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In Jezus’ naam vormen wij 
een broederlijke gemeenschap,
in zijn geest willen wij broeders zijn 
van elkaar
en van alle mensen
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Omslagfoto:

160 jaar Broeders van Maastricht in Den Haag

De broeders van Maastricht zijn in Den Haag vrijwel aan de finish. 
We zijn aan het eind van de rit.

De FIC is in Nederland aan haar levensavond begonnen. 
Waren we in 1961 nog met ruim 800 Nederlandse broeders, nu zijn dat er 32, dus 4% van toen. 

Maar onze levensavond kan heel kleurrijk zijn. 
Vol van dankbaarheid voor wat we hebben mogen doen en zijn.

In het midden lindebomen op de speelplaats waaromheen het Stadsklooster, 
de kloostertuin en de Carolusschool liggen. 
De lindeboom staat symbool voor bescherming en verbondenheid van de gemeenschap. 
En uiteraard onze verbondenheid met de natuur.
Onderaan zijn de gebouwen van de stad zichtbaar, 
de stad met de mensen waartussen wij mogen leven en onze rol spelen.

Rechts de kapeltoren. 
Deze werd in 1923/24 ontworpen door architect Frans van der Togt (1890-1957). 
Als bouwstijl koos hij voor de Amsterdamse School, Art Deco. 
Daarmee is deze kapeltoren een uniek gebouw in de katholieke traditie.

Veel mensen ervaren deze unieke plek als heilig, 
een plaats waar heil van uitgaat.
Wij hopen, dat veel kinderen en anderen hier heil zullen blijven vinden, 
ook als de broeders in de nacht verdwenen zijn.

Van de Redactie
160 jaar Broeders van Maastricht in Den Haag

 
Ruim anderhalve eeuw waren ‘wij’, de Broeders van Maastricht, in Den Haag.
Nu komt daar een einde aan.
Zijn wij tevreden? Ja, min of meer.
Zijn wij trots? Niet echt.

Een paar cijfers:
We bewoonden een klooster aan het Westeinde, van 1861 tot 2022,
én een klooster aan de Noorderbeekdwarsstraat 202, van 1915 tot 1975.
Daarnaast waren er broedercommuniteiten op drie andere locaties, in de jaren 1965 tot 1995.
Totaal gaven bijna duizend broeders hun beste krachten aan de Haagse bevolking.
Zij waren vooral werkzaam in het onderwijs.
15 basisscholen, 2 ulo’s en een kweekschool/pedagogische academie.
In de tweede helft van de 20e eeuw verrichtten de broeders ook veelsoortige vrijwilligerstaken.
De laatste kwart eeuw van de FIC in den Haag veranderde de functie van het klooster aan het Westeinde. 
Was het vroeger vooral een woon- en bidplek van en voor de broeders, 
nu werd het een centrum van gastvrij onthaal voor velen, 
met een voorkeur voor de mensen op zoek naar nieuwe kansen.

Zijn wij tevreden? Ja, min of meer.
We hebben veel bereikt, we hebben zinvol geleefd en mensen zin in het leven gegeven.
Maar we hebben ook fouten gemaakt. Daarvoor betuigen wij spijt.
Zijn wij trots? Niet echt.
Het was niet onze bedoeling om trots te zijn. Wij zijn broeders. Wij staan naast u en jou.
Wij voelen ons niet verheven boven anderen. 
Wij en ook de kerk moeten eenvoudig zijn en geen macht uitstralen.
Zijn wij dankbaar? Ja, dat zeker.
Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met de Vincentius, en met zeer vele anderen.
Wij zijn dankbaar aan onze geassocieerden, onze collega’s, vrienden en vriendinnen, 
die ons zo intens gesteund hebben.
Wij zijn dankbaar aan de leerlingen aan wie wij les mochten geven 
en in wie wij heel veel moois hebben mogen ontwikkelen.
Wij zijn dankbaar aan al die mensen die ons als broeders, als broers gezien hebben.

Het verhaal van de FIC in Nederland loopt ten einde, maar we zijn dankbaar 
dat een nieuwe stichting en een nieuwe communiteit 
het verhaal verder zullen laten gaan in het Westeinde. 

En voor de FIC wereldwijd: ons verhaal gaat door! 

franswils@hotmail.com
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Wim Brands: 
er wat moois van maken
Een interview door Nick van Wouwen

Wim Brands praat niet gauw over zichzelf. Maar 
over het Stadsklooster in het Westeinde, Den 
Haag, praat hij met liefde en passie. 

Hij begint bij het begin: in 1992. “Ik maakte deel 
uit van de communiteit in Loosduinen, samen 
met Gerard Langelaan, Lex Weiler en Frans 
Wils. Het provinciaal Bestuur nam dat jaar de 
beslissing om de toenmalige communiteit in het 
Westeinde op te heffen en het gebouw zou leeg 
komen te staan. Het idee kwam toen op om met 
z’n allen de schouders eronder te zetten en in 
dat Westeinde een nieuwe communiteit te be-
ginnen en er wat moois van te maken. Het pand 
was wel te groot en dus werd er gekeken welke 
stichtingen en organisaties ook interesse hadden. 

De vraag werd voorgelegd aan het Provinciaal 
Bestuur en na twee jaar praten kregen we ak-
koord. Vooral dankzij Adelbertus Knipping en 
Theo Mandos. Er moesten dan wel doelen wor-
den gezocht voor het pand, het moest meer zijn 
dan een woonplek. Dus we hebben gepraat met 
organisaties en mensen, en uiteindelijk is Vlon-
der (Vluchtelingen Ondersteuning) erbij geko-
men. Wijzelf maakten met Vincentius plannen 
om onderwijs aan vluchtelingen te gaan geven. 
Naar het voorbeeld van ‘Wereldwijd’ in Zuid 
Limburg richtten we toen ‘Wereldvenster’ op. 

Interview
We vroegen Willem Sondeijker om Nijmegen te 
verlaten en zijn deskundigheid rond vluchtelin-
gen bij ons te komen inzetten. Alwin van Leeu-
wen sloot zich vanuit Amsterdam bij ons aan. 
David Kortekaas en Leo Daenen kwamen vanuit 
Rotterdam lesgeven bij Wereldvenster, en José 
Kleinpenning was ook heel actief. We kregen 
ook goede ondersteuning van Wim van Winden 
en Kees van Oudheusden. Beiden waren en ble-
ven verbonden aan ‘Wereldwijd’. Paul Zonne-
veld werd coördinator van Wereldvenster. Frans 
en ik werkten toen nog in het onderwijs. Lex was 
parochieleider in Rijswijk, maar toen hij na en-
kele jaren daar afscheid nam, gaf hij zijn vele ta-
lenten aan ons werk voor de vluchtelingen. We-
reldvenster heeft jaren heel goed gedraaid en is 
inmiddels opgegaan in ‘Taal aan zee’.

De recreatiezaal werd een ontmoetingsruimte, 
en de refter en de verdieping erboven was voor 
Vlonder. De kamertjes op de tweede verdieping 
werden leslokalen; later zijn die verhuurd aan 
MARA.

Ook de lokalen van de bijbouw (‘de Puist’) wer-
den leslokalen. Die worden tegenwoordig ge-
bruikt door ‘Stichting Jazz en Wereldmuziek’ en 
door JHOP (Justice, House Of Prayer).

In het huisgedeelte werden de kantoren van de 
overste uitgebroken tot zitkamer/recreatieruim-
te. De kapel kwam beschikbaar voor gebruik 
door diverse migrantenkerken. Daarvoor werd 
aan de achterkant een extra toegangsdeur ge-
maakt. Alles natuurlijk in goed overleg met de 
Vincentiusvereniging, die al vanaf 1848 eigenaar 
van de gebouwen is. Zij hadden het oorspronke-
lijke landhuis gekocht van de familie Oosthuyse 
en er een school in ondergebracht, waarvoor de 
broeders in 1861 werden gevraagd. Er is nog 
steeds een school op het terrein, de Carolus-
school. 

Het gebruik van de gebouwen is altijd in beweging 
gebleven na de herstart, de laatste jaren hebben 
we vooral opvang geboden aan personen. Het 
contact is dan directer en intenser, dat heeft ook 
zijn invloed gehad op de broedergemeenschap 
en op de omgeving. Dat is ook heel mooi, dan kun 
je veel aandacht geven aan mensen die het nodig 
hebben. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld de 
CA-groepen (zelfhulp voor verslaafden) die regel-
matig bijeenkomen in de vergaderkamers.” 

Zijn er specifieke momenten die je voor de 
geest komen van de laatste jaren? Wim: “Ja, 
de professiefeesten, het 150-jarig jubileum van 
het klooster, familiebijeenkomsten, dat blijft je 
bij. En soms ook momenten van afscheid, zoals 
het overlijden van Willem Sondeijker en het ver-
trek van Lex Weiler naar Maastricht.”

En wat is je dierbaarste plek in huis? Wim: 
“De kelder eigenlijk, daar kan ik lekker creatief 
bezig zijn en dingen regelen. Ook een deel van de 
collectie historisch schoolmateriaal bevindt zich 
in de kelder, de rest staat in de Historiekamer. 

Die historie vind ik erg boeiend, er is ook een 
boekje over, dit gebouw heeft een sfeer van ver-
bondenheid met het verleden, ik voel dat sterk. 
Een van de mooiste plekken vind ik de kapel, 
met het hele verhaal erachter, en de sacristie. 
Die kapel is ingericht en beschilderd door br. 
François Mes.” 

En verder, hoe zie je de toekomst? Wim (in 
2020): “Nou, ik ga er open in mee hoe het zich 
zal aandienen, tussen nu en vijf jaar zal er wel 
veel veranderen, gezien onze leeftijd en gezond-
heid. We denken mee met Vincentius voor een 
waardige nieuwe bestemming. Het Religieus 
Huis Nederland geeft ons daar ook ruimte in.”

“Nu, februari 2022, is er al veel duidelijk gewor-
den: de communiteit is opgeheven. In nr 99 is 
een opvang gecreëerd voor 20 dakloze jonge 
vrouwen. Zij worden begeleid door het Leger 
des Heils en door een christelijke leefgemeen-
schap die in 101 gaat wonen.

Mijn verzameling schoolspullen heeft voor een 
deel onderdak gevonden in de bijsacristie. 

Frans is gaan wonen in kamers boven de refter 
en ikzelf heb mijn intrek genomen op De Beyart 
in Maastricht.”

De binding van Wim met zijn familie is heel hecht. Hier zijn broer, zussen en zwagers bij gelegenheid van zijn 
zeventigste verjaardag
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Elkaar nabij blijven -
associatie

Wij werden pas broeder in ons contact met anderen.
Ook in het verre verleden toen de broeders be-
trekkelijk geïsoleerd leefden, konden zij hun roe-
ping alleen tot werkelijkheid maken in de ont-
moeting en samenwerking met anderen.

Op de scholen waar zij werkten stond altijd een 
broeder aan het hoofd, maar de congregatie kon 
alleen iets bereiken in samenwerking met de Vin-
centusvereniging en met de leken-onderwijzers.

In de loop der tijden heeft de verbondenheid 
tussen broeders en leken steeds meer vorm 
aangenomen. 

Vanaf 1990 ontstond er ook het ‘geassocieerd 
lidmaatschap’. De geschiedenis hierover kunt u 
lezen in het artikel van Wim Swüste.

Daarna volgen persoonlijke getuigenissen van 
Bep van Eijden en van José Kleinpenning.

De geassocieerden zijn getuigen van het motto 
van het Stadsklooster:

Geloven in ontmoeting

Ook in de toekomst zullen de geassocieerden 
regelmatig bijeen komen in het ‘Stadsklooster-
tje’, de nieuwe woonruimte van br. Frans Wils. 
Ook de contacten met de andere broeders zul-
len zij blijven onderhouden.

Geassocieerden bij de FIC
Wim Swüste

“We willen mensen zijn die dromen, waardoor 
een beweging ontstaat die gaat stromen, die 
nooit meer door niemand zich inperken laat.” 

Het is goed dat er een gevoel van ‘stuwing’, van 
verlangen naar verdieping en zoeken naar een 
betere wereld in ons aanwezig blijft.

Maar het is óók nuttig dat we hierbij de geschie-
denis die we samen doormaken, goed voor ogen 
houden. Daarom is mij gevraagd om iets over de 
oorsprong van het geassocieerde lidmaatschap 
in onze congregatie te vertellen. Het is goed om 
dat verhaal nog eens te horen.

Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw had 
ik regelmatig contact met broeder Hans van 
Leeuwen. Hij verbleef in de communiteit aan 
de Postjesweg, na lang en vruchtbaar werken 
in Pakistan. Hij beheerste de taal van dat land, 
het Urdu. Met Hans mocht ik een aantal malen 
mee naar de Bijlmerbajes, waar hij aandachtige 
zorg besteedde aan het groot aantal Pakistani 
die vanwege drugshandel in het gevang zaten. 
Daar ontmoette ik ook een collega van Hans, 
een voormalig lid van de Orde van de Kruishe-
ren.

Deze gaf in gesprekken met mij te kennen dat 
hij zich graag wilde aansluiten bij een groep 
mensen waarmee hij zijn nog steeds aanwezige 
verlangen naar verdieping en zoeken naar een 
betere wereld gestalte kon geven. 

Op basis van dit verzoek ging het provinciaal 
bestuur zich toen wat meer verdiepen in bindin-
gen van belangstellenden in het leven van ordes 
en congregaties. Het bestuur was een voorstan-
der van het opzetten van een dergelijke binding 
binnen de FIC, maar dat diende dan nader on-
derzocht en onderbouwd te worden. 

Een werkgroep werd in het leven geroepen: Ton 
van Baaren, Hans Corver, Ben Duives, Gerard 
Langelaan en Kees van Spanje kwamen een 
paar jaar regelmatig in het Catharijneconvent 

in Utrecht op zaterdagmorgens bijeen onder de 
kordate leiding van ondergetekende. Er werd 
een nota samengesteld die aan het Provinciaal 
Kapittel van 1982 werd aangeboden.

In Nederland bleek een goede belangstelling en 
steun voor deze nieuwe vorm van binding aan 
de FIC. Op internationaal niveau was deze be-
langstelling, om moverende redenen overigens, 
minimaal. Van het Generaal Kapittel ontvingen 
we de toestemming om ermee in Nederland aan 
de slag te gaan.

Tot op heden zijn negen mensen geassocieerd 
lid geworden. Het zijn vrouwen en mannen die 
respectievelijk voorheen lid waren van de FIC, 
die regelmatig contact hadden met de broeders, 
die broers hadden die broeder waren, die mee-
deden aan bezinnende bijeenkomsten of bijbel-
gesprekken in een FIC-communiteit.

Piet Hendrickx, Jos en Bep van Eijden, en An-
nemiek Jacobs traden in 1990 toe (foto onder). 
Albert Meijer sloot zich ook in dat jaar bij ons 
aan, in Rotterdam. Ans van der Geest sprak 
haar binding uit in 1991. Ger Verwer en José 
Kleinpenning sloten zich aan in 2006 en Victor 
de Mos in 2017. Een schoolteam rond 1920: broeders en leken samen
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In 2004 deed Wim Schoorl dat. Hij brak na een 
aantal jaren zijn verbintenis om persoonlijke re-
denen af. Br. Ton Kropman heeft nog regelmatig 
contact met hem.

Opvallend is dat mensen zich veelal bij kleine 
communiteiten aansloten: Den Haag (Brandt-
straat/Loosduinen/Stadsklooster), Vlaardingen, 
Maastricht Capucijnengang. Dat is wellicht 
verklaarbaar voor de hechtere band die er kan 
ontstaan tussen een kandidaat en de commu-
niteitsleden. Het mag geen teken zijn dat in de 
andere communiteiten van ons land de broe-
ders minder bewogen, minder communicatief of 
‘open’ zouden zijn.

Bij de evaluatie van het geassocieerd lidmaat-
schap op provinciale kapittels is gebleken dat 
deze vorm van binding voor Nederland inspire-
rend en bemoedigend is. Een verrijking voor ons 
broederleven. 

Wij herdenken met grote dankbaarheid:
Piet Hendrickx 
Albert Meijer
Ger Verwer
Jos van Eijden 
Ans van der Geest

In Den Haag wonen thans nog drie geassocieerden:
Bep van Eijden – Van Leersum
Annemiek Beeloo – Jacobs
Victor de Mos

Zij zullen ook na 1 januari 2022 regelmatig bijeen 
komen en contacten onderhouden met de Broe-
ders. Zij houden het FIC–verhaal in Den Haag 
levend. 

José Kleinpenning verhuisde onlangs naar De 
Beyart in Maastricht. 

2015: Zilveren jubileum eerste drie geassocieerden. 
In het midden van de cirkel drie kaarsen,  een zilveren 
25 en de letters FIC Verbondenheid

Delen en leven met elkaar
Bep van Eijden-van Leersum

Ik ga mijn belofte waar proberen te maken om 
een stukje te schrijven voor het nummer West-
einde van Oriëntatie.

Het moet ongeveer 1983 geweest zijn dat ik bij 
de broeders In Loosduinen ben begonnen via 
Lex Weiler met de eerste meditatie bijeenkomst.

Nu, 38 jaar later, is er veel gebeurd. 
De eerste jaren waren vooral rond de meditatie-
bijeenkomsten, Sinterklaas en Kerstfeest. Lang-
zaam voelde ik me meer betrokken bij de broe-
ders en hun beweegredenen en leerde ik vele 
andere broeders kennen. Zo ook Jos van Eijden,  
die net uitgetreden was. Jaren zat hij ook in de 
meditatiegroep.

Toen in 1987 Br. Lex Weiler vroeg of het een idee 
was Jos te vragen om met ons mee te gaan met 
vakantie heb ik hem beter leren kennen en zo 
ontstond onze relatie en huwelijk.  Het waren 
fijne, diep bewogen en gelukkige jaren en door 
Jos leerde ik nog beter de broeders en de con-
gregatie kennen. 

Het is dan moeilijk om nu Jos een jaar overle-
den is, weer afscheid  te moeten nemen, van 
Br. Wim Brands die verhuist naar Maastricht, en 
een broeder  Frans Wils die op een andere plek 
gaat wonen dan de ons zo vertrouwde plek in 
het Stadsklooster waar zoveel gebeurd is met 
vreugde en verdriet voor ons allen. Ik weet als 
geen ander hoe vaak je afscheid moet nemen, 
maar dit van de laatste jaren is toch wel heel 
veel. 

Ik ben dankbaar voor het feit dat de broeders 
een heel belangrijke plaats in mijn leven hadden 
en hebben  Ik wil de hoop uitspreken, dat  de 
contacten die er zijn zullen blijven, al zal dit al-
licht een beetje minder worden. 

Ik sluit af met de woorden die Jos en ik vorig jaar 
op 27 september 2020 uitspraken tijdens ons 30 
jaar geassocieerd zijn.
 
Wij geloven, dat God ons mensen zo geschapen heeft
dat wij het geluk niet vinden in hebben en bezitten,
maar in delen en leven met elkaar. 

Deze woorden kan ik alleen maar vorm geven, 
door wat ik van de broeders als inzicht in geloof, 
waarde, genegenheid, en liefde heb ontvangen.

Jos van Eijden doet een lezing in de Jozefkapel, terwijl Bep kaarsen ontsteekt aan de zevenarmige kandelaar



12 13

Rust en balans
José Kleinpenning

Even voorstellen; mijn naam is José Kleinpenning.

Per toeval ontmoette ik in 2000 in Den Haag een 
broeder van de FIC, een medebroeder van mijn 
overleden broer Jan. Hij stelde voor om bij de 
broeders op het Westeinde te gaan wonen, om-
dat ik op dat moment niet beschikte over eigen 
woonruimte. Na een paar weken op proef te zijn 
geweest en kennis te hebben gemaakt met an-
dere broeders en bewoners, kreeg ik toestem-
ming van de broeders om tijdelijk bij hen te ko-
men wonen. Het zijn bijna twee jaren geworden.

Tevens kwam een voorstel om bij Wereldvenster 
te gaan helpen. Eerst drie maanden als kantine-
juffrouw en later Nederlandse les geven en ook 
nog in het bestuur. Het leven op het Westeinde 
is me zeer goed bevallen.

José Kleinpenning en Ger Verwer leggen hun belofte als geassocieerde af ten overstaan van provinciaal 
overste Theo Broelman. Die overhandigt hen een afbeelding met de passende titel: Elkaar nabij blijven

Broeder Lex stelde voor om mee te doen bij 
de zondagmeditatie, die een keer in de maand 
werd gehouden. Zo kwam ik langzaam in het rit-
me van het leven op het Westeinde. Soms was 
ik ook gastvrouw voor de vele personen die tij-
delijk kwamen logeren en verder drie keer in de 
week koken en zorgen voor de was en bood-
schappen doen.

Na een voorbereiding van bijna een jaar met Jos 
van Eijden om samen de 160 leefregels van de 
broeders doorgenomen te hebben, en mijn mo-
tivatie te hebben uitgelegd, kon ik aangenomen 
worden als geassocieerd lid. Bovendien heeft 
broeder Lex me opnieuw leren kennismaken 
met de bijbel en met het geloof.

Deze twee jaren op het Westeinde hebben me 
veel rust gebracht in mijn zoeken naar balans in 
mijn leven en zodoende werd het Westeinde een 
tweede thuis voor mij.

Nogmaals veel dank voor de broeders in de 
communiteit van Den Haag.

 
Met vriendelijke groet van José 



14 15

Vincentius Den Haag -
natuurlijke bondgenoot van de broeders
 

Toen in 1848 de Vincentiusvereniging Den Haag 
het landgoed Swanesteyn aan het Haagse Wes-
teinde wist te verwerven, was dit het einde en 
het begin van een rijke historie. De 18e-eeuwse 
paardenstallen van Jacobus Oosthuyse kregen 
een nieuwe bestemming; ze werden uitgemest 
en vanaf 1849 werden hier op ‘het zand’ de 
schone beginselen van het lezen en schrijven 
onderwezen aan kinderen van ouders van ‘het 
veen’. Onder de inspiratie van Vincentius a Paulo 
werd hier de strijd tegen de armoede aangepakt 
via opvoeding en scholing. Het werd een katho-
lieke school, want ook dat stond in het vaandel 
van de pas opgerichte Vincentiusvereniging: uit-
breiding en verdieping van het katholieke geloof.

Eerste steen, in 1956 gemetseld in het nieuwe 
kleuterhuis van de Carolusschool

Vanaf 1861 riep de Vincen-
tius hierbij de hulp in van de 
broeders van Maastricht. 
Een eeuw lang groeiden 
de Vincentiusscholen als 
bomen de katholieke he-
mel in. Gedurende de eer-
ste helft van de twintigste 
eeuw waren de broeders 
verbonden aan 15 verschil-
lende scholen: 12 lagere 
scholen, 2 mulo’s, en één 
kweekschool. 

In die tijd waren er twee grote kloosters: 
één aan de Noorderbeekdwarsstraat 
(1915-1975) en één aan het Westeinde, 
in 1861 opgericht en nu klaar om een 
nieuwe bestemming te krijgen.

Het was de tijd van het ‘Rijke Roomse 
Leven’, zoals later Michel van de Plas, 
oud-leerling van de broeders in Den 
Haag, dat noemde.

Heer, geef ons, zoals Vincentius,
een zoekende blik, trouwe handen,
en een heel warm hart.
Een zoekende blik 
om het verdriet van anderen te ontdekken.
Trouwe handen om ze uit te strekken 
naar blinden, armen en onbeminden...
Een warm hart om die blik en deze handen 
te laden met liefde
die Gods goedheid uitstraalt.
Heilige Vincentius wees ons toonbeeld.
Amen

Een klas met meer dan 50 
jongens in 1894

Klooster Noorderbeekdwarsstraat (1915-1975)
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Onderstaand gedicht is van de hand van Michel 
van der Plas (Bernardus Brinkel), oud-leerling 
van de broeders.
In 1939 vertrok hij – net als honderden anderen - 
op twaalfjarige leeftijd naar het seminarie.
Veel jongens gingen ook naar het juvenaat, 
de opleiding tot broeder.
139 Haagse jongens werden uiteindelijk 
broeder van Maastricht.

Twaalf

De broeders van de Weimarstraat, de soeurs
en mères van de Beeklaan, de kapelaans
op huisbezoek, de pater met de beurs
voor Onze Missie, om vijf uur doorgaans,

de heeroom uit Litauen met zijn baard,
de paus met Pasen op de radio,
zaterdagsavonds ongeëvenaard
Henri de Greeve voor de KRO,-

als daar in Roomsche Jeugd dan nog de vraag
bij kwam naar Flinke Jongens, voor de oogst
die op de velden stond, en juist vandaag
de dag was, las je nog, de nood het hoogst,
en engelen knielden voor jou aan ’t altaar,
wat deed je dan dus met je twaalf jaar?

De Carolusschool heeft diverse namen gedra-
gen, maar sinds 1925 (?) is de school genoemd 
naar broeder Carolus. In een quiz voor de huidige 
schooljeugd is het volgende verhaaltje opgenomen:

Ik ben broeder Carolus Lelijveld, 
geboren in 1841 en opgegroeid in Den Bosch 
en ging bij de broeders op school.
Door hun voorbeeld besloot ik om ook 
broeder te worden
en volgde de opleiding voor onderwijzer 
in Maastricht.
Toen ik 19 jaar oud was legde ik 
de eeuwige geloften af
en werkte in verschillende scholen. 
Toen ik in 1877 naar Den Haag werd gestuurd
had ik ook extra diploma’s gehaald
om les te kunnen geven in de Duitse taal 
en wiskunde. 
In Den Haag werd ik hoofd van de armenschool
met de ingang aan het Kortenbos.
Na schooltijd gaf ik les aan jongens 
die ook onderwijzer wilden worden
en daarom overdag in de school moesten 
helpen als kwekeling. 
De examenresultaten waren zo goed
dat er steeds meer jongens bijkwamen
en zo ontstond de normaalschool,
die vanaf 1931 de Vincentius kweekschool 
werd genoemd.
Medebroeder Cyprianus Andrea schreef 
onder de schuilnaam ’Vincent’ 
met inspecteur Verbeeten een dik handboek
waaruit de kwekelingen konden leren
hoe zij moesten opvoeden en onderwijs geven. 
In 1910 was er groot feest omdat ik 
50 jaar broeder was.
Van Koningin Wilhelmina kreeg ik een 
onderscheiding van ridder in de orde van 
Oranje Nassau, dat was een hele eer.
Vijf jaar later stierf ik in Maastricht.

Schoolreisje

Schoolteam rond 1900 met drie jonge kwekelingen, waarvan de broeders wellicht hoopten dat zij later zouden intreden
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Per 1 januari 2022 wordt het contract tussen 
Vincentius en de Broeders beëindigd, maar Het 
Verhaal Gaat Door.

Vincentius heeft voor de komende 20 jaar het 
gebouw nr 99 verhuurd aan de christelijke Stich-
ting 488. Die gaat in samenwerking met Het le-
ger des Heils in het pand naast het klooster 20 
zorgwoningen realiseren voor dakloze jongeren 
die hun hun leven weer op de rails willen krijgen. 
Initiatiefnemer is onder andere Bert de Boer: 
“Wij zorgen voor opvang, maar we verwachten 
van hen dat zij bouwen aan hun toekomst en 
een vak leren, zodat ze financieel zelfstandig 
worden. In het klooster zelf komt een leefge-
meenschap die de jongeren als een familie zal 
ondersteunen. Het Leger des Heils zorgt voor 
professionele begeleiding. Aan het Westeinde 
komt een lunchroom voor de bewoners en voor 
de buurt, die op den duur als leer-werkplek kan 
dienen. De woningen voor de jongeren krijgen 
de naam ‘De Middenhof’; de lunchroom wordt 
‘Le Petit Paradis’.

>> Volgende bladzijden: de Vincentius 
is als een spin het web van dit stukje 
Den Haag, op een steenworp afstand 
van Het Binnenhof en de Grote Kerk, 
het centrum van de Hofstad >>

Over de samenwerking van de Vincentiusvereni-
ging met de broeders heeft Marry Remery-Vos-
kuil een zeer gedegen en evenzeer interessant 
boek geschreven: ‘150 jaar Broeders van Maas-
tricht en de Vincentiusscholen in Den Haag’. Van 
dit boek uit 2011 is onlangs een nieuwe druk 
verschenen.

Vincentius is van oorsprong een katholieke ver-
eniging en staat los van bisschoppen en pries-
ters. Maar er bestond een natuurlijke samen-
werking tussen de Vincentianen en de broeders. 
Die werd nog hechter toen de Vereniging in het 
Westeinde kwam wonen. Vlakbij het klooster en 
naast de Muloschool.

In de jaren zeventig en tachtig veranderde er 
veel in kerk en maatschappij. De broeders kre-
gen nauwelijks meer aanwas, scholen moesten 
worden gesloten of overgegeven aan een groter 
schoolbestuur (uiteindelijk werd dat het huidige 
Lucas Onderwijs). Vincentius moest op zoek 
naar een nieuwe invulling van haar inzet voor de 
zwakkeren in de samenleving.

Het bestuur van de FIC nam in 1992 de beslissing 
om het klooster aan het Westeinde te gaan sluiten; 
het klooster aan de Noorderbeekdwarsstraat was 
al eerder dichtgegaan en gesloopt. Een groepje 
broeders dat toentertijd in een pastorie in Loos-
duinen woonde, nam het initiatief om het Klooster 
‘Sint Jozefs Bescherming’ een doorstart te geven. 
Dat ging niet zonder slag of stoot, maar de doorslag 
werd gegeven toen Vincentius zich bereid verklaar-
de om een nieuwe samenwerking met de broeders 
aan te gaan. Wereldvenster voor asielzoekers werd 
opgericht: onderwijs en sociale opvang. Dat gaf 
een nieuwe toekomst aan vluchtelingen, maar ook 
aan de Vincentius en aan de broeders.

Cursisten van Wereldvenster, dolblij met hun 
behaalde Nederlandse diploma

Diverse andere gebruikers van het Stadskloos-
ter die in de afgelopen jaren opgezet zijn, zullen 
gewoon verder gaan. Zoals de migrantenkerken 
en het Straatpastoraat.

En ook de Carolusschool gaat een goede toe-
komst tegemoet.

Links en onder: de Carolusschool groeit en bloeit 
als multireligieuze en kleurrijke school. De gemeente 
heeft geld gereserveerd voor een grondige herbou-
wing, waarbij de historie van de school eer aange-
daan zal worden

Het verhaal gaat door
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Oud en nieuw

Toen de broeders naar Den Haag kwamen, 
kregen ze al vrij snel de beschikking over 
Huize Swanesteyn uit de 18e eeuw. 
Met in totaal ongeveer 18 kamers. 
Deze foto is genomen rond 1910.

Onder links begane grond: recreatiekamer.
Daarnaast de refter.
Eerste verdieping links: kapel, 
en twee verdiepingen met 2x 6 slaapkamers

Achter de broeders: Huize Swanesteyn, 
twee verdiepingen en een zolder.

Onder: het klooster na de verbouwing van 1924, 
met art deco elementen.

Links: recreatiezaal, daarboven de kapel.
Ernaast de nieuwe kapeltoren.
Achter de broeders: het nieuwe woonhuis 
met nu vier verdiepingen, 
een grote schoorsteen,
en een groot gietijzeren kruis op het dak 
(later verwijderd).
Een Jozefbeeld, gemodelleerd 
naar het gezicht van broeder-overste Paulinus.

Helemaal rechts het Genemanshofje (hier waren 
vier woningen voor minderbedeelden). De muur 
is een blinde muur; dat was vanwege de privacy 
van de broeders.

Toiletten voor de leerlingen.

De bomen zijn blijkbaar gekapt en vier nieuwe 
lindebomen geplant (er staan nu nog steeds lin-
debomen, herplant omstreeks 1950, die om de 
vijf jaar gesnoeid worden).
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De Jozefkapel
schuilplaats voor de ziel

Elke dag komen er mensen voor het eerst in de 
Jozefkapel van het klooster. Altijd weer zijn ze 
volkomen verrast als ze de op de eerste etage 
verscholen ruimte binnenkomen.

De broeders van het begin moesten het doen 
met een zeer eenvoudige gebedsruimte in een 
van de kamers. Pas na 16 jaar kwam er een ech-
te kapel. Deze was en bleef altijd het centrum, 
het hart van het klooster. In totaal hebben hier 
zo’n 700 broeders tenminste twee keer per dag 
rust gevonden en nieuwe krachten opgedaan.

Onder: 29 Februari 1911 sierde deze foto de 
voorkant/de cover van het weekblad ‘De Katho-
lieke Illustratie’, 101 jaren een instituut in katho-
liek Nederland. Met de volgende tekst:
“Bij het gouden feest der eerw. Broeders van de 
Congregatie van O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, 
aan de katholieke scholen van ’s-Gravenhage:  
De ‘Broeders van ‘t Westeinde’ vierden verleden week het gouden feest van hun vestiging in de 

Hofstad. Wij meenden bij dit jubileum der ne-
derige kloosterbroeders die zoveel voor het on-
derwijs hebben gedaan en wier leerlingen schit-
teren onder de meest roemruchtige namen van 
ons vaderland, geen betere herdenkingsplaat te 
kunnen geven dan van de feestelijk gesierde Ka-
pel der Eerw. Broeders in het gesticht.”

In het verleden was de Jozefkapel er op de eer-
ste plaats alleen voor de broeders, maar tegen-
woordig is  deze bijzondere plek er voor ieder-
een. En voor allerlei soorten bijeenkomsten.

Rechts: elk weekend komen diverse migran-
tenkerken de Heer loven in de kapel. Hier een 
Afrikaanse Pinkstergemeenschap: de Wesley 
Methodist Church uit Ghana

Af en toe wordt de kapel bezocht door school-
klassen. Ook zij komen onder de indruk. Er kan 
ook een kleine quiz opgelost worden. Daarbij 
gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar schilderingen 
in de kapel die passen bij onderstaande tekst: 

Ik ben Maria.
Ik ben de moeder van Jezus.
Veel christenen vinden het gemakkelijk 
om aan mij hulp en steun te vragen.
Ze weten dat ik naar hen luister.
Ze voelen dat ik van hen houd, als een moeder.
Op de hele wereld steken mensen  graag 
een kaarsje voor mij op
en bidden dan:
Wees gegroet Maria
Vol van genade,
De Heer is met u
Gezegend is Jezus
De vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
Bid voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood.

Hierboven:
“Wij geloven, 
dat heel ons leven verloopt
binnen de weidse ruimte 
van een persoonlijke God, 
die ons en allen en alles omvat. 
Die liefde is.” (Leefregel  FIC art. 2)

Boven: speciaal welkom is er sinds 20 jaar 
voor de bezoek(st)ers van het Straatpastoraat. 
Elke vrijdag is er een warme viering, gevolgd 
door een warme maaltijd. Ruim honderd men-
sen voelen zich daarbij verbonden met elkaar
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De kloostertuin

“De ontdekking van een verborgen parel in 
hartje Den Haag”

Het leven was voor de broeders van het eerste 
uur niet makkelijk. Ze maakten lange uren en de 
omstandigheden qua huisvesting en voeding 
waren uitermate sober. De jaartallen op de graf-
kelder van de broeders spreken voor zich. Vrij-
wel de enige ontspanning kon gevonden wor-
den in de tuin die vanaf het begin in 1861 voor 
de broeders beschikbaar was.

Hierboven poseren zeven broeders in de kloos-
tertuin. Deze foto is genomen in al wat betere tij-
den, want ze staan hier vol trots voor het nieuwe 
schoolgebouw dat in 1892 verrees. Daar had-
den ze graag een stuk van de tuin voor over.

De kloostertuin werd vanaf de millenniumwisse-
ling opengesteld voor de stad en haar bewoners.
Nu wordt de kloostertuin onder de naam ‘Tuin 
van Geloven’ dagelijks door Hagenaars bezocht 
en vinden er elke week wel enkele activiteiten 
plaats. Hieronder twee voorbeelden daarvan.

Augustus 2021: de internationale conferentie 
‘Degrowth’ (ontgroeien) is een week te gast in 
het Stadsklooster. Honderden jongeren komen 
bij elkaar om hun zorgen te delen rond onze aar-
de. Samen inspireren zij elkaar om oplossingen 
te vinden, waaronder: We moeten af van ‘Meer, 
meer, meer’!

Na de corona-uitbraak zijn steeds meer groepen 
uitgeweken naar onze kloostertuin. Sinds de zo-
mer van 2020 komen hier elke zondagochtend 
enkele tientallen mensen hun spanningen los-
gooien via een silent disco. Zondagochtendvie-
ring nieuwe stijl!
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1840 – Stichting Broeders van Maastricht

1840: Stichtingsjaar van de 
‘Broeders van Maastricht’.
Officiële naam van deze congregatie: 
FIC, 
Fratres Immaculatae Concepcionis,
Broeders van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria.

Boven: het logo van de FIC,
ontworpen bij het 150-jarig bestaan:
een ovaal met delen van letters (f, i, c)
die samen een soort kruis vormen.

Midden: het logo ontworpen 
bij gelegenheid
van het 175-jarig jubileum.
Met een ster die licht geeft
en een stroom (de Maas) die kracht 
en voortgang verbeeldt:
‘het verhaal gaat verder’.

De herders op weg naar het Kind

De herders zijn eenvoudig van hart,
zij zoeken en vinden steun bij elkaar,
zij zijn zorgzaam voor hun schapen.
Zo zouden wij als broeders willen zijn.
De herders gaan op weg naar de stal.
Die is klein en onaanzienlijk, 
maar vol uitstraling.
Het licht breekt 
door de donkere wolken heen.

De engel verschijnt 
en wijst de weg naar het Kind

Vensters op het verleden

In het trappenhuis van het woongedeelte van 
het klooster zijn tien speciale voorzetramen ge-
plaatst. Vijf ramen vertellen het verhaal van de 
Broeders van Maastricht in Den Haag en vijf an-
dere het kerstverhaal.

Deze ramen zijn ontworpen door Derek Welber-
gen in samenspraak met de broeders. Met groot 
geduld, kunstzinnigheid en vakmanschap zaag-
de Derek de voorstellingen uit. Hij liet de bogen 
van de Art Deco architectuur terugkomen, even-
als de randen van het hekwerk in het trappen-
huis.

Deze ramen werden in 2015 onthuld door een 
schoolkind, een broeder, een dakloze, een 
vluchteling en een bijzondere Hagenaar: Paul 
van Vliet.

Twintig jaar lang stelde het Stadsklooster haar 
deuren tijdens de kerstperiode wagenwijd open: 
plaats genoeg in de herberg!

Duizenden Hagenaars en mensen uit het hele 
land kwamen op onze verzameling kerststallen 
af en op de bijzondere kerstsfeer die er hing.

Nu hebben de ‘duizend en één’ kerststallen een 
nieuwe toekomst gevonden in de Paschaliskerk 
aan de Wassenaarseweg in Den Haag. Dankzij 
Pastoor Dolf Langerhuizen, Monique Meeussen, 
Agnes Glandorf en Maria van Wayenburg.
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De droom van Jozef

De engel Gabriël  verschijnt drie keer 
in een droom aan Jozef. 
De eerste keer vraagt hij Jozef 
zijn vrouw in bescherming te nemen te-
gen het harde oordeel 
van de mensen om haar heen.
De tweede keer waarschuwt hij Jozef 
te vluchten voor de woede van Herodes.
Der derde keer  kan de engel melden,
dat er veilig teruggekeerd kan worden 
naar huis.

Rond Jozef liggen houtblokken, 
een zaag en timmergereedschap. 
Er groeien boompjes, 
wellicht geplant door Jozef.
Aan zijn voeten de ezel, die Jozef in staat 
stelde om zorg te dragen voor Maria.

In de verte een klein huisje,
als symbool voor het prille begin
van het broederklooster in Den Haag.

1861 – Stichting klooster in Den Haag

1861: Oprichting klooster van de FIC in 
Den Haag onder de naam ‘Sint Jozefs Be-
scherming’.

Boven: De leeuw verwijst naar ‘In de 
Rooden Leeuw’, het eerste klooster van 
de Broeders in Maastricht.
Hier woonde broeder Bernardus, mede-
stichter van de FIC. Hij drong er bij zijn 
broeders op aan, dat zij de armen nooit uit 
het oog zouden verliezen.
Nu nog is ‘In de Rooden Leeuw’ een le-
vend centrum van aandacht voor mensen
die op zoek zijn naar steun en bescher-
ming.

Midden: De Sint Servaaskerk in Maas-
tricht, waar Louis Rutten, stichter van de 
FIC, begon met “zijn middelen in dienst 
te stellen van de christelijke opvoeding en 
vorming van de jeugd in zijn geboortestad 
Maastricht, waar de sociale toestanden in 
die tijd uitermate slecht waren.”

Geloven in ontmoeting

Alfa en Omega, Begin en Einde,
waartussen de hele geschiedenis 
plaats en tijd vindt.

‘Geloven in Ontmoeting’ 
is het motto van het Stadsklooster:
Geloven dat ontmoeting inspiratie en 
kracht geeft.
Geloven dat ontmoeting leidt 
tot broederschap.
Geloven dat religies er niet zijn 
om tot verkettering te leiden,
maar om mensen bij elkaar te brengen.
Boven: twee armen 
die naar elkaar reiken.
Leven is geven en ontvangen.

Midden: het schip van de Kerk.
De Kerk mag niet leiden
tot mensen gevangen zetten,
maar tot gemeenschap.

Komt allen tesamen

Hier komt alles tesamen:
Hemel en aarde
- de engel en de vruchtbare grond -
Mens en dier
- Jozef en de ezel, 
   Maria en de os,
   de herders en de schapen -
Rijk en arm
- de herders en, heel in de verte, 
   de koningen -

Hier komt alles tezamen:
God en mens
- het Kind in de kribbe
   en alle levende wezens om Hem heen -
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1994 Stadsklooster Den Haag

1994: Doorstart van het broederklooster
aan het Westeinde in Den Haag.
De deuren naar de stad gaan open
voor iedereen van goede wil,
maar vooral voor leden van 
migrantenkerken, voor daklozen, 
voor vluchtelingen.
Steeds meer Hagenaars vinden de weg 
naar het Stadsklooster.

Boven: drie kaarsjes als symbool voor de 
drie broeders die in 2015 het vlammetje 
levend proberen te houden.
Midden: de kapeltoren, in 1924 gebouwd 
in Art Deco stijl.
Onder: het Christusmonogram.
“Jezus was zoals wij zouden willen zijn:
een vriend, een licht, een herder”.

1994: FIC en Vincentius Den Haag slaan 
de handen ineen en richten samen ‘We-
reldvenster’ op, een stichting die de 
aandacht aan vluchtelingen geeft die zij 
vragen en verdienen.

2015 – FIC viert 175-jarig jubileum

Boven: de lelie is het oude logo van de 
FIC. De lelie staat voor de zuiverheid 
van Maria;
in het boek van de Openbaring draagt 
Maria een kroon met twaalf sterren –
als in de vlag van de EU.

Midden: de FIC-boom met vijf 
vertakkingen verwijst naar de vijf landen 
waar de FIC leeft en werkt:
Chili, Ghana, Indonesië, Malawi 
en Nederland.

Onder: Het jubileum koos als motto:
‘Het verhaal gaat verder’.
Of de congregatie in Nederland 
nog veel toekomst heeft
is te betwijfelen,
maar onze roeping en inspiratie 
zal verder gaan.
Het anker is teken 
van onze hoop daarop.

Drie koningen op zoek naar het Licht

De drie koningen trekken verder.
Hun verhaal spreekt 
al tweeduizend jaar mensen aan.
Balthasar, Caspar en Melchior 
trokken door de woestijn.
Wij vertrouwen erop 
dat eens de woestijn zal bloeien.

De drie wijzen volgden de ster.
Wij vertrouwen erop dat het Licht 
ons zal verwarmen 
en ons pad zal verlichten.

Wij gaan ieder onze eigen weg,
Wij vertrouwen erop eens samen 
hetzelfde einddoel te zullen bereiken.

Vluchten zolang het kan

Herodes is bang voor het kind 
en stuurt zijn soldaten op weg 
om het kind te doden.
In het midden doemen zij op.
Jozef, Maria, Jezus vluchten –

Als zovelen die in deze tijd 
op zoek zijn naar een plek
waar zij menswaardig kunnen leven.

Er zijn vele verhalen rond deze tocht.
Zo gaat een engel hen voor. Zie boven.

En onder: Daar weeft een spin het web
voor de ingang van de grot, 
waar de heilige familie 
één nacht asiel gezocht heeft.
Zo worden zij gered –
Net zoals dat zes eeuwen later 
bij de profeet Mohammed gebeurt.
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Muziek!
Muziek is de blikopener van de ziel

Broeder Leo de Lange (1840 – 1925) richtte in 
het begin van de twintigste eeuw een school-
orkest op. Of dit een noviteit was, weten we 
niet, maar het was in ieder geval zó uniek dat 
het Hare Majesteit behaagde hem daarvoor – als 
eerste broeder ooit – te onderscheiden.

Ook hebben we niet kunnen achterhalen of Leo 
geïnspireerd werd door zijn medebroeders óf 
dat hij aan het begin stond van de grote liefde 
van de Broeders van Maastricht voor de muziek. 

Gedurende de hele twintigste eeuw heeft zich 
dat op vele manieren geuit. Zo werden alle ou-
deravonden altijd opgeluisterd door een kinder-
koor.

Vele broeders bespeelden een muziekinstru-
ment en het werd een mooie traditie om jaarlijks 
in Weert de ‘Muziekweek’ te vieren. Tijdens de 
Paasvakantie kwamen broeders uit het hele land 
bijeen, repeteerden een hele week en sloten die 
af met een uitvoering die velen bij elkaar bracht.
De broeders wilden ook bij hun leerlingen de 
liefde voor muziek aankweken. Door middel van 
koren en orkesten. Op de Mariaschool aan het 
Kortenbos (in de jaren ‘80 afgebroken) zwaaide 
broeder Diogène Luyten het dirigeerstokje over 
het bekende jongenskoor `Laudate Pueri`. In 
1954 brachten zij een bezoek aan Rome en lie-
ten zij hun gouden kelen horen in de Sint Pieter.

Een paar broeders uit latere tijden die muziekge-
schiedenis maakten:

Br. Theolino Verharen (1921 – 1990) had tijdens 
zijn pensioen liefst 7 koren onder zijn zeer ge-
waardeerde hoede. Hij was ook een groot pro-
motor van de eenvoudige blokfluit.

Br. Wolfgang Borghans (1918 – 2007) staat sym-
bool voor de vele broeders die organist waren. 
Hij bespeelde wekelijks het orgel bij diensten in 
de Pastoor van Arskerk in Den Haag. Hij is ook, 
samen met br. Adelbertus Knipping, componist 
van ons congregatielied.

Br. Lex Weiler (1930 – 2018) liet in alle steden 
waar hij werkte een koor na. In Den Haag is dat
het Haags Dominicuskoor. In het Stadsklooster 
organiseerde hij heerlijke muziekavonden.

1954: Laudate Pueri in Rome
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Lidwine repeteerde enkele jaren dagelijks in onze afgelegen waskamer en verzorgde van tijd tot tijd 
een optreden, samen met haar medestudenten van het conservatorium

Onder: “Muziek moet het vuur doen ontvlammen uit het hart van mannen,
 tranen brengen in de ogen van vrouwen, vreugde in het spel van kinderen.”

Muziek blijft in en rond het Stadsklooster een bijzondere plaats innemen. Regelmatig zijn er concerten 
in kapel en tuin. 
Hierboven: spelen met muziek voor kinderen tijdens het jaarlijkse wijkfestival ‘Kortenbos gaat los’.
Hieronder: luisterliedjes tijdens het eveneens jaarlijkse ‘Fête de la Nature’. Georganiseerd door 
stadstroubadour Martijn Breeman, die twee liederen vol humor maakte voor het Stadsklooster.
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Broeders van Maastricht in Den Haag 
1861 – 2021

Geloven in ontmoeting

1861 – 1994 
Huize Sint Jozefs 
Bescherming

 1994 – 2021 
Stadsklooster. 
Het verhaal 
ging verder

2022 - 
Stichting 488 /
Middenhof

Het verhaal 
gaat  - op een 
andere manier 
- weer verder
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700 broeders

Op 9 februari 1861 arriveerden de eerste zeven 
broeders in het Westeinde. 160 jaar later heb-
ben er in totaal 700 in het klooster ‘Sint Jozefs 
Bescherming’ gewoond. Als herinnering aan die 
700 broeders volgt hier een lijstje van 25 namen, 
in dit geval de namen van de diverse oversten 
die hier leiding hebben mogen geven.

Nummer Naam Periode Geboren/
gestorven

Leeftijd 
bij overlijden

Leeftijd als 
overste

Bijzonderheid

1 Servatius Voss 1861 – 1861 1821 – 1891 70 40 Ook Algemeen Overste geweest
2 Hiëronymus Leenders 1861 – 1886 1827 – 1886 59 34 – 59 Langstzittende overste. Gestorven als 

overste
3 Ildephonsus Stans 1886 – 1892 1843 – 1910 67 43 - 49 Ook Algemeen  Overste geweest
4 Lucianus Rameekers 1892 – 1910 1861 – 1942 81 31 – 49 Tweede langstzittende

5 Willibrordus Rombouts 1910 – 1917 1863 – 1917 54 47 – 54 Werd ziek, naar Maastricht
6 Honorius Muselaers 1917 – 1917 1868 – 1929 61 51 Nam tijdelijk waar
7 Philibertus Krick 1917 – 1922 1869 – 1937 68 48 – 53 Stierf op Kerstdag
8 Paulinus de Lange 1922 – 1927 1887 – 1954 67 35 – 40 Renovatie klooster
9 Guliëlmus Kampers 1927 – 1932 1892 – 1964 72 35 – 40
10 Christinus Faber 1932 – 1934 1891 – 1967 76 41 – 43 Ook Algemeen  Overste geweest
11 Matthias van Raaphorst 1934 – 1940 1878 – 1958 80 56 – 60 Ook Algemeen  Overste geweest
12 Alcuïnus Koot 1940 – 1942 1897 – 1943 46 43 – 45 Carolusschool in brand. Jong gestorven
13 Arcadius Evers 1942 – 1943 1880 – 1955 75 62 – 63 Kortstzittende overste
14 Aurelianus Dresen 1943 – 1946 1897 – 1978 81 46 – 49
15 Christinus Faber 1946 – 1951 1891 – 1967 76 55 – 60 Tweede periode
16 Erhardus Tünnissen 1951 – 1952 1894 – 1969 75 57 – 58
17 Fulco Neerincx 1952 – 1958 1894 – 1982 88 58 – 64
18 Borromeus Verhoeven 1958 – 1963 1906 – 1997 91 52 – 57
19 Heribald Lenders 1963 – 1964 1920 – 1986 66 43 – 44
20 Liberius Verkoyen

(Toon)
1964 – 1967 1926 – 2021 95 38 – 41 Langst levende. Ook Provinciaal Overste 

geweest
21 Bernward Janse 1967 – 1969 1925 – 1985 60 42 – 44
22 Modesto Schouten 1969 – 1980 1915 – 1994 79 54 – 65
23 Hilduard Breuer 1980 – 1983 1915 – 1994 79 65 – 68
24 Wolfgang Borghans 1983 – 1994 1918 – 2007 89 65 – 76 Leider Lokaal Bestuur
25 Lex Weiler 1994 – 2016 1930 – 2019 89 64 – 76 Informele leider nieuwe communiteit

De laatste:
Lex Weiler

De eerste: 
Servatius Voss
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Gastvrijheid

Het Stadsklooster heeft een kwart eeuw lang 
haar bestaan voor een groot deel ontleend aan 
gastvrijheid.
Iedereen was welkom. Ouderen, jongeren en 
kinderen; vluchtelingen en daklozen; Hagenaars 
en Hagenezen; mensen met allerlei achtergron-
den; moslims, christenen en ietsisten; daklozen 
en rijken; verslaafden en wijzen; iedereen.

Welkom als groep, welkom als individu.
Welkom voor een uurtje, 
welkom voor een nacht, 
welkom voor langere tijd.
Welkom bij de kerststallen, 
welkom op Open Dagen, 
welkom met en zonder afspraak.

Welkom aan leerkrachten uit Sint Petersburg, 
welkom aan doktoren uit de hele wereld, wel-
kom aan studenten theologie, welkom aan Jus-
tice & Peace, welkom aan kloosterwandelaars, 
welkom aan nieuwsgierigen, welkom aan fami-
lie, welkom aan ontwikkelingswerkers.

Welkom in de tuin, 
welkom in de kapel, 
welkom in huis.

Zijn wij trots op onszelf? Misschien een beetje, 
maar vooral dankbaar dat we dit hebben mogen 
doen, mogen zijn: broeders.
Zonder jullie waren wij nergens.

Openheid is de deur
waardoor wijsheid reist en contemplatie begint.
Het is het hoogtepunt
van waaruit we leren dat de wereld veel groter is,
veel breder dan onszelf,
dat er waarheid is die anders is dan de onze.

          Joan Chittister

De kloosters van de broeders waren in het verleden tamelijk gesloten burchten.
Maar de band met collega’s en leden van de Vincentius was goed
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Uit onze regel: Een open gemeenschap

Gesteund door broederlijke verbondenheid in eigen gemeenschap, hopen 
wij in kontakten naar buiten, onze medemensen liefdevol nabij te zijn.

Wij vormen een gemeenschap die open staat naar anderen. Allereerst naar 
hen voor wie wij werken of met wie wij samenwerken. Maar eveneens naar 
familieleden, kennissen en allerlei mensen die wij in wisselende situaties 
ontmoeten.

Als open gemeenschap hopen wij ook veel van anderen te ontvangen.
Als open gemeenschap hebben wij aandacht voor de tekenen van de tijd, 
komen wij op voor recht en gerechtigheid, staan wij gericht op vrede.
Als open gemeenschap hebben wij daadwerkelijke aandacht voor 
oecumene, voor de hoogste allesomvattende eenheid van alle mensen 
in Christus.

Als open gemeenschap zijn wij geroepen tot grote gastvrijheid.
Gasten moeten zich bij ons thuis kunnen voelen.

Geloven in Ontmoeting

Het motto van het Stadsklooster is
Geloven in ontmoeting. 

Wij geloven dat wij alleen broeders kunnen zijn/
worden in de ontmoeting met anderen.
Wij geloven dat wij onze roeping alleen waar 
kunnen maken als wij gericht staan op de ander.

Wij geloven dat wij onze wereld een beetje beter 
maken als wij mensen bij elkaar brengen.
Wij geloven dat onze aarde alleen te redden valt 
als wij open staan voor alles om ons heen.

Geloven in ontmoeting.
Dat houdt ook in, dat alle religies bij kunnen 
dragen aan dankbaarheid, inspiratie, hoop en 
vrede.

Ook de nieuwe stichting 488 heeft Geloven in 
Ontmoeting in haar vaandel/website staan.

2010: Boeddhistische nonnen logeren een week in het Stadsklooster
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Promoveren vanuit het Stadsklooster

Er hebben in het klooster van het Westeinde 
in het verleden heel wat knappe koppen ge-
woond. Zoals de  broeders Oscar Mandigers,  
Lucius van Iersel, Ezechiël van de Ven en nog 
vele anderen. De huidige broeders moeten het 
met minder intellectuele gaven stellen, maar het 
Westeinde blijft een vruchtbare voedingsbodem 
voor geleerdheid.  Gedurende de laatste 25 jaar 
hebben wij meer dan twintig van onze gasten 
zien promoveren. Dikwijls waren dat mensen 
die zich inzetten voor de bestrijding van tuber-
culose, een ziekte die weinig aandacht krijgt in 
de wereld, maar die toch jaarlijks nog altijd hon-
derdduizend doden eist.

Hier op de foto in het midden Binyam uit Eri-
trea bij zijn promotie aan het Institute of Social 
Studies (afdeling Rotterdamse Erasmusuniver-
siteit). Hij wordt hier omringd door huisgenoten 
(o.a. Wim Brands), en ook enkele geassocieer-
den zijn van de partij: José en Victor. Binyam 
kon door de politieke situatie in Eritrea niet terug 
naar zijn land, maar hij heeft bij het ISS een baan 
als docent gekregen.

Vóór Binyam staat Sathya uit India. Ook zij 
schreef een indrukwekkend proefschrift, over 
de voedselvoorziening in India. En ook zij werkt 
nu voor het ISS, als begeleidster van studenten.

Bedankt

Een van de mooie briefjes, geschreven door een 
dokter uit Peking. Hij woonde twee keer een lan-
ge periode bij ons, studeerde af met een proef-
schrift over tbc-bestrijding in China. Later kwam 
hij met collega’s op bezoek.

“We zijn gisteren teruggekomen in China na een 
bezoek aan Hamburg, Bremen, Hannover, Ber-
lijn en Frankfurt. Mijn collega’s en ik hebben ons 
bezoek aan het klooster en de ontmoeting met 
de broeders erg op prijs gesteld, we vinden dit 
het meest gedenkwaardige deel van onze reis 
naar Europa. 
Dank u wel dat u ons in de gelegenheid stelde 
om dit te doen. Vooral het aansteken van de 
kaarsen in de kapel was mooi en inspirerend. 
Ik hoop dat u ook een keer naar China kunt ko-
men en dan zal ik alles voor u regelen. Namens 
ons alles, hartelijk dank voor uw gastvrijheid en 
vriendelijkheid. Groeten van Zhang Ben en van 
mijn vrouw Zhiying en onze dochter Siming.”
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Mara op het Westeinde
Sandra van Overveld

Stichting Mara activeert en ondersteunt vrijwil-
ligers die zich verbinden met kwetsbare men-
sen in Rotterdam en Den Haag. Deze stichting 
staat hier symbool voor de vele stichtingen die 
vanuit het Stadsklooster zich inzetten voor de 
Haagse bevolking.

In 2007 verhuisde Stichting Mara naar West-
einde 101A. Heleen Joziasse, Ron van Leeuwen 
en Sandra van Overveld namen hun intrek in de 
bovenste verdieping van het gedeelte tussen 
het woonhuis van de broeders en de kapel. Tot 
op vandaag is daar nog steeds het kantoor van 
Mara gevestigd.

In de jaren die volgden, werden er allerlei activi-
teiten op het Westeinde georganiseerd. Zo was 
er de eerste jaren de ‘Mara-schotel’, een bijeen-
komst waar signalen uit vele plekken van de sa-
menleving werden opgevangen en waar begon-
nen werd met een verrassende maaltijd. En de 
‘Miljardenborrel’ op Prinsjesdag, waar mensen 
uit Mara’s netwerk elkaar ontmoetten en werd 
stilgestaan bij een actueel thema.
In 2013 was oud-burgemeester van Den Haag, 
de heer Deetman, aanwezig bij een Mara-net-
werkbijeenkomst waar gesproken werd over de 
functie en het belang van kerken in onze huidige 
tijd en samenleving. Deze bijeenkomsten wer-
den georganiseerd in de ‘gele zaal’; een sfeer-
volle plek om mensen te ontvangen. 

Ook van de kloostertuin maakt Mara al jaren 
graag gebruik. Door Willem Sondeijker met 
veel liefde aangelegd en onderhouden, waan 
je je daar even niet in hartje Den Haag. Vooral 
de deelnemers aan OPstap Den Haag maken ’s 
zomers tijdens hun woensdagavondactiviteiten 
graag gebruik van de tuin. Voor ‘Oud-Hollandse 
spelen’ en een lekkere barbecue is deze prima 
geschikt, of zomaar, om te chillen. Tijdens een 
personeelsuitje van Mara is er ook eens ge-
luncht in de tuin. Een prachtige plek! 

Een goede gewoonte vanaf het begin is onze 
‘alarm-lunch’. Op de eerste maandag van de 

maand lunchen we met de broeders en met al-
lerlei andere mensen die bij het klooster betrok-
ken zijn. Logees, juffen van de Carolusschool, 
medewerkers van De Aap, een medewerker van 
de Vincentiusvereniging, buren enz. Iedereen 
vertelt waar hij/zij mee bezig is en zo blijven we 
bij elkaar betrokken en kunnen we elkaar zo no-
dig helpen. Een mooi initiatief van de broeders!

Het Stadsklooster is een mooie plek door alle 
ontmoetingen die daar plaatsvinden.

Alarm-lunch

OPstap
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Verbonden 
door de dood heen

160 jaar Broeders van Maastricht in Den Haag.
In totaal woonden en werkten bijna duizend 
broeders in de Hofstad.

Ruim dertig van hen vonden hun laatste rust-
plaats op het kerkhof Sint Petrus’ Banden, on-
der prachtige, historische arcades die zich als 
erebogen over de doden buigen.

Op de linkerfoto:
De broeders Willem Sondeijker en Lex Weiler, in 
leven en in dood verbonden met elkaar. 
Zij liggen op ons broederkerkhof in Maastricht.

Ger Verwer, de eerste geassocieerde die een 
plaats gekregen heeft in de grafkelder van de 
broeders.

Hortense Kraakman, vriendin van de broeders 
gedurende meer dan een halve eeuw; zij heeft 
een graf gereserveerd vlak naast de arcade.

Annemiek Jacobs en Bep van Eijden, beiden 
meer dan dertig jaar geassocieerd en hecht ver-
bonden met de broeders. Beiden moesten on-
langs afscheid nemen van hun echtgenoten. Die 
hebben hier ook hun rustplaats gevonden; Jos 
van Eijden ligt als geassocieerde ook in de graf-
kelder van de broeders.
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In Deo
Gerard Hermans
Johannes Andreas Gerardus

Door Wim Swüste

Gerard is geboren op 17 juni 1931 in Maas-
tricht. Hij legde zijn Geloften in de FIC af op 
15 augustus 1951. Op 12 december 2021 over-
leed hij in het MUMC+ in Maastricht. 

We vernamen uit het evangelie van vandaag dat 
een overbezorgde moeder op haar knieën aan 
de Man van Nazareth vraagt om een eersterangs 
plekje voor twee van haar tien zonen. 
Jezus wordt niet boos en zet haar niet publie-
kelijk voor gek. Nee, Hij legt rustig uit dat zo’n 
vraag niet op zijn plaats is. “Lieve mevrouw, 
daar gá ik niet over, dat is in handen van mijn 
Vader in de hemel.” 
En Hij zegt vervolgens: “Je moet geen báás wil-
len zijn, je moet dienstbaar zijn. Dán pas ben je 
een kostbaar mens in Mijn ogen.” 

In de eerste lezing uit het Boek Spreuken klinkt 
eenzelfde geluid: 
“Bewaar mijn geboden in je hart, 
want dán brengen ze je lengte van dagen, 
jaren van gelukkig leven en vrede. 
Dat goedheid en trouw je nooit verlaten. 
Bind ze om je hals! 
Schrijf ze in je hart! 
Dan ondervind je genegenheid en waardering in 
de ogen van God en van alle mensen die je op 
jouw levensweg ontmoet.” 

Het lijkt net of koning Salomo, die deze woorden 
schreef, het beeld van het leven van Gerard voor 
ogen had: leven in goedheid, trouw, beschei-
denheid en dienstbaarheid. 

Zulk soort mensen kunnen we in deze dagen van 
onrust, onwetendheid, en tasten in het duister 
op zoek naar oplossingen, op één hand tellen. 

Daarom ook zijn wij allemaal éxtra bedroefd, dat 
we deze man, die als familielid en medebroeder 
en vriend, deze goede gaven in zich droeg, uit 
handen moeten geven. 

We kunnen ons troosten met Gerards woorden 
die hij onlangs bij zijn feest, toen werd herdacht 
dat hij zeventig jaar lang met ons onderweg 
was, sprak: “Ik sluit een mooi leven af. En ik ben 
dankbaar voor iedereen die ik op mijn levenspad 
mocht ontmoeten.” 
In zijn nalatenschap troffen we een handge-
schreven levensbeschrijving van hem aan. 

“Ons gezin bestond uit vijf kinderen: vier meisjes 
en één jongen. Ik ben geboren in een huis aan 
de Grote Gracht in Maastricht. Daar had mijn va-
der een schoenmakerij. De Aloysiusschool aan 
de Brusselsestraat was mijn lagere school.” 

Gerard zei in de loop van het jaar 1943 tegen 
zijn ouders dat hij broeder wilde worden. “Die 
mededeling viel niet in goede aarde”, vertelde hij 
later. “Mijn vader had vurig gehoopt, dat ik zijn 
bedrijf zou overnemen. Mijn ouders lieten me 
met pijn in het hart naar het klooster gaan, maar 
ze waren er gauw overheen, omdat ze zich toch 
erg trots op mij voelden.” 

Van huis uit was hij begiftigd met veel talenten. 
Gerard wendde die in zijn leven aan, om anderen 
van dienst te zijn. Hij was een gewaardeerd do-

cent aan het Jeanne d’Arc lyceum in Maastricht, 
was overste in communiteiten en was twaalf jaar 
lang lid van ons generaal bestuur. Tijdens zijn 
verblijf in Malawi werd hij tot tweemaal toe tot 
provinciaal overste benoemd. 

Na zijn terugkeer in Nederland sloot hij zich aan 
bij de communiteit aan de Capucijnengang in 
Maastricht. Hij was een geziene vrijwilliger aan 
ons project ‘In de Rooden Leeuw’ waar hij blijk 
gaf van zijn fijngevoeligheid in de benadering 
van medemensen die aandacht en respect ver-
dienden. 

Gerard was een mens die een sfeer van wijsheid 
en rust uitstraalde. Het was dus niet vreemd dat 
hij de taak van ‘vertrouwensman’ in het Woon-
zorgcentrum De Beyart op zich nam. Met zulk 
soort opdrachten ging hij zeer bescheiden om. 
Hij hing ze niet aan de grote klok. Bescheiden-
heid én wijsheid sierden hem zeer. 

Ik vroeg hem onlangs wat het meest benauwen-
de voorval in zijn lange leven was geweest. “Dat 
was de aanslag op mijn leven in 1998 in Malawi. 
Ik kwam ‘s avonds thuis, vond de huisdeur open 
en kreeg meteen een lading schoten op me af-
gevuurd: een in mijn buik, die er weer uitvloog, 
een die mijn arm doorboorde en een schot in 
mijn billen. Een roofoverval van vijf mannen, 
die dachten veel geld bij me aan te treffen. Mijn 
hart stond even stil, je weet niet of je het nog 
overleeft. Ik had dood kunnen zijn. Behulpzame 
mensen hebben mij toen op een vrachtwagen 
gelegd en me naar het ziekenhuis gereden. Ge-
lukkig ben ik er helemaal van hersteld”. 

Het is dat ik hem ernaar vroeg, anders zou hij 
dit nooit, als ‘een sterk verhaal’, vol trots bij veel 
gelegenheden breeduit vertellen. 

Eenvoudig bleef hij ook onder zijn zangtalent. 
“Op de Aloysiusschool gooide ik hoge ogen met 
mijn optreden op ouderavonden. Daarop mocht 
ik optreden, als solozanger, onder leiding van 
broeder Diëgo. En op schoolrevues kreeg ik de 
hoofdrollen vanwege mijn mooi stemgeluid.” 

Gerard was jarenlang dirigent van het Beyart-
koor, dat zijn bijdrage levert aan de Eucharis-
tievieringen. Samen met onze organiste Corrie 
Dam verzorgde hij, tot de vorige week nog, de 
Viering in onze Beyartkapel. Als dirigent toonde 

hij zich muzikaal begaafd, en naar de koorleden 
toe heel geduldig en mild. 

In onze communiteit aan de Capucijnengang 
was hij de stille leider. Hij was behulpzaam bij 
het doen van inkopen, at met veel genoegen en 
zeer geconcentreerd van de maaltijden. 
Bij onze communiteitsvergaderingen had hij een 
zeer gedegen inbreng, die getuigde van zijn rijke 
levenservaring en zijn diepgang in zijn geloof. 
Hij had voor ieder een luisterend oor en belang-
stelling. Dat bij zijn bekijken van voetbalwedstrij-
den en tennistournooien op de tv het geluid fors 
was, namen we graag voor lief. 

Trouw nam hij deel aan de gebedsvieringen en 
eucharistievieringen. Elke morgen trof je hem 
aan in onze gebedsruimte op de zolder van het 
gebouw ‘In de Rooden Leeuw’. Dat was een van 
de steunpunten in zijn leven: in grote trouw zich 
richten tot de Eeuwige.

Na twaalf jaar in het generaal bestuur gezeten te 
hebben, volgde hij in 1988 tot 1989 een cursus 
religieuze vorming aan Sint Anselm’s College 
in Cliftonville, in Engeland. Hij wilde de ‘accu’ 
van zijn religieuze leven steeds goed opgeladen 
houden. Dat deed hij ook in zijn dagelijkse medi-
taties en gebed. “Bij gebed vind ik het belangrijk 
dat het heel rustig, haast meditatief, verloopt. Ik 
ben blij dat er in mijn gebedsleven een groei zit. 
Ik heb er behoefte aan om me in alle stilte, vaak 
zonder woorden, tot de Eeuwige te richten.” 

Gerard mag zich nu verheugen in een woorde-
loze, eeuwige rust bij Diegene die hij in zijn leven 
zocht. Hij mag dan nú ervaren dat zijn goedheid 
en trouw hem nooit meer zullen verlaten, omdat 
hij een edel mens was in de ogen van God en 
van zijn medemensen. 

Dat we Gerard, na zijn zegenrijk leven onder 
ons, in genegenheid en dank met ons mee blij-
ven dragen. Dat komt hem, naar ons aller over-
tuiging, heel erg toe. 

Lief familielid, geweldige medebroeder, kostba-
re metgezel, vaar wél! 



54 55

Hij zong met zijn ziel
Corrie Dam

In januari 1987 kwam ik in De Beyart werken als 
organist, opvolger van br. Tiburtio Kalwij. Al snel 
maakte ik kennis met Gerard in de voorbouw 
waar hij zijn kamer had: een heel prettige ken-
nismaking, Gerard was in die tijd werkzaam op 
het Jeanne d’Arc-college in Gronsveld/Heer als 
leraar Engels. Tevens zat hij in het generaal be-
stuur van de FIC. 

Vrijwel direct meldde hij, dat hij het niet prettig 
vond dat ik hem iedere keer met broeder aan-
sprak en dat ik hem gelijk moest tutoyeren. Hij 
informeerde me over de muzikale gang van za-
ken en dirigeerde het broederkoor. Gregoriaans 
was op hoogtijdagen in De Beyart gebruikelijk 
en dat was een gedeelde passie… In de oplei-
ding op het conservatorium had ik het gehad 
maar vrijwel nooit begeleid, een nieuwe uitda-
ging waarin Gerard mij geduldig wegwijs maak-
te. Gerard was heel muzikaal en naar ik gehoord 
heb, niet van hemzelf, zong hij als kind solo’s in 
de St Servaas… Een prachtige stem, maar hij 

zong ook met zijn ziel, die de mijne raakte. Zo 
trokken we, ikzelf als organist, Gerard dirigent 
en Br. Anselmus Janssen voorzanger, het eerste 
jaar muzikaal met elkaar op: een tijd waar ik met 
heel veel plezier aan terugdenk.

Het jaar 1988 brak aan en Gerard had andere 
plannen: hij wilde graag, nu het nog kon gezien 
zijn leeftijd, naar de missie: Malawi zou het wor-
den. Hij ging ter voorbereiding naar Cleftonville 
in de buurt van Canterbury. Van daaruit schreef 
hij ons een brief met de beste wensen en gebe-
den want Ynze en ik kregen gezinsuitbreiding. 
Onze dochter Lidwine heeft hij bewonderd in het 
voorjaar van ’89 en snel daarna ging hij naar Ma-
lawi. en werd daar Provinciaal Overste. Br. Re-
mund Pennings nam het dirigentschap over en 
met hem heb ik jarenlang prima samengewerkt.

Als Gerard met verlof terugkwam vroeg ik hem 
om voorzanger te zijn, even genieten van zijn 
stem… Dat deed hij met plezier maar wilde nooit 
br. Anselm passeren, Gerard ten voeten uit. In 
Malawi is Gerard neergeschoten door een in-
breker, daar geopereerd en in Maastricht, meen 
ik, heeft hij nog een hersteloperatie ondergaan. 
Rond 2001 repatrieerde hij naar Maastricht, nam 
de tijd om te acclimatiseren en werd, na het 
overlijden van br. Remund, weer dirigent.

Naast muziek had Gerard grote interesse in li-
teratuur en sport, met name voetbal en tennis. 
In 1987 was Pastoor Carel van Tulder zijn vaste 
tenniscompagnon. Vaak bespraken we de voet-
balwedstrijden voor de koorrepetities. ”Ja”, zo 
zei Gerard, “in de Capucijnengang geven ze 
niet zoveel om sport.” “Zit je dan alleen te kij-
ken en vind je dat niet ongezellig?” vroeg ik. Met 
de welbekende opgetrokken wenkbrauwen en 
grote ogen antwoordde hij dan: “Daar heb ik he-
lemaal geen last van hoor.“

Gerard was een beschouwelijk mens, soms on-
aanraakbaar bij zichzelf blijvend: een uitstekende 
kwaliteit, schouderophalend als er gemopperd 
werd, maar bovenal een integere, geduldige, lie-
ve man die ook jarenlang vertrouwenspersoon 
van de bewoners is geweest. Boos heb ik hem 
maar zelden gezien: het afgelopen jaar toen de 
bieb moest verhuizen was hij ‘not amused’: toen 
is hij hogerop gegaan, wat niet geholpen heeft 
en heeft zich erbij neergelegd dat de bieb achter 
de kapel werd gesitueerd: De ‘Gerardus-bieb’. 

Gerard leek de afgelopen heftige tijd in De Beyart 
redelijk goed door te komen, ik zag hem wande-
len in de tuin, hij dirigeerde in de Cellebroeders-
kapel de uitvaarten van zijn medebroeders en 
zuster Stephanie Maas, wellicht heeft dat hem 

veel gedaan. Zaterdag 27 november vierden we 
de 1e Advent. Voor de Viering ontmoette ik Ge-
rard bij de bieb en ineens zag ik hoe kwetsbaar 
hij eruit zag: een 90-jarige man, nu gebogen en 
tijdens de repetitie leunend tegen de balustra-
de… In de loop van de week daarna ging het 
niet goed en hij werd op 5 december opgeno-
men in het ziekenhuis, waarna we vrijdag jl. een 
mooi en liefdevol afscheid vierden.

In zijn Kerstkaart van 2020 schreef hij met zijn 
mooie handschrift: dank voor jouw inzet voor 
onze Liturgie, geef de moed niet op…

Afgelopen weekend fietste ik over het Vrijthof 
naar De Beyart en zag het reuzenrad staan. Ja-
renlang zijn we daar tussen Kerst en Oud en 
Nieuw ingegaan met een aantal broeders, zus-
ter Rafaël Crooymans niet te vergeten, en Paul 
van Pul. Gerard keek dan genietend uit over zijn 
geliefde Mestreech. Daarna koffie met vlaai in 
de Capucijnengang. 

Zondag oversteeg jij, Gerard, het reuzenrad naar 
het Licht en de Liefde bij de Hogere waar je nu 
wellicht wordt omringd door ‘Hemelse Klanken’.

Dankjewel Gerard!
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Oom Gerard, de verbinder 
Nicht Véronique

Lieve mensen,

Ik sta hier met een luchtballon. Inderdaad, in het 
mandje zien jullie Ome Gerard.

Het ligt voor de hand om zo’n ballon te zien als 
metafoor voor de laatste reis waar Ome Gerard 
aan is begonnen. Nee, het is veel letterlijker dan 
dat. Want voor zijn 90e verjaardag had hij een 
echte ballonvaart zullen maken. Met zijn typi-
sche blik vol nieuwsgierigheid en verwondering 
had hij graag van grote hoogte willen uitkijken 
op zijn geboortestreek. Maar de tocht kon tot 
twee keer toe niet doorgaan.

Je ziet dat er uit de luchtballon een draad loopt. 
En nu keer ik terug naar de beeldspraak: die 
draad staat voor de verbinder die Ome Gerard 
voor ons allemaal is geweest. Tijdens zijn leven 
heeft hij ons met die draad aan zich en aan el-
kaar gebonden.

Hoe mooi zou het zijn als die verbinding na zijn 
dood in stand blijft. Daarom geef ik jullie alle-
maal een stukje van die draad, die jullie bij elkaar 
om de pols kunnen binden. Als verbinding met 
elkaar en met Ome Gerard. En ter nagedachte-
nis van deze prachtige mens.

Ik ben blij dat hij in ons midden is geweest, dat 
ik deel heb mogen uitmaken van zijn leven.

Ome Gerard, ik wens je een behouden vaart.



58 59

Links: Maastricht 1938, 2e klas Aloysiusschool met Conrad Dikschei. 
Gerard Hermans 1e rij, uiterst rechts. 3e rij 3e van rechts Paul 
Marx 
Boven: Simpelveld 1944. Gerard 2e van rechts, Svetko Velisček 
geheel links

Hierboven: Maastricht 1946, 
sportdag. Broeders Egidius 
Veenhof, Magnus vZutphen, 
Gerard Hermans, Patricio 
Winters, Jozefo Dassen

rechts: Maastricht Tongerse-
weg 1949, voetbalteam.
Achter Piet Raijmakers, 
Gommarus Vervoort, 
Gerard Hermans, Meinulfus 
vd.Weiden, Reginald Haver-
kort. Voor Aurelius Gilsing, 
Henk vMierlo, Wladimir vHeck, 
John Hetem, Juventius van 
Amersfoort

Hierboven: Zevenaar 1960, feestavond. 
Vlnr Evermarus Jacobs, Gerard Hermans, 
Auxilius Cappendijk, Richard vd.Berg, 
Gerold Raaijmakers

Rechtsboven: Gerard met Noud Fonken 
digitaal bezig 

Daaronder: Maastricht, jaren zeventig

Helemaal onder: De Beyart, 2021, 
opening Gerardus-bieb 
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Gerard was in de periode 
1976-1988 tweemaal lid 
van het Generaal Bestuur en 
bracht in die hoedanigheid 
bezoeken aan alle provincies.

Daarna, in 1989, werd hij 
op eigen verzoek uit-
gezonden naar Malawi, 
waar hij tot 2002 werkte. 

Rechts: 1992, Limbe Mary 
View, communiteit met 

Garard, Henk van Heck, 
Andrew Simbota, Martin 

Dariyo, Kees van Zonneveld 
en Hortensius Meeuws

Boven: 1978, Indonesia. 
Semarang-Randusari, de 
klas van Antonius Mukijo

Onder: 1979, Ghana, Nan-
dom Secondary School. 
Met Bruno vd.Made (4e 
links, roze hoofddeksel)

Midden: 1996, Nantipwili. 
Vijf Provinciaal Oversten. 
Silvio Zimmerman (Chili), 
Gerard Hermans (Ma-
lawi), Guido Sukarman 
(Indonesia), Piet Sewalt 
(Nederland), Methodius 
Kuusoru (Ghana) Midden onder: 1989, Limbe Mary View, Gerard als 

docent aan het Montfort Training College

Onder rechts: 1996, Limbe Mary View, Provinciaal 
Bestuur Malawi. John Hetem, Gerard (Provinciaal), 
Henry Anthony Ibrahim, en Martin Dariyo. Het vijfde 
lid, Pascal Mtuwana, was voor studie in Engeland



62 63

In Deo
Ignatius Purwana Surahna
Br. Purwana

Br. Purwana werd geboren op 2 januari 1939 
in Solo/Surakarta, Indonesia als oudste in een 
gezin met acht kinderen. Hij deed zijn eerste 
professie op 8 december 1970. Hij overleed op 
7 januari 2022 te Semarang, Indonesia.

Als kind wilde bro. Purwana politieman worden. 
Maar God leidde hem naar een andere manier 
van leven. Na zijn afstuderen aan de Pangudi 
Luhur St. Yosef Surakarta High School in 1961 
voltooide hij een studie cultuurgeschiedenis aan 
de Sanata Dharma Universiteit in Yogyakarta. 

Na drie jaar als leraar te hebben gewerkt, voelde 
Bro. Purwana zich geroepen om broeder te wor-
den bij de FIC. In 1967 begon hij aan zijn eerste 
vorming. Na het voltooien van zijn noviciaat leg-
de hij zijn eerste geloften af en kreeg een baan 

als leraar bij SMP Pangudi Luhur Yogyakarta. 
Daarna werd hij directeur van Pangudi Luhur Ju-
nior High School in Wedi, Klaten in 1975. 

Bro. Purwana’s apostolische werk vond voorna-
melijk plaats op scholen, zowel als directeur als 
als leraar. Tijdens zijn laatste schoolapostolaat 
was hij van 1994 tot 1995 directeur van de Pan-
gudi Luhur Junior High School in Sukaraja. Na 
zijn pensioen ging hij het huishouden doen in de 
communiteiten in Surakarta, Randusari Sema-
rang en Syalom Retreat House in Bandungan. 

In 2008 sloot Bro. Purwana zich aan bij de ge-
meenschap van oudere broeders van Wisma 
Bernardus Semarang. Deze gemeenschap bidt 
voor de andere broeders in de congregatie. 
Daarnaast bleef hij ook huishoudelijk werk doen. 
Op zijn oude dag, was Bro. Purwana’s gezond-
heid vaak minder stabiel. Hij had vaak last van 
zijn hart en moest daarom ook verschillende ke-
ren worden opgenomen in het Elisabeth-zieken-
huis in Semarang. 

Op 20 juni 2018 kreeg Bro. Purwana een beroer-
te. Hij moest naar het ziekenhuis. Daarna kon 
hij niet meer lopen. Onze medebroeders van 
Wisma Bernardus hielpen hem om vanuit zijn 
rolstoel betrokken te blijven bij de dagelijkse ac-
tiviteiten van de communiteit. 

Bro. Ignatius Purwana was een zachtaardige 
man die zorgzaam was voor zijn medebroeders. 
Vanuit zijn opvoeding in een hofstad was hij erg 
beleefd en gesteld op goede manieren. Hij had 
ook een enorm goed geheugen en ook na zijn 
beroerte kon hij de namen van zijn medebroe-
ders nog heel goed onthouden; hij gaf ook veel 
om ze. 

Op de avond van 25 december 2021 ging Bro. 
Purwana’s toestand achteruit. Hij had moeite 
met ademen en moest meteen naar het zieken-
huis, waar hij in de intensive care kwam. Op vrij-
dag 8 januari 2022, een week na zijn 83e verjaar-
dag, ging Br. Ignatius Purwana Surahna naar zijn 
Vader in de hemel.  

Rust in volmaakte vrede lieve Bro. Purwana. De 
zorg en tederheid van je hart zullen ons altijd in 
herinnering blijven. Bid voor ons die nog in deze 
wereld zijn. 

Boven: Muntilan 1968, novicen en nieuw geprofeste 
broeders. Ignatius Purwana, Alb. Magnus Soegijat, 
Tarcisius Sugeng, Joanes Warisa; Antonius Marsudi, 
Aloysius Sutiarto, Pius Slamet

Onder: 1991, Purwana voor de klas in Surakarta/Solo 

Boven: Muntilan, 1971, novicen werken in de tuin. 
Hier Nicolaas Prasadja en Ignatius Purwana

Onder: 1990, Jogjakarta/Sedaya. Ignatius Purwana 
en Simeon Darmo voor het broederhuis 
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In Deo
Henk van Lieshout
Henri Antonius Huberta

Door Wim Swüste

Henk is geboren op 17 december 1933 in Hel-
mond. Op 15 augustus 1955 legde hij zijn Ge-
loften af in onze Congregatie. Onverwachts 
nam hij afscheid van ons op 6 februari 2022 
in het Woonzorgcentrum De Beyart te Maas-
tricht.

“Ik ben niet trots van hart,
niet verwaand kijk ik uit mijn ogen.
Ik zoek het niet in het grote,
noch in zaken die mij te boven gaan.
Heel mijn leven staat hierop gericht:
dat vrede en vreugde mijn deel mogen zijn.”

Dit fragment uit het Boek Psalmen dat we zojuist 
hoorden voorlezen,sluit wonderwel aan op het 
leven van uw familielid en onze medebroeder 
Henk van Lieshout, die we nu voor het laatst in 
ons midden hebben.

Met hem gaat een sympathiek en eenvoudig le-
vend mens van ons heen. Henk was geen mens 
die zijn grote inzet voor anderen en zijn doen en 
laten aan de grote klok hing.

Als een wetgeleerde aan Jezus vraagt wat het 
voornaamste gebod in de Wet is, krijgt deze van 
Hem als antwoord dat je niet alleen God moet 
beminnen, maar óók je naasten. “Deze twee ge-
boden zijn aan elkaar gelijk.”

Henk was een man die in de stilte God probeer-
de te zoeken en met Hem onderweg te blijven. 
Maar daarbij in zijn leven zijn naasten in alle een-
voud, van harte, diende:
 - de scholieren op basisscholen, de studenten 
op de Pedagogische Academie,

 - in zorgzaam zijn voor medebroeders, als lid 
van lokale besturen van communiteiten,

 - als voorzitter van het bestuur van de stichting 
van ons Kloosterbejaardenoord De Beyart, 
zoekend naar een ruimhartig beleid,

 - als teamlid van het dagelijks bestuur van De 
Beyart attente zorg verlenend,

 - maar ook als trouwe werker in de repro, hier in 
De Beyart,

 - en in grote trouw, stijlvol medewerkend aan 
Vieringen in deze kapel.

Zijn inzet en werken waren steeds als een stille 
kracht: altijd beschikbaar en nooit klagen over 
lijfelijk ongemak en pijn.

Zijn heengaan is dan ook voor ons allemaal, fa-
milie en broeders, een groot verlies. Zeker ook 
omdat de dood hem onverwachts, diep in de 
nacht, overviel.

Henk bracht zijn jeugd door in Helmond. Toen 
hij naar de lagere school van de broeders ging, 
stond de Tweede Wereldoorlog op uitbreken. 
In de zesde klas vond de klassenbroeder hem 
een geschikte kandidaat om broeder te worden: 
een zeer goede leerling, nette jongeman uit een 
braaf gezin. Vanaf 1880 waren onze broeders in 
Helmond werkzaam. Ze bewoonden een kloos-
ter waarin op 22 oktober van datzelfde jaar onze 
medestichter, broeder Bernardus Hoecken, bij 
een bezoek aan zijn medebroeders plotseling 
overleed.

Na overleg van zijn ouders met de toenmalige 
overste van dit klooster, werd afgesproken dat 

hij zijn opleiding tot broeder mocht beginnen. 
Henk vertrok in augustus 1946 naar het juvenaat 
in Zevenaar en drie jaar later naar onze kweek-
school in Maastricht.

Hij bleek een goede student. Na het behalen 
van zijn hoofdakte en zijn diploma lager Engels, 
mocht hij Nederlandse taal en letteren gaan stu-
deren. Hij rondde deze studie af in 1970.

Het was indertijd een gewone zaak dat studies 
van broeders werden afgelegd, terwijl hun werk 
op school gewoon doorging. Meestal kreeg deze 
student dan een lagere klas, die minder correc-
tiewerk en voorbereiding van lessen vroeg.    

Henk was een toegewijd en zeer gewaardeerd 
docent, die goed met zijn studenten om kon 
gaan. In april 1995 maakte hij gebruik van de 
VUT-regeling en ging met pensioen. Hij rondde 
hiermee zijn veertigjarige inzet voor het onder-
wijs af.

In de vakanties ging Henk een groot aantal ke-
ren met Anton van der Geest veertien dagen op 
stap. Het waren vakanties volgens de gelofte 
van armoede: op een bromfiets samen dag-
tochtjes maken. Broeder Cichus Damen zorgde 
er dan voor dat hun vervoermiddelen rijklaar wa-
ren gemaakt.

Anton en Henk hadden elk eenzelfde invulling 
van ontspanning: het moest niet te veel kosten, 
maar moest wél gezellig zijn. De warme maaltijd 
gebruikten ze na thuiskomst in de keuken van 
het klooster aan de Tongerseweg (!).

Voor Henk trad na zijn pensioen een nieuwe 
periode van leven aan. Al gauw werd hem ge-
vraagd om voorzitter te worden van de Stichting
Kloosterbejaardenoord De Beyart. Hij leidde de 
vergaderingen, die in de avonduren plaats von-
den, met vaste hand. Wanneer onderwerpen af-
gerond waren, werden ze kort samengevat, het-
geen voor de notulant erg handig was.

Henk kwam in deze functie regelmatig op voor 
een goede zorg aan de medebroeders en de zus-
ters. Onder zijn leiding werden ook grote aanpas-
singen verricht: het ombouwen van twee Beyart-
zolders tot grote appartementen en eén zolder tot 
hobbyruimten. Daarin werden o.a. het klokken-
atelier en diverse schilder-ateliers gehuisvest.

Vier jaar lang was hij lid van het Beyartbestuur. Er 
werd op elke vrijdagmorgen vergaderd met Wim 
Swüste, Leny Maas, Thomas Bänziger en Henk.  
Ook hierbij stond voor hem de goede zorg en 
aandacht voor bewoners én medewerkers op 
de eerste plaats. De vier aanwezigen hadden 
één gewoonte gelijk:  er werd continu gerookt! 
Na afloop ging de deur van de  vergaderruimte 
open en werd het trappenhuis gevuld met witte 
rook. Een wekelijkse gewoonte, die veel leek op 
het aankondigen van de keuze van een nieuwe 
paus.

Henk stelde zich meer dan vijfentwintig jaar be-
schikbaar als verzorger van de repro-afdeling in 
een van de kelderruimten van de Woonflat. Met 
zeer grote zorg voor de wat ouder wordende 
zusters en broeders verrichtte hij hier zijn goede 
hulp. Hij verzorgde het vermenigvuldigen van 
gebedsdiensten, de Beyart Mededelingen, les-
materiaal voor het Iconenatelier, en zo meer.

Op een wat onhandige wijze werd hem onlangs 
meegedeeld dat hij zijn ruimte moest ‘inleveren’ 
ten behoeve van het scheppen van een zoge-
naamd ‘Beyartcafé’. Hierbij gaf Henk, voor het 
eerst in zijn leven, blijk van verontwaardiging: hij 
werd écht een keer heel erg boos.  
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Voor de werkgroep Liturgie van De Beyart was 
hij een onmisbare kracht. Trouw, tot aan zijn 
heengaan toe, was hij acoliet, las de lezingen en 
voorbeden goed verstaanbaar voor, en deelde 
met zorg Ons Heer uit aan de kapelgangers. Hij 
verrichtte deze werkzaamheden op een stijlvolle 
wijze: rustig en ingetogen. 

“Bidden is: in liefde tastend naar de Eeuwige 
zoeken”, lezen we in onze Konstituties. Henk 
heeft dit in heel zijn leven oprecht gedaan. Hij 
was een mens die niet te koop liep met vrome 
gedachten. In de stilte van zijn kamer of in onze 
kapel probeerde hij op zoek te gaan naar wat 
hem bewoog, om aan zijn broederleven steeds 
beter gestalte te geven.

“Heer, ik ben niet trots van hart.
Niet verwaand kijk ik uit mijn ogen.
Ik zoek het niet in het grote,
noch in zaken die mij te boven gaan.
Heel mijn leven staat hierop gericht.
Dat vrede en vreugde mijn deel mogen zijn.
Nu en altijd.”

Met pijn in ons hart bij zijn zo onverwachts heen-
gaan, mogen we stellen dat deze woorden van 
de psalmist voor Henk in vervulling zijn gegaan.

Trouw familielid en goede medebroeder: rust in 
jouw welverdiende vrede.

Boven: 1955, Aloysiusschool 
Maastricht

Hiernaast: 1961, Paramaribo-
straat Den Haag

Linksonder: 1967, voetbalteam 
leraren. Henk tweede van rechts

Midden onder: 1980, 25 jaar 
broeder

Rechtsonder: 1996, 100 jaar 
Beyart. Henk rechts voor

1975, Maastricht, sluiting kweek-
school Tongerseweg. Met Emilio 

Sanders

1980
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Wij behoren tot jouw toekomst
Voorgelezen door schoonzus

Jou te moeten laten gaan
Jou te moeten groeten nu
Jij, die zolang wij leefden in het hart van ons bestaan was
Jou, op wie ons leven zich altijd weer richtte, die nu zo’n leegte achterlaat.

Jou te moeten laten gaan
Jou te moeten groeten vandaag
Jouw heengaan zet ons op een onbekende zoektocht
Jouw heengaan verandert ons leven voorgoed.

Jou te moeten laten gaan
Jou te moeten groeten hier
Het valt ons ontelbaar zwaar het grijpt ons aan
Jou moeten we laten gaan jouw lichaam wordt tot stof.

Maar wie je was voor ons
Wat je voor ons betekende
Wat jouw kracht was dat blijft bewaard in ons hart.

Je naam blijven we noemen
Je naam zal onze pijn genezen
Waar wij zijn, zul jij zijn
Wij behoren tot jouw toekomst.

Linksboven: 1998, Henk 
overhandigt het herdenkingsboek ‘De Beyart in beeld’ 
aan Carloman Smit bij gelegenheid van 15 jaar KVH

Rechtsboven: 2012, Maria Hemelvaart. Met Thimy en 
Jacques de Poel, Nico Coolen, Han van Wieringen en 
Wim Swüste

Midden: 2004, Maria Hemelvaart. Met Grégoire de Wit 
en Roland Heeren

Linksonder: 2005, 50 jaar broeder. Met Jan Garnier, 
Franks Turkenburg en Alwin van Leeuwen

Rechtsonder: trouwe acoliet bij de eucharistieviering. Met 
Nico Coolen en Aufridus Soudant
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160 jaar Broeders van Maastricht in Den Haag
Kees Gordijn

In 1861 begint de aanwezigheid 
van de broeders in Den Haag. 

Er is wel het een en ander aan de hand dat jaar. 
In de Verenigde Staten woedt een Burgeroorlog 

die tot 1865 zal duren. 
Wereldwijd zijn er welgeteld 17.656 mannelijke religieuzen. 

In de Verenigde Staten wordt de synode van Cincinnati gehouden 
tegen de slavernij. 

De ‘Heraut van het H.Hart’ verschijnt. 
In Honduras wordt een concordaat getekend 

en worden de kerkelijke privileges hersteld. 

De komst van de broeders in Den Haag 
staat in een katholieke beweging 

die zich meer in het maatschappelijk leven laat gelden. 
Tot de dag van vandaag 

blijven onze broeders en geassocieerde leden 
en allen die zich op een of andere manier verbonden weten 

met onze broeders in het Westeinde 
vorm geven 

aan wat Jezus uit Nazareth is begonnen.



72 73

Nieuws uit de Provincies
Chili

In Chili gaan de scholen in maart weer beginnen. 
De leerlingen hebben de keuze om naar school 
te komen of online de lessen te volgen zolang 
de corona-pandemie voortduurt. Er is nog veel 
angst voor besmetting. 

Het nieuwe provinciaal bestuur gaat in maart 
van start met een driedaagse bijeenkomst voor 
alle broeders. 

Voor die tijd heeft iedereen nieuwe krachten 
kunnen opdoen in het buitenverblijf Pellines aan 
de kust, waar strandvakantie en onderhoud aan 
gebouw en terrein elkaar afwisselden. 

En dan gaat over twee weken de nieuwe rege-
ring van start. De verwachtingen zijn hoogge-
spannen. President Boric zal het niet makkelijk 
krijgen. Hij is de jongste president die het be-
stuur van het land overneemt in moeilijke om-
standigheden. Corona, steeds meer terrorisme, 
drugs en dan het enorme probleem van de si-
tuatie van de oorspronkelijke bevolking die de 
achterstand niet langer meer neemt. En dan 
wordt er hard gewerkt aan de nieuwe grondwet. 
Als die klaar is zal er weer een plebisciet komen 
over het aannemen of verwerpen  ervan. Span-
nend. Aangenomen of verworpen, beide situa-
ties gaan zeker grote protesten uitlokken.

Malawi

Malawi werd op 22 januari van dit jaar getrof-
fen door cycloon Ana, die heel veel schade heeft 
aangericht in Madagascar, Mozambique en Ma-
lawi. De wind gecombineerd met zware regens 
zorgde voor overstromingen en verwoestte 
daarnaast veel huizen. Daarbij zijn ook zeker 
twintig mensen omgekomen. De regering heeft 
de noodtoestand uitgeroepen. Bijna 40.000 
mensen moesten in scholen, kerken en zieken-
huizen worden ondergebracht. 

De broeders hebben gelukkig geen schade aan 
de eigen gebouwen en scholen. Ze hebben en-
kel last van een deels weggespoelde weg. 
Als altijd zetten de broeders zich in voor de ge-
troffenen. 

Bijdragen voor de hulp kunnen wor-
den overgemaakt naar de congregatie op 
NL59INGB0679411402 tnv Stichting Kongrega-
tie FIC onder vermelding van ‘Ramp in Malawi’. 
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Nederland

In Nederland overleed eind december Jacques 
de Poel, jarenlang lid, penningmeester en later 
ook secretaris van de in 1965 opgezette Kon-
taktGroep Maastricht (KGM) voor oud-juvenis-
ten en oud-broeders. Jacques werd 90 jaar. 

Bestuur KGM 1998. Vlnr: Br. Willibrordo Raeven, 
Susan Spoorendonk, Kees Spoorendonk, Han Klaver, 
br. Theo Nelissen, Gonneke Klaver, Br Avellinus 
Janssens, Lies Thissen, Thieu Thissen. 
Zittend: Jacques de Poel, Thimy de Poel-Vossen, 
Marijke van Sleeuwen, Harry van Sleeuwen. 
Ontbrekend: Br. Frans Wils

Claudia Theinert, al lang bekend van bezinnin-
gen en Oasebijeenkomsten met de broeders, 
heeft gevraagd om als geassocieerd lid toe te 
mogen treden tot de FIC. Die toetreding vindt 
plaats op 25 maart 2022.

Het Generaal Bestuur begon in februari met een 
visitatieronde door de Nederlandse Provincie. 
Hier Augustine Kubdaar met RHN-lid Gerard 
Langelaan bij geassocieerd lid Bep van Eijden-
van Leersum. 


