal uit 1959
kreeg een uitgebreide respons. Via een verslag van de Weertse magister liet een klas
wijdingskandidaten zich nadrukkelijk horen in datzelfde jaar. Het overleg met tal van
andere orden en congregaties leidde tot de concentratie van de opleidingen en de opheffing
van de franciscaanse studiekloosters in 1967. Overigens vermijden we zoveel mogelijk alles
wat er gezegd, gewenst en gepland werd voor de toekomst van die dagen: de studieconcentratie. Voor de Alvernese docenten kreeg deze concentratie van de opleidingen van diverse
orden de meeste aandacht, simpelweg omdat dit studiehuis als het laatste open was. 2

Concilies en decreten
De Kerk bleef alles onder haar centrale gezag houden. Ook in deze jaren verschenen
encyclieken, decreten, apostolische vermaningen van de paus, documenten van de
1 De woorden tussen aanhalingstekens verwijzen naar een onderzoek naar de jeugd uit 1955 van het
Hoogveldinstituut, waarbij Wilbert Stoop was betrokken.
2 RAU 522.1545: 17 november 1964 – 19 januari 1965 – 25 oktober 1965 – 20 december 1065. Het
neologisme ‘interklerikalisering’ is een slechte vondst, zowel wat de taal als de inhoud betreft – 13 januari 1966
– 23 mei 1966 – 20 september 1966 – 16 december 1966 – 27 december 1966 – 14 januari e.v. 1967 – 18
februari 1967.
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congregaties. Humani generis (1950) maande tot voorzichtigheid. De docenten namen daar
goede notitie van.3 De Apostolische Constitutie Sedes Sapientiae van Pius XII (1956)
handelde over de priesteropleiding ‘in de staten van volmaaktheid’, wat wil zeggen: van
de reguliere clerus die immers geacht werd naar perfectitas te streven.4 Allen worden
gemaand tot aanvaarding van het gezag van de paus en bisschoppen. ‘De priesterlijke
waardigheid, waardoor men de gezant van de Heer der wetenschappen wordt (1 Sam.2,3)
en … het zout van de aarde en het licht van de wereld wordt genoemd, vraagt een alzijdig
en solied onderricht in de kerkelijke wetenschappen’. De welwillende lectuur van deze
tekst stoot wel op de term wetenschappen. Hoe moet men dit rijmen met de gebruikelijke
betekenis die het heeft in het middelbaar en tertiair onderwijs? Hetzelfde decreet vraagt
ook, dat a.s. priesters evenveel scholing krijgen als leken in hun omgeving.
Aan het concilie dat door paus Johannes XXIII bijeengeroepen werd, namen franciscaanse missiebisschoppen deel en adviseurs (periti), onder wie lector Bertulf van Leeuwen.
De kardinalen Suenens en Alfrink drongen aan op een opleiding en vorming gericht op
de pastorale activiteiten. Gepleit werd voor ‘het stimuleren van een priestertype, ontdaan
van zijn traditioneel, wereldvreemd en sacraal karakter … ingesteld op dialoog met de
mensen, ook met niet-christenen’.5 De geslotenheid van seminaries en studiekloosters werd
als belemmerend doorzien. Gerichte pastorale trainingen werden bepleit. Na Vaticanum
II volgde in 1965 het Pastoraal Concilie te Noordwijkerhout en een Congres van de
franciscanen van de Germaanse en Franse circumscriptie. 6

Lokaal overleg
Lokaal vergaderden de lectoren van de afzonderlijke studiehuizen. Lopende zaken,
urenverdeling voor de vakken, cijfers en beoordelingen van het gedrag van de fraters – de
vita et moribus – waren agendapunten. Een onderwerp van gewicht was de bibliotheek. Bij
verplaatsing van een vak of een verplaatsing van een studiefase moest het instrumentarium
mee. En er was het verschil in gebruikers: docenten – studenten, paters – lectoren. Ook
de competenties van gardiaan, magister, vice-studieprefect kwamen ter tafel. Onderwijskundig overleg van een docentencorps in sensu stricto mag men in deze periode nog niet
verwachten. Onderwijs werd gezien als ieders eigen opdracht, niet als bijdrage aan een
onderwijsleerproces afgestemd op een bepaald beroep.

3 Voor uitvoerige notities over alle documenten zie men het verslag van het interprovinciale lectorencongres
van 1957, waarin de canonicus dr. Bertrand van Bilsen OFM een uitvoerige inleiding hield.
4 Ecclesia docens. Pauselijke documenten voor onze tijd (Hilversum 1959) 15-36.
5 Lieve Gevers, Priesterproblematiek in een stroomversnelling. Belgische en Nederlandse visies op het priesterambt
ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, in: Trajecta (2002) 154-181.
6 Pastoraal Kongres van de minderbroeders, in: N.S. 35 (1965) 129-134, 345-354.
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Het corps van Venray besprak tal van uiteenlopende zaken: Hebreeuws, kransen en
scripties, studiedagen.7 Moet Sinte Cecilia nog gevierd? – de fraters zijn weinig creatief meer
met muziek, klaagt men. De komst van enige Scandinavische fraters vraagt differentiatie
in het onderwijs: Van Munster kon een Deense frater leesopdrachten betreffende Kierkegaard geven. Rome bleef lovend over de studieresultaten; en de vraag naar de archeologia
christiana werd alsmaar herhaald. Achter deze vraag school, dat Rome grote waarde hechtte
aan het graf van Petrus onder de Heilige Stoel. De vergadering van 11 oktober 1964
besloot: meldt maar een apart cijfer naast dat voor kerkgeschiedenis. Op 3 juni 1962 was
er een brief van de minister-generaal: de sociale doctrine van de Kerk behoort in curriculo
philosophico. Er werd bijgezegd, dat aan dit voorschrift niet wordt voldaan door Joseph
[José] Ortega y Gasset te bespreken.8 Op 13 juli 1962 spreekt men van ‘één jaar met
filosofie en theologie onder één dak’. Het kwam neer op toevoeging van onderwijs in de
Heilige Schrift aan het programma van het filosoficum. Op 20 december 1964 stelt men
voor tijdens de paasvakantie enkele studiedagen te wijden aan Het Franciscanisme nu. In
juni 1965 spreekt men van ‘Cuijk’ (St. Agathaklooster van de kruisheren) als studielokatie
naast Venray. Voor Adelhard Epping, Wilbert Stoop, Richard van Zaalen, Donulus van
Munster en Siardus van der Klei zal daarmee het lectoraat eindigen. Op 18 januari 1967
spreekt men van ‘Religieuse Desintegratie bij sommigen van onze fraters’. Men zocht de
oorzaken ondermeer in lectuur van De Bazuin en De Nieuwe Linie; en in de eigentijdse
religieuze problematiek. De lectoren hielden elkaar op de hoogte. Een reeks voorbeelden
van de gespreksstof uit 1964 meldt: Nicolaas van Bohemen Het Verrijzenisverhaal volgens
Mattheus; Germanus de Kok Nederland op de breuklijn. Rome en de Reformatie. 1965:
Claudianus Kemmeren Kerkelijk Recht en Concrete Situatie. Didacus Braun De hermeneutische
princiepen van het eschatologisch spreken volgens R. Bultmann en K. Rahner. Georgius Ruijgrok,
Enkele exegetische kanttekeningen bij de Decaloog. Gregorius van de Ven, De plaats van de
kerkelijke zang in de vernieuwing van de liturgie.

Lectorencongressen
Een historische inleiding in 1960 verzorgd door Donulus van Munster voor de lectorencommissie spreekt over de vergaderingen van 1947, 1953, 1958 en 1959.9 Enkele tussen-

7 RAU 522.1545: 1961 23 augustus, 27 september, 22 oktober, 19 november, 18 december
1962 15 januari, 8 april, 3 juni, 13 juli, 11 november, 16 december
1963 3 maart, 2 april, 27 mei, 13 juli, 11 september
1964 26 januari, 11 juli, 13 september, 11 oktober, 15 november, 20 december
1965 14 februari, 29 maart, 10 mei, 23 juni, 27 september, 10 oktober, 15 november, 6 december
1966 24 januari, 14 februari, 29 maart, 2 mei, 23 mei, 30 september, 1 december
1967 18 januari. De notulerende secretarissen zijn Gelasius Vrolijks, Siardus van der Klei, Zacheus Zweerman.
8 Opstand der horden (1933). Zijn ratiovitalisme en historisme accordeerden niet met de kerkelijke leer.
9 RAU 522.1750 Donulus van Munster, Historisch Overzicht, te behoeve van de lectoraatscommissie. RAU
522.1538 Verslagen van provinciale lectorenvergaderingen, 1947-1953.
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liggende jaren lijken niet van belang; 1950 wordt terloops genoemd; in de archiefinventaris
ontbreken de jaren 1954, 1955, 1956.
Studieprefect Pontianus Polman had de voorbereidingen voor de lectorenvergadering
van 1947 over moeten doen aan Bertrand van Bilsen, daar Polman tot visitator van de
Vlaamse provincie was benoemd. Dat congres zou gaan over aanvulling van het studieprogramma voor de theologie en filosofie. De kerkelijke wet en de Statuta van de orde bepalen
een minimum van twee plus vier jaar. Men houde de lesweek op 16 uur. Kapucijnen,
karmelieten, dominicanen, jezuïeten, de Saksische provincie hebben al een extra jaar – dit
om de overgang van filosofie naar theologie te vergemakkelijken. Er zouden nieuwe vakken
moeten worden ingevoerd. Vele lectoren dringen aan op pedagogiek en didactiek, toegevoegd aan de psychologie. Immers, vele paters komen in het jeugdwerk en het onderwijs.
De Congregatio de Seminariis heeft reeds driemaal op deze vakken aangedrongen (1926,
1929, 1945). Ook catechetiek is gewenst; ascetica en liturgiek moeten naar de gewone
lesuren. Enige kennis van administratie en boekhouden is nuttig. Moet sociologie al niet
eerder dan in Maastricht gegeven worden – eventueel te verbinden met de ethiek? De
zelfwerkzaamheid van de fraters moet stelselmatiger worden aangepakt. De geschiedenis
van de filosofie moet ook moderne filosofen bespreken. De theologie doet nog te weinig
aan apologetiek, fundamentele theologie en dogmageschiedenis. Godsdienstfilosofie en
-geschiedenis moeten worden gegeven. Patrologie dient als inleiding op de theologie
beschouwd te worden. De ethiek kan ook nauwer verbonden worden met het traktaat De
Actu Humano. Tabellen met lesuren van grootseminaria en andere orden zijn toegevoegd.10
In het oude program vielen de lessen Theologia Spiritualis buiten de 16-urige lesweek, nu
is het een van de vakken. De Liturgiek wordt ermee verbonden. Ook de Kerkelijke Zang
is een vak. Rome vroeg toevoeging van de Theoretische Paedagogiek. Cultuurgeschiedenis
beoogt het bevorderen van de goede smaak. De Fundamentele Theologie staat als apart
vak op het plan. Een en ander wordt geregeld voor de verschillende lokaties.
Op het lectorencongres 1953 is het thema Filosofie en Theologie. Van Munster zegt in
het historisch overzicht van 1960: het ging over de twee disciplines en niet over de functie
ervan voor de student, ‘die daardoor zo goed mogelijk gevormd moet worden’.Wel wordt
er gesproken van ‘fraters die priesterkandidaten zijn, maar nog geen mensen van vlees en
bloed zijn geworden’. En ‘Dit gewichtige vraagstuk is een algemeen erkende ontevredenheid over onze huidige opvoedingssituatie. Men vermoedt een botsing tussen vorming en
de te vormen mensen. Maar waar deze botsing precies in bestaat, weet men niet.’ Duidelijk
is wel, dat een psychologische en (ped)agogische benadering zeldzaam was bij magisters
en lectoren.
Adelhard Epping spreekt onder Philosophie en Theologie in de fratersopleiding een
preadvies uit, ter inleiding van een discussie. Hij constateert overal een toegenomen
spanning tussen deze wetenschappen.11 Vooral sinds de encycliek Aeterni Patris (1879) zijn
er pogingen gedaan de scholastiek te doen herleven door aanpassing aan de eigentijdse
wijsbegeerte (Kant, Hegel, Husserl). We zijn verder dan Thomas, Bonaventura en Scotus.
10
11

RAU 522.1513 Brief van Pontianus Polman en Bertrand van Bilsen aan de lectoren Alverna mei 1947.
RAU 522.1528 Een gedrukte brochure geeft een iets anders geredigeerde tekst dan de gestencilde tekst.
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De filosofie die theologen soms wensen, is niet meer aanwezig; de andere filosofie is ook
vaak lastig. Beide disciplines moeten voor zichzelf spreken; er is geen harmonia praestabilita.
Zijn voordracht doorloopt snel de geschiedenis: ‘de dialectiek van geloven en weten
historisch bezien’. Nieuwere ontwikkelingen brachten twijfel aan de synthese die eeuwenlang bestaan heeft. De theologie kan niet zonder een filosofie: een Platoonse, Aristotelische
enzovoort. Het zijn echter maar historische objectiveringen. Het zoeken naar de ene
waarheid blijft. De christelijke existentie is een fides quaerens intellectum. Is er een christelijke filosofie? Zij kan slechts zo verstaan worden: als resultaat van een gelovig denken; maar
zij is slechts filosofie, als zij zonder gezagsargumenten werkt. Er is tevens een vormingsaspect, vervolgt Epping: voor de fraters moeten de vakken en hun onderdelen toch een
eenheid vormen. Men dient rekening te houden met het groeiproces van de studenten.
Voor het onderwijs kan men een soort synthese construeren. Dit terwille van een levensbeschouwing die vrij is van logische tegenspraak; én die verstand, verbeelding en gemoed
tot hun recht doet komen. Maar die eenheid kan niet van bovenaf opgelegd worden; anders
zouden zowel theologie als filosofie hun wetenschappelijk karakter verliezen. Het is
jammer, dat velen na vijf jaar nog niet in staat zijn tot een zekere synthese. Maar men
gebruike geen opgelegde middelen, zoals handboeken voor de hele orde, opgelegd scotisme
zoals in de 17e eeuw, of alleen lectores romani. Dergelijke maatregelen leiden tot desinteresse, verstarring, verarming van de franciscaanse school en geest.
De tweede voordracht is van Aquilinus Emmen: De verhouding van philosophie en
theologie vanuit theologisch standpunt belicht. Hij baseert zijn samenvatting op de encycliek
Humani Generis van 1950. Hij herinnert aan de rondzendbrief van Leo XIII die schrijft: de
beoefening van de wijsbegeerte dient ‘om tot welzijn van het geloof te strekken en om de
hoogte van het menselijk weten te bereiken.’ Zonder het laatste doel te ontkennen spreekt
Humani Generis uitsluitend over de waarde en taak van de scholastieke filosofie voor het
geloof. Een sana philosophia is is erfgoed van vele christelijke eeuwen. De Kerk heeft haar
getoetst aan de goddelijke openbaring. Zij verdedigt de werkelijke waarde van de menselijke kennis, de metafysica, de mogelijkheid de waarheid te achterhalen. Tenslotte: er is het
voorschrift, dat toekomstige priesters onderwezen worden inzake de filosofie ‘volgens de
methode, de leer en de beginselen van de Engelachtige Leraar’. Als appendix worden de
voornaamste kerkelijke documenten voor deze materie toegevoegd.
De oppositie van de confraters Epping én anderen versus deze spreker was te verwachten. De woorden van Van Munster en Epping raakten kernen van de crisis. Die betroffen
het denken van gelovige mensen, de behoefte aan voldoende integratie van zo uiteenlopende denkwijzen als die van filosofie, empirische wetenschappen, geschiedenis, Heilige
Schrift, patrologie, liturgiek, canoniek recht, theologie. En bovenal ging het om het zich
eigen maken van dat denken door jónge mensen – die bovendien in een ongewenste
besloten situatie leefden.
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Een verontruste magister
De magister te Weert schetst de gedachten van de hem toevertrouwde fraters, de a.s.
wijdelingen.12 Het verslag aan de minister-provinciaal geeft weer wat hij weet en denkt van
wat er onder de fraters leeft: zij zijn reeds lang ontevreden; zij voelen zich onbegrepen. Op
de studiedagen van januari 1954 aan het Existentialisme gewijd werden onaanvaardbare
meningen verkondigd. Sommige vragen duiden op een gebrek aan eerbied voor het
kerkelijk gezag. Door een scherpe convocatie heeft hij het conflict geforceerd en twee
weken lange gesprekken met deze fraters gevoerd.
Er zijn algemene bezwaren tegen de oude theologie. Daarbij werd gewezen op de rede
van kardinaal Feltin in 1953. In Parijs speelde de kwestie van de priesters-arbeider. Kern
van de bezwaren: men kan de mens niet meer met abstracte begrippen het leven insturen.
Om hem liefde voor een goed christelijk leven bij te brengen, is het nodig het geloof en
de moraal in de concrete mens te laten zien b.v. in films en romans. De theologie is abstract
en dor geworden; haar definities en distincties geven de geloofswerkelijkheid niet weer.
Wat hebben zij voor zin voor ons geestelijk leven, voor de verkondiging?, vragen de
studenten zich af. Voor de theologie moet men eerst een filosofische vaktaal in het Latijn
leren, maar die termen worden te absoluut genomen. Het Latijn is geen taal meer die iets
bewust kan maken; een taal moet leven, wil zij een beroep op mij doen. De theologie
zweert nog bij één filosofie die al door de moderne wijsbegeerte is gekraakt; zij maakt van
de laatste niet eens gebruik. Die oude theologie biedt ook geen synthese; ze is juridisch.
Te vaak wordt er ook een niet-verantwoord beroep op het kerkelijk leergezag gedaan. Er
dient ook rekening gehouden te worden met de traditie, met het magisterium personale en
universale van de gehele kerkgemeenschap. De fraters wijzen op de fundamentele theologie
door lector Bertulf van Leeuwen gegeven.
Vele bezwaren gelden de moraaltheologie. Zij klopt niet met wijsgerige en empirische
psychologie, niet met de wijsgerige ethiek. Het traktaat De Actu Humano voldoet niet. De
rooms-katholieke moraal beroept zich op de natuurwet; maar die geldt niet zonder dat een
mens er weet van heeft. Wat valt er onder de natuurwet? wat is primair, wat secundair?
wordt zij alleen door de R.-K. Kerk vastgesteld? Is bij voorbeeld pollutio niet een gewoon
verschijnsel, dat past in de ontwikkeling van de puber? Het begrip peccatum materiale of
laesio objectiva is moeilijk te vatten: is het fysische of fysieke niet van een andere orde dan
het zedelijke? Wat is het zedelijk verschil tussen pollutie en bloedspuwing? Een niet
bewuste daad tegen de wet kan geen zonde zijn. Er wordt ook gesproken van ‘een act met
dubbel effect’, met name waar het gaat om abortus bij een zieke moeder. Maar er zou van
botsing van verplichtingen gesproken moeten worden. Dé norm van het handelen is het
geweten; zelfs als het dwaalt, gaat het vóór de wet. Zo waren er bedenkingen tegen de
bepalingen van het huwelijksdoel.
De fraters wijzen op de oorlog die zij in hun schooljaren meemaakten. Nu moet er een
nieuwe wereld worden opgebouwd. Lectoren die hen inleidden in echt denken, die hen
12

RAU 522.1749 Rapport van Hugolinus Backelandt, De Ideeënwereld der Fraters, Weert 13 februari 1954.
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inspireerden waren dezen: Clementius ‘met zijn kostbare en vlijmscherpe kritische reflecties’; Adelhard ‘die ons een juiste kijk gaf op het menselijk denken, ook het moderne in
zijn filosofiegeschiedenis’; Livinus ‘met zijn moderne en geavanceerde, doch voorzichtig
geuite ideeën’, Wilbert ‘die gecombineerd met zijn religiositeit en evenwichtigheid ons
inleidde in de moderne psychologie’; Bertulf ‘die ons bezielde door zijn op en top moderne
en brede kijk’ en Clemens en Nicolaas ‘met hun eigentijdse exegese van de Heilige Schrift’.
De studenten geven op hun beurt een duidelijk testimonium van de sterke kanten van de
opleiding.
Waardevol is de reeks auteurs die de magister notuleert, auteurs van psychologische,
filosofische, theologische publicaties en van romans door deze fraters gelezen. De Greeff,
Pradines, Rümke, Caruso; Pascal, Newman, Blondel, Husserl, Von Hildebrand, Strasser,
Heidegger, Ricoeur, Scheler, Lavelle, Le Senne, De Petter, Marcel, Jaspers, Maritain; Rahner,
Guardini, Lippert, De Lubac, Daniélou, Congar, Suhard, Chenu, Steur, de eigen lector
theologie Sanders, Grossouw, Adam, Esser, Dondeyne, Steunbüchel, Fiolet (OFM); Graham
Greene, Stephan Andres, Albert Camus, Dostojewski, Mauriac, Bernanos, Daniel Rops,
Evelyn Waugh, Thomas Merton, Michel van der Plas.
Wie waren die kritische en belezen fraters, waarmee de magister sprak en waarover hij
schrijft in 1954? Het zijn de novicen van 1948 nrs. 2103-2125 en 1949 nrs.2129-2161.
Men treft daar onder anderen aan: Gelasius Vrolijks, Isaias van Lieshout, Melchior Baan,
Chrysologus Lagerberg – om maar enkele namen te kiezen. Sigismund Verheij, ingetreden
in 1945, noemt klasgenoten als Didacus Braun, Osmund Schreuder, Donulus van Munster,
Rigobert Koper, Laurentinus Bosse ...: latere lectoren, een vicaris van de Haarlemse
bisschop, een hoogleraar; meerderen promoveerden.

Dreigende visitatie 1954
Het voorjaar 1954 bracht een incident.13 Het Annus Domini MCMLIV was een heikel jaar:
Professor Sebastianus Tromp SJ waarde namens het H.Officie rond op de Nederlandse
bisschoppelijke grootseminaria. De Utrechtse priester Ramselaar, betrokken bij jeugdwerk,
informeerde kort en bondig over persoon en werk van deze Groot-Onderzoeker.14 In het
gecentraliseerd systeem onder Pius XII stond dit Santo Uffizio onder Ottaviani (semper
idem). De classicus Tromp, doctor romanus theologiae geworden, was nog professor theologie
bij de jezuïeten geweest in Maastricht – recht tegenover het minderbroedersklooster aan
de Tongersestraat. Hij ontwierp de encycliek Mystici Corporis: quod est ecclesia (1943): de
(R.-K.) Kerk als de bekroning en omheining van de Openbaring. Hij keerde zich tegen La
Nouvelle Theologie, tegen Teilhard de Chardin en tegen Rahner. De encycliek Humani generis
(1950) keerde zich tegen existentialisme, historicisme, irenisme (oecumene). Naast Klaas
Steur van het Warmondse seminarie moest confrater Schoonenberg het ontgelden, maar
de meeste aandacht ging uit naar de actie tegen de psychiater mevrouw dr. Terruwe en de
13
14

RAU 522.1516 Stukken betreffende de visitatie door Rome van studiehuizen voor filosofie en theologie 1954.
A.C. Ramselaar, De voltooid verleden tijd van de kerk van Tromp, in: De Volkskrant 22 februari (1975) 23.
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moraaltheoloog dr. Duynstee, redemptorist. Hun psychologische benadering van problemen van clerici en religieuzen werd door de Romeinse instanties gediskwalificeerd. Na een
vernederende verbanning van Duynstee uit Nijmegen naar Rome werden beiden ooit
gerehabiliteerd. De voor het gezag van de Romeinse instanties ontluisterende historie is
bekend.
Het incident bij de franciscanen was hiermee vergeleken maar een kleine casus. Lector
dogmatiek Parthenius Windhorst – een classicus die had moeten invallen voor het gevoelige hoofdvak, de dogmatiek – had bij de custos een klacht ingediend. Frater Melchiades
Wienk had een artikel over godsgeloof geschreven. Dit naar aanwijzingen van de lector
Livinus Schuwer: deze had op te kritiseren punten gewezen in een boek van Edouard le
Roy.15 Dit werk was echter op de Index van verboden lectuur geplaatst, hetgeen de lector
noch de studieprefect zich hadden gerealiseerd. De collega’s wisten aanvankelijk niet van
wie de denunciatie kwam, hetgeen onrust en ergernis verwekte. Een uitvoerig schrijven
van Livinus Schuwer geeft een kijk in de verhoudingen en sfeer van die jaren.16 Uit Weert
heeft hij gehoord, dat Pater Custos eigenhandig een artikel uit Bonaventura, het fraterstijdschrift, heeft gesneden. Dit op aanbrengen door een anonymus. Pater Reverende heeft van
de generale studieprefect Apollinaris van Leeuwen zojuist een brief gekregen: het H. Officie
dringt aan op het ernstig nemen van Humani Generis en er zou controle komen op de
grootseminaries. Als het bericht juist is, dan is dat verontrustend. Aan het gezag van de
lectoren en de waardigheid van ons onderwijs komt een denunciatio niet ten goede. Livinus
heeft in de Vlaamse provincie de gevolgen van een geest van ketterjagerij en verdachtmaking van medebroeders aan de lijve ondervonden. Is men bevreesd voor modernisme?
Waarom niet voor integrisme of integralisme? Hoe komt men in Rome eigenlijk te weten,
dat een grootseminarie verdacht is? Zelf weet hij, dat Apollinaris van Leeuwen in Phalsbourg (het serafijns college van de provincie Reims) visiteerde. Tegelijkertijd was er een
professor van het Antonianum in Frankrijk gekomen om de colleges en de klerikaten van
de franse provincies te visiteren. Apollinaris heeft zijn ongenoegen daarover in Strassbourg
geuit. Het was daarom een welwillende tip van zijn zijde, als hij de Nederlandse provinciaal
waarschuwt voor eventuele stappen van het Officie.
Even naast het hier besproken incident zijn er nog enkele opmerkingen in Schuwers
brief, die de gespannen toestand van die jaren tekenen. Over het optreden tegen de
dominicanen ivm de franse priesters-arbeider geeft De Bazuin artikelen. Maar De Linie geeft
de brief aan kardinaal Feltin niet correct weer. Le Monde gaf de gehele tekst en dan wordt
duidelijk hoe deze priesters mild zijn, maar wel duidelijk klagen over de onnutte zielzorgmethodes. Verder las hij in de Osservatore Romano een afwijzing van de opmerking van de
dominicaanse theoloog Chenu. Deze had aandacht gevraagd voor de sociologische condities voor de herkerstening, maar de Romeinse scribent wilde daar niets van weten. Wanneer de mens een homme surnaturel is geworden, dan verdwijnen klassenstrijd en dergelijke
vanzelf. Hij kreeg ook nog een boze brief van een confrater n.a.v. de lezing in Neerlandia
15 F. Sassen en B. Delfgaauw, Wijsbegeerte van onze tijd (Antwerpen/ Amsterdam 1957) Le Roy was één van
de voorgangers van Merleau-Ponty op het Collège de France. Zijn Le problème de Dieu is van 1929.
16 RAU 522.1516 Brief van Livinus Schuwer aan Bertulf van Leeuwen Freiburg in Breisgau 18 maart 1954.
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Seraphica afgedrukt. Het zal zijn de toespraak De Franciscaan in deze tijd.17 Hoe heeft Pater
Reverende dit kunnen toestaan, vroeg de man zich af. En dan de veroordeelde Congar en
Chenu citeren! En nog eens de PvdA loven! De beide franse dominicanen zijn overigens
niet veroordeeld. In de spanning tussen behoud en profetisme acht Livinus zich eerder
conservatief: hij kijkt eerst wat er behouden moet worden, voordat hij progressie bepleit.
Zo geeft deze correspondentie nog eens zicht op de sfeer van 1954: de broederschap was
niet vrij van dito twisten. Het waren wel rimpelingen van de veel wijdere beroeringen in
de Kerk.
Terug naar de affaire betreffende studiekloosters. Studieprefect Bertulf van Leeuwen
meldt Apollinaris van Leeuwen, hetgeen hij te weten is gekomen over deze affaire.18 Een
jaar geleden kwam een frater met een artikel over Godsgeloof en Godsbewijzen, dat sterk
steunde op Le Roy, Le problème de Dieu. Hij had dat boek bestudeerd in Venray en in
Alverna zonder medeweten van magister en lectoren. Bertulf wist niet, dat dit boek op de
Index stond. Hij had wel bezwaren tegen het artikel en adviseerde titels van Newman en
De Lubac. Na correcties kon het artikel er wel mee door. Hij gaat dan zelf in op de
bewijsbaarheid van het Godsgeloof – dat blijft een geloofspunt, een vrije daad. Hij zou het
zelf beter geformuleerd hebben dan de frater, maar het gaat nu om de Index. Hij was de
zaak vergeten, totdat de magister met het bericht uit Weert kwam. Parthenius Windhorst
heeft zich direct bij de provinciaal (in feite bij diens afwezigheid bij de custos) en bij de
generale studieprefect gemeld. Dit met passeren van hem, de provinciale studieprefect. Van
Leeuwen herhaalt wat in een eerdere brief gezegd werd over de positie van de filosofie ten
opzichte van de theologie. Men kan niet zeggen: de filosofie levert termen, begrippen en
onderscheidingen voor de theologie. Zij is zelf een systeem, of liever: een samenhangend
betoog. Zij is geen ancilla theologiae meer. En in het algemeen: onderwerping zonder inzicht
kan niet tot veel leiden. De dogmatiek is met de wel knappe, maar niet open Parthenius
Windhorst en de zwakke Aquilinus Emmen niet goed bezet. Overigens poogt hij zelf
ontheven te worden van het theologie-onderwijs en zich te kunnen wijden aan de godsdienstsociologie. Apollinaris van Leeuwen schrijft een milde brief terug.19 Hij heeft goede
herinneringen aan de jaren als lector en magister in Alverna en aan collega Bertulf van
Leeuwen. Hij blijft wel verontrust over de verhouding filosofie – theologie. Omwille van
de jonge studenten kan men toch het beste vasthouden aan een veilig stelsel, zijnde het
(neo)thomisme. En verder zag hij graag bijbelstudie naast de filosofie in Venray als een
religieus tegenwicht op de filosofie.
Adelhard Epping schrijft 27 maart aan studieprefect: de houding van de denunciant
is een verfoeilijke verdachtmaking; waarom heeft hij niet de collega aangesproken? Laten
we oppassen voor de ‘integralen’.20 Meteen schrijft Epping de custos, Edilbertus Hazebroek,

17 Livinus Schuwer, De Franciscaan in het hedendaags katholicisme, in: N.S. 27 (1957) 33-57.
18 RAU 522.1516 Brief van Bertulf van Leeuwen aan Apollinaris van Leeuwen van 26 maart 1954.
19 RAU 522.1516 Brief van Apollinaris van Leeuwen aan Bertulf van Leeuwen van 6 april 1954.
20 RAU 522.1516 Brief van Adelhard Epping aan de studieprefect Venray 27 maart 1954, als begeleidend schrijven
van een brief aan de custos.
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over een andere zaak.21 Adelhard heeft gehoord, dat de custos verontrust was door de
lectuur van Sartre’s L’existentialisme est un humanisme. Waarschijnlijk heeft Epping dit in
een krans met fraters besproken, want in de lessen filosofiegeschiedenis kwam hij niet
zover in de moderne tijd. Mag hij zo vrij zijn erop te wijzen dat dit niet onder de verboden
boeken valt! De veroordeling van een auteur slaat alleen op de werken die de religie
betreffen. Zie Vermeersch II p.515. ‘Ik kan U bovendien verzekeren, dat ik mijn verantwoordelijkheid tegenover de fraters, de orde en de kerk zeer goed bewust ben en dat ik
iedere verdenking in deze pijnlijk ervaar. Met vereiste hoogachting en broederlijke groeten’,
laat hij even stellig als fijntjes weten. De custos, ooit leraar Engels, heeft Ewald (Kuijpers,
lector kerkelijk recht) geraadpleegd.22 Diens antwoord bevat een lang citaat in het Latijn
uit een Compendium (1949). Opera omnia zijn alle werken. Eerlijkheidshalve, kleine
werkjes vallen niet daaronder, maar toch ... In zo’n kleine tekst geeft Sartre toch zijn
systeem weer. Het atheïsme is de overtuiging vanwaaruit hij filosofeert. ‘... het resultaat
is dan een philosophie die radicaal verschilt van wat vele eeuwen van wijsgerig denken
bereikt hebben’. Het moment is zo ongelukkig, omdat het artikel van frater Wienk uit
Bonaventura verwijderd moest worden na een formele aanklacht. Zelf had de custos er ook
overheen gelezen. ‘Ik geef gaarne toe, dat ik op dit gebied niet deskundig ben en niets zou
mij liever zijn dan dat ik me er niet mee behoefde te bemoeien’. Ook anderen hebben hem
verzekerd, dat Adelhard alle vertrouwen verdient, voegt de eingeschüchterte custos toe. Aan
de studieprefect meldt hij meteen, dat Ewald het waarschijnlijk acht, dat Sartre’s boekje
wel verboden is.23
Met begrip voor de gevoelens van Bertulf wil het bestuur hem toch als lector theologie
niet van zijn taak ontheffen. Magister Arthur Bredero heeft met Prof. Kreling O.P. gesproken en zal hem verslag uitbrengen. De provinciaal zal ook met Bertulf spreken over de
moeilijkheden die dreigen. Graag met Pontianus (Polman) erbij, omdat deze nog enige
toegang tot de betrokken confrater heeft. ‘Ik voel er niets voor nog rechtstreeks met hem
over de kwestie te spreken’, bekent Pater Reverende.24 En de minister-provinciaal vraagt
op 14 april sub gravi secreti obligatione raad aan de lectoren, met name aan die van het
filosoficum: zal men niet zelf een visitatie aanvragen? Dan kan men nog kiezen of men zich
tot het generale ordesbestuur wendt of tot de Romeinse congregaties. Apollinaris van
Leeuwen en Pontianus Polman adviseren de komst van een Apostolisch Visitator met een
visitator uit de eigen orde te voorkomen.25
Er komen antwoorden. Een eerste brief is een anonieme: er ontbreken wel meer namen
en data in de correspondentie.26 De schrijver aarzelt nog over een generale visitator. Als
die niet genoeg ingrijpt, kan de aanklager problemen maken. Dan komt er toch een van

21 RAU 522.1516 Brief van Adelhard Epping aan de custos venray 27 maart 1954.
22 RAU 522.1516 Brief van Edilbertus Hazebroek aan Adelhard Epping Weert 2 april 1947.
23 RAU 522.1516 Brief van Edilbertus Hazebroek aan Bertulf van Leeuwen Weert 2 april 1954 als begeleiding van
een brief aan Adelhard Epping.
24 RAU 522.1516 Brief van Castulus van den Eijnden aan Bertulf van Leeuwen Weert 11 april 1954.
25 RAU 522.1516 Brief van Castulus van den Eijnden, minister-provinciaal aan de lectoren 14 april 1954.
26 RAU 522.1516 Brief van NN aan de minister-provinciaal 14 april 1954.
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het Officie en heeft de orde ook nog eens de lasten te dragen. Door het verdwijnen van
Livinus Schuwer uit het filosoficum was er net weer wat rust gekomen. Het is oud zeer dat
de filosofie te weinig scholastiek is en te weinig rekening houdt met de theologie. Maar men
kan toch de zaak niet meer vijf-en-twintig jaar terugschroeven? De briefschrijver zag
Clementius liever ook weggepromoveerd, maar is er reden om hem te ontslaan? Adelhard
adviseert op zijn beurt een generale visitator – dus van de eigen orde.27 Over de bekritiseerde collega zegt hij: ‘de eigenaardige psyche van deze vreemde mens is een reden tot veel
verdraagzaamheid, maar er zijn grenzen o.a. deze: dat hij niet mag afbreken wat anderen
met veel zelfopoffering jaren lang voor de orde en de kerk hebben opgebouwd’. Hij
onderlijnt: na de uitspraak zal hij zich aan het corpus doctorum hebben aan te passen.
Wilbert Stoop, steeds bedaard, moet kwijt: het is meer een geval voor een apostolisch
psychiater dan dito visitator. Clementius Schoonbrood merkt op: een generale visitator
zal niet zo streng op het thomisme staan; de Paus bepleitte immers vrijheid van denken.28
Het algemene advies van deze en andere lectoren is: vraag om een visitator van de orde,
een Nederlandstalige confrater én filosoof. Het wordt een goede bekende: Norbertus
Broeckaert (1896-1963) van de Vlaamse provincie.29 Het generaal definitorium heeft
besloten een bijzondere visitatie van de klerikaten van de Nederlandse provincie op te
dragen aan deze studieprefect van de Belgische provincie.30 De secretaris-generaal heeft
deze Broeckaert aangeraden zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Graag
zou hij de Nederlandse provinciaal vooraf al spreken.31 De provinciaal antwoordt: met spijt
dat we u deze last moeten aandoen, verzekeren we dat uw persoon alle vertrouwen geeft.
Jammer genoeg is er al te veel deining ontstaan om alles nog echt stil te houden. Wel is
hij bereid naar Turnhout te komen, maar het liefst zou hij de visitator zelf vrij laten een
eigen beeld te vormen.32 Het reisplan Alverna, Venray, Weert is gepast. Maastricht kan
buiten de kwestie blijven. Kan ik ook enkele fraters ondervragen?, vraagt Broeckaert. Of
zal ik hen in het algemeen toespreken, zonder van de conflicten te gewagen? Eventueel
zou ik enkele ex-lectoren en andere voorzichtige paters kunnen ondervragen. Heeft u
namen?33 De provinciaal noemt: Nicomedes Sanders, Eulogius Seelen, Crispinus Smits,
Eliseus Bruning, Theodorus Schouten – en misschien enkele jonge paters: Didacus Braun,
Prudentius Driessen die beiden nog studeren.34
Ondertussen heeft een en ander in stilte zijn beslag gekregen en heeft Norbertus
Broeckaert zijn verslag naar de minister-generaal gezonden. Wij beschikten niet over de
tekst. De generale overste spoort de lectoren aan het kerkelijk gezag te volgen en de
27 RAU 522.1516 Brief van Adelhard Epping aan de minister-provinciaal 16 april 1954.
28 RAU 522.1516 Brief van Clementius Schoonbrood aan de minister-provinciaal 18 april 1964.
29 Struyker Boudier o.c. III p.36-37 De schets van deze respectabele minderbroeder, lector filosofie, wijst ondermeer
op zijn inzet voor een ‘psychologische methode van verkondiging’.
30 RAU 522.1516 Brief van de Vicarius Min.Gen. Anastasius Cursola aan Castulus van den Eijnden Rome 14 mei
1954.
31 RAU 522.1516 Brief van Norbertus Broeckaert aan minister-provinciaal Turnhout 21 mei 1954.
32 RAU 522.1516 Brief van Castulus van den Eijnden aan Norbertus Broeckaert 24 mei 1954.
33 RAU 522.1516 Brief van Norbertus Broeckaert aan Castulus van den Eijnden Turnhout 26 mei 1954.
34 RAU 522.1516 Brief van Castulus van den Eijnden aan Norbertus Broeckaert 1 juni 1954.
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gezonde leer aan hun leerlingen voor te houden. Er zijn enige feilen en lacunes geconstateerd bij enkele lectoren die de jeugd in verwarring brengen. Hij wijst enkele malen op de
encycliek Humani Generis, de toespraak van Pius XII aan de leraren van de Gregoriana en
eenmaal op de encycliek Mystici Corporis Christi. De scholastiek is verplicht op de seminaries en ook de filosofie valt onder het kerkelijk gezag. Haar rol is: de natuurlijke kennis
aandragen die de theologie behoeft, de begrippen aanbrengen om de theologie te kunnen
begrijpen: substantia, accidens, persona, natura, relatio. Vrijheid van denken in accidentalibus
is toegestaan. De menselijke lubricatio dient bevorderd. De generaal bezigt nog enkele
gezegden als non nova sed noviter en christelijke filosofie. Gezien wat we boven hebben
weergegeven van de discussie onder de lectoren, zullen zij deze obligate Romeinse retoriek
hebben gelaten voor wat het was. Verder is het schrijven geladen met aansporingen en
vermaningen tot discretie en prudentie. De visitator had gemeld, dat niemand van de
lectoren te beschuldigen is van onorthodoxie. Sommigen zijn imprudent geweest. De
minister-generaal spoort aan tot samenwerking, onderlinge liefde en spreekt zijn vertrouwen uit.35 De minister-provinciaal, ondertussen teruggekeerd van zijn rondreis langs de
missiegebieden, had graag een woordje gevoegd bij de brief van de minister-generaal. Zeker
is wel, dat Apollinaris van Leeuwen geen hand in dit schrijven heeft gehad. De generale
minister van zijn kant wil niet de ontwikkelingen in de theologie verwerpen. Hij volgt de
Heilige Stoel in het aanraden van voorzichtigheid: vakgenoten kunnen discussiëren over
zaken die bij fraters nog onbesproken moeten blijven. Ook de provinciaal eindigt met de
raad om ook in Alverna collegiaal te blijven. Ook bij verschil van mening respectere men
de ander.36 Wie moest zich dit aantrekken?

Interprovinciale congressen
Vanaf 1933 werden er interprovinciale lectorencongressen gehouden met de Vlaamse
medebroeders. Veelal voordrachten over thema’s uit filosofie en theologie, na 1945 meer
over problemen in de vorming en opleiding. Het besluit tot dit soort bijeenkomsten was
in 1932 genomen in Nederland.37 Men wilde daarmee ‘het wetenschappelijk-paedagogischfranciscaans karakter’ van de opleiding, waarvan de Statuten spreken dienen. In 1933
hielden lectoren voordrachten in de diverse secties: Albanus Heysse (B) over de uitgave
van Alexander van Hales; een ander over Scotus en de Onbevlekte Ontvangenis; Ephrem
Sloots over de middelen om de belangstelling van onze leerlingen voor de geschiedenis
levendig te houden; Van den Borne over de franciscaanse geschiedenis als leervak incl. de
Derde Orde; Coenen over de leer der goddelijke verlichting; Van Leusden, De zielzorg onder

35 RAU 522.1539 Brief van Augustinus Sepinski, minister-generaal aan Castulus van den Eijnden ministerprovinciaal Rome 10 september 1954 betreffende de buitengewone visitatie van de studiehuizen.
36 RAU 522.1516 Brief van Castulus van den Eijnden Weert 24 april 1955.
37 RAU 522.1546 Verslagen van de conferentie der Vlaamse en Nederlandse lectoren der minderbroedersprovincie, 1933, 1936, 1949, 1951.
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de intellectueelen, met de opmerking dat men in verschijning niet te devotioneel moet
overkomen; Hentzen over Quadragesimo Anno.38
Na de Tweede Wereldoorlog veranderden de thema’s van de lectorencongressen. Men
hield en beluisterde niet alleen voordrachten over een wijsgerig of theologisch thema. De
crisis op religieus en kerkelijk gebied én de problemen van het reguliere leven en de
vorming daartoe noopten tot gesprek. In 1949 constateert voorzitter Norbertus Broeckaert
(B) een belangrijke verandering: het is niet meer slechts wetenschappelijke interesse die
ons bijeen brengt; de actualiteit houdt ons bezig.39 Thema is de huidige zorgelijke situatie
met betrekking tot de godsdienst.
Nabor Devolder (B) spreekt Het West-Europese Proletariaat en Katholicisme sedert de
Democratische Revolutie. Achtergrond voor de crisis wordt gevormd door de filosofische
en kapitalistische revolutie in de negentiende eeuw. Er is een functionele relatie proletariaat
en godsdienst. Factoren: arbeidsvoorwaarden, uitbreiding van de steden, democratische
cultuur. Het ontstaan van het ongeloof van het proletariaat: economische en industriële
factoren, culturele en sociale stromingen. Eén van zijn punten betreft de Kerk. Hij duidt
op conservatisme en onsympathie van kerkelijke voorgangers; het verbond bourgeoisie
en kerk: eigenbelang, voor het volk ergelijk gedrag van de rijkeren bij kerkelijke evenementen.
De voordracht van Adelhard Epping Wijsgerige belichting van de huidige godsdienstige
situatie brengt meer discussie. Hij spreekt van de overgang van een agrarische, burgerlijke,
individualistische godsdienstigheid naar een industriële, proletarische, collectivistische
religiositeit. Hij wil de godsdienst zien binnen het hedendaagse geestesleven in WestEuropa ca 1940. De rol van de wijsbegeerte bestaat hier in het leveren van redelijk inzicht
in de wezenlijke structuur van het ‘phaenomeen’ en verstandelijke verklaring. Hierop
volgen kritische opmerkingen van de empirisch ingestelde collega’s Van Leeuwen en Stoop.
Nicomedes Sanders’ Nieuwe richtingen op Dogmatisch gebied begint met kritiek op de
theologie. Zij is weinig vruchtbaar, te speculatief, te weinig positief. Als zij al steunt op
gegevens van Schrift en Traditie, gebeurt dat te weinig kritisch en systematisch. Vooral de
handboeken zijn daar debet aan. Er is gemis aan contact met de werkelijkheid. Er is een
apologetische instelling, nog tezeer tegen het protestantisme gericht. Er zijn verbeteringen:
positieve theologie; kerygmatische theologie; een zoeken naar waarheid als iets van de
gehele persoon. Openbaring is meer dan leer van de Kerk; zij is vooral een concrete levende
werkelijkheid, belichaamd in de Kerk. Verder merkt hij op: de verhouding tussen clerus
en leken moet worden verbeterd evenals die tot de protestante christenen. Het is de taak
van de theologie: een christelijk humanisme mogelijk maken. In de discussie erna wordt
herhaald: de handboeken zijn theologisch en pedagogisch onvoldoende, contrareformatorisch, antithetisch, negatief, defensief. Zij bieden geen juiste inleiding in de stof en de
38 Verslag van de Conferentie der Vlaamsche en Nederlandsche Lectoren te Gent 12 en 13 September 1933, in: N.S.
7 (1933) 587-596. ‘Niet devotioneel’ kwam erop neer, dat men niet in pij met blote voeten in de sandalen zou
binnentreden, maar in keurig clergyman gekleed.
39 522.1546 Verslag derde conferentie der lectoren van de Vlaamse en Nederlandse provincie, gehouden te Gent op
25, 26 en 27 Juli 1949. Ook in: N.S. 19 (1949) 389-404.
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problemen. Overigens weet niemand een goed handboek. Pontianus: Sanders’ Katholieke
Godsdienstleer is op diens beginselen gebouwd – het was een leerboek voor verpleegsters.
Bertulf: de theologie denkt en spreekt nog in de termen van de oude filosofische systemen
– zij worden door anderen niet verstaan, omdat zij zelf de anderen niet verstaan. Over het
algemeen ontbreekt de sensus historicus; er is weinig inzicht in het leven van de Kerk. En
... we moeten onze franciscaanse tradities doen gelden. De historicus Polman sluit aan met
zijn bijdrage De grote Zielzorgproblemen van deze Tijd. Hij wijst op de ontwrichting van de
parochie, de ontvoogding van de arbeidersmassa, een diepgaande ontkerstening van de
geesten. Juist in Nederland zijn er relatief veel franciscaanse parochies. Deze zielzorg ís te
verenigen met het religieuze leven; we zijn geen conventuales.
Op het te Venray in september 1951 gehouden congres was het thema het leerstuk van
de erfzonde.40 Kernpunt was de strijdvraag ‘monogenisme of polygenisme’. De deelnemers
loofden de actualiteit van het vraagstuk erfzonde i.v.m. de humanistische beweging van
onze tijd en de miserie in de wereld. Clemens Epping zet uiteen: het zondevalverhaal is
niet een slechts zakelijk beschrijvende geschiedenis, maar veeleer een latere, historisch
gedocumenteerde bespiegeling van theologische aard over het voor en na van de eerste
zonde. De auteur van het verhaal geeft verklaring voor het lijden en kwaad in een goede
schepping Gods. Het gaat om meer dan een incident, maar om de breuk tussen God en
mens. Wat de historiciteit betreft: de encycliek Humani Generis (1950) laat een opening
met de opmerking dat, ‘de eerste elf hoofdstukken van Genesis in een ware, door exegeten
verder na te speuren en af te bakenen zin onder het litteraire genre “Geschiedenis” dienen
gerangschikt te worden’. Voorop lijkt echter te staan, dat men de historiciteit moet
onderkennen – in welke zin?

Het Interprovinciaal congres van 1957
De bijeenkomst van 1957 was een belangrijke, met ruime verslaggeving die in 1959 in een
brochure verscheen.41 Dit lectorencongres met de Vlaamse medebroeders trok ca vijftig
deelnemers.42 Het thema was Filosofie en theologie in onze tijd, vernieuwingsstreven en kerkelijk
leergezag. De ondertitel is veelzeggend na dit ‘in deze tijd’: Vernieuwingsstrevingen en kerkelijk
leergezag. Provinciaal Castulus van den Eijnden onderstreepte: de wetenschappelijke arbeid
moet steeds verbonden zijn met evangelische geest en apostolaat.
De houding van de gelovige ten opzichte van onfeilbare én feilbare uitspraken van de
Kerkleiding of de aard van de vereiste assensus, de wetenschappelijke vrijheid van de

40 522.1546 Verslag van het Vierde Vlaams-Nederlands Lectorencongres. Ook in: N.S. 22 (1952) 36-79. Sprekers
en titels: C.Epping, De erfzonde in de moderne exegese; Albertus van de Walle, Evolutieleer en erfzonde. L..Schuwer,
Wijsgerige bemerkingen rond het mysterie van de erfzonde; Adiel de Meyer, De psychogenese van het schuldbewustzijn.
A.Smeets: Erfzonde en ascese.
41 Filosofie en Theologie in deze tijd. Vernieuwingsstreven en kerkelijk leergezag. Verslagboek van het zesde VlaamsNederlandse Lektorencongres gehouden in het theologicum te Alverna van 21 tot 24 juli 1957, Bijlage N.S. 29 (1959).
42 Bericht over het zesde Vlaams-Nederlandse lectorencongres, in: N.S. 27 (1957) 218.
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zuivere wijsbegeerte of de houding van de katholieke filosoof t.o.v. het feilbaar leergezag,
de aard van een ‘christelijke filosofie’, de opvallende en door de Kerk gesanctioneerde
ontwikkeling in de exegese, het christologisch karakter van de moraaltheologie waren
onderwerpen.
Canonicus Bertrand van Bilsen gaf een uitgebreide documentatie van de doctrinaire
richtlijnen van (de dan ‘huidige’) paus Pius XII.43 Bertulf van Leeuwen en Van Bilsen
spraken over de juridische en theologische betekenis van deze richtlijnen.44 Daartoe
behoort ook hetgeen er vanaf adhortationes tot en met encyclieken over de seminarieopleiding is gegeven. De vernieuwingsstrevingen in de wijsbegeerte, katholieke exegese,
dogmatische theologie en moraaltheologie – vooral daterend na 1950 – werden beschreven
en geconfronteerd met die richtlijnen door de filosoof Clementius Schoonbrood, de exegeet
Isidoor Moris, de theologen Didacus Braun en Adjutus Delille. Het meer dan honderd
pagina’s tellende verslag van voordrachten en discussies is hier niet samen te vatten. De
geschiedschrijver kan het zelfs niet wagen probleemstellingen, documentatie, verschillende
standpunten en argumenten op die verschillende gebieden uiteen te zetten. Ons gaat het
om de houding die de minderbroeders-docent innamen, waar het ging om de vrijheid van
wetenschap – ook die van de theologie en de bijbelstudie – en de trouw aan het kerkelijk
leergezag. Voor de priesters en voor hun opleiding is van belang het onderscheid tussen
voorschriften die gelden omwille van de practisch-pedagogische aspecten of die de
beoefening van de wetenschappen betreffen. Bij de eerste gaat het dan om de omzichtigheid
of prudentie die geboden is bij het spreken tot het kerkvolk én de seminaristen. Duidelijk
is, dat de broeders staan op de vrijheid van denken. Van Bilsen wijst er ondermeer op, dat
de paus in een toespraak tot docenten van de carmelieten in 1951 ‘zich beklaagt over het
verkeerd verstaan van Humani Generis alsof hij alle gezonde ontwikkeling wil afremmen’.45
De auteur voegt er aan toe: de tendens is het leven van de christen in zijn concrete realiteit
te benaderen. Merkwaardig voorbeeld: een pauselijke toespraak tot tramconducteurs. Een
ander thema zijn medische kwesties, waarbij de moraal in het geding is.
Met Schoonbrood komt het concept ‘christelijke filosofie’ in discussie. Filosoferen leeft
van de vrijheid van denken, men kan geen inzichten voorschrijven. Schoonbrood: ‘de paus
schrijft geen nonsens voor’. Men kan rekening houden met geloofswaarheden die voor de
Kerk gelden, al heeft niet alle thematiek direct met geloofswaarheden te maken. Hoe men
het vraagstuk van de verhouding Geloof – Wetenschap stelt en beantwoordt, behoeft hier
niet uitputtend weergegeven te worden.
Interessant is de vraag, hoe men de positie van Thomas van Aquino en zijn denken
benadert. De aansporing deze heilige na te volgen, betekent niet dat men thomist moet zijn
om katholiek te mogen heten. Andere scholen, met name van franciscaanse denkers,
worden door de Kerk aanvaard. Thomas en thomisme zijn voorbeeldig katholiek, katholiek
is niet gelijk aan thomistisch. ‘Voorbeeldig’ betekent: het roept op tot navolging, maar het
betekent ook, dat er andere voorbeelden zijn. In de discussie wordt het magisterium
43
44
45

Verslagboek (1959) 7-18.
Verslagboek (1959) 19-32.
Verslagboek (1959) 15.
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ordinarium universale, het feitelijke geloofsleven van de kerkgemeenschap grondslag
genoemd van het bedrijven van theologie. Zij moet meer zijn dan een apologetisch reageren
op met name protestantse leerstukken – dat leidt tot eenzijdigheid en tot het formuleren
van tientallen stellingen. Deze laatste zijn ook wel ter tafel gekomen, maar door de Kerk
niet dwingend opgelegd.
De vrijheid die door de Kerk aan de bijbelstudiën wordt gegeven, is duidelijk met name
in de reeds in 1943 uitgezonden encycliek Divino afflante Spiritu. De aard van de inspiratie,
het toepassen van historisch-kritische methoden (met name het oog hebben voor onderscheiden literaire genres), een meer theologische exegese en een hogere waardering voor
de geestelijke zin van de Heilige Schrift zijn thema’s.
Ook de vernieuwingen in de moraal zijn maar even aan te duiden. De zedenleer was
goeddeels vervallen tot een reeks wetten, zelfs tot een casuïstiek van diverse maten van
zondigheid. ‘Verrechtlichung’ staat dan tegenover ‘innerlijke gezindheid’. Een christelijke
moraaltheologie zou uit moeten gaan van het religieuze, van een evangelisch leven. Delille
spreekt van ‘de kristologische vernieuwing’. Een deugdenleer moet steeds afgestemd
worden op de tijd, zelfs op de concrete situatie van iedere persoon. ‘De wijsheid onzer
vaders moeten wij niet opnieuw uitvinden. Maar de wijsheid openbaart zich slechts aan
ons, inzoverre wij ze in onze tijd, in onze gedachtengang en taal, opnieuw overdenken’.46
Deze uiterst korte aantekeningen samenvattend: het ging en gaat in de R.-K. Kerk niet
om een doctrine die geen historische ontwikkeling (verledene en tegenwoordige) erkent.
De Vlaamse en Nederlandse sprekers gaven hier blijk van, dat het leven van de Kerk
doorgaat. De historiciteit is een wezenlijk kenmerk. Tot dat leven behoort het denken over
het geloof, het verwoorden van het geloof. De voorbeeldigheid van de aanbevolen Thomas
wordt erkend. Deze franciscanen waren niet revolutionair, wel evolutionair. Waar gerechtvaardigd stonden zij op de vrijheid van denken, met begrip voor de noodzaak van prudentie – met name binnen de opleiding van hun jonge medebroeders. En zeker zo belangrijk
voor het voortleven van de Kerk binnen de mensenwereld bleef het werk op tal van
terreinen door paters, broeders en leken.

Lectorencongres 1957
De provinciaal benadrukt nogmaals het belang van wetenschappelijke studie, publicaties
en onderwijs door de lectoren.47 Sinds de vorige vergadering hebben de magistri fratrum
en de magistri cantus ook de lectorstitel. Prudentius Driessen spreekt over de christelijke
waardering van de natuurlijke waarden. Hij formuleert kritiek op G.Thils in diens Théologie
des réalités terrestres. Het christendom moet heel de menselijke cultuuractiviteit in haar
historische groei beamen. Moet echter door iedere christen afzonderlijk elke waarde
gerealiseerd worden? In het streven naar christelijke volmaaktheid gelden immers opoffe46 Verslagboek (1959) 89.
47 RAU 522.1539 Verslagen van provinciale lectorenvergaderingen, 1956-1959. Verslag van het provinciaal
lectorencongres gehouden 29 october 1957 te Alverna door Donulus van Munster.
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ring, zelfs geloften van onthoudingen. Ewald Kuijper geeft een samenvatting van de
apostolische constitutie Sedes Sapientiae en de daarmee verbonden Statuta generalia de
religiosa, clericali, apostolica institutione in statibus acquirendae perfectionis clericis impertienda.
Een treffend detail: Art. 40 vroeg om een speciale feestdag voor de Paus en de Hiërarchie.
Bij de geringe animo onder de vergaderden voor deze bonus op het hoogste kerkbestuur
wordt dit verzoek niet gehonoreerd. ’n Belangrijker punt is het gescheiden houden van
forum internum et externum. De magister mag geen biechtvader zijn; gewetensopenbaring
aan de magister mag niet geëist worden. Uiteraard was dit van belang voor het onderzoek
voor de professie en wijdingen. Enkele gesprekspartners melden nu, dat er niet strak de
hand aan werd gehouden.

Nota’s van magister Van den Eijnden 1956 en 1958
Monulf van den Eijnden, magister te Venray, schrijft Beschouwingen over een mogelijke
vernieuwing van enkele praktijken in onze clericaten.48 Overal is er behoefte aan bezinning en
vernieuwing. Ook het christelijk leven en het kloosterleven hebben hun historische vormen
en uitleg. Aanpassing vraagt een positieve bedachtzaamheid; ook de traditie bevat waarden.
Vooral jongeren zijn gevoelig voor die eisen, al klinkt hun kritiek uit onzekerheid vaak
negatief. Ideeën moeten rijpen, maar men kan ook niet wachten. Het verlangen naar een
echt franciscaanse spiritualiteit is groot. Er verschijnen nu vele studies. Met de terugkeer
naar de Schrift moeten we ook zien naar wat Franciscus wezenlijk gewild heeft. Een tijdige
inleiding in het lezen van de Schrift kan bijdragen tot het voorkomen van geloofsmoeilijkheden o.a. door de overgang van de filosofie naar de theologie. Schriftlezing zal begrip voor
bijbels en evangelisch christendom – voorkeur van de franciscaanse spiritualiteit – aankweken.
Magister te Alverna geworden, zijn zijn ideeën gerijpt. Een tweede nota, 39 punten rijk,
is het resultaat.49 In telegramstijl een resumé: steeds meer uittreden, zelfs na de eeuwige
geloften, of uitstel van de professie, verblijf elders, psychologische of psychiatrische hulp.
Beantwoordt de opleiding wel aan haar opzet? Vroeger waren er ook moeilijkheden, maar
ze zijn nu complexer. Onder invloed van psychologie en pedagogiek is er meer oog voor
persoonlijke problemen, hoewel de aandacht de moeilijkheden ook wel vergroot. Misschien
moet men accepteren, dat er nu meer uitvallen. Maar men kan ook denken aan de noodzaak de situatie te veranderen. Een aantal van de fraters met problemen zou eigenlijk toch
wel geschikt zijn. Liggen de oorzaken in de situatie, bij de mensen die intreden, bij de
colleges, bij de gezinsopvoeding? De moeilijkheden lijken vooral op het menselijk vlak te
liggen en niet direct in het kloosterleven zelf. De jongeren zijn veelal jongens-in-pij die nog
volop in ontwikkeling zijn: gevoelsleven, geloofsmoeilijkheden, relaties. Voor de jarenlange
religieuze vorming ontbreken dan de voorwaarden: voldoende innerlijke rust en evenwicht.
48 RAU 522.1750 Nota van Monulphus van den Eijnden 17 oktober 1956.
49 RAU 522.1750 Mogelijkheid en noodzaak van een reconstructie van de fratersopleiding door Monulf van den
Eijnden 23 november 1958.
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Eerder gemaakte opvoedingsfouten doen zich gelden. Het fratersleven is eentonig, de dag
is zwaarbezet, het gareel strak; de beslotenheid en beperkte mogelijkheden voor sport en
culturele bezigheden zijn nadelig voor het volwassen worden. Minstens zou men de
professie een jaar kunnen uitstellen.

Nota van de provinciaal 1959
De minister-provinciaal Castulus van den Eijnden vatte veel van zijn zorgen samen. In
januari 1959 poogt de provinciaal in 33 punten de problematiek betreffende fraters te
ordenen.50 In enkele alinea’s samengevat schrijft hij het volgende.
1 Een groot aantal fraters treedt uit, velen stellen de professie uit. Er moeten maatregelen
van exclaustratie tot en met psychiatrische hulp genomen worden. Er zijn de problemen
van paters die pas aan het werk zijn gegaan. Roepingen nemen af. Onder invloed van
de kennisname van psychologie en pedagogiek is er ook meer oog voor de problematiek
van de opgroeiende mens.
2 Is het niet het beste te aanvaarden dat er minder tot de eeuwige geloften kunnen
worden toegelaten? In andere provincies gaat soms de helft van de fraters heen. Maar
men kan ook iets aan de situatie doen. Sommige fraters met problemen zijn wel
geschikt voor het kloosterleven en studie, zij willen ook blijven. Welke zijn dan de
oorzaken van de problemen? Liggen die in de opleiding of bij de jonge mensen zelf die
intreden? Liggen zij in de opvoeding op de colleges?
3 Er spelen vele factoren: de algemene situatie van de tijd; de gezinnen zijn veranderd;
de colleges kunnen de jongens niet altijd meer goed opvangen. Veel van de problemen
liggen op het vlak van het menselijk bestaan, van het mens worden en opgroeien. Er
is een gebrekkig ontwikkeld gevoelsleven; er zijn geloofscrises; vriendschap is een
regelmatig gespreksthema bij de magister; er is weinig waardering voor de dagelijkse
discipline van het fratersleven; de omgangsvormen laten soms te wensen over; er is
gebrek aan sociale instelling, aan overgave; kritiek is te weinig objectiverend.
4 Daar de fraters voor een definitieve beslissing nog te jong en onvolwassen zijn, is te
denken aan een verlenging van de periode van de tijdelijke geloften. En dan het liefst
voor de gehele klas om geen schijn van discriminatie te wekken. In de eerste jaren moet
een religieuze vorming zich voltrekken: overgave aan de levensstaat, aanvaarden van
gebondenheid, verwerven van een sociale instelling, deelname aan het gemeenschapsleven. Er moet ook een basis zijn: voldoende innerlijke rust om ontvankelijk te zijn.
Maar deze jongeren zijn teveel in beslag genomen door de problemen van het opgroeien. Er is nog geen integratie mogelijk. Uitstel van intrede, eventueel filosofiejaren
voorafgaande aan het noviciaat leveren wat meer volwassen kandidaten op. De vele
dispensaties in de tijdelijke geloften zijn ook ongewenst; die periode is geen experiment.

50 RAU 522.1750 Brief van minister-provinciaal Castulus van den Eijnden aan reeks adressanten Weert 12 januari
1959.
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5 De filosofie leidt – niet vanwege haar eigen aard, maar vanwege de onvolgroeidheid van
de jongeren – ertoe toe, dat zij te rationeel en cerebraal van instelling worden. Zij
worden dan intellectualistisch, hebben geen evenwicht tussen verstand en gevoelsleven.
6 Te denken is aan een convict voor de studenten filosofie. Er is begeleiding bij een
persoonlijk geestelijk leven; contact met de plaatselijke bevolking incl. andere sekse;
contact met het hedendaagse leven waarin zij na de afzondering in de theologiejaren
weer terecht komen. Alternatief: als tertiaris een jaar filosofie voor het noviciaat in een
studiehuis. Een andere oplossing: de route zo laten, maar na de filosofie een praktisch
jaar inlassen.
7 De onvolwassenheid van de fraters erkennend, kan men pogen de opleiding aan hen
aan te passen. De vorming moet een geschikt milieu scheppen. Te denken is aan de
verplaatsing van het eerste jaar theologie naar Venray, gepaard aan een verandering van
het opvoedingsklimaat aldaar. De twee jaar Weert gaan dan naar Alverna. In Venray
werkt men naar de professie, in Alverna naar de priesterwijding toe.
8 Voor Venray kan men opmerken, dat de studie daar bijna geheel religieus-neutraal is.
Filosofie moet studenten die religieus georiënteerd zijn, teleurstellen in hun verwachtingen. Velen kunnen de zin ervan niet vatten; er ontstaat geen binding aan deze
materie. Bovendien maakt de filosofie kritisch, maar zij geeft inhoudelijk te weinig.
Filosofie en theologie zouden van het begin af aan met elkaar dienen op te lopen.
9 Infantiliserende invloeden zouden uitgeschakeld moeten worden. De volstrekte
afhankelijkheid geeft geen vrijheid tot zelfontplooiing. Magisters moeten niet al te
persoonlijk ingaan op problemen van fraters. Dezen moeten niet steeds blootstaan voor
het geestesoog van de magister. Groeien is ook zelf oplossen. De fratersbibliotheek moet
op peil komen: vormende literatuur, niet alleen wetenschappelijke tijdschriften. Meer
contact met de opleiders; waarom geen lectoren in fratersrecreatie: de ontmoeting met
gerijpte volwassenen is een goede zaak.
10 Een of twee jaar filosofie vooraf doen gaan aan het noviciaat heeft wellicht practische
bezwaren. De verhuizing van Weert naar Alverna vraagt om herschikking van de
bibliotheken. Het aantal fraters in een huis wordt te groot, als de aanmelding hetzelfde
blijft bij groei van de katholieke bevolking. Over tien jaar zal het aantal fraters met 20%
gestegen zijn. En het aantal late roepingen vermeerdert misschien. Dan moeten we weer
terug verhuizen.

Respons op nota 1959
Op 12 januari 1959 stuurt Castulus van den Eijnden een aantal adressanten zijn tekst met
het verzoek om respons: Norbertus Broeckaert van de Vlaamse provincie, lector filosofie;
Apollinaris van Leeuwen te Tokio, eerder magister, lector, minister-provinciaal en generaal
studieprefect; verder Abel Duindam en Arthur Bredero, ex-magisters; de gardiaans van de
studiekloosters; de rectoren van de drie kleinseminaries; de lectoren en de magisters; en
enkele anderen, onder wie jongeren: Otho Thomaasse, Isaias van Lieshout, Basilius
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Peperzak, Angelinus Grasveld, Balthasar Simons, Simeon Rozestraten, Dominicus Pillen,
Andreas Ophem, Anselm Moons (lector Pakistan), Alexius van Leeuwen (lector India). Bij
de brieven treffen we nog anderen aan: Siardus de Vries, Siardus van der Kleij en Chrysologus Lagerberg – de beide laatsten nog studenten te Nijmegen. Interessant is de geleidelijk
uitbreiding van het aantal én categorieën gesprekspartners.
Uit de vele brieven noteren we kernpunten van de kwestie – van de gecompliceerde
problematiek. Een prominente briefschrijver is Norbertus Broeckaert, enkele malen al
visitator.51 De jonge mensen zijn veel minder dan vroeger opgewassen tegen het kloosterleven. Twijfelaars kan men beter weren vóór de eeuwige geloften. Wel is het raadzaam de
opleidingssituatie te veranderen. Het zwaartepunt van de kwestie: fraters en jonge paters
zijn nog niet rijp, vooral wat de affectie en het weerstandsvermogen betreft. Een jaar uitstel
van de professie helpt niet. Het vergroot het aantal twijfelaars te Venray. Het zou doelmatiger zijn het noviciaat na een jaar filosofie te plaatsen. Het verplaatsen van het eerste jaar
theologie naar Venray en de andere jaren naar Alverna zou een uitstekende maatregel zijn.
De kloostergemeenschap moet ‘begrijpend fris en zonnig’ zijn. Een aan jongeren aangepast
leefmilieu moet minder afhankelijkheid creëren. De fraters moeten vrijheid leren gebruiken; dat is iets anders dan meer vrijheden toestaan. Het belangrijkste is: gewoon menselijk
contact met de opleiders, magister én lectoren. Moderne pedagogen betogen: beïnvloeding
door personen is van meer betekenis dan door theorieën. De geest van Megen is zo goed
vanwege de familiale sfeer. Men is dan minder geneigd tot ‘bijzondere vriendschappen’;
men heeft meer behoefte aan gemeenschap en kameraadschap. Over een toename van
roepingen is hij echter niet optimistisch.
Lector Adelhard Epping stelt: het franciscanisme lijkt minder aantrekkelijk geworden.52
Worden de jongeren echt door het ideaal van Franciscus gegrepen? Wordt het ideaal van
Franciscus voldoende voorgehouden vanaf de colleges tot en met Maastricht? Misschien
moet er veel veranderd worden. De juiste volgorde is ‘MENS, FRANCISCAAN, PRIESTER’.
Wat de culturele en religieuze vorming in Alverna betreft: kerkgeschiedenis naar Alverna;
in Venray franciscanisme en liturgiek; een leraar van het lyceum geve moderne literatuur,
achtereenvolgens in de drie talen. Verder ziet hij graag een TV voor films, toneel, opera’s,
concertbezoek. Hij is voorstander van een triennium – te Venray! Bij onvolwassenheid moet
onderscheiden worden: voor een groot deel van de fraters (tussen 18-25 jaar) is zij
normaal. De frater kan bij de tijdelijke geloften nog niet menselijk en religieus volwassen
zijn. Door mijn functie in een ziekenhuis en een psychiatrische inrichting, zegt hij, maak
ik jonge vrouwen van diezelfde leeftijd mee. Zij komen al vroeg in aanraking met geboorte
en dood, ziekten en gebreken. Zij moeten vaak zelfstandig optreden. Maar zijn ze al
volwassen? Als er geen grote en edelmoedige liefde was die hen tot het huwelijk dreef, zou
ik zeggen dat zij daar evenmin rijp voor zijn. Maar hij is tegen uitstel van intrede.
De magister van het filosoficum en lector Van Munster was de eerstbetrokkene, als het
om jonge fraters ging.53 Hij schrijft bezorgd over de ogenschijnlijk goede gang van zaken
51
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RAU 522.1750 Brief van Norbertus Broeckaert aan minister-provinciaal Turnhout 25 januari 1959.
RAU 522.1750 Brief van Adelhard Epping aan minister-provinciaal Venray 8 februari 1959.
RAU 522.1750 Brief van Van Munster aan minister-provinciaal Venray 27 februari 1959.
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te Venray. De oorzaken van de problemen liggen niet zozeer in de persoonlijkheid van de
fraters. Het vigerende opvoedingsmilieu dient niet de opvoeding van jonge mensen. Er is
een schrikbarend tekort aan serieuze studie en reële eisen op onze middelbare scholen.
Ook op het gebied van beschaving, taalgebruik, sportiviteit, lichamelijke ontwikkeling is
er heel wat te klagen. Sommigen hebben nooit werkelijke moeilijkheden behoeven te
overwinnen. Er is een tekort aan contacten; er zijn slechts die tussen de magister en de
jonge mensen. Het opvoedingsideaal is bij ons niet geïnstitutionaliseerd. Het milieu, de
personen en de intermenselijke verhoudingen dient men met de meeste zorg te bepalen.
Daarin kan men de fraters laten opgroeien in eigen tempo. Met name is van belang een
zorgvuldige keuze van intellectueel én didactisch bekwame lectoren. Zij moeten ook in
de persoon van de frater geïnteresseerd zijn. Het is niet alleen de magister die opvoeder
van de groep is. De volwassenen vormen mede het opvoedingsmilieu. Zij moeten delen
in de dagelijkse gang van zaken. De toevoeging van een derde jaar in Venray is gewenst:
met vermenging van filosofie en theologie; met psychologie, sociologie, moderne literatuur.
Weert kan als studiehuis gesloten worden. De professie moet het duidelijke streefpunt voor
de fraters te Venray zijn. Het noviciaat kan naar het vrijkomende Weert. Er zijn ook minder
lectoren nodig.
Sommige respondenten zijn rijkelijk moraliserend als het om beschrijving en verklaring
van de problemen gaat. Lector kerkelijk recht Van der Luur wijst op de kleinseminaries.54
Met uitzondering van Megen – waarover zo gunstig wordt gerapporteerd en waarvan we
de goede resultaten zien – wordt daar geen leiding gegeven betreffende het priesterschap.
Er wordt in de nota ook niet gesproken over de situatie in de provincie en de studiekloosters. Deze kloosters en de personen daarbinnen verschillen – sommige lectoren en magisters treden onverstandig op. In navolging van Franciscus zou men meer de wetten van de
Kerk en de Orde moeten volgen in plaats van zich te wagen aan experimenten. Het concept
spreekt naar zijn gevoelen te psychologisch en pedagogisch, en let te weinig op de religieuze en godsdienstige aspecten. Psychologie en pedagogiek kunnen niet de ascetische en
religieuze vorming vervangen – psychologische introspectie kan ook spanningen en
onzekerheid oproepen die bij goede leiding opgevangen en opgelost worden. De tijdgeest
heeft al teveel vrijheden toegestaan. Men denkt te humanistisch, en te weinig aan de
gevolgen van de erfzonde en de natuurwet van de noodzakelijke leiding. De beklemtoning
van het ik doet mensen vastlopen in het leven. Men heeft een gebrek aan overgave. Men
moet jeugd ook helpen in haar onzekerheid en onevenwichtigheid. De filosofie is veelal
te neutraal, niet constructief. Zij moet zich houden aan de voorschriften van de Kerk.
Anders is er geen opleiding meer. Offervaardigheid, gehoorzaamheid – ook de kloosterlijke
discipline leren onderhouden, ook al ziet men de zin nog niet in. Fraters kunnen ook
apostolisch helpen, niet door cabaret, maar door godsdienstlessen, het leiden van de
misdienaarsclub e.d.55

54 RAU 522.1750 Victoricus van der Luur’s antwoord op de brief van de minister-provinciaal.
55 Schrijver duidt op fraters als Odilo Hogema, Wouter Heuft, Koenraad de Soomer die met gitaar op pad
gingen. Het fenomeen is vereeuwigd in Sonnevelts Frater Venantius.
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Een confrater en lector vraagt zich af of het allemaal zo erg is.56 Is strak volgehouden
studie zo erg voor de fraters? En moeten de paters nog meer vrijheden dan ze al hebben?
En wat moeten lectoren in de fratersrecreatie? De problemen onder de fraters komen van
onpedagogisch lesgeven, gesprekken met lectoren, het lezen van vooral existentiële romans.
‘Ik weet uit eigen ondervinding, hoe op dit gebied gevaren aanwezig zijn voor de fraters...’
Het leidt tot skepticisme. Sommige lectoren zijn onvoorzichtig, studeren zelf te weinig
serieus. Er is te weinig kloosterlijke stilte, de jongeren zijn te onrustig. Men moet meer
letten op de Statuta dan zich wagen aan experimenten. Magisters blijken verdeeld over de
opleiding, merkt hij nog op. Ook novicenmeester Probus van der Griendt (nog in 1951
aangesteld voor één van de twee volbezette noviciaten), wenst geen aanpassing.57 Er waren
al vele ontsporingen in de laatste dertig jaar, versombert hij het zo gunstige beeld van de
provincie vanaf omstreeks 1930! Het kloosterleven dient in overgave te worden aanvaard.
Men dient meer te selecteren, de collegestudenten eerder kleur te laten bekennen en dan
beter op het klooster voorbereiden. Voor het kloosterleven moet men zin voor afhankelijkheid en gemeenschapsleven hebben. Zelfontplooiing zou moeten bereikt worden door het
stimuleren van bewust en vrij aanvaarden van zekere banden. Geen veranderingen van het
kloosterleven, geen humanisme – het favoriete etiket voor hetgeen behoudende geesten
vrezen.
Het geluid van een ‘pater-van-buiten’ klinkt verrassend anders. Alcmund Gasman
(1915-1975) studeerde enkele jaren Engels, maar hij werd kapelaan.58 Hij was van 1947
tot 1969 aalmoezenier bij de landmacht. Na pensionering van deze dienst was werkzaam
in een psychiatrisch ziekenhuis te Utrecht. In zijn brief van verontschuldigt zich, dat hij
een eenzijdige, maar wel indringende ervaring heeft met ex-seminaristen en ex-regulieren.
Met name heeft hij die in het Militair Neurose Hospitaal te Austerlitz. Vele anderen hebben
wel hun plaats in de maatschappij kunnen vinden na het uittreden. Men zou op rijpere
leeftijd moeten beslissen: eeuwige geloften met subdiaconaat op een leeftijd van 24/25 jaar;
dat is ook de leeftijd waarop anderen trouwen; en men is ook nog niet geheel en al
volwassen. Juist op die leeftijd moet men alleen zinvolle verplichtingen bieden. De kandidaten zijn door uiterlijke verschijningen aangetrokken tot het ordesleven; het ontdekken
van de innerlijke waarden vraagt meer tijd, inzet en vorming. We zien het celibaat c.a.
teveel als een geheel andere weg dan het huwelijk, spreekt hij de overheersende opinie en
beeldvorming tegen. En de formulering van het kerkelijk recht en stichtelijke lectuur met
het spreken over ‘staten van volmaaktheid’, zouden we kunnen toevoegen. Het religieuze
ligt echter in het verlengde, voorbij de natuurlijke ontwikkeling van mensen. Alleen hij
die ook een huwelijk had aangekund, zou het celibaat kunnen kiezen – en dan niet alleen
om te weten wat men dan mist. Het is wel irreëel, maar de mensen zouden eerst maar
moeten trouwen. Een liefde tot een partner met wie men dagelijks samenleeft, maakt
volwassen. We moeten stoppen met de houding van ‘voor jullie tellen seks en vrouwen
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RAU 522.1750 Brief van Fidentius van den Borne aan minister-provinciaal 12 februari 1959.
RAU 522.1750 Brief van Probus van der Grient 5 februari 1959.
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en gezin niet’. Dat geeft schade aan de persoonlijkheid, seksuele moeilijkheden en houdingen van de ‘pater omnipotens’.
Medicus Cosmas Gribling OFM waarschuwt: normale nood dient men niet te verwarren
met echt pathologische nood.59 De gesignaleerde problemen zijn er ook voor anderen, ook
voor leken: hoe kan men godsdienstig zijn in een jachtige wereld, in een wereld die vele
mogelijkheden biedt? Er is de onzekerheid over het hoe en het waarom van het religieus
(kloosterlijk) leven. Over de verhouding natuur – bovennatuurlijk denkt men nu anders
dan voorheen. Ook hij merkt op: de religieuze staat wordt teveel belicht in oppositie tot
de laïcale. Geloften worden vooral beleefd als inperking van het gewone menselijke leven.
Is de verbondenheid met Christus wel zo beleefd onder de religieuzen? Nu wordt echter
de menselijkheid bedreigd. De behoefte aan en de noodzaak van liefdesbeleving wordt te
weinig erkend. Overigens, een fundamentele dwaling van het moderne denken is de
popularisering van de psychiatrie en psychologie. Vrijheid is meer het ja/neen zeggen op
iets dan de keuzevrijheid. Deze is zeer beperkt voor een persoon; andere factoren spelen
mee. En in de nota wordt niet gesproken over de professie als existentieel gegeven. Dat
punt overheerst toch eigenlijk alles?!
Lector psychologie en jeugdonderzoeker Wilbert Stoop, jaren lang socius bij meerdere
magisters te Venray, waarschuwt: met de term ‘neuroses’ moet men voorzichtig zijn.60 ‘Ik
heb 17 jaar moeilijke fraters zien passeren, maar zelden of nooit exclusief religieuze
moeilijkheden. Deze zijn ook niet te scheiden van het louter menselijke bestaan. Er zijn
wel vertragingen in de volwassenwording, maar onderzoekingen wijzen uit dat de ontwikkeling steeds meer per jongen gaat verschillen. In het klooster worden ontwikkelingen
eerder manifest dan erbuiten. Zijn de fraters te jong? De allerjongsten zijn bij de tijdelijke
geloften 22 jaar. Komen de problemen ook juist bij de jongsten voor? Men vraagt teveel
rijpheid – die hadden wij vroeger evenmin. Het veranderen van de omstandigheden is
natuurlijk gemakkelijker dan het veranderen van de mentaliteit. Zouden de magisters en
anderen niet meer studie van het geestelijk leven en van het franciscaanse ideaal dienen
te maken om zekerder leiding te kunnen geven? Heeft niet de gehele provincie daaraan
behoefte? Overigens kritiseert hij: wat zijn de voorgestelde oplossingen waard bij een
slechte diagnose? Verschillende onderdelen van de filosofie zijn voor tamelijk veel fraters
wel interessant. Het probleem is de integratie: “de bekommernis van magister en lectoren
zou moeten zijn, hoe men de fraters zou kunnen duidelijk maken, waar zij ergens de
filosofie in hun leven kunnen plaatsen”’. Bij gelijktijdig aanbieden van de filosofie en
theologie zouden de magister en de lectoren het onder elkaar eens moeten worden over
een zekere synthese.
Grasveld benadrukt, dat hij van zijn gymnasiumtijd en het gezinsleven goede herinneringen heeft.61 Onder de fraters van de colleges afkomstig zag hij al vreemde types, die
kennelijk omgang met mensen met verschillende idealen én beschaving misten. Een
provinciaal en magister zouden van klasgenoten van fraters goede informatie kunnen
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krijgen die latere problemen zou voorkomen. Het ‘magistersysteem’ (de ene pater verantwoordelijk voor toezicht en selectie) is onjuist. Er zou omgang met meer paters moeten
zijn, juist met hen die buitenshuis werken. Overigens moeten heel wat beperkende regels
verdwijnen. De regels zouden ook eens met de fraters besproken moeten worden, zodat
zij of de zin ervan zien of ervan bevrijd worden. Overgave betreft trouwens ook het
aanvaarden van anderen, in hun beperktheden én hun soms ander denken en voelen. De
filosofiestudie voor het noviciaat plaatsen zou met een strengere selectie een goede
maatregel zijn om de populatie van de fratershuizen te verbeteren.
Otho Thomaasse, om zijn progressieve acties wel eens argwanend bezien door medebroeders, pleit ook voor de niet-intentionele opvoeding. Als rector van het Venrayse college
liet hij een zwembad aanleggen, gaf jongens een oude auto om aan te knutselen, er werd
een paard verzorgd en bereden. Niet maatregelen, maar een goed opvoedingsklimaat is
het wat opgroeiende jongeren nodig hebben. Er wordt nu bewuster en individueler
opgevoed, zegt hij. Neurotische en psychopathische verschijnselen moet men niet uitvergroten. Meer confrontatie met verschillende waarden is nodig. 62
Pillen was de man van de K.A.B., de katholieke arbeidersbeweging en sinds 1940 lector
pastoraaltheologie.63 Volwassenheid verschilt van die van dertig jaar geleden. Hij herinnert
zich enige lectuur uit ’40 over verlate puberteit. Het trouwen van jonge mensen draagt ook
bij tot het volwassen worden. Het stellen van een levensdaad moet eens de rijping afsluiten:
met de professie zou het niet anders moeten zijn. Wat het begrip ‘volwassenheid’ betreft:
hij schrijft een aformisme ‘met een minimum aan zekerheden moet men een maximum
aan onzekerheden aankunnen’. De hoogste graad van ‘wetenschappelijke volwassenheid’
is weten te twijfelen. Maar relativeren of water bij de wijn doen is onvoldoende: dat
desintegreert alleen maar. Soms lijkt het op een wraakneming op de eigen opvoeders.
‘Degenen van onze generatie die nog de moed hebben gehad om de geest van het existentiële denken te verwerven, hebben een nieuw houvast kunnen vinden.’ We moeten een
concreet en werkbaar beeld van volwassenheid voor ogen hebben, willen we een groei
begeleiden. Welke maat is er voor een priester nodig? Hoe kan men iets opnieuw organiseren, als dit niet voldoende duidelijk is? De overgang van het gymnasium naar het noviciaat
is voor de naoorlogse jeugd te groot. Zelfs jongens in dienst trekken nog naar huis en
moeder. Daarom al zou men met de filosofie voor het noviciaat moeten beginnen. Met
leken zonder kloosterlijke verplichtingen kan men meer doen. Een gewichtig deel van de
vormingssituatie is het onderwijs-en-studie ook voor Pillen. Voor Venray’s filosoficum is
dat de filosofie, verrijkt met enige psychologie – maar nog zonder sociologie en andere
empirische disciplines. De enige religieuze en kerkelijke elementen zijn kerkgeschiedenis
en patrologie. Welke is de functie van de filosofie in een priesteropleiding, welke is haar
functie voor de theologie – die toch het hoofdvak voor een priester in de Kerk is? Daarbij
is de aard van de filosofie betrokken. Scholastiek denken was voorgeschreven voor
grootseminaria. In het verleden leverde het filosoficum termen en begrippen, zelfs een
systematiek – beschouwingen over bijna alles in een samenhang. Het thomisme, in neo62
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RAU 522.1715 Brief van Otho Thomaasse.
RAU 522.1750 Brief van Dominicus Pillen Eduard van Eijl Alverna 4 februari 1959.
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of paleovorm, kon dienen als leer van de Kerk. Voor de franciscanen was er dan de uitweg,
dat ook Bonaventura en Scotus onder de scholastieke denkers gerekend worden. Met deze
denkers kwam echter eerder een christelijke wijsbegeerte of wijsheid in zicht. Daarin wordt
geen strak onderscheid gemaakt tussen een autonoom filosoferen en een gelovig denken,
zoals in de theologie beoefend.64
Deze eeuwige kwestie spitste zich toe onder de briefschrijvers, met name de lectoren
onder hen, waar gesproken werd van de filosofie als ‘uit haar aard religieus neutraal’. En
er werd dan bij gezegd: daarom is zij zo weinig vruchtbaar voor de ontwikkeling van jonge
mensen, zeker als die streven naar religieuze volwassenheid en naar de priesterlijke
bediening. De filosofie wordt cerebraal genoemd, misschien wel formeel vormend, maar
wat nemen de jonge mensen er inhoudelijk van mee? We kunnen nog even Pillen volgen.
Deze stelt: een priester heeft een theologische houding nodig; de filosofie moet daarbij
helpen. Het gaat hier niet om de verhouding filosofie – theologie als de twee wetenschappelijke disciplines, maar om onderdelen van een beroepsopleiding. Hij verzekert: in mijn
eigen klas snapte 30 à 40 procent (bijna) niets van de filosofie. En bij de rest nog eens zo’n
percentage, dat dat alles onbelangrijk vond voor het priester-zijn. De rest (P. rekent zich
er zelf bij) had filosofische aanleg en vond het dus prachtig. Het nastreven van een filosofische én een theologische houding lijkt me alleen haalbaar voor een elite.
De brief van Van Eijl begint met een lange aanklacht tegen het gebrek aan observantie
onder de paters en broeders.65 De ernstigste bezwaren heeft hij echter tegen het filosofieonderwijs. Het biedt geen eenheid; het dient niet de jongeren die een wereldbeeld, een kijk
op het leven moeten opbouwen. Er is een divers aanbod: positivisme, scholastiek, neokantiaans denken, existentialisme. Veel wordt niet afgerond. De ethica blijft steken in algemene
beginselen. De laatste honderd jaar ontbreken in de filosofiegeschiedenis, maar ook worden
Plotinos, Augustinus en Ockham niet besproken. Desiderata: cultuur-geschiedenis,
hedendaagse maatschappelijke stromingen. In Venray moeten filosofie en theologie
geboden worden én dan ook andere filosofie. De apologetica en fundamentele theologie
komen te kort, evenals het Nieuwe Testament, liturgiek, theologiegeschiedenis – filosofiegeschiedenis heeft meer dan acht uur. De ontwikkeling van de leken is tegenwoordig
verder. Waarom geen onderzoek over ons onderwijs, zoals op de colleges uitgevoerd is?
De oplossing ‘filosofie voor het noviciaat’ zou nog het beste in Weert kunnen gebeuren,
desnoods in Venray. Maar dan zonder deelname aan de kloosterlijke observanties. De
studenten – in kosthuizen wonend – zouden alleen lessen moeten volgen. Van belang is
vooral, dat hij aandacht vraagt voor Franciscus en de franciscaanse spiritualiteit. De
ordesgeschiedenis kan later bij de kerkgeschiedenis behandeld worden.
De reactie van Basilius Peperzak, afstuderend in Parijs bij Paul Ricoeur, is lang en fel,
vooral waar er van ‘neutrale filosofie’ gesproken was.66 Er is onverschilligheid, zelfs rancune
64 Op het christelijk denken, juist van de franciscaanse denkers uit de zg. ‘Middeleeuwen’ kunnen wij niet
ingaan. Een scheiding tussen filosoferen en denken over het geloven past daarbij niet. Zo dadelijk horen we
de nog jonge lector Peperzak.
65 RAU 522.1750 Eduard van Eijl Alverna 4 februari 1959.
66 RAU 522.1750 Brief van Basilius Peperzak aan de minister-provinciaal Neuilly-Loisy 24 januari 1959.
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tegen filosofie en theologie, ook onder de jonge confraters. Maar zonder goede theologie
en romanlectuur heeft men niets te vertellen aan geëmancipeerde leken. Voor hen kan men
niet meer ‘het brood des woords breken’. Een diepere oorzaak van de problemen is het
ontbreken van een duidelijk ideaal. De achtergrond is het sterven van de West-Europese
cultuur, waaraan de Kerk meelijdt. Weinigen weten welke nieuwe wegen er zijn. Als de
kerk der franciscanen een nieuwe vorm van leven had gevonden in en voor deze wereld
zou zij een teken voor deze tijd zijn. Dan zou zij ook nieuwe leden werven. De vormen
van de godsdienst spreken niet meer aan – noch de woorden en symbolen. Wie de kritische
filosofie heeft gepasseerd, mist een diepgaande theologie die zijn wortels heeft in christologie en de hele dogmatiek. En dan nog op de hoogte van de tijd, zoals b.v. Rahner, Schriften
zur Theologie deel III. Vooral de intelligentste fraters hebben moeilijkheden. Kan men het
religieuze vlak scheiden van het profane en de psychologische volwassenheid? Volwassenheid betekent: je inzetten voor een levensdoel – maar als de zin duister is? Men kan niet
wachten tot de volwassenheid er is en dan een ideaal aanbieden. Is opvoeden niet: de
jongen noodzaken zich volwassen te gedragen en zo ook naar het volwassen ‘masker’ dat
hij draagt toe te groeien? Dat kan alleen door hem verantwoordelijkheid geven. De
religieuze overgave vraagt innerlijke rust, evenwicht, prudentia. Die wordt echter geconditioneerd door het soort kloosterleven dat zij aantreffen. Het gebrek aan overgave zou wel
eens kunnen liggen aan het voorgehouden kloosterleven en niet aan de jongeman zelf.
‘Vanzelf’ komt men alleen maar tot een inzicht, als men zich thuis voelt, zijn eigen aspiraties gerealiseerd vindt in een voorgetekend kader. Is het misschien niet beter Frère de Jesus
worden of een gezin te stichten en zo aan de incarnatie trouw zijn? Ook hij komt met de
bezwaren tegen gemeenschappelijke, uniforme gebeden als het koorgebed en de gemeenschappelijke meditatie. De meeste paters verzuimen de gemeenschappelijke oefeningen.
De romeinse hegemonie over ons onderwijs is funest; ze is formalistisch en infantiliserend.
Doordat ik verboden boeken te Parijs kon lezen, kan ik ze relativeren; en beter dan iemand
die ervoor beveiligd heet te zijn. Peperzak spreekt van ‘karikaturizerende en naïeve theologie’, anti-protestantisme en antisocialisme in roomse kring. De filosofie van Venray zoals
logica en kosmologie, kan geen religieuze vorming geven. Men zou die wetenschappen
door een affectief kader, gebed, gemeenschap, romans, poëzie, toneel en muziek in
evenwicht moeten brengen. Theologie en filosofie reflecteren over een manier van bestaan.
De filosofie, zeggen sommigen, reflecteert over een niet-religieus bestaan. Dat is niet waar!
De filosofie is wezenlijk totalitair: zij gaat over de gehele mens, ook over de homo orans.
Zij doet dit met het verlangen zelf uit eigen krachten de werkelijkheid te begrijpen – niet
door openbaring en kerkelijk leergezag. Voorgeschreven filosofie is geen filosofie. Maar
wij denken binnen de ervaring van ons geloof. Een christelijke filosofie gaat uit van en keert
terug in ons christelijk geleid leven: Augustinus, Anselmus, Bonaventura, Scotus, Thomas
et ceteri. Deze wijsbegeerte is geen theologie door haar methode, maar zij maakt deel uit
van het fides quaerens intellectum. Men moet filosofie en theologie niet scheiden. Daarom
ook niet de filosofie door het noviciaat laten scheiden van de theologie. Een devote
theologie zou echter verpletterd worden door een kritische filosofie. De conclusie is niet
een bekering van de filosofie, maar een hervorming van het kloosterleven als verouderd
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en onaangepast systeem van gewoonten en regels. Het probleem van de filosofie is een
ander dan dat van de volwassenwording. Een Denzinger-theologie is infantiliserend. Een
jongen wordt franciscaan en stelt zijn wil en verstand in dienst van dit ideaal. Hij moet het
als intellectueel leren kennen en verantwoorden. Dit inzicht in het christendom postuleert
een inzicht in de mens: vader, vrouw, symbool, woord etc. Het is dus een dienende
filosofie. Tegelijkertijd moet de a.s. minister Christi et hominum begrijpen in wat voor wereld
hij een teken, een getuige moet zijn. Hij moet dus kennisnemen van ongelovige filosofen.
De filosofie die haar plaats heeft teruggevonden, krijgt een grotere betekenis niet meer
zelfheerlijk noch veracht door de theologie. Minstens in Venray zou men het eens moeten
worden over bepaalde fundamentele vragen. De theologie is nu een aangeklede catechismus. Als ik in Alverna en Weert enige troost heb kunnen vinden in ideeën over de maagdelijkheid of over nieuwe theologie en christelijk humanisme, dan waren die ideeën alleen
maar mogelijk door die van Venray. In uw brief wordt de filosofie teveel aansprakelijk
gesteld en de theologie blijft buiten schot. De traktaten De Deo Uno en De Deo Trino zijn
zeer cerebraal. Deze theologie is intellectualistisch en areligieus. Zij werkt een zekere
onvroomheid in de hand
Ook de theoloog Didacus/ Jan Braun meent, dat de filosofie niet religieus-neutraal moet
zijn. Er is minstens godsdienstfilosofie, -fenomenologie, -psychologie, theodicee en ethiek.
Ook over godsdienst is wijsgerig te denken. Persoonlijk heeft hij zich op het filosoficum
nog het meest geboeid gevoeld. Het zou jammer zijn, als de filosofie die in onze provincie
op een hoog peil staat zou lijden onder een samengaan met de theologie in Venray. Alverna
is de beste plaats voor drie of vier jaar theologie m.n. om de bibliotheken te Nijmegen.
Wetenschappelijk is Weert een soort Gettho. Zou het niet goed zijn de gehele situatie eens
door buitenstaanders te doen doorlichten: b.v. het Hoogveldinstituut. 67

Lectorencongres 1959
Het verslag van de lectorenvergadering 1959 sprak tegen dat de fratersopleiding zich op
een hellend vlak zou bevinden. Zij staat op een scheepshelling omwille van een noodzakelijke reconstructie. De vergadering hoorde voordrachten van Bertulf van Leeuwen en
Wilbert Stoop. Zij spraken op basis van het materiaal, dat de respons op de nota van de
provinciaal opleverde.68
Wilbert Stoop begon met enkele kritische opmerkingen.69 Sommigen reageerden meer
op het stuk dan dat zij zich uitspraken over de zaken. Daar de nota spreekt over proble67 RAU 522.1750 Brief van Didacus Braun aan minister-provinciaal Weert 13 februari 1959. Zie ook RAU
522.1715 Adnotationes van NN bij de brief van 12-1-1959.
68 RAU 522.1539 Agenda van lectorenvergadering 1959 door Bertulf van Leeuwen aan provinciaal Castulus
van den Eijnden d.d. 8 oktober 1959. Verslag van het provinciaal Lectorencongres gehouden te Weert op 3 en
4 november 1959. Verslag van het provinciaal Lectorencongres gehouden te Weert op 3 en 4 november 1959,
in: NS 31 (1961) p.290-293 door Sigismund Verheij.
69 RAU 522.1750 Wilbert Stoop, Beschouwingen over enkele facetten van de seminarie-opvoeding. Ook PAU doos
276 map 1 nr. 2 en/of 3.
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men, vallen de weerwoorden ook overwegend kritisch uit. Gunstige beoordeling van wat
er in de opleiding gebeurt, blijft dan achterwege. De uitspraken verschillen ook nogal: de
een is objectiever, de ander meer emotioneel. Onderzoeker Wilbert beschouwt hier de
uitspraken als een opinie van een goed deel van de provincie, niet als een onderzoek naar
de feitelijke toestand. Hij brengt de zaak terug tot het onderwerp ‘de pedagogische situatie’.
Wat er in gezinnen, colleges, maatschappij allemaal verandert, moet hij buiten beschouwing laten. Als definitie van volwassenheid houdt hij zich aan ‘zelfverantwoordelijke
zelfbepaling in onderschikking aan objectieve waarden’. Dat betekent een heterocentrische
houding, respect voor anderen, overgave aan de taken.
Bij de franciscanen ligt het cijfer van uittreden sinds 1951 hoger dan het gemiddelde
voor de andere orden en congregaties samen. Vele redenen of oorzaken van dit uittreden
worden door respondenten genoemd; beschrijvingen en interpretaties lopen dooreen. Hoe
staat het met de pedagogische situatie in het klooster? Hoe beleefden de jongeren het
noviciaat? Boeiend of verspilde tijd? Het noviciaat voorstellen als het ideale kloosterleven
is pedagogisch onjuist. Het belemmert dat men vertrouwvol en verwachtend open staat
voor de komende jaren. Het is goed, dat het noviciaat nu naar Alverna is overgebracht, weg
uit de geïsoleerde positie. De tijdelijke professie wordt als proeftijd gezien, vooral van de
kant van de orde. Mogelijk geeft de frater zich niet voldoende in gesprek met de magister;
het kan voor hem zaak zijn zich gedekt te houden. Het gaat daarbij veelal om de ene
magister, vooral die van Alverna. Waar of niet, menigeen voelt zich geobserveerd, beoordeeld. Het ‘kistje’ is niet zonder meer een echte begeleiding. Sommigen schrijven de
magisters teveel psychologisering toe. Wat was de feitelijke situatie? Een magister kan ook
onzeker worden en gaat dan zoeken. Fraters horen ook over magisters spreken. De geïsoleerde positie van de magister – ook waar het gaat om beoordeling en toelating tot de
plechtige professie – is te betreuren. Tussen magister en lectoren zouden volgens sommigen
zelfs tegenstellingen bestaan. Magisters – b.v. die van Venray en Alverna – verschillen van
mening en houding. Men zegt ook, dat het filosofie-onderwijs zich moeilijk verenigt met
het geestelijk leven; de liturgiek spoort niet steeds met de liturgische praktijken. Dan is
er nog gebrek aan ruimte om zichzelf te zijn. Vooral ontbreekt het doel waartoe men wordt
opgevoed. Het fratersleven is een doel op zich, ontkoppeld van het patersleven.
Wat is er aan de hand? Welke wensen en mogelijkheden zijn er tot verbetering? De
verbetering van het onderwijs kan zelfs de problemen vergroot hebben. Meerdere respondenten vragen dan ook aanvulling door andere vakken en activiteiten op het zo genoemde
‘rationalistische en kritische’ filosofie-onderricht. Wat is het uiteindelijke ideaal, dat tot
een levend geheel moet worden?, vraagt menigeen zich af. Geloven wij nog in een franciscaans ideaal? wat is dat in onze tijd? is dat wel een kloosterlijk leven – sommigen spreken
dit tegen! Wij zijn een gemeenschap met persoonlijke binding aan oversten en medebroeders, voor een deel huisgenoten. Worden de fraters niet in een benedictijnse levensstijl
gevoegd met veel koorgebed – waarbij de esthetica en techniek worden benadrukt? Tot
welk patersleven moeten we opvoeden?
Welke verbeteringen kunnen aangebracht worden? Men vraagt grotere vrijheid, ook
in opstaan, koorgebed, uitgaan. Anderen benadrukken dat er ook eisen moeten worden

OVERLEG EN BESLUIT

225

gesteld. Niet alles kan zonder meer ‘infantiliserend’ worden genoemd. Wilbert stelt: hier
is nog veel onduidelijkheid. Onafhankelijkheid is niet hetzelfde als zelfstandigheid,
afhankelijkheid sluit zelfstandigheid niet uit, anders zou gehoorzaamheid niet mogelijk
zijn. Er zou meer bewegingsvrijheid moeten zijn, ook in het contact met volwassenen, met
name de lectoren. Hij heeft zelf vele rapportages uit eerste hand gehoord. Verderop wijst
hij op menig artikel van zijn hand in het Bijblad van De Kloosterling op basis van zulke
verhalen. Jongeren voelen zich niet voor vol aangezien.
De filosofie en de theologie zullen zich moeten afvragen: wat is de zin van wat wij
doceren voor de opleiding tot priester en franciscaan? Misschien hebben wij te weinig
pedagogische belangstelling, zegt Wilbert nog steeds voorzichtig. ‘Wij hebben waarschijnlijk met veel nauwgezette wetenschappelijkheid gezocht naar de waarheid, maar de
pedagogische en didactische vragen: wat en waarom en hoe wij de fraters ons inzicht
overdragen, hebben wij misschien toch te weinig ernstig gesteld.’ De fraters hebben
concrete antwoorden nodig. Wat hebben zij nu en straks nodig voor hun leven en werk?
Ook zouden we onderwerpen wat meer over de jaren kunnen spreiden en aandacht vragen
voor andere materie. Daar Van Leeuwen uitvoeriger op dit punt ingaat, passeren we deze
passages van Stoop. Maar hij formuleert hier kort en krachtig een kernpunt van de
opleiding.
Moet men theologische vakken invoeren omwille van het religieuze leven? Is de taak
van de magister niet eerder een pedagogische? Zou hij niet veel meer moeten uitgaan van
het concrete leven van de frater en de problemen die onder hen leven goed doordenken?
We zien in tijdschriften leken – ook zonder theologische scholing – kritisch over hun
concrete ervaringen schrijven. Ligt de taak van de magister niet tussen theologie en
praktijk? Op allerlei terreinen begint het besef te ontstaan van de kloof die er is tussen de
zuiver wetenschappelijke kennis en de problemen van het praktische leven. Er ontstaan
instituten, studiecentra die wetenschappelijke kennis willen vertalen voor het praktische
leven. En vanuit de problemen van het leven gaat men antwoorden zoeken in de wijsbegeerte. ‘Ik ben bang, dat wij de behoeften niet juist zien’, zegt Wilbert nog steeds voorzichtig vragend. Het zou goed zijn voor de stabiliteit, als er drie klassen werden geplaatst per
studiehuis. En niet iedere magister behoeft een geheel eigen oordeel te vormen zonder
kennis van de kijk van zijn collega’s. En dan is er het opvoedingsdoel. De laatste tijd zijn
er nogal wat medebroeders die ernstig studie hebben gemaakt van onze spiritualiteit. Men
moet nu proberen deze inzichten te confronteren met de concrete ontwikkeling van onze
provincie. Men zal de fraters een perspectief op het patersleven moeten geven als een
duidelijk religieus ideaal.
Op de voordracht van Stoop volgde een discussie, hier kort verslagen. De colleges zijn
verder dan noviciaat en klerikaten, als het gaat om aanpassing aan de jeugd. Thomaasse
merkt op, dat het er nu meer om gaat aan persoonlijke behoeften van de jongeren tegemoet
te komen. De moraliserende reactie: zo kweekt men maar behoeften aan. Deze mensen
maakten geen onderscheid tussen behoeften en de inhouden daarvan. Een aantal behoeften
zijn inherent aan het menszijn, maar niet alles behoeft aangeboden te worden – dan denkt
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men aan de objecten van die behoeften. Als het gaat om creativiteit, denken sommigen
alleen aan schrijven en tekenen. Een novicenmeester vreest verstrooiing. Wilbert stelt dat
ook een religieus creatief moet zijn in het vormen van zijn leven. Het vaste stramien van
het kloosterleven vraagt van de jongeren een terugval; zij raken niet thuis en velen vertrekken weer. Het zogeheten stramien moet als waardevol aangeboden worden en niet als
opgelegde norm. Wilbert merkt nog op dat iemand die in de knoop zit en overspannen
raakt, zich afwendt van de objectiviteit. Hij zoekt een ander domein waarin hij zijn
activiteit kan incorporeren.
Sigismund Verheij merkt nog op, dat reeds bij de ontwikkeling van de ordesregel in
Franciscus’ tijd het moeilijk was precies te zeggen wat een minderbroeder moet doen en
laten. Er is trouwens een verschil tussen het minderbroeder-zijn en een duidelijke formulering daarvan. De mensen herkennen kennelijk het franciscaanse. We zijn wellicht meer
franciscaan dan we zelf weten. Als wij een beter reflexief inzicht in ons ideaal hadden, zou
dat ongetwijfeld aan een creatieve vormgeving resp. aanpassing van de franciscaanse
levensvormen aan onze tijd ten goede komen. Basilius Peperzak noemt de huidige institutionele vormen niet meer passen in onze tijd.
Voorzitter Bertulf van Leeuwen brengt in: waarom is het filosofieonderricht voor fraters
zo onbevredigend? Naast de bevestigingen door anderen merkt Didacus Braun op, dat het
hem persoonlijk zeer geboeid heeft. Men leert objectief en wetenschappelijk denken. De
filosofische vorming kan ook religieus uitwerken. Godsdienstfilosofie en eventueel een deel
van de fundamentele theologie zouden in het filosoficum gegeven kunnen worden. Maar
er kan geen uitwendige kerstening van de filosofie zijn door vermenging met theologische
traktaten. Adelhard: het heeft vormende waarde, ook al zien zij die nu nog niet. Basilius
stelt daartegenover, dat ook de inhoud belangrijk is; er wordt over het leven gedacht.
Didacus, verwijzend naar Karl Rahner, merkt op: theologie en filosofie doen dat beide;
maar dit moet dan ook in de opleiding zichtbaar worden.
Ook brengt men de theologia spiritualis te berde. Zijn de theologische vakken zich niet
in die richting aan het ontwikkelen? In het noviciaat kan men bepaalde onderwerpen
bespreken, die dan later meer systematisch in de theologica worden behandeld. Een
opvallende vraag komt van Clementius: wordt er in de theologia spiritualis ook over
religieuze en mystieke ervaringen gesproken in verband met het godsbewijs? Donulus
‘affirmeert’ (in het jargon van die tijd), maar de religieuze vorming kan niet per traktaat
gebeuren. Bertulf merkt nog op, dat de formulering in de nota van de provinciaal ‘filosofie
is religieus neutraal’ misverstand wekt. Men kan evengoed vragen ‘wat is de religieusvormende waarde van de theologie?’ Wilbert mist liturgie, franciscanisme, leer van het
religieus leven.
De tweede voordracht was die van Bertulf van Leeuwen Studieregeling en fratersvorming.70
De studieprefect ziet om naar voorafgaande congressen m.n. die van 1947, 1951 en 1956.
Hij herinnert aan veranderingen: uitbouw pastoraalcursus, liturgiek Alverna, patrologie
70

RAU 522.1750 Stukken betreffende een derde jaar Venray.
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van Venray naar Weert, herverdeling van de kerkgeschiedenis tussen Venray en Alverna.
Theodicee is opgenomen in de Algemene Filosofie. Scripties en studiedagen bevorderen
de zelfwerkzaamheid. De gewenste culturele vorming is een vrome wens gebleven. Er zijn
lacunes. Weert heeft door de wijdingen en jurisdictie-examens een gebrekkig studieklimaat.
Vooral een derde jaar Venray is gewenst. Dat moet niet meer filosofie bieden, maar meer
zelfwerkzaamheid en andere vakken; en meer traditie/ overdracht van het franciscaanse
leven bij drie klassen. Alternatief: drie jaar Venray en drie jaar Alverna zonder Weert. Beide
voorstellen werden afgewezen: het schip stond nog op de helling zonder in beweging te
zijn gekomen, schrijft de notulant.
De karakterisering van de filosofie-studie als ‘uiteraard religieus-neutraal’ lokte scherpe
reacties op de nota van de provinciaal uit. Theoloog Van Leeuwen heeft ook zijn uitvoerig
weerwoord. Filosofie heeft per definitie niet het geloof als uitgangspunt. Zij is als zodanig
geen geloofsvorming en -verdieping. ‘Naar mijn overtuiging is de filosofie voor het geloof
én voor de theologie, dat is: het geloof in statu scientiae, van zeer grote en zelfs wezenlijke
betekenis en draagt de filosofie feitelijk zeer veel bij tot de verdieping van het geloofsinzicht. Wat zou de theologie zijn zonder de filosofie?’. Hij citeert zelf uitvoerig Dondeyne,
De zin van de wijsgerige studie in de vorming tot het priesterschap. Deze ligt in de openheid
van de menselijke rede voor het ware en het schone, voor het Openbaringswoord Gods.
Ook Jaspers wordt genoemd met zijn Wijsgerig Geloof. Dondeyne wijst weer op woorden
van Newman over de education of mind. De filosofie moet haar zg. neutraliteit in eigen kader
opheffen. Daarom moeten godsdienstfilosofie en theodicee, geholpen door godsdienstwetenschap, toegevoegd worden aan het studieprogram. Gemist worden nog: sociologie,
samengaan van theologie en Heilige Schrift, franciscaanse geschiedenis én spiritualiteit,
moraal en ethiek. Een nadeel is wel, dat met de concentratie van de studie in Venray en
Alverna het noviciaat niet in Alverna kan blijven. Daar was het geplaatst om met hulp van
enkele lectoren een zinvolle inhoud aan dit proefjaar te geven.
De lector spreekt ook over de omgang met de fraters, nog voorbehouden aan de
magister. Hij citeert Norbertus Broekaert, de Vlaamse medebroeder die de provincie zo
goed kent. Er dient een verandering in het opvoedingsklimaat te komen. Het ontbreken
van gewoon menselijk contact met de degenen die de fraters opleiden, de lectoren en niet
alleen de magister, is nadelig voor de opvoeding. Voorbeelden van lectoren, ‘mens en
religieus tesaam’, zijn vruchtbaarder dan woorden. Zulke contacten zullen ook het nog
onvolwassen affectief leven van onze fraters doen rijpen. Door zes jaar gescheiden te leven
van hun oudere medebroeders, bemerken zij niets van gemeenschap. Minder geneigd tot
‘bijzondere vriendschappen’, behoeven zij wel gemeenschapszin en kameraadschappelijkheid, stelde Broeckaert.
Ook hier volgde discussie. Basilius wil graag cultuurfilosofie toevoegen. Zwaar is de vraag
om een derde jaar Venray. De kapucijnen hebben dit ook, de jezuïeten willen hun studieduur verkorten – maar die hebben al een zwaardere opleiding. De voordelen: verlichting
van het studieprogramma, invoering van nieuwe vakken, ontwikkelingsmogelijkheden
naast de studie. De zwaarte van het programma roept weer de discussie op over de zin van
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filosofie voor de fraters. Zelfs zij die de materie wel begrijpen, zien niet steeds de zin voor
hun leven en latere werk. Het is niet alleen het aantal uren, de toename aan stof. Wat
spreekt de jongeren aan? Sigismund: zij zijn misschien nog niet toe aan een filosofische
benadering van levensvragen, maar letteren en kunst kunnen er wel gevoelig voor maken.
Hilarion wenst, dat de eenzijdigheid van de gegeven filosofie wordt doorbroken. Bertrand
meent, dat veel op te lossen zou zijn door de twee jaar filosofie grondig te doordenken.
Donulus: het gaat er vooral om een traditievormende gemeenschap te vormen; die kan dan
telkens een nieuwe groep opvangen. Met drie jaarklassen lukt dat beter dan wanneer het
meeste op de magister neerkomt. De professie zou dan een goed einddoel zijn voor Venray.
Over de opschudding die verlenging onder de fraters mee zou kunnen brengen, verschillen
de inschattingen.

1960: een derde jaar Venray?
Na de verontruste nota’s van magisters en minister-provinciaal buigt zich een commissie
en een groep van lectoren, rectoren en anderen over de problemen. Zij stellen oplossingen
voor: herziening van het studieprogramma en zelfs uitbreiding van de gehele opleidingsduur. Dat brengt weer mee herschikking van vakken over de vier opleidingsplaatsen. Het
noviciaat vraagt om een minder geïsoleerd huis. De uiteenlopende voorstellen van diverse
personen worden hier niet verslagen. Binnen enkele jaren gaan de gedachten uit naar
concentratie van alle priesteropleidingen. Van de te schetsen plannen is weinig gerealiseerd.
Wel is het interessant om de vergaderden te horen over hun kijk op de problematische
situatie, de voorstellen tot bepaalde vakken, de doelstelling van de opleiding. Vooral de
analyses en voorstellen van magister en lector Van Munster zijn van belang voor deze
geschiedenis van vorming en onderwijs.
Hét gesprekspunt was een derde jaar Venray: een extra studiejaar toegevoegd aan de
tweejarige cursus van het filosoficum aldaar. Op het lectorencongres van 1947 was een
extra derde jaar filosoficum te Venray nog afgestemd. Van Munster was er voorstander van
zijn voorstellen gelden voor een driejarige cursus te Venray. Voor het lectorencongres van
januari 1960 werd het weer aanbevolen. Er werd een commissie benoemd ter herziening
van de gehele opleiding.71 Per studiehuis werden personen gekozen.72 Van Venray moet
zeker Adelhard deelnemen; en het is raadzaam ook Wilbert en Donulus op te nemen in
de commissie; voor Alverna duidelijk Prudentius en voor Weert is Didacus facile princeps.
In plaats van Amadeus is Laurentinus wellicht geschikter: hij overziet de situatie én de

71 RAU 522.1750 Resultaat stemming commissie studieregeling nov/dec. 1959.
72 Venray: Adelhard 12, Wilbert 10, Donulus 5, Basilius 3. Alverna: Prudentius 11, Clemens 5, Sigismund
5, Victoricus 4, Eduard 3, Monulf 2 – Weert: Didacus 17, Nicolaas 3, Falco 3, Bertrand 3. Maastricht: Amadeus
11, Remigius 5, Laurentinus 4, Bertrand 4, Carolus 2.
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verhouding filosofie-theologie-pastoraal beter.73 Bertulf van Leeuwen (vz), Adelhard
Epping, Donulus van Munster, Didacus Braun, Prudentius Driessen, Laurentinus Bosse
én Wilbert Stoop zijn dan de leden. Verder werden lectoren, rectoren van de kleinseminaries erbij betrokken – en wederom Otho Thomaasse.
De opdracht voor deze commissie is opgenomen in een historisch overzicht van de
hand van Donulus van Munster, magister en lector van het filosoficum te Venray.74 De
wensen zijn de volgende.
1 Grotere mogelijkheid tot en het stimuleren van zelfwerkzaamheid en culturele vorming
bij de fraters.
2 Betere menselijke verhoudingen tussen lectoren en fraters.
3 Herziening van taak en plaats van de theologia spiritualis.
4 Benadrukking van de taak van de magisters als ‘bemiddelaars’ tussen wetenschap en
praktijk.
5 Voor de fraters de zinvolheid van het geheel van het filosofisch onderricht verduidelijken.
6 Verbetering van het onderwijs te Weert door het te laten eindigen met Pasen, waarna
pas jurisdictie-examens en wijding plaats vinden.
7 Verlichting van het program in Venray.
8 Invoering van godsdienstwetenschappen, sociologie, experimentele psychologie,
cultuurfilosofie.
9 Vorming van een traditiedragende gemeenschap, afgesloten door de plechtige professie
in Venray.
10 Waarborgen voor een gedegen religieuze vorming te Venray.
Commissievergaderingen worden in 1960 en 1961 gehouden. De filosofische vorming moet
afgestemd zijn op de vorming van priesters; er zijn trouwens ook wensen betreffende de
theologie, meldt een verslag.75 Overeenstemming met de nieuwe Statuta pro studiis wordt
gezocht. Deze wensen drie jaar filosofische vorming. Voorzitter Van Leeuwen tekent aan:
de statuten veronderstellen een gedeeltelijke combinatie met de cursus lycealis. Hier viel
al op te merken: lyceum is in Italië de bovenbouw van wat wij in Nederland hét gymnasium noemen. In Nederlands voldeed men dus al. Epping meent, dat men niet zonder het
extra jaar te Venray kan: de Statuta dringen erop aan, de wensen tot verrijking van de
cursus zijn alleen dan te realiseren. Alternatief: het peil verlagen tot een cursus minor. De
franciscanen blijven dan wel achter bij jezuïeten, dominicanen en kapucijnen.

73 RAU 522.1750 Brief van Bertulf van Leeuwen aan provinciaal Alverna 29 december 1959 over samenstelling
van de commissie. En: Brief van de minister-provinciaal Castuklus van den Eijnden aan NN (?Bertulf van
Leeuwen) Weert 24 november 1959 over de lectorencommissie.
74 RAU 1750. Donulus van Munster, Historische inleiding. Ongedateerd, maar eind 1959 of begin 1960. Het
stuk heeft dezelfde elementen als zijn Opmerkingen van december 1959.
75 RAU 522.1750 Verslag van de vergadering der lektoraatskommissie voor het derde jaar Venray, gehouden te
Alverna op 25 en 26 januari 1960, opgemaakt door Prudentius Driessen.
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Van Munster zet de zaken op een rij in een lange eigen tekst.76 Hij wijst op het uittreden
tijdens de fratersjaren. Dat ligt beduidend hoger dan bij andere orden. Voor 1951 vermeldt
hij 47 intredenden; het waren er overigens 51. Aan de tendens doet het weinig af. Hij
schetst het beeld van de groep fraters die hij als magister meemaakt. Er is kritiek op van
alles en die wordt nu geuit. Sociale taboes werken niet meer. Individuen onttrekken zich
aan allerlei gemeenschappelijke activiteiten: samen zingen, wandelen – het liefst zou men
alleen of met een paar op vakantie gaan. Zelfs het gemeenschappelijke ‘donderen’ – ‘de
explosies van een gemeenschap die ergens oververzadigd van is’ – komt niet meer voor.
De groep fraters staat niet eens meer tegenover de lectoren. Persoonlijke behandeling door
de magister en urenlange gesprekken worden wel op prijs gesteld.
Het gaat om meer dan studie en lessen; de gehele opleiding moet veranderd. Jongelui
die priester willen worden bieden zich aan. Wij bieden hen een formule aan vaste gewoonten, eisen en mensen die de opleiding dragen. Maar soms gaat meer dan de helft weg, van
de andere helft zijn er niet weinigen met problemen. Deugden die mensen niet of nog niet,
of deugt de formule niet? Het is allemaal niet te beoordelen als ‘geremde groei naar
volwassenheid, verlenging van de puberteit’. Men wordt anders groot dan voorheen. Er
is behoefte aan geborgenheid. Losgemaakt uit de familiekring moet men mens worden in
een andere groep, waarbij men zichzelf tracht te blijven. En met name in de eerste anderhalf jaar ontwikkelen zich religieuze denkbeelden en houding. Het negatieve kan men niet
zomaar wijten aan een ‘neutrale filosofie’. ‘Velen blijven lopen met houterige religieuze
ideeën die zij op de middelbare school opdeden, terwijl hun nadenken steeds soepeler,
genuanceerder en scherper wordt. Zo moet het religieuze bouwwerk wel instorten’. Van
Munster schetst hetgeen hij idealiter voor ogen heeft. Dat is een traditiedragende groep
van fraters. Als er drie klassen zijn, dan zal de hoogste klas haar weg wel gevonden hebben
en de nieuwkomers uit het noviciaat inleiden. Traditie is het doorgeven van waarden in
een concrete, voorgeleefde vorm. ‘Onze fratersgemeenschap moet een besloten gemeenschap zijn om de “onbewuste” overdracht van waarden en opvattingen te waarborgen.’ Men
klaagt erover dat de meerderheid van de fraters niets van de filosofie begrijpt, dat er
minstens is om het gebodene te laten bezinken. Er moet iets gedaan worden aan de
verwerking. Wel is Van Munster ertegen de vakken die ‘formeel opvoeden’, dus ‘waarmee
men niets kan doen’ (logica, kenleer, metafysica) af te schaffen of te verminderen. Van
belang is wel de manier van doceren: het zou goed zijn ‘als men de filosofie serieus blijft
nemen, wanneer men niet alleen iets vertelt over filosofie, maar de studenten dwingt om
zelf te filosoferen ...’. De priesteropleiding is geen opleiding tot ‘intellectueel’ in de zin van
wetenschapper. Het gaat om het vormen van een elite die in staat is in de praktijk leiding
te geven. Van Munster verwijst in een voetnoot naar Newman; en naar Dondeyne in zijn
rede over de zin van de wijsgerige vorming in de priesteropleiding. Van Leeuwen deed dat
ook. Epping noemde De Raeymaker. Kortom, zij hebben voor ogen wat men aanduidt met
‘algemene vorming’.

76 RAU 522.1751 Donulus van Munster, Opmerkingen aangaande de reconstructie van de fratersopleiding te
Venray 27 december 1959.
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Zijn voorstel van een programma luidt in korte notities als volgt. Een inleiding filosofie,
logica, natuurfilosofie; algemene filosofie; anthropologie; ethica; geschiedenis van de
filosofie in drie perioden; psychologie en paedagogie; godsdienst- en cultuurfilosofie.
Sociologie wordt een nieuw vak. En dan niet de vroegere wijsgerige gemeenschapsleer of
sociale organisatiekunde of kerkelijke sociografie. Empirische psychologie en sociologie
vormen de basis van anthropologie, hebben betekenis voor de ethica en moraaltheologie.
Godsdienstwetenschap – en filosofie hebben grote betekenis.
In een persoonlijke brief aan zijn collega in Alverna, Monulf van den Eijnden, hoopt
hij op steun aan de docent algemene filosofie Clementius Schoonbrood.77 Kritiek op zijn
manier van lesgeven, de inhoud van zijn metafysica en zelfs meer dan dat bemoeilijken
hem zijn ambt als docent uit te oefenen. ‘Onze opleiding zou beslist verarmen’, vindt hij
mét Wilbert Stoop en Adelhard Epping. De desinteresse in studie bij vele fraters beperkt
zich niet tot de filosofie, maar waarschijnlijk ook van de theologie en elke wetenschap. Hij
vervolgt met voorstellen betreffende nieuw in te voeren vakken. Op de eerste plaats is dat
empirische sociologie, niet als wijsgerige gemeenschapsleer (behoort tot de ethiek), geen
sociale organisatieleer of kerkelijke sociografie (wordt in Maastricht gegeven). Sociologie
beschrijft de vormen waarin de menselijke gemeenschappen ons verschijnen. Een sociale
leer blijft bloedarm en onwerkelijk zonder informatie over de institutionele relaties tussen
mensen. De priesters zullen in sociale verbanden gaan werken. Zij moeten zich bewust zijn
van de sociale rol die zij spelen, en van de remmende én stimulerende factoren die in een
eenmaal bestaande gemeenschap aanwezig zijn. Twee wekelijkse lesuren zou niet teveel
zijn. Hij herinnert eraan, dat de Statuta voor psychologie en pedagogiek vijf lesuren vragen.
Beide vakken zijn nodig voor antropologie en ethica. Ook godsdienstwetenschap en
-filosofie zijn nodig: primitieve godsdiensten, de grote wereldgodsdiensten, het monnikendom … zijn onderwerpen van gewicht. Zelfs de reconstructie van onze eigen opleiding
kan er profijt van trekken, merkt de schrijver op. Drie uur is niet teveel. Cultuurgeschiedenis is van belang in verband met het verband tussen onzekerheid en cultuurarmoede, zoals
bij universiteitsstudenten veel voorkomt. De verplaatsing van franciscaanse geschiedenis
en spiritualiteit van Alverna naar Venray is noodzakelijk in verband met de plaatsing van
de plechtige professie in Venray (in het derde jaar aldaar). Twee uren. Tenslotte merkt hij
nog een en ander op over de theologia ascetica et spiritualis en de kerkgeschiedenis.
Adelhard Epping uit zich per brief.78 Antropologie en ethiek moeten niet verplaatst
worden naar Alverna: het verband van het filosofieprogramma moet behouden blijven, het
zijn juist de vakken met ‘levenswaarde’. Liever vier uur kerkgeschiedenis naar Alverna en
één uur filosofie en één uur filosofiegeschiedenis opgeven. Deze twee uren kunnen dan
binnen een theologiegeschiedenis geplaatst ook naar Alverna: in de geschiedenis van de
Middeleeuwen komt de scholastiek in de systematische cursus steeds minder aan bod. In
het filosoficum twee uur extra voor de moderne auteurs, ‘omdat de moderne opzet van

77 RAU 1750. 21 januari 1960.
78 RAU 522.1750 Brief van Adelhard Epping aan provinciaal (?) Venray 1 maart 1960 betreffende reorganisatie
van de opleiding.
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de systematische traktaten alleen goed tot haar recht komt tegen de achtergrond van een
gedegen kennis van de geschiedenis van het moderne denken’.
De laatste alinea uit zijn brief benadrukken we: ‘Nu weet ik wel, dat het voor velen nog
te vroeg is om dit te begrijpen, om de eenvoudige reden dat zij de historiciteit van de
cultuur (ook van de theologie) nog niet hebben ontdekt. Het historisch bewustzijn is ook
nog maar pas aan het ontwaken, en Heidegger wordt wel veel nagepraat, maar weinig
bestudeerd, zelfs wat Sein Und Zeit betreft ...’.79.
Bij de stemming over het invoeren van een derde cursusjaar te Venray werd gevraagd,
of men een extra jaar nodig achtte om de desiderata te realiseren? Zoniet, of in Venray een
jaar theologie na de jaren filosofiestudie zou kunnen komen. De cursus van Weert zou dan
kunnen sluiten en de laatste drie jaar zouden in Alverna gegeven worden. Na de mondelinge ronde zou men nog schriftelijk kunnen stemmen. Enkelen waren immers afwezig op
het congres. Na een mondelinge en een schriftelijke stemronde bleef een algemene
overeenstemming uit. De voorstellen betreffen een derde jaar werden afgewezen.
In feite werd in de komende jaren Weert als studiehuis opgegeven, het noviciaat is er
even gevestigd geweest. Venray en Alverna bestonden nog enige tijd als studiekloosters,
tenslotte bleef Alverna over tot in 1967.

Lectorenvergadering 1964
Voorgesteld wordt in Venray geen extra uren aan filosofie te geven, wel meer over de
klassieke cultuur (met name vanwege de HBS-ers), natuurwetenschappen, aanvulling van
Grieks en Latijn. Verder overzicht heilsgeschiedenis, de psalmen, franciscaanse geschiedenis. Voor Alverna: graag ontlasting van de latere studiejaren. Verder psalmen, ordesgeschiedenis, persoon en spiritualiteit van Franciscus, de actuele situatie van de kerk tegen de
historische achtergrond, oude kerkgeschiedenis, encyclopedie van de wijsbegeerte.
Psychologie en ‘Pedagogie’ blijven gewenst.80
Magister Hilarion Goossens heeft oog voor de persoonlijkheid of karakters. Fraters zijn
gemakshalve te onderscheiden in ‘preciezen en rekkelijken’: timide types, legalistische
versus ondernemingslustige, moderne figuren. De laatsten zijn niet de gemakkelijkste, maar
vaak de veelbelovende. Hun stoort de beslotenheid van noviciaat en studiekloosters het
meest. Hoe wordt de eigen verantwoordelijkheid ooit beproefd?81 Hij uit bezwaren: de
opleiding is te theoretisch, zelfwerkzaamheid wordt weinig gestimuleerd, er is weinig
79 RAU 522.1750: Verslag van de derde vergadering der Kommissie voor het “derde jaar Venray” (nu eerder:
kommissie voor het extra-jaar), gehouden te Venray op 1 mei 1960, opgemaakt door Prudentius Driessen. Brief
van Donulus van Munster aan de provinciaal 8 mei 1960 als antwoord op diens brief van 19 april 1960
betreffende het Maastrichtplan. Brief van provinciaal aan Bertulf van Leeuwen 11 mei 1960 Brief van NN aan
provinciaal 14 mei 1960. Brief van Castulus van den Eijnden, provinciaal aan de leden van de Commissie voor
het Derde Jaar Weert 19 april 1960.
80 RAU 522.1743 Secr. Onderwijs en Opvoeding, verslag vergadering Weert 14 oktober 1964.
81 RAU 522.1743 Hilarion Goossens, N.a.v. Het Noviciaat (Stuk van ARTP Custos dd. 27-03-65) Venray 21
april 1965.
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differentiatie voor de sterke of zwakke studenten. Er zijn vragen over de religieuze en in
het bijzonder de franciscaanse vorming. Integratie van filosofie en theologie, en scheiding
van leef- en werkmilieu zou al veel opleveren. Overigens is Goossens het wel eens met het
voorstel: de eerste twee jaar in de vorm van postulaat en convict laten verlopen. De fraters
zijn het daarmee eens, meldt hij.

Magisters over vorming
Voor de vergaderende magisters gaan we even terug in de chronologie. Hun overleg gaat
vooral over de pëdagogische aspecten, al konden die bij de bespreking van het onderiwjs
niet ontbreken. Daar het meeste al boven ter sprake is gekomen, noteren we maar een
weinig uit het overleg van de magistri fratrum incl. de novicenmeester. De namen behoeven
niet steeds vermeld te blijven, het gaat om de onderwerpen en de meningen.
Theodorus Schouten was sinds 1951 magister voor het noviciaat te Hoogcruts, eerder
op het vluchtadres te Vlodrop, in 1959 naar Alverna verplaatst. In 1961 ging het noviciaat
naar Weert met Castulus van den Eijnden als novicenmeester, tevens custos en belast met
zaken van opleiding en vorming. Een tweede noviciaat was er vanaf 1952 enkele jaren
geweest in Stoutenburg onder leiding van Probus van de Griendt. Voor het filosoficum te
Venray was Abel Duindam magister (1941-1946, deels te Vlodrop); dan Claudianus van
Veldhuizen (1946-1955) en Monulphus van den Eijnden (1955-1958). ‘Carissime pater
secundum spiritum et frater secundum carnem’ vangt deze laatste een brief aan zijn broer
Castulus aan.82 Hij wordt opgevolgd door Donulus van Munster (1958-1961) en deze door
Hilarion Goossens (1961-1967). Lector psychologie Wilbert Stoop, socius magistri van
Venray’s klerikaat, was van betekenis voor menige frater. Voor het theologicum te Alverna
was er Apollinaris van Leeuwen (1936-1942); verder Abel Duindam (1946-1949), Arthur
Bredero (1949-1958) en Monulphus van den Eijnden (1958-1964), ook hij overgekomen
van Venray. De laatste magister Gelasius Vrolijks (1964-1967) gaat als leider mee uit
Alverna naar De Bilt na de sluiting van de klerikaten. Weert had Castulus van den Eijnden
(1941-1946), Eliseus Bruning (1946-1952) en lange tijd Hugolinus Backelandt (19521964) als magisters. Na de verplaatsing van alle theologiejaren naar Alverna verviel het
Weertse magistraat.
Onderwerpen waren de dagorde, de leesstof voor de meditatie, de selectie van kandidaten voor professie en wijdingen, problemen met fraters – individuele en in toenemende
mate collectieve. In de jaren ’50 al werden klachten geuit, problemen geformuleerd,
interpretaties en oplossingen voorgesteld. Naast de novicenmeester(s) en magisters zijn
veelal ook de provinciaals in gesprek en niet te vergeten de psycholoog Otho Thomaasse,
dan rector te Katwijk.
De collectieve meditatie of ‘recollectie’, tweemaal daags gehouden, bleef een slepende
kwestie. De fraters bogen zich ingetogen in de hoek van hun koorstoel, met een elleboog
82

RAU 522.1715 3 februari 1960.
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op de misericordia, geknield op de houten vloer.83 Lang gebruikt werd het boek van
Hasenörl, waarvan een fragment werd voorgedragen door de frater-van-dienst. Pogingen
om tot een nieuwe tekst te komen. werden ondernomen door Probus van de Griend en
anderen. De meditatie als aparte oefening is, zo zet de minister-provinciaal uiteen, is
ontstaan in de Moderne Devotie en is sterk beïnvloed door de Exercitia Spiritualia van
Ignatius. Aanvankelijk kende de minderbroeders haar niet, maar in 1633 was er een
aansporing tot deze geestelijke oefening. Wel mag men zich afvragen, of allerlei verschillende mensen op vaste tijd en plaats een half uur wel vruchtbaar over een onderwerp kunnen
‘mediteren’. Kan men dan niet beter een boek mediterend lezen?. Men ziet graag het
voorlezen van een tekst afgeschaft. De fraters moeten toch leren zelfstandig tijd en vooral
rust tot meditatie te nemen. Velen hebben het bijbels georiënteerde goud-op-snee boekje
van Grossouw aangeschaft. In 1959 werd de meditatie privatim. Bood het koorgebed al
geen stof tot bezinning? De correcte uitvoerig van het collectief reciteren – met de crux van
de pauze tussen de twee versdelen en de toonhoogte – vroeg (te)veel aandacht. Nota bene,
dat bij dit mediteren nog niet over de psychologische kant van deze, zeker voor jongeren
moeilijke ‘activiteit’, gesproken werd. Hier ligt een groot verschil met de latere tijden,
gedachtig de vele cursussen en centra – ook buiten de kerken – met de aandacht voor
oosterse technieken als Zen.
De aanpassingen van het fratersleven zaten vooral in bijkomende zaken. De tabula
hebdomadaria blijve in het Latijn, het is toch al een schamele rest van de subculturele taal,
werd gezucht. Het noviciaat moest meer tijd besteden aan het kerklatijn: het vertalen van
hymnen en homilieën.84 Aan de pijdracht werd getornd. Bij een kostuum paste uiteraard
geen groot tonsuur; de eigen haardos kreeg weer volume. In 1954 werd toegestaan, dat
de fraters bij de sport (volleybal en tennicoit) een khaki-sportkostuum droegen.85 Voorstellen over passende laïcale kleding spraken van zwart en grijs, van stemmige tinten van
kostuum en stropdas. Vanaf 1956 mochten de fraters wel een wekker maar geen horloge
en electrisch scheerapparaat. hebben. Men bleef aangewezen op de klok of een schoolklok
in de gang, waarin overigens weinigen Gods stem vermochten te horen. Verlof tot bezoek
aan thuis kwam er eenmaal per trimester binnen 10 km. Recurs bij ouders (geldelijke
bijdrage?) mocht alleen met verlof gegeven worden en moest vrijwillig blijven. Bezoek van
fraters aan familie ter plaatse en assistenties diende zoveel mogelijk worden tegengegaan.86
Wandelen in kleine groepjes mocht, minimaal met drie man. Wel zwemmen, maar niet
zonnen. De novicen konden enkele boeken, ondermeer een Latijnse Bijbel, meebrengen.87
Oefeningen in Bescherming Burger-bevolking werden aanbevolen.

83 De misericordia (Latijn voor mededogen) was een klein zitvlakje onder tegen de opklapbare zitting. Het
koorgebed werd goeddeels staande uitgevoerd. Men kon desgewenst ietwat steunen op dit blokje, uiteraard van
de eigen lichaamslengte.
84 RAU 522.1714 Verslag van de magistersvergadering Weert 27 februari 1956.
85 RAU 522.1714 Verslag van de magistersconferentie te Weert op 25 februari 1954 gegeven op 25 mei 1954.
86 RAU 522.1713 Verslag van de magistersconferentie te Weert 19 januari 1949.
87 RAU 522.1712 Agenda en verslag van de magistersvergadering 12 januari 1950 te Weert.
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Op aangeven van Bertulf zou Arthur informatie inwinnen over de Bouworde.88 Deze
verre uitstap zou door studenten van meerdere orden en congregaties gedaan worden,
aangevuld met laïcale leeftijdgenoten. In de landen van Oostpriesterhulp konden de fraters
Displaced Persons ontmoeten. Magister Bredero, uit de bekende bouwfirma Bredero, werd
zelfs de landelijke secretaris van deze B.O. Het secretariaat werd aan de St. Annastraat in
Nijmegen geopend in 1959. Het aanvankelijk Belgische initiatief werd in 1962 tot de
Internationale Bouworde.
De meesten wilden de discipline, de extravagante vorm van zelfkastijding, afschaffen.
Aan het groot-silentium, het niet-roken op vrijdagmorgen (sic) en vragen van verlof hield
men echter vast. Een enthousiast verslagje over het assisteren door drie fraters op een
vakantieschool geeft een voorbeeld van praktijk buiten de kloostermuren.89 Enige tijd
hebben enkele fraters à la Frater Venantius – een creatie van Wim Sonnevelt – aan cabaret
gedaan. Er kwam zelfs verlof tot voetballen, kennelijk in Alverna bij in een plaatselijke
club.90

Over intrede en noviciaat
Over verbetering van de opleiding en vorming, te beginnen bij de aanname en selectie,
werd overlegd,. De nota over het ideale klerikaat incl. noviciaat uit 1945 vraagt voor de
aanname een formulier met vragen over aanleg, karakter, gedrag etc. In 99% van de
gevallen zal een pater in zijn doen en laten dezelfde aard tonen die hij bij de intrede had,
zo stelde een magister.91 Het noviciaat moet streng zijn en zo selecteren. Hij stelde voor:
‘relationes’ over medebroeders zijn bij andere orden wel gebruikelijk. De magister heeft
de verantwoording; psychiaters hebben soms een verkeerd idee over het kloosterleven. Het
resultaat van een onderzoek moet niet aan de patiënt, maar aan de magister worden
meegedeeld. Het was nog eens een geluid uit behoudende kring.
In 1964 werd het voorstel gedaan: de eerste twee jaren van de hogere studies worden
door de student gemaakt als tertiaris.92 Eventueel kunnen sommigen, ouder en rijper,
meteen intreden als novice. Het ‘doorrollen’ van college naar noviciaat is niet de goede
manier om een bewuste keuze te maken. Wil men priester worden én regulier? Liever ziet
men een convict: twee jaar samenwonen, samen liturgie vieren; twee jaar filosofiestudie
én geestelijke begeleiding betreffende de eventuele roeping; een franciscaan-priester als
leider. Kan het noviciaat niet meer studie bevatten? Te denken is aan: kerkgeschiedenis
of patrologie. Enig tegenwicht tegen de godsdienstigheid van het noviciaat ligt in b.v. de

88 RAU 522.1714 Verslag van de magistersconferentie te Weert op 25 februari 1954 gegeven op 25 mei 1954.
89 RAU 522.1715 Brief van J. van de Wielen, secr. Amsterdam 15 september 1959.
90 RAU 522.1715 Brief van Didacus Braun aan Bertulf van Leeuwen Weert 10 maart 1959 met agenda. Agenda
magistersvergadering 14 april 1949 Weert. Verslag van de magistersvergadering te Weert 14 en 15 april 1959.
91 RAU 522.1743 Nota van NN., Het ideale clericaat 1945 Weert.
92 RAU 522.1743 Nota van Castulus van den Eijnden [?] Noviciaat na de filosofie bestemd voor vergadering 16 april
1964.
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geschiedenis van de antieke wijsbegeerte.93 Toekomstige priester-religieuzen worden echter
niet alleen door studie tot een religieuze levenshouding gebracht. Bezinning en gebed
vragen een zekere tijdelijke afzondering. Liever meteen goed beginnen dan de bepleite
geleidelijke ingroei. Eventueel een half jaar postulaat, en een half jaar noviciaat met meer
binding. De kleine professie is te vervangen door private geloften – op een individueel te
bepalen moment na het noviciaatsjaar. Rond de grote professie een half jaar contemplatief
leven.94
Voor de vergaderde gardiaans en praesides schetst Thomaasse de situatie.95 De onzekerheid in de samenleving beïnvloedt ook de kloosterlijke opleiding en vorming. Religieuze
normen en vormen zijn onduidelijk, zowel voor de geleiden als de leiders. Men schuive
niet alles af op gebrek aan edelmoedigheid. De opleidingstijd wordt door vele fraters als
wachttijd ervaren. De theoretische vormen staan te los van de werkelijkheid. Het geformaliseerde kloosterleven lokt te weinig uit tot persoonlijke deelname. De aard van leidinggeven
moet ook veranderen. De pedagogische problematiek in verband met de rekrutering is
groot. Concreet: een convict in het westen van het land (Rotterdam, Leiden?) is gewenst.96
Het gaat kennelijk om een alternatief voor het op pedagogische gronden bekritiseerde
internaat. Thomaasse zal onderzoek doen naar de wenselijkheid daarvan.97 Hij en Van
Munster werken in 1966 aan een voorstel voor een uitgesteld noviciaat.98 Thomaasse meldt
uit de laatste magistersvergadering het verschuiven van het noviciaat naar latere jaren in
de opleiding. Tot nu toe ging het om inleiden in regels, normen, vormen, gebruiken die
geacht werden het reguliere leven te bevorderen. Men rekende op verinnerlijking na een
aanvankelijk uiterlijke observantie. Gewoontevorming was de pedagogische aanpak bij
uitstek. Nu acht men ‘de directe authentieke ervaring’ belangrijker dan traditie. Zoals hij
al eerder zei, begeleiding is hét middel. Het preklerikaat zou niet een soort studentenleven
moeten zijn. Het moet een gemeenschappelijk religieus leven zijn. Een begin zou het
komende jaar gemaakt kunnen worden, en elders dan in een van de opleidingshuizen.99
Het noviciaat moet doen kennismaken met het minderbroedersleven en niet alleen voor
de fratersjaren. De duidelijke normering is de regel, de consequenties van het gemeenschappelijke leven en van de vota. Dat alles moet geconcretiseerd. De jongeren moeten ook
zichzelf leren kennen. De gehoorzame broederlijkheid, waarvan Franciscus spreekt, wordt
verwerkelijkt in de omgang.100

93 RAU 522.1743 Brief van Castulus van den Eijnden aan secr.prov. Weert 29 augustus 1964.
94 RAU 522.1743 Nota Het Noviciaat van Castulus van den Eijnden 27 maart 1965.
95 H. Goossens en Th.Huijs, Verslag van de vergaderingen van gardiaans en praesides. (Weert 12 januari,
Stoutenburg 14 januari 1965), in: N.S. 35 (1965) 27-33.
96 Hij zal gedacht hebben aan de bloeiende middelbare scholen aldaar.
97 Otho Thomaasse, Verslag van een ondervraging, in: NS 35 (1965) p.86-89. De vraag was ‘was de afstand
naar Megen of Venray voor jongens te ver?’. Th. Blijkt te gaan twijfelen over de haalbaarheid van zo’n convict.
98 RAU 522.1716 Verslag van de magistersvergadering te Venray 18 januari 1966.
99 RAU 522.1743 Secr. Onderwijs en Opvoeding Otho Thomaasse Nijmegen 21 januari 1966 Het Noviciaat.
100 RAU 522.1743 Secr. Onderwijs en Opvoeding Otho Thomaasse aan Custos Castulus van den Eijnden Nijmegen
2 maart 1966.
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Van den Eijnden zoekt naar een plaats voor het noviciaat na het verlaten van Hoogcruts.
Er moeten broeders (laici) zijn, maar schoolcommuniteiten, parochies, studiehuizen
(Alverna en Venray) zijn niet typerend voor het minderbroedersleven. De huizen te
Haarlem of Leiden, Maastricht, Drachten, Hoorn en Utrecht hebben niet voldoende ruimte.
Wellicht is Weert nog het beste, vooral als het provincialaat er vertrekt.101 Het noviciaat
moet verbonden zijn met een normale en levende communiteit. Maar het moet zelf ook
iets inhouden en niet alleen ter kennismaking zijn. Nu zijn er achttien lessen per week.
Als het twee jaar later valt, kan er studie zijn: franciscanologie, theologia spiritualis en
eventuele stof waarvoor op het filosoficum geen plaats was. Het woord ‘bezinning’ roept
misschien oude herinneringen op. Bedoeld is een inleidende bestudering van het religieuze
in ruime zin. En dat moet in een rustige omgeving kunnen bezinken, persoonlijk verwerkt
worden. Er kan meer gebeuren dan het huis schoon houden en tuinieren. 102
Van Munster geeft verslag van zijn zoeken naar mogelijkheden tot verbetering van de
lichamelijke opvoeding.103 Gesproken is met Otho Thomaasse, Dr. Kortmann (arts en
directeur van St.Anna te Venray), de heer Hoedemakers (leraar gymnastiek aan het
lyceum). Zij vinden de huidige sportbeoefening onvoldoende. Een goede, zelfs stevige
training zou ook psychische klachten doen verminderen. De voorkeur gaat uit naar
individuele training naar behoefte. Buitensporten: volley, tennicoit, basketball, zwemmen.
Hiervoor hebben gedeeltelijk al terreintjes. Basketball wordt voor jongens van 18-24
aangeraden. De bijeenkomst van Castulus, Hilarion, Gelasius, Laetus en Otho zal zich
beraden over de voorwaarde voor een gezonde atmosfeer in de opleidingshuizen. Normen
moeten helder zijn. En ze moeten rekening houden met de eigen situatie van de fraters
resp. jonge paters. De normering moet een lijn hebben en begeleiden naar vrijheid.
Toegeven is niet het middel. De vrijheid moet functioneel zijn: zij moet in zakelijke
verhoudingen verantwoord worden. De verhouding magister – gardiaan is juridisch wel
duidelijk. In de praktijk moet de magister de eerst verantwoordelijke voor de fraters zijn.
In 1961 gaat Van Munster nog in op de achtergronden van de kwestie ‘Drie jaar Venray’.104
Hij spreekt van ‘vluchtpogingen’ als uittreden, masturberen en verslapen. Het gaat er om
de jongere buiten zichzelf te trekken door hem de ervaring van zelfvertrouwen te geven.
Dat gebeurt als hij dat hij meemaakt iets te kunnen. Ter informatie stuurt hij enkele alinea’s
van A.Gügler toe, de pedagoog die ervoor pleit onanie te behandelen in het verband van
een totale persoonlijkheidsvorming. Het verkeren in een werkzame groep met goede
relaties is een belangrijke factor.
De kloosternaam als teken van het ex saeculo kan opgeheven worden. Sommigen
hechten er aan en zijn onder die naam bekend. De geschiedschrijver moest zich er, gezien
het archiefmateriaal, aan houden – evenals het bestuur. Onder de imponderabilia valt op,
101 RAU 522.1743 Nota Inventarisatie Noviciaat Castulus van den Eijnden 14 februari 1966.
102 RAU 522.1743 Brief van Castulus van den Eijnden custos en magister novitiorum te Weert 26 februari 1966.
RAU 522.1743 Brief Castulus van den Eijnden magnoviciaat Weert 17 april 1966.
103 RAU 522.1715 Brief Donulus van Munster aan minister-provinciaal Venray 16 februari 1960. RAU 522.1715
Brief minister-provinciaal aan Donulus van Munster 21 februari 1960.
104 RAU 522.1711 Brief van Donulus van Munster aan de minister-provinciaal 17 januari 1961.
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dat er pyama’s gebruikt mogen worden. Zachtjes schuift men verder op naar het burgerlijke
leven.105 Men kan beter de verjaardag vieren dan de naamdag. De bovenkleding in Venray
wordt pak, jas, schoenen, sokken, overhemd. Maar er is geen eigen keus voor kleur en snit.
De werkkleding: overalls horen bij uitzet voor de novicen. Voor de paters komen reispijen
van amerikaanse nylon.106 Andere punten: familiebezoek van vijf nachten, vakantiebesteding als stage.107
Een memo van Thomaasse uit 1964 spreekt van een voorstel uit de Duitse magistersvergadering om de kleine geloften te vervangen door een belofte, voor Nederland is er het
voorstel van drie jaar tertiaraat en daarin noviciaat – inclusief studiejaren.108 Waarom
opteert men voor veranderingen in het karakter van de proeftijd? Otho stelt zich het zo
voor. Overal beleeft men een grotere onstandvastigheid bij de jeugd: veranderen van studie,
beroep – uitstel van bindingen. Een huwelijk is een kans op rijping juist door de binding.
De geloften geven ook rechten voor het subject ten aanzien van de gemeenschap. In de
tijd na de adolescentie gaat men bindingen aan die rijpend werken, doordat men in
zakelijke bindingen geraakt. Hier ligt het centrale probleem van de opleiding. De jonge
medebroeders moeten de kans krijgen uit te groeien tot een open volwassenheid; leren hun
leven in vrijheid op te bouwen en te leven in een plurale samenleving. Het ordesideaal moet
concrete vormen krijgen. Experimenteren met normen is nodig; de vrijheid kan ermee
gediend zijn. De jonge mens moet het zelf aankunnen en de groep moet een en ander
kunnen incasseren. Het is geen begrenzing door autoritaire maatregelen maar door de
groep. Het leven minder ‘unverbindlich’ maken bevordert de rijping. Een meer realistisch
afgestemd normengeheel zou geurgeerd moeten worden. Men moet niet wachten tot de
kandidaat rijp genoeg is. Definitieve binding moet er zijn, als hij eenmaal in het actieve
leven is ingeschakeld. In de vormingstijd moet men voorlopige taken geven die de rijping
bevorderen.109
In 1965 denkt men voor Venray aan stages in de sociaal-caritatieve sector, voor Alverna
in het bedrijfsleven en arbeiderswereld, voor Maastricht in het pastoraat. De lekenbroeders
kennen in hun vakopleiding veelal praktijkmomenten. Zakgeld kan per geval gegeven
worden, geen periodieke uitkering, niet om te sparen voor hobby. Wat het onderzoek
betreft: Dr. H. van Hombergh te Venray moet gevraagd worden als vertrouwensarts voor
de medische zaken; psychologisch onderzoek is gewenst voor iedere kandidaat; een follow

105 RAU 522.1715 Brief Didacus Braun Weert 24 januari 1960 houdende de agenda voor de voortgezette
magistersvergadering 28 januari 1960. Verslag van de magistersvergadering Weert 11 februari 1960.
106 RAU 522.1716 Verslag van de magistersvergadering te Weert op 3 oktober 1964. Deze uniforme kledij wordt
nog bij vieringen als professies, uitvaarten van een huisgenoot, Kerstmis en Pasen gedragen.
107 RAU 522.1716 Brief van Otho Thomaasse aan de gardiaans ven de magisters Nijmegen 21 oktober 1964.
108 RAU 522.1716 Memo van Otho Thomaasse nav het voorstel om de kleine professie te vervangen door een belofte
ca 25 oktober 1964.
109 RAU 522.1716 Verslag van de vergadering van magisters en gardiaans te Venray 28 oktober 1964 gegeven
door Otho Thomaasse 30 oktober 1964. Zie ook RAU 522.1716 Brief van Otho Thomaasse Nijmegen 6 november
1964. RAU 522.1716 Brief van NN aan Otho Thomaasse Weert november 1964.
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up is noodzakelijk; waar mogelijk betaling door de ouders, anders moet de provincie
bijspringen. Het broedersnoviciaat moet aansluiten bij dat van de fraters. 110
Lectoren en magisters hebben beiden met pedagogische aspecten te maken. Een
permanent diakonaat voor ongehuwden moet wel in gesprek blijven, maar of dat zo’n
leefbare vorm is? Het afwijzen van elke wijding is een dringender punt. Deze mensen willen
het laicaat (hier: de broeders-leek) meer aanzien geven; en zij geven de voorkeur aan
werkzaamheden die geen priesterwijding vragen. In het algemeen: persoonlijke geschiktheid telt mee en niet alleen de behoefte aan bezetting van bestaande functies. Algemeen
acht men het goed laici en clerici samen in een noviciaat te plaatsen. ‘Is er wel iets te zeggen
over de toekomstige vorm van het franciscaanse leven, zucht een novicenmeester’, notuleert
Otho.111
De nota van magister Vrolijks bevat meer dan ongerustheid over de verhouding tussen
studiecommissie en magistersvergadering. Het blijvend diakonaat voor gehuwden lijkt hem
in Nederland geen bestaansmogelijkheid te bieden. In ons geval gaat het over ‘potentiële
[‘potentieel’ D.] ongehuwde diakens’.112 Theologisch lijkt hem het priesterambt in de lijn
der verwachting te liggen. En de Kerk heeft juist zoveel priesters nodig. Minderbroeders
die als wetenschapper en/of docent werken, kunnen zich veelal aan geen kerkelijk ambt
geven. Vrolijks roept wel images op van een minderbroeder-advocaat, leraar – met woord
begaafden – die ook zouden kunnen preken. Overigens laat hij de mogelijkheid open, al
vreest hij enige ‘priesterlijke geborneerdheid’ bij medebroeders taz van diakens. Dringender
is de kwestie: minderbroeder worden zonder een kerkelijk ambt. Hij denkt uiteraard hier
niet aan de vertrouwde figuur van de lekenbroeder, want die categorie was er vanouds.
Gezien het gehandhaafde celibaat zal in een oversekste samenleving de aanmelding voor
het priesterschap kleiner worden. Regulieren zullen steeds meer nodig zijn voor kerkelijke
functies als pastoor, deken, secretaris en (hulp)bisschop. 113
Ook de vergadering met de studieprefecten van 1966 spreekt over het ongewijd blijven,
kloosternamen, kleding, benoemingen, noviciaatskwestie, leefgemeenschappen.114 Besproken werd een voorstel van de fraters L. Raedts en N. Ploegmakers. Men is het ermee eens:
eerst gaan werken en dan zien, of zij in de loop van het jaar gaan studeren. De leefbaarheid
van het celibaat hangt sterk af van de gemeenschap waartoe men behoort en het werk.115
Angelinus Grasveld heeft een brief geschreven over het werk van de twee fraters. Hij vraagt
of zij met zo’n profane taak niet in de Derde Orde thuis horen. Het zou toch moeten gaan
110 RAU 522.1716 Agenda van de magistersvergadering te Venray op 20 februari 1965 gegeven te Nijmegen 12
februari 1965. Verslag van de magistersvergadering te Venray op 20 februari 1965.
111 RAU 522.1716 Agenda te Nijmegen 18 november 1965 gegeven Nijmegen 29 oktober 1965. Verslag van de
magistersvergadering te Nijmegen 18 november 1965 door Otho Thomaasse Nijmegen 20 november 1965.
112 Een van de novicen van 1951 wilde slechts de diakenwijding ontvangen, maar moest uittreden. Dat was
dan in 1957/58. Het bijwoord ‘potentieel’ slaat op de ongehuwde staat van de diaken, niet op diens lijfelijke
potentie.
113 RAU 522.1716 Nota van Gelasius Vrolijks ‘Magistervergadering – Commissie Hogere Studies voor de
magistersvergadering van 19 november 1965.
114 RAU 522.1716 Agenda magistersvergadering te Venray 18 januari 1966.
115 RAU 522.1716 Verslag van de magistersvergadering te Venray 18 januari 1966.
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om werk met een religieus of caritatief karakter. Er ontspint zich een discussie over de
betekenis van het religieus leven. Het celibaat is geen teken op zich, maar in verband met
het Godsrijk. Evangelisch leven op zich vraagt geen celibaat. Sommigen zien niet, waarom
een evangelisch getuigenis in de wereld exclusief zou geschieden door celibatair levende
religieuzen. Er wordt ook gewezen op de Petits Fréres, die primair contemplatief leven.
Anderen protesteren tegen een eenzijdig teruggaan naar het begin van de orde, als het gaat
om de bepaling van het werk. Het bedrijfsapostolaat wordt aangesneden.116 In 1966: stelt
men het preklerikaat moet lokaal en structureel gescheiden zijn van de rest van de opleiding. Men zou het b.v. met het Antonianum, de opleiding van zogeheten ‘late roepingen’
te Amsterdam kunnen verbinden.117
Qua opmaak lijkt een stuk van de hand van Van Munster, de opvolger als magister te
Venray.118 De tekst geeft zeer veel over het uittreden. Het komt steeds meer voor, en dan
bijna uitsluitend tussen de tijdelijke geloften en de eeuwige. In de periode 1897-1923:
gemiddeld 5%; in 1947-1951: 21%, klas 1952: 26%, 1953: 27%, 1954: 26% en 1955:
23%. In de na-oorlogse lichtingen dus ongeveer een kwart. Van de grote uittocht in de
jaren 1970 en volgende wist men nog niet. De veelal onvolwassen frater moet een straffe
religieuze vorming ondergaan; dat leidt tot spanningen, activering van neurosen, onmacht
tot persoonlijke verwerking en binding. Men voelt zich niet thuis, eenzaam, leeg. Hij stelt
twee oplossingen voor: a) de religieuze vorming wordt pas aan voldoend volwassen
kandidaten geboden, dus uitstel b.v. tot na de filosofiejaren; b) verplaatsing van een deel
van de theologie naar Venray. Aan de tweede gedachte geeft hij de voorkeur. De moeilijkheid komt voort uit de botsing tussen de vorming en de te vormen mensen. Er dient
gedacht te worden aan aanpassing aan de te vormen mensen. Venray zou gericht moeten
zijn op de professie en Alverna op de priesterwijding. Weert zou dan van studiehuis tot
noviciaat kunnen worden. Een deelprobleem is de de z.g. neutrale filosofie. Voor religieus
gerichte jongeren wekken drie uur les plus vijf uur studie op dit terrein tegenzin. Het
onderwijs maakt wel kritisch, maar levert geen binding op, meent de magister te mogen
samenvatten. Theologie en filosofie zouden gelijk moeten opgaan. En de religieuze
ontwikkeling samen met intellectuele ontwikkeling. In Venray zouden gegeven moeten
worden: exegese Oude Testament, fundamentele theologie, franciscaanse geschiedenis met
de kerkgeschiedenis tot 1450. Er is geen plaatsgebrek. Een grote groep biedt ook meer
mogelijkheden op diverse terreinen. Niet iedereen behoeft intens met iedereen om te gaan.
En ook staat niet iedereen ‘bloot voor het geestesoog van de magister’. Infantiliserende
factoren dienen verwijderd te worden. Alles wat afhankelijkheid meebrengt: tijd van naar
bed gaan, duur van de gezamenlijke recreatie moeten vervallen. Er moet gelegenheid zijn
voor knutselen. Zelfs libertas collegii (de vrijheid om lessen al of niet te volgen), een goede

116 RAU 522.1716 Verslag van de magistersvergadering te Venray 2 februari 1966.
117 RAU 522.1716 Otho Thomaasse: magistersvergadering te Venray 6 september 1966. Verslag van de
magistersvergadering te Venray 24 september 1966. Vragenlijst voor de magistersvergadering te Venray 23 oktober
1966.
118 RAU 522.1750 Nota NN 14 december 1958.
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fratersblibliotheek en tijdschriften. Het praktische voorstel om de groep fraters te Venray
uit drie klassen te laten bestaan, komt op de agenda.
De vergaderingen de vita et moribus – gehouden door magisters én lectoren – vonden
plaats terwille van de toelating tot de professie en de wijdingen.119 De vergadering baseerde
zich volgens de regels uitsluitend op externe en relevante feiten. De magister – die veelal
meer weet dan een ander lid – moest gematigd zijn in het meedelen van feiten over een
frater. Er volgde geen cijfer, maar een beoordeling in algemene bewoordingen. De ministerprovinciaal insisteerde wel op behoorlijke verslagen. De daar aangetroffen adjectieven ter
kwalificatie zijn soms invectieven; een enkel woord leek dan afdoende, als het om levenskeuze gaat. Zelfs ‘brave frater’ is weinig respectabel en effectief. De invloed van de stemming op het eindoordeel van de minister-provinciaal is in Weert decisief (het ging daar
om wijdingen), in Alverna consultatief (de professie was aan de orde).
De positie en taak van de magister was eveneens een gespreksthema. Hij mocht geen
biechtvader zijn; het forum internum en externum dienden gescheiden te blijven. De
magister hield toezicht op het uiterlijk gedrag, gewetenszaken dienden binnen het biechtgeheim te blijven. Enkele respectabele gesprekspartners herinneren zich, dat daar wel tegen
gezondigd werd. In de bespreking met confraters, als het ging om de toelating tot de
professie, ging men wel eens te ver. Was het onderscheid steeds te maken: niet alle
persoonlijke uitingen en uitspraken zijn gewetenszaken. De frater wordt gevraagd, hoe hij
zijn geestelijk leven feitelijk leidt en wat zijn ervaringen er bij zijn. De meesten komen ieder
maand zelf voor een gesprek, dat één tot twee uur duurt. Zelfverzekerdheid en onzekerheid, timiditeit en spontaneïteit, existentieel ingesteld leven versus de leer treft men aan
bij veelal gevoelige waarnemers van zichzelf. Het persoonlijk gewetensonderzoek raakt in
diskrediet. Zuivering van de motieven, hulp naar zelfkennis, lectuur aanraden, bemoedigen, individueel gebed bevorderen – dat zijn zo de elementen van zijn getuigenis. Men
hield het dus niet bij een enkele (dis)kwalificatie. De socius van Venray, Wilbert Stoop,
blijft kritisch tegenover de collega’s: wat bedoelen wij met zelfkennis? Zelf wacht hij tot
de frater naar hem komt om inzicht over zichzelf te zoeken. Hij is zo concreet mogelijk
in de gesprekstechniek. De problemen zijn nauwelijks van intellectuele aard, maar van
affectieve. Men moet in ieder geval het verschil tussen beheersen en verdringen duidelijk
maken. Het eerste is iets van het wilsleven, het tweede van het driftleven.
Misschien wel het meest beslissende punt was de seksualiteit. Waar er nauwelijks of
niet over homoseksualiteit werd gesproken, valt daarover niet te rapporteren. Meerdere
magisters meldden, dat vriendschap een veel besproken punt is. Het ging uiteraard om
meer of zelfs iets anders dan seksualiteit in de direct lijfelijke zin, al werd dat in die tijden
van verzwijgen veelal niet duidelijk. Ook buiten de kloostermuren gaat het allereerst en
allermeest om de relatie. Zeker een jongere zoekt een gesprekspartner – wat houdt de
omgang tussen vrienden, jongen en meisje, man en vrouw al niet in? De praktijk was, zeker
in deze jaren bij de franciscanen, geen excessief vervolgen van ‘bijzondere vriendschappen’
zoals op internaten wel voorkwam.
119 RAU 522.1715 Agenda van magistersvergadering 12 en 13 januari 1958. Verslag van de magistersvergadering
te Weert 12 en 13 januari 1958. RAU 1749 Nota De vita et moribus.
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Een Belgische franciscaan was te gast op een magistersvergadering november 1955 met
Priester en Geneesheer tegenover de vereisten in zake kuisheid voor priestercandidaten.120 Hij
herinnerde met vele pauselijke uitspraken aan de normen voor de roeping tot het priesterschap door de Kerk gesteld. Het gaat om verstandelijke aanleg, lichamelijke gezondheid,
morele geschiktheid. Wel is het juist de kuisheid, die het oordeel over de aanvaardbaarheid
van een kandidaat moeilijk maakt. Biechtvaders en andere geestelijke leiders kunnen steun
vinden bij hetgeen moralisten voorhouden. Ook de geneesheer is vaak bij dit oordeel
betrokken: arts, neuroloog, psychiater. Zij hebben meer weet van de somatisch-psychische
onderbouw van de mens. Zij kunnen de seksuele verschijnselen wellicht genuanceerder
belichten; de morele normen richten zich vooral op dé ideale toestand, het volmaakte
gedrag. Van de andere kant is het goed, dat deze artsen weet hebben van de kerkelijke
voorschriften. Als een arts het leven in volmaakte kuisheid als onnatuurlijk afwijst, is
uiteraard geen overleg mogelijk. Spreker wil enkele normen voorhouden, al kunnen deze
in het concrete geval niet beslissen. Wel zal men in de praktijk de strengere oplossing
dienen te kiezen. Morele zekerheid is hier vereist, en geen twijfel of een houding van
afwachten. De gezagsargumenten kan men lezen bij Noldin, Genicot, Salsmans. Deze
handboeken of traktaten voor de moraaltheologie spreken van een fundata spes. Dat
fundament moet morele zekerheid zijn, niet een vage verwachting. De nauwkeuriger kennis
die door de psychologie en de geneeskunde is verkregen omtrent de seksuele drift dwingen
een strengere richting te volgen. De goede wil en de genade zijn niet genoeg om een kuis
leven te bereiken. Het natuurlijk substratum is een onmisbare voorwaarde. Korten we zijn
richtlijnen in tot enkele zinnen. Zelfbevreding van jeugdigen is tijdelijk te tolereren. Maar
een eenmalige bewust gestelde copula carnalis (dus met een ander. D.) is een beletsel, zeker
als de kandidaat aan priesterwijding dacht. Zo iemand moet men weigeren voor intrede.
Deze daad veronderstelt bij de kandidaat een sterke seksuele drift en wellicht ook
wilszwakheid. De copula grijpt zo diep in in het geestelijke en zinnelijke leven van de mens,
dat er ernstig bezwaar bestaat voor hervallen, al is de wil dan nog zo goed. Wie een sterke
neiging heeft naar omgang met het ander geslacht en zich daarvan niet kan losmaken, zodat
hij innerlijk vrij is, moet als ongeschikt beschouwd worden.121
Enig commentaar op deze bijdrage aan het overleg mogen we geven. De spreker
benaderde het fenomeen van persoonlijke relaties primo als seksueel contact in sensu
stricto. Dat was niet vreemd gezien de gebruikelijke moraaltheologie. Hét punt was, dat
een frater juist in zijn jonge jaren maar één leefwijze kon leren kennen. Als hij uittrad had
hij iets in te halen., hoe later hoe meer. Pater Alcman hoorde we het al opmerken: eigenlijk
zou de jongere eerst de gewone ontwikkeling moeten kunnen doormaken om eventueel
later het celibataire religieuze leven te aanvaarden. Van vrouwelijke religieuzen en sommige
oudere broeders hoort men soms het meer gewone verhaal.
Otho Thomaasse spreekt in 1953 over de achtergronden van de moeilijkheden bij de
hedendaagse kandidaten rond de 18 jaar. Te onderscheiden zijn fysiologische en psychi120 De lezing was ook gehouden op de jaarlijkse bijeenkomst van dokters en moralisten, uitgaande van de
Belgische geneesherenvereniging S.Lucas te Brussel op 13 november 1955.
121 RAU 522.1714 Aemilianus Peters, Problemen omtrent de geschiktheid tot het priesterschap.
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sche rijping, de opbouw van een evenwichtige persoonlijkheid en de aanpassing aan het
levensmilieu. De rijping is trager dan voorheen, omdat de eisen hoger zijn dan in het
verleden. Opvoeders moeten begrip opbrengen voor de feitelijke situatie van de moderne
jeugd, die werkelijk moeilijk is. Zij moeten affectieve geborgenheid bieden. Het milieu
moet zich richten op het aanvaarden van verantwoordelijkheid en op eigen activiteit in de
verstandelijke ontwikkeling en op de opbouw van een levensideaal. Heel de opvoeding
moet de pupil weten te brengen tot een innerlijke stellingname ten aanzien van de hedendaagse problemen van het persoonlijke en sociale leven. Volwassenheid is zelfstandigheid.
Wilbert Stoop ziet volwassenheid als een gestadige groei naar een heterocentrische
instelling, als een leren zien en waarderen van de eigen waarde der dingen buiten zich. Dat
proces kenmerkt alle fasen van de opvoeding, stelt Wilbert. Offers brengen is geen
beperking van de affectiviteit maar regeling, zelfbeheersing. Er zijn twee wegen: die van
de traditie (ouders, milieu...) en die van de persoonlijke botsing. De tweede weg wordt nu
meer bewandeld dan voorheen. Vroeger ging men meer via gehoorzaamheid naar vrijheid,
nu moet de vrijheid tot gehoorzaamheid leiden.122
Castulus van den Eijnden vraagt Wilbert verschillen tussen de generatie van rond de
veertig en die van twintig jaar. Deze zegt liever ‘voor en na de oorlog’. Nu zijn er meer
onevenwichtige personen. Er zullen er meer afgewezen moeten worden dan vroeger.
Individueel contact en directe leiding zijn nu meer dan voorheen noodzakelijk. Er zijn vele
sociale botsingen en heterogene opvattingen over allerlei zaken. Iedereen is het ermee eens,
dat er voldoende affectieve geborgenheid moet zijn. De novicenmeester wijst erop, dat
sommigen zich vreemdeling in eigen huis voelen. Zijn de klassen niet te groot? Wordt de
provincie niet te groot? Wilbert hoort vaak ‘Het zegt me allemaal niets meer’. Wel zegt men,
dat het gevoelselement in de godsdienst grote waarde heeft, maar geen doel mag zijn.
Sommige fraters klagen over een tekort aan onderlinge hartelijkheid. Men zoekt compensatie bij typen die iemand goed liggen. Wilbert herhaalt tegen fraters die bij hem komen:
‘Wees blij dat je een sympathiek iemand hebt ontdekt’. Men is algemeen van mening, dat
men er niet zo repressief moet tegen optreden als vroeger het geval was.123 Men kan beter
hen laten samenwerken dat met controle en bestraffen trachten de relatie op te breken.
Van Munster vraagt zich af: zijn er geen verschillende opvattingen of begripsverwarringen over wat volwassenheid is en hoe een vormingsideaal geconcretiseerd dient te worden
in de te volgen opvoedingsweg? De bewustheid bij opvoeders en jongeren is nu groter dan
voorheen. Men kan toch moeilijk aanvaarden dat meer dan 50% zou moeten afvallen. Het
psychologisch etiket dat we bewust of onbewust opplakken, vertekent gemakkelijk de
normale verhoudingen. De tijdsituatie geeft min of meer gedesoriënteerde jongeren én
opvoeders. Zij verkeren in ‘paedagogisch niemandsland’. Het gezinsleven is gewijzigd. Men
denkt aan uitstel van intrede, maar het gaat eerder om veranderingen van het kloosterlijk
leven. Zijns inziens liggen de moeilijkheden vooral bij de meer begaafden. Een verbreding
van de horizon, het milderen van de kloosterlijke beslotenheid kan ook de desoriëntatie
verergeren. Wat betekent contact met de wereld, met de andere sekse? De scheiding tussen
122
123

RAU 522.1714 Verslag van de magistersvergadering te Weert op 2 maart 1953.
RAU 522.1714 Verslag van de magistersvergadering te Weert op 2 maart 1953.
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het kloosterleven en het gewone leven moet ook gemarkeerd zijn; uiterlijke vormen zijn
onmisbaar. Er is verschil tussen het leven van een frater en een pater. 124
Bernward gaf de kritiek op de fratersopleiding weer, uitgesproken door negen van de
negentien jonge paters van de cursus 1955/56. Zij klagen over de onvoldoende inleiding
in de vernieuwde bezinning op de geloften, op het religieuze leven en vooral de franciscaanse spiritualiteit, huwelijksspiritualiteit, beroepsascese. Verder over de afzondering van
het fratersleven die wereldvreemd maakt. Er zou praktisch werk moeten zijn b.v. met
jeugd. De totale vorming van mens-priester-minderbroeder eist een ruimere ontwikkeling
van het gevoelsleven, meer esthetische en culturele vorming. Men moet al leren spreken
en schrijven vóór Maastricht. Enige economische en politieke vorming is ook onmisbaar.
In de vorming tot zelfstandigheid bij de gehoorzaamheid is men veel te veel passief.125
Bij vele onderwerpen bleek er weerstand van meer behoudende geesten. Onvermijdelijk
liep de spanning binnen de gehele provincie op. Het ging om meer dan onevenwichtige
jongeren en onaangepaste noviciaten en studiekloosters. De westerse, katholieke kerk in
haar empirische gedaante is in verval; de onkerkelijkheid is voor een deel die van randkatholieken. Maar dit verschijnsel is een teken van een ingrijpende verandering. De Kerk,
juist de Rooms-Katholieke, is nauw verbonden geweest met de Grieks-Romeinse cultuurwereld waarin het christendom is opgekomen. Haar tradities, denkvormen, taal en tal van
andere elementen dankt zij in hoge mate aan de Antieken. Voor de meeste mensen is die
verre voorgeschiedenis van onze cultuur verloren gegaan. Het zijn nog slechts enkelingen
en kleine groepjes die daar nog iets van weten en kunnen proeven. De Kerk is weer
diaspora-gemeente geworden. Het zal meer gaan om de persoonlijke inzet en veel minder
om de institutionele macht. Juist de leken moeten zich inzetten voor invloed op het
maatschappelijke leven en de cultuur. Onjuist is het zich tegen ‘de wereld’ te blijven keren.
Men kan erbij denken: fraters gingen het priesterschap als kerkelijk ambt niet zelden
mijden. Nadat nog een frater die slechts de diakenwijding wilde ontvangen heengezonden
was, gaf men aarzelend verlof tot uitstel van wijdingen en zelfs tot andere beroepen voor
jonge medebroeders. Het verschil tussen clerici en laici zou in de laatste jaren vervallen.

Didactisch én pedagogisch
Psycholoog Stoop wees in 1963 op de twee kernvragen van de didactiek: wat moet er
gedoceerd worden en hoe moet er gedoceerd worden?126 De doelstelling gaat echter vooraf
aan de vraag over inhouden en methoden. Een functie-analyse van het priesterberoep is
nodig om de doelstellingen van onderwijs en training te kunnen aangeven. Opvattingen
van het doel fungeren meestal impliciet als waarderingsnorm voor wat er feitelijk wordt
gegeven. Het onderwijskundig denken kondigde zich aan, maar aan het doordringen
124 RAU 522.1715 Adnotationes bij de nota van Castulus van den Eijnden van 12 januari 1959 Venray. Daar de
opmerkingen op briefpapier van het IC staan misschien van Donulus van Munster.
125 RAU 522.1714 Verslag van de magistersvergadering Weert 27 februari 1956.
126 RAU 522.1545 Stellingen van P.L. Wilbert voor een discussie over onderwijsmethodiek 5 maart 1963.

OVERLEG EN BESLUIT

245

daarvan in de docentencorpsen viel niet meer te denken. Het einde van de studiekloosters
naderde.
Stoop is deze waardering nagegaan bij filosofie- en theologiestudenten aan de hand van
een publicatie van ene Herman Stenger. Men ervaart niet voldoende hoe de gedoceerde
kennis past in zijn leven nu en later. Hij licht toe: tot het functioneren van kennis behoort
de wendbaarheid en deze is afhankelijk van de wijze van doceren. Materiaal dat gememoriseerd wordt, is minder wendbaar dan kennis die steun op inzicht. Het zoeken van inzicht
eist een speciale motivering. Nu wordt er door de studenten te snel gememoriseerd en te
weinig naar inzicht gezocht. Dat is te begrijpen uit de aard van het memoriseren en uit de
structuur waarin wij doceren. De studerenden moeten het probleem bewust worden en
ervaren dat zoeken naar een oplossing zinvol is. Niet onverwacht spreekt Stoop vanuit zijn
kennis van de psychologie van denken en van leren. Jaren nadien zou probleemoplossend
denken in het hoger beroepsonderwijs de conventionele vakkenscheiding doorbreken. De
lectoren waren vakspecialisten: filosoof, theoloog, canonicus, liturgist, historicus …
psycholoog en socioloog.
In Neerlandia Seraphica schreef de psycholoog Otho Thomaasse een aantal kleine
artikelen, die echter nauwelijks onder de pedagogiek of pedagogische wetenschappen
gerekend kunnen worden.127 Hij schetst Franciscus als toegewijde dienaar van de ander,
vol eerbied voor diens eigen aard. Geen ascetisme, eerder een soort van jeugdigheid, van
vitalisme was zijn doel. Verstandelijke ontwikkeling werd door hem enigszins gewantrouwd, als zij niet tot daden leidde. Voorrang had de training van hart en wil. Zijn
Leuvense wetenschappelijke opleiding inzake de ontwikkeling van de jeugd heeft
Thomaasse hier benut. Het voorbeeld en de voorschriften van Franciscus worden ‘opvoedend’ genoemd, maar zij zijn dat dan in zeer wijde zin.

Gespreksgroep over franciscana
In 1951 werd er een studiegroep opgericht, waaraan ook lectoren deelnamen.128 Men kwam
49 maal bijeen; er werden 73 inleidingen gehouden. In de eerste jaren was er veel aandacht
voor de bepaling van het franciscaanse ideaal in deze tijd, ‘een zaak die overigens nooit
uit het oog is verloren’. Maar spoedig kwamen ook de werkzaamheden en pastorele thema’s
ter tafel. De groep zag zich als steun voor het provinciebestuur. Daarmee is de groep een
factor in de ontwikkelingen, in de bewuste doorgemaakte geschiedenis van de ordesprovin127 Otho Thomaasse OFM, Franciscaans Opvoeding, in: NS 21 (1951) 264-267, 314-319, 353-358, 403-409.
Wat betekent een aan de tijd aangepaste opvoeding van onze ordescandidaten? Klein-seminarie? Reflectie over enkele
fundamentele kwesties betreffende de seminarie-opvoeding, in: Nederlandse katholieke Stemmen (1957) 156-166.
Voordracht voor Studiegroep, in: NS 22 (1952) p.100. De veranderingen rond de opleiding, in: NS 36 (1966) 197201. Zij kunnen gerekend worden onder de normatieve opvoedkunde, zoals die bij uitstek vertegenwoordigd
werd door frater Sigebertus Rombouts van de Tilburgse onderwijscongregatie. Deze broeders hadden overigens
grote betekenis voor het lager onderwijs en de onderwijzersopleiding.
128 Een nieuwe studiegroep in de provincie (red.), in: N.S. 21 (1951) 290-292 en 293-294. Tien jaar franciscaanse studiegroep (red.), in: NS 31 (1961) 539-544.
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cie. Er werden voordrachten gehouden over de franciscaanse vorming en kerkelijke
ontwikkelingen.129
In 1964 verscheen vanuit deze groep een bundel onder de titel ‘Priesterroeping en
Seminarie’.130 De bijdragen waren van Braun, Thomaasse, Beekman (Lucianus), Goddijn
en Poiesz, Van Munster en Stoop – op de redemptorist Poiesz na franciscanen. Het
voorwoord meldt ook andere deelnemers aan de gesprekken: Bertrand van Bilsen, Lucas
Brinkhoff, Henricus van Dam, Abel Duindam, Clemens Epping, Armand Fiolet, Rigobert
Koper, Bertulf van Leeuwen, Wigbert van de Meer, Dominicus Pillen, Theophilus Sanders,
Sigismund Verheij. De lectoren overlegden niet alleen onderling, maar ook met andere
wetenschappers en enkele praktijkmensen.
Wat is roeping? Van Munster: de gemeenschap heeft behoefte aan priesters. Een rustige
beïnvloeding bij beroepskeuze vanuit de gemeenschap is aanvaardbaar, mits een pedagogisch pluralisme, mits de vrijheid bewaard blijft. God werkt ook hier door de mensen. Wat
aanvankelijk verlangen is, wordt realiteit door de roeping door het episcopaat op basis van
geschiktheid en intentio recta die bij een jongen zich eerst als een vaag gevoelen manifesteert. Sedes Sapientiae (1956) van Pius XII benadrukte: priesters zijn de helpers van de
bisschoppen. Er was een zekere huiver om sociologisch en psychologisch te spreken over
priesterroeping voortkomend uit een supranaturalisme. Met deze andere benadering van
roeping is de vage voorstelling van ‘Gods stem tot een individu’ verlaten.
Braun: het ambt is service aan de gemeenschap; priesters zijn helpers van de bisschop.
Het klerikale ideaal van de zelfstandige pastoor in eigen parochie scherpt onnodig de
verhouding tot de leken aan. De heiligheid van het ambt is pas teken, als zij ook gerealiseerd wordt. Wat is de waarde van de priesterwijding, als zij zonder bediening blijft?
Priesters doen m.n. in de missies veel profaan werk. Er is meer differentiatie gewenst. Er
is nu een koppelverkoop regulier-priester. En moet de gehele opzet van het religieuze leven
niet vernieuwd worden?
Thomaasse: het ontstaan van het kleinseminarie, opvoedingsinternaat is toe te schrijven
aan besluiten van het concilie van Trente. Uiteraard waren dat gedateerde besluiten. Het
internaat is er omwille van de bescherming van de roeping en om de studie te garanderen.
Is dat echter nog nodig? Een internaat vraagt vooral aanpassing, meer Wij-beleving dan
129 Studieweken en colloquia. Een nieuw initiatief, in: N.S. 29 (1959) 72-74, 31 (1961) 280-284. Bertulf
van Leeuwen, Phaenomenologie van het ‘Franciscaan zijn’. Auspicius van Corstanje, Franciscus de Christusspeler,Livinus Schuwer, Kritische bemerkingen bij Phaenomenologie van het Franciscaan zijn. Henricus van Dam,
Het Franciscanisme in de loop van 7 eeuwen (aan de hand van Gemelli). Castulus van den Eijnden, Het actuele leven
van onze provincie. Bertrand van Bilsen, Actuele vernieuwingspogingen van het Nederlandse katholieke leven.Verdere
thema’s waren: de verhouding godsdienst en politiek, die tussen inwendig leven en apostolaat; de plaats van
de liturgie in het geestelijk leven van de provincie; de betekenis van de armoedebeleving voor deze tijd;
franciscaanse vormgeving van de evangelieverkondiging in verband met de huidige ontwikkeling van een
lekenspiritualiteit. Masseo Plasschaert, De veranderingen in de orde 1210-1260.Optatus OFMCap, De betekenis
van St. Bonaventura voor de franciscaanse spiritualiteit en voor de juridische structuur van de franciscaanse Ordensfamilie. Damiaan van Hoorn, Franciscus en God. Kajetan Esser, Die Ausgangspunkte der franziskanischen Lebens und
Wirkens. Livinus Schuwer, Enkele beginselen van het franciscanisme.
130 D. Braun, H. Goossens, H.A. van Munster OFM (red.), Priesterroeping en Seminarie. Studies en discussies
(Haarlem 1964) J.P., recensie in: N.S. (1965) 44-46.
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individualiteit. Men moet zich schikken, toch moet er ook enige privacy zijn. Een dagelijkse
omgang met ouderen is nodig voor de identificatie. Het internaat is niet de enige weg. Dat
was het ook niet bij de franciscanen, gezien de uiteenlopende secundaire scholing van de
kandidaten. Het gymnasium biedt onvoldoende onderwijsdifferentiatie.131
Stoop: het gymnasium is een te eenzijdige opleiding voor kerkelijke functies. Te denken
is aan een meer omvattende dienstverlening in de Kerk: diaken, jeugdzielzorger, missiearts, onderwijzer... Het internaat kan het gezin niet vervangen. Het seminarie is overigens
wel gekozen in tegenstelling tot voogdij-internaat. Het onderzoek van het Hoogveldinstituut op de drie kleinseminaries van de franciscanen gaf geen gunstig beeld. Er is een
traditioneel denkende leiding. De exclusieve gerichtheid op het priesterschap is een te
smalle basis voor levensvervulling. Op 13-jarige leeftijd kan men nog geen levenskeuze
maken, zelfs niet de voorlopige die pas vele jaren later beslissend wordt. Ondertussen heeft
men de andere mogelijkheden laten liggen.
Ook Lucianus Beekman uit zijn bezwaren tegen het internaat.132 Hij wijst op verschillen
tussen gezin en internaat. De vraag: beantwoordt het kader van het seminarie als sociaalpedagogische milieustructuur aan de meer algemene opvoedingsvragen en opgaven die
onze tijd hier in Nederland stelt? Het seminarie is te afgesloten voor de hedendaagse
ontwikkelingen. Het is niet voldoende pedagogisch doordacht. En het wordt geleid door
mensen die hoogstens per ongeluk (bij toeval?) pedagogisch begaafd zijn. Het gymnasium
is wel het meest conservatieve schooltype. Op een gewone middelbare school is er een meer
normale opvoedingsgeschiedenis voor de leerling. De vroegtijdige én exclusieve keus voor
een bepaald bestaan en beroep legt een sociale rol op – en dan nog met afzondering. Een
wens van een jeugdige moet men wel serieus nemen, maar niet op deze manier. De
recensent J.P. in Neerlandia Seraphica verwijt Beekman ‘wild aanschoppen tegen het
kleinseminarie, quasi-intellectueel geschrijf’. ’n Vreemde reactie, want de tekst geeft geen
aanleiding tot verwijten. Beekman schrijft over het verschil tussen thuis en internaat in een
stijl die typisch is voor ‘de Utrechtse School’: concreet, inlevend. Langeveld was in Utrecht
hoogleraar pedagogiek, Beekman zou hem na uittreden opvolgen.
De tweede bijdrage van Van Munster kopt met de term Kulturkampf.133 Hier gaat het
om de diepgaande cultuurverschillen tussen verleden en heden, tussen oudere en jonge
ordesleden. Fraters zijn nu anders; men oordele noch ergere zich, maar men trachte te
begrijpen – dat is het advies van de jonge magister. Waar het gaat om seksualiteit, moet
de naam van Freud vallen. Wel is zijn woord niet het laatste. Freud heeft laten zien, dat
seksualiteit een integrerend deel van het menselijk bestaan is. En dat bestaan is in al zijn
aspecten historisch. Ook een institutie als het huwelijk is een uitvinding – ter regeling van
131 RAU 522. 2059. Otho Thomaasse verzamelde en schreef in de jaren 1942-1969 tal van stukken over het
kleinseminarie. Zijn teksten blijven opiniërend.
132 A.J Beekman., Het seminarie een tegenwoordig-verleden tijd?, in: D. Braun, H. Goossens, H.A. van Munster
OFM (red.) o.c. (Haarlem 1964) 72-85. De Nieuwe Mens had in de jaren 1957-1959 een reeks artikelen over
het seminarie. Heeft het kleinseminarie reden van bestaan?, in: De Nieuwe Mens (1957) 189-199 Het tijdschrift
voor jeugdvorming Dux bracht een nummer over internaten in 1956.
133 H.A. van Munster, ‘Kulturkampf’ in grootseminaries. Enige aantekeningen bij de sexueel-affectieve ontwikkeling
van Grootseminaristen, in: D. Braun, H. Goossens, H.A. van Munster OFM (red.), o.c.(Haarlem 1964) 86-105.

248

VOOR KERK EN MENSENWERELD

de seksualiteit. Voor een orde die jonge kandidaten opneemt, is er de vraag: hoe kunnen
onze jongeren buiten die institutie opgroeien? Van Munster somt op en beschrijft met een
fenomenologisch oog voor het zichtbare. De beperking is: het gaat over mannelijke jeugd
van 18 tot 25 jaar, met een middelbare schoolopleiding. In vlotte streken volgt de schets
van deze generatie, van haar algemene, diffuse mentaliteit. Er is geen uitgesproken verlangen naar heiligheid, groots leven. De goede geest van de groep is belangrijker. De professie
is geen heroïek zich binden aan God. De broederschap is belangrijker. Zij zijn geen Strebers
of vernieuwers, dwepen niet met docenten maar zoeken wel graag omgang. Open, spontaan, maar zonder uitingen van innerlijkheid. Schuldgevoel en berouw zijn sterk verminderd. Hoe kunnen we dit begrijpen? Een enkele schets roept tegenspraak op: niet alle
jongeren zijn zo! Inderdaad, meerdere typen bestaan naast elkaar. Er is zelfs een zekere
cultuurstrijd. Een cultuurvorm is de min of meer stabiele vorm waarin een mens zijn
behoeften aan contact organiseert. Eén vorm domineert, waartegen andere afsteken of zich
zelfs verzetten.
Schrijver meldt één bron: de typologie van David Riesman, weergegeven door Beets.
De typen zijn: het door de traditie bepaalde, het van binnenuit bepaalde, het door anderen
bepaalde type. Volgt de omschrijving van elk van deze beelden. Nog in de jaren ’50 waren
er vele traditionele jongeren op de seminaries. In de veranderende samenleving is het
onmogelijk alleen maar de oude bindingen voort te zetten. De oplossing is dan een
innerlijke instantie, een soort Super-Ego: men verinnerlijkt een ideaal, vader, God. Men
vraagt argumenten en verdraagt geen bevelen. Er is verhoogd zelfbewustzijn. Inner-directed
is dan het etiket voor dit type. In de verstedelijkte samenleving moet men echter vooral
other-directed zijn. Men zoekt naar overeenkomst met anderen, groepsgenoten, vaak
leeftijdsgenoten. ‘Er voltrekt zich in onze seminaries ... de overgang van een uitgesproken
patriarchale cultuur naar een tot nu toe niet gekende vorm van matriarchale cultuur’. Het
van binnenuit bepaalde type beleeft anders. Het wil presteren, iets bereiken. Het andere
type wil ergens thuis zijn, verwijlen bij.

Vindicamus
De fraters lieten zich geleidelijk ook horen. Het missietijdschrift van het diocesane grootseminarie Rijsenburg nam in 1950 het initiatief tot contact met andere opleidingen.134 Al
spoedig schreef het blad over veel meer dan de buitenlandse missies: de eigen opleiding
werd kritiek niet bespaard. Vele tientallen contactpersonen zorgden voor de communicatie
tussen de diverse seminaries en studiekloosters. Vanaf 1954 werden er contactdagen
gehouden, te beginnen in het franciscanenklooster te Alverna. Daarna volgden andere
seminaries en ook parochies. De studenten doorbraken de beslotenheid van hun studiehuizen. Zij namen deel aan de werkkampen van de Bouworde. Er gingen studenten naar de
Paulusstichting voor zwakzinnige jongens, wonend in het voormalige noviciaat Hoogcruts.
134 Archief van de Federatie van Verenigingen van Studenten aan de Nederlandse Katholieke Theologica en
Philosophica. nr. 190 Schets der geschiedenis. Dit archief is aanwezig op het KDC/ Nijmegen.
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Het Vierde Prinsenkind, Caritas in Wuppertal en diverse andere hulpinstanties kregen zelf
hulp. Men ging naar Taizé én naar bedrijven. Ook kreeg men contact met de protestantse
V.S.T.F., hetgeen resulteerde in een bezoek aan Kampen. Contacten werden gelegd met
seminaristen in België en Duitsland.
Het Jaarboekje van de Federatie van Studenten aan de Nederlandse Katholieke Theologica en Philosophica 1961-1961 meldt de eerste officiële vergadering van Vindicamus. Deze
titel is vrij te vertalen als ‘Wij Erfgenamen’, niet eens een rebelse leus.135 Het bulletin,
verzorgd door de augustijnen, meldt als thema’s van ‘kongressen en studiedagen’: ‘kommunisme’ (1963), ‘Bonhoeffer’ – in verband met Robinson’s ‘God is dood’ – en ‘Heidegger’
(1963/1964). Literatuurlijsten werden geboden: Martin Buber, Karl Jaspers waren enkele
auteurs. Ook ‘les belles lettres’ ontbraken niet: Hella Haasse, Jan Wolkers, Gerard van ’t
Reve, Hugo Claus. Romano Guardini en Cornelis Verhoeven werden geliefde schrijvers.
Huub Oosterhuis SJ ging nog eens voor in een eucharistieviering bij gelegenheid van een
congres Kerk en Kunst. Sprekers waren ondermeer W. Banning, H.J. de Lange, N.
Schmelzer, J.M. Bochenski (de schrijver van een filosofiegeschiedenis die we boven
benutten), Kockelmans, Bas van Iersel S.M.M., Herman Fiolet (OFM), Theo Naastepad pr.
– de zielzorg in Rotterdam was een onderwerp. Luchesius Smits ontbrak niet, de aangever
van de concentratie van de opleidingen. De deelname aan het pastoraal concilie werd
voorbereid. De redactie was enige tijd gevestigd te Alverna met de franciscanen Oscar (Jos)
van Minderhout, Marcel Taverne en A. de Wit. Een organisatie werd opgezet met in 1965
een stichtingsbestuur en de onvermijdelijke financiering. Men brak niet alleen uit de
clausuur van de seminaries, maar ook uit het besloten R.-K. denken.

Commissies
Kenmerkend voor de laatste jaren, die van 1960, zijn diverse commissies en bestuursfuncties die het bestuur kwamen versterken. 1964 b.v. kende een Werkgroep Religieus Leven,
een Adviesraad Opleiding en Vorming, een Adviesraad Zielzorg en Apostolaat, een Adviesraad Missie, een gedelegeerde voor de Clarissen, een syndicus136, een archivaris, een
calendarist, een Commissaris van het Heilig Land, censoren voor publicaties.
Het Secretariaat voor Opvoeding en Onderwijs kwam onder leiding van de psycholoog
Otho Thomaasse. Het valt op, hoezeer hij doende was met het vergaderen en structureren.
In de verslagen is niet veel te ontdekken.137 Een verslag van 14 januari 1965 schetst de
pedagogische situatie als ongunstig: er is onduidelijkheid over de religieuze normen en
135 De titel doet denken aan de ondertitel Vindicamus hereditatem patrorum nostrorum van het tijdschrift De
Katholiek van 1842. Het gold als een strijdkreet tegen het protestantisme. A.E.M. Janssen, Toewijding, vakkundigheid en bezieling. De beoefening van de geschiedenis van het Nederlands katholicisme in vogelvlucht, in: Monteiro o.c
(1993) 303.
136 In het verleden was een syndicus of syndica een betrouwbaar persoon buiten de broederschap die de
rechtsgeldige bezitter was van de goederen van de minderbroeders. De orde had immers geen bezittingen. In
moderne maatschappijen moet ook een orde een juridische rechtspersoonlijkheid vormen.
137 RAU 522.2060 Verslagen van de werkzaamheden van het Secretariaat Onderwijs & Opvoeding 1964-1968.
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vormen, de studiejaren zijn voor vele fraters meer wachttijd dan vormingstijd. Het geformaliseerde kloosterleven is ook te onecht, het wordt niet tot persoonlijk doorleefde zaak.
Sommige brieven wijzen op enkele paters-student die er kennelijk jaren overdoen om een
kandidaatsexamen te halen – om ernstiger klachten maar te laten rusten. Lectoren worden
vervangen: Clementius Schoonbrood door de Smakt – de naam van het gehuchtje verwijst
naar enkele lectoren van de carmelieten die daar hun studiehuis hadden. Verder zijn
Adelhard Epping en Wilbert Stoop al zeer lang lector. Sigismund Verheij moet zich kunnen
wijden aan de franciscaanse geschiedenis en spiritualiteit. Prudentius Driessen kan
terugkomen van Tilburg om zijn favoriete fundamentele moraal te gaan geven. Dat men
door de geschiedenis werd ingehaald, kon bij moedig vooruitzien niet opgemerkt worden.
Over de goede zaak van de oplossing van de ‘broederskwestie’ spraken we elders. 138
De werkgroep voor het religieuze leven of de Commissie interne pastoraal onder leiding
van Hilarion Goossens fungeerde ook als Aggiornamentokommissie.139 Een subcommissie
Minderbroedersdagen en Aggiornamento concludeerde, dat de provincie zou zijn ‘een
gemeenschap die voortbouwend op Franciscus het evangelie voor de eigen tijd tracht te
beleven … in dienstbaarheid aan Kerk en Wereld’. Zij verklaarde zich tegen legalisme voor
decentralisatie in de wetgeving, voor een niet-monachaal leven van kleine groepen in dito
huizen, jong met oud, clerici en laici. Een eigen kapel noch habijt waren nog nodig.140 Veel
is er gesproken in de communiteiten, met name over het gebed – privaat en gezamenlijk
gebed. De kleine communiteiten van Les Petits Frères de Jésus, de stichting van Charles
de Foucault werden nogal eens als voorbeeldige leefgroepen genoemd. Leven en regel van
Franciscus – aan de hand van Kajetan Esser – werden besproken. Een Concept voor een
Documentum Spirituale werd opgesteld door een zeer internationaal gezelschap franciscanen,
waarvan de vicaris-generalis Koser voorzitter was en Sigismund Verhey de secretaris. 141
De laici stelde orde op zaken in de Contactgroep Broeders (CGB).142 Op kleine schaal kon
men her en der broeders aantreffen in praatgroepen – al of niet met viskom.143 Het sociaalwetenschappelijk jargon drong snel door. Flapovers dienden als collectieve kladpapieren
om de gedachten van de deelnemers te ordenen. Alweer modernisering of ‘bij de tijd zijn’.
De gevoelens kwamen ook aan de orde. Over de gelofte met de naam ‘van de kuisheid’
kwam men niet op één lijn. Het thema werd terecht aangeduid als ‘Affectiviteit’, maar
bracht niet meteen duidelijkheid door te ietwat te ruime aanduiding.144 Hoe kan men
138 RAU 522.2057 Ger van Dam, Broeders – mindere minderbroeders (Nijmegen 1993).
139 N.S. 35 (1965) 113.
140 N.S. 35 (1965) 447-448.
141 Een brief van het provinciebestuur (1966), een tekst over het Aggiornamento en het spirituele document
werden toegevoegd aan Neerlandia Seraphica van 1967.
142 Ger van Dam, o.c. (1993), RAU 522 nr.2057.
143 Voor wie niet vertrouwd is met werkwijzen in groepssessies, zo in de mode in de jaren 1970: bij een groot
aantal deelnemers plaatst men b.v. zes mensen in het centrum; de anderen zien toe hoe de uitspraken en
weerwoorden heen en weer gaan.
144 Het verhulde, dat het ook ging om seksuele omgang. Terecht werd deze niet gereduceerd (zoals in de
oude moraal) tot ‘de daad’. Het ging en gaat om genegenheid in het algemeen. Medebroeders kreeg men bij
toeval, niet naar eigen keuze.
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grenzen stellen in de omgang met andere personen, in casu: met vrouwen? Van homofilie
wist men onderhand ook. En als normen al te verwoorden zijn, hoe die toepassen op
concrete ordesleden? Beter dan ‘kuisheid’ is de bewoording ‘trouw aan de broederschap’.
Deze is een alternatief voor de trouw die andere mensen in hún relatie bindt. De behoefte
om samen te leven en te werken met gelijkgezinden werkte door in de communiteitsbeweging. Nog lang zouden er vaak moeizame onderhandelingen zijn om samen ergens te gaan
beginnen. Ook religieuze communes, nogal eens op een flatje of bovenwoning, bleken een
moeilijke vorm te zijn. Wel kwamen er vele pastorieën beschikbaar, maar dan weer voor
enkelingen.

Brieven
Na een eerder gesprek met de studieprefect meldt frater Jacobinus hem zijn bezwaren
schriftelijk.145 Het studieprogramma is zwaarder geworden; er moeten meer traktaten
verwerkt worden; de studiedagen namen enkele vrije dagen in. De interesse voor activiteiten neemt af. Intellectualisering, utilisering. Minder aandacht is er voor de spiritualiteit,
Derde Orde, missie, politieke en maatschappelijke thema’s, festiviteiten. Ook de betere
studenten zien de filosofie niet als een bijdrage aan de priesteropleiding; ze is te formeel,
te abstractief. Zij is wel ‘ontwikkelend’, maar te weinig praktisch en levensecht. Waar is
de dienst aan de theologie en onze franciscaanse school? Over Augustinus hebben we geen
woord gehoord en dat terwijl deze zo belangrijk is voor de franciscaanse school. Geen
moderne filosofie noch historisch noch systematisch. De ethiek wordt al jaren als stiefkind
behandeld. De examenregeling is bij de dominicanen en de carmelieten beter. Ook bij de
priesters S.S.S., de M.S.F. en de Passionisten is er veel behoefte aan vernieuwing. Lesgeven
is soms nog voorlezen van het traktaat; waarom geen werkcolleges? Het kerkelijk recht
neemt teveel uren en herhaling; liever meer voor dogmatiek en Schrift. En graag toevoeging
van godsdienstfilosofie en misschien van economie aan het studieprogramma.
De fraters Henk Geraedts en Herman Piek schrijven in 1966 namens de confraters van
het ene theologicum Alverna aan de ‘minderbroeders-lektoren’.146 Deze aanduiding geeft
aan: u bent onze medebroeders, zij het met een andere functie dan die van ons, studenten.
Zij gebruiken ook niet hun kloosternaam. Beiden waren dertigers. Herman Piek (geb.1936)
was een leerling van het Amsterdamse Antonianum, hij was definitor 1977-1980; Henk
Geraedts was minister-provinciaal in de jaren 1986-1992, en werd in 2001 herkozen. Op
12 juli waren de fraters bijeengekomen om te zoeken naar een structuur die communicatie
met magister, gardiaan en lectoren kon garanderen. Gesprekken en notities leidden tot dit
schrijven. De voornaamste klacht is ook het gebrek aan omgang tussen studenten en
docenten, zowel op het persoonlijke als op het zakelijke vlak. Praten over de fraters zonder
hen in het gesprek te betrekken heeft geen zin. ‘Onvolwassene is geen synoniem voor
145 RAU 522.1749 Brief van frater Jacobinus Jenniskens aan Bertulf van Leeuwen Weert 4 oktober 1959 met
begeleidende brief van lector Eduard van Eijl.
146 RAU 522.1749 Brief van H.Geraedts en H.Piek aan de lectoren Alverna 12 september 1966.
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frater!’ – het gaat (althans in Weert) om mensen van 23 tot 31 jaar. ’n Minder goede
verhouding komt van twee kanten. Men weet ook niet of de afstandelijkheid gewild en
bedoeld is. Er is onderscheid tussen docent en student, maar ‘wij proberen slechts onze
medeverantwoordelijkheid te dragen op een wijze die aan de jeugd eigen is’. Het fratersleven is vooral gewijd aan studie. ‘Wij worden opgeleid tot zielzorger in deze tijd. Hiervoor
is nodig dat wij diepgelovige mensen worden; dat wij in staat zijn ons geloof uit te dragen.
Wij zullen dus de inhoud van ons geloof moeten kennen en in staat moeten zijn dit op
aangepaste wijze onder woorden te brengen’.

Internationale bijeenkomsten
Ook de contacten met minderbroeders buiten de Lage Landen namen toe. De orde kent
circumscripties van provincies die qua taal het gemakkelijkst communiceren. Neerlandia
Seraphica kondigde een bijeenkomst aan van broeders uit België (Vlaanderen), Duitsland,
Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Deze vond plaats te Noordwijkerhout
van 17 tot 25 augustus 1965. Tot dit congres was in 1963 in Assisi besloten. Het thema
zou zijn Apostolaat en franciskaans leven. Franciscus’ oorspronkelijke gedachte werd gezet
naast het appèl van de Kerk in Concilie én van de wereld van vandaag.147 Het ging om
spiritualiteit én actie. De minderbroeders hielden in 1965 een interprovinciale bijeenkomst
van Noordwest-Europa ook aldaar in Leeuwenhorst, het nog zo nieuwe én voormalige
seminarie van het jonge diocees Rotterdam. In Noordwijkerhout werden circa vijfduizend
minderbroeders vertegenwoordigd: grosso modo duizend man Franstalig, tweeduizend
Nederlands sprekend en tweeduizend Duitstalig. Een interessant aspect van een internationale orde blijft de meertaligheid.148 Met het moderne middel van elektronica en talenkennis
van een aantal broeders kon men met drie talen overweg. En menigeen kan met Italiaans
overweg, gezien studie of functies in Rome. Onder de meer dan 150 deelnemers: de
Nederlanders Van Summeren, Ophem, Goddijn, Van Munster, Goossens H., Grond,
Thomaasse, Schreuder, Epping A., Bosse, Duindam, Verhey, Baan, Koper.149 Van Bilsen
was secretaris. Het thema was de franciscaanse roeping, broederschap, apostolaat in een
veranderende wereld. ‘Hoe kunnen we trouw zijn aan Sint Franciscus in een nieuwe wereld
en in een Kerk die zich wil vernieuwen?’ Het ging om een heroriëntatie op de oorspronkelijke Franciscus en zijn beweging. Kajetan Esser was hier uiteraard aan het woord. Een
teken van een ander historisch besef dan voorheen. Voorheen was het een kwestie van
blijven binnen wat men als de Traditie beschouwde. De sociologen Linus Grond, Melchior
Baan en Osmund Schreuder behoorden tot de inleiders. De eersten verzorgden veel
statistische informatie, de laatste sprak over Institutie en charisma. De Algemene samenvatting

147 In: N.S. 35 (1965) 129-134.
148 Hilarion Goossens, Pastoraalcongres van de minderbroeders. Noordwijkerhout 17-25 augustus 1965, in: N.S.
35 (1965) 345-348 geeft verslag.
149 Benoemingsbrief van de de provinciaal in: N.S. 35 (1965) 161.
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van het Pastoraal Congres was van de hand van Bertrand van Bilsen.150 Eén van de punten
is de wens tot meer samenzijn en -werken van de ruim 45.000 minderbroeders van de drie
orden uit de onderscheiden landen.

Enquête
In 1966 werd een enquête onder alle provincieleden gehouden. De rapporteurs onder de
franciscanen, drs. V. Welten en drs. W. Stoop OFM spreken in het tweede deel van
mentaliteit.151 Dat hebben zij vanuit het Hoogveldinstituut onderzocht. Wilbert Stoop was
lector psychologie en socius magistri te Venray. Hij was ook betrokken als medewerker
van het Hoogveldinstituut bij een groot jeugdonderzoek en bij een eerder onderzoek op
de eigen kleinseminaries van de ordesprovincie.152 In een schriftelijke enquête ging het om
meningen, uitspraken, een ja/neen op reeds geformuleerde antwoorden. Het bewuste, deels
intellectuele overheerste daarmee. Sommige vragen richtten zich wel op vertrouwen, op
keuzen. Het feitelijke gedrag viel echter buiten het onderzoek. Het resultaat is voor mijn
verhaal beperkt: grofweg twee derde van de broeders blijkt in 1966 vertrouwen te hebben
in de nieuwe vormen van het franciscaanse religieuze leven. De tendens, vooral bij de
jongeren was een minder collectief leven, kleine communiteiten, meer zelfgekozen werk
in ‘de wereld’. Ook is er een meerderheid voor deelname aan ontspanning en cultuur
buiten de eigen communiteit, voor minder isolement. Het gevoel dat men niet voldoende
tot zijn recht komt, treft ongeveer de helft, vooral bij de jongeren. De meerderheid voelt
zich specifiek onderscheiden van andere orden en congregaties. En zij is tegen de statusverschillen clerici – laici, vooral de jongeren hebben daar bezwaar tegen. Ik voeg eraan toe:
de keuze van studie, werk, ambt is in de jaren zestig al in discussie. Ook studerende
broeders ambiëren niet zonder meer het priesterambt.

Naar concentratie
Meer en meer werd de concentratie van de opleidingen agendapunt in de diverse klericaten, scholastikaten, studiekloosters. Het neologisme interklerikalisering heeft de kritische
rubriek van het tijdschrift Onze Taal kennelijk niet gehaald. Het Secretariaat voor Opvoeding en Onderwijs informeert.153 De herschikking van de instellingen zou ook wijziging
150 Bertrand van Bilsen, Algemene samenvatting van het Pastoraal Congres, in: NS 35 (1965) 349-354.
151 Stoop W. en V.J. Welten, Provincie O.F.M. Nederland. Verslag van een enquête afgenomen bij de Nederlandse
Franciskanen in november 1966 2 dln. 1967 Rapport Hoogveldinstituut. Nijmegen 1967. Bij deel 2. een
samenvatting, ingeleid door een uitleg aan de medebroeders wat de gebruikte factoranalyse is.
152 Rapport naar aanleiding van een sociaal-psychologisch onderzoek op het Internaat van het Gymnasium
te Venray. De pedagogische situatie. Idem: ...te Venray; ... te Megen; ...te Katwijk; en Rapport... te Megen, Venray
en Katwijk. De beroepskeuze en de achtergrond daarvan. Hoogveldinstituut (Nijmegen z.j). Zie ook RAU
522.431-435.
153 Otho Thomaasse, Concentratie Priesteropleiding Nijmegen, in: N.S. 35 (1965) p.124-128.
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van het studieprogram meebrengen: de volgorde eerst filosofie, dan theologie zou verdwijnen.
Het Sekretariaat voor Opvoeding en Onderwijs meldt in juli 1965 de Combinatie Priesteropleiding St. Agatha-Cuyk.154 Deelnemers: Kruisheren, Ongeschoeide Carmelieten,
Franciscanen, Priesters van het H.Hart, Oblaten van Maria en Oblaten van St.Franciscus
van Sales. Voorlopig is St. Agatha de vestigingsplaats. Rector is dr. A. Peperzak OFM, vicerector dr. J. Waldram OSC. Verder docenten: dr. W. de Pater SCJ, L. Wolters OSC, drs.
W. Stoop OFM, dr. C. Epping OFM, drs. R. van Zaalen OFM, drs. C. Bak OFM. Drs. O.
Thomaasse OFM en dr. J.Waldram OSC voeren het secretariaat. Men begint met het
programma van het eerste cursusjaar. Het combineert filosofie, wetenschappen, theologie
en kerkelijke wetenschappen.155 Het is met zes resp. drie vakken voor semester I resp. II
een zeer kort lijstje
Deze historie laten we verder over aan Maturus Hendriks’ Vaarwel aan het clericaat.156
En aan Winkeler de geschiedenis van de Katholieke Theologische Universiteiten te
Amsterdam en te Utrecht – in de laatste stad kwamen de franciscaanse studenten terecht.157
Meer dan één lector merkte op de vergadering van 10 oktober 1965 op: het is beter
aansluiting te zoeken bij gelijkgezinden. Lees: minderbroeders, mendicantenorden? Met
name Bak en Verhey spraken zich uit. In de aansluiting bij de seculieren vrezen zij voor
de franciscaanse vorming, voor een goede behandeling van het middeleeuwse denken en
geloven. Bij gelijkgezindheid dacht men kennelijk aan de platoons-augustijnse richtingen:
augustijnen, karmelieten (-discalceaten), kapucijnen – kruisheren gaat ook nog. Bij
vestiging van de opleiding in Nijmegen treft men de jezuïeten, dominicanen. Bij vestiging
van de studiehuizen in het Utrechtse schikte men zich wel zeer naar de Nederlandse
kerkprovincie en naar het PINK: haar Pastoraal Instituut. Moeten we als internationale orde
niet eerder samenwerken met de diverse minderbroeders in de omringende landen? De
contacten binnen de Duitstalige of Germaanse circumscriptie nemen zelfs toe. De voormannen van de franciscaanse herleving komen uit de Saxonia. Verlaging van het niveau dreigt
bij aansluiting van bepaalde congregaties. Adelhard Epping pleitte voor de Randstad – maar
toch niet voor Amsterdam en Rotterdam – omwille van de aansluiting bij de moderne,
urbane samenleving.
Op de vergadering van 30 september 1966 stelt men, dat naast het volle lesprogramma
van de Kombinatie er plaats moet zijn voor franciscaanse geschiedenis en Musica Sacra.
Voor deze geschiedenis zullen Sigismund Verhey – die enige tijd in Rome werkzaam zal
zijn voor de herziening van de Generale Constituties – Hilarion Goossens en Kajetan Esser
docenten zijn. Ondertussen vergaderden docenten van vele opleidingen onder de auspiciën
van de stichting priester-religieuzen Nederland (S.N.P.R.).
154 In: N.S. 35 (1965) 342-344.
155 Zie bijlage studieprogramma’s.
156 Hendriks OFM Maturus, Vaarwel aan het clericaat. Kleine geschiedenis van de overgang van de fratersopleiding
OFM naar de Utrechtse Hogeschool en naar een nieuwe leefsituatie in De Bilt onder leiding van W. Vrolijks en van het
geleidelijk uiteenvallen van die gemeenschap binnen 9 jaar (Heerlen 1976).
157 L Winkeler., Om Kerk en Wetenschap. Geschiedenis van de KTUA en de KTUU 1967-1997, Utrecht 1992.

OVERLEG EN BESLUIT

255

In 1958 formuleerde de kapucijner lector mag. dr. Luchesius Smits al een kernpunt
van de crisis. Hij steunt op Schillebeeckx, Perquin, Thomaasse, Calon en Van Kol. Er is
een te grote tegenstelling ontstaan tussen wat jongeren aan idealen en verwachtingen
hebben en de zeer vele voorschriften die in allerlei vormen een persoonlijk realiseren in
de weg staan. Een te zeer genormeerde levensvorm wordt hun geboden: te monastiek,
moralistisch, juridisch, devotioneel. Persoonlijke vorming en ontplooiing, een besef van
waarden ontwikkelen, het persoonlijk geweten vormen, het eigen oordeel scherpen,
initiatief bevorderen – dat alles wordt belemmerd. De fraters zijn in een personalistische
sfeer groot geworden. Gehoorzaamheid moet andere vormen aannemen dan het observeren
van opgelegde normen. Anders rest een kleurloos collectivisme, uniformiteit. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vragen vertrouwen van de overheden.
Smits sprak op uitnodiging van SNPR voor meer dan honderd seminariedocenten
tijdens een studiebijeenkomst te Culemborg op 22 mei 1963 de inleiding uit De urgentie
van de studiereorganisatie voor de Nederlandse grootseminaries. Meer uitgewerkt, voorzien van
veel voetnoten en een samenvatting van de gedachtewisseling werd de voordracht gepubliceerd rond 10 oktober 1963.158 In de inleiding toont de spreker zich op de hoogte van
bedrijfspsychologie en het bijpassende Engelse jargon. In een klerikaal gezelschap zal dat
even wennen geweest zijn. Weerstand tegen veranderingen bereikt men door breed overleg
met betrokkenen. Dat waren overigens toen de docenten en niet de studenten. Wel wordt
het onbehagen van de laatsten serieus genomen. Bestuurders en docenten hebben een
sociale status verworven met welomschreven gedragspatronen, omgangsvormen, bevoegdheden, voorrechten en voordelen. Noviciaten lopen leeg, er is verzet tegen de instituutsleiding en verloop onder de studenten, het celibaat is zijn vanzelfsprekendheid aan het
verliezen. Hij pleit voor een nieuwe opzet van de programma’s, van dictaat- en werkcolleges. Ook het aantal grootseminaries en de studentenleefgemeenschap zouden anders
ingericht kunnen worden. Waarom is er met zes-en-zestig dogmatiekdocenten geen goed
modern handboek? Maar alleen al zo’n project zou al een nog groter onbehagen losslaan,
merkt Smits fijntjes op. Binnen de Kerk en clerus zijn er nog andere weerstanden dan die
van bedrijfskundige aard. Smits citeert Ortega y Gasset uit 1930. Deze keerde zich tegen
de fictie dat een wetenschappelijke opleiding tot onderzoeker studenten zou opleiden tot
een leidinggevend beroep. Zij zijn dan niet op de hoogte van de dragende ideeën van de
westerse beschaving, maar evenmin geschoold voor het maatschappelijk beroep. Nodig
is een pastoraal instituut, een priesterlijke bediening afgestemd op de hedendaagse mens
in het eigen cultuurgebied. Dat de docent deelneemt aan de research is aan te bevelen.
Eventueel geve men een training in wetenschappelijke methoden aan een kleine groep
studenten. Maar dit valt pas onder het bereik van een universiteit.
Nederland telt in 1963 nog 32 filosofica en 30 theologica. De wijsbegeerte krijgt veelal
twee jaar. Drie jaar is er beschikbaar bij de beide soorten karmelieten, de kapucijnen,
dominicanen en de jezuïeten. In het derde jaar begint men meestal met de fundamentele
theologie. Er is een grote scheiding tussen filosofie en theologie. Wel is er een tendens om
158
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naast de filosofie ook Schrift, kerkgeschiedenis te doceren. Met name de dogmatiek wordt
nogal eens in een rolcursus behandeld. De traktaten staan ook als willekeurige thema’s
naast elkaar. Van een opbouw van een denkproces is dan geen sprake. Er zijn vele vakken;
er ontbreekt menig vak dat men juist bij een opleiding tot zielzorger zou verwachten.
Menig vak bevat ballast. Het onbehagen van de studenten over de scholing is ook in enkele
andere landen zeer groot. Verandering is nodig. Er is een algemeen verspreid gevoel van
onbehagen over de opvoeding én de scholing bij de leiding en bij de studenten. De oude
zegswijze fides quaerens intellectum geldt: het geloof van de student zoekt naar inzicht voor
zichzelf en voor anderen. De zielzorger is communicator. Daarvoor moet hij zich inleven
in de huidige cultuur en tijd; in de hedendaagse wijsbegeerte met haar nieuwe mensopvatting; in de geschiedenis van die wijsbegeerte in de literatuur en kunst. Zij zijn weergave
van de wijze waarop de mens van vandaag zijn mens-zijn ervaart. Hij moet kennis hebben
van het evolutionistische denken van de natuurwetenschappen, in het bijzonder van de
biologie, en ook in de structuren van de maatschappij. Die kunnen niet even in het vijfde
jaar nog meegegeven worden.
De criticus doet ook een voorstel tot reconstructie van het studieprogram. De veelheid
van vakken – vaak niet goed onderscheiden, en vooral overbelast – kan tot vijf clusters
worden terugbracht. 1) De Heilige Schrift. 2) Kerkgeschiedenis, vooral de recente en
eigentijdse. 3) Antropologie, kern van de wijsbegeerte – en in zekere zin: de gehele
filosofie. 4) Morele oriëntatie, met aandacht voor de expressies in de kunst. 5) Training
van methodieken: gesprekstechniek (voor de studie en voor de praktijk van de zielzorg),
studiemethoden, de diverse vormen van kritiek, schrijven en (s)preken.
De verslagen van het provinciaal kapittel 1967 – van provinciaal Sigibald Hogenboom en
van visitator Aemilianus Peters – spreken ook over rekrutering en opleiding.159 De teruggang in tal en kwaliteit van de leerlingen van de colleges heeft geleid tot sluiting van
Katwijk en Megen. Venray wordt behouden. Het aantal novicen nam telkenjare af: in 1961
24, 1964: 18, 1966: 15, nu: 9; het aantal fraters 138, 105, 80 – een verval van 24%, veel
hoger dan het landelijk gemiddelde van 14-18%. In 1966 was besloten in september 1967
geen noviciaat meer te beginnen. Men zal afwachten, hoe de studentengroep in De Bilt zich
ontwikkelt.
In juli 1967 werden enkele minderbroeders priester gewijd in de St. Everarduskerk te
Wijchen. In 1964 was al besloten de wijding voortaan op 14 juli, Sint Bonaventura, te
houden in plaats van op de traditionele halfvastenzondag Laetare.160 Vanaf 1900 waren de
broeders-priester in Weert gewijd; Werner/ Jan Sloot was de laatste. In 1966 berichtte het
provinciebestuur dat de fraters L. Raedts en N. Ploegmakers op hun verzoek in het
Bedrijfsapostolaat Amsterdam zouden gaan werken en niet gewijd zouden worden. 161
In 1967 valt dan de sluiting van de klericaten. De laatste fraters vertrokken uit Alverna;
het eerste grote studiehuis sloot als laatste. De franciscanen gingen met andere groeperin159
160
161

N.S. 37 (1967) 78.
Mededelingen, in: N.S. 34 (1964) 397.
N.S. 36 (1966) 309.

OVERLEG EN BESLUIT

257

gen – inclusief de seculieren – niet in Nijmegen, maar in het Utrechtse studeren. En wonen
in rijtjeshuizen in De Bilt: vier maal vier en een rijtje van vijf eengezinswoningen. De
studenten stonden onder leiding van magister Wim Vrolijks, in 1974 vervangen door
Eugène Plouvier. Zij werden verzorgd door een lekenbroeder en mw. Dien Nagelkerken,
verpleegster en kostjuffrouw in Megen – en nadien enkele jaren verpleegster te Alverna.
Samenwerking met gelijkgezinden was niet gerealiseerd; men voegde zich bij de clerus van
de kerkprovincie, zoals eigenlijk allang was gedaan. De komende jaren zouden individuele
studenten een andere koers kiezen dan die naar de wijding. Hoezeer het weer zou omslaan,
besefte nog niemand – men zou het meemaken. Men was ook enkele decennia geleidelijk
tot het besef gekomen, dat het niet langer kon, zoals het ruim een eeuw was gegaan.
Hendriks laat definitor Van Munster zijn twijfel uiten: ‘Of october 1967 met gouden of met
zwarte letters in de annalen ... wordt geschreven, is nog niet helemaal duidelijk’.162

S AMENVATTING
Netwerk
Het overleg over de vorming en het onderwijs nam in de naoorlogse jaren toe. De kritieke
positie van de Kerk en de orde werd enigermate beschreven en geanalyseerd. Behoudende
stemmen waren er: de problemen in de opleiding zouden vooral aan de jeugd en te
meegaande oversten te wijten zijn. Er was echter sinds decennia een sterke kerngroep
gegroeid van oversten, lectoren en een aantal andere geschoolde broeders die open stonden
voor een kritische analyse van de bestaande situatie. Ook fraters – onder wie (sub)diakens
– van de oudste cursus lieten zich horen. Via een enquête konden alle broeders zich
uitspreken. De groep van een dertigtal lectoren bepaalde door zijn scholing en studie voor
een groot deel de geesteshouding van de provincie. En, zoals gezegd, uit hun rangen
kwamen niet zelden de ministers-provinciaal, de vicaris en definitoren.
Het model van de opleiding was dat van een quasi-universitaire instelling, waar ieder
zijn eigen leerstoel had. Oplossingen voor de problemen werden gezocht: een verrijking
van het studieprogramma met meer ‘profane’ vakken, zelfs een derde jaar voor het filosoficum werd overwogen. Enkele elementen van het kloosterlijk leven werden afgeschaft,
kledingvoorschriften werden gegeven als alternatief op het habijt. De beslotenheid van de
studiehuizen werd enigermate doorbroken door contacten van de fraters met andere orden
en congregaties, activiteiten in de vakantiemaanden en stages voor oudere fraters, met
name de diakens.
In de tijd rond het Tweede Vaticaans Concilie versterkte de provincie zichzelf met tal
van commissies, ondermeer een Secretariaat voor Opvoeding en Onderwijs. Het concilie had
verwachtingen gewekt, een Nederlands Pastoraal Concilie was gevolgd én een internationale
162 Maturus Hendriks OFM, Vaarwel aan het clericaat. Kleine geschiedenis van de overgang van de fratersopleiding
OFM naar de Utrechtse Hogeschool en naar een nieuwe leefsituatie in De Bilt onder leiding van W. Vrolijks en van het
geleidelijk uiteenvallen van die gemeenschap binnen 9 jaar (Heerlen 1976).
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bijeenkomst van franciscanen, ook al in Nederland. Ondanks het vernieuwende karakter
van deze gebeurtenissen versterkten zij nog even de bestaande situatie. Mede door reacties
vanuit Rome, paus en curie, zou het verval van de instituties Kerk en Orde doorzetten. Of
dat zonder meer verlies was, is te betwijfelen. Ging het niet om een radicale wending,
bepaald door de verregaande sociale en culturele verhoudingen – ook in Nederland, zo
lange tijd een behouden natie? Polarisatie onder de broeders bleef niet uit, zeker in de jaren
van Romeinse reactie op het voorbije concilie. Juist de ontwikkelingen in Nederland werden
publiek nieuws. Velen traden uit, ook priesters – wetenschappers niet uitgezonderd.
Van bevelshuishouding ontwikkelde de provincie zich naar een groep met veel overleg,
waaraan meer broeders gingen deelnemen dan uitsluitend de benoemde gardiaans. Eerder
gaf het bestuur opdrachten tot werk of studie met een beroep op de gelofte van gehoorzaamheid die door de broeders was afgelegd. Na 1967 zou de provincie zelfs geen
werkgeefster meer zijn: de broeders moesten zelf passend werk vinden. De nadruk kwam
te liggen op de broederschap, op de sociale contacten, op kleine communiteiten, desnoods
als regionaal netwerk. Steeds meer zou het gesprek van de slinkende groep broeders een
persoonlijk karakter krijgen. De historische ontwikkelingen vielen bovendien samen met
het ouder worden van de individuele ordesleden.
Vorming en scholing
Niet elke magister fratrum bleek een voldoende (ped)agogische instelling te hebben. En dat
terwijl deze functionaris bijna de enige persoon was met wie de fraters contact hadden.
Er waren enkelen die meer begrip van de psychische ontwikkeling van de jeugd hadden
dan een collega die slechts selecteerde op het passen van de frater in het conventionele
franciscanendom. Het heersende katholieke denken bracht met zich mee, dat er weerstand
was tegen een psychologische benadering van problemen. De voorschriften van de moraal,
van de kloosterregels, de collectieve dagorde en activiteiten vroegen ‘overgave’. Het
geestelijk leven zou voor psychologen niet toegankelijk zijn. En was het in de burgermaatschappij, ook voor vele kerkleden, niet noodzakelijk om eigen behoeften en gevoelens niet
te zwaar te laten wegen?
Het traktaat De Actu Humano uit het studieprogramma was beperkt als het ging om een
beschouwing van ‘menselijk gedrag’. Het sprak over de vrijheid en redelijkheid die
noodzakelijk waren voor het bepalen van de kwaliteit van moreel gedrag. Juist waar het
om het morele leven gaat, spelen psychologische factoren een grote rol. Én de persoonlijke
situatie. Geloven, in de religieuze zin van het woord, is primair een act. Beleving, overtuiging, gezindheid en gedrag zijn subjectief, d.w.z. van een persoon. Persoonlijk geloof wordt
niet gewonnen met het aannemen van dogmatische formuleringen en morele wetten, laat
staan met het afdwingen daarvan.
Het onderwijs heeft pedagogische aspecten. Jongeren zochten een voldoend samenhangend begrip van ‘mens en wereld’, van de eigen plaats en van de taken als religieus en
priester. Enkele lectoren onderkenden, dat de fraters, bijna allen jonge abituriënten van
het secundair onderwijs, behoefte hadden aan een redelijk verantwoorde én voldoend

OVERLEG EN BESLUIT

259

samenhangende kijk op mens en wereld. Het was niet genoeg dat een docent zijn eigen
hooggeleerde aanbod in een monoloog sleet. Tijdschriften en academies van fraters laten
ook zien, dat minstens een deel van deze studenten hun weg wist te vinden in moderne
literatuur.
Het onderwijs was geen beroepsopleiding, wel voorbereiding op het priesterlijk bestaan,
primair als liturg en predikant. Maar juist Nederlandse franciscanen kwamen in diverse
werkzaamheden en functies terecht: middelbaar en hoger onderwijs, bestuursfuncties,
sociaal en jeugdwerk. Algemene vorming was het ideaal van het hoger onderwijs. De te
verwerven habitus bestond vooral in taalvaardigheid in gesproken en geschreven woord.
Een priester moest een persoonlijkheid zijn, boven een kerkvolk staande dat goeddeels
weinig geschoold was. Overigens droegen ook de franciscanen zelf met hun R.-K. middelbaar onderwijs, zelfs met hun kleinseminaries en studiekloosters, bij aan de intellectuele
en maatschappelijke emancipatie van de katholieken. Sociale vaardigheden ontbraken bij
de broeders niet. Menige priester wist wel een juiste houding te vinden, maar dan wel
binnen de heersende verhoudingen tussen clerus en kerkvolk. Ook hier veranderde de
mentaliteit, zij het pas in de jaren 1960. Toen kregen de eersten een pastoraal-klinische
training om de medebroeders verder te scholen.
Wat de onderwijsinhoud betreft: Rome bleef aandringen op het doceren van scholastiek
denken; met name de leer van Sint Thomas (in de vorm van neoscholastiek en neothomisme) werd voorgehouden. De minderbroeders konden de Engelachtige Doctor wel zien als
een voorbeeldig katholiek denker. Zij hadden echter ook andere voorbeelden: hun eigen
Sint Bonaventura en Johannes Duns Scotus. Er werd geen eenvormige eigen doctrine
gehanteerd. Aan de druk om de priesterkandidaten te scholen en te vormen volgens de
kerkelijke voorschriften was echter niet te ontkomen. Het jaar 1954 was er maar één in
de geschiedenis van repressie van alternatieve geesten door het hoogste kerkbestuur. De
‘geestelijke bevrijders’ moesten zich nog laten gelden.
Sinds omstreeks 1900 bereidden steeds meer lectoren zich op diverse universiteiten
voor op hun onderwijstaak. Andere academici, een goed deel gepromoveerd, ging op
andere terreinen aan het werk. De thema’s van de vele dissertaties lagen niet zelden ver
buiten het katholiek terrein. De vakken lagen op wijsgerig, empirisch wetenschappelijk,
historisch en theologisch terrein. De filosofie werd zelfstandig, verrijkt met de geschiedenis
van het denken. De spanning met de theologie nam toe, al waren niet alle docenten in de
‘kerkelijke wetenschappen’ behoudend. De docenten in de fundamentele theologie én de
dogmatiek verschilden wel van enkele lectoren in de moraal. De moderne denkers,
waarmee docenten én studenten kennis maakten, waren niet zonder meer ‘existentialisten’.
De voornaamste lector filosofie was na grondige kennismaking met scholastiek en existentieel denken aanhanger van de analytische wijsbegeerte geworden. Er ontstond een zelfs
persoonlijke spanning tussen de docenten filosofie. Het concept ‘christelijke filosofie’ werd
een kwestie. Voor de een was de wijsbegeerte ‘neutraal’ ten opzichte van het christelijk
geloof van de denker. Anderen stelden dat reflectie op de eigen existentie niet kon afzien
van het christenzijn.
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Kernpunt voor de geloofsreflectie was het begrip Openbaring. Het ging voor een
theoloog als Sanders om het leven van de Kerk, niet om het aannemen van het verwoorde
depositum fidei. Het overnemen van dogmatische formuleringen is nog niet geloven. Vanuit
de evangeliën, de traditiones werden steeds geloofsinhouden voorgehouden. De koppeling
van het zogeheten Nieuwe Testament naar het Oude, het joods godsbesef werd echter nog
zelden gemaakt. De historiciteit speelde een wezenlijke rol. De moraaltheologie, liever: de
katholieke zedenleer, werd bekritiseerd. Van een collectie verboden, vooral betrekking
hebbend op de seksualiteit (en dan nog beperkt tot de copula carnalis), werd de overstap
gemaakt naar een deugdenleer. Sterk was het onderwijs betreffende Bijbel, aangevuld door
enige patrologie.
Er was de eigentijdse burgerlijke moraal, met name inzake de seksualiteit. Onkuise
gedachten en handelingen kregen in kerkelijke kring de eigen sancties. In kloosters en in
opleidingshuizen was het nagenoeg zwijgen over de seksualiteit wel extra ongunstig. De
kerkgeschiedenis was meer dan legitimering van het bestaan van de R.-K. Kerk. De
aandacht voor de breuk tussen Rome en de Reformatie was groot. Opvallend was het
nagenoeg ontbreken van de sociologie. Er werd, hoe dan ook, vanuit de Kerk gesproken.
In de kerkgeschiedenis en de theologie werd ook wel óver de Kerk gesproken. Een
sociologische benadering van het instituut Kerk, van de functies van de leer en de ambten,
bleef in de reguliere opleiding nog uit. Het eerste sociografische onderzoek en het latere
K.A.S.K.I. bleven een dienst aan de kerkprovincie in haar conventionele vormen. De
franciscaanse geschriften werden literair-historisch onderzocht, de stap naar de spiritualiteit
werd nadrukkelijk gemaakt.
Vele fraters waren niet studieus. Zij waren gekomen voor het priesterschap, het ambt,
het werk als pastor – niet zelden het liefst in een missiegebied. Een deel van de studenten
toonde zich wel én belangstellend én begaafd. Men zag hen ook terug, vaak gepromoveerd,
als lector, wetenschapper, bestuurder.

Wending
De provincie werkte vanaf het begin van de twintigste eeuw mee als een krachtig onderdeel
van de R.-K. kerkprovincie. Zij kwam tot bloei en grote activiteit in een zeer bepaalde en
voorbijgaande fase van de geschiedenis van het zich herstellend, emanciperend en verzuilend, missionerende katholieke volksdeel. De orde was al vanaf de tijden van Franciscus
klerikaal van karakter geworden. De intrede in deze periode van ruim een eeuw was vooral
gemotiveerd door het verlangen om priester te worden. Niet zelden speelde de financiële
kant een rol. Deklerikalisatie zette door, vooral na 1967 onder de groep studenten in De
Bilt/ Utrecht. De broeders hadden zich grondig en in vele bijeenkomsten bezig gehouden
met de franciscaanse geschriften. De aandacht voor de franciscaanse spiritualiteit bloeide
op, vooral gevoed door studies van Duitse minderbroeders. Eerder was het franciscaanse
karakter van de provincie vooral een kwestie van groepsmentaliteit geweest. Samenwonen,
een uniforme kleding en haardracht, dagorden, deviezen, jargon en eigen devoties hadden
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de functie om de eigen groep gezicht te geven. Juist de grote studiehuizen te Alverna,
Venray, Weert en Maastricht waren als de ‘slagkruisers’ van een machtige groep geweest
van clerici, bijgestaan door zogeheten ‘lekenbroeders’. In het onderwijs ziet men een
omzichtige evolutie in plaats van revolutie. Men vermeed conflict met Romeinse curiale
instanties en personen. Ingrijpend waren de beslissingen op persoonlijk vlak: het heengezonden worden en het eigener beweging uittreden vooral in de jaren na het Tweede
Vaticaans Concilie.

6 Ter vergelijking

Is er iets te noteren bij andere religieuze orden en congregaties over de studiehuizen, de
scholing van de docenten of lectores, de kwaliteit van het onderwijs en de aard van de
werkzaamheden van de eenmaal afgestudeerde paters? Van een stelselmatig onderzoek naar
de vele andere groepen in Nederland kan hier geen sprake zijn. En dat is zeker nodig, als
men iets over het feitelijk gegeven onderwijs en de gedachtenwereld van een orde wil
weten. Het is niet te verwachten, dat de ontwikkelingen bij de franciscanen uniek waren.
We hebben hun geschiedenis nadrukkelijk binnen wijdere contexten geplaatst: algemenere
veranderingen in de samenleving en cultuur, in het denken en doen troffen alle kerken
en orden. Alle reguliere groepen moesten zich herstellen in de loop van de negentiende
of twintigste eeuw. In de loop van de twintigste eeuw konden zij op de een of andere wijze
meewerken binnen en buiten de Nederlandse kerkprovincie. Na de Tweede Wereldoorlog
daalde het ledental manifest, het typisch kloosterlijk karakter en de verregaande separatie
tussen clerici en laici namen af. Oversten, docenten en ook wel studenten verwerkten
vooral vanaf de jaren 1960/ 1970 de crisis.
Struyker Boudier informeert in de delen III. In Godsnaam… en IV van zijn grote werk
over het wijsgerig leven in Nederland en vlaanderen. Een zwerm getuigen overvloedig over
auteurs en docenten wijsbegeerte van diverse orden in de Nederlanden gevestigd, hoewel
hij soms ook theologen, andere wetenschappers, sociale werkers en devote schrijvers
vermeldt.1 We noteren zeker niet alle namen. En we pogen niet de uitweidingen over hun
denken die de auteur bij sommige personen geeft, weer te geven. Het gaat er vooral om
te zien, hoeveel docenten er de titel doctorandus of doctor verwierven. Aan de scholing,
eventuele promotie en wetenschappelijke arbeid van docenten kan men enigermate het
gewicht van de opleiding afmeten. Zijn historische aantekeningen beginnen met 1880, de
jaren van opkomst van het neothomisme. De auteur bevestigt onze mening, dat er over
de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs aan de toekomstige priesters bij de minderbroedersorden van ca 1850 tot 1880/90 nauwelijks iets te zeggen is. De opleidingen van
bijna alle orden kenden tot dan toe nauwelijks geschoolde docenten. De meeste orden zijn
door de scheiding van België en Nederland tot afzonderlijke provincies geworden in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Als aanvulling op de namen die Struyker Boudier
noemt raadpleegden we twee uiteenliggende jaargangen van de Pius Almanak: 1930 en
1960. Daar worden echter niet steeds de docenten met naam en titel genoemd.
1 C.E.M Struyker Boudier, Wijsgerig leven leven in Nederland en België 1880-1980 dl. II. De Dominicanen,
(Nijmegen 1968), dl. III In Godsnaam. De Augustijnen, Carmelieten en Minderbroeders (Nijmegen 1987)., dl. IV
Een zwerm getuigen (Nijmegen 1999). De gegevens zijn via de index van de boeken te vinden. De auteur droeg
één van de delen op aan de Vlaamse franciscaan dr. Désiré Scheltens, tijdens zijn hoogleraarschap wijsbegeerte
in Nijmegen collega van Struyker Boudier.

264

VOOR KERK EN MENSENWERELD

Monniken en norbertijnen
Aan de opleiding bij de monniken (benedictijnen, cisterciënzers en trappisten) in hun
abdijen gaan we voorbij. In principe vond die in hun eigen huis plaats, waarschijnlijk min
of meer ad privatim, gezien het zeer kleine aantal van intreders. De cisterciënzers van
Nieuw-Kuijk hadden wel een kleinseminarie op hun erf, de trappisten van Lilbosch een
middelbare school. Anderen volgden ondermeer in Megen bij de franciscanen en in Uden
bij de kruisheren het secundair onderwijs voordat zij intraden.
Norbertijnen (gesticht in 1120) leven ook in een zelfstandige abdij, al zijn zij geen monniken maar reguliere kanunniken. Wel vormen hun kanonieën een circarie of regio, vergelijkbaar met het franciscaanse custodie of misschien met een ordesprovincie. Naast de Nederlandse abdij van Berne, sinds 1857 in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther gevestigd,
waren er op korte afstand de Belgische van Averbode, Grimbergen, Tongerlo, Postel en
Heverlee. Samen vormen zij een congregatie van abdijen met een generaal-abt. De opleiding van hun priesters vond soms gezamenlijk plaats op één van die lokaties. In deze circarie waren er in 1970 circa 15% academici, verdeeld over 28 disciplines: 40% theologen,
6% filosofen en de rest voor andere vakken. Dat waren zeker niet allen docenten, een aantal
prominent kanunniken waren zeer actief op sociaal en organisatorisch gebied. Dom G. van
de Elsen was de grote voorganger voor de Brabantse boerenstand, W. van Straaten zette
zich in voor de Displaced Persons vanaf 1945 en voor de Oostpriesterhulp. Ook franciscanen werkten mee op kapelwagens, en fraters konden in de laatste jaren van onze periode
werken in de Bouworde in Duitsland en Oostenrijk. Meerdere norbertijnen waren betrokken bij R.-K. middenstandsorganisaties. Hierin komen zij sterk overeen met de franciscanen: het wereldlijke werd door deze ‘geestelijken’ niet geschuwd. Zij werkten bovendien
als ‘volksmis-leiders’ – samen met sacramentijnen en franciscanen – in het bevorderen van
de deelname van het kerkvolk aan de eucharistievieringen. Als docenten worden ondermeer genoemd de doctores J.H.L. Nouwens, J. van Beurden, V. Nijs, G. van der Velden.
Nog enkele tientallen namen kan men vinden in de tekst van Struyker Boudier.

De kruisheren
De ook al uit de dertiende eeuw stammende kruisbroeders, later kruisheren geheten, is
de enige in Nederland gestichte reguliere groep (1211).2 Zij zijn eveneens kanunniken die
de regel van S. Augustinus volgen. Zij hadden te Uden sinds 1866 een open seminarie: de
afgestudeerden konden naar andere orden of congregaties of naar een bisdommelijk corps.
De jezuïeten hadden geen kleinseminarie, maar ook enkele franciscanen deden hun
humaniora in de Brabantse plaats. Het college was ontstaan uit een Latijnse school met
kosthuizen voor de leerlingen, zoals die in het franciscaanse Megen waren blijven bestaan.
Het noviciaat was gevestigd in Neeritter en het studieklooster in St. Agatha bij Cuijk (18552 L.G.A. van Noort, Opkomst en neergang van de Nederlandse provncie van de Kruisheren. Twintig jaar op
zoek naar religieuze identiteit (1957-1977).
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1924), waar ooit de orde weer heropgericht werd. Daarna kwam het studiehuis in Zoeterwoude. Behalve parochieel werk stichtten de kruisheren ook een middelbare school te
Bussum, later voortgezet in Amersfoort.
Vermeld wordt het achttiende eeuwse handboek van Petrus Dens Theologia ad usum
seminariorum et sacrae theologiae alumnorum. Het behalen van academische titels door
ordeleden werd een gevaar voor de nederigheid geacht. De Pius Almanak 1960 noemt de
doctores Th. Van den Elsen, B. Bax, IJ. Snabel en Th. Huibers naast twee ongetitelde
collega’s. De geschiedenis door Van Noort geboden beschrijft vooral de crisis, waarin ook
deze aloude orde geraakte. Hij onderscheidt een ‘dogmatisch-ideologische’ en een ‘psychologisch-fenomenologische’ stroming onder de broeders. Dit paar etiketten is ook voor
andere orden te gebruiken. Treffend voorbeeld voor de interne spanningen is de discussie
rond het theologiseren van de docent Has Verkuijlen. Deze zocht naar een ander spreken
over Jezus Christus dan de gebruikelijke christologie. Daarbij speelde een rol, dat deze
docent oog en oor had voor de andere jeugd die de opleiding begon. De jongeren hebben
behoefte aan het vormen van een gemeenschap en zijn afkerig van autoritaire structuren.
De bezinning op het geloven, ook in de vorm van theologie, moet geen ideologie zijn.

De jezuïeten
De jezuïeten vormden een grote groep regulieren met een geheel eigen aard: een sociëteit,
geen monachale orde en geen mendicantenorde met een vita mixta. Bij de jezuïeten stond
het beoefenen van de wetenschappen – niet alleen de kerkelijke – vanouds op de eerste
plaats. Vele namen zouden hier genoteerd kunnen worden. Zij hadden hun opleidingshuizen in Grave, Nijmegen en Maastricht. Hun ambtsopleiding verschilde van die bij de
mendicantenorden en die van de seculiere seminaries. Over de houding tegenover het wereldlijke behoeft men niet te twijfelen: de vorming aan hun stedelijke colleges (Amsterdam,
Den Haag (eerder Katwijk), Nijmegen, Delft (geen kleinseminaries!)) was erop gericht de
leerlingen eens tot de elite te doen behoren. Zij kenden een andere opzet van de opleiding:
na een noviciaat te Grave werd de filosofiecursus te Nijmegen gevolgd, dan volgde het
getalenteerde deel van de studenten een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit,
de theologiecursus te Maastricht rondde de priesteropleiding af. De franciscanen stonden
overigens dichtbij de jezuïeten, als het om het aantal leden én de waardering van wetenschap en invloedrijke posities in kerk en maatschappij ging. Zij waren voor hen de meest
directe concurrenten en niet de verwante minderbroeders-kapucijnen en -conventuelen.
De redemptoristen
De redemptoristen werden wel eens als verwant aan de jezuïeten gezien, door vervolgers
als ‘verkapte jezuïeten’ beschouwd.3 Na het opheffen van de sociëteit namen deze
3

Th. De Caluwe CssR informeerde nader in een gesprek op 8 maart 2005.
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redemptoristen taken van hen over. Zij verzorgden geen parochies met bijbehorende
activiteiten, hun kloosterkerken hadden de status van openbare kerk. De doelstelling van
de congregatie was prediking in parochiekerken en retraitehuizen. Het moest een prediking
zijn die op een wetenschappelijke vorming berustte. Tijdens alle studie werd de voordrcht
geoefend: dictie, gebaren en mimiek werden intensief getraind. Zij sloten zich echter niet
aan bij de volksmissies zoals de norbertijnen, francescanen en sacramentijnen die gaven.
Het noviciaat was aanvankelijk in Den Bosch. In 1928 werd het college ‘Nebo’ in Nijmegen geopend, nadat eerder jongens waren opgeleid in het juvenaat te Vaals en Roermond.
Wittem in Zuid-Limburg was en is nog hun centrum, van 1836 tot 1968 studiehuis.4 Tot
1882 was het zelfs een internationaal huis met soms studenten van negen nationaliteiten.
Met de scheiding Nederland-België kwam het klooster in 1839 op Nederlands grondgebied
te liggen. Van Rossum, nog docent moraaltheologie had grote invloed op de bouw die in
1890 het vroegere kapucijnenklooster verving. De bouwtekening van de bibliotheek was
van zijn hand. De gevel toont het devies ‘Soli Deo et studiis’: het klooster was gedacht
tussen het godshuis en de bibliotheek. De kerk met aanpalende ruimten hebben de sfeer
van een barokke vroomheid. Uit de tijd van de kapucijnen stammen de beelden van
Franciscus en Antonius, beiden in kapucijner kluizenaarspij. De extatisch geknielde gestalte
van Van Rossum in het even witte marmer heeft romeinse maten. Het rechte beeldje van
de heilige broeder Gerardus in het zwarte toogje oogt uiterst bescheiden tussen de vele
lichtjes van de bedevaartsgangers in de grote nieuwe bedevaartskapel.
In 1836 waren de eerste twaalf studenten overgekomen uit Sint-Truiden. In de topjaren,
even voor de Tweede Wereldoorlog waren er een veertig tot vijftig studenten. In 1966
startte een gemeenschappelijke opleiding met enkele andere congregaties in Heerlen. In
1968 sloot de eigen opleiding definitief. De studenten woonden in enkele convicten. Tot
dan toe was het kloosterleven zeer besloten geweest, maar niet monastiek: de strikte
dagorde werd niet bepaald door de uren van het koorgebed. In de eerste jaren was de
studieduur nog geweest: twee jaar filosofie en vijf jaar theologie.
Met de dominicanen en jezuïeten waren de redemptoristen de eersten die zich toelegden
op de studie van de werken van Thomas van Aquino, zoals door Leo XIII voorgehouden.
Deze drie reguliere groepen voelen zich ook nu nog verwant. De minderbroedersorden
zijn eerder vreemd voor hen. De moraaltheologie had hun grote aandacht. De caluwe wijst
erop, dat aanvankelijk ‘de clergé’, de seculiere clerus, weerstand had tegen de moraalleer
van Alfonsus de Liguori, verwoord in diens Theologia Moralis (1748). De redemptoristen
droegen een moraal uit die een alternatief bood op het rigorisme van seculieren.5 Het gaat
in deze moraal niet om de volmaakte christen die aan de strengste eisen voldoet. De
congregatie had goede Romeinse papieren: hun stichter werd heilig verklaard, en nadien
4 H. Mosmans, Het Redemptoristenklooster te Wittem (1936). Th. De Caluwe is doende een hernieuwde historie
te schrijven.
5 Lodewijk Winkeler, Het onderwijs op Warmond, 1799-1967, in: Trajectia (2000) 134-167 vermeldt de
studieclub gewijd aan het werk van Alfonsus de Liguori te Warmond o.l.v. de bijbelprofessor Borret. Drie jaar
na het vertrek van de president die afkerig was van deze interesse gaven de redemptoristen de eerste retraite
op dit seminarie. ‘Het paard van Troje was binnengehaald’ zei iemand.
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bovendien tot kerkleraar benoemd. De Nederlandse redemptorist Van Rossum werd
kardinaal. Van de huidige aandacht voor spiritualiteit wil men niet weten, het gaat om het
evangelie, stellen zij. Jezus als Redemptor, Verlosser gaf hun de naam redemptoristen. En
om verlossing van de zwakken in de samenleving, ook onder de rijken, gaat het nog.
Handboeken werden tot ca 1850 vervangen door scripta van docenten, totdat er betere
verschenen. J. Aertnys, Theologia Moralis juxta doctrinam S. Alphonsi Maria de Ligorio (Turnhout 1886-1887) werd hét boek voor de moraaltheologie. Er verschenen drie herzieningen
met telkens vele herdrukken tot in 1967. Het latere Das Gesetz Christi van Bernard Häring
werd door redemptoristen voor priesters én ontwikkelde leken vertaald. Het traktaat De
Actu Humano kreeg bijzondere aandacht. Er werd ook psychologie gegeven door de docent
Vaudeville die in Leuven gestudeerd had. In dit verband mag herinnerd worden aan de
Nijmeegse docent, later hoogleraar Calon die grote invloed kreeg op de clerus. Calon was
enige jaren student in Wittem geweest. De pedagogiek was nog zwak. In de na-oorlogse
jaren kwam er de aandacht voor het existentialisme.
De Pius Almanak 1930 noemt als docenten van de priesteropleiding: de doctores B.
Lijdsman, L. Buijs, H. Van der Meulen en zeven andere sine titulo. Voor 1960 zijn het de
doctores R. Kremer, L. Buijs en H.A.B.M. Boelaars.6 W.J.A.J. Duynstee (1886-1968)
promoveerde in Amsterdam (1908) en werd hoogleraar in Nijmegen. ‘Een affreuze affaire’
verhaalt de kwestie die rond hem en de psychiater Anna Terruwe (overleden in 2003)
ontstond door het ingrijpen van Romeinse instanties. Een psychologische benadering, zeker
een psychoanalytische (en dan nog door een vrouw), werd onaanvaardbaar geacht bij de
behandeling van problemen van priesters en seminaristen. ‘Op eenzame hoogte’ is de kop
van de ruime passage van Struyker Boudier over de persoon en het werk van de wijsgeer
prof. Dr. J.J.A. Peters. Zijn metafysiek behoorde ook tot de stof voor Nijmeegse pedagogiekstudenten.

De augustijnen
De augustijnen kenden ook een vita mixta, al was de orde ontstaan door een samenvoegen
van groepen eremieten (1256). Bij hen lag wel de nadruk op de afzondering, meditatie én
de studie. Het wijsgerig en godgeleerd denken van de augustijnen, de karmelieten en de
minderbroeders past in een platoons-augustijnse traditie. Hendrix maakt in verband met
onze historische studie over de franciscanen een interessante opmerking: de augustijnen
hebben lange tijd nauwelijks de geschiedschrijving over hun orde beoefend. Hij schrijft
dit toe aan de augustijnse instelling: ‘de aandacht voor de eeuwige ideeën, ’t tijdloos
transcendente, liever dan voor de verwerkelijking ervan in de tijd, in het historisch verloop
der dingen’. Een opmerkelijk verschil met de franciscanen die zeer veel aandacht aan de

6 Nini Keulers, De Besloten Hof. Kroniek van een Brabantse katholieke familie in de negentiende en twintigste eeuw
(2001) is een van de vele voorbeelden van een grote katholieke familie met priesterzonen. Eén van de leden
was dr. Henri Boelaars CssR, de auteur van het reeds in 1949 verschenen en opzienbarende Onrust in de zielzorg.
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roerige geschiedenis van de franciscaanse beweging hebben gewijd. En het vita mixta woog
bij hen door naar de actieve kant.
De augustijnen ondervonden dezelfde vervolging als de minderbroeders en jezuïeten
ten gevolge van de Opstand-en-Reformatie. De van Keulen en nadien van België afgescheiden Nederlandse provincie dateert van 1895, zij ontwikkelde zich uit enkele overgebleven
staties.7 Aanvankelijk werden de weinige priesterstudenten opgeleid in Gent en Würzburg,
totdat er in Utrecht een studiehuis kwam. Ondermeer te Eindhoven kwam er een school
voor middelbaar onderwijs. Vooral de provinciale overste Wijnandus Beke stuurde jonge
priesters naar binnen- en buitenlandse universiteiten. Na de stichting van de Nijmeegse
universiteit vestigden zij een studiehuis aan de Graafseweg aldaar. Augustijnen doceerden
aan de universiteit of werkten in parochies.8
Na de Tweede Wereldoorlog brachten de augustijnen Kwant, Luijpen, Scharff en
IJsseling het existentialistische denken uit de Franse denkwereld in katholieke kring. Vooral
Kwant publiceerde over de fenomenologie en met name over het denken van Maurice
Merleau-Ponty. De Almanak 1930 noteert de namen van dr. Servus Th. Mackaaij, tevens
provinciaal en van magister Fulgentius H. Franke en baccalaureus Alphonsus J. Claessen
en 4 ongetitelde docenten. De Almanak 1960 noemt voor Eindhoven: dr. Remigius Kwant,
drs. Aurelius Vogels, dr. Honorius Moonen, dr. Nicomedus Luijpen, dr. Reginald Friedemann, Ir. Benedictus Bouman. Dr. Modestus van Straaten was secretaris Onderwijs. Voor
Nijmegen waren er dr. Ansfried Hulsbosch, dr. Albertus Roos, dr. Ephraem Hendrix, dr.
Raphael Kuiters, dr. Adeodatus Vermeulen, dr. Raymundus Schilder, dr. Mar. Agterberg,
dr. Gabriel te Stroete. Voor Culemborg: drs. Lucas Hoogveld, dr. Cyrinus Scharff, drs.
Hieronymus Leenhouwers. Opvallend is hier het grote aantal doctores voor een betrekkelijk kleine groep.

De assumptionisten
De congregatie der priesters van O.L. Vrouw ten Hemelopneming was door een Franse
priester en schooldirecteur gesticht in 1845 en was pas vanaf 1915 in Nederland werkzaam. Zij volgden ook de Regel van Augustinus en wijdden zich aan onderwijs, pers en
de hereniging van de oosterse christenen met de Rooms-Katholieke Kerk. De Pius Almanak
1960 noteert als docenten te Bergeyk de doctores Ernst Wieland, Félicien Sleutjes en een
reeks doctorandi: Thomas de Leeuw, Arnoldus Janssen, Clemens Bolesz, Ephrem Bolk,
Bernardinus Krijnsen, Lebuinus Kolbrink, Paulus Sporken, Bavo Berkers, Patrick van de
Aalst, Arno Brug en Alex Daalhuizen.
7 E. Hendrix OESA, Onze hogere studies gedurende de laatste decennia (1958).
8 Eén van hun initiatieven was het Schriftelijk Studiecentrum Culemborg, waar onder anderen Luypen en
Leenhouwers les gaven voor de cursus M.O.-acte Pedagogiek. Andere docenten kwamen van de Nijmeegse
universiteit, waarbij schrijver dezes, H.B.O.-docent, zich aan mocht sluiten. Dit centrum gaf vooral onderwijzers
en onderwijzeressen kansen tot verdere studie, zolang hun opleiding nog geen toegang gaf tot de universitaire
studie.
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De karmelieten
De karmelieten kwamen eveneens voort uit groepen eremieten. Ook bij hen ontstond er
een scheiding tussen geschoeiden en ongeschoeiden, een gevolg van observantiebewegingen. De Nederlandse provincie van de geschoeiden dateert van 1897. Kloosters en/of
scholen waren er vanouds in Boxmeer (ook een enclave als Megen, Ravenstein en Velp),
in Oss en Zenderen. Titus Brandsma, oudleerling bij de franciscanen te Megen, stichtte een
klooster met kerk in het centrum van Nijmegen. Hij werd er hoogleraar voor de geschiedenis van de wijsbegeerte, maar meer bekend om zijn studies op het gebied van de spiritualiteit. Zoals bij de augustijnen lag de nadruk op de spiritualiteit, op de verzorging van het
innerlijk leven. Middelbaar onderwijs was één van hun activiteiten.
De Pius Almanak 1930 noemt de doctores Cyprianus Verbeek (1868-1949) en Titus
A.S. Brandsma (1881-1942) – beiden waren tevens bestuursleden, Athanasius van Rijswijck
(1876-1966), Hubertus Driessen (1871-1946), Franciscus Sanders, Eugenius Driessen
(1876-1949), Modestus F.A.C.Truyen. Struyker Boudier merkt bij Brandsma ondermeer
op: in zijn fraterstijd was de kwaliteit van de opleiding te Boxmeer laag. Brandsma en
Driessen hebben zich ingezet voor een aanzienlijke verbetering van de opleiding. Verder
noemt hij meteen de karmelietes dr. Edith Stein (1891-1942), evenals Titus slachtoffer van
de Duitse vernietigingskampen. Als joodse uitgeweken naar de Karmel te Echt (L.) werd
zij daar met haar zuster Rosa door de nazi’s weggehaald. Edith was assistente van de
fenomenoloog Husserl geweest. Voor 1960 noemt de Almanak als docenten van het
studiehuis in het gehucht en de bedevaartplaats De Smakt bij Venray dr. Johannes Peters,
drs. Gregorius Kisters, drs. Silverius Sengers naast vijf andere docenten. De ook bruingepijde karmelieten hadden enig contact met de franciscanen te Venray.

De dominicanen
Naar bestuursvorm en kloosterregels gezien hadden de franciscanen veel gemeen met de
dominicanen. Dominicus was tijdgenoot van Franciscus, zij worden samen in de Litanie
van Allerheiligen aangeroepen. Ook de ‘predikheren’ hadden moeite om de provincie en
de eigen opleiding te vestigen na de Reformatie en de suppressie onder de Fransen en
Koning Willem I. In 1858 begon te Huissen de theologiecursus met nauwelijks geschoolde
docenten. Pas in 1866 kwam er de eerste in Rome gegradueerde: pater Joosten. In 1901
werd een klooster te Zwolle bestemd voor de filosofieopleiding. Vanaf het begin in 1923
kon de R.-K. Universiteit beroep doen op deze predikbroeders om leerstoelen te bezetten
voor de cursus maior theologiae die daar uitsluitend aan clerici werd gegeven. De architectuur van het theologicum Albertinum te Nijmegen uit 1932 kon wedijveren met het in 1928
herbouwde filosoficum te Venray. In 1966 ging de gehele eigen filosofieopleiding naar het
Albertinum. Ondertussen waren voor het filosoficum en het theologicum goed geschoolde
docentencorpsen gevormd, veelal na promotie aan het generale studiehuis Angelicum te
Rome. Met name theologie en bijbelwetenschap werden hogelijk gewaardeerd én beoefend.
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De leuze van deze groep regulieren was Ordo Veritatis. Zij suggereert ‘eeuwige waarheid’.
Door de intensieve studie van Thomas teksten wisten ook de dominicanen van de ontwikkeling van het denken.
De werkzaamheden van deze broeders lagen op het gebied van de publiciteit: vele
tijdschriften én de radio, al hadden de dominicanen ook parochies. De werken van Thomas
Aquinas, vooral diens Summa Theologica, vormden de studiestof voor priesters in opleiding.
De opleiding kende tot 1962 een onderscheid tussen een cursus minor en cursus maior. De
studenten van het eenvoudige leerplan leerden hetgeen zij nodig hadden voor het pastoraat
uit handboeken of scripta die ‘in de geest van Thomas’ samengesteld waren. De encycliek
Aeterni Patris (1879) had het thomistische denken sterk, zo niet dwingend, aanbevolen
voor de opleiding van priesters. De dominicanen reserveerden de studie van de teksten
van Thomas zelf voor de begaafde jongeren die geselecteerd waren voor de cursus maior.
Een universitaire graad kon hun opleiding afsluiten. Lectoren werden uit deze groep
aangesteld. De filosofiecursus was aanvankelijk vierjarig, later driejarig. Vakken: logica,
metafysica, kosmologie, psychologie, theodicee, ethica, apologetica. Na 1946 kwam de
geschiedenis der wijsbegeerte en contemporaine filosofie erbij, waarbij lector Thuijs een
rol speelde. Na 1950 werd meer aandacht aan psychologie en sociologie gegeven. Bovendien werd een inleiding op de studie van de H. Schrift gegeven. De bijbel werd in de
filosofiejaren én in die voor de theologie bestudeerd. In 1938 was de kerkgeschiedenis van
de filosofiecursus naar de theologiejaren verschoven. De broeders te Zwolle hadden meer
oog voor nieuwere opvattingen over het thomisme en andere wijsgerige stromingen dan
de Huissense godgeleerden. Lector Barendse werd uit het docentencorps verwijderd. De
wrijving tussen de docenten filosofie en die voor de theologische vakken nam ook hier in
de naoorlogse jaren toe. Alleen al de namen van Van der Ploeg, Maltha en Schillebeeckx
wijzen erop, dat ook de theologen geen uniforme doctrine aanhingen. Winkeler bespreekt
een aantal docenten die in die latere jaren zelfs afstand namen van de door Rome aangeprezen Engelachtige Leraar Thomas.9 Enkele dominicanen stellen nu ook, dat hun broederschap niet past in monachale kloostergebouwen en leefvormen. In 1967 werd nog een
nieuw curriculum gestart, in 1969 gingen ook de dominicanen deelnemen aan de nieuwe
theologische hogescholen.
De Pius Almanak 1930 noemt voor Zwolle Mag. A. Doodkorte, en voor 1960 een
indrukwekkende lijst van docenten te Nijmegen: drie magistri doctores A. Maltha, S. van
der Ploeg en A. van de Putte, de doctores C. Pauwels, Schweigmann, L. Cornelissen, A.
Vismans, I. Driessen, H. van Dongen, A. Schellekens en verder de doctorandi B. Melkert,
R. Bartels, E. de Groot. En niet de vergeten Lucas Grollenberg de exegeet. In Zwolle waren
het mag.dr. Th. De Valk, de doctores B. Willems en N. Versluis, de doctorandi P. van
Elswijk en A. Arntz.

9 L. Winkeler, Thomisme in de twintigste eeuw. De dominicaanse filosofie- en theologieopleiding, in: Jaarboek 1983
Werkgroep Thomas van Aquino (Utrecht 1983) 59-73.
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De minderbroeders-kapucijnen
De archivaris van de kapucijnen drs. Ambrosius Stam bood veel materiaal: archivalia
beschreven en opgeslagen op een reeks diskettes, gereed voor een grondig onderzoek van
hun priesteropleiding. De orde, gesticht in 1528, speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de franciscaanse beweging. Enkele minderbroeders-observanten kregen pauselijk
verlof om een eigen groep te beginnen onder het bestuur van de conventuelen.10 Een
relevant punt in deze beroeringen was, dat deze eerste kapucijnen wel prediking van het
evangelie zochten, maar dat zonder een wetenschappelijke opleiding en al datgene dat deze
mee zou brengen aan behuizing, bezit en privileges. Zij bleven nog lang min of meer
recollect: we wezen al op de inrichting van hun kloosterkoor, gescheiden van het kerkschip
voor de leken. Na het herstel van het kloosterleven in de Nederlanden, te beginnen met
de kloosters te Brugge en Velp, werden toch broeders opgeleid naar voorschriften van de
Kerk voor de priesteropleiding.
De historische ledenlijst telt goed 1800 namen. Daarbij ook degenen die uittraden
tijdens de opleiding en de lekenbroeders. Een groot aantal kapucijnen is naar de Indonesische provincie overgegaan in 1976 – na de periode die in onze studie besproken wordt.
De aantallen studenten per studiejaar waren betrekkelijk klein: van een handvol tot tegen
de twintig man. Uit de tellingen die we deden aan de hand van de ledenlijst concluderen
we: zij waren vooral Brabanders, nogal wat Hollanders en Geldersen, minder Zeeuwen,
Overijsselers en Limburgers, nauwelijks Friezen en Groningers; zeer veel dorpsbewoners
naast een redelijk aantal stedelingen. De kapucijnen hadden niet zoals de franciscanen uit
de Hollandse Zending huis-, schuil- en stadskerken. Na de opleidingstijd en buiten de
kloosters waren kapucijnen evenzeer actief in het sociaal werk als de norbertijnen en
franciscanen. Men vindt hen later in het industriepastoraat, zoals in IJmuiden en Amsterdam. Velen leefden en werkten in Indonesië, met name op Sumatra, en in Chili.
De lokaties voor de filosofie- en theologiecursussen wisselden vaak: Handel, Breda,
Helmond en Udenhout wisselden elkaar enkele malen af. De docenten vormden bij de
kapucijnen geen prestigieuze en geprivilegieerde kaste zoals bij de franciscanen. Wetenschappelijke studie en onderwijs werden er zeker in de twintigste eeuw niet minder
gewaardeerd dan bij de franciscanen. Wel bleef het werk in de wereld, vooral die van
arbeiders en van marginalen als woonwagenmensen, de voorrang houden. En dat nog meer
dan bij de franciscanen die menige positie in het R.-K. organisatiewezen bezetten.
Theo Janssen onderzocht de eerste fase van die periode 1845-1872.11 Hij informeert
over de moeizame start van de studies in Brugge en Velp. Lectoren waren nauwelijks te
vinden. Er waren veel wisselingen. Het voornaamste en soms het enige vak was de moraaltheologie. De lessen dogmatiek kwamen aanvankelijk na het onderwijs in de zedenleer,
maar zij konden niet altijd gegeven worden. Voor de zielzorg behoefden de paters vooral
kennis van de kerkelijk geboden en geboden voor het zedelijk gedrag. De hoofdzaken van
10 J.W. Scheffers, De Kapucijnen. Een kennismaking met hun historie (Utrecht 1979).
11 Theo Jansen, De wetenschappelijke opleiding bij de kapucijnen in België en Nederland (1845-1872) (Rome 1970)
is kapucijn met de kloosternaam Manuel.
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de geloofsleer kende men uit het kerkelijk leven: het liturgisch jaar, de evangeliën en de
catechismus. De provincie telde nog maar goed vijftig man. Ook paters volgden met de
fraters lessen, als er een lector beschikbaar was. Onder de studenten waren soms ook
enkele Ieren. Belgische en Italiaanse kapucijnen gingen immers soms naar Engeland. De
priesterwijding viel soms kort na het noviciaat. De praktijk had mensen nodig. Het
voorschrift van het generalaat dat een lector twaalf jaar in functie zou blijven, kon niet
gevolgd worden. De pietas werd boven scientia gewaardeerd, ook in de moraallessen. Twee
Italiaanse lectoren kwamen voor enige jaren (1869-1872) te hulp: de paters Mariano en
Emmanuel. Mariano gebruikte een vaak herdrukt handboek van Thomas van Charme (een
18e eeuws theoloog), ook nog eens door deze docent tot een compendium bewerkt. Jansen
merkt op, dat deze zoals de meeste franciscanen het probabiliorisme volgt. Een aantal
namen volgt nog en het aantal vakken nam toe met ieder een eigen lector. De voornaamste
steun voor de opleiding kwam van de kanunnik Johannes-Joseph Loiseaux, die intrad als
Pius van Mons. Hij had in Leuven rechten gestudeerd. Deze licentiaatsscriptie van Jansen,
later gepromoveerd en als hoogleraar te Rome werkzaam, bevestigt het beeld dat we
hebben van de opleiding bij de recollecten in de eerste fase. Het is een zeer beperkte
opleiding en van een laag niveau. En het onderzoek moest fragmentarisch blijven, daar er
weinig gegevens zijn uit deze eerste tijden.
Een lijst van broeders die ooit doceerden aan de priesteropleiding telt 120 namen. Deze
broeders waren in de eerste decennia nauwelijks geschoold en gaven soms voor korte tijd
verschillende vakken. De reeks doctores, doctorandi, meesters in de rechten en een
ingenieur telt vanaf 1923 tot in de jaren 1960 bijna tachtig namen.12 De meer permanente
docenten waren de volgende (achter hun namen het aantal dienstjaren):
Anselmus Clarysse h.schrift
Pacificus van den Brand theologie, ius, moraal
Michael Breda filosofie
Archangelus van de Coolwijk moraal, recht
Liberatus Cluts filosofie, kerkgs, dogmatiek,
h.schrift
Natalis Verhoeven filosofie, sociologie
Walterus Ruigrok moraal, ius, ascetica
Aloysius van den Bergh h.schrift
Seraphinus Hoevenaars h.schrift filosofie
Raymundus de Rooij dogmatiek, patrologie,
moraal
Stanislaus Luppes moraal, dogmatiek jus
Florentius van Dam filosofie
Mathias Brans h.schrift

1845 tot 1860(?)
? tot 1876(?)
1864 tot 1876?
1876-08 tot 1904-03-12

15?
18?
12?
28

1884 tot 1903
1883 tot 1904
1888-10-23 tot 1905-06-16
1893-05-13 tot 1907-10-03
1894 tot 1906

19
21
17
14
12

1898-09 tot 1918
1902-10-31 tot 1927-09
1905-10 tot 1916
1906-1918

20
25
11
12

12 Gegradueerden in de Nederlandse provincie van de Capucijnen, mei 1964 met aanvullingen tot 2002,
opgemaakt door de archivaris Ambrosius van der Stam. Onze selectie had als criterium ‘meer dan tien jaar
docentschap’.
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Gaudentius Kloosters ius, schrift
Maximus van Heugten filosofie sociologie
Benvenutus Boom kerkgs patrologie
Pancratius Brans moraal, ius, patrologie, filosofie
Gervasius van de Leemputten theologie, h.schrift
Gondulphus Fermont h.schrift liturgie
Antonius van Gool theologie

1907-10-03 tot 1918-10-08
1907-1934
1909-04-21 tot 1927
1911-09-11 tot 1939
1911-09-17 tot 1924-09-17
1915-10 tot 1920-06-22
1915-10-15 tot 1935-04-10

11
27
18
28
13
13
20

Dr. Vitus Kaarsgaren filosofie
Dr. Hubertus Verweijen ius, moraal
Romualdus Schenkeveld h.schrift
Drs. Clarentius van Neerijnen kerkgeschiedenis
Dr. Anacletus Snijders h.schrift
Dr. Pachomius van Asten filosofie
Drs. Bellarminus Scheerder theologie
Drs. Silvester van Asseldonk fundamentele
theologie, h.schrift, ascese
Drs. Gerlachus Schummer kerkgeschiedenis,
patrologie
Dr. Gregorius van de Boom missiologie
Drs. Fidentius van Beers h.schrift
Drs. Timotheus van de Nieuwelaar filosofie
Dr. Theotimus van de Geer dogmatiek, ascese,
filosofie
Drs. Servatius van de Ven moraal, ius, liturgie
Dr. Optatus van Asseldonk kerkgeschiedenis,
ascese
Dr. Cantius van Pelt filosofie

1917-10-27 tot 1933-09-12
1919 – 1950
1920-07-16 tot 1931 + 1953
1924-09-12 tot 1936-08
1927-09-16 tot 1948
1930-09-15 tot 1942-07-24
1933-09-15 tot 1957-07

16
31
12
12
11
12
24

1933 tot 1955-12

22

1935-10-21 tot 1949-08-08
1935-8 tot 1966-04-11
1936-09-01 tot 1950-07 + 1957
1936-09-10 tot 1953-09-23

14
31
14
17

1939-06-12 tot 1966
1941-07-25 tot 1963-12-30

27
22

1942 tot 1945; 1951 tot 1964
1942-08-12 tot 1948-07 +
1955-08-03 tot 1967

16

1943-07 tot 1966
1945-1959
1949-1966
1950-07-19 tot 1967-07-15
1959-07-14 tot 1965

23
23
17
17
6

Drs. Saturninus Weenink filosofie, sociologie,
economie
Drs. Martinianus Matthijsen filosofie
Mag. dr. Luchesius Smits dogmatiek
Mag. dr. Venantius de Leeuw h.schrift
Dr. Albuinus P.G.J. Leenhouwers filosofie

18

Onder de gegradueerden waren ook leraren (‘professoren’) van het kleinseminarie. Verder
hoogleraren in Nijmegen en Rome, docenten aan de R.-K. Leergangen te Tilburg en
Enschede. Open middelbare scholen hadden de Nederlandse kapucijnen naast hun
kleinseminarie niet. Een twintigtal had aan de Gregoriana van de Jezuïeten te Rome
gestudeerd, elf in Leuven, zestien in Nijmegen, enkelen in Utrecht, Tilburg of Münster.
De ingenieur (studie in Wageningen) werd missiebisschop. Studeren in Rome betekende,
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dat zij vooral het thomistische denken leerden kennen. De wetenschappelijke terreinen
waren op de eerste plaats de theologie, bijbelwetenschap, Oosterse wetenschappen en
missiologie, kerkelijk recht, filosofie. Verder waren er enkele historici, psychologen,
sociologen, geografen, een landbouwingenieur, een bioloog en een medicus. De kapucijnen
kenden weinig historici, maar wel enkele sociologen en pedagogen. Alles bijeen bleven zij
niet achter bij de franciscanen, gelet op het aantal geschoolde, gepromoveerde lectores.
Struyker Boudier schrijvende over de filosofen onder de kapucijnen noemt als eerste
de al genoemde Belg Johannes-Joseph Loiseaux. In 1869 had hij als seculier priester moraal
en kerkelijk recht in Leuven gedoceerd. Hij was oprichter van de Nouvelle Revue Théologique, het wetenschappelijk periodiek later vooral door jezuïeten beheerd. Gervasius H. van
Leemputten en dr. Johannes Geijtenbeek waren vertegenwoordigers van wat in de jaren
1960 ‘normatieve pedagogie’ ging heten: zij leidden het opvoedingsdoel af van de christelijke leer. Zo kon Johannes afleveringen schrijven van de Opvoedkundige Brochurereeks
(O.B.R.), uitgegeven onder leiding van fr. Sigebertus Rombouts van de Tilburgse onderwijscongregatie. Deze frater was hét exempel van die ‘roomse opvoedingsleer’, afgewezen door
de universitaire pedagogen van omstreeks 1960. Voor België geeft Struyker Boudier zeer
veel over Norbertus M.E.M.A. Wildiers, een kritisch denker die pleitte voor de exacte
wetenschappen, democratie en erkenning van het feitelijk pluralisme op levensbeschouwelijk gebied. Hij was hoogleraar in Leuven, de V.S. en Canada.
Van de Nederlandse lectoren noemt hij de theoloog/ missioloog dr. Gregorius L.J.M.
van de Boom, gepromoveerd in Münster (1933). In Wenen studeerde hij culturele antropologie, rassenkunde en prehistorie. Als lector (1940-1967) doceerde hij culturele antropologie en vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Leergangen te Tilburg en Enschede,
missiologie aan de jonge medebroeders. Hij benadrukte ‘de innige verbondenheid van taal,
volk en religie’. Bij Struyker Boudier krijgen veel aandacht het denken en de werken van
dr. Angelinus M.J.M. Freericks. Martinianus A.F.C. Matthijsen bewerkte het werk van
Angelinus. Dr. Cantius P.M. van Pelt gaf lessen psychologie en sociologie. Pius G.J.M.
Wentholt, legeraalmoezenier van 1945 tot 1970 in Indonesië en Nederland, promoveerde
nadien in Nijmegen (1984) op een studie over de arbeidersbeweging en haar priesters. ‘Het
is een instructief overzicht van het praktische sociale denken van de Nederlandse katholieken in deze eeuw en het zoveelste getuigenis van het maatschappelijk engagement van de
minderbroeders in een meer empirische en praktische dan speculatieve en wijsgerige
richting’. 13Adelbertus J.P.C. Snijders promoveerde in 1957 en was nog enkele jaren lector,
voordat hij naar de missie vertrok. Zeer veel werk van dr. Albuinus P.G.J. Leenhouwers
wordt door Struyker Boudier besproken. Hij studeerde in Rome en Leuven wijsgerige
antropologie. Hij schreef ook voor een groter publiek over ‘existentiële’ vragen.14 De
filosofie was geen dienstertje meer van de theologie, of liever: van de kerkelijke doctrine.
Frans Dirk G. Vantina studeerde wijsbegeerte te Leuven, Straatsburg en Parijs en promoveerde op het denken van Ricoeur (zoals de franciscaan dr. Basilius/ Ad Peperzak). Hij
13 C.E.M. Struyker Boudier o.c. (Nijmegen 1992) 172.
14 Dr. Alb. Leenhouwers, Cap, Mens, wie ben je? Kleine handreiking bij het stellen en beantwoorden van de vraag
naar de mens, Averbode 1971. Het is vrucht van zijn wetenschappelijk werk.
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doceerde in Leuven. In de ledenlijst van de Nederlandse provincie is hij echter niet te
vinden. Werenfried T.M. van Venrooy studeerde biologie. De sociaal bewogen
minderbroeder-priester Coelestinus H.J. van der Vorst verliet door tegenwerking van
autoriteiten van Kerk en van de orde de broederschap en de Kerk. Eén opvallende titel van
zijn geschriften was De Kerk en de boterham. De veelgehoorde kritiek op roomse Tilburgse
fabrikanten kwam ondermeer van hem. Medebroeder Henricus W.C.M. Hendrikx was mgr.
Muskens voor met ‘Onder de katholieken zijn er supernaturalisten die met hun zeven jaar
(de jaren des onderscheids) nog niet weten, dat iemand laten verhongeren veel erger is dan
stelen’. Deze lector fundamentele theologie werd wel ontslagen, toen hij zijn afkeer van
de integralisten bekende. Mgr. Diepen legde hem nog een schrijfverbod op, mgr. Bekkers
maakte later excuses aan deze minderbroeder. 15
De archivalia bieden informatie over tal van cursussen van kapucijnen, van de eigen
docenten en handboeken van niet-kapucijnen. Vele kapucijnen hebben persoonlijk
informatie aan de archivaris verschaft, zodat men ook weet in welke jaren een en ander
gebruikt is. De weergave alleen al van deze handboeken zou buiten de proporties van dit
hoofdstuk vallen. Duidelijk is wel, dat voor de filosofiecursus Reinstadler vanaf het begin
van de twintigste eeuw gebruikt is met aanvullingen uit andere werken: die van Mercier,
Beyssens … Voor de moraal was het vooral Cathrein. Ook bij deze minderbroeders
brachten de naoorlogse jaren veranderingen op theologisch én filosofisch gebied, veelal
in de voorkeur voor het existentiële denken. Zoals gezegd, het Bossche archief biedt stof
voor een afzonderlijk onderzoek.
Jan Scheffers interviewde zijn medebroeder Luchesius/ Ton Smits (1918-), ingetreden
in 1937.16 Deze ging na de priesterwijding kerkgeschiedenis studeren in Leuven, maar hij
ging over op dogmageschiedenis. ‘Ik merkte er dat we bij de kapucijnen een goede
opleiding hadden gekregen. We werden aan het werk gezet. Het was heel lang gebruik
geweest om in de opleiding te zoeken naar bevestiging van de kerkelijke uitspraken in de
bijbel, bij de kerkvaders en in de traditie. We onderzochten het ontstaan van die uitspraken. Als de omstandigheden veranderen, zouden ook die uitspraken moeten veranderen.
Maar dat was nog geen gemeengoed geworden’. Hij verdiepte zich daarnaast in tal van
andere wetenschapsgebieden, ook buiten het alpha-gebied, en zou dat blijven doen tot op
hoge leeftijd. Sterrenkunde was van jongsaf zijn hobby.17 Hij werd professor in de systematische theologie aan de opleiding van de kapucijnen in Udenhout en aan het grootseminarie
van het bisdom Den Bosch. ‘Hij gaf zijn lessen een existentialistische inslag’, noteert
Scheffers. De professor promoveerde magna cum laude op een onderzoek naar Augustinus
in het werk van Johannes Calvijn. Na nog twee jaar studie behaalde hij de magistertitel in
Leuven. In protestantse kring gaf hij vele spreekbeurten over Calvijn. In 1965 publiceerde
hij ondermeer Vragen rondom de Eucharistie, Actuele vragen rondom de Transsubstantiatie en
de Tegenwoordigheid des Heren in de Eucharistie, een poging om de eucharistie op een
15 Struyker Boudier o.c. (Nijmegen 1992) 174-175.
16 Jan W. Scheffers, Bij mij is elke dag veel te kort, in: Kap en Koord (2004) nr. 1 p. 20-23.
17 Een voorbeeld: Zoeken en gevonden worden, in: A.H. Smits (red.) Op zoek naar zin. Katholieke, protestantse
en humanistische levensverhalen (1991) 65-80, een uitgave van het Nederlands Gesprekscentrum.
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menselijke wijze te begrijpen. Na het opheffen van de grootseminaries en studiekloosters
werd hij hoogleraar aan de Theologische Faculteit te Tilburg en was hij jarenlang gastdocent te Leuven. Hij was ondermeer deelnemer aan het Nederlands Gesprekscentrum
(1949), voortgekomen uit contacten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het gijzelaarskamp
te Sint Michielsgestel.
In zijn toespraak te Culemborg in mei 1963 (die bij zou dragen tot de concentratie van
de opleidingen) noemt mag. dr.Luchesius Smits OFMCap het aantal van 32 filosofica en
30 theologica. De filosofiecursus duurt bij de meeste seminaries of studiekloosters twee
jaar. Een driejarige cursus hebben de geschoeide en de ongeschoeide karmelieten, de
kapucijnen, jezuïeten en dominicanen. Smits merkte op, dat er overal een sterke scheiding
is tussen de filosofie c.a. en de theologische vakken. En er zijn vele historische vakken,
terwijl er weinig wordt gedaan aan de voorbereiding op de zielzorgpraktijk. In 1964
richtten de kapucijnen samen met het Gezelschap van het Goddelijk Woord (S.V.D.) en
de missionarissen van de H. Familie het Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie
(G.I.T.) op in Tilburg. Onder anderen werd zijn medebroeder Piet Leenhouwers er docent.

De minderbroeders-conventuelen
Voor de kleine groep conventuelen moest een gesprek met minister-provinciaal Theo
Scholtes en een enkel boek volstaan. De Nederlandse paters, fraters en broeders maakten
deel uit van een Belgisch-Nederlandse provincie tot 1954. Het aantal leden bleef beperkt.
Hun werkzaamheden beperkten zich tot het pastoraat in enkele parochies. De kledij, zwart
habijt en collaar, zelfs met bonnet als hoofddeksel deed hun min of meer gelijken op
seculieren. De opleiding werd genoten in diverse plaatsen in België, Nederland, Duitsland,
Italië. De paters waren daardoor vroegtijdig internationaal georiënteerd. Anders dan bij
de franciscanen hadden zij geen grote jaarklassen. Zeker in de laatste jaren vóór de
opheffing van alle studiehuizen van seculieren en regulieren volgden meerdere conventuelen universitaire colleges, zoals voor filosofie in Leuven. De ordesprovincie had ook
nauwelijks kloosterlijke gebouwen, kleine conventen op een pastorie waren gebruikelijk.
Halle (B), de Limburgse plaatsen Urmond en Wijnandsrade hadden een kleinseminarie.
Het kasteel van Wijnandsrade was van 1872 tot 1910 in bruikleen aan Duitse jezuïeten
die tijdens de Kulturkampf moesten uitwijken. Tot kleinseminarie bestemd voor de
conventuelen leverde de opleiding tot 1953 veertig priesters op. De Pius Almanak noemt
geen namen van docenten.
De conventueel Mattheus Luppes informeert over een aantal kloosters en pastorieën
bij kerken die niet altijd rectoraten waren.18 De meeste lagen in het mijngebied van ZuidLimburg, tussen die van de minderbroeders-franciscanen van Heerlen, Sittard en Kerkrade.
Van 1854 tot 1889 was het klooster te Urmond het enige klooster, bestemd voor het
noviciaat van de clerici. Het noviciaat werd veelal in Halle (B) gemaakt. In 1914 werd de
18 Mattheus Luppes OFMConv, Schets van de Geschiedenis der Minderbroeders Conventuelen in de beide Nederlanden van 1220 tot 1953 (Hoensbroek 1954).
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kerk te Hoensbroek-Kouvenrade, later Mariarade geheten, gesticht. Geleidelijk kwamen
er woningen, ‘kolonies’ voor de mijnwerkers. Ook in het nabijgelegen Brunssum-Treebeek
kwamen er conventuelen. Een andere plaats van vestiging, ook in 1921, was Kaalheide,
een gehucht van Kerkrade tussen de mijnen Willem Sophie en Wilhelmina. Zij hadden in
dit Limburgse mijngebied dus dezelfde posities en activiteiten als de franciscanen.

Franse congregaties
De Priesters van de Heilige Harten (SS.CC.), de Paters van het H. Hart van Jezus (SCJ), de
Missionarisen van het H.Hart (M.S.C.) en de nog afzonderlijk te bespreken Paters van het
Allerheiligst Sacrament (SSS) of Sacramentijnen zijn congregaties van Franse origine. Zij
stammen veelal uit de negentiende eeuw en zijn meermalen uit Frankrijk verdreven door
de daar heersende laïcistische regimes. Voor de SS.CC. gaf Rogier van Rossum een uiteenzetting die ook van belang is voor andere congregaties en zelfs voor ons onderwerp in het
algemeen.19 Zijn congregatie werd in Parijs – in de Rue de Picpus – gesticht in 1800. In
de jaren 1880 kwam zij ook in Nederland met een eerste vestiging in Grave. De toeloop
van nieuwe leden werd sterk bevorderd door de legendarische figuur van Pater Damiaan,
de priester van de melaatsen op Molokai. Grofweg geschat telde de provincie ooit goed
vijfhonderd leden. Het kleinseminarie was in St. Oedenrode, alleen in Goes stichtten zij
een middelbare school. Het noviciaat lag in Ginneken, het grootseminarie in het Limburgse
Valkenburg en het pastorale jaar werd in Nuland gevolgd. Van docenten herinnert hij zich
alleen Kockelmans, Renckens (niet de exegeet), Munier, Janssens, Verschragen. De inhoud
van het onderwijs was traditioneel, in de jaren 1957/ 1958 kwamen de empirische psychologie en sociologie op het programma. Gezien het werk voor de gezinnen had men daar
mee oor voor dan voor de heersende theologie. Voor sommige vakken doceerden ook
anderen dan confraters b.v. Lucas Brinkhoff OFM voor liturgie.
Van Rossum studeerde missiologie in Nijmegen en maakte studiereizen in ZuidAmerika, met name in Brazilië. Hij ontmoette daar franciscanen die niet zelden helemaal
‘Braziliaans’ waren geworden. Hij was hoogleraar, eerst aan de Theologische School te
Heerlen, daarna in Nijmegen. Hij had als jonge priester de studieopdracht niet gekregen
om het docentencorps van de eigen congregatie te versterken, het doel van deze congregatie lag in de missies. Merkwaardig is wel, dat deze paters ook aan ‘Inwendige Zending’, dus
in eigen land, deden. Zij beheerden nauwelijks parochies, maar bewerkten gedurende een
aantal weken met een team de katholieke gezinnen. Huisbezoek, de intronisatie van een
H.Hartbeeld en vooral tijdschriften beoogden het godsdienstig leven te bevorderen. Ook
de pers werd als middel benut.
De spiritualiteit van deze congregatie richtte zich op het leven van Jezus. Onderscheiden
werden diens kindsheid, het verborgen leven, het openbare leven en de dagen van zijn
kruisiging. Gelovigen van onderscheiden levensfasen konden zich aangesproken weten.
19

Cor Rademaker, Geroepen om te dienen. De Congregatie van de Heilige Harten (1800-1987) (Bavel 1987).
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Van grote betekenis was de verborgenheid van de Heer in hét sacrament, de eucharistie.
De momenten van adoratie van de hostie, geëxposeerd in de monstrans, behoorden tot
dagorde van deze groep. Bij de sacramentijnen zullen wij hetzelfde zien. De priester werd
ook nadrukkelijk als een alter Christus gezien. Deze paters bemanden ook diocesane
seminaries in Brazilië. Van Rossum verwijst naar de Franse School, de Oratorianen: de
beleving van de zieletoestanden van Jezus ziet men in gebedenboeken. We kunnen achter
de toewijding aan het Heilig Hart of Harten ook cultuurhistorie vermoeden. 20
Van de spiritualiteit kan men de mentaliteit onderscheiden. Van Rossum benoemt haar
als ultramontaans. De academisch geschoolde docenten hadden trouwens allen in Rome
gestudeerd met soms enige aanvulling in Leuven. Deze Franse congregaties zijn ook alle
sterk centralistisch bestuurd. Pas na vele jaren kon een groep een provincie gaan vormen.
Bovendien woog de historische achtergrond sterk mee. Ondanks de bestrijding van het
gallicanisme door Rome wist La France catholique zich ‘de oudste dochter van de Kerk’. De
reguliere stichtingen stamden uit Frankrijk dat door de revolutie beroofd was van troon
en altaar. ‘Troon en Altaar’ staat voor de nauwe band tussen het koningschap en de R.-K.
Kerk. Uit deze revolutie waren, na de periode Napoleon, liberale en antikerkelijke regiems
voortgekomen. Deze eisten van priesters de eed, ‘illegitimés’ werden verdreven, vaak naar
België en Nederland. De schoolstrijd is er ondermeer nooit bevredigend geschikt, zoals in
Nederland. Als derde kenmerk noemt onze zegsman het sterke besef bij deze religieuzen
– de vrouwen nog meer dan de mannen – dat de ware civilisation Frans van inhoud én aard
is. Dé taal voor de geest én religie is de Franse.
De Nederlandse provincies, ook b.v. van de lazaristen, hadden grote moeite zich van
deze historische last te ontdoen. In Nederland lagen de verhoudingen geheel anders dan
in Frankrijk. Leken waren volgzame gelovigen, kerkgangers, de achterban van de clerus
en de vele orden en congregaties. Het Franse woord ‘laïque’ is in Romeinse oren besmet.
En op allerlei gebieden was pacificatie bereikt. Onvermijdelijk bracht juist de aanwezigheid
en de werkzaamheden in de missies alle paters ver buiten deze oude Franse invloed. En,
waar we zoeken naar enige vergelijking met orden als die van de mendicanten en reguliere
kanunniken, moeten we zeggen: deze hadden oudere geschiedenissen. En van het begin
af aan waren de volgelingen van Franciscus naar alle richtingen uitgezwermd. En ontstonden er lokale groepen.
Hoe kwamen de leden van de SS.CC. op de keuze voor deze congregatie? Zijn persoonlijk verhaal is juist voor onze geschiedenis interessant. In de oorlogsjaren verbleven
meerdere jonge franciscanen in zijn geboortedorp Wamel, Beneden-Leeuwen e.o., kennelijk uit Alverna verdreven. In een dorp van boeren en arbeiders, waar nooit iets te doen
was, waren die ‘monniken’ identificatiefiguren. Hij was misdienaar bij een pater kapucijn
die daar min of meer ondergedoken was. Toch werd het de congregatie; aanleiding was
de marteldood van enkele Picpuspaters en overal zag men het prentje met Damiaans
20 J.H. van den Berg, Het menselijk lichaam) spreekt over het hart. Deze auteur wekte veel opzien met zijn
eerste boek Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie (Nijkerk 1956, 1974
21e druk) Het woord metabletica is niet in gebruik gekomen. Men spreekt nu van historische psychologie,
cultuurhistorie – en sociologie. Het hart was al eerder symbool binnen de contrareformatie.
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portret. En dat ondanks, dat de jongens in het Maas-en-Waalgebied vaak assistentiepaters
uit Alverna aantroffen en soms naar het gehucht bij Wijchen met het grote studieklooster
trokken. Persoonlijke omgang, verhalen over en beelden van personen bepaalden voor vele
jongeren de keus.

De sacramentijnen
De Paters van het Allerheiligst Sacrament (S.S.S.) is een priestercongregatie, die ook
lekenbroeders omvat.21 Voor de viering van de honderdjarige aanwezigheid in Nederland
van de sacramentijnen schreven we een voorlopige geschiedenis op basis van het nog niet
geordende archief in het klooster te Nijmegen-Brakkenstein.22 Deze waren van Franse
oorsprong, gesticht door Pierre Eymard (1811-1868), eerder Marist. De ingeving een
nieuwe congregatie te stichten viel in 1853. Zij stonden tot 1931 onder de centrale leiding
te Rome, totdat er provincies werden gevormd. De Franse pater Boudringhin, Romeins
doctor, en een jonge vlaamse pater begonnen met een handvol jongens in 1902 zeer
bescheiden in een woonhuis te Baarle-Nassau. In 1908 konden zij met steun van de baron
van het landgoed Brakkestein een groter klooster, juvenaat en studiehuis, bouwen. De
andere grote vestiging vond plaats in Stevensbeek; de plaats ontstond rond het klooster,
net zoals in Brakkenstein het geval was geweest. Een landhuis te Baarlo, dat even een
missiecollege van de franciscanen was geweest, diende als noviciaat of als studiehuis.
Het juvenaat kende nauwelijks gediplomeerde leraren, onder de docenten van het
scholasticaat waren er enkelen gepromoveerd – veelal na studie in Rome. De filosofie werd
gegeven uit het handboek van Reinstadler, de theologie behandelde de gebruikelijke
traktaten. Meer begaafde studenten werden naar Rome gestuurd voor de afronding van
de priesteropleiding. Zoals de vele andere kleinere congregaties konden ook deze
sacramentijnen weinig geschoolde leraren, docenten en oversten opleiden. Herman
Warmerdam promoveerde te Rome, C. de Krom studeerde ook te Rome en had een goed
naam als docent. G. Spiekman werd in Rome zelfs doctor magna cam laude. Ook te Rome
(Angelicum of Gregoriana) promoveerden H. de Groot, A.H. en J.H.G. Beurkens, Chr.
Koehler, C. Arts. G. Liesting promoveerde op een studie over de eucharistie, Dr. Harrie
Verhoeven promoveerde summa cum laude te Rome op Progrès et Rédemption. Contribution
á la Théologie de l’Histoire (1959) en volgde nog colleges te Nijmegen bij Schillebeeckx, Van
de Pol en Fortmann. Hij was voor een periode generale overste en tijdens enkele perioden
provinciale overste. De bijbelexegeten dr. J. Nelis en dr. A. van Schaik doceerden aan de

21 De congregatie heeft een contemplatieve inslag. In de beginjaren ontstond er een afscheiding, die uitliep
op een vestiging van cisterciënzers, Bernardijnen geheten, te Nieuw-Kuyk in Noord-Brabant.
22 Ger van Dam, Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland 1902-2002. Een bijdrage tot hun geschiedenis
(Nijmegen 2002). De van oorsprong Franse congregatie is beter bekend als de Paters van het Allerheiligst
Sacrament of de Paters van Brakkenstein. Het dorp is nu een wijk ten zuiden van Nijmegen gelegen, en heeft
nog het voormalige studiehuis Berchmanium van de jezuïeten binnen haar grenzen.
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Nijmeegse universiteit en drs. C. Vink aan het Berchmanianum van de jezuïeten. Mr. Otto
ter Reegen was officiaal van de bisdommen Rotterdam en Utrecht.
De voornaamste werkzaamheden van deze paters lagen op het gebied van de pers
(drukkerij en uitgeverij Brakkenstein), tal van godsdienstige verenigingen (Eucharistische
Kruistocht), en de zorg voor kosters, misdienaars en huishoudsters op pastorieën. Het
geven van misweken en parochieretraites gebeurde in samenwerking met de norbertijnen
en de franciscanen. De spiritualiteit van deze volgelingen van Pater Eymard is sterk op de
verering van de eucharistie gericht: aanvankelijk 24-uurs aanbidding voor de uitgestelde
hostie, processie op Sacramentsdag, concelebratie in de hoogmis. Via Lissabon trok een
aantal paters en broeders naar de Portugese kolonie Mozambique, anderen werkten in
Brazilië. De congregatie telde in deze honderd jaar ongeveer driehonderd leden, nooit meer
dan honderd gelijktijdig.

De camillianen
De meeste congregaties waren te klein om over een geschoold en zelfs gepromoveerd
docentencorps te kunnen beschikken. De camillianen richten zich specifiek op de verpleging. Tot de eerste studenten van de in 1972 nieuwe H.B.O. opleiding voor verpleegkundigen behoorden een tiental (ex-) seminaristen van deze camillianen. Voor zo’n kleine
congregatie was dat de gehele studentengroep. Eén van hen werd wel priester gewijd en
werkt sindsdien in de sloppenwijken van Barranguilla (Columbia). Een jaar later kreeg hij
hulp van een medebroeder, lid van de tweede lichting H.B.O.V.-Nijmegen. Zij werken in
de parochie en het ziekenhuis, en hebben ook de zorg voor de drinkwatervoorziening e.d.

S AMENVATTING
Grote verschillen in de inrichting van de priesteropleiding bij de diverse orden waren er
niet. Naast de monniken en norbertijnen in hun abdijen, de jezuïeten en redemptoristen
vormden franciscanen en kapucijnen, dominicanen, augustijnen en karmelieten grote
provincies met één of meer studiehuizen met soms voortreffelijke bibliotheken, een goed
geschoold docentencorps. Dat laatste veelal sinds 1920/ 1930; vooral de gegevens over de
kapucijnen en franciscanen maken dat duidelijk. De franciscanen en andere minderbroeders vormden minstens in één opzicht een uitzondering. Zij misten een specifiek werkdoel.
De redemptoristen richtten zich op de prediking zonder zelf parochies en missies in verre
landen te willen bemannen. Jezuïeten en dominicanen legden zich vooral toe op de
wetenschap. Meerdere congregaties zetten zich in voor probleemjongeren en voor de
missies ‘in de vreemde’.
De herkomst van de kandidaten voor de franciscanen en de sacramentijnen hebben we
in beeld kunnen brengen. De aanwezigheid van paters in de omgeving (parochie, school
én dorp of wijk) was een factor. Familieleden waren ook van betekenis voor de werving
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van intredenden. Franciscanen kwamen voor de helft uit de Hollandse grote en middelgrote steden, verder uit Limburg, Friesland en Maas-en-Waal. De sacramentijnen kwamen
veelal uit het grote aantal van dorpen in Noord-Brabant en Midden-Limburg. De worteling
van de R.-K. Kerk aan de basis ging diep. Clerici en regulieren komen voort uit het
kerkvolk. Het ontstaan en bestaan van die honderden reguliere groepen is een fenomeen
op zich. Zij zijn onderscheiden van de seculiere clerus, van de hiërarchie met bisschoppen.
Het behoorde tot het interne beleid van de R.-K.Kerk om mannelijke leden van orden en
van meerdere congregaties tot clerici te maken. De eremieten, monniken en ook minderbroeders hebben eeuwen lang afstand gehouden van de klerikale structuur van de Kerk,
ondermeer door het aantal priesters onder de leden te beperken.
De abdijen en studiekloosters lagen bijna alle in Brabant en Limburg en hadden niet
zelden relaties met Belgische huizen. Voor de katholieke orden waren de politieke grenzen
betrekkelijk; de Nederlanden bestonden nog wel enigermate voor hen. Deze mendicanten
konden met name bijdragen aan de emancipatie van de katholieken, ook juist van de leken,
door hun bijdragen aan het middelbaar en hoger onderwijs. Het resultaat van alle initiatieven en bemoeienissen van de ‘geestelijkheid’ was ook het creëren van een gezamenlijkheid,
een socialibilité of togetherness van ‘Wij roomsen’. Missionering, primair in de weidse wereld
maar ook binnenlands, was bij een aantal groepen het eerste werkdoel, bij anderen één
van de belangrijke ondernemingen. De duizenden ordes- en congregatieleden hebben door
direct contact met het kerkvolk én door hun tijdschriften ertoe bijgedragen, dat het
katholicisme als het ware tot het klimaat en het landschap behoorde. Het werd katholiek,
rooms leven – zelfs rijk te noemen. Het bepaalde mede de dagen en stemmingen van de
katholieken tot in de inrichting van hun huizen. Er was op talloze plekken een togetherness
ontstaan, met diverse communicatiemiddelen gecreëerd en onderhouden door priesters,
broeders, zussen, leken. Treffend is, dat de vele onderscheiden groepen van regulieren
tesamen een groot corps academici inclusief vele gepromoveerden hebben geleverd. De
verregaande veranderingen in de Kerk zijn voor een goed deel verwerkten bewerkt door
deze mensen.
De kleinere congregaties konden uiteraard minder bieden aan hun studenten. Een grote
provincie als die van de franciscanen had uiteraard meer mogelijkheden dan die van de
kapucijnen, meer nog dan de kleine groep conventuelen. Bij de kapucijnen ziet men
omstreeks 1920 echter de waardering voor een wetenschappelijke scholing, met name van
de lectoren, eveneens toenemen. De franciscanen en kapucijnen waren niet de enigen met
aandacht voor sociale organisaties: de norbertijnen verdienden hun kroon. Zij werkten ook
buiten hun abdij, die als basis en rustplaats gold. Voor augustijnen en karmelieten was de
geestelijke vorming hoofdzaak, al sloten zij activiteiten als het geven van onderwijs niet
uit. Een verschil tussen de groepen is er, waar het gaat om de spiritualiteit. Dominicus is
niet een symbolische figuur geworden als Franciscus. Hoe kan men de invloed inschatten
van Augustinus en Benedictus, wiens regel zo breed werd aanvaard, en van Pierre Eymard
(SSS) of Joseph Marie Coudrin (SS.CC)?
De veranderingen die vanaf omstreeks 1960 meer en meer manifest werden, zijn
verwerkt en gedragen door vele tientallen goed geschoolde personen. Zij zijn ook wel eens
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afgeremd en zelfs afgewezen door enkele oversten en andere confraters. Polarisatie spaarde
de gemeenschappen van religieuzen niet. Enerzijds waren er voor alle groepen de directe
banden met Rome: bestuurlijk én doordat velen daar gestudeerd hadden. Anderzijds waren
zij Nederlanders, door hun kleine taal genoodzaakt en door hun onderwijs in staat om
contacten met Duitse, Franse en Engelse literatuur en universiteiten te onderhouden. En
niet te vergeten: door hun wijdverspreide missies waren zij bekend met tal van andere
samenlevingen en culturen dan die van de Oude Wereld én Kerk.

Nabeschouwing

De twee eerste fasen van de periode 1853-1967 waren de aanloop naar de laatste fase:
herstel en vestiging. In de derde fase werd omstreeks 1960 de crisis manifest: in kerk en
orde, in de samenleving. Uiteraard waren de veranderingen al eerder begonnen, maar ééns
culmineerden zij zo, dat men er wel over moest gaan spreken. Het intensieve overleg van
de laatste decennia van de periode past bij de crisisverschijnselen. In de eerste fase moest
de broederschap zich herstellen. Zij moest voldoende mensen en middelen verwerven om
in de tweede fase aan het werk te gaan in de Kerk en daarbuiten. Hoe de crisis in de laatste
jaren is verwerkt, was al sinds ca 1930 voorbereid. De broeders die in de eindfase beleid
voerden, overlegden én persoonlijke beslissingen namen, stamden uit de jaren twintig en
later.

Herstel
In de jonge parlementaire democratie die Nederland was, werd de onderwijskwestie het
eerste strijdpunt tussen liberalen en orthodoxe christenen. Het betrof wel primair het lager
of basisonderwijs, waarmee broeder- en zustercongregaties, maar niet klerikale orden als
de franciscanen te maken hadden. Het begin van de industrialisatie in burgerlijk Nederland
leidde tot de sociale kwestie.
De ruggengraat van de centraliserende R.K. Kerk was het episcopaal bestuur: de
bisschoppen en hun priesters. De stichting van de nieuwe ordesprovincie was nauw
verbonden met de opbouw van een stelsel van parochies. De reeds bestaande staties van
de minderbroeders-recollecten werden daarin opgenomen. De werkzaamheden voor de
broeders-priester waren conventioneel van aard: liturgisch en pastoraal. In deze eerste fase
werd het recollecte kloosterleven voor de minderbroeders hersteld, al bleef dat juist op de
Hollandse pastorieën een moeilijke opgave. Het aantal leden verdubbelde in de eerste halve
eeuw. De kerken en orden roerden zich in het publieke domein.

Doorbraak
In de tweede fase ging de orde, eenmaal op sterkte gekomen, in Nederland mee in ‘de
katholieke beweging’. De doorbraak vanuit het recollecte verleden naar een meer actief
leven is toe te schrijven aan de ministers-provinciaal Vitalis Keenen en Simon Bennenbroek.
Het aantal kleinseminaries verdubbelde en de provincie nam ook ander middelbaar
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onderwijs aan. De uitzending naar overzeese gebieden werd sterk bevorderd door het
groeiend aantal wijdingen. Paters gingen deelnemen aan sociaal werk, in het bijzonder in
de opkomende mijnindustrie en in de R.-K. maatschappelijke organisaties. De verzuiling
van de Nederlandse samenleving zette door. Orden en congregaties vormden ook nog eens
zuiltjes op zich, zelfs de drie minderbroedersorden hadden nauwelijks contacten.

D E GEVESTIGDE ORDE
Minister-provinciaal Regalatus Hazebroek zette het beleid van Bennenbroek voort. Tal van
initiatieven werden, vooral in de jaren 1927/28, genomen. Het zevende eeuwfeest van
Franciscus stimuleerde de aandacht voor de sociale kwestie. Het werk in al of niet eigen
parochies of rectoraten breidde zich uit. De categoriale zielzorg nam toe. De werkzaamheden van de paters werden meer en meer divers en lagen vaak buiten het strikt kerkelijke,
buiten het parochiële. In de tijd van de verzuiling waren vele organisaties en ondernemingen uitdrukkelijk R.-K., het werk zou later eerder maatschappelijk werk, jeugdwerk,
gezinszorg heten. Wetenschap en hoger onderwijs, kunst, politiek, leger en vloot, de
arbeidswereld werden werkterreinen van een aantal paters. Nota bene, dat de gepromoveerden en andere academici, docent of niet, binnen de orde hun vooropleiding hadden gehad.
Het middelbaar onderwijs werd nog uitgebreid, een R.-K. universiteit werd geopend. De
diversiteit van tijdschriften nam toe: van devotionele tot wetenschappelijke. Bijzondere
zorg gaf de provincie aan de lekenafdelingen van de Derde Orde.
De franciscaanse ordesprovincie maakte met vele andere groeperingen deel uit van een
overwegend gesloten roomse wereld. Deze organische samenhang was gevestigd in de
belevingen van de gelovigen, van de kerkleden. Sterk was het besef en gevoel van een Wij
te vormen. Elk van die reguliere groeperingen kenden ook weer een Wij-besef. De recrutering van priesters en regulieren was binnen de eigen kring verzekerd. Een voornaam
kenmerk van die toestand was de vanzelfsprekendheid van ‘het katholieke geloof’. Dat had
daarmee het karakter van een objectiviteit, van een gegevenheid. Het gevaar is dan dat er
niet meer gevraagd behoeft te worden naar de fundamenten van dat alles. Bovendien
vormden de katholieke gelovigen ook een volksdeel met maatschappelijke en economische
belangen en invloed.

D E AMBTSOPLEIDING
Welke antwoorden kunnen we verwoorden op de reeks onderzoeksvragen, zoals we die
op basis van een didactisch model hebben onderscheiden? Kunnen we daarna vaststellen
welke resultaten dit onderwijs resp. die kloosterlijke vorming hebben gehad? Wat betekenden deze resultaten voor de diverse werkzaamheden door de broeders-priester vervuld?
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Studenten, hun herkomst en vooropleiding. Seminaries en studiekloosters
Het aantal studenten nam geleidelijk toe: aanvankelijk van jaarlijks enkele intreders tot
tientallen naar het einde van de negentiende eeuw. Het eerste grote studieklooster werd
nodig.
De vooropleiding was nog die van de Latijnse School. Deze kon van plaats en de
persoon van de leraar sterk verschillen. Nog vóór 1880 voerde ook de Latijnse School van
Megenuit 1645 het gymnasiumprogramma over. Het college kreeg nooit het ius promovendi.
Vanaf 1900 gingen er wel ‘Megenaren’ op voor het staatsexamen Gymnasium Alpha. Ook
in deze eerste fase traden al volwassenen in, meestal seculiere priesters. De meeste novieten
kwamen uit Hollandse steden, de grootste voorop. Het Gelderse Rivierengebied en Limburg
leverden ook vele leerlingen resp. fraters-student. Het theologicum te Weert en het al vroeg
gebouwde Maastrichtse klooster hadden hun aantrekkingskracht.
Na de eeuwwisseling werd de instroom van novieten toe met als hoogtepunten de
aantallen die zich in en om 1935 meldden. Het aantal uitvallers onder de fraters nam toe,
het zou na de Tweede Wereldoorlog oplopen naar een kwart van het aantal onge kloosterlingen. Hier ging het uiteraard niet alleen en waarschijnlijk op de eerste plaats om het
gebrek aan strikt studieresultaat. De ook oude Latijnse School Venray, beheerd door
minderbroeders, in 1920 formeel erkend en gesubsidieerd. Ondertussen hadden meerdere
orden – mannelijke en vrouwelijke – middelbare scholen gesticht en/of onder beheer
genomen. De franciscanen bouwden vanuit Heerlen meerdere filialen, verwierven elders
– de namen zijn genoemd – scholen met een H.B.S.- en gymnasiumprogramma. Ook deze
instellingen leverden novieten voor de ambtsopleiding in de orde. Ook twee nieuwe
kleinseminaries – te Sittard en te Katwijk – werden toegevoegd aan die van Megen en
Venray.
Na het hoogtepunt omstreeks 1935 nam relatief de instroom ook bij de franciscanen
geleidelijk af. De vooropleiding bleef goed, uiteraard met verschillen tussen de individuele
leerlingen. De jongeren en enkele ouderen traden immers primo in omwille van het ambt
en de pastorale werkzaamheden. De intellectueel getalenteerde kwamen zelfs in andere
beroepen terecht: leraar, docent, hoogleraar, kunstenaars. Over de missie zouden we niet
spreken: honderden vonden daar werk. Er werden er zelfs door prominente lectoren
opgeleid.
Resumeren we tenslotte nog even de scholen en kloosters. De gebruikelijke route in
de bloeiperiode voerde de meeste fraters na het noviciaat langs het filosoficum te Venray,
de theologica te Wijchen-Alverna en Weert. Voor een deel was er nog na de wijding het
pastorale jaar te Maastricht.

Lectores
In de herstelfase had een klooster slechts één, twee, misschien drie lectoren. De oudste
priesterleden waren nog in Sint-Truiden (B) opgeleid, enkelen in andere landen over de
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grenzen. In de bloeitijd werd het dertigtal overschreden. Bijna alle hadden een academische
graad, niet zelden een doctoraat behaald. Leuven was nog steeds de plaats van voorkeur
voor Nederlandse minderbroeders, maar ook Duitse universiteiten, het oude Rome en de
nieuwe Nijmeegse universiteit kregen studenten. Enkelen bezetten ook universitaire
leerstoelen.
Het onderzoek leverde vele namen op van docenten met de data van leven en werken,
teveel om hier samen te vatten. De ordesprovincie beschikte met dit docentencorps plus
andere wetenschappers, docenten en bestuurders over een braintrust van gewicht.

Het onderwijsprogramma, de vakken
Vanaf 1924 fungeerde een breder program dan voorheen. In de herstelperiode was het
aanbod zeer beperkt geweest: Latijnse tractaten met de voorrang aan de kerkelijke moraal.
De hoogopgeleide docenten gaven de vakken meer gewicht. Handboeken werden niet
zelden vervangen door eigen scripta. Opmerkenswaardig was het verschil tussen de
handboeken voor de moraaltheologie enerzijds en anderzijds de inleidingen in de filosofie,
in de fundamentele theologie en in de bijbelstudie. Relatief bleven empirische wetenschappen als psychologie, sociologie en ook de pedagogische wetenschappen achter. Wel trok
de sociologie van kerk en godsdienst al de belangstelling van meerdere lectoren en andere
paters.
Bij de notities over de vakken wezen we op de groeiende spanning tussen het filosofieonderwijs en theologische vakken. Er is gewezen op de uiteenlopende wijsgerige stromingen door de lectoren ter sprake gebracht. Een uniforme doctrine werd vermeden. De
historische disciplines, filosofiegeschiedenis, kerkgeschiedenis, de historie van de franciscaanse beweging en orden gaven de opleiding een ‘positief’ karakter tegenover de ‘beschouwelijkheid’ die in de seminaries over het algemeen domineerde.

Onderwijsmethoden. Zelfwerkzaamheid van de fraters
Het onderwijs was strikt monologisch. De student volgde de lessen, bestudeerde de teksten
van tractaten, handboeken of scripta. Daarnaast was er ruimte voor zogeheten ‘kransen’
(circuli) en voor eigen lectuur. Hierbij ging het om de intellectueel getalenteerde fraters.
Dezen verzorgden ook voordrachten en schreven artikelen in de fraterstijdschriften.

Doelstellingen
In het beschreven didactisch model voor het onderwijsleerproces komt het moment van
de doelstellingen, algemene en nader onderscheidene, eerder dan dat van de onderwijsinhouden en methoden van doceren en studeren. De kwestie is al gesteld: vóór de jaren

NABESCHOUWING

287

zestig van de vorige eeuw was het spreken van een samenhangend onderwijsleerproces
nog niet gebruikelijk. Uiteraard hadden ook in verder verleden bestuurders en lectoren
doelstellingen. In de tekst wordt veelal het woord ‘beleid’ gebruikt, waar het gaat om de
doeleinden die het provinciebestuur had. In de herstelperiode beoogde men priesters voor
de Hollandse Missie, vervolgens voor de nieuwe kerkprovincie met haar bisdommen en
parochies op te leiden. Later bestemde men wijdelingen voor het secundair of tertiair
onderwijs, in het bijzonder als lectoren en magisters van de eigen opleiding. Daarbij paste
het voorzien in geschikte studiekloosters, in leermiddelen. Maar om welke taak voor de
toekomstige paters het ook ging, deze doelstellingen zijn niet die welke de onderwijskunde
beoogt. Pas op het einde van de gehele periode begint het provinciebestuur met het beleid
enkele paters voor trainingen in counseling, voor psychologische en agogische studies aan
te wijzen. Die zijn gericht op hetgeen men als dé taak van de priester als pastor ziet.
Waar men velerlei ander dan het pastorale aan de paters toewees, kon er onmogelijk
een vorming zijn die direct gericht was op de concrete taken van de individuen. De kwestie
van de professionalisering van de priester werd gesteld, vooral door sociologen. We hebben
er al over uitgeweid.
Hier kunnen we samenvatten: men beoogde voor alle priesters een ‘algemene vorming’
die hen geschikt maakte aan het kerkvolk leiding te geven. Op deze beoogde resultaten
van de intellectuele en religieuze vorming komen we zo dadelijk te spreken. Onder het
kopje habitus komen we zo dadelijk terug op de inhoud van die ‘algemene vorming’.
Afsluitend, we kunnen weinig constateren, als het gaat om didactische doelstellingen.
Hoogstens occasioneel besloot men tot het geven van logopedie, boekhouden of een andere
vaardigheid. De gedegen zangoefeningen golden primo het gregoriaans van de liturgie.
Klassieke muziek en cabaretliedjes kwamen aan bod bij de ‘kloosterlijke vorming’.

Habitus
Een psychologische beschrijving van de personen uit deze ordesprovincie en uit deze
periode werd niet gewaagd. Het gaat hier niet om de geesteshouding en bagage van de
enkelingen. In elk groep zijn er gradaties tussen elite en volgelingen; dat geldt ook voor
deze religieuzen-priester. Grosso modo werd binnen de Kerk de clerus weer als elite
beschouwd en de leken als luisterend en volgend volk. Denken is deelnemen aan een
collectief gebeuren: van een groep wetenschappers of een genootschap, een kerk, een orde.
Temeer geldt dat voor levensbeschouwingen. Een cohort krijgt een sociaal-culturele erfenis
en laat die weer na. Het eerste contigent recollecten/franciscanen van onze periode nam
meer conventionele zaken over, dat van de volgende vernieuwde het denken, het laatste
moest een beginnende breuk verwerken. De individuele leden hebben ieder naar hun maat
erin gedeeld; en meer en meer werd er met elkaar gesproken. Deze minderbroeders hebben
een verre- en diepgaande reflectie op het geloven, op het denken onderhouden. Zij hadden
weet van de geschiedenis op lange termijn: de traditiones van de Kerk, de aloude geschiedenis van de eigen orden. Hier stoot men echter wel op een spanning: die tussen een kerkelij-
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ke leer, een ahistorische ideologie en de werkelijkheidsbeleving van mensen die leven in
hun tijd, plaats en cultuur. Juist werkers aan de basis ervaren deze. Vandaar de grote
hoeveelheid priesterromans die ooit verschenen. Wat deden zij anders dan vertrouwen op,
wat we bij gebrek aan beter, ‘het gezond verstand’ noemen. Voor allen gold: het leven, het
handelen, de houding, het omgaan met de mensen, de stilte en het geduld … dat alles is
het eerste. Alle kennis en inzicht, beschouwingen en verwoordingen zijn secundair.
Welke habitus kon het resultaat zijn van de genoten vorming en onderwijs?1 De vage
doelstelling van het onderwijs bleef algemene vorming. We spraken er al even over. Wat kan
die uitdrukking betekenen? Ook al zou men veel van de inhoud vergeten, de discipline
van het studeren vormt de persoonlijkheid: haar manieren van waarnemen, haar redeneren
en ontwikkelen van ideeën, haar waarderingen en gevoeligheden. De gevormde student
heeft leren onderscheiden tussen de sociale functie van verbale communicatie en de
referentiële betekenis van wat er gezegd wordt, tussen wat louter subjectief is en wat de
objectiviteit benadert, tussen betekenissen van woorden, uitdrukkingen en tekstgenres.
Er is zakelijke kennis, er is een kennen dat verweven is met het eigen bestaan als mens.
Resultaat van die vorming is een zekere afstandelijkheid, terughoudendheid, bedachtzaamheid, waar het om moeilijkheden of vraagstukken gaat. Men is wars van gezagsargumenten,
terwijl men weet dat gegrond gezag erkend moet worden. Het cognitief aspect houdt een
zekere bagage in aan kennis en inzichten, intellectuele vaardigheden. Die brengen taalvaardigheden mee, een woordenschat, een zekere mate van beheersing van talen, al was het
maar een passieve omwille van de kerkelijke teksten en de studie. In het bijzonder de
bijbelwetenschappen maken bewust, dat alle lezen interpreteren is: van ‘letterlijk nemen’
kan nooit sprake zijn. Zeker teksten in andere tijden en in andere culturen geschreven eisen
verregaande analyse en interpretatie. En vooral: het gaat bij de zo verschillende soorten
teksten die samen ‘de bijbel’ heten, niet om historische verslagen of voorwetenschappelijke
theorieën over de wereld. De uiteenzetting die onder anderen Schillebeeckx geeft in zijn
Jezus, het verhaal van een levende dateert wel van 1974, maar de gedachten waren eerder
werkzaam.2 De brede oriëntatie was voor de meesten wel ingeperkt tot wat men het
‘alphaterrein’ pleegt te noemen. Wie ‘alpha’ zei, kwam veelal niet aan ‘beta’ toe, behoudens
enkele leraren van het middelbaar onderwijs voor vakken als wis- en natuurkunde. Van
de persoonlijkheden van de broeders, psychologisch bezien, is niets te zeggen. In necrolo1 Pierre Bourdieu: ‘L’habitus … c’est ce que l’on a acquis, mais qui s’est incarné de façon durable dans le corps
sous forme de dispositions durables’. Vaardigheden en inzichten verkrijgen enkelingen in en door hun sociale
omgeving. Zij verwerven er ook hun sociale identiteit. Er ontstaat een bepaalde mentale structuur, waarmee
zij hun milieu weer bezien. Zij wordt geïnternaliseerd, men maakt zich deze structuur eigen. Zij stuurt het gedrag
binnen een concrete situatie. Mart-Jan de Jong, Grootmeesters van de sociologie. Comte, Marx, Weber, Durkheim,
Parsons, Elias, Berger, Habermas en Bourdieu (Amsterdam, Meppel 1997) 320-359. Jenkins Richard, Pierre
Bourdieu (London, New York 1992). De pedagoog M.J. Langeveld, Beknopte Theoretische Paedagogiek (Groningen
1961) 40 vormde het woord levenshabitus. Met habitus is verbonden het begrip cultureel kapitaal. Pierre Bourdieu,
Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal, in: Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, Gekozen
door Dick Pels (Amsterdam 1989) 125 ‘De accumulatie van cultuur in belichaamde toestand – wat in het Frans
culture, in het Duits Bildung en in het Engels cultivation heet – vergt een vorm van inlijving die, voorzover zij
inprenting en assimilatie veronderstelt, tijd kost, en wel tijd die persoonlijk moet worden geïnvesteerd’.
2 E. Schillebeeckx o.c. (1974) 52-56.
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gieën van meer recente datum vindt men wel schetsjes. En iemand wijst op de ‘mannenwereld van de minderbroeders, waar – zeker in die dagen – tederheid en attentie niet voor
het opscheppen lagen. Mannelijk stoere vroomheid was alles wat de klok sloeg.’ 3
Habitus duidt de geesteshouding aan, maar ook de lichaamshouding en stemvoering.4
De liturgie kende knielen, buigen, zitten, spreiden en heffen van handen met name in het
kruisgebed. Geen gehaaste loop, wilde gebaren en roepen, hangen … een beheerste en
bescheiden gang paste een geestelijke. In verre tijden had Ambrosius in zijn De Officiis al
voor een dergelijke houding van de geestelijkheid gepleit, daarmee Cicero volgend en in
de lijn van de Stoa staande. Bij het moeizaam vertalen van antieke teksten trof men
voorbeeldige mensen. Eigentijds was het wellevendheidsgeschrift van de Bossche bisschop
Diepen. De kleinseminaries voedden hun leerlingen op tot nette jongens. Kortom, ook op
dit punt ziet men dat mensen als de broeders van de negentiende en twintigste eeuw
deelden in een lange geschiedenis.

K LOOSTERLIJKE VORMING
De functies van de studiekloosters
Het begrip totale institutie attendeert op elementen van het kloosterleven en van het
studentenbestaan binnen de muren.5 Het adjectief totale slaat op de eenheid van wonen,
werken, recreëren, vieren en slapen. Het wordt ook als gulzig, veeleisend gekwalificeerd.
Ver gaan de eisen die de geloften stellen: men heeft geen nauwe relatie met een ander, men
is gehoorzaam aan zijn oversten en leeft sober. De orde legt beslag op de gehele persoon;
deze is niet slechts een werknemer. Goffman heeft een vergelijkende studie van typen instellingen gemaakt: concentratie- of werkkampen, bejaardenhuizen, psychiatrische gestichten, kostscholen, seminaries, kazernes hebben overeenkomstige trekken.6 De bewoners
worden collectief gevoed. In kazernes worden soldaten getraind die onder bevel inzetbaar
zijn. Normalisering van houding en gedrag is de eerste functie van het militair instituut.
De term mortificeringsproces valt: dood maken. De term slaat niet op de toekomstige
slachtoffers van krijgslieden, maar op de persoonlijkheid van afgestudeerden zelf. Priesters
zouden gevormd kunnen worden tot kerkelijke beambten zonder eigen inzichten, initiatieven en persoonlijkheid: met een titel van Drewermanns werk kortaf Kleriker geheten.
Studiekloosters behoorden niet tot dit soort totale instituties, al zijn de collectieve
verzorging en de gezagsuitoefening punten van overeenkomst met genoemde instellingen.
Er was vrije keuze om in te treden en uit te treden. Leerlingen werden zelf meesters:
3 Necrologie, in: Mediant (1950) 51.
4 Jan Bremmer en Herman Roodenburg (red), Gebaren en lichaamshouding van de Oudheid tot heden (Nijmegen
1993).
5 Erving Goffman, Totale instituties (1961), ingeleid door J.A.A. van Doorn (vert. Rotterdam 1972).
6 Een zeer negatief voorbeeld treft men aan in Karen Armstrong, Door de nauwe poort. Mijn zeven kloosterjaren
– een spirituele ontdekkingsreis (Amsterdam 1997).
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overste, lector, voorzitter of commissaris. De inculturatie was op receptie, internalisering
van het gebodene gericht. Waar het om filosofie ging was dat al moeilijker dan bij kerkelijke wetenschappen: de wijsbegeerte spreekt het zelf denken aan. De beslotenheid van de
kloostercel, geestelijke lezing en meditatie beoogden innerlijke vorming. Ziende naar de
vele honderden broeders die na hun vormingstijd werkzaam zijn geweest, moet elke
gedachte aan vernietigen van de eigenheid van die personen vervallen. Eigen talenten en
inzet van de enkeling zouden beslissen over wat er werkelijk gedaan werd. Hoeveel mensen
voerden niet zelfstandig een taak uit die zij zelf toch niet gekozen hebben? Wie zich voor
een collectief inzet, is daarmee nog geen niet-persoon. Dat geldt eerder voor het
‘consumentendom’ dat goed samengaat met individualisme.7 Wel is van grote betekenis,
dat het gaat om een gemeenschappelijk leven en om ruimte voor het persoonlijke. De vier
à vijf grote studiekloosters van weleer vormden cultus-en ideeëngemeenschappen. Het
actieve bestaan na de daar doorgebrachte vormingstijd bracht een veel individueler leven
met zich mee. Daar vele paters al door hun werk eigen adressen hadden, was dat samenleven niet zelden beperkt. Met de algemenere individualisering en het opgeven van de grote
huizen werd een netwerk meer nodig. Het overleg werd zelfs intensief. In de crisisjaren
rond 1970 wordt het zelfs moeilijk om een minimum aan gemeenschappelijke momenten
in een dag te hebben: van koorgebed en eucharistieviering tot en met recreatie. En men
poogde met gelijkgezinden kleine leefgemeenschappen te vormen. Meer en meer bleken
de noviciaten en studiekloosters uitzonderlijke leefsituaties te zijn geweest, een moratorium
voor de jongeren in de aanloop naar een vrijer en zelfstandiger bestaan. De kloosterlijke
leefwijze heeft een intensieve beoefening van de godsdienst met zich meegebracht. De cel
was de eigen plek, onmisbaar voor de vorming van het innerlijk leven.
‘De traditionele methodes van de vorming der kloosterlingen waren ... van een verbijsterende precisie, omdat zij er zo goed in slaagden de idealen en motieven, die de groep
bepaalden, in ons te doen doordringen. Onze persoonlijkheid, werd, als het ware, opnieuw
gevormd.’8 Aldus de Franse dominicaan Jacques Pohier. Het Vaticaan paste in 1979 sancties
op hem als priester, predikant en docent toe vanwege een publicatie. Onder de titel
‘Ontbinding’ (losmaken en verrotting!) spreekt hij van de noodzaak van nieuwe vormen
van religiositeit.
Krijnen wijst op de ongunstige kanten van deze beslotenheid.9 Hij spreekt van ‘geïnternaliseerde conditionering’: condities bepaalden zonder meer de persoonlijkheid van de
vormeling. Daartegenover kan men stellen: ook de opvoeding tot zelfstandigheid en
echtheid gebeurt onder condities. De condities waaronder men groot wordt, zijn niet de
enige factor in de ontwikkeling. Opvoeders, leraren en lectoren, biechtvaders en vrienden
spreken nadrukkelijk de zelfstandigheid en zelfs het persoonlijk geweten aan. De suggestie
7 Hier speelt ook de onterechte gelijkstelling van de termen individu en persoon. Een individu is een enkel
exemplaar van een soort. Het kan evenzeer een dier, plant of ding zijn. Persoon staat voor een menselijk wezen
met verstand en vrije wil.
8 Jacques Pohier, God in fragementen (vert. Hilversum 1986).
9 A.Krijnen, Kennen binnen coördinaten. Een kennissicologische studie over de clericale elite in de rooms-katholieke
kerk (Helmond 1987).
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dat de studenten tot onvrije, onzelfstandige denkers en doeners werden misvormd, wordt
door de feiten weersproken. Zeker is dat, als men terugziet op hetgeen vele franciscaanse
priesters hebben gepresteerd. Klein-seminaries hanteerden, zegt Krijnen, een exclusieve
socialisatiemethode, de vorming bestendigde de primaire socialisatie (die van het gezin),
zij blokkeerde de secundaire socialisatie (de omgang met anderen in het tertiair onderwijs).
Met erkenning van de kritiek op de internaten, zoals die na 1945 opkwam, kan men niet
zijn massieve veroordeling van de zo opgevoede clerus delen. Zijn inschatting, dat het
verder in de priesteropleiding om deductief denken gaat, om ‘dogmatistisch’ versus
historisch denken, wordt door onze gegevens over de franciscaanse opleiding allerminst
bevestigd. Deze was juist sterk historiserend.
Bourdieu onderzocht ook scholen, waarmee seminaries en kloosterscholen te vergelijken zijn.10 Hij wijst op de Engelse public schools, de Franse Sciences-po en l’ENS, elitescholen. Er is het verschil tussen les grandes écoles en les facultés. Het jargon les taupes
en les khâgneux voor de leerlingen lijkt te duiden op les classes preparatoires: de mollen en
sukkels van de laagste jaargroepen van dit prestigieuze Hoger Onderwijs. Die elitescholen
hebben prestige boven de universiteiten. Zij leiden studenten op tot docenten, bestuurders,
politici. Hij vermeldt onderzoeken en beschrijft de aanpak op die ‘Grote Scholen’. Er is
enige gelijkenis met de aloude jezuïetencolleges.11 Nauwelijks vrij onderzoek, lezen, studie
– maar strak geregisseerd en gecontroleerd (repetitoren, prefecten) doornemen van
voorgebakken leerstof houdt de studenten bezig. Repetitoren zijn even belangrijk als
docenten. Een belangrijk punt is l’urgence: de dwang van de dagorde, het stipte gebruik
van de tijd, de onderlinge competitie e.d. Schola is hier tegendeel van σκολη, dat is de tijd
vrij van lijfelijke arbeid. Het negatieve woord verschoolsing is hier wél van toepassing.
Uittreksels vervangen de teksten van de lectuur. Reproductie van de vereiste habitus is het
doel – én van dit soort elite. Zo’n eliteschool selecteert al leerlingen van een bepaald
maatschappelijk niveau, geeft hen het idee van iets bijzonders te zijn. De beslotenheid
bevordert de segregatie van andere groepen en voedt het zelfbeeld. Men acht zich verheven
boven la faculté; er is een uitgebreid argot of jargon onder de studenten. De Jong beschrijft
in zijn hoofdstuk over Durkheim (student en docent van ENS): alles was gericht op de
intellectuele ontwikkeling, vooral aan filosofie en letteren werd aandacht besteed.12 Leren
presenteren en discussiëren is een belangrijke opdracht. Voor vrije tijd en contact met de
buitenwereld was nauwelijks tijd. In dat gesloten wereldje waren de studenten op elkaar
aangewezen. Kortom, deze instellingen beogen een zeer bepaalde habitus aan te brengen
bij de alumni. Identiteit houdt dan vooral in: ‘wij zijn anders dan die anderen’.
Meerdere opmerkingen over deze Grote Scholen zijn bruikbaar voor een karakterisering
van grootseminaries en studiekloosters. Een voorname functie was het oproepen van een
esprit de corps, de socialisatie in de orde. Een ordesprovincie was een vorm van sociabilité,
al werd juist de Nederlandse wel erg groot voor een familiale sfeer. Separatie van clerus
en kerkvolk was een belangrijke functie van de scholing. De karakterisering van de ENS
10
11
12

Pierre Bourdieu, la noblesse d’etat. grandes écoles et esprit de corps (Paris 1989).
Bourdieu Pierre o.c. (1989) 121.
M.-J. de Jong o.c. (1997) 64.
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als ‘Een soort seminarie voor het hogepriesterschap van de wetenschap’, duwt ons verder
op dat spoor. In de studiekloosters waren de docenten echter toleranter: aan de studenten
werden niet dezelfde eisen gesteld. Zij werden niet geselecteerd op de studieresultaten voor
het toelaten tot de professie en wijdingen. Er was ook die geheimzinnige ‘roeping’ die niet
miskend mocht worden, ook al waren deze jongeren niet allen zo intellectueel begaafd.
Oversten en docenten wachtten af wat de studenten zelf bleken te kunnen.
Onderwijssociologische beschouwingen als die van Bourdieu bevatten maatschappijkritiek. Scholen zouden dienen om bestaande machtsverhoudingen te behouden. Onderwijs is middel tot reproductie: het leveren van een elite die leiding moest geven aan lagere
klassen. Ook hier komen verschillen op met de Grote Scholen. Seminaries hebben vooral
uit de kleine middenstand en boerenbevolking priesters gerekruteerd. Leken werden ook
geschoold, niet zelden op H.B.S.-en en gymnasia door regulieren beheerd. De vele uitvallers
van de seminaries vergrootten nog het aantal van geschoolde leken.13 Zelfs nu in het begin
van de een-en-twintigste eeuw treft men nog docenten van het secundair en tertiair
onderwijs met een seminarieverleden. Men kan niet zeggen, dat dit slechts mobiliteit van
individuele personen was, terwijl de ongelijkheid tussen groepen of standen bleef. Minstens
in katholieke kring ging het om zeer grote aantallen, zeker zolang er ook nog eens kinderrijke gezinnen waren. Vanaf omstreeks 1970 is de ongelijkheid in scholing en gezag van
leken versus clerici sterk veranderd. In elke gemeenschap en voor elk terrein zijn toch elites
of specialisten nodig. Niet iedere gelovige kan zich indringend met de bijbel, geloofsvragen,
ethische kwesties, liturgie en zoveel meer in verband met religie en kerk bezig houden.
Juist als het kerkvolk meer geschoold geraakt, moet ook de priester meer geschoold zijn.
Wel doet zich de vraag voor: moeten pastores, theologen, liturgisten, sprekers of predikanten, schrijvers … per se priester zijn?

C RISIS
Clemens en Jacobs, schrijvende over een voorgenomen geschiedenis van het grootseminarie
Warmond, merken op: ‘… dat veel levende wezens hun aandacht vooral laten trekken door
wat “beweegt” en dat hun bijgevolg alles ontgaat wat wel nieuw is maar de snelheid heeft
van een slak, wat wel in beweging is, maar zich pas aan onze waarneming opdringt in acute
crisissituaties’.14 Het verminderen van de intreden, het vermeerderen van het uittreden
tekenden zich in de jaren 1950 duidelijker af. De relatieve terugloop van de aanmeldingen
was al na 1934 begonnen, maar de absolute aantallen van novicen en wijdelingen waren
na de Tweede Wereldoorlog nog aanzienlijk. Het Griekse κρισις betekent: beslissing,
onderzoek, kwestie. Duidelijk stond men op een beslissend punt, er was een wending
13 Peter Nissen, Het onbedoelde rendement van de kleinseminaries in het katholieke zuiden van Nederland, in:
Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (12/2000) 98-106. M.i. geldt dit evenzeer voor Hollandse steden,
al was er daar het alternatief van een middelbare school.
14 Th. Clemens en J. Jacobs, Bouwstenen voor de geschiedenis van een seminarie: Warmond 1799-1967, in: Trajecta
9 (2000) 98.
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gaande én voor de individuele personen én voor de provincie. Het overleg en de discussie
over deze wending werden intens. Oversten, magisters en lectoren en menige andere
confrater uitten kritiek op pedagogische en didactische tekorten van de instituten noviciaat
en studieklooster.
De ex-lector Osmund Schreuder wees bij zijn aantreden als lector godsdienstsociologie
van de Nijmeegse universiteit in 1964 op de afnemende status en maatschappelijke functie
van het priesterambt.15 Het is ook onvoldoende geprofessionaliseerd. De veel besproken
secularisatie duidt op het verminderen van de invloed van de godsdienst en de kerken cum
annexis op het maatschappelijk en zelfs op het individuele leven van gelovigen. Een
belangrijk punt betreft de geloofsverkondiging, in welke vorm dan ook. Ook de R.-K. Kerk
kon geen beslissende greep meer houden om een eenheid van denken – middels haar
klerikaal kader – te handhaven. Vanaf omstreeks 1970 ziet men ook de franciscaanse orden
zich richten op de spiritualiteit. We hebben gezien hoeveel de broeders daarin investeerden
in studie en gespreksgroepen. Juist de franciscaanse spiritualiteit heeft kansen, ook over
de grenzen van de R.-K. Kerk heen. Met de deklerikalisering van de orden komt de
franciscaanse beweging op gang. De communicatie verschoof meer en meer naar kleine
groepen, naar gespreksvormen én van de monologen van de clerus naar de gelovigen in
gemeenschap.

Over jeugd gesproken
Het jaar 1968 wordt genoemd als hét jaar van de studentenopstand. Provo’s, nozems en
andere verschijningen waren voer voor de opkomende straattelevisie in de jaren zestig.16
Etiketteringen als ‘verwilderde massajeugd’ beschrijven én beoordelen tegelijk. Jongeren
hadden niet het monopolie van vernieuwing. De kritiek van ouderen, ook katholieke
intellectuelen, waaronder clerici, was er ook. Er werd onderzoek naar/over hen verricht.
Lector en socius magistri Wilbert Stoop was bij het onderzoek door het Hoogveldinstituut
betrokken.17
Er is iets algemeens te zeggen over dé jeugd. Met de scholarisatie kwam het tot de
vorming van een kindertijd en jeugdland afgezonderd van het volwassen leven. In de
ontwikkelingspsychologie spreekt men zelfs van ‘het schoolkind’ en ‘de middelbare
scholier’, alsof dat exemplaren waren van een natuurlijke fase. Seminarie, noviciaat en
15 O. Schreuder, Het professioneel karakter van het geestelijk ambt (Nijmegen 1964).
16 Schuyt en Taverne Opstand tegen het gezag: de jaren zestig o.c. (2000) 379-404.
Mark van den Heuvel, Jeugd tussen traditie en moderniteit. Transformaties van naoorlogse jeugdcultuur en beheer over
de jeugd, in: P.Luykx en P.Slot o.c. (1997) 171-189. Dit op basis van zijn proefschrift Van patronaat tot soos. Een
studie naar de reproduktie van jeugdcultuur in een katholieke industriestad (Tilburg 1993). Over dit Tilburg ook het
proefschrift van de capucijn Alfred van de Weijer, De religieuse praktijk in een Brabantse industriestad. Godsdienstsociografische verkenningen in Tilburg (Assen 1955). Paul Luykx, Katholieken in de jaren vijftig in: Luykx en Slot
o.c. (1997) 83-87.
17 Moderne jeugd op haar weg naar volwassenheid. Onderzoek door het Mgr. Hoogveldinstituut te Nijmegen (´sGravenhage 1953).
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studieklooster schiepen zelfs voor de oudere jeugd een afgezonderde wereld. Lea Dasberg
benoemt de voor kinderen en jeugdigen gereserveerde ruimte als Jeugdland.18 De jeugd is
een historisch fenomeen: zij verandert met de tijd. Een pedagoog als Eduard Spranger
beschrijft zelfs meerdere jeugdgeneraties, bepaald door de historische ontwikkelingen –
hier: in Duitsland.19 Zo’n onderscheid geldt ook voor de jongeren die de Nederlandse
scholen en kloosters bevolkten. De jeugd die tegen 1960 nog aankwam in het noviciaat,
was al anders dan die omstreeks 1950, zeker anders dan die van de oudere generaties. In
Duitsland ontstond de jeugdbeweging in echte zin, niet de jeugdzorg die ook het R.-K.
episcopaat aan de clerus toevertrouwde. De jeugdbeweging onder klerikaal beheer paste
bij de strategie om een rooms kerkvolk bijeen te houden. Collegeleerlingen en kleinseminaristen, novicen en fraters behoorden veelal tot de burgerlijke jeugd, zij vormden geen Freie
Jugend. Braafheid ging gemakkelijk samen met lage assertiviteit. Maar evenzeer is denkbaar:
ieder wordt uitgedaagd zichzelf staande te houden, te profileren. De verdere levensloop
van paters en uitgetredenen toont veel eigen initiatief, persoonlijkheid. De literatuur over
de jaren vijftig en zestig beschrijft het ontstaan van een autonome jeugdcultuur. De
beeldvorming benut brommers, rockmuziek en dansen. Er wordt gesproken van een
permissive society.20 De roomse jongens die nog in de jaren 1950 naar een seminarie of orde
trokken, kwamen uit tijden, waarin men zich materieel al weinig of niets kon veroorloven.
Niet alleen de Apeldoornse seminaristen uit Pubers voor God droegen het eenvormige
kostuum met plusfour en colbertje, soms met een ceintuur.21 De armoede of schaarste van
de jaren dertig en veertig uniformeerde. Extravaganties als hanekammen of kale koppen,
gecultiveerde slordigheid als kapotte of gebleekte spijkerbroeken waren bij hen ondenkbaar. Overigens zijn deze buitenissigheden ook voorbeelden van het volgen van collectieve
trends, en niet per se van persoonlijke vrijheid. Oegema, sprekend over de mentaliteit
waaraan de Vijftigers in de letterkunde een einde maakten, verwoordt: ‘Er werd van de
burger verwacht dat hij niet het eigenbelang liet prevaleren, maar zich ten dienste stelde
van het collectief’.22

18 De historisch-pedagoge Lea Dasberg spreekt ook van ‘bommen op het jeugdland’ in haar Grootbrengen door
kleinhouden (Meppel 1979). Het haalde tien drukken. Met ‘jeugdland’ doelt zij op een ‘Pädagogische Provinz’:
een van de wrede werkelijkheid afgeschermde opvoedingswereld. Zij spreekt van ‘infantilisering van het kind’.
19 Hij onderscheidde in Fünf Jugendgenerationen: 1900-1949 (Heidelberg 1951) binnen Duitse studerende
jeugd zelfs vijf ‘Jugendgenerationen’: vanaf 1900 tot na de Tweede Wereldoorlog.
20 Mark van den Heuvel, Jeugd tussen traditie en moderniteit. Transformaties van naoorlogse jeugdcultuur en beheer
over de jeugd, in: P. Luykx en Slot o.c. (1997) 171-189. Was die grotere permissiviteit niet een kwestie van
verschuiving? De controle van gezin, buurt, school, kerk werd kleiner. In de toekomst zou veel jeugd hét object
worden van consumentisme. Op de schaal van grotere samenleving zou de bureaucratie, preventieve en repressie
toenemen.
21 Henk Kroon, Pubers voor God. Het leven op een kleinseminarie in de jaren vijftig (Nijmegen 2001) interviewde
klasgenoten. Onder hen enkele historici: Willem Frijhoff (hoogleraar VU Amsterdam), Jan Roes (directeur KDC
en hoogleraar KU Nijmegen).
22 Geciteerd bij Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) 441.
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De toespraak van H. Schillebeeckx tot een honderdtal novicenmeesters en magisters
bevat vele van de gemaakte opmerkingen.23 Men moet onderscheiden tussen wat van de
jeugd (‘van alle tijden’) is en wat tijdeigen karakteristiek en ontwikkeling is. Een relativerende instelling, verlangen naar echtheid brengt hen tot kritiek op overgeleverde vormen
van het kloosterleven. De jongeren hebben veelal niet met de moderne wijsbegeerte te
maken. Maar het gaat hier om de tijdgeest ‘die wij allen inademen’, waarvan de filosofie
en de letteren exponenten zijn. De spreker vat samen: ‘Was de vroegere godsdienstige
sensibiliteit … eerder individualistisch, devotioneel, moralistisch en gesloten, de moderne
godsdienstigheid is eerder liturgisch, skripturistisch, apostolisch en oekumenisch’.24 Mag
men opmerken: die kwaliteiten zijn primair toe te schrijven aan lectoren en andere
wetenschappers binnen en buiten de orde?
Een andere jeugd binnen noviciaat en studiekloosters heeft een einde gemaakt aan de
(bijna) totale institutie. De oversten en docenten van die jaren hebben – uitzonderingen,
spanningen en ongelukken daargelaten – begrip getoond voor de noodzakelijke veranderingen. Studenten, docenten én oversten hebben wel meer en meer bezwaren gezien tegen
de conventionele vormen. Vooral de beslotenheid en de beperkte omgang met anderen
dan de eigen groepsgenoten werden na de Tweede Wereldoorlog, vooral vanaf de jaren
1960 meer en meer afgewezen. Vele priesters, paters, broeders en zusters – waaronder
seminariedocenten – keken kritisch, zelfs afwijzend terug op hun leven in toog of habijt.25
De bezinning op de franciscaanse spiritualiteit, de herbronning kreeg meer aandacht. Het
kloosterlijk leven, zoals dat in noviciaat en studieklooster voorbeeldig werd ingeoefend,
werd minder gepast geacht voor een beweging als de franciscaanse. Deze jeugd én hun
oversten vormden wel niet een revolutionaire voorhoede; zij gingen mee met nieuwe

23 H. Schillebeeckx O.P., De menselijke en godsdienstige sensibiliteit van onze jongeren in het klooster, novicenmeestersconferentie (Brussel 1960). Edward S. gebruikte in zijn eerste geschriften nog zijn kloosternaam Henricus.
24 H. Schillebeeckx O.P. o.c. (1960) 19.
25 Frans van Kleef (pseudoniem voor Laurentius Hovens levert in zijn Mijn vader is een edelman. De geschiedenis
van een geroepene, (Haarlem 1983) verhalen over zijn franciscaanse fraters- en patersjaren. De titel is die van
een lied dat wel bij het lof gezongen werd. De auteursnaam zou volgens de achterflap van het boek pseudoniem
zijn van René Huibers, maar gezien de details van het verhaal is het J.H.J. (Laurentius Hovens), ingetreden 1943,
uitgetreden 1967. Walter Goddijn OFM schreef De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog 19211972, (Kampen 1993 2e druk) 30-37. Cees Nootenboom was ondermeer leerling bij de franciscanen te Venray,
hij spreekt van een Voltooid Vergeten Tijd (Groningen 2000). Leraren in bruine pij komen voor in zijn roman
Rituelen, met name Ludger Zeinstra. Van der Plas sprak van Onderdak zonder dak. Flarden van een jeugd (Weesp
1985). Rogier kentekende het seminarie Beekvliet in Beekvliet 1815-1965, in: Herdenken en Herzien (Bilthoven
1974) 10-29. Er zijn de egodocumenten van Willem Grossouw, Alles is van U (Baarn 1981), Nico Greitemann,
Op zoek naar de tweede onschuld, (Baarn 1982), Paul Begheyn SJ, Maar wie ben ik? Metamorfose van een roeping
(Nijmegen 1999). Ben Tervoort (ex-SJ), Jezus ben jij dat? Het verhaal van een roeping (Nijmegen 1998) en tal van
anderen. H. Westhoff, Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid
in de twintigste eeuw (Nijmegen 1996) citeert vrijmoedige uitspraken van Hein Ruygers ooit op de Bredaase
seminaries. Guus van Hemert SJ, de auteur van de befaamde Nieuwe Katechismus, beschrijft Het Leven Daarbinnen,
in: Nicolaïsen D. (1989) 9-19 het leven in de opleidingshuizen van zijn sociëteit. Harrie Hermkens, Tussen
Madonna en Aphrodite. Mijn autohagiografie (Nijmegen 2002). Ton van der Stap Bewaard Verleden Autobiografische
fragmenten (Zoetermeer 1996).
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ontwikkelingen. Dat het instituut Kerk in de hogere echelons van bestuur in hoge mate
reactionair zou worden, kon men in de jaren rond 1967 niet voorzien.

B ESLUIT
Deze priesteropleiding was geen beroepsscholing: het kerkelijk ambt werd sacraal gezien.
De professio was de keuze voor een levensstaat. De liturgische functies betroffen het
kerkelijk erfgoed: het bedienen van sacramenten sinds ‘Trente’ geregeld. Het werk van de
pastor was geen professie in moderne zin, passend binnen het nationale arbeidsbestel. De
zogeheten ‘zielzorg’ omvatte een veelheid van activiteiten op mensen gericht. Beoogd werd
de disciplinering van het kerkvolk, zoals dat door anderen – liberalen en socialisten – werd
nagestreefd voor hun achterban. De voorwaarde was dat de clerus voor het kerkvolk
voldoende overwicht en gezag had. De afzondering in de vormingsjaren diende de separatie
binnen de Kerk: de ‘geestelijken’ onderscheiden van ‘de beminde gelovigen’. Een analyse
en omschrijving van dat werk had een meer passende opleiding kunnen opleveren,
interessant gezien de sociale en culturele aspecten van het pastor-zijn. Bij het ontbreken
van een onderwijskundige benadering van deze opleiding bleef de primaire vraag naar de
doelstellingen voor dit pastorale werk echter onbeantwoord.
Van een opleidingsbeleid gericht op de werkzaamheden van de minderbroeders was
ook geen sprake, omdat juist deze orde geen specifiek werkdoel heeft. Het provinciebestuur ging in op verzoeken van anderen, bijna geheel binnen kerkelijk en levensbeschouwelijk verband. Die verzoeken betroffen met name het stichten en/of beheren van middelbare scholen, het bezetten van functies in het R.-K. Organisatiebestel. Het beleid van de
ordesprovincie bepaalde zich tot het inrichten van de opleiding en scholing, tot het
verwerven van werkgelegenheid en zo tot het in stand houden van zichzelf. Zij gaf aan a.s.
docenten een verdere studieopdracht. Menige priester deed ander dan liturgisch en
pastoraal werk.
Een zogeheten ‘algemene vorming’ bood een basis voor uiteenlopende functies en
eventuele verdere studie binnen die eigentijdse maatschappij. Vorming levert een zekere
bagage aan kennis en inzichten, vaardigheden en een attitude. De aanhoorde kennisinhouden konden verloren raken of achtergelaten worden, als ze wel ooit waren begrepen. De
overwegend beschouwelijke c.q. leerstellige en historische scholing was overigens niet zo
algemeen vormend: aan begrip voor empirie en natuurwetenschappen ontbrak veel.
Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw was de intellectuele kwaliteit, te meten aan
de scholing van de docenten, toegenomen. In de naoorlogse jaren namen minstens een deel
kennis van nieuwere litertuur. De habitus kende een goede maat aan historisch besef. Zij
leidden de studenten minstens in in tradities en geschiedenissen: van het wijsgerig en
theologisch denken, van de Kerk en Orde, van de oecumene. Wel groeide er de spanning
tussen filosofisch, wetenschappelijk denken en het leerstellige van de Kerk. De ontwikkelingen van het begrip Openbaring had betekenis voor de visie op de Kerk. De grenzen met
de andere kerkgenootschappen werden in beginsel doorbroken. Contextueel denken was
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niet geheel afwezig, bijvoorbeeld waar het om de evangeliën, de bijbel in zijn geheel ging.
In de pastoraalcursus gaf de daar gegeven sociologie wel enig zicht op de eigentijdse
contexten.
Het intensieve monastieke leven in de studiekloosters bevorderde de intrinsieke religiositeit. De beslotenheid ervan werd wel een ongunstige factor in het leren omgaan en spreken
met anders- en niet-geschoolden onder het kerkvolk. Een klinisch-pastorale vorming werd
pas in de laatste jaren van de periode geboden. Waar slechts een deel van de intredenden
de gehele opleiding voltooiden, misten velen belangrijke ervaringen van de jeugdfase.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw gingen traditie en moderniteit samen. Vasthoudend aan aloude tradities, devoties en regels maakte de ordesprovincie deel uit van het
conventionele Rooms-Katholieke leven. Niet anders dan de Kerk heeft zij zich als herkenbare institutie zolang mogelijk in stand gehouden. De leden handhaafden de instelling
waarvan zij deel uitmaakten. Het curriculum van de opleiding bleef geenszins beperkt tot
kerkelijke traktaten. De spanning van een diverse filosofie tot de theologie was één teken
van modernisering. De eigen activiteit van de fraters in de keuze van lectuur en met
studiedagen bevorderden de veranderingen. Bij de herleefde aandacht voor de franciscaanse
spiritualiteit, door een grote groep paters onderhouden gaat om traditio: een herbronning
die samengaat met actualisering. Kortom, traditie is levend houden van erfgoed. Het lang
vasthouden aan de bestaande toestanden en houdingen sloot niet uit dat men voor de
laatste lichtingen ingrijpende veranderingen heeft genomen: het sluiten van de eigen
priesteropleidingen en het opgeven van het monastieke leven. De opleiding en vooral de
studie hebben wel voorbereid op een ommekeer.
Een betreurd gemis voor deze studie blijft de onmogelijkheid om enige oral history te
schrijven. De (ped)agogische benadering van de fraters-student, hun psychologische
ontwikkeling blijft hier nagenoeg onbesproken. Voor verder historisch onderzoek zijn de
werkzaamheden van de broeders het belangrijkste onderwerp, of zij onder de koepel van
de R.-K. Kerk én met een ambtsopleiding gedaan werden of niet.26 De missiegeschiedenis
verdient zelfs de voorkeur.27 Voor de besproken periode zou een reeks biografieën van
minderbroeders van deze ordesprovincie informatief zijn – met daarin ruime aandacht voor
de werkzaamheden door hen verricht.28

26 Een interessant egodocument is het dagboek van Castorius Groothuis OFM, vermeld naast vele andere
in: Paul E. Werkman, Uitgesproken geschiedenis. Oral history in geschiedenis en journalistiek (Zwolle 2001) 55-71.
De franciscaan woonde en werkte in de Stokstraat, toen deze nog een asociale buurt vormde. Publicaties over
leven en werk van dr. Didymus Beaufort en dr. Bonfilius Knipping zijn in voorbereiding.
27 Arnulf Camps OFM, em. Hoogleraar missiologie, bericht in het provincieblad Mediant (2005) 17-18 over
het werk van de Kommissie Memoires Missionarissen van het Nijmeegse KDC. Hij noemt de namen van de
medebroeders die zijn geïnterviewd.
28 Charlotte Bühler, Der menschliche Lebenslauf als psychologisch Problem (1932) biedt een goedt benadering
van het onderwerp.

Bijlagen
Studieprogramma’s
De zeer bescheiden lijstjes met vakken zijn in de eerste hoofdstukken vermeld. Het eerste uitgewerkte
programma dateert van 1924.

1924
Van omstreeks 1925 rest er een schriftje – met een ander handschrift dan dat van Hentzen – met
voorstellen over de inrichting van het nieuwe Venrayse filosoficum en een programma voor het onderwijs.1

S TUDIUM P HILOSOPHIAE – IN W IJCHEN 2
Eerste jaar
Lector I: Inleiding, Physisch-chemische theorieën, Cosmologie (?onleesbaar) – 6 uren
Lector II: Logica, Critica, Ontologie – 6 uren
Kerkgeschiedenis: Methodologie, Inleiding, Middeleeuwen – 2 uren
Hebreeuws en Grieks – elk 1 uur.
Tweede jaar
Lector III: Psychologie, Geschiedenis van de Philosophie – elk 3 uren
Lector IV: Theodicee, Ethica plus Ius Publicum Ecclesiae – samen 6 uren
Kerkgeschiedenis: Middeleeuwen tot aan Trente – 2 uren
Hebreeuws – 1 uur
Liturgie, verklaring van het kerkelijk jaar – 1 uur

S TUDIUM S ACRAE T HEOLOGIAE 3
A Cursus Sacrae Theologiae Fundamentalis – Wijchen 1 jaar
Theologia Dogmatica – 4 uren
Tractatus Dogmatico-hermeneuticus (duidt op bijbelexegese m.n. de Pentateuch, Canoniciteit van de
bijbelboeken, inspiratie) – 2 uren
1 RAU 522.1503.
2 Lectoren voor de cursus 1923-1924: Silvester (Coenen) rationele psychologie, elementaire scholastieke
wijsbegeerte, biologie en physiologie, geschiedenis van de filosofie. Didymus (Beaufort) logica, criteriologie,
cosmologie, theodicee. Landoaldus (Valckx) ontologie, grieks en hebreeuws. Avellinus (van Vlijmen) kerkgeschiedenis 692-1311 (Pausen in Avignon). Fidentius (van den Borne) franciscaanse geschiedenis. Silvester,
Didymus, Landoaldus gebruikten Reinstadler, Grieks en Hebreeuws uit Ubach, Avellinus Albers, Silvester voor
de geschiedenis van de filosofie Aengenent.
3 In 1923-1924 doceerden nog in Bleijerheide: Egbertus (Smeets) Tractatus de Principiis, Ethica Genralis et
Specialis. Nicomedes (Sanders) Theologia Dogmatica Generalis, Introductio in S. Scripturam. Handboeken:
Noldin, Cathrein, Minges, Romualdus Peeters OFM; geautografeerde commentaren kerkelijk recht en Pentateuch.
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Theologia Moralis – 5 uur, waarbij Introductio Iuris Canonici – 1 uur
Franciscaanse Geschiedenis – 2 uren
Patrologie: 1 uur.
B Cursus Sacrae Theologiae Specialis – Weert 3 jaar
Theologia Dogmatica Specialis, Kerkgeschiedenis der eerste eeuwen met Patrologia – 5 uren
Sacra Scriptura – 4 uren
Theologia Moralis – 4 uren
Ius Canonicum – en Tractatus de Tertio Ordinis – 3 uren
Theobaldus (van Buuren): De Verbo Incarnato, De Deo Uno et Trino
Crescentius (van den Borne): Actus Apostolorum, Epistolae Pastorales, Brieven van Jacobus, Petrus, Judas,
overige brieven van Paulus, van Joannes en Apocalyps.
Vincentius (Heijmans): De Sacramentis
Protasius (Willemse): De Ordine (vlg. Noldin), De Peni…. (onleesbaar), De Religiosis.
Handboeken: Morandi, Mannens, Noldin, Minges, Naval.
C Cursus Sacrae Theologiae Pastoralis, Eloquentiae et Sociologiae – Maastricht 1 jaar4
Pastoraal, inclusief catechetiek en paedagogiek – 2 uur
Eloquentie– 3 of 4 uren
Sociologie en economie: 3 uren.
1929
Na lange beraadslaging werd een nieuwe verdeling van het studieprogramma gemaakt bij de vijfde
conferentie van de lectores te Weert op 26 juli 1928.5 Het leerplan zal in september ingevoerd zijn en
gold dan voor 1928/1929.6 De teksten vermelden, dat ‘de verdeeling der vakken een beeld geeft van den
tegenwoordigen toestand (1929)’.7 Verschillen met het program van 1924 vallen niet op.
C URSUS P HILOSOPHIAE TE V ENRAY
Eerste jaar
A Algemene inleiding. Experimentele Psychologie en Cosmologie. 6u
B Logica, Critica, Ontologie. 6u
C Geschiedenis van de Philosophie. 1u
2 Hebreeuws. Elementaire Grammatica. 1u
3 Kerkelijke Geschiedenis. Inleiding. Methodologie. Gesch. van de Kerk vanaf het ontstaan tot Karel
de Grote. 2u
4 Anicetus (Jong): vooral recapitulatie; voor ascese handboek Sandreau.
Cassianus (Hentzen): naast de welsprekendheid de sociologie: wetenschap, liberlaisme, socialisme, solidarisme,
civiel- en publiekrechtelijke colectieve contracten, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, het sociale vraagstuk,
scheidingen, vrouwenvraagstuk, landbouw… Handboek: Aengenent.
5 RAU 522.1503 2 ex: hs en getypt.
6 RAU 522.1503 Studieprogamma’s voor theologie en filosofie, voorstellen en commentaren, ca 1890-1958. Het
leerplan 1929 staat op het handgeschreven overzicht en ook in de tekst van het getypt vel. Zie ook Sloots o.c.
in: BGMN II (19xx) p.170-26.
7 De tekst begint bij Alverna opnieuw te tellen met I, II enzovoort. Omwille van de vergelijkbaarheid van
diverse overzichtigen hanteren we de romeinse cijfers I t/m VI, onafhankelijk van de lokatie van het filosoficum
of de theologie-onderdelen.

STUDIEPROGRAMMA ’ S

Tweede jaar
A Ethica generalis et specialis. Ius publicum Ecclesiae. 5u
B Rationele Psychologie met biologische en psychologische vraagstukken. 3u
C Theodicea. 1u
D Geschiedenis van de Philosophie. 3u
2 Hebreeuws. Vertaling van de boeken Samuel. 1u
Kerkelijke Geschiedenis:
A Patrologie. 1u en
B Middeleeuwen tot Innocentius III. 2u
Aan beide cursussen:
Gregoriaanse zang en stemoefening. 2u
Vraagstukken betreffende ascese en mystiek.

T HEOLOGICUM TE A LVERNA
Eerste jaar
1 Sancta Scriptura: 4u, inleiding, Pentateuch
2 dogmatiek: 4u, fundamentele theologie
3 moraaltheologie: 3u, geschiedenis, De Principiis
4 kerkelijk recht 2u
5 kerkgeschiedenis: Middeleeuwen tot Reformatie 2u,
en franciscaanse geschiedenis 1u.
Tweede jaar
1 Sancta Scriptura overige OT 4u
2 dogmatiek: 4u, De Sacramentis et de Nov.
3 moraaltheologie: 3u, De Iure et Iustitia
4 kerkelijk recht: 2u, Can.100-486, De Laicis Can.684-725
5 kerkgeschiedenis

T HEOLOGICUM TE W EERT
Eerste jaar
1 Sancta Scriptura: 4u, inl. evangeliën, Christusbiografie
2 dogmatiek: 4u, De Deo Uno et Trino et de Verbo Incarnato
3 moraaltheologie 4u
4 kerkelijk recht: 3u, De Matrimonio, de Ordine etc.
5 kerkgeschiedenis: dogmageschiedenis.
Tweede jaar
1 Sancta Scriptura: 4u, Acta Apost., Brieven, Apoc., bijbelse theologie
2 dogmatiek: 4u, De Gratia, De Deo Creatore
3 moraaltheologie: 4u
4 kerkelijk recht: 3u, De religiosis etc.
5 kerkgeschiedenis: 1u, dogmageschiedenis.
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P ASTORAAL CURSUS TE M AASTRICHT
1
2
3

pastoraaltheologie: 2u, sacramenten, ziekenzorg, catechismusles
eloquentia: theorie 3u, praktijk 1u
sociologie: 3u, stelsels, sociale kwestie, economie.

Notanda: De cursussen zijn verdeeld over Venray 2 jaar filosofie, Wijchen 2 jaar theologie, Weert 2 jaar
theologie (rolcursus), Maastricht 1 jaar Gewijde Welsprekendheid en sociologie voor neomisten 16 lesuren
per week, in Maastricht 9 uren. Buiten het lesrooster door de magister cantus 2 lessen gregoriaanse zang
en stemoefening, door de magister fratrum conferentie over ascese en mystiek. De facultatieve cursus
bijbelgrieks/ koinè is opgeheven. De experimentele psychologie heeft enkele instrumenten ter beschikking
en het natuurkundig kabinet van het gymnasium kan worden gebruikt. Patrologie is geen
dogmageschiedenis, maar een elementaire, meer literaire voorbereiding op het traktaat De Traditione van
de theologia fundamentalis. Het Ius-traktaat De Laicis wordt vooral behandeld ivm de Derde Orde.
Eenmaal per maand geeft Desiderius Franses onder kerkgeschiedenis aandacht aan de Oosterse kerken
vlg de wens van de pauselijke encycliek. Als voorbereiding op de priesterwijding lessen over liturgie en
rubrieken door de magister fratrum (Gilbertus Lohuis) buiten het rooster.
Bepalingen:
1 Examens: 3 maal per jaar, in Weert 2x, na mondelinge repetitie; op het einde van het jaar mondelinge
examens; dit zoveel mogelijk met presentie van de studieprefect Cassianus Hentzen; in Venray en
Wijchen 4 à 5 fraters per zitting voor lector met assessor en enkele zittingen van drie kwartier tegelijk
– dus examenrooster. Drie schriftelijke examens zijn gelijk aan één mondelinge: 1/3 van a+b+c wordt
opgeteld bij d, het geheel wordt gedeeld door 2 om de uitslag aan te geven. Het lokale docentencorps
beslist over overgang of blijven zitten. Ook cijfers voor diligentia en ingenium naast scientia.
2 Wetenschappelijke varia:
a In Venray, Wijchen, Weert bestaat er een academie olv de magister fratrum + gekozen bestuur;
eigen bijdragen en sprekers van buiten. Correspondentie en notulen worden bewaard in een
‘Geheim Archief’. Maandelijkse bijeenkomst. Gedachtenwisseling na de voordracht. Vragenbus
om latere thema’s te vinden. Feestvergaderingen maart Sint Thomas, juli Sint Bonaventura, novem
Duns Scotus. In Weert eenmaal huldiging van de neomisten: bloemen, muziek en zang. Ook
bijzondere vergaderingen bij hoog bezoek, herdenking van Dante, Hieronymus e.d.
b Studieclubs, circuli (kransen) van 8 à 10 fraters voor een studievak olv lector. Inleiding en
discussie.
Venray: Middeleeuwse geschiedenis (Isaias Onings), filosofie (Silvester Coenen), psychologie
(Hippolytus Gerz)
Wijchen: geschiedenis, franciscaanse geschiedenis, missieclub (alle olv Fidentius van den Borne),
moderne stromingen in de apologetica (Nicomedes Sanders), Messiaanse profetieën (Saturninus
van Egmond), pedagogiek (magister Lamers). Weert: missiologie.
c Fraterstijdschriften: Mons Alverna (Wijchen) en Aldenborch (Weert. Naast wetenschappelijke
bijdragen artistieke producten (houtsneden, gedichten…).Bij uitzondering publicatie in andere
tijdschriften.
3 Lectorenvergaderingen: over twijfelgevallen onder de studenten, lezingen over thema’s of lesmethoden.
Halverwege het jaar met de gardiaan en de magister fratrum een vergadering ‘de vita et moribus’.
Lokaal olv de vice-studieprefect. Jaarlijks een algemene lectorenvergadering olv de provinciaal en de
studieprefect
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1940
Het eerste oorlogsjaar, 1940, biedt als extra’s: godsdienstwetenschap en -filosofie, dogmageschiedenis,
theologia spiritualis – deze laatste is een promotie van de lessen van de magister.8
Philosophia Venray I
1 wijsbegeerte: logica, critica, kosmologie 6u, en ontologie 4u
2 geschiedenis van de wijsbegeerte: Griekse 2u, en Middeleeuwse 1 1/2u
3 kerkgeschiedenis: methodologie, oude kerk tot Karel de Grote 2u
4 hebreeuws 1/2u
5 theologia ascetica 1u
6 kerkelijke zang 1u.
Philosophia Venray II
1 wijsbegeerte: ethica, en kerkelijk recht 4 1/2u
2 rationele psychologie en exp. psychologie en biologie 4u
3 theodicee: 1 1/2u
4 geschiedenis van de wijsbegeerte: 2 1/2u, moderne geschiedenis
6 kerkgeschiedenis: 2u, vroege Middeleeuwen
7 patrologie: 1u
8 hebreeuws: 1/2u
6 theologie ascetica 1u
7 kerkelijke zang 1u.
Theologia Alverna I
1 Sancta Scriptura: inleiding en Pentateuch 3 u
2 dogmatiek: apologetica, godsdienstfilosofie
godsdienstgeschiedenis, fundamentele theologie 4u
3 moraaltheologie 3u
4 kerkelijk recht 3u
5 kerkgeschiedenis: latere MEx, geschiedenis van de orde 3u
6 theologie ascetica et mystica 1u
7 kerkelijke zang 1u.
Theologia Specialis Alverna II
1 Sancta Scriptura 4u
2 dogmatiek: De Deo Uno et Trino. De Verbo Incarnato 4u
3 moraaltheologie: De Iure et Iustitia. 3u
4 kerkelijk recht: Can.100-486. 684-725 2u
5 kerkgeschiedenis: moderne tijd 2u
geschiedenis van de orde 1u
6 theologie ascetica et mystica 1u
7 kerkelijke zang 1u
Theologia Specialis Weert III
1 Sancta Scriptura 4u
2 dogmatiek 4u
3 moraaltheologie 4u
8

RAU 522.1504 Leerplan 1940.
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kerkelijk recht 3u
dogmageschiedenis 1u
theologie ascetica et mystica

Theologia te Weert IV
1 Sancta Scriptura: 4u, Acta Apost., Brieven, Apoc., bijbelse theologie
2 dogmatiek: 4u, De Gratia, De Deo Creatore
3 moraaltheologie: sacramentaliën 4u
4 kerkelijk recht: De religiosis, laicis. 3u
5 dogmageschiedenis. 1u
6 theologia ascetica et mystica. Liturgiek: rubrieken. 1 u
7 kerkelijke zang. 1 u
Pastoraal cursus te Maastricht
1 pastoraaltheologie: 2u, sacramenten, ziekenzorg, catechismusles
2 eloquentia: theorie 3u, praktijk 1u
3 sociologie: 3u, stelsels, sociale kwestie, economie.
1948
A Philosophie
Eerste jaar
1 Philosophie geschiedenis van de Griekse Philosophie. Geschiedenis van de middeleeuwse
2 Logica (inclusief: grondbeginselen van de Logistiek). Cosmologie (inclusief: grondbeginselen van de
wetenschapskritiek). 5 u
3 Psychologie (inclusief: theoretische Paedagogiek). 5 u.
4 Kerkgeschiedenis: Methodologie; geschiedenis van de Kerk vanaf het begin tot aan de bekering van
de Germaanse volkeren. 2 u.
5 Theologia spiritualis: inleiding op het practisch-ascetische fratersleven. Liturgiek: algemene inleiding.
1 u.
6 Kerkelijke zang. 2 u.
Tweede jaar
1 Geschiedenis van de moderne Philosophie. 3 ½ u
2 Critica en Meaphysica. 4 u.
3 Theodicee en Godsdienstphilosophie. 2 ½ u.
4 Ethica. 4 u.
5 Kerkgeschiedenis: vanaf de bekering van de Germaanse volkeren tot en met Karel de Grote. 1 u.
6 Patrologie. 1 u.
7 Cultuurgeschiedenis. 1 u.
8 Theologia spiritualis. Liturgiek: H. Mis, kerkelijk jaar. 1 u.
9 Kerkelijke zang. 2 u.
B Theologie
Eerste jaar
1 H. Schrift (incl. Hebreeuws): algemene inleiding; exegese Oude Testament. 4 u.
2 Fundamentele theologie: traktaat over de Openbaring; de bronnen, het kerkelijk leergezag, het geloof.
2 u.
3 Apologetica: over de ware bovennatuurlijke godsdienst, Christus, de Kerk. 2 u.
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Moraaltheologie: over de menselijke handelingen, het geweten, de wetten, deugden en zonden. 3 u.
Kerkelijk recht: Rechtsphilosophie; inleiding KR, kerkelijk publiek recht; commentaar op een gedeelte
van het eerste boek van de Codex. 3 u.
Kerkgeschiedenis: Middeleeuwen vanaf de tijd na Karel de Grote tot aan de Hervorming. 2 u.
Theologia spiritualis. Liturgiek. 1 u.
Kerkelijke zang. 2 u.

Tweede jaar
1 H. Schrift (incl. Hebreeuws): exegese Oude Testament. 4 u.
2 Dogmatische theologie: traktaat over de ene God, de Drie-ene God, het mensgeworden Woord,
Mariologie. 3 u.
3 Moraaltheologie: traktaat over Recht en Rechtvaardigheid. – 3 u.
4 Kerkelijk recht: commentaar op een gedeelte van het eerste boek van de Codex; en De Clericis, De
Laicis 3 u.
5 Kerkgeschiedenis: nieuw(ste). 3 u.
6 Franciscaanse Geschiedenis: de ontwikkeling van de drie orden; provinciegeschiedenis. 1 u.
7 Theologia spiritualis. Liturgiek. 1 u.
8 Kerkelijke zang. 2 u.
Derde en vierde jaar
1 H. Schrift: speciale inleiding op de afzonderlijke boeken van het NT; geschiedenis van Christus en
Zijn tijd met exegese van de voornaamste delen van de Evangeliën; van de Handelingen, Apocalyps,
de Brieven. 4 u.
2 Dogmatische theologie: traktaat over God als Schepper; de genade, de Sacramenten, de Uitersten. 4u.
3 Moraaltheologie: traktaat over de Sacramenten, de Geboden. 4 u.
4 Kerkelijk recht: commentaar op het tweede deel van het tweede boek van de Codex: De Religiosis,
het derde en vijfde boek. 4 u. resp. 3 u.
5 Theologia spiritualis: de dogmatische grondslagen van het geestelijkleven, de samenwerkende factoren,
mystiek leven en gebed; de deugden. 1 u. Liturgiek: rubrieken van de mis fouten bij het opdragen
van de H.Mis; dogmatisch-historische verklaring; het wijdingssacrament. 1 u.
6 Kerkelijke zang. 1 u.
Vijfde jaar
1 Eloquentie: regels en oefeningen. 3 u.
2 Pastoraaltheologie: toediening sacramenten; catechismusonderricht; gewone en buitengewone zielzorg.
Liturgiek: sacramenten en sacramentaliën; liturgie en onderricht, de Liturgische beweging en
misweken. Paedagogiek: praktische kwesties ivm met de psychologie van de verschillende leeftijden.
Deder-Orderecht. Katholieke Actie. 3 u.
3 Sociologie: practische toepassingen in het maatschappelijk leven. 3 u.
4 Pastoraal-psychologie en Catechetiek. – 2 u.
Na Pasen missiecursus voor de a.s. missionarissen: theorie, geschiedenis, recht en talen.
Bepalingen.9 Enkele malen schriftelijk examen en aan het eind een mondeling examen. In Weert in het
laatste jaar een examen over alle stof van de theologie. Aandacht voor zelfwerkzaamheid van de fraters:
in academie, kransen en tijdschriften. Primair binnen de studievakken, dit om de stof te verwerken en
om te oefenen zich in woord en schrift uit te drukken. Ieder zal aan één van de vormen moeten deelnemen. Er wordt systematisch stimulerend gewerkt aan de culturele ontwikkeling: beeldende kunst, muziek,
letteren, vorming van de goede smaak. In het tweede jaar van de Philosophie elementaire lessen in de
9

RAU 522.1504 Toelichting bij het nieuwe studieprogramma.
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Cultuurgeschiedenis. Enkele keren per jaar sprekers. Aan het begin van het studiejaar zal door de lectoren
en de magister een program worden opgesteld. Verder worden de vrije dagen en vakanties – én studiedagen met een bepaald thema geregeld.
H ET PROGRAMMA VAN 1958
Voor 1958 verschijnt er een ruim opgezet overzicht van vakken of inhouden, zelfs als brochure uitgegeven.10 De aaneengeregen beschrijvingen door de afzonderlijke lectoren lopen uiteen van bladzijden tot
enige regels.
Voor het programma van het noviciaat levert magister Theodorus Schouten een zeer uitgebreid
overzicht dat veel heeft van een inhoudsopgave van een boek. Ingekort meldt Schouten:
• Wezen en doel van het religieuze leven, de evangelische raden; vereiste gesteltenissen voor de
beoefening der volmaaktheid; de drie doelen van het noviciaat; streven naar volmaaktheid; gebed;
biecht, eucharistie; ascese; geloften, kloosterregels; deugden; het genade-leven; verhouding van natuur
en genade, van objectieve en subjectieve vroomheid.
• Liturgie en persoonlijke vroomheid; H. Mis; psalmen; kerkelijke hoogfeesten.
• Franciscanisme: bronnen met betrekking tot Franciscus; de waardering van Franciscus in de loop der
tijden; biographieën; leven van Franciscus en geschiedenis van de orde; franciscaanse spiritualiteit;
de zending van Franciscus’ Orde; regelverklaring.
Filosofie te Venray
Van Munster geeft in het eerste jaar: een inleiding op de filosofie: wat is wetenschap?, wat is filosofie?,
de verhouding filosofie en wetenschap, verhouding filosofie en theologie, waarom filosofie in een
priesteropleiding?. Bovendien wordt een kort overzicht van de geschiedenis van de filosofie gegeven;
logika: over taal, definiëren; deductie en inductie, vooral over waarschijnlijkheid (leidraad I.M. Copi,
Introduction to logic); filosofie der positieve wetenschappen: waarom doet de mens aan wetenschap?,
begripsvorming, wetten, theorie; filosofie van de natuur: is zij nog mogelijk? regelmaat, structuur der
stoffelijke dingen, veranderlijkheid, relativiteitstheorie, oorzakelijkheid.
Na deze boodschappenlijst volstaat Schoonbrood met een paar regels. Zelfs collega’s kennen zijn
scripta – gemeenlijk ‘vellen’ geheten.
Stoop geeft daarnaast wijsgerige biologie; wijsgerige anthropologie; empirische psychologie; paedagogiek. Begonnen wordt met een historisch overzicht van de wijsgerige en de empirische psychologie. Zij
wordt behandeld om tot een uitgangspunt te komen voor de systematische behandeling van beide disciplines. De evolutietheorie komt ter sprake en de bijzondere plaats van de mens in het geheel van het levende.
De beschouwingen over wezen, oorsprong en bestemming van de mens verschillen van de traktaten van
vroeger. De methode verschilt, er wordt nagedacht over moderne stromingen als het existentialisme. Meer
dan vroeger wordt uitgeweid over de lichamelijkheid van de mens, over zijn bestaan in de wereld. De
empirische psychologie heeft naar de mening van Stoop weinig te bieden aan een wijsgerige mensvisie.
De psychologie heeft een zelfstandige betekenis. De priester krijgt te maken met psychische problemen,
zodat enige inleiding in dit gebied nodig is. In Maastricht zal de pastoraalpsychologie erop aansluiten.
Pedagogiek is onlangs door Rome verplicht gesteld. Hier gaat het nog niet om praktische problemen, maar
om grondvragen: wat is opvoeding?, wat is het doel ervan? wat is volwassenheid? welke zijn de opvoedingsmiddelen en -factoren?
Van Zaalen behandelt de geschiedenis van de Griekse en Patristische wijsbegeerte: van Thales t/m
Augustinus, Sokrates, uitvoerig Plato en Aristoteles; hellenistisch denken: naar neoplatonisme en patristiek.
A. Epping geeft de geschiedenis van de Middeleeuwse wijsbegeerte: Alcuin, Anselmus, Abaelardus, Hugo
van Sint-Victor, Bonaventura, Thomas, Scotus, Ockham. Als consultatieboek voor de fraters geldt

10

Redactie, Opleiding en vorming in onze provincie, in: Neerlandia Seraphica 1958 p.16-28 en 70-81.
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F.J.Thonnard, Geschiedenis van de wijsbegeerte, Doornik 1947. In het tweede jaar gaat Schoonbrood
aan de slag met algemene filosofie: algemene kennisleer, waardeleer en zijnsleer, natuurlijke godsleer.
Geen gestencilde scripta meer. Kuijper doet de ethiek: inleiding, algemene individuele, wijsgerige gemeenschapsleer. En Epping gaat verder, nu met de moderne wijsbegeerte (1450-heden): het dialectische proces
waarin het rationalisme van Descartes, Spinoza, Leibniz als thesis, het empirisme van Bacon, Locke, Hume
als antithese, het kriticisme van Kant als synthese, het idealisme van Fichte, Schelling, Hegel als nieuwe
these, het positivisme van Comte, Feuerbach, Spencer weer als antithese, de neoscholastiek als synthese
enzovoort.
In het eerste en tweede jaar: Sloots geeft de kerkgeschiedenis aan de hand van De Jong en De
Schepper. Magister Monulf van den Eijnden biedt de theologia spiritualis. Licinius Verbij is de man voor
kerkelijke zang, veelal repetitie voor de diensten.
Nieuw is dat iedere frater per jaar een scriptie moet maken, een tekst van tien à vijftien pagina’s met
een thema uit de studievakken. Het gaat daarbij vooral om het leren van de methode van werken.
Theologie te Alverna
Het eerste jaar
Clemens Epping: inl Sancta Scriptura
Didacus Braun: fundamentele theologie en apologetica
Parthenius Windhorst: speciale dogmatiek
Antonius Smeets en Prudentius Driessen: moraaltheologie
Fidentius van den Borne: kerkgeschiedenis, franciscaanse geschiedenis
Eduard van Eijl: kerkgeschiedenis
Het eerste en het tweede jaar
Clemens Epping: Oude Testament
Victoricus van der Luur: kerkelijk recht
Arthur Bredero: theologie spiritualis
Theofried van Wel: liturgie en kerkmuziek
Zelfwerkzaamheid: ook hier een scriptie. Kransen voor: Sancta Scriptura, dogmatiek, cultuur; voor
eventuele studiedagen is er een studiegroep ‘Wet en Liefde’. Verder is er het tijdschrift en de academie.
Theologie te Weert
Nicolaas van Bohemen: Nieuwe Testament
Bertulf van Leeuwen: bijzondere dogmatiek
Falco Wagemans: bijzondere moraaltheologie
Ewald Kuiper: kerkelijk recht
Winand Gussen: geschiedenis van de theologie
Hugolinus Backelandt: theologie spiritualis, rubrieken van de mis, het wijdingssacrament.
Theologia pastoralis: Bertrand van Bilsen. Nadrukkelijk wordt rekening gehouden met de mentaliteit van
de tijd. Handboeken zijn er nog niet, maar gestencilde scripta krijgen de paters ook niet in handen – zij
moeten aantekeningen maken. Dat geldt voor bijna alle vakken. De spanning tussen het blijvende en het
veranderlijke blijft. Die is er ook tussen theorie en praktijk. Aan de orde komen: de viering van de
eucharistie en de toediening van de andere sacramenten, de organisatie van de zielzorg, speciale thema
b.v. onkerkelijkheid.
Homiletica: Carolus Tesser. Normaliter krijgt ieder elke veertien dagen een praktijkoefening. Catechetica:
Amadeus Hermans. Sociologia pastoralis: Remigius Dieteren over demografie, huwelijksvruchtbaarheid,
arbeidersvraagstuk, onkerkelijkheid.
Psychologia pastoralis: Amadeus Hermans spreekt over levensloop, ontwikkeling, levensituaites als
huwelijk, ziekte, sterven … Ook worden neurose en psychopathie besproken.
Voor de missionarissen zet Bertrand van Bilsen het kerkelijk recht uiteen t.a.z. van de missies.
Gregorius OFMCap geeft etnologie m.n. van Indonesia incl. Nieuw-Guinea. Odulf van der Vat geeft
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missiologie: de methode, gebiedskeuze, opbouw van de plaatselijke kerk. Taallessen zijn er voor: Bahasa
Indonesia, Portugees, Engels. Overigens gaan de paters voor Brazilië meestal meteen naar dat land.
Medische cursus wordt in Rotterdam gegeven, eventueel zwemmen geleerd.
C OMBINATIE S T .A GATHA 1965-1966
Eerste semester
Inleiding filosofie en kenleer – Th. Huybers OSC
Studiemethodiek en algemene wetenschapsleer – W. de Pater SCJ
Fundamentele theologie – L. Wolters OSC
Exegese I – C.Epping OFM
Geschiedenis grieks-romeinse wijsbegeerte – R.van Zaalen OFM
Geschiedenis van de Oude Kerk – M. (C.) Bak OFM
Psychologie – W. Stoop OFM
Tweede semester
Logica en taalanalytische oefeningen – W. de Pater SCJ
Wijsgerige Anthropologie – B. (A.) Peperzak OFM
Geschiedenis van de Oude Kerk en Patristiek – J. Waldram OSC
D E LAATSTE PROGRAMMA ’ S 11
Vice-studieprefect Braun te Alverna meldt in 1966 maatregelen betreffende de moraaltheologie en de
theologie spiritualis.12 Het is een roulerende cursus van drie jaar over een materie die sterk in ontwikkeling
is, merkt hij op. Voor een jonge lector, magister én vicarius die ook nog eens door heel het land
aggiornamento-gesprekken leidt en in tal van commissies zit, teveel. Het gaat om Gelasius/ Wim Vrolijks.
Cosmas Peters O.Carm. en P.Kijm SJ nemen lessen over. Dr. Plooy, hervormd predikant te Bemmel, wordt
docent ‘protestantica et oecumenica’. Verder betreurt Braun het, dat Georgius [Ruijgrok?] weggehaald
wordt, en dat Germanus [de Kok] ook les moet gaan geven in Münster; Eduard van Eijl treft hetzelfde.
De fraters moeten wel de indruk krijgen, dat zij een achterhaald studieschema uitzitten. Nu moet er reeds
met een reorganisatie begonnen worden. Het laatste programma biedt zeer selectieve cursussen.13 In de
loop van het jaar geeft Kijm SJ lessen over het religieuze leven en de -ervaring, vanuit de psychologie
bezien. De heren As en Boon zijn niet-franciscanen.

11 U. Dhondt stelde samen Overzicht van het onderwijs in de wijsbegeerte in het Nederlands taalgebied voor het
Tijdschrift voor Filosofie (1965), geldend voor het studiejaar 1964-1965. Het geeft van de Vlaamse en Nederlandse
universiteiten, seminaries en kloosterscholen de docenten en de benamingen van de vakken. Wat deze inhielden,
ontdekt men er niet. Voor de Vlaamse docenten mist men de academische titels. Voor de franciscanen te Venray
zijn het Schoonbrood, A.Epping, Stoop, Van Zaalen, Van Munster en Peperzak. Als empirisch onderzoeker past
de psycholoog Stoop hier niet. Psychologie was ooit als rationele psychologie in het filosoficum gekomen.
12 RAU 522.1504 Brief van Didacus Braun aan de provinciaal Alverna.
13 RAU 522.1504 Studieprogramma theologicum Alverna 20 april 1966.

Lectores uit de tweede fase

286 Eugenius M.L. Cornelisse (1851-1923), in 1869
Lector moraaltheologie te Bourges 1876-1877, dan opvolger van Johannes Trix te Weert in 1894, en in
Venray voor de pastoraaltheologie in Venray 1897-1903. Hij schreef een Theologia Moralis, pro manuscripto (1900) in Quaracchi gedrukt (1908-1910).Eugenius Cornelisse was de eerste pater aan een Franse
provincie uitgeleend: moraallector te Bourges (1876-1877), dan opvolger van Trix te Weert in 1894, en
in Venray voor de pastoraaltheologie in Venray 1897-1903. Hij schreef een Theologia Moralis (1900) in
Quaracchi gedrukt (1908-1910). Het was, zo zegt Van Wely, een geroemd handboek, een bewerking van
dat van Sporer OFM.
303 Ladislaus P.J.H. van der Vorst (1853-1902), in 1871.
Lector filosofie, dogmatiek en moraal Weert 1897-1898.
335 Innocentius J.C. van Boort (1860-1942), in 1876.
Rome 1886 filosofie doctor, lector filosofie en kerkelijk recht Weert 1898-1901. lector kerkelijk recht
1890-1892, filosofie 1892-1896 te Venray, kerkelijk recht te Weert 1898-1904.
354 Silvester B.M. Lijnschooten (1860-1910), in 1879.
Lector theologie Venray -1898-.
373 Bernardinus M.H.J. Klumper (1864-1931), in 1882.
Na HBS Amsterdam en gymnasium Venray, na vier maanden filosofie te Maastricht met Dorotheus Cornelisse naar Rome voor filosofie en theologie aan het College van de Propaganda, 1885 doctor filosofie en
1889 doctor theologie.
Lector kerkelijk recht en instructor Venray 1889-1898. Docent kerkelijk recht Rome College San Antonio.
Minister-generaal 1921-1927 als eerste en tot nu toe enige Nederlander, hij bevorderde studies én vooral
de missies. Handschrift ‘Commentarium in Ius Canonicum’.1
375 Desiderius H. Claessens (1865-1907), in 1882.
Lector kerkgeschiedenis Alverna 1897-1899.
376 Dorotheus A.P. Cornelisse (1865-1940) in 1882.
Rome theologie.
Lector te Venray 1889-1895, voor dogmatiek te Weert 1897-1898, doceerde in gedurende ca twintig jaar
in Rome.2
404 Vitalis J.J. Keenen (1864-1935), in 1885.
Onderwijsacte.
Instructor clericorum Maastricht 1892, lector Sancta Scriptura Weert 1893-1899. Gardiaan van het eerste
klooster in Holland na de Reformatie te Woerden, minister-provinciaal 1904-1910.
430 Romualdus A.M. Peeters (1868-1947), in 1886.
Lector filosofie én instructor (magister) 1894 te Venray. Dan lector van de cursus praeparatorius theologiae
en instructor fratrum te Maastricht 1895, en voor theologie en bijbelstudie te Weert 1898-1919. De
anonieme necroloog zegt ‘Pater Romualdus behoorde tot de weinige publicisten, welke onze Provincie
1 Bertilo de Boer OFM, Bernardinus Klumper o.f.m. Zijn nagelaten nederlandse geschriften, in: BGMN X, p.121126, 271-277. Een reden voor zijn verkiezing was wellicht, dat een kandidaat uit één van de oorlogsvoerende
landen van 1914-1918 niet in aanmerking kwam.
2 Aurelius Pompen, Enkele minderbroeders, Cornelisse uit Steenbergen: broer Gummarus en neef Eugenius, in: De
Tijd van 2 januari 1941.
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aan het begin van deze eeuw bezat’. Onder de publicaties artikelen over de sociale kwestie in het
provincietijdschrift Sint Franciscus. Ze werden gebundeld onder de titel ‘Grondwet voor de katholieke
sociale actie van Paus Pius X toegelicht voor den katholieken werkman uit het Evangelie en Paus Leo’s
Encyclieken’ (1904). Voor zijn lectoraat in de H. Schrift greep hij voor een exegese van een tekst van
Johannes terug op patristische opvattingen. Volgens een deskundige was hij daarmee zijn tijd ver vooruit,
merkt de necroloog op. Na de veroordeling in ‘Pascendi’ (1917) viel hij terug in ‘vrome interpretatie’,
ontweek moeilijkheden en bleef binnen de kerkelijke traditie. 3
447 Eleutherius J.F.G. Sandfort (1870-1927), in 1887.
Lector theologie Maastricht 1897-1898.
471 Medardus W. Sigfried (1870-1938), in 1888.
Leraar Venray. Leuven doctor, lector Sancta Scriptura en dogmatiek Maastricht 1903-1904, 1916-1919.
483 Theobald G.J. van Buuren (1869-1938), in 1889.
Lector filosofie Alverna 1898-1903, dan dogmatiek Weert 1903-1934.
484 Egbertus M.H. Smeets (1870-1945), in 1889.
Leuven theologie.
Quaracchi (Italië) als medewerker voor de bronnenedities. Van 1923 tot 1937 was hij lector moraal te
Bleijerheide en dan Alverna.
507 Gervasius C.J. Notmeijer (1871-1954), in 1890.
Lector Maastricht dogmatiek gedurende drie jaar, nadien pastoor.
519 Vincentius J.H. Heijmans Heijthuijsen (1868-1942), in 1891.
Lector dogmatiek Maastricht 1899, moraaltheologie Weert febr.1903 en 1919-1920, 1928-1930.
526 Valentinus J. van der Stok (1872-1948), in 1891.
Lector moraal Venray 1901-1906, eloquentia en pastoraaltheologie en casuïstiek Venray 1906-1916,
kerkelijke recht Weert 1916-1918 en moraal Weert 1918-1919. 4
528 Albericus J.G. van Lubeek (1872-1958), in 1891.
Leraar Venray 1898-1910, lector moraal Weert 1901-1903, leraar Megen.
538 Nepomucenus L.Th.W.A. Graaf (1874-1932), in 1891.
Rome xxx lector generalis, docent filosofie Alverna 1900-1903. Daarnaast parochiewerk m.n. Derde Orde.
Later kapelaan in Rotterdam en Megen.
562 Bonaventura F.J. Kruitwagen (1874-1954), in 1892.
Lector liturgie en kerkgeschiedenis Alverna 1899-1902. Schrijver te Woerden 1902-1930, Rotterdam
1930-1940, Vorden 1940-1950 en Leiden 1950-1954: autodidact betr. incunabelen en handschriftkunde,
middeleeuwse en franciscaanse geschiedenis. Vele publicaties, eredoctor Amsterdam 1934, koninklijke
onderscheiding 1949, erelid Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
In 1899 werd Bonaventura Kruitwagen (1874-1954) benoemd tot lector in de liturgie en kerkgeschiedenis.
Na drie jaar kreeg hij een studieopdracht voor het schrijven van een handboek voor kerkgeschiedenis
in het Latijn. De samenwerking met een Duitse confrater stokte echter na anderhalf jaar. De ordesoverheid
liet hem in Woerden ‘vrij studeren’, waarmee zijn leven als vrijgesteld wetenschapper begon. Hij werd
in 1934 doctor honoris causa en dat op basis van zijn wetenschappelijke arbeid.5 Bonaventura was maar
3 Van zijn hand zijn enkele scripta: Tractatus dogmaticus et Hermeneuticus de S. Scriptura in usum scholarem.
(Pro manuscripto 1900). Tractatus de quaturo Evangeliis (1910). Introductio in S. Scripturam historica, dogmatica,
hermeneutica (1915), een bewerking van het eerste traktaat Commentarius in Concordiam Evangelicam (Pro
manuscripto 1919).
4 RAU 522.1613/1614.
5 Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M. aangeboden op Sint Bonaventura 14 Juli 1949 ter gelegenheid
van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag (’s-Gavenhage 1949). L.J. Rogier sprake het
huldewoord uit – een Rotterdammer tot een Rotterdammer. Een aflevering uit Het Boek XXXII geeft een lijst
van boeken in zijn bezit. Deze 9000 werken zijn bij het bombardement van 1940 met kerk en klooster in
Rotterdam-Centrum verloren gegaan.
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even lector liturgie en kerkgeschiedenis Alverna 1899-1902. Problemen met Thompson vanwege een
hagiografie van Franciscus leidden tot afstel van deze uitgave. En het lectoraat werd neergelegd. 6
565 Pachomius J.X. Thieman (1876-1965), in 1892.
Leraar Megen 1899-1903, lector kerkelijke en franciscaanse geschiedenis Alverna 1903-1918. Dan
redacteur tijdschriften, in 1923 naar Brazilië als lector filosofie, in 1934 rector van de melaatsenkolonie,
in 1944 rector van zusters en vicaris-generaal van het bisdom. Ook pater Pachomius zelf werd een paar
maal slachtoffer van rector Thompson. In 1923 vertrok hij naar Brazilië. 7
580 Paulus W.F.G.M. Stein (1876-1960), in 1893.
Rome kerkelijk recht 1900-1902, lector generalis, een jaar leraar Latijn in Klein Figuur te Megen, lector
fundamentele theologie Maastricht 1903, lector kerkelijk recht te Weert 1904-1916, minister-provinciaal
1916-1919, custos en lector theologie Bleijerheide 1919-1922, Commissarius Provincialis Brazilië 19221934, definitor, studieprefect Weert 1934-1937, verving ca acht maanden provinciaal Caminada, delegaat
naar India voor overname van de missie van de Jezuïeten, vice-commissaris in Brazilië 1937, commissaris
1941, Delegatus Generalis 1943-1949, lector logica en recht.
584 Silverius P.A.H. Breidfeldt (1876-1929), in 1893.
Assistent, lector pastoraal theologie 1903-1919, magister Weert 1919. Secretaris van de provincie,
commissaris van de Derde Orde.
599 Protasius Th.P.J. Willemse (1876-1938), in 1894.
Onbekende lokatie – 1903 Sancta Scriptura, maar lector fundamentele theologie, moraal en kerkelijk recht
Alverna.
Protasius Willemse studeerde bijbelkunde, maar werd aangesteld als lector fundamentele theologie, moraal
en kerkelijk recht. Pontianus Polman, lector kerkgeschiedenis waardeert hem: ‘een der drie beroemde
lektoren, die samen meer dan een eeuw op de katheders onzer kloosters hebben geleraard’. Hij heet
kritisch scherp en synthetisch: ‘zijn brede opvatting maakte hem uitstekend geschikt om in zijn lessen
al te preutse naturen voor de praktijk van het leven geschikt te maken’. Bij afkeer van de preekstoel werd
hij veel geconsulteerd. Hij had de werken van Vlaming, Gasparri, Vermeersch en ‘achter een gordijntje’
de gehele rode uitgave van Futura. Hij bezat grote kennis van het sociale vraagstuk, werkte mee sociale
actie in Maastricht.
620 Caecilianus Th.J.H. Huigens (1878-1966) trad in in 1895.
De minister-provinciaal Vitalis Keenen gaf hem opdracht tot studie aan het conservatorium te Aken (19051907), Huigens studeerde in Wenen (1911-1913). Hij promoveerde er op Blasius Amon OFM 1560-1590.
Sein Leben un seine Werke in 1914. Als magister cantus te Maastricht leerden de fraters zingen, zodat de
provinciaal hem in 1908 belastte met de instructie van de fraters te Alverna. Dit jaar is het begin van de
veelal befaamde zang tijdens hoogmissen en officies, waarvan het kerkvolk mocht genieten – ook een
stapje verder weg van het recollecte verleden. In 1925 richtte de musicus de School voor kerkmuziek te
Utrecht op.8
635 Damascenus J.J. Rombouts (1878-1946), in 1896.
Lector filosofie Alverna 1903-1910. Gardiaan, studie M.O. Staatsinrichting 1912/13 om daarna de oprichter en eerste directeur van de HBS te Heerlen te worden, in 1916 acte M.O. Staatshuishoudkunde
en Statistiek, in 1918 directeur van de Handelsschool het andere onderdeel van de Heerlense school.
Definitor 1925-1928, 1931-1934 en in 1943 gardiaan en magister patrum te Baexem.
6 J. Nieuwenhuis, Bonaventura Kruitwagen OFM. MemoReeks cahier 1. Huldiging van p. Bonaventura Kruitwagen,
in: N.S. 19 (1949) 316-318: onder voorzitterschap van L.J. Rogier werd het gouden priesterfeest en de 75e
verjaardag van K. gevierd. J.A.A.M. Biemans, Pater Bonaventura Kruitwagen (z.p. 1986). In memoriam pater
Bonaventura Kruitwagen, in: N.S. 26 (1956). Fidentius van den Borne, Pater Bonaventura Kruitwagen. Zijn betekenis
voor de wetenschap en meer in het bijzonder als franciscanoloog, in: N.S. 26 (1956) p. 434-442.
7 Ulricus Peters, in: N.S. 35 (1965) 356-358.
8 Necrologie door Gilbertus Lohuis in Variant 1 (1967) 12-14. In die jaren was niet Simon Bennenbroek, maar
diens voorganger Vitalis Keenen de minister-provinciaal die de studieopdrachten gaf.
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641 Aurelius C.G.M. Pompen (1879-1967), in 1896.
Rome kerkgeschiedenis 1904-1906 doctor.
Leraar Venray en behaalde acte M.O.-Engels, leraar Heerlen 1914-1924 en docent R.K. Leergangen
Tilburg. Promotie Engelse taal- en letterkunde in Amsterdam 1925 op studie over Newman, hoogleraar
in Nijmegen tot 1949.
654 Nicephorus L.P.A. Willemse (1878-1940), in 1897.
In 1909 na studie in Rome ‘lector generalis’, lector filosofie Alverna 1909-1922.
671 Avellinus G.A. van Vlijmen (1879-1952), in 1898.
Leraar, lector kerkgeschiedenis Alverna.
672 Regalatus Hazebroek (1879-1951), in 1898.
Magister patrum studentium te Venray 1911-1918, lector voor sociologie en pastoraal theologie van 1911
tot 1918.
706 Theodard Th.M.G. Emonds (1882-1960), in 1900.
Politieke en sociale wetenschappen.
723 Ladislaus H.J. Hol (1882-1961), in 1902.
Leuven theologie 1913-1914,.
Assistent, gardiaan, magister patrum studentium en lector pastoraaltheologie Maastricht 1919-1922. In
1924 naar de nieuwe missie Noorwegen tot 1956.
733 Crescentius L.J. van den Borne (1884-1941), in 1902.
Rome 1909-1912 Sancta Scriptura.
Lector te Singa en Rome 1912-1915, en Weert 1920-1928, docent Jeruzalem 1928-1941. 9
772 Meinardus P. Broersen (1879-1954), in 1905.
Lector pastoraaltheologie en magister patrum studentium Venray 1918-1919.
783 Clemens J.P.M. van den Berg (1887-1963), in 1905.
Lector kerkgeschiedenis 1918-1921 Alverna, eerste directeur/ rector van het missiecollege ‘Franciscus
Solanus’ Megen/ Baarlo/ Sittard.
811 Desiderius H.C.A. Franses (1888-1942), in 1907.
Rome – 1928 patrologie doctor.
Lector patrologie 1928-1929. Hoogleraar Nijmegen 1929-.
Hij voerde het vak in op het studieprogramma, maar verliet al spoedig het lectoraat voor het professoraat
in Nijmegen 1923-1942.10
812 Willibrord H.A.F. Lampen (1888-1966), in 1907.
Breslau 1915 theologie en Middeleeuws Latijn München 1917-1920, doctor.
Hoogleraar Antonianum Rome 1920-1922, medewerker Firenze/ Quaracchi 1922-1931, buitengewoon
hoogleraar paleografie en oorkondeleer Nijmegen 1931-1945, generaal definitor Rome 1939-1945. In
Nederland diverse rectoraten en vele publicaties.11
816 Laetus J.A. Himmelreich (1886-1957), in 1908.
Innsbrück en München 1915-1919 theologie.

9 Necrologie in: N.S. (1941) 189-190.
10 N.S. 1942-1946 na-oorlogse uitgave 45, 47-49.
11 Willibrord Lampen (1888-1966) studeerde in Breslau en München theologie en Middeleeuws Latijn, lector
S. Scriptura in Weert 1919, dogmatiek aan het Antonianum te Rome 1920. In 1931 hoogleraar paleografie in
Nijmegen. Generaal definitor 1939-1945.
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Lector dogmatiek Bleijerheide 1919-1921. Secretaris van minister-generaal Klumper 1921-1931,
bibliothecaris Quaracchi 1931-1934, leraar Katwijk en vertaler ‘De Katholieke Bijbel’, 1942 concentratiekamp Dachau.12
828 Seraphinus W. Lunter (1890-1984), in 1908.
Studeerde één jaar theologie te Breslau.
Lector exegese te Maastricht en dan leraar in Megen, beide voor een jaar. In 1919 naar Brazilië, leraar en
directeur. Commissarius Provincialis 1934-1939. Minister-provinciaal in Ecuador 1939-1949 en eerste
provinciaal van de Provincie van het H.Kruis (Divinopolis).
829 Fidentius F.J. van den Borne (1890-1979), in 1908.
Innsbrück, Freiburg, München 1915-1920 kerk- en franciscaanse geschiedenis, doctor ‘Die Anfaenge des
dritten Ordens vom heiligen Franziskus’.
Lector Weert 1920-1924 en Alverna 1924-1934, hoogleraar Antonianum Rome 1934-1939, Commissaris
Generaal D.O. 1936-1939, vicaris Nijmegen werkend aan Franciscusbiografie 1939-1946, lector Alverna
1946-1961.
860 Sylvester J.J.H. Coenen (1890-1943), in 1910.
Leuven ca 1922, -1923??? doctor ‘De theorie der goddelijke verlichting bij Alexander van Hales’ Leuven 1923.
Lector filosofie Alverna 1917-1920, Alverna/ Venray 1923-1942.
Struyker Boudier verzucht: ‘eindelijk iemand die gedurende langere periode wijsbegeerte heeft
gedoceerd’.13 Hij onderwees wijsgerige psychologie en biologie, geschiedenis van de filosofie waarvoor
hij eigen cursussen schreef. Eén gestencild boekje van 128 bladzijde op schoolschriftmaat geeft: 1) een
bepaling van de wijsbegeerte, de relaties tot de natuurwetenschappen, de godsdienst en de sensus
communis; 2) indeling in onderdelen; 3) geschiedenis die zich blijkt te beperken tot ‘vanaf de Oosterse
wijsbegeerten tot en met het neoplatonisme.14
870 Servatius J.W.H. Smits (1892-1967), in 1910.
Lector kerkelijke recht en moraal Maastricht en Bleierheide 1916-1919.
901 Ezechiel J.P. van der Helm (1893-1967), in 1912.
Nijmegen 1927/28 bijbelexegese, lector moraaltheologie, studie rechten Nijmegen 1923-1927.
Leraar Leiden, rector gymnasii Katwijk 1929-1932, Venray 1932-1935 en Rotterdam 1935-1946.
905 Jacobus van der Veldt H.A. (1893-1977), in 1912.
Leraar Megen 1919, lector filosofie Alverna 1920-1923, studie filosofie Leuven 1923-1928 magister
doctor. Professor Antonianum Rome 1928-1933 en Gregoriana -1940, hoogleraar aan seminarie van New
York 1940-1945, Washington 1945-1965.
920 Saturninus C. van Egmond (1893-1987), in 1913.
Rome en Leuven – 1920 bijbelstudie.
Lector exegese gedurende acht jaar, provinciesecretaris vier jaar, in 1936 overste van de eerste missionarissen van Irian Jaya.

12 In 1942 in Dachau geïnterneerd. In een bijbeltje schreef zijn vriend Herman de Man, de eveneens joodse
schrijver: ‘Aan het Rijke Hemelrijk’. Ik kon het boek doen toekomen aan de biograaf van De Man Gé Vaartjes.
Poorthuis M, en Th. Salemink, Chiliasme, anti-judaïsme en antisemitisme. Laetus Himmelreicht OFM (1886-1957),
in: Trajecta 9 (2000) 45-76.
13 Struyker Boudier o.c. ( ) dl III p.40.
14 RAU 522.1556 Inleiding tot de Wijsbegeerte.
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483 Theobald G.J. van Buuren (1869-1938), in 1889. Lector filosofie Alverna 1898-1903, dan dogmatiek
Weert 1903-1934.
484 Egbertus M.H. Smeets (1870-1945), in 1889. Leuven theologie.
Quaracchi (Italië) als medewerker voor de bronnenedities. Van 1923 tot 1937 was hij lector moraal te
Bleijerheide en dan Alverna.
635 Damascenus J.J. Rombouts (1878-1946), in 1896. Lector filosofie Alverna 1903-1910. Gardiaan,
studie M.O. Staatsinrichting 1912/13 om daarna de oprichter en eerste directeur van de H.B.S. te Heerlen
te worden, in 1916 acte M.O. Staatshuishoudkunde en Statistiek, in 1918 directeur van de Handelsschool
het andere onderdeel van de Heerlense school. Definitor 1925-1928, 1931-1934 en in 1943 gardiaan
en magister patrum te Baexem.
714 Cassianus J.P.J.W. Hentzen (1882-1965), in 1901. Leuven sociale en politieke wetenschappen 19121916. Zijn proefschrift (1920) handelde over de parlementaire schoolkwestie, de vestiging van het
staatsmonopolie 1795-1812. Er verschenen nog vijf volumes over de financiële gelijkstelling van het
bijzonder onderwijs aan het openbare. Lector voor sociologie 1917-1936 en eloquentia te Venray/
Maastricht 1916-1928 en studieprefect 1923-1934.1
811 Desiderius H.C.A. Franses (1888-1942), in 1907. Rome -1928 patrologie doctor.
Lector patrologie 1928-1929. Hoogleraar Nijmegen 1929-. Hij voerde het vak in op het studieprogramma,
maar verliet al spoedig het lectoraat voor het professoraat in Nijmegen 1923-1942.2
829 Fidentius F.J. van den Borne (1890-1979), in 1908. Innsbrück, Freiburg, München 1915-1920 kerken franciscaanse geschiedenis, promotieop Die Anfaenge des dritten Ordens vom heiligen Franziskus.
Lector Weert 1920-1924 en Alverna 1924-1934, hoogleraar Antonianum Rome 1934-1939, Commissaris
Generaal D.O. 1936-1939, vicaris Nijmegen werkend aan Franciscusbiografie 1939-1946, lector Alverna
1946-1961.
860 Sylvester J.J.H. Coenen (1890-1943), in 1910. Leuven ca 1922, -1923, promotie op ‘De theorie der
goddelijke verlichting bij Alexander van Hales’ Leuven 1923. Lector filosofie Alverna 1917-1920, Alverna/
Venray 1923-1942. Struyker Boudier verzucht: ‘eindelijk iemand die gedurende langere periode wijsbegeerte heeft gedoceerd’.3 Hij onderwees wijsgerige psychologie en biologie, geschiedenis van de filosofie
waarvoor hij eigen cursussen schreef. Eén gestencild boekje van 128 bladzijde op schoolschriftmaat geeft:
1) een bepaling van de wijsbegeerte, de relaties tot de natuurwetenschappen, de godsdienst en de sensus
communis; 2) indeling in onderdelen; 3) geschiedenis die zich blijkt te beperken tot ‘vanaf de Oosterse
wijsbegeerten tot en met het neoplatonisme’.4
861 Didymus Beaufort (1890-1965), in 1910. Amsterdam 1917-1924 rechten: staatshuishoudkunde,
rechtsfilosofie, volkenrecht, arbeidswetgeving. Promotie in 1933. Lector ethiek en kerkelijk recht was hij
te Alverna en Venray van 1924 tot 1930. Hij volgde strikt het handboek van Beysens Ethiek of natuurlijke
zedenleer en de orthodoxe leer van de verhouding Kerk en Staat. Zijn carrière speelt zich verder af op het
gebied van de katholieke organisaties en de nationale en internationale politiek. Na de bevrijding in 1945
1
2
3
4

In memoriam in N.S. 36 (1966) 55-67 met uitgebreide titellijst van werken, brochures en artikelen.
NS 1942-1946 na-oorlogse uitgave 45, 47-49.
Struyker Boudier o.c. dl III p.40.
RAU 522.1556 Inleiding tot de Wijsbegeerte.
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was hij even rector van het college te Venray. Al spoedig begon zijn deelname aan de zittingen van de
VN. Lid van het Permanent Hof van Arbitrage 1961-, lid van de Mijnraad en van de Raad van Europa.
In 1947 werd hij hoogleraar te Nijmegen. Hij bleef adviseur van talrijke politici met name van de
katholieke partijleider Professor Romme.5
886 Nicomedes G. Sanders (1892-1962), in 1912. niet naar Rome voor studie oosterse theologie ter
voorbereiding van een missie naar Rusland, maar studie theologie Leuven 1919-1923, promotie magna
cum laude (J. Bittremieux). Het ontbreken van een kritische uitgave van de werken van Duns Scotus
verhinderde een magisterium. Lector fundamentele theologie Bleijerheide 1923-1924 en Alverna 19241934, dan Weert 1934-1949, pastoor van de Mozes en Aäron te Amsterdam.
897 Eliseus H.G.J.M. Bruning (1892-1958), in 1912. Hij promoveerde na studie kerkelijk recht en muziek
te Rome (1920-1927) op Giuliano di Spira e l’ufficio ritmico di San Francesco (1926)
magister cantus Hoogcruts 1912-1928, Venray 1928-1936, Alverna 1936-1942, Weert 1946-1952,
magister fratrum Venray 1928-1934, Weert 1946-1952. Gardiaan Nijmegen 1952-1955, musicoloog,
liturgische uitgaven en misweken volkszang.
905 Jacobus H.A. van der Veldt (1893-1977), ingetreden in 1912. Hij werd in 1919 leraar in Megen en
in 1920 lector filosofie in Alverna. Studie filosofie te Leuven (1923-1928), waar hij in 1926 promoveerde
summa cum laude op Onderzoekingen over het aanleeren van willekeurige bewegingen bij motorische en
sensorieele oefening. De magistertitel verwierf hij op L’apprentissage du Mouvement et l’Automatisme (1928)
920 Saturninus C. van Egmond (1893-1987) in 1913 studeerde te Rome (1916-1920) en te Leuven
(1920-1924). Hij was lector bijbelexegese (1924-1932), en na een periode als provinciesecretaris superior
regularis in Nieuw-Guinea (1936-1946).
925 Hippolytus J.F.J. Gerz (1895-1950), in 1913. Leuven 1920-1924 filosofie, doctor. Lector experimentele psychologie Alverna/ Bleijerheide/ Venray 1924-1935, jeugdpastoraal Venray, rector / pastoor
te Wijchen-Alverna, Vorden-Kranenburg.. 6
928 Lucidius L.H.H. Verschueren (1895-1950), in 1913. Nijmegen 1923 ascese/ mystiek tot en met
baccalaureaat theologie, door ziekte gedwongen tot autodidactisch werken werd hij autoriteit inzake
spiritualiteit, uitgave Herp’s ‘Spieghel der Volcomenheit’, leraar en pater spiritualis Megen en dan Venray,
magister Alverna 1932-1937, definitor 1934-1937, magister Weert 1937-1938, ziekte, leraar en spiritualis
Megen 1939-1946, lector pastoraal theologie Maastricht 1946-1950, uitgebreide correspondentie en
voortgezette studie, werkend aan het repertorium voor de vroomheid in de 16e en 17e eeuw in Nederland,
vele bijdragen aan ‘De Kloosterling’ als hoofdredacteur met Polman en Van Dijk werkend aan bibliografie
der katholieke vroomheid in de 16e en 17e eeuw.
936 Johannes Jozef G.W.H. Soos (1889-1970). Leiden natuurkunde. Leraar Megen en Sittard, lector
filosofie Rabat (Marokko) 1939, lector Venray 1946-1955.
953 Wigbertus P.J. Hulhoven (1896-1948), in 1914. Leraar missiecollege Megen-Baarlo-Sittard 19211930, studie Leiden, lector filosofie Venray 1935-1940.
970 Landoaldus J.H. Valckx (1897-1970), in 1915. Leuven 1922-1927. Lector filosofie Bleijerheide/
Venray 1927-1934, novicenmeester 1934-1949. Secretaris provinciae 1952-1959.
973 Pontianus A.J.M. Polman (1897-1968), in 1915. Leuven 1923-1932 kerkgeschiedenis,doctor ‘Het
historisch element in de polemiek tussen Katholieken en Protestanten vooral in Nederland’ 1927 én magistertitel.
Lector kerkgeschiedenis Alverna 1927-1954, studieprefect, definitor 1937-1946. Regeringsopdracht Rome:
Romeinse bronnen ‘Rijks Geschiedkundige Publicatiën’ 1954. 7
1004 Isaias F.A. Onings (1894-1978), in 1917. Leuven 1924-1928 dogmatiek, promotie op een studie
over de Mariologie bij St. Bonaventura. Lector bijbelexegese Alverna 1928-1934, lector kerkgeschiedenis
Venray 1928-1931. Studie Drachten: godsdienst en geschiedenis Friesland. Rector Katwijk 1937-1941.
5 F.J.F.M Duynstee, In memoriam pater Didymus Beaufort, herdenkingsrede op de Nijmeegse universiteit van
12 juni 1965, in: N.S. 35 (1965) 318-324.
6 Necrologie in: N.S. 20 (1950) 130-132.
7 Necrologie door J. de Kok in: Variant 2 (1968) 226-229.
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1015 Crispinus J.G. Smits (1898-1970), in 1917. Leuven 1924-1928 theologie, promotie op een
dissertatie over Pelagius en de strijd rond zijn persoon en zijn leer tot 418. Lector kerkgeschiedenis en
patrologie Venray 1928-1931, lector exegese Weert 1931-1949.
1016 Carolus R.M.A. Tesser (1898-1983), in 1917. Studie homeletiek te Münster (1928-). Lector
eloquentia Maastricht 1928-1942, 1949-1964.
1017 Donatianus J.J.M. van der Haar (1898-1935), in 1917
Leuven – 1928 theologie, promotie op Zin en oorsprong van Genesis II en III. Lector dogmatische theologie
te Alverna 1928-1935.
1020 Castus Th. P.F. Vermeij (1899-1931), in 1917. Na studie in München en Münster 1924 – zou hij
in Nijmegen afstuderen, maar in 1928 opvolger van Crescentius van den Borne als lector S.Scriptura.bij
diens vertrek naar Rome
1037 Prudentius J.J.A. van Leusden (1899-1964), in 1918.
Leraar Rotterdam 1926, lector kerkelijk recht Alverna 1928, lector pastoraal Maastricht 1931 en magister
1934, provinciesecretaris 1936 1936, minister-provinciaal 1937-1946, rector St.Franciscuscollege
Rotterdam 1946-1959.
1038 Odulphus van der Vat, in 1918, werd lid van een Braziliaanse provincie. Studie missiologie te
Münster (1928-). Promotie. Brazilië 1932-1947 lector dogmatiek en kerkgeschiedenis, lector Maastricht
en missieprocurator (1947-1958), waarna terugkeer naar Brazilië. 8
1062 Falco F.K. Wagemans (1900-1983), in 1919. Nijmegen 1926-1931 theologie van ascese en mystiek.
Lector ethica Venray 1931-1933, hoogleraar Antonianum Rome 1933-1937, enige maanden
pastoraaltheologie 1943-1944 Baexem, 1937-1960 lector moraal Weert.
1064 Ephrem J.J. Sloots (1901-1966), in 1919
Nijmegen 1926-1930 patrologie, promotie op De diaken Pelagius en de verdediging van de drie kapittels
(1937). Lector kerkgeschiedenis Venray 1931-1958 met onderbreking 1943-1945 door de evacuatie van
de medebroeders naar Vlodrop, in 1944 echter naar Weert, tevens bibliothecaris en rector van de
Ursulinen, hoogleraar Jan van Eyck Academie Maastricht 1948-1955. 9
1096 Eulogius L.H.G. Seelen (1901-1958), in 1921. Rome 1928-1931 kerkelijk recht promotie op De
assistentia matrimonialis natura. Lector Alverna 1931-1936, lector kerkelijk recht Weert 1936-1949.
1108 Parthenius H. Windhorst (1903-1972), in 1921. Nijmegen 1928 – klassieke talen. Leraar Sittard
1929-1935, lector dogmatiek Alverna 1935-1950 en bibliothecaris.
1125 Apollinaris J.P. van Leeuwen (1903-1982), in 1922. Leuven, Londen en Parijs 1929-1934 theologie.
Promotie. Lector Alverna 1934-1946 en magister 1937-1946, minister-provinciaal 1946-1952, studieprefect hele orde Rome 1952-1957, Delegatus Generalis voor het Verre Oosten te Tokio 1975-1963, idem
voor Korea te Seoel 1963-1969, voorzitter Aziatische ordesconferentie, overste/ vicaris van de door zijn
toedoen opgerichte nieuwe provincie in Korea, daarna ordegeschiedenis van het Verre Oosten.
1144 Probus J.M. van der Griendt (1901-1981), in 1923. Rome en Jeruzalem 1930 – bijbelstudie.
Lector 1934-1949, magister novitiorum 1951-1953.
1146 Theophilus B.G. Sanders (1903-1970), in 1923. Lector dogmatiek Maastricht 1937-1938.
1175 Daniël N.A.M.I. van Wely (1904-1970), in 1924. Rome 1931-1934 franciscaanse geschiedenis,
promotie op De origine et evolutione devotionis V et VI Goudiorum B.M.V. eiusque coronae. Lector Alverna
1934-1946. Provinciesecretaris 1946-1952, redacteur Neerlandia Seraphica 1956-1967.
1181 Aggeus H.J. Gianotten (1905-1968), in 1924. Tussen tientallen jaren assistentieschap lector filosofie
(ethica) Venray 1952-1956.
1214 Venantius J.M.J. Wortelboer (1906-1983), in 1925. Nijmegen en Amsterdam klassieke talen. Rector
Katwijk en Megen.
1216 Hilarinus M.H. van Rooy (1906-1964), in 1925. Leuven 1932-1937 theologie en criminologie:
baccalaureaat theologie 1932, naar Criminologisch Instituut 1933, doctor cum laude: Onvruchtbaarmaking
8
9

In memoriam in: N.S. 36 (1966) 186-192.
In memoriam in: N.S. 36 (1966) 237-238.
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van den mensch als eugenetische maatregel en middel ter bestrijding van de sexuele criminaliteit. Lector moraal
Alverna 1937-1950 (Sittard 1942-1946). Via oorlogsverzet hoofdbestuurslid ‘Stichting 1940-1945' 19441949. Docent Criminologisch Instituut Utrecht 1947-1953 en tevens docent aan het Paedologisch Instituut
te Nijmegen, lector 1953, dan directeur Criminologisch Instituut Groningen 1954-1964. Talrijke posities
met name ivm het oorlogsverzet: o.m. contactofficier bij het Militair gezag. Diverse onderzoeken over
criminaliteit, alcoholisme.
1270 Monald A.J. Goemans (1906-1978), in 1927. Nijmegen 1934-1938 patrologie, doctor.
Lector Alverna 1938-1942 patrologie, hoogleraar KUN 1945-1966.
1287 Clementius A.J.A. Schoonbrood (1909-1975), in 1927. 1934-1937 filosofie Rome, promotie op
De problemate inhaerentiae collato cum principio exclusi, studie te Parijs 1949-1950.
Lector filosofie Venray 1937-1965, hoogleraar KMA/Breda en docent Utrecht 1971-1974, bestuurslid en
voorzitter Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie.
1290 Victoricus J.G.A. van der Luur (1909-1965), in 1927. Lector kerkelijk recht Alverna 1936-1944,
novicenmeester van de broeders, lector pastoraaltheologie en magister patrum Bleijerheide/ Maastricht
1944-1946, lector moraaltheologie Alverna 1952-1964.
1292 Castulus H. van den Eijnden (1909-1982), in 1927. Leiden 1934 – natuurwetenschappen.
Godsdienstleraar Leiden 1935-1937, lector filosofie Venray 1937-1941 en magister 1940-1941, magister
Weert 1941-1946, provinciesecretaris 1946-1952, minister provinciaal 1952-1961, custos 1961-1967
en tevens novicenmeester te Weert.
1321 Aquilinus J.A. Emmen (1907-1987), in 1928. Rome 1925 – theologie, promotie op Petrus de Candi
tractatus de Immaculata deiparae conceptione. Lector Bolzano 1942-1946, lector ethiek en sociologie Venray
1946-1949, dogmatiek en geschiedenis van de theologie Weert 1949-1955, medewerker Quaracchi 19551968, wetenschappelijk werk Weert 1968: ca zeventig publicaties, veertig bijdragen aan een lexikon,
vertaalde pauselijke toespraken.
1336 Adelhard G.J. Epping (1909-1975), in 1928. Leuven 1935-1939 filosofie, promotie.
Lector Venray 1939-1964, en rector ziekenhuis Venray 1967-1974.
1373 Zeno J.A.H. Moors (1909-1955), in 1929. Als een van de eersten naar de missie van Irian Jaya, na
bevrijding uit de Jappenkampen terug naar Nederland, weer naar Irian 1947-1950, dan lector missiologie
en pastoraal theologie 1950-1951 en magister patrum 1950-1955 Maastricht.
1409 Dominicus B.H.A. Pillen (1910-1983), in 1930. Nijmegen 1937-1940 theologie. Lector pastoraal
Maastricht/ Baexem 1940-1943, werkzaam bij de R.-K. Werkliedenvereniging Utrecht 1946-, directeur
A.C. de Bruin-instituut Doorn 1954-1965, directeur Pastoraal Instituut Minderbroeders Stoutenburg
1966-, secretaris van de commissie Pastoraal/ Zielzorg en Apostolaat.
1455 Bertulf P.A. van Leeuwen (1913-), in 1931. In 1938 begonnen te Leuven theologie, op 10 mei 1940
daar vertrokken, de studie voortgezet in Amsterdam en afgerond in Nijmegen, promotie 18 november
1946 op het proefschrift ‘Het kerkbegrip van Abraham Kuyper’. Lector fundamentele theologie te Alverna
1942/10-1956 en lector dogmatiek te Weert 1956-1959, in 1955 definitor en studieprefect, dan weer
met Didacus Braun te Alverna gewisseld en weer lector fundamentele theologie. Mede-oprichter van het
KASKI, sociografisch werk, publicatie van ‘Het gemengd huwelijk’, naar Vaticanum II met mgr. Staverman
OFM, later met de andere Nederlandse theologen als consultor/ peritus ten dienste van de Indonesische
bisschoppen, lid van commissies van de provincie en van het Pastoraal Concilie, buitengewoon hoogleraar
fundamentele theologie te Nijmegen 1963-1978, vertaling franciscaanse geschriften, rectoraat en pastoraal
vrouwelijke religieuzen (Clarissen, Franciscanessen Heijthuijzen), in het bijzonder in jaarlijks verblijf van
kwartaal in de VS.
1499 Bertrand Th.J.C. van Bilsen (1913-1991), in 1932. Rome 1939-1942 kerkelijk recht, promotie op
Zegerus Bernardus van Espen; influxus eius in origimnen et evolutionem schismatis Ultrajectini. Lector Bolzano
1942/43, lector en socius Sittard/ Alverna 1943-1952, lector pastoraal Maastricht 1952-1959, lector Weert
1959-1961, lector liturgie Alverna 1964-1967. Directeur Pastoraal Studiecentrum Maastricht 1959-1961
en Nijmegen 1961-1964 en Stoutenburg, organisator Pastoraal Congres Minderbroeders Noordwijkerhout
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1965, Franciscaanse Samenwerking. Definitor generalis Rome, officiaal Utrecht, rechter Rota Rome,
oprichter tijdschrift ‘De Nieuwe Mens’.
1501 Bernward J.G. ’s-Gravendijk (1913-1988) in 1932 moest zonder academische scholing sociologie
doceren aan de pastoraalcursus vanaf 1942-1955 op diverse plaatsen, waar de jonge paters maar verbleven
in die jaren: Maastricht, Bleijerheide, Baexem, Weert
1604 Wilbert G.L. Stoop (1914-1994), in 1934. Nijmegen 1941-1948 psychologie. Lector filosofie/
psychologie Venray 1942-1959 Venray en Vlodrop 1943-1946 en socius. Medewerker, dan directeur
Hoogveldinstituut Nijmegen 1959-.
1631 Trudo G.L.M. de Ruiter (1909-1978), in 1926. Leuven sociale wijsbegeerte, promotie op Talma’s
sociale leer, na één maand lectoraat in deze sociologie te Venray benoemd tot magister Weert 1938-1940,
lector filosofie Venray/ Vlodrop 1940-1951, sociologie 1946-1950 en magister patrum 1946-1951
Maastricht. Assistent 1951-1968: pastoraat religieuzen en publicaties over kloosterleven, tijdelijk bij
Benedictijnen van de Slangenburg 1971.
1671 Antonius A.J.H. Smeets (1916-1998), in 1935 Bleijerheide. Nijmegen 1942-1946 theologie.
Lector ascetica Weert 1946-1949, lector moraaltheologie Alverna 1949-1967. Hoofdredacteur tijdschrift
voor religieuzen De Kloosterling 1955-, secreatris Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen 1956-.
1680 Otho J.M. Thomaasse (1917-1970). Intrede 1935, godsdienstleraar en prefect Leiden, studie
pedagogiek Leuven 1951-1954, dan godsdienstleraar en prefect Venray, in 1961 rector gymnasii Katwijk
ter opheffing van het college, in 1964 secretaris van Onderwijs en Opvoeding en tevens lector
pastoraalpsychologie in Maastricht.
1700 Livinus A.Th. Schuwer (1915-1995), in 1936. Leuven 1945-1949 filosofie, promotie op studie over
de sociale dimensie van de wijsbegeerte van Heidegger Zelfheid en Samenzijn.
Lector Venray 1949-1952, studie Freiburg 1952-1954, hoogleraar ethica Antonianum Rome 1954-1956,
hoogleraar Pittsburg: vertalingen Husserl en Heidegger.
1725 Nicolaas F.L.P. van Bohemen (1917-1994), in 1936. Leuven 1944-1949 bijbelstudie. Promotie op
L’Institution des Douze. Contribution à l’étude des relations entre l’évangile de Matthieu et celui de Marc.
Lector Weert 1949-1961 en Alverna 1961-1967.
1728 Arthur J.L.H. Bredero (1918-1981), in 1936. Nijmegen 1943-1947 theologie doctor. Lector moraal
1947 – en magister 1949-1958 Alverna, gardiaan N.Niedorp en Hoorn 1958-1964, studentenpastor
Wageningen 1964-1974, pastoor Veenendaal en deken Wageningen, oprichter Bouworde te Nijmegen
1741 Clemens J.A. Epping (1915-1967), in 1934/ 1937. Leuven 1945-1948 theologie en oosterse talen,
doctor en studie bijbelinstituut Rome 1949.
Lector exegese Alverna 1949-1961 en Venray 1961-1967, studieprefect 1964-1967; docent MünchenGladbach vanuit Venray; docent KTU 1967. 10
1798 Eduard E.J.M. van Eijl (1918-2002), in 1938. Leuven 1945 – kerkgeschiedenis doctor Michael Baius
(1513-1589) studie van zijn leven tot aan de veroordeling in 1567 1968.
Lector kerkgeschiedenis Alverna 1949-1968. Docent, lector en tenslotte hoogleraar theologische faculteit
Leuven.11
1826 Richard C.W. van Zaalen (1920-), in 1938. Nijmegen 1945-1952 klassieke talen.
Leraar Venray 1952-1958 en lector kerk- en filosofiegeschiedenis Venray 1956-1958, leraar Katwijk 19581961, lessen Antonianum Amsterdam, leraar Venray 1961-1976.
1840 Ewald A.W. Kuijper (1919-xxxx), in 1939, ex 1959. Studie Rome, promotie op De separatione tori,
mensae et habitationis ratione adulterii uxta C.I.C. (1951). Lector kerkelijk recht Weert 1949-1957.

10 Necrologie door Didacus Braun in Variant 1 (1967) 252-253.
11 Necrologie door De Kok in: Mediant 2002 p.271-275. Cécile Mertens-De Clerck gaf een aanvulling in
Mediant 2003 p.24-26. Eduard Edmond J.M. van Eijl (1918-2002), in: Trajecta (2002) p.354-355, een In Memoriam
door M. Lamberigts (K.U.Leuven).
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1851 Hilarion C.P.M. Goossens (1920-1994), in 1939. Nijmegen 1946-1954 geschiedenis. Leraar
Rotterdam 1954 en Heerlen 1954-1956, rector Megen 1956-1961, definitor 1958-1961, magister Venray
1961-1967, gardiaan en regent van het internaat Venray., lector franciscaanse geschiedenis 1964-1967.
1854 Armand H.A.M. Fiolet (1920-), in 1939, ex 1965. Leuven 1946 – theologie doctor. Lector 19611964 Alverna. Hij was één van de voormannen van de oecumenische beweging, ondermeer studiesecretaris van de St. Willibrordvereniging.
1895 Winand P.J.G. Gussen (1922-), in 1940. Leiden 1947-1954 klassieke letteren, doctor, Nijmegen
1954-1958 patrologie en één jaar studie in Frankrijk.
Lector Weert 1957. Rector van het gymnasium Venray 1961-1982. Diverse functies in de ordesprovincie
en het middelbaar onderwijs.
1928 Prudentius J.G.J. Driessen (1921-1987), in 1942. Hij was eerst werkzaam bij het K.A.S.K.I. en
studeerde theologie te Nijmegen en Straatsburg (1951-1955) en was lector moraaltheologie achtereenvolgens te Alverna, Weert en Venray (1955-1967).
2009 Didacus J.C.G. Braun (1925-), in 1944. Nijmegen dogmatische theologie 1952-1954, vervolgstudie
in Innsbruck 1954/55. Lector fundamentele theologie Alverna 1955-1958, dan dogmatische theologie
Weert 1958-1961 en halverwege vice-studieprefect, weer fundamentele theologie Venray 1961-1964 en
vice-studieprefect, in Alverna dogmatische theologie 1964-1967.
2010 Donulus H.A. van Munster (1925-), in 1944. Leuven 1951-1955 filosofie, doctor Het denken van
de jonge Kierkegaard. Lector filosofie Venray 1955-1967, magister 1958-1961 In 1963 tevens regent –
vertegenwoordiger van het provinciebestuur – van het Venrayse college. Rector van de Combinatie
Priesteropleiding 1966, Secr.gen. Nederlandse kerkprovincie, vice-provinciaal, definitor, voorzitter van
de Franciscaanse Samenwerking (toen nog van de drie minderbroedersorden). 12
2011 Osmund P. Schreuder (1925-), in 1944, ex 1972. München sociologie voltooid met een promotie
in Nijmegen op Kirche im Vorort. Soziologische Erkundun einer Pfarrei (Freiburg, Basel, Wien 1962).
Lector pastoraalcursus Maastricht, hoogleraar K.U.N. 1967.
2019 Theofried B.H. van Wel (1920-1998), in 1945. Rome 1952-1954 musicologie.
Magister cantus Venray, en lector liturgiek 1955 Alverna, Weert 1961-1965. Lid van liturgisch centrum
bisdom Roermond.
2030 Laurentinus A.J. Bosse (1926-1996), in 1945. München 1953-1959 theologie met promotie magna
cum laude op Heilsgeschichte und Offenbarung bei Hugo von Sankt Victor. Dit tegelijkertijd met S. Verheij
(2039). Lector pastoraaltheologie, liturgie, homoletica, catechese, kerkelijk recht Maastricht 1959-1966
en vice-studieprefect 1964-1966. Medewerker aan klinisch-pastorale vorming 1966-1967.
2032 Martialis C.G.M. Bak (1926-), in 1945. Nijmegen 1953 – geschiedenis en recht doctorandus..
Lector kerkgeschiedenis Venray (1958-1967), patrologie Alverna (1960-1964).
2039 Sigismund P.J.M. Verheij (1927-), in 1945. München 1953-1959 theologie, promotie magna cum
laude op Der Mensch unter den Herrschaft Gottes. Versuch einer Theologie des Menschen nach den hl. Franziskus
von Assisi 1959. Lector Alverna/ Venray kerkgeschiedenis, moraaltheologie, franciscaanse spiritualiteit
1959/1961-1966.
2098 Basilius A.Th. Peperzak (1929-)., in 1947, ex 1990. Hoger Instituut te Leuven 1954 filosofie
licentiaat, dan Sorbonne te Parijs olv P. Ricoeur, doctor Le jeune Hegel et la vision morale 1960.
Lector filosofie Venray 1959-1966. Universitair lector 1963 – en vervolgens hoogleraar wijsbegeerte
Nijmegen 1966.
2119 Gelasius W.J.E. Vrolijks (1928-), in 1948. Rome 1956-1959 moraaltheologie, doctor De momento
ethico sermonis montani in ethica theologica H. Thielicke. Lector moraaltheologie Alverna/ Venray 1959-1965,
magister Alverna 1964-1967, leider van de eerste groep studenten in De Bilt.
2133 Georgius J.A. Ruijgrok (1923-1979), in 1949 Vlodrop. Nijmegen en Jeruzalem 1957-1960
bijbelexegese. Lector Venray en leraar gymnasium 1961-1964, lector Alverna 1964-1966, missie Karachi
lector 1966-1974.
12

Toon Vermeulen in: J.Hulshof o.c. (1991) p.11.
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2237 Ildefons H.G. Bremen (1932-), in 1952. München 1964-1965 moraaltheologie, pastoraalpsychologie
en -sociologie Nijmegen 1965-1967. Lector moraaltheologie Alverna 1963-1964
2249 Claudianus H.J. Kemmeren (1934-), in 1952. Rome -1962 kerkelijk recht doctor.
Lector kerkelijk recht 1964-1967.
2155 Germanus J.A. de Kok (1930-), in 1949. Nijmegen 1957-1963 kerkgeschiedenis doctor.
Lector 1963-1967 Alverna, provincie-archivaris.
2272 Zachaeus Th.H. Zweerman (1931-) in 1953. Leuven en Parijs filosofie, doctor these over Spinoza.
Lector Venray 1965-1966 geschiedenis van de filosofie.

Lectores en onderzoekers in de missiegebieden

948 Theotim W.F.M. Hofsteede (1923-1994) in 1942 in de orde gekomen werd in 1963 lid van de
Indonesische Custodie. Na de studie van pedagogiek en psychologie in Nijmegen (1949-1954) werd hij
lector voor de moraaltheologie in Karachi (Pakistan) en kon in 1957 doorreizen naar Java. Daar doceerde
hij op de kweekschool van Sukabumi en werd in 1958 vice-rector van de universiteit te Bandung.
Promotie op Decision-making processes in four west-javanese villages in Nijmegen 1971 volgde. Hij werd
lector christologie aan de Islam-universiteit te Bandung, hoofd van een sociaal-religieus research-instituut,
en hield vele voordrachten in oost-aziatische landen en Duitsland over interreligieuze samenwerking in
Indonesië.
1217 Paternus N.J.C. Geise (1907-1995), in de orde sinds 1925 studeerde pedagogiek in Amsterdam
en indologie in Leiden. In de missie op Java maakte hij studie van de islamitische bevolking. In 1952
promoveerde hij in Leiden op Badusj en Moslims in Lebak Parahiang. In 1946 was hij de overste van zijn
medebroeders op Java geworden. Hij was leraar aan een kweekschool voor onderwijzers en een middelbare school. In 1954 stichtte hij de katholieke universiteit te Bandung. Hij was bisschop van 1961 tot 1975
en zette zich in voor de dialoog met de islam.
1517 Manfred R.J. Staverman (1915-1990), ingetreden in 1933 studeerde te Nijmegen (1941-1943)
theologie (godsdienstsociologie) en voltooide tijdens zijn verblijf in Drachten zijn studie met een promotie.
Hij was leider van het Apostolaat Minderbroeders Friesland. In 1955 werd hij Superior Regularis in de
missie van Irian Jaya, in 1956 apostolisch vicaris en in 1967 bisschop.
1802 Bernardinus/Willem Rombouts (1918-1995) schreef The dances of de Arso People, The version
of the flood by the Arso people.
1810 Alexius C.B.A. van Leeuwen (1919-1999), ingetreden in 1938 studeerde filosofie te Leuven. Hij
werd lector in Palmaner (India). Promotie magna cum laude te Leuven volgde. Hij was dan lector in
Bangalore (1952-1976). In Nederland terug werd hij medewerker van CEBEMO 1976 en wetenschappelijk
medewerker voor de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de theologische hogeschool van Heerlen.
1832 Deodatus A.A. Tummers (1918-1999). In 1939, studie kerkelijk recht en promotie te Rome 19461949, naar de missie in Pakistan 1950, kerkelijke rechtbank en lectoraat te Karachi 1950-1967, professor
aan het regionaal seminarie aldaar 1967-1993.
1967 Victorinus H.L. Peters (1923-1994), in 1943. Studie culturele antropologie Utrecht (1950-1955).
Missie Nieuw-Guinea en antropologisch onderzoek 1956-1964. Promotie Utrecht 1965 Enkele hoofdstukken
uit het sociaal-religieuze leven van een Danigroep. Docent en rector van het grootseminarie van Irian Jaya
(1965-1976). In 1991 gaf hij nog leiding aan een wetenschappelijk onderzoek in de Baliemvallei (Irian).
1999 Ligorius Th.M. Mimpen (1924-, in 1944. Studie ......... Lector Karachi.
2007 Theodard J. Huijs (1925-2001), ingetreden in 1944, ging als frater naar de missie in Pakistan. Na
de priesterwijding studeerde filosofie in Leuven (1951-1956) en werd lector in Quetta en later in Karachi.
2027 Gondulphus M.J.J. Hoeberichts (1929-). In 1946, ex 1986. Promotie op Restitutionis tractatio apud
Richardum Mediavilla. Lector in India, publiceerde in Nederland over franciscaanse spiritualiteit.
2212 Vedastus/Raul R.C.M. Ruijs (1932-1980). In 1951 Hoogcruts, pr 1958. Studie exegese Nijmegen
en Jeruzalem 1958-1964, lector in Brazilië, in 1966 hoogleraar Belo Horizonte, in 1977 aan het Franciscaanse Instituut voor Theologie Petropolis.
2244 Folcart/Sibbele Hijlkema (1933-1998), ingetreden in 1952, was missionaris in Nieuw-Guinea van
1960-1994. Hij publiceerde in 1974 een studie over het mens- en wereldbeeld van de Nalum, een volk
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uit het Sterrengebergte. Teruggekeerd in Nederland voltooide hij een woordenboek van een inheemse
taal van zijn missiegebied.
2299 Gerwin J.A.G. van Leeuwen (1936-2002), in 1955. Lector dogmatiek Bangalore 1962-2001.
Specialisme: de liturgie in de context van de Indische cultuur, voorstander van het gebruik van nietbijbelse heilige teksten. Promotie cum laude 1990 op een studie over de stichter van het centrum D.S.
Amslerpavadeas.
2340 Bernward N.M.J.A. Dister (1939-). In 1957. Promoveerde. Werkt sinds 1972 in Indonesië/Papua.
Docent aan de Theologische Hogeschool in Abe Pura.

Rectoren en directeuren van seminaries
en andere middelbare scholen
De volgnummers zijn weer die van de Historische Ledenlijst 1996, 3de druk opgemaakt door Humbert/
Frans Leers. Daar de studie primair de studiekloosters betreft, vermelden we de namen zonder aantekeningen over de studie, perioden van aanstelling, andere functies en publicaties. De rectores van de Latijnse
Scholen van Megen en Venray hadden veelal geen academische opleiding. In de naoorlogse jaren waren
er wel dr. S. Galama, drs. H. Goossens, drs. S. Reintjes. Die van het kleinseminarie van Venray behoefden
een titel of M. O. Acte, toen de school het ius promovendi kreeg in 1920. Voor de middelbare scholen
waren ook gediplomeerde docenten vereist.
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Resumé

De Nederlandse provincie van de minderbroeders-recollecten, vanaf 1897 franciscanen
geheten, opgericht in 1853, maakte gedurende een eeuw een aanzienlijk deel uit van de
clerus. Zij was actief op velerlei gebied, ook ver buiten de nationale grenzen én naast de
specifiek kerkelijke taken als in parochieel en categoriaal pastoraat. Na zich gedurende een
halve eeuw hersteld te hebben van repressies uit het verleden, ging zij zich rond 1910
wijden aan de emancipatie van de katholieken door middelbaar onderwijs en bijdragen
aan het R.-K. organisatiewezen. Zo behoorde zij zelf tot het verzuilde leven in Nederland.
Zij nam ook een groot aandeel in de missies naar verre oorden. Nieuwe ordesprovincies
ontstonden uit haar werk.
De opleiding nam vanaf de jaren 1920 toe in omvang: het aantal docenten en studenten,
en in kwaliteit: de academische scholing van de onderwijsgevenden en een zich uitbreidend
programma. Een strikte beroepsopleiding was zij echter niet. Wel kende deze ordesprovincie als enige een pastoraalcursus voor neomisten, een jaar van begeleid ingroeien, de
praktijk van preken en lesgeven.
Met de zg. ‘algemene vorming’ werd een habitus beoogd waarmee de priester voldoende
leiding kon geven aan kerkleden in een parochie of andere groepering of organisatie.
Vooral de taalhabitus was van belang: de publiciteit in woord en geschrift was een belangrijk middel voor het vestigen van de kerkgemeenschap. Een zelfstandig wordende filosofie
en geschiedenis van de wijsbegeerte, bijbelstudie, kerk- en ordesgeschiedenis en ontwikkelingen in de theologie zelf boden een tegenwicht tegen leerstellige traktaten die tot een
ideologie dreigden te verworden. Naast het onderwijs en de studie gericht op de intellectuele ontwikkeling hadden het liturgische leven en de innerlijke vorming binnen de kloosters
groot gewicht.
Beginnend met 200 leden kwam het ledental even na de Tweede Wereldoorlog op ca
1450 man, het aantal novicen en studenten nam naar 1967 toe snel af. Geleidelijk werd
zeer veel van het typisch kloosterlijke of monastieke afgelegd. Van het instituut R.-K. Kerk
werd in zekere mate afstand genomen ook doordat minder broeders het priesterambt
ambieerden. De herbronning bracht een opleving van de franciscaanse beweging, ook
buiten de orden en de Kerk. In 1967 werden na het noviciaat ook de studiehuizen gesloten
en de priesteropleiding nog enkele jaren doorgezet aan de theologische hogeschool Utrecht.
De in vele opzichten traditionele ordesprovincie werd op een aantal punten gemoderniseerd.

Abstract

The Dutch province of the Friars Minor-Recollects, since 1897 called Franciscans, was
founded in 1853 and was for more than a century a considerable part of the clergy.
Beginning with 200 members, their numbers rose to about 1450 shortly after the second
World War but towards 1967 the quantity of novices and students rapidly decreased.
Apart from its specifically acclesiastical duties in parochial and categorical pastoral care
the province was active in many fields and operated far outside the national boundaries.
It took half a century to recover itself from repressions in the past and then, about 1910,
the province began dedicating itself to the emancipation of the catholics by way of secondary education – mainly grammarschools – and by contributing to the Roman Catholic
organization system.
Since 1920 the training of Franciscan teachers and their students increased not only
in quantity but also in quality: academic education for the teachers and a developing
syllabus for the students. However, no professional training in the narrow sence of the
word. Priesthood was incorporated in a secluded way of life which was even stricter for
the regulars than for the seculars. The study was part of the socialization in a forthermore
rather limited group viz. that of a privince of one order. The so called ‘general education’
for the future priest was to create a habitus which enabled him to guide adequately members of the church in a parish or in another grouping or organization. Command of the
language in particular was a major concern: publicity in speech and in writing was an
important means of establishing a church community. A philosophy becoming
independent and its history, Bible study, the history of the Church and order and developments in theology itself counterbalanced dogmatic treatises which threatened to degenerate
into ideologies. However, polarization, also present, did not lead to an unchanging, ahistorical thinking. In addition to education and study directed towards intellectual
development the liturgical life and the inner education within the monasteries were matters
of prime importance.
Gradually a great deal of typically conventual or monastic life was abandoned. Monks
dissociated themselves to a certain extent from the Roman Catholic Church as an institute
also because less friars aspired to priesthood. The return to the sources showed some signs
of revival of the Franciscan movement, outside the orders and the Church too. After the
closure of the noviciate in 1967 the philosophical and theological training for the friars
at the monasteries were closed as well but the training for priesthood was continued for
a few years at the theological college at Utrecht university.
Vertaling dr. Ben Wekking

Riassunto

La provincia neerlandese dei minori recollecti a partire dal 1897 chiamati franciscanen
(francescani), fondata nel 1853, faceva una parte considerevole del clero nazionale durante
più di un secolo. Cominciato con 200 membri il numero di membri poco dopo la seconda
guerra mondiale aumentò a circa 1450 uomini, ma il numero di novizi e studenti diminuì
velocemente verso il 1967.
Dopo di aversi ristabilito durante mezzo secolo da repressioni del passato, si dedicò
intorno al 1910 all’emancipazione dei cattolici tramite l’insegnamento secondario e i
contributi all’ente organizzativo cattolico. La provincia era attiva in svariati campi e ben
oltre le frontiere nazionali oltre ai compiti specificamente ecclesiastici nel sacerdozio
parrocchiale e categoriale. Così lei stessa apparteneva alla vita ecclesiastica differenziata
neerlandes e mondiale.
Fin dagli anni 1920 la formazione cresceva di numero, cioè il numero di docenti e
studenti, e cresceva di qualità, cioè un’istruzione accademica degli insegnanti e un programma che si estendeva. Non era però una propria formazione professionale. Ma la
maggior parte dei sacerdoti appena ordinati seguivano il corso pastorale, un unicum fra
le formazioni per preti negli Paesi Bassi.
Il sacerdozio era inserito in un modo di vivere isolato per i regolari ancora più che per
i secolari. Lo studio faceva parte della socializzazione – in un gruppo inoltre abbastanza
limitato cioè di una provincia di un solo ordine.
Con la cosiddetta “formazione generale” si aspirava a un habitus con il quale un prete
avrebbe potuto essere alla guida dei membri della chiesa in una parrocchia o in un’altra
organizzazione. Soprattutto l’habitus della lingua era importante: la pubblicità parlata e
scritta era un mezzo per la fondazione della comunità religiosa.
Una filosofia e una storia della filosofia che diventava indipendente, lo studio della
bibbia, la storia della chiesa e dell’ordine e lo sviluppo nella teologia stessa facevano da
controbilancia ai trattati dottrinali che rischiavano di mutare in un’ideologia. Con la anche
presente polarizzazione non si trattava di un pensiero immutabile e non storico.
Oltre all’insegnamento e allo studio mirato allo sviluppo intellettuale la vita liturgica e la
formazione interiore avevano grande importanza dentro i conventi.
Gradualmente si abbandonava molto di quello che era tipicamente claustrale o monastico.
Ci si allontanava entro certi limiti della chiesa cattolica romana anche perchè sempre
meno frati ambivano al ministero sacerdotale.
Il ritorno alle fonte spirituale creò una ripresa del movimento francescano, anche fuori
dagli ordini e dalla chiesa. Nel 1967 vennero chiuse dopo il noviziato anche le case di
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studio e la formazione per preti veniva continuato all’Istituto di Teologia dell’Università
di Utrecht.
Vertaling drs. Mirjam Pas-van Dam
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