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De grafkelder in het Missiehuis St. Joseph te 
Panningen, waar 39 Lazaristen begraven liggen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het parochiekerkhof van Panningen, gelegen  
aan de linkerkant naast het Missiehuis,  

waar 18 Lazaristen begraven zijn. 
 

 
 
 
 
Op begraafplaats Heiderust in 
Panningen zijn 38 Lazaristen verspreid 
begraven en  72 rusten er op t 
“lazaristengedeelte”. 
Het grafmonument vermeldt alle 
overleden Lazaristen en Dochters 
der Liefde van Nederlandse afkomst. 

 
Op het kerkhof te Susteren werden 47 
Lazaristen begraven, van wie er 17 vanuit 
Wernhoutsburg zijn overgebracht 
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Na de dood is er geen later meer 

Woorden als eerder en later horen bij ons sterfelijk leven, leven in tijd en ruimte 

De dood maakt ons vrij van de beperking van tijd en ruimte 

En leidt ons binnen in de tijdloze “tijd” van God. 
 

Over het leven na de dood kunnen we alleen maar wat mijmeren niet meer dan dat. 

Na de dood is er geen ‘eerder’ en ‘later’, geen ‘hier’ en ‘daar’,  

Geen verleden, heden of toekomst. 
 

God is alles in allen… 
 

Wij die nog in de tijd leven, wij moeten niet doen 

Alsof we het nieuwe leven in Christus kunnen begrijpen of verklaren. 

God is groter dan ons hart en ons verstand. 
 

Het enige dat we moeten opbrengen is vertrouwen.    

Harrie Jaspers 

 

 
Cor Willems cm    07-12-2020    84 jaar 
Jan de Potter cm    09-12-2020    89 jaar 
Fons de Vree cm    09-12-2020    85 jaar 
Zr. Coleta van de Laar   13-01-2021    94 jaar 
Ton Vocking cm      01-03-2021    82 jaar 
Gerard Verwoerd cm   04-05-2021    81 jaar 
Zr. Wilhelma van de Pas 11-06-2021    93 jaar 

 
 
 

Allerzielenviering 2021 
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PLAQUETTE VOOR BEVERWIJKSE VERZETSHELD WIM VAN DER GEEST 

Uit: De Beverwijker/Heemskerker Courant van 2 november 2021 
 

BEVERWIJK - Een grote delegatie uit Beverwijk is 
naar Brunssum, Zuid-Limburg, vertrokken voor een 
autorit van 2 ½ uur, ter gelegenheid van de onthulling 
van een plaquette te nagedachtenis aan de 
Beverwijker pater Wim van der Geest.  

 

 

Onder zijn leiding zijn in de Tweede 
Wereldoorlog o.a. ruim 200 kinderen bij 
gastgezinnen in Brunssum ondergebracht. 
Ondanks het feit dat toentertijd een derde 
van de inwoners NSB stemde, er woonden 
ook veel Duitsers, is niemand tijdens deze 
oorlog verraden. Zelf moest pater Wim in 
1944 onderduiken omdat de bezetters 
hem wilden arresteren, toen heeft zijn 
broer Jaap van der Geest zijn werk 
voortgezet. 

Naast burgermeester Martijn Smit en zo’n 25 neven en nichten 
(Geestverwanten) van heeroom Wim van der Geest, was ook een delegatie van 
Samen Lokaal aanwezig. Ali Bal en Cor Bart vertegenwoordigden de veel te 
vroeg overleden stadsgenoot Alex van Luijn die dit initiatief naar Beverwijk had 
gebracht. Ook Inge en Sebastiaan van Luijn waren aanwezig om een bloemetje 
te leggen mede namens Alex. 
Jac Aldewereld wil met zijn stichting de herinnering aan dit unieke oorlogsverhaal 
levend houden en hoopt dat Beverwijk dit ook doet want de heldendaden van 
deze Beverwijkse jongeman mogen nooit vergeten worden. Deze boodschap 
kreeg burgermeester Smit mee. 
Bizar feit, nog geen 24 uur later kwamen alle Geestverwanten weer bijeen voor 
de uitvaart van neef Wim van der Geest (73) die deze 
week plotseling overleed. Vernoemd naar zijn heeroom 
Wim. 

Wim van der Geest wordt op 8 december 1913 geboren in 
Beverwijk. In 1940 wordt hij tot priester gewijd en wil hij als 
missionaris naar China. Het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog gooit roet in het eten en in het voorjaar van 
1942 wordt hij kapelaan in de parochie H. Vincentius a 
Paulo te Brunssum. 
In augustus 1943 wordt pater Wim van der Geest 
rayonleider van de ‘Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers’ district Brunssum en Omgeving. 
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Onder zijn bezielende leiding wordt op allerlei manieren hulp verleend aan 
onderduikers en mensen uit het verzet. Hij coördineert en regelt tientallen 

onderduikadressen, vooral voor Joodse kinderen, bonkaarten 
om te zorgen dat iedereen ook te eten had, en valse 
persoonsbewijzen. 
In mei 1944 moet hij zelf onderduiken want de bezetters willen 
hem arresteren. Door een tip weet hij te ontkomen en de 
oorlog te overleven. Het verzetswerk eiste in zijn verdere leven 
zowel psychisch als fysiek een zware tol. Slechts 55 jaar oud 
overlijdt Pater Wim van der Geest op 17 mei 1969. 

Er is ook een biografie over Wim van der Geest geschreven: 
“De Oorlog. Levenslang”. 

Via onderstaande link kunt u de onthulling van de plaquette bekijken. 
 

https://www.zo-nws.nl/video-plaquette-van-der-geest-klaar-voor-onthulling 
 
 

NIEUW BESTUUR VAN DE DOCHTERS DER LIEFDE 
 

Op 8 november 2021 werd tijdens de algemene vergadering van de Dochters 
der Liefde in Parijs zuster FRANÇOISE PETIT gekozen als algemene 
overste. Ze werd geboren in 1957 te Tours en trad in 1989 in de 
Congregatie. 
  
Op 15 november 2021 vond de verkiezing plaats van de nieuwe leden van de 
algemene raad. ’t Betreft de verschillende zusters uit de volgende landen: 
 

1. Zr. Alicia Margarita CORTES CAZARES – Mexico 
2. Zr. Ana Amélia CUNHA – Brazilië 
 3. Zr. Hanna CYBULA  – Polen 
4. Zr. Theresa EKE– Nigeria 
5. Zr. Luisa FARRI – Italië 
6. Zr. Antonia GONZALEZ GRANADO– Spanje 
7. Zr. Julie KUBASAK – U.S.A. 
8. Zr. Anna WIWIEK SOEPRAPTIWI– Indonesië 

 

Mogen zij, zoals alle zusters op de vele plekken van onze wereld waar ze leven en werken - in 
het voetspoor van Vincent en Louise - de Armen nabij zijn. 

 
INVENTARISATIE VAN HET CULTUURGOED VAN DE 
LAZARISTEN IN PANNINGEN - Joost van Hest 
In de Kleine Compagnie van augustus en september 2021 sprak archivaris en 
boekhistoricus Otto Lankhorst over de inventarisatie van het archief van de 
lazaristen. Enige tijd geleden was het archief overgebracht naar het 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK) in Sint Agatha. Inmiddels is het 
gecatalogiseerd en voor studie en wetenschappelijk onderzoek raadpleegbaar. 
Tegelijk loopt sinds 2020 de inventarisatie van het roerende cultuurgoed in het 
Missiehuis Sint-Jozef in Panningen.  
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De congregatie gaf aan kunsthistoricus Joost van 
Hest de opdracht om namens Museum 
Catharijneconvent in Utrecht alle van belang zijnde 
religieuze objecten in kaart te brengen.  
Sindsdien – met een onderbreking in de Covid-
periode – kan hij er met enige regelmaat worden 
aangetroffen. Gewapend met fototoestel, statief en 
laptop struint hij alle ruimtes af om datgene wat van 
belang is vast te leggen. Joost van Hest 
inventariseert namens Museum Catharijneconvent 
het erfgoed in de Nederlandse kloosters.     
 

KLOOSTERCULTUUR 
Het Nederlandse kloosterlandschap is zeer divers. 

Zo zijn er de beschouwende ordes die op een 
eeuwenoude traditie bogen. Voorbeelden zijn de benedictijnen, de cisterciënzers 
of de norbertijnen. Uit de negentiende eeuw dateren de vele onderwijs- en 
ziekencongregaties die zich op het ‘actieve werk’ richtten. En er zijn de 
missiecongregaties. Daarvan zijn de lazaristen een goed voorbeeld. Opgericht 
door de H. Vincentius a Paulo maken zij deel uit van de ‘Vincentiaanse familie’.  
Bij ENK in Sint Agatha ligt het accent op het geschreven erfgoed. 
Kloosterarchieven, geschriften en andere uitgaven vormen daar de basis voor 
onze kennis van de kloostercultuur.  
 

Museum Catharijneconvent richt zich juist op de beeldtaal van de kloosters, 
zoals altaren, heiligenbeelden of kelken. Als kenniscentrum van de christelijke 
cultuur in de meest brede zin, acht dit museum het haar taak het erfgoed van de 
verschillende Nederlandse religieuzen zo goed mogelijk in kaart te brengen.  
Het onderscheid tussen de vele ordes en congregaties 
vormt dan een belangrijk uitgangspunt. De ene religieus 
is immers de andere niet. Zo is er een wezenlijk verschil 
tussen de cultuur van bijvoorbeeld de jezuïeten en de 
franciscanen:  
geleerdheid en studie enerzijds en soberheid anderzijds.  
Juist die verschillende bloedgroepen maken de 
kloostercultuur zo fascinerend.  
 

RELIGIEUZE BEELDCULTUUR 
Bij de religieuze beeldcultuur gaat het over datgene wat 
in de kloosterkapel of kloosterkerk, de refter, 
kapittelzaal, kloostergangen en andere ruimtes kan 
worden aangetroffen. Uiteraard zijn er dan van klooster 
tot klooster overeenkomsten. In iedere kloosterkapel is  
immers een altaar, er zijn kruiswegstaties en glas-in-
loodramen. En in de sacristie heeft ieder klooster  
kazuifels, kelken en andere gebruiksvoorwerpen.  
Bij een kloosterinventarisatie worden alle belangwekkende historische objecten 
in kaart gebracht. Maar er wordt vooral gekeken naar die spullen die een beeld 

Restant van het vroegere hoogaltaar 

Joost van Hest 
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geven van het eigen karakter van de religieuzen. Dat blijkt allereerst uit het 
verschil tussen een orde en congregatie: gaat het om een slotklooster met een 
op het koorgebed gericht dagritme, of gaat het om religieuzen die zich op 
maatschappelijke taken richten. En vanuit welke spirituele basis gebeurt dat 
dan? De ordestichters kozen allemaal hun eigen uitgangspunten, uiteengezet in 
de Regel en constituties.   
 Waarom ziet de kloosterkapel te Panningen er dan uit zoals die eruit ziet? 
Op het eerste gezicht gaat het ‘slechts’ om een rooms-katholieke kapel zoals die 
ook elders voor kan komen. Maar wie goed kijkt ziet dat het om de kapel van een 
missiecongregatie gaat, met aandacht voor bijzondere martelaren en devoties. 
Bewust is immers de keuze gemaakt voor het verbeelden van figuren en thema’s 
die daarmee samenhangen. De fraaie ramencyclus verbeeldt er Vincentius en 
Louise de Marillac als stichters van de lazaristen en de Filles de la Charité. Op 
het middelste raam is de thematiek van de Wonderdadige Medaille te zien, een 

centraal thema binnen de 
congregatie. Verder zijn er de 
lazaristenmartelaren Jean-Gabriel 
Perboyre en Francis-Regis Clet. Het 
is die beeldtaal die deze kapel 
onderscheidt van de kapellen van 
andere kloostergemeenschappen. 
 

Karakteristiek zijn hier ook de kort 
na de bouw van de kapel 
toegevoegde straalkapellen met 
altaren die bedoeld waren voor de 
zogeheten ‘stille mis’.  

    Het gaat hier dan ook om een 
congregatie van priester-religieuzen voor wie het min  En wat te zeggen van de 
portrettengalerij van de Algemene Oversten, in de gang op de bovenverdieping. 
Ook die vertelt iets over de lazaristen.  
 

KERNCOLLECTIE 
Zulke karakteristieke objecten worden tijdens een inventarisatie in de 
kerncollectie opgenomen. Ze geven een beeld van de identiteit en historie van 
een congregatie of orde en vertegenwoordigen daardoor een bijzondere waarde. 
Dat heeft niets met hun financiële waarde te maken. Wel met hun 
cultuurhistorische waarden. Die behoren tot de criteria die tijdens de 
inventarisatie worden gehanteerd om het belang van het een ten opzichte van 
het ander duidelijk te kunnen maken.  
  

Die criteria zijn door Museum Catharijneconvent en haar partners in 2011 
geformuleerd in de Handleiding Roerend Religieus Erfgoed. Ze omvatten de 
cultuurhistorische waarden, maar bijvoorbeeld ook kunsthistorische, emotionele 
of ensemblewaarden. Zo kan het voorkomen dat er een belangrijk schilderij is 
van een Kruisigingsscène. In cultuurhistorisch opzicht hoeft dit niet zo belangrijk 
te zijn. Immers, een schilderij van de Calvarie kan zowel in het ene klooster als 
het andere voorkomen. Maar zo’n schilderij kan wel van hoge kunsthistorische 

de Portrettengalerij van de Algemene Oversten 
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waarde zijn, doordat het bijvoorbeeld door een gerenommeerde kunstenaar is 
gemaakt.  
Reden genoeg om het dan toch in de kerncollectie op te nemen.  

 In Panningen zijn onder meer de portretten van 
de Algemene Oversten om cultuurhistorische redenen 
in de kerncollectie opgenomen. Een voorbeeld als de 
kelk die er bij de wijding van neomisten werd gebruikt 
heeft zowel cultuur- als kunsthistorische betekenis. 
Weliswaar bevinden zich op die kelk geen 
afbeeldingen die betrekking hebben op de lazaristen, 
maar doordat het bijzondere gebruik van deze kelk 
bekend is, is hij van belang voor het historische 
verhaal van de congregatie. Bij het aan de 
inventarisatie gekoppelde wetenschappelijke 
onderzoek is het dus belangrijk om historische 
gegevens te achterhalen! Dat gebeurt door 
literatuuronderzoek, maar ook door vragen aan de 
‘heren lazaristen’ zelf. Menigeen in Panningen zal dat 

inmiddels hebben ervaren. Tegelijk vertegenwoordigt deze kelk door zijn 
hoogwaardige kwaliteiten kunsthistorische waarden. Reden temeer dus om hem 
in de kerncollectie op te nemen.     
 
HERBESTEMMINGSADVIES  
Omdat veel kloosters op afzienbare termijn hun deuren sluiten, wordt bij de 
registratie van hun erfgoed ook een herbestemmingsadvies gegeven. Als het 
klooster leeg moet worden geruimd is het handig om te weten wat te behouden 
is, wat verkocht kan worden, her bestemd of vernietigd kan worden. Het spreekt 
dan voor zich dat het de voorkeur heeft om de objecten in de kerncollectie zo 
goed en zo kwaad als dat kan te behouden. Bij voorkeur binnen de congregatie 
of orde. Het advies kan dan zijn het betreffende object 
naar het generalaat te verplaatsen. Gaat het om objecten 
die geen bijzondere kunsthistorische waarde hebben, 
maar wel van belang zijn voor de congregatie, dan 
zouden ze her bestemd kunnen worden in de vroegere 
missiegebieden. Daar zijn vaak zelfstandige afsplitsingen.  
 Of het advies luidt om ze bij ENK in Sint Agatha 
onder te brengen. Daar is een depot met allerlei objecten 
die het ‘eigene’ van een kloostergemeenschap illustreren. 
Van een bedeltasje dat karakteristiek is voor een 
bedelorde tot de portretten van oversten en ordestichters.   
 Toen de opdracht werd verleend om ‘Panningen’  
te inventariseren was het nog niet duidelijk of het 
missiehuis zou worden opgeheven of misschien toch 
zou blijven voortbestaan. Vandaar dat ook hier  
gekozen is voor een inventarisatie met herbestemmingsadvies. Inmiddels is 
besloten om dit huis toch te laten bestaan.  
 

Processieparasol om boven het 
Allerheiligste te houden (= variant op 
een processiebaldakijn) 

Bisschopszetel, gebruikt bij 
wijdingen 
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Door de inventarisatie wordt een helder beeld verkregen van het op die locatie 
aanwezige cultuurgoed.  
 

BEHOUD VAN KENNIS 
Behoud van kennis omtrent de historische beeldtaal van de lazaristen is zo 
gegarandeerd. De gegevens worden ingevoerd in de door het Catharijneconvent 
ontwikkelde database Memorix Maior. Per object omvat dit een afbeelding, 
basisgegevens en een kunst- en cultuurhistorische beschrijving. 
 Net als bij het raadplegen van de archieven die bij ENK zijn ondergebracht, 
geldt ook voor de database van het Catharijneconvent dat die om 
wetenschappelijke doeleinden kan worden geraadpleegd. Dit gebeurt alleen met 
toestemming van de eigenaar van de geïnventariseerde voorwerpen, dat is de 
congregatie. De in 2013 opgerichte Stichting Kerkelijke Afgevaardigden (SKA) is 
eigenaar van de gegevens van alle in de database geïnventariseerde 
voorwerpen. Namens de SKA beheert Museum Catharijneconvent de database. 
Verder is ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) bij het 
inventarisatiewerk betrokken. Als koepelorganisatie van de Nederlandse orden 
en congregaties heeft de KNR een advieszetel in het bestuur van de SKA.     

Beide organisaties onderkennen het belang 
van de registratie van het kloosterlijke 
cultuurgoed en werken daarom samen met 
Museum Catharijneconvent.  
Op deze manier zetten verschillende partijen 
zich in voor het behoud van kennis en cultuur. 
ENK en Museum Catharijneconvent doen dit 
vanuit hun eigen kerntaken, met 
gebruikmaking van de expertise en kennis 
van specialisten. En in de praktijk? Bij iedere 
inventarisatie van het cultuurgoed duikt 
ondergetekende in het historische wel en wee 
van de religieuzen. Of ze nu in de missie of 
anderszins actief zijn of zijn geweest, telkens 
geeft het verblijf in een klooster of huis een 
fascinerend en plezierig inkijkje in hun 
uitgangspunten en idealen.   
 

 

Uit: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel  

Pieternel Coenen-van Kerkhoff en Annemiek Lukassen (blz 38-41) 
 

In 1929 wordt het Parkhotel, compleet met inventaris en wandelbos met tennisbaan, 

verkocht aan de Stichting Het Sint Vincentius Seminarie te Zundert.  

 

Het pand wordt omgevormd tot studiehuis voor (aan de nieuw opgerichte  

Katholieke Universiteit Nijmegen studerende) Paters Lazaristen van Helden- 

Panningen. Het zal daarnaast het provincialaat van de 'Congregatie der Missie van 

Sint Vincentlus a Paulo' (CM.), de administratie voor het tijdschrift 'Vincentius a 
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Paulo' en de Missieprocuur huisvesten. Ook fungeert het als opvanghuis voor 

zieken.  

Bij de verbouwing door de architect J. Coumans blijft de oorspronkelijke villa 

bewaard, maar worden de gevels van het hotelgedeelte aangepast in 

expressionistische stijl. Aan de straatzijde worden enkele opvallende elementen 

aangebracht, zoals een ingangsportaal met aan weerszijden een gestileerd 

natuurstenen kruis.  

Ter rechterzijde van de ingang bevinden zich een bibliotheek en spreekkamers, aan 

de linkerzijde is een rookkamer met een tussenverdieping waar de 'VAP' gevestigd 

is (de administratie en verzending van het Missietijdschrift).  

 
Bouwtekeningen voor de verbouwing van het 

Parkhotel tot Studiehuis der Lazaristen in 1929. 
Architect Coumans.  

Digitaal Gebouwendossier Gemeente Nijmegen  
 
 

 
Ansichtkaart gedateerd 1929,  
Aan de rechterzijde bevindt zich nog de 
oude Villa Beekmansdal  
 
 
 
 

 

 

In de inpandige kapel, die aanvankelijk niet toegankelijk is voor mensen uit de 

buurt, worden in 1936-1937 door Lou Manche schilderingen aangebracht. Het 

betreft voorstellingen van de vier evangelisten, van Vincentius a Paulo en Louise de 

Marillac (de stichters van de congregatie) en van Maria Onbevlekt Ontvangen. Lou 

Manche zal niet veel later lid worden van en affiches ontwerpen voor de NSB.  
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Het 40-jarig priesterfeest van de confraters die op 1 september  
1944 in Nijmegen kwamen wonen. Op de achtergrond de  
schildering in de apsis van de kapel van het Studiehuis. Foto  
uit 1984. Collectie Congregatie der Missie, Helden-Panningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blijkens een artikel in De Gelderlander van 19 juni 
1935 staat er voor het Studiehuis aan de 
Ubbergseweg een waarschuwingsbord tegen 
drankmisbruik voor automobilisten.  
Dergelijke borden staan aan de belangrijkste toegangswegen naar Nijmegen. J.A.A. Bakker 
woont naast het Studiehuis op De Varenhof. Levitus heeft een  banketbakkerij lunchroom aan 
de Grote Markt in Nijmegen, maar wordt in 1944 samen met zijn vrouw vermoord in Auschwitz. 
Hun dochter Henriette komt later in Beek wonen.  

 
 

 

De voornaamste taak van de congregatie der Lazaristen is het 

bekeren van een zeer omvangrijk missiegebied, voornamelijk in 

het verre oosten. Het Studiehuis in Nijmegen is het centrum van 

alle missionaire werkzaamheden. Van hier vertrekken de 

nieuwe missionarissen en hier keren zij ook terug voor 

periodieke verloven of in geval van ziekte. Vanuit het 

Studiehuis worden voortdurend kisten met goederen naar  

missiegebieden over de hele wereld verzonden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Broeder Wenmekers maakt in de tuin van het 
Studiehuis een missiekist klaar voor verzending. 

Collectie Congregatie der Missie, Helden-Panningen  
 



181 
 

Still uit een film ter bevordering van het aantal 
missionarissen en missiezusters, opgenomen in 
de tuin van het Studiehuis aan de  
Ubbergseweg. Filmcollectie Stichting Nijmegen Blijft in 

Beeld 

 

 

 

 

Het missiewerk is niet zonder gevaar en regelmatig 
keren missionarissen niet terug.  
Pater W. Bellemakers c.m. vertelt daarover: "wat 
zullen de provinciale oversten hier in de kapel samen 
met de huisgenoten vaak hebben gebeden voor de 
confraters overzee. Wat zullen ze hier vaak gezocht 
hebben naar woorden die ze konden vinden/moesten 
schrijven naar ouders die hun zoon op jonge leeftijd 
verloren."  
 

De paters J. Zwarthoed en Th. Veerman staan klaar voor vertrek 
naar Brazilië. 1930. Collectie Congregatie der Missie, Helden-

Panningen 

 
In 1937 worden in China negen mannen in de 
missiepost Chengtingfu, onder wie de Lazarist  
broeder Antoon Geerts en bisschop Franciscus Schraven, door Japanse soldaten 
vermoord en verbrand. Monseigneur Schraven had geweigerd om vrouwen, die 
toevlucht hadden gezocht in de missiepost, uit te leveren als troostmeisjes.  
Het duurt maanden voordat men in Nijmegen verneemt wat er gebeurd is.  

 
De Gelderlander 25 november 1937. Broeder Geerts 
is de technische man van de missiepost  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidprentjes van Broeder Geerts en Mgr. 
Schraven. Inmiddels is er een procedure tot 
zaligverklaring van  Bisschop Schraven en zijn 
gezellen gestart. Collectie Mgr. Schraven Stichting  

  

 



182 
 

De broeders Mouës en Wenmekers aan het inpakken 
in het Studiehuis.  
Collectie Congregatie der Missie, Helden·Panningen  
 

 

Vanaf 1934 levert de orde ten behoeve van 
de zielzorg priesters ('rectores') aan de 
Chanoinesses de Saint Augustin (het Frans 
Pensionaat, zie Rijksstraatweg 37, 39·41 en 
47).  
Tijdens de oorlog is het Studiehuis overvol 
met jonge missiepriesters die het land niet 
kunnen verlaten. Ook komen alle 
pasgewijde priesters uit het land naar 

Nijmegen om er een missiecursus te volgen van een jaar. In de winter moeten alle 
cursisten op één zaal studeren om kolen uit te sparen. Wanneer Nijmegen in september 
1944 bevrijd wordt, breekt er een roerige tijd aan. Duitse artillerie schiet eerst een 
glazen koepel op het dak kapot om er zeker van te zijn dat deze niet als uitkijkpost 
gebruikt kan worden. Granaten treffen de voordeur van het Studiehuis op 22 september. 
Er komt inkwartiering door Engelsen, die de hele winter op gezette tijden de 
Ubbergseweg richting Nijmegen onder een rookgordijn zetten, en later ook door 
Canadezen. Eind december 1944 wordt de familie Schamp-van Woezik tijdelijk in 
het Studiehuis opgevangen, wanneer hun boerderij door een bom onbewoonbaar 
raakt.  
Sinds 1939 is de kapel van het Studiehuis opengesteld voor de mensen in de buurt 
om door de week de H. Mis bij te wonen. Alleen 'buren die een schriftelijk bewijs 
hebben van de Pastoor' worden ook op zon- en feestdagen toegelaten.  
Na de oorlog komen er geleidelijk ook leken en wetenschappers wonen in het 
Studiehuis en in 1957 komt er voor het eerst een hulp in de huishouding. In de 
Huiskroniek van het Studiehuis staat daarover het volgende: Mgr Dikmans heeft in de  
Ooij een meisje gevonden, dat al of niet geholpen door haar zusje en tegen f 1.- per uur (voor 
beiden) 3 x per week het huis beneden komt schoonhouden. De eetzaal blijft aan de Broeders.  
In 1968 verhuizen het Provincialaat en de Missieprocuur naar Zundert. Een jaar later 
wordt de oorspronkelijke Villa Beekmansdal vervangen door nieuwbouw. De Lazaristen, 
bij wie men lange tijd aan de deur de zogenaamde 'Wonderdadige Medailles' (ook wel 
'Medailles van de Onbevlekte Ontvangenis' geheten) kan kopen, verlaten de 
Ubbergseweg in 2013.  
 
Het Studiehuis in 1980, met rechts de oude villa.  

Fotocollectie RAN  

Sinds 2014 is er, na een interne 
verbouwing, een opvang voor dak- en 
thuisloze jongeren gevestigd in het pand, 
dat de naam 'Vince' heeft gekregen.  

 
 
Kamer opvang Vince,  
foto Annemiek Lukassen  
2017  
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DE ENGELSE TUIN – Ton van den Hout 
  
 De nieuwbouw van de Engelse Tuin in Emmaus  
In de laatste Kleine Compagnie zag ik tot mijn plezier 
een bijdrage over de bouw van de Kajuit. Er bestond een 
zekere rivaliteit tussen de Kajuit en de Engelse Tuin. 
Misschien is daarom nu de Engelse tuin aan de beurt? 
Het riep ieder geval een hele reeks herinneringen bij me 
op.  
 

Proloog 
De lichting van 1959 (7 man sterk,  inclusief ondergetekende) die vanuit Wernhoutsburg 
niet naar Panningen maar naar Eefde vertrok,  verkeerde in een zekere romantische 
ongewisheid over wat ons na de Eefde-tijd in Panningen te wachten stond. Een 
belangrijke verwachting gold Emmaus, voorgesteld als een soort extern paradijsje voor 
vrije tijdsbesteding. En de hele grote klas van o.a.  Bram Heijboer, Theo van Ruijven, 
Henny Bomers en Linus Roelofs, die wij in Eefde tegenkwamen, had daar prachtige 
verhalen over. 
Daarom alvorens meer concreet over de herbouw van de Engelse Tuin te beginnen, 
eerst enige informatie over Eefde, omdat daar al een kiem lag van die herbouw in de 
personen van Bram Heijboer en Theo van Ruijven.  Zoals bij de Lazaristen gebruikelijk,  
waren er ook in Eefde corvéediensten waarvoor je op basis van vermeende 
deskundigheid,  ook soms als nederigheidsoefening,  werd “gevraagd”. Een jaar 
schoonmaken van toiletten heb ik zelf als het laatste ervaren; op basis van 
deskundigheid was bijvoorbeeld Dré Dekkers gevraagd om als kapper op te treden. 
Veel interessanter waren taken die vooral mijn aandacht hadden: de moestuin en de 
siertuin. In mijn tijd was Theo van Ruijven voor de eerste verantwoordelijk (vooral 
vanwege de druivenkas) en Bram Heijboer liet ons het hele gazon aan de voorkant 
kniediep omspitten en eindeloos onkruid plukken uit de nieuw aangelegde gazons, 
wekelijks gazons maaien met handmachientjes en vooral heel veel struiken en bomen 
aanplanten. Er zal ongetwijfeld nauw zijn samengewerkt tussen die twee al was het 
maar om het uitwisselen van (kunst)mest, materiaal zoals de motorspuit e.d. Toen de 
lichting van Bram vertrok naar Panningen werd ondergetekende min of meer 
automatisch zijn opvolger voor de siertuin; wat daarbij als werk werd verondersteld te 
gebeuren is ‘just another story’, maar het was niet gering.    
Hoe ook, de toenmalige kennismaking met deze twee zeer gewaardeerde oud-collega’s 
heeft er zeker toe bijgedragen dat ik en Dré Dekkers eenmaal in Panningen 
aangekomen, solliciteerden bij de Engelse tuin. Een heel belangrijke reden was dat ook 
daar echt nieuwe aanwas nodig was.  
Er waren toen in 1962 nog maar een paar leden nl. Theo van Ruijven, Linus Roelofs, 
Henny Bomers en Bram Heijboer.  Een jaar na ons kwamen onder andere Frans van de 
Peer, Chris Jansen en een zekere Manfred (uit Duitsland) daar nog bij.  
 
 
 

Ton van den Hout 
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Van oud naar nieuw 
De oude Engelse tuin ( waarom die naam, weet ik niet) was eigenlijk niet meer dan een 
soort zeskantig bouwsel (oud tuinschuurtje ?) met een compleet versleten 
rieten/strooien dak dat lekte als een gieter. Het was in de  winter ook niet warm te 
krijgen. De ramen waren  met plastic dichtgeplakt!. Het was dringend aan restauratie 

toe. Echt een kolfje naar de hand van 
de (gezien Eefde) zeer ondernemende 
Bram Heyboer. En onder zijn  
bezielende leiding werd er door Theo, 
Henny maar vooral door Bram, 
besloten tot volledige nieuwbouw. Wij 
hadden daar geen stem in.  Er was in 
het  begin een duidelijke hiërarchie, 
zoals uit bijgaande foto’s blijkt: Dré 
bedient de twee toekomstige 
bisschoppen Henny en Theo !!   

 
Ook in de bouw was er een duidelijke taakverdeling: Bram was de opperuitvoerder (met 
de hulp van een  oude metselaar uit kapèl) , Henny en Theo zaten in het secure 
metselwerk, Dré moest vooral stenen bikken en aanvoeren.   
In mijn herinnering was Linus vooral voor de verzorging van de inwendige mens en 
ondergetekende (toen al part time werkzaam bij de 
huis-aannemer Pietje Bongers) was belast met het 
timmerwerk. Het bouwmateriaal en met name de 
stenen en het houtwerk hebben trouwens ook een 
geschiedenis: de grote leverancier daarvan was de 
oude kapelanie die in die tijd werd afgebroken. Dré 
en ook Henny hebben zich vele uren uitgesloofd met 
het afbikken schoonmaken van de stenen. De vloer- 
en zolderplanken kwamen van de veranda van de 
oude kapelanie, zoals nog veel meer oud hout; 
ramen en deuren kwamen ook van een afbraak en 
voor de balken in de zolder werd een aantal thuja’s 
op de grond van de Engelse tuin, omgezaagd. Van de 
restanten van de stammen en dikke takken heb ik (in 
de werkplaats op de lintzaag van Pietje) de 
lambrisering gezaagd.  
 

Het bouwproces  
Tegenwoordig zouden we deze bouw van bijna twee jaar betitelen als “work in progress”. Er was wel 
een bouwplan maar dat bestond eigenlijk alleen uit een soort plattegrond en een reeks wensen op 
basis van de ellende uit de oude tuin. Er moest dus absoluut een spouwmuur in tegen de kou, een 
aparte keuken, een goed werkende schoorsteen met twee kanalen en een solide dak. De rest van de 

plannen kwam tijdens de rit. Er was geen bestek, geen kostenplaatje, geen bouwtekening, 
geen lijst met benodigde bouwmaterialen.  

V.l.n.r. Dré Dekkers, Theo van Ruijven, Henny Bomers 

Dré Dekkers 
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Ofwel werkenderwijs werd van alles beslist en uitgevoerd. Dat kon ook omdat Bram had 
gezorgd voor assistentie door een gepensioneerde metselaar uit het dorp. Dat kon 
vooral ook omdat we vaak een hele week de tijd hadden om tijdens de lessen en de 
ochtendmeditatie te dromen over hoe het verder moest. Bovendien lag de bouw vaak 
stil vanwege gebrek aan materiaal, het weer en vooral ook omdat Emmaüs natuurlijk 
geen hoofdzaak was in onze theologieopleiding. En dat werd ons ook regelmatig 
duidelijk gemaakt door onze superieuren. Onze verdediging was steeds dat dit een 
uitstekende voorbereiding was voor ons toekomstige werk in de missie. Ik heb me later 
ook wel eens afgevraagd hoe Bram eigenlijk aan de gewenste “vergunningen” van 
hogerhand kwam. 
Voor mij was in die discussie Mijnheer de Baar een steunpunt. Hij las zo mogelijk iedere 
morgen de mis in Emmaus en ik mocht heel vaak dan zijn mis dienen (en daarna 
zwemmen!). Hij kon je vriendelijk het relatieve belang van zowel het een als het ander 
duidelijk maken..  
Al eerder vermeldde ik de herkomst van het merendeel van de bouwmaterialen. 
Voordat we alle planken, stenen, etc. uit de oude kapelanie hadden gesloopt en 
overgebracht, was al bijna een half jaar verstreken. Wat betreft de planken; daar 
moesten heel veel roestige spijkers uit.  
Wat betreft de stenen: die moesten zoals al vermeld, een voor een worden afgebikt en 
in een zoutzuuroplossing worden schoongemaakt.  Dat proces ging de hele bouw door 
tot we geen stenen meer hadden. Gevolg dat we uiteindelijk de spouwmuur aan de 
voorkant niet tot aan de nok hebben kunnen opmetselen en voor de laatste rijen,   
net boven de zolderplanken, overal in en buiten Emmaus (o.a. bij Boer Jan) hele en 
halve stenen hebben opgesnord.  
Spannend moment was het testen van de schoorsteen, of die wel zou trekken? 
Aanvankelijk bedoeld als open haard werd er later met 
veel succes een platte buiskachel uit België geplaatst, waar 
naar ik meen Frans van de Peer en/of Frans van de Venne 
nog voor hebben gezorgd.  
Verder was de inrichting een romantisch allegaartje: de 
klok en de olielamp komen van een afgelegen  boerderij uit 
mijn eigen dorp Riel waar toen de elektriciteit pas werd 
aangelegd.   
 
Tot slot 
Het is wel een warm, waterdicht en vooral degelijk huis geworden. Wij waren best trots 
op het resultaat. Mijn ouders zijn er met mijn broers en zussen nog eens een hele week 
op vakantie geweest. Mijn afscheid van de voetbalclub Panningen waar ik een aantal 
jaren (reserve)keeper van het eerste elftal was, heb ik dan ook daar gevierd. Ik heb me 
laten vertellen dat bij de inrichting van de camping Patershof, onze Engelse tuin als  
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laatste is gesneuveld.  
Al schrijvende (overigens zonder enige pretentie 
op volledigheid)  betrap ik mij erop dat de Engelse 
Tuin, de bouw, de mensen, de vriendschap, het 
gezamenlijk soms met veel tegenzin verder 
ploeteren, het leerproces op allerlei gebied, 
tegelijk met mijn werk bij de aannemer Pietje 
Bongers, wel een heel belangrijke rol hebben 
gespeeld in mijn Panningse opleiding, voor mijn 
persoonlijke ontwikkeling en toekomst.  
Hoe ook, ik heb mooie herinneringen aan de Engelse Tuin. 
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