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INFORMATIEKCKLEINE COMPAGNIE              Mededelingen van de   

                                                              Congregatie der Missie in Nederland                      

 
 

 

  DECEMBER 2021       12/2021 
 

 

Beste lezers en lezeressen,  
 

Dit jaar is bijna voorbij, een jaar waarin Covid-19 een 

bepalende rol speelt. Voor sommigen van ons was dit 

geen vreugdevol jaar door de gevolgen van deze 

pandemie: ziekte, verlies van onze geliefden, verlies van 

kansen om vooruitgang te maken in onze werkzaamheden 

en onze roeping, minder contact met mensen, 

eenzaamheid, etc. Voor anderen is dit jaar misschien 

een gelegenheid geweest om creatief om te gaan met 

mogelijkheden binnen het werk, om betere communicatie 

met familie of vrienden op te bouwen via de nieuwe           

media, om nieuwe manieren te vinden om beter te 

dienen. 

Welke gevolgen deze pandemie ook 

heeft voor ieder van ons en onze 

familie, laten we proberen van Kerstmis 

een bijzondere dag te maken. Zelfs met 

kleine dingen die we hebben, kunnen we 

onze eigen kerstviering creëren. Dit 

komt omdat Christus ons Licht is dat op 

onze weg verschijnt. Wij geloven nog 

steeds dat het Licht van Christus kan 

verschijnen aan hen die in de schaduw 

van de duisternis leven.  

Javaans Kersttafereel 
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Orgelkring Peel&Maas 10 jaar  
Ton van den Hout 

Proloog   
 

Paris  le 23 janvier 1912 

Monsieur Notre Très-Honoré Père 

consents à faire les frais d’un orgue pour 

la chapelle du Seminaire S. Joseph de 

Helden-Panningen. 

Recommande toutefois très instamment, que l’instrument, de bonne 

qualité sans doute, soit modeste et ne dépasse pas les limites du 

nécessaire.  

Qui on reste donc, autant que possible, au dessous du prix d‘une dizaine de mille francs.  

(signé)   A Fiat,  Sup. Gen.  
 

Hiermee gaf Mr. A. Fiat, de generale overste van de Congregatie der Missie te Parijs, in 

1912 toestemming voor de aanschaf van een “bescheiden” orgel voor het groot- 

seminarie van de Lazaristen te Panningen.  Vervolgens kon Mr. Hubert Meuffels de 

toenmalige overste van het Missiehuis, aan het orgelbedrijf Cavaillé-Coll- Mutin in Parijs 

de opdracht verschaffen tot het bouwen van een (kerk)orgel voor de in 1908 geopende 

neogotische kapel. Dit orgelbouwgeslacht bouwde orgels in veel grote kathedralen van 

Frankrijk, zoals in de Notre Dame en de St. Sulpice (zijn grootste orgel met 102 

registers) te Parijs, Rouen, Caen en zeker niet te vergeten het orgel in het Moederhuis van 

de Lazaristen aan de Rue du Sèvres. Het bedrijf was min of meer de ”hofleverancier” van 

de Congregatie tot Rio de Janeiro en Peking toe.  

Charles Mutin, de opvolger van Cavaillé-Coll”, was geen onbekende voor de Lazaristen. 

Naar zijn zeggen had hij vroeger les gehad van de Lazaristen en hij beschouwde het als 

een eer een orgel te mogen bouwen tegen 'een redelijke prijs'. ‘’De prijs is vastgesteld als 

uitzonderlijke gunst, omdat het een klooster van de Lazaristen is, op 10.000 francs (sic!).   

 

Uniek orgel? Feiten en ervaringen? 

Het orgel gebouwd als kerkorgel, is 

alleen al uniek in Nederland; omdat 

het nog helemaal origineel is en 

alles (orgelpijpen, klaviatuur, 

registers, mechaniek, 

windvoorziening) na 100 jaar nog 

optimaal functioneert. Het 

Missiehuis is als klooster een 

veilige haven gebleken. Het is ook 

het enige Mutin-orgel gebouwd in opdracht van een Nederlandse instantie. (Een drietal 

andere ( in Hilversum, Wassenaar, Oosterhout) zijn als salonorgel geïmporteerd en in de 

loop der jaren ingrijpend gewijzigd.)  

Het Mutin-orgel heeft 12 registers (eigenlijk maar 10 gezien de 2 transmissies),  2 

manualen en zelfstandig pedaal. “Hoe intelligent zijn alle registers gedisponeerd en hoe  

individueel en karakteristiek van klank” (Leo van Doeselaar, organist van het 

Concertgebouw)  Het heeft een uniek romantisch geluid en verassend veel power, een 
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doorzichtig karakter met helder sprekende stemmen volledig afgestemd op elkaar en op 

de akoestiek van de kapel (God verhoede dat ze ooit gescheiden worden). Het orgel 

wordt reeds jaren door Orgelbouw Verschueren uit Ittervoort/Heythuysen als een 

bijzondere kostbaarheid gekoesterd. In 2012 werd door deze firma in opdracht van de 

Lazaristen groot onderhoud uitgevoerd, onder toezicht van de orgeladviseur Roger van 

Dijk. In zijn eindverslag feliciteert hij de congregatie met het orgel “als een zeer 

waardevolle aanwinst voor het Nederlandse orgellandschap” (sic!) 

Het opbouwen van het orgel in 1912 was overigens ook al uniek: eenmaal in 16 kisten 

aangekomen uit Parijs onder begeleiding van twee Franse monteurs, bleek het orgel niet 

te passen: te breed en te hoog, het paste niet op de orgelgalerij. Oplossing: het orgelfront 

staat niet op de galerijvloer maar hangt er tegenaan. (Hoe de Panningse smid Straete de 

redder in de nood werd, is ”just another story”). 

 

 

 

Wie kan beter oordelen over het 

unieke van deze Mutin dan zij die het 

orgel de afgelopen 10 jaar bespeelden? 

We laten enkele van hen aan het 

woord: 

 

 

 

“Wat een parel in Noord Brabant (sic!) Heerlijk om een zo gaaf Mutin-Cavaillé -Coll 

orgel in de originele ruimte te bespelen. Ik ben een mooie orgelervaring rijker” (Leo van 

Doeselaar, Concertgebouw A’dam, MusikHochschule, Berlijn)  
 

“Een verborgen schat achter de Limburgse kloostermuren; zeer fraai, gaaf en waardevol 

instrument in een perfecte ruimte” (Marcel Verheggen, Maastricht)   
 

“Wat een HEERLIJK orgel” (Erwin Wiersinga, Groningen, Berlijn))  
   

“Dit prachtige orgel is een zaligheid om op te spelen” (Nils Hellemans; Dendermonde, 

BE) 
 

“De fantastische kwaliteit van dit orgel gaf mij vleugels” (Cor van Wageningen, 

Lindsenorgel, Beek) 
 

”Het orgel is werkelijk prachtig; er is eindeloos van te genieten” (Laurens de Man, 

Utrecht/Amsterdam) 
 

“Ik heb met zeer veel genoegen op dit schitterende orgel gespeeld; een zeer veelzijdig 

instrument“ (Leendert Verduyn, Gouda)  
 

“Ich habe selten ein so erstklassig erhaltenes, originales Instrument gespielt; es war 

einfach traumhaft schön ! (Malte Blass, Oberhausen, DE.) 
 

‘’Un immense merci pour cette occasion de jouer cet orgue extraordinaire. C’est un 

bijou!’’ (Lydia Ksiazkiewicz, Organiste titulaire de la Cathédrale de Laon, FR.) 
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De toekomst van het orgel 

Genoeg over de waarde van dit prachtige orgel. Genoeg redenen ook om de toekomst 

daarvan veilig te stellen.  

In 1986 schrijft de orgelautoriteit Jan Jongepier in het toonaangevende blad “Het Orgel”, 

een lovend artikel over de ontdekking van dit orgeljuweel met de titel: 'Verschueren 

herstelde onbekend orgel van Mutin' (Het Orgel, 86/7-8 (1 990), 341-344.). Daarmee 

werd het instrument ‘ontdekt’ als belangrijk landelijk concertinstrument. In vervolg 

daarop heeft GAKU Helden een aantal jaren enkele concerten georganiseerd, meestal in 

het kader van SOL (Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg). Daarmee kreeg 

het orgel wel tijdelijk een bredere bekendheid, maar er was geen continuïteit en ook geen 

club/ bevlogen groep die zich daarmee bezig hield. Het initiatief verliep en daarmee 

bleek dat op deze wijze het behoud van dit bijzondere orgel in de context van een steeds 

leger wordend klooster niet zou worden gewaarborgd.  

Bij het 100-jarig bestaan van het orgel in 2012, heeft een speciaal voor de renovatie en de 

toekomst in het leven geroepen commissie zich intensief beraden over het behoud van dit 

monumentale erfgoed. De conclusie was tweeledig: er moet brede en zelfs 

(inter)nationale kennis van en interesse voor dit unieke instrument gekweekt worden en 

daartoe is een orgelkring bemenst door deskundige enthousiastelingen, een absolute 

noodzaak.   

Op 12 december 2012 was het zover: de Stichting Orgelkring Peel&Maas werd 

opgericht. Het doel van de Stichting (art. 2 van de statuten) is via het bevorderen van de 

muziek- en orgelcultuur, het orgel in de kapel van het Missiehuis en andere monumentale 

orgels in de gemeente Peel en Maas te promoten en voor toekomstige generaties te 

behouden. Het is niet voor niets een stichting; het streeft een ideaal na op non-

commerciële basis.  

Het besef dat de orgelkring Peel&Maas met de Lazaristen de zorg voor een van de 

mooiste orgels in Nederland, kon delen, was zoals gezegd, de grondreden voor het 

oprichten van de orgelkring in 2012. Als eerste actie 

ondersteunde de stichting dan ook met raad en daad (o.a. 

via fondsenwerving bij St. Behoud Ned. Orgel) de hoogst 

noodzakelijke renovatie in 2012 waarvoor overigens het 

initiatief kwam van een enkele bevlogen mensen uit de 

gemeente (Mijntje Klaassen en Ad Gijzels) en van de 

organist Vincent Hermans.  
 

Bestendigheid via kwaliteit  

De orgelkring ziet het als haar maatschappelijke taak het 

culturele erfgoed van de paters in Panningen  te behouden 

voor alle kinderen, kleinkinderen en nazaten.  Ze ziet er  

allereerst op toe dat het orgel in perfecte conditie blijft, in  

de toch vaak lastige klimatologische omstandigheden van 

een verzorgingshuis. Die perfectie is ook noodzakelijk, wil de orgelkring haar culturele 

doelstelling waarmaken: via orgelconcerten en andere muzikale optredens in de kapel, de 

muziekcultuur in de gemeente bevorderen bij allerlei groepen in de samenleving. Waar 

mogelijk werkt ze voor dat doel samen met alle culturele en muzikale instanties in de 

gemeente en de regio en met name met de Kapelse Initiatiefgroep die zich in brede zin 

bekommert om de culturele nalatenschap van de Paters. Zo worden koren en musici uit 
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de gemeente en regio uitgenodigd voor concerten,  is er samenwerking met andere 

plaatsen zoals Meyel, Neer, Maasbree en Horst; worden maatschappelijke organisaties 

uitgenodigd voor excursies in het klooster etc.  

Anders dan andere orgelkringen die in de zomer wekelijks een orgelconcert organiseren,  

heeft deze orgelkring ervoor gekozen om van april tot december iedere maand één 

concert te organiseren voor een zo breed mogelijk publiek.  
 

Programmering 

Het belangrijkste middel om haar doelstellingen te realiseren, is het programmeren van 

een gevarieerde reeks van muzikale activiteiten. Concreet organiseert de orgelkring 

jaarlijks een 10-tal hoogwaardige, vernieuwende en verrassende programma’s voor jong 

en oud, orgelfanaten en muziekliefhebbers, deskundigen en leken.   

Om de kwaliteit van het orgel optimaal te laten ”spreken”, heeft het beleid van de 

orgelkring zich met betrekking tot dit onderdeel consequent gericht op (inter)nationaal 

bekende organisten. Bij voorkeur zij werden uitgenodigd, om kennis te maken met dit tot 

1984 volstrekt onbekende orgel in de unieke setting van een prachtige kapel met een 

geweldige akoestiek.  

In de educatieve sfeer biedt de orgelkring ook aan aanstormend jong talent (zie logboek 

op het orgel) de kans om met dit orgel kennis te maken. Regelmatig wordt een jonge 

laureaat van een internationaal orgelconcours uitgenodigd om een concert te komen 

geven. Veel aandacht gaat uit naar de jeugd in schoolprojecten waar kinderen van groep 

7/8 zelf een orgeltje bouwen en daardoor kennis maken met de specifieke kanten van 

zo’n ingewikkeld instrument en met de bijzondere muziek die daarmee gemaakt wordt.  

Voor de senioren van de gemeente organiseert de orgelkring jaarlijks een uitstapje in de 

vorm van een herkennings- en meezingconcert en in de kersttijd een adventsconcert voor 

de hele gemeenschap. 

Overigens houdt goede programmering ook rekening met het tijdsgewricht waarin het 

orgel is gebouwd. De orgels waarop Bach speelde, zijn qua karakter zeer verschillend 

van de orgels waarop Caesar Franck (die expliciet voor Cavaillé-Coll orgels 

componeerde) en zijn opvolger Vierne 

speelden.  Het Mutin-orgel komt het best tot 

zijn recht via muziek uit de romantische 

(Franse) school rond 1900 en daarna. Vaak 

hoor je in de concerten dan ook stukken van 

Vierne, Franck, Messiaen, Widor, Guilmant, 

Alain, Dupré e.a. waaraan de organist zijn 

eigen muzikale interpretatie geeft via een 

uitgekiende orgelregistratie (kiezen van de 

registers).  

De composities van Vierne worden op het 

Mutin-orgel vaak gespeeld. Deze Vierne heeft 

indirect nog een heel bijzondere relatie met het orgel in Panningen. Mutin was absoluut 

geen onbekende in de orgelwereld en al helemaal niet voor Vierne. Mutin vond diens 

vrouw, Arlette Taskin, blijkbaar zo aantrekkelijk dat hij naar alle waarschijnlijkheid ook  

de biologische vader is van de drie zonen van Vierne (Orgelvriend juli/augustus 2021,44).  
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Doelen bereikt? 

Na 10 jaar kunnen we constateren dat de orgelkring voor 80% succesvol is geweest.  

Het Mutin-orgel staat er nog steeds en verkeert met zijn nukken en grillen in perfecte 

staat ondanks de niet altijd gunstige vochtigheid- en temperatuurverschillen. Maandelijks 

worden via de computer de schommelingen daarin bijgehouden om preventief te kunnen 

ageren.  

Onafgebroken heeft de orgelkring kwaliteit in de programmering geleverd volgens vele 

deskundigen in de orgelwereld. Dat blijkt ook uit de op het orgel achtergelaten positieve 

reacties en de verzoeken van musici uit binnen-en buitenland om op het orgel in de 

concertreeks te mogen spelen. 

Het aanvankelijk verborgen juweel (Jan Jongepier in 1983) geniet nu een wijd verbreide 

bekendheid, Door consequent erkende nationale en internationale experts uit te nodigen 

op het orgel te concerteren, is een succesvol netwerk ontstaan. De kwaliteit van orgel, 

akoestiek, concertomgeving en gastvrijheid wordt geroemd en die zijn onze beste 

reclame gebleken, Vele internationaal gewaardeerde organisten zoals Leo van Doeselaar 

(concertgebouw en Berlijn), Hayo Boerema (Rotterdam), Erwin Wiersinga (Groningen, 

Berlijn), Joost Langeveld (Nijmegen, Italië), Utte Gremmel (Kempen, Duitsland), Tina 

Christiansen (Odense, Denemarken), Gaëlle Chanon (St.Quentin) en Lidia Ksiazkiewicz 

(Laon) uit Frankrijk en jonge talenten als Laurens de Man, Mathias Sars, Leendert 

Verduyn en vele anderen, hebben in de afgelopen jaren prachtige concerten gespeeld en 

vervolgens hun lof gestoken over de kwaliteit van het Mutin-orgel (getuige het 

orgellogboek). En dit ondanks de relatief kleine groep toehoorders in vergelijking tot hun 

normale publiek.  

Niet voor niets figureert het orgel in de nationale podcast als het tweede mooiste orgel 

van nota bene Limburg dat heel veel prachtige orgels herbergt. En niet voor niets stond 

het orgel in de nationale orgelkalender van 2017. Het is bovendien niet overdreven te 

stellen dat na 10 jaar de maandelijkse 

concerten een niet meer weg te 

denken traditie in orgelland is 

geworden.  

Om zoveel mogelijk doelgroepen te 

bereiken, heeft de orgelkring het 

experiment niet geschuwd. Allereerst 

moet daar genoemd worden het 

jaarlijks terugkerende  schoolproject 

waarbij groepen 7/8 van de 

basisscholen uit de gemeente  

gezamenlijk een miniatuurorgel 

opbouwen onder deskundige leiding om vervolgens bij het grote orgel te inspecteren of 

het wel klopt. Hun eerste kennismaking met zo’n groot muziekinstrument is 

hartverwarmend.  

Ten behoeve van vooral jonge organisten en orgelleerlingen die op zoek zijn naar 

orgelliteratuur, heeft de orgelkring in de loop der jaren een uitgebreide muziekbibliotheek 

opgebouwd waaruit zij naar behoefte kunnen putten. 

Ook een reeks bijzondere concerten is het resultaat van het innovatiestreven van het 

orgelbestuur,  zoals de vertoning van oude “zwijgende” films met orgelimprovisatie  
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(The Phantom of the Opera in 2015 en Potemkin in 2017, The General met Buster Keaton 

in 2022), het optreden van het HOT-trio met muziek van Charley Parker en Duke 

Ellington, concerten van Artez-saxofoonorkest, Het Heldens Koper Ensemble, Cello-en 

Marimba concerten etc.. Regelmatig konden daarvoor sponsoren gevonden worden zoals 

de Lions Club, Huis voor de kunsten, Stichting Orgelvrienden Limburg, de Rabobank, etc. 

En tenslotte is de orgelkring erin geslaagd een stabiele en hechte relatie op te bouwen 

met de gemeenschap van Peel&Maas (zie de nominatie in 2017) en met diverse koren en 

muziekgezelschappen uit de gemeente en de regio.  
 

En de financiën? 

Bij stichtingen zonder winstoogmerk en zeker die volledig draaien op de inzet van 

vrijwilligers, levert het huishoudboekje steeds kopzorgen op. Hoe heeft de orgelkring 

zich daartegen gewapend? 

Aan de kostenkant kan dan ook niet genoeg de gastvrijheid van het Missiehuis worden 

benadrukt. Dat geldt evenzeer voor de inzet van een groep vrijwilligers waarvoor niets 

teveel was. Onbetaalbaar veel uren zijn kosteloos geïnvesteerd in het behoud en de 

toekomst van het orgel o.a. via de concertreeks.  

Ook de bekendheid van dit unieke orgel heeft belangrijk bijgedragen een jaarlijks 

positieve balans. Alle beroemdheden die het orgel hebben bespeeld waren zo enthousiast 

over de faam van het orgel dat ze vaak onder hun honorarium een concert wilden 

verzorgen. Ongetwijfeld heeft de spreekwoordelijke gastvrijheid van de paters daaraan 

een belangrijke bijdrage geleverd. 

De allerbelangrijkste inkomstenbron is echter steeds de gemeente Peel&Maas geweest: 

de afgelopen 10 jaren heeft ze via subsidiëring de orgelkring vertrouwen geschonken, 

financieel ondersteund en daarmee haar bestaansrecht gegarandeerd. Zonder deze bijna 

structurele subsidie, had de orgelkring haar activiteiten op een heel laag pitje moeten 

zetten of had ze zelfs al het loodje gelegd. Onze trouwe bezoekersgroep, en 

vrienden/donateurs zullen nooit in staat zijn de volledige kosten van een concert te 

dragen, ondanks al hun vrijgevige bedoelingen waarvoor de orgelkring hen steeds 

dankbaar is.  
 

Conclusie 

Het is niet overdreven te concluderen dat de orgelkring er in geslaagd is met 

ondersteuning van de paters, de faam van het Mutin-orgel in de monumentale omlijsting 

van de kapel van het Missiehuis wijd en zijd te verspreiden en veel “good will” te 

kweken voor het behoud van dit unieke erfgoed.  De paters beschouwen hun erfgoed als 

een mogelijke culturele nalatenschap voor de mensen uit Helden-Panningen die zoveel 

voor hen hebben betekent in de afgelopen eeuw. Als de orgelkring er in geslaagd is aan  

dit idee concrete inhoud en daarmee toekomstmogelijkheden te bieden, dan wordt dat wel 

het mooiste cadeau aan de bevolking van de gemeente ‘Peel en 

Maas’, dat zich rijk mag weten met deze ‘koningin onder de 

instrumenten’.   

De orgelkring P&M blijft streven naar het behoud van dit 

prachtige erfgoed ten dienste van de gemeenschap van Peel en 

Maas en wenst u allen vanaf deze plaats gezegende kerstdagen 

en een gezond 2022.  

(meer info: www.orgelkringpeelenmaas.nl). 
 

http://www.orgelkringpeelenmaas.nl/
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ENKELE HERINNERINGEN AAN DE UBBERGSEWEG 172   
      

Jan Jacobs 
 

Naar aanleiding van het verhaal over het Studiehuis St. 
Vincentius aan de Ubbergseweg 172 in Nijmegen in de 
Kleine Co van november 2021 haalt oud-bewoner Jan 
Jacobs, geboren in 1946, enkele herinneringen op aan de 
jaren die hij in dat huis doorbracht.  
 

Na mijn studietijd op Wernhoutsburg (1958-1964), in Eefde 
(1964-1966) en in Panningen (1966-1967) verhuisde ik in de 
zomer van 1967 naar de Ubbergseweg in Nijmegen. Tijdens 
dat ene jaar in het Missiehuis in Panningen was ik voor mijn 
filosofie- en theologiecolleges samen met een dertigtal 
medestudenten elke dag met een speciaal hiervoor gecharterde bus naar het 
TIE: het Theologisch Instituut Eindhoven gereisd. Daar troffen we in het 
voormalige fabrieksgebouw Elias ook de studenten van de assumptionisten, de 
augustijnen, de norbertijnen en de spiritijnen: al met al een veelkleurig kloosterlijk 
gezelschap, ook al ontbraken de bijbehorende togen en pijen.  
 

Die veelkleurigheid werd nog eens versterkt doordat elk van de vijf participanten 
in dit samenwerkingsverband ook enkele docenten leverde. Die werden toen nog 
‘professoren’ genoemd. Maar de kwaliteit van hun lessen liep nogal uiteen. 
Problematischer was dat het studieprogramma naar mijn gevoel weinig 
samenhang vertoonde. Je volgde wat aangeboden werd door de op dat moment 
beschikbare professoren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik had het na een jaar wel gezien. Maar omdat ik de band met de congregatie 
niet wilde opgeven, zorgde mijn oud-novicemeester Wiel Bellemakers ervoor dat 
ik in het studiehuis van de congregatie in Nijmegen een kamer kon krijgen. Ik 
wilde namelijk in Nijmegen geschiedenis gaan studeren, zo mogelijk in 
combinatie met een voortzetting van mijn studie theologie. De lessen kerk- en 

Wernhoutse eindexamenklas, juni 
1964. Zittend va l. naar r.: Jacques 
Janssen en Jan Smeets. Staande van 
l. naar r.: Frans Lünenburg, Tjeu van 
Knippenberg (toen onze prefect), Jac 
Poels, Vincent Hermans, Jan Jacobs, 
Marius Poels, Chrit Terlingen, Ad 
Oostveen. Op de beide Poelsen na 
vertrokken allen in september 1964 
naar Eefde. Daar voegde zich ook 
Huub Waterval bij ons.  
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theologiegeschiedenis van Patrick van der Aalst, Tarcisius van 
Bavel en Sjef Sarneel die ik op het TIE had gevolgd, hadden mij 
voor die specialisatie enthousiast gemaakt. Eenmaal in 
Nijmegen moest ik mijn plannen echter bijstellen: de 
Theologische Faculteit wilde mijn in Eefde en Eindhoven 
behaalde tentamens niet erkennen. En dus werd het alleen een 
studie geschiedenis met een toehoorderschap bij enkele 

theologische vakken. Wel kon ik binnen de studie geschiedenis voor een 
specialisatie Nederlandse kerkgeschiedenis kiezen. Dat heb ik ook gedaan en tot 
op de dag van vandaag met veel plezier in praktijk gebracht. Maar nu terug naar 
1967. 
In het Studiehuis kreeg ik een grote kamer 
in de vleugel bezijden de hoofdbouw boven 
de fietsenstalling met een fraai uitzicht op 
de Ooijpolder. Mijn naaste  buurman was 
broeder Tinus Wenmekers, een bijzonder 
aardige man, die vóór zijn intrede als 
timmerman was opgeleid. Zijn kamer had 
dan ook meer weg van een 
timmerwerkplaats. Hij maakte er kisten voor 
de goederen die naar missionarissen in 
onder meer Brazilië, Indonesië en Ethiopië werden verzonden. En daarmee was 

hij bijna continu in de weer. Op diezelfde verdieping woonde ook 
Harrie Willemsen. Die had na zijn priesterwijding een 
studieopdracht filosofie gekregen en was nu bezig met de 
voorbereiding van zijn doctoraalscriptie. Met hem dronk ik ’s 
avonds geregeld een glas wijn, waarbij – dat was bijna 
vanzelfsprekend – wederzijdse studie-ervaringen werden 
uitgewisseld. Ook fietste ik op zondag nogal eens 
naar Lent aan de overzijde van de Waal, als hij 

daar in de dorpskerk moest preken. Af en toe nam hij mij op zijn 
beurt mee naar de recreatiezaal van de communiteit in de 
hoofdbouw. Daar ontmoette ik dan soms twee oude bekenden: 
Jan Plat en Toon Bastiaensen die beiden aan de universiteit 
doceerden. Jan als hoogleraar metafysica en Toon als universitair 

(hoofd)docent Oudchristelijke letterkunde. Van de uit Volendam 
afkomstige Plat had ik in Eefde les gehad: geschiedenis van de 
filosofie; van Plato tot Plotinus en van Kant tot Levinas. Meneer 
Plat kwam daarvoor een keer in de maand op zaterdagochtend 
vanuit Nijmegen naar Eefde over. Zijn lessen waren glashelder 
en to the point. Meneer Bastiaensen, geboortig uit Sprundel, 
kende ik nog van mijn eerste jaar op Wernhout. Hij gaf toen 
Latijn aan klas 1B: zeven uur in de week, even gedegen als 
gedreven. In de loop van dat eerste jaar vond ook zijn promotie 
tot doctor in de Letteren plaats en dat feestelijke gebeuren in de 
oude Nijmeegse aula mochten wij als klas meemaken.  
 

Harrie Willemsen 

Jan Plat 

Toon Bastiaensen 

Sjef Sarneel 

Tinus Wenmekers 
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Van de verdediging door Toon herinner ik mij weinig meer, maar wat ik nog wel 
weet is dat zijn promotor, de befaamde professor Christine Mohrmann aan het 
slot van haar zogenoemde ‘laudatio’ ons, eerstejaars middelbare 
schoolleerlingen, toesprak en zei dat wij bijzonder trots moesten zijn op zo’n 
leraar als doctor Bastiaensen. Ik wist toen nog niet dat ik ruim 22 jaar later in 
diezelfde aula achter diezelfde lezenaar zou staan om mijn proefschrift te 
verdedigen en dat meneer Bastiaensen mij tijdens de receptie na afloop ook zou 
komen feliciteren. 
Ik maakte gedurende de eerste twee jaar van mijn verblijf in het Studiehuis geen 
deel uit van de communiteit, maar huurde alleen een kamer. Aanvankelijk 
beschikte ik ook nog niet over een eigen banknummer. Daarom bracht ik toen 
elke maand de afgesproken huurpenningen persoonlijk naar de provinciaal 
econoom, meneer Piet van Kuijck die dan altijd ietwat vaderlijk 
informeerde naar mijn welbevinden. Maar veel contact met de 
andere huisgenoten had ik toen nog niet. Dat veranderde na de 
sluiting van het TIE in 1969. Het merendeel van de oudere 
bewoners verkaste toen naar Panningen om plaats te maken voor 
de nog overgebleven lazaristen-studenten die tot dan toe in 
Eindhoven hadden gewoond en nu aan de Theologische Faculteit 

hun studie kwamen afronden. Zij kregen Vic Groetelaars als een  
soort studieleider met zich mee. De Ubbergseweg werd nu een 
echt studentenhuis, zij het lang niet zo vrijgevochten als veel 
studentenhuizen in de stad. Ik nam voortaan ook volledig aan het 
groepsleven deel. Dat speelde zich overigens vooral in de 
avonduren af. Vaak werd dan met meneer Plat die juist zoals  

 meneer Bastiaensen in huis was blijven wonen, gediscussieerd 
over de gang van zaken in de katholieke kerk.  
Plat sympathiseerde met bisschop Ad Simonis en later ook met diens collega Jo 
Gijsen en trachtte ons, studenten over te halen met zijn ideeën mee te gaan, wat 
uiteraard niet lukte. Maar waarin hij bij mij in elk geval wel slaagde, was dat ik 
veel respect kreeg voor zijn - filosofisch - redeneren dat erop gericht was altijd de 
weg naar God open te houden. Maar daarvoor had hij wel een kerk nodig, zijn 
kerk. Dat verklaart, denk ik nu achteraf, zijn te krampachtig vasthouden aan een 
kerk waarvan bisschop Simonis een representant was.    
Op 4 mei 1973 studeerde ik af op een doctoraalscriptie over een van de 
achttiende-eeuwse grondleggers van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 
Twee dagen later bracht Vic Groetelaars mij met zijn auto naar station Arnhem. 
Daar stapte ik rond 22.00 uur op de nachttrein naar Rome. 
Ik had van het Ministerie van Cultuur een reisbeurs gekregen 
om gedurende een tweetal maanden onderzoek te doen op het 
Vaticaans Archief, zo mogelijk met het oog op een dissertatie. 
Dat verblijf in de Eeuwige Stad was echter ook een kennis-
making met twintig eeuwen kerkgeschiedenis. Toen ik half juli 
in Nijmegen terugkeerde, bleken de meeste studenten op 
vakantie te zijn. Ik pakte mijn spullen in en vertrok kort daarop 
naar de pastorie van Frans Dusée in Prinsejagt, een sinds 1961  

Piet van Kuijck 

Victor Groetelaars 

Frans Dusée 
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bestaande parochie in Eindhoven-Woensel, uiteraard toegewijd aan Vincentius à 
Paulo. Daar begon mijn werkzame leven als (kerk)historicus. Naar het Studiehuis 
St. Vincentius in Nijmegen ben ik nooit meer terug geweest. Maar dat daar een 
deel van mijn vorming als mens en als beginnende wetenschapper heeft 
plaatsgevonden, daarvan ben ik tot op de dag van vandaag overtuigd. 
 
 
 
 
  
               
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NIEUWBOUW VINCENT DEPAUL  
Jos Roemer 

Uitbreiding Zorgcentrum 

In december 2020 besloot de Raad van het Nederlands Religieus 
Huis Lazaristen om akkoord te gaan met de bouwplannen voor 
uitbreiding van zorgcentrum Vincent Depaul. Het zorgcentrum, 
ooit een kloosterbejaardenoord van en voor Lazaristen en Dochters der Liefde, 
kampte al enkele jaren met een te kleine omvang. Om financieel gezond te 
kunnen functioneren zou een uitbreiding zeer gewenst zijn. 
Er was ook een concrete aanleiding om in december bouwplannen te smeden. 
De zusters die in Den Bosch wonen zagen aankomen dat ze niet al te lang meer 
zelfstandig zouden kunnen blijven wonen en herhaalden nog eens hun wens om 
naar Panningen te verhuizen. In eerste instantie werd bedacht dat zes mini-
huisjes in de tuin een oplossing zouden kunnen zijn. Maar het idee dat 
zorgmedewerkers van Vincent Depaul door weer en wind naar die huisjes 
zouden moeten lopen om zorg te verlenen schrok af. Uiteindelijk werd het plan 
van enkele jaren eerder, om er een stuk aan te bouwen, weer van stal gehaald. 
Nu zou de uitbreiding echter niet in de binnentuin een plek krijgen, maar op het 
gazon vóór de hoofdingang. 
Het plan, waar de Raad positief over besloot, behelsde één verdieping van twaalf 
kamers. “Op termijn moeten daar nog eens twee verdiepingen boven op komen”. 
Er werd een aannemer gezocht en gevonden in Van Wijnen, onze huisarchitect 
Huub Swillens maakte een ontwerp en bij de gemeente werd een 
bouwvergunning aangevraagd.  

Promotie van Jan Jacobs.  Universiteit Nijmegen, 3 december 1981 
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Op 8 januari 2021 vond in Sittard ten kantore van Van Wijnen de kick-off 
vergadering plaats. De aannemer zou aan de slag gaan en opleveren vóór de 
zomer van 2021. 
 

Een kink in de kabel 
Daarna volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. De schoonheidscommissie van 
de gemeente keurt het ontwerp af: vanaf de Kerkstraat moet je het gebouw niet 
kunnen zien als je door de poort kijkt. De architect kantelt zijn ontwerp een 
kwartslag, zodat de nieuwbouw volledig in het gazon aan de voorkant komt te 
liggen. Dit ontwerp wordt wel goedgekeurd. Vervolgens stelt de gemeente als eis 
dat de vergunning alleen wordt verleend, als we concreet kunnen aangeven 
wanneer de andere twee verdiepingen worden gebouwd. Dat overvalt ons. Eén 
verdieping bouwen vonden we al een hele opgave. Na veel intern overleg 
worden er twee besluiten genomen: we bouwen in één keer door naar drie 
verdiepingen én we gaan in overleg met wooncorporatie Wonen Limburg als 
beoogde nieuwe eigenaar van het zorgcentrum. De bouwtekeningen moeten 
worden aangepast en ook de planning komt er nu anders uit te zien: geen 
oplevering voor de zomer van 2021 maar voor de zomer van 2022. Een jaar later 
dus. Achteraf zal blijken dat hiermee toch een heel snel bouwproces van start 
gaat. De snelheid waarmee gebouwd wordt verrast iedereen. 

Op 18 juni 2021, terwijl de bouwplaats al is 
ingericht, de grond bouwrijp is gemaakt en de 
funderingswerkzaamheden al zijn begonnen, 
wordt in de Montgomeryzaal de 
bouwovereenkomst tussen Van Wijnen en de 
Lazaristen ondertekend. De directeur van Van 
Wijnen brengt voor de gelegenheid een grote 
taart mee met de afbeelding van de nieuwbouw 
erop. 

 

Het gebouw rijst op  
Na de bouwvak van de afgelopen zomer gaat het 
hard. In enkele maanden staat de ruwbouw van 
drie verdiepingen op het gazon. Ondertussen 
vinden er wekelijks overleggen plaats tussen alle 
betrokken partijen: de architect, de elektra-
installateur, de water-installateur, de 
installatieadviseur en natuurlijk de aannemer zelf. 
Om de financiën in de hand te houden besluiten de 
Lazaristen om een deskundige in te huren, die 
vertrouwd is met de bouwwereld en die de kosten 
in de gaten moet houden. 
Er worden funderingsbalken gestort, er wordt een 
vloer gelegd en daarop komt een staalconstructie 
die wiebelen van het gebouw moet voorkomen. In 
no time staan de muren van de begane grond er,  
opgebouwd uit blokken van kalkzandsteen die op en tegen elkaar worden 
gelijmd. Vrij snel daarna komen er vloerplaten op te leggen, waar de installateurs 
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direct tal van leidingen op monteren. Daar wordt beton overheen gestort en de 
muren van de volgende verdieping worden geplaatst. Voor de bewoners van het 
missiehuis en van het zorgcentrum levert dit mooie taferelen op van hijskranen 
die grote betonnen platen door de lucht lieten zwieren. Bij mooi weer is er 
steevast publiek dat de vorderingen gade slaat. 
Veel tijd gaat zitten in het overleg met de beoogde gebruiker: het zorgcentrum. 
Zij huren ook een bouwkundig 
adviseur in én een 
binnenhuisarchitect. Deze laatste 
buigt zich over de inrichting en de 
gewenste sfeer. Een idee van deze 
binnenhuisarchitect is om spullen, die 
bij de Lazaristen op zolder liggen, in 
bruikleen te vragen voor de inrichting. 
“Op deze manier maak je de 
oorsprong van het zorgcentrum 
voelbaar en zichtbaar”. 
 

Het hoogste punt 
In januari 2022 denken we het hoogste punt te bereiken. Dat is de 
techniekruimte, die op het dak wordt geplaatst. In die ruimte zitten allerlei 
apparaten die voor de koeling, verwarming en ventilatie moeten zorgen. 
Wanneer het hoogste punt bereikt wordt, is het de gewoonte dat de 
opdrachtgever de werklieden beloont. Daar zijn verschillende benamingen voor. 
Eén daarvan is ‘pannenbier’. De opdrachtgever schenkt dan bier uit aan de 

werklieden. Een andere benaming 
is het plaatsen van de meiboom. 
In dat geval kan de opdrachtgever 
de werklieden een envelopje 
geven. Wat je soms ook 
tegenkomt is dat er een bezem op 
het hoogste punt wordt 
vastgemaakt. Dat betekent dat de 
opdrachtgever helemaal niets 
heeft gegeven. 
Terwijl de bouwactiviteiten vóór 
de kerst zichtbaar en soms 

spectaculair elkaar opvolgen, gaan ze na de kerst door maar dan minder 
zichtbaar, namelijk binnen in het gebouw. Er worden wanden geplaatst, de 
kozijnen en de deuren komen erin en dan kan begonnen worden aan de 
inrichting. Behang, sanitair, keukens, verlichting, vloerbedekking et cetera. 
Volgens de aannemer stijgt het stressniveau met name in die laatste fase van de 
afwerking. Iedereen loopt door elkaar, de stukadoor moet rekening houden met 
de installateur, die weer met de leverancier van de plafondplaten, de 
vloerbedekking mag niet te vroeg komen… En de opleverdatum komt steeds 
dichterbij. Ondertussen is er aan de buitenkant ook iets zichtbaar: de bakstenen  
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worden gemetseld. Langzaam maar zeker krijgt het gebouw in het voorjaar haar 
definitieve vorm. Ook de omgeving van het gebouw komt aan de beurt. Er komt 
een tuinbedrijf, dat ervoor gaat zorgen dat er groen geplant wordt, wandelpaden 
worden aangelegd en dat de tuin verandert in een ‘beleeftuin’. 
De bouwvak valt dit jaar in augustus, van 8 tot en met 26 augustus. Het streven 
is dat het gebouw net vóór de bouwvak wordt opgeleverd. We gaan het zien. 
 
 

EEN GESLAAGDE ACTIE MET DE ‘PATERSKÈR’  
            
      Raf Janssen 

 
Het was niet gepland, maar evengoed heel toepasselijk: op 
zondag Gaudete, de derde zondag van de advent, trok de 
paterskèr weer door Panningen. Daarmee werd een traditie 
herdacht die in 1921 begon met de preek van overste Hubert 

Meuffels en die door de jonge boeren tot in de jaren 70 van de vorige eeuw werd 
voortgezet: er werd voedsel opgehaald voor mensen die hulp nodig hebben. 
Destijds waren dat de bewoners van het missiehuis. Nu zijn het medeburgers die 
een beroep moeten doen op de voedselbank. Toen werd er gul gegeven en nu 
ook. Dat is het goede dat mensen in de dorpen rond het missiehuis hebben 
behouden. Alle reden dus voor blijdschap. Gaudete! Blijdschap en dankbaarheid 
omdat ook in deze tijd mensen nog steeds bereid zijn om medeburgers te 
helpen. Dat blijkt uit de vele goederen die naar de paterskèr werden gebracht 
voor de voedselbank. Van geven word je blij, word je rijker! Dat was een van de 
gedachten die ’s ochtends werd verwoord door pater Leo Mouës, die samen met 
overste Rafael Isharianto voorging in de eucharistieviering. In deze dienst werd 
ook stil gestaan bij de preek die overste Hubert Meuffels honderd jaar geleden 
hield in de parochiekerk van Panningen en er werd vermeld dat de paterskèr die 
middag weer door Panningen zou trekken. Dat gebeurde inderdaad. En wat voor 
een paterskèr. In die honderd jaar was het ongetwijfeld de mooiste: een oude  
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traditionele houten wagen, getrokken door twee fraai uitgedoste Belgische 
paarden die met belgerinkel hun komst aankondigden. Tijdens de tocht door de 
straten van Panningen werd voedsel naar de kar gebracht en onder de kerktoren 
stond een tafel waar veel mensen dozen vol voedsel kwamen afleveren. 
Iedereen kreeg als aandenken een boekje waarin de geschiedenis van de preek 
van Meuffels en alles wat er mee samenhangt, beschreven is. De actie werd 
afgesloten met een bijeenkomst buiten bij de kapel van het missiehuis. Daar 
werd het gedenkboekje overhandigd aan overste Rafael en aan pater Wiel 
Bellemakers die de preek van overste Meuffels uit de vergetelheid gehaald heeft 
en samen met Wim Daniëls en Raf Janssen van de Moennik-redactie de 
publicatie heeft samengesteld. En grafisch vormgever Frans Korsten heeft er 
een prachtige uitgave van gemaakt. Bij de deur van de kapel stonden ook enkele 
kratten met producten die door medewerkers van het Missiehuis en het 
Zorgcentrum waren opgehaald. Die werden bij de opbrengst van de paterskèr 
gevoegd en door overste Rafael overgedragen aan vrijwilligers van de  
voedselbank. Als afsluiting van deze unieke actie op zondag Gaudete bood 
Katinka Coenen alle aanwezigen een kop chocolademelk aan, die door 
medewerkers van het missiehuis was klaargezet. Ook daar kreeg iedereen een 
warm en blij gevoel van. Kortom, het was echt een zondag om blij aan terug te 
denken.  
 
 

OVERLEDENEN 
Mevr. Nelly Goossens-Van Aert, zus van Jan van Aert c.m 
Dhr. Gerhardus Niessen, broer van +Herman Niessen c.m. 
Broeder Ambrosius/Guus Dobbelaar, broer van Mgr. +Leo Dobbelaar c.m. 
Dhr. Jeu Mertens, broer van +Piet Mertens c.m. 
Mevr. Janssen-Joosten en mevr. Jacobs- van Ratingen, bewoonsters van het Zorgcentrum 

 
PRIESTERWIJDINGEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
COSTA FERREIRA Louis Francescon  Sac  FLU   04/09/2021  
ALVES DE OLIVEIRA Ezequiel   Sac  FLU   11/09/2021  
ASSAF Pascal      Sac  ORI   11/09/2021  
BSAIBES Georges     Sac  ORI   11/09/2021  
CRUZ VELA Juan     Sac  SVP   16/10/2021 

 

OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
 

Nomen   Cond.  Dies ob.   Prov.    Aet.   Voc.  
NAIGULEVU Samson Imanueli Tadu  
   Sac   22/09/2021   AUL    38   5 
IBAÑEZ VILLALBA Lázaro  
                            Sac   27/09/2021   CAE    85   67 
TERMECZKY Jenő  
                              Sac   28/09/2021   ITA    99   80 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Juan Bautista  

           Sac   29/09/2021   SVP    88   70  
BIERNASKI Lourenço  
                             Sac   06/10/2021   CUR    92   74  
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GUTOWSKI  
Edmund R.           Sac   07/10/2021   NAN    88   69 
GABBIADINI Alberto Giuseppe  
                             Sac   18/10/2021   CNG    94   75 
KRASNY Waldemar Grzegorz  
                             Sac   25/10/2021   POL    75   51 
CALVO CALVO Gonzalo  
                             Sac   27/10/2021   SVP    75   55 
MONDÉJAR IZQUIERDO José María  
                             Sac   30/10/2021   SVP    87   70  
KENNEDY Michael J.  

Sac   31/10/2021   ORL    99   77 
 
 

Beste Lezers en Lezeressen, 
  
met de Feestdagen in zicht, bedanken wij u vriendelijk voor uw aandacht in 2021. 
 

’n Bijzonder dankwoordje voor degenen die, uit eigen beweging of op ons verzoek, bijdroegen 
met grotere of kleinere artikelen.  
  

Ook nogmaals onze dank aan Lezers en Lezeressen die elke maand ons hun reacties 
toesturen. 
  
Wij wensen u allen een goed en mooi Kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 
 

Onze hartelijke groeten,  
Ans Ebisch en Jan Pubben 
Redactie “De Kleine Compagnie” 
Lazaristen Panningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadres voor de Kleine Co: secretariaat@lazaristen.com Panningen, 

december 2021 

 

Uitgebreide informatie over de Nederlandse Lazaristen en hun ‘Lines of 

Action’ kunt u vinden op www.lazaristen.com en 

www.vincentianmovement.nl 

http://www.lazaristen.com/
http://www.vincentianmovement.nl/

