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Fransiscus Petrus Maria Coolen
Frans Coolen 

 Frans werd geboren op 8 april 1929 in Veghel en trad  
 in 1952 in als broeder Francesco. Hij overleed op 10  
 augustus 2011 in Maastricht. 

‘Beklemd en angstig is mijn hart,
maak mij open, geef mij ruimte.’

Deze passage uit psalm 25 geeft de gemoedstoestand en de situatie 
van broeder Frans Coolen weer van zijn laatste weken hier in De Beyart, 
toen de ziekte van Alzheimer hem volledig in de greep kreeg. Hij werd 
angstig en onrustig, een rusteloos zoeker naar... hij wist niet meer wat! 
Of misschien toch wel: vanuit zijn diepste weliswaar verwarde gevoel 
op zoek naar... ruimte om weer de Frans te zijn die hij altijd geweest 
was! Zijn plotselinge dood heeft hem die ruimte gegeven. Hij is Frans 
gebleven, nu niet langer hier in ons midden maar bij zijn God en Vader 
die hem alle ruimte zal geven.

Groot, gelovig gezin
Frans werd in 1929 geboren in Veghel en groeide op in een groot gezin: 
vader, moeder en tien kinderen (7 jongens en 3 meisjes). Zijn vader was 
kapper, die met hard werken de kost moet verdienen. ‘Frans’, zo zegt  
hij zelf, ‘had de eer de rechterhand van mijn moeder te mogen zijn. Ik 
ben er nog altijd dankbaar voor, dat ik zo veel voor haar heb mogen 
doen. Helaas is zij veel te vroeg gestorven; ze was pas 55 jaar.’ 
Net als zijn zes broers, waaronder Nico die nu voorgaat, ging Frans bij de 
broeders in Veghel op school. Daarna tijdens de oorlog naar de MULO 
in Zevenaar en Simpelveld en in 1945 naar de kweekschool in Maas-
tricht. Frans wilde broeder worden, net als zijn ooms van moederskant 
Magnus, Regis en Salesius z.g. Als 16-jarige kreeg hij in Maastricht een 
ernstige buikvliesontsteking. Het was kantje boord, want zijn ouders 

Frans School 
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kwamen onder zeer moeilijke omstandigheden wat het vervoer betrof 
naar Maastricht voor Frans’ bediening. Een zware operatie bood geluk-
kig uitkomst. Frans kwam achter wat zijn onderwijzersopleiding betreft, 
maar kon die toch afronden, en in 1952 deed hij zijn eerste professie.

Dienstbaar, betrokken en verantwoordelijk
Het leven van Frans stond in het teken van zijn grote dienstbaarheid en 
betrokkenheid op mensen. Dat begon al thuis in het grote en drukke 
gezin, waar hij - zoals ik al vermeldde - de rechterhand was van zijn 
moeder. Dat hij haar die hulp mocht bieden, daar stelde hij een eer in. 
Die dienstbaarheid ging gewoon verder in zijn leven als broeder. In alle 
plaatsen waar hij heeft gewoond en gewerkt (Waalwijk, Weert, Halfweg, 
Amsterdam, Nijmegen) heeft Frans sporen nagelaten van ‘goed doen’, 
van meeleven, van betrokkenheid. Sporen van grote dienstbaarheid, 
niet zozeer door woorden, maar door gewoon te ‘doen’, heel praktisch, 
met zijn handen, zijn talenten, en vooral met zijn hart.
Rijk en veelzijdig was zijn dienstbaarheid: in school als onderwijzer en 
als man van de handenarbeid, in het jeugdwerk als leider van hobby- 
en muziekclubs, in de parochie als pastoraal medewerker, in de com-

Frans dedicated his entire life to serving 
others. This started at home, where, as 
the second eldest of ten, he became his 

mother’s right hand. 

He was honoured to serve others 
wherever he went, in Waalwijk, Weert, 
Halfweg, Amsterdam and Nijmegen. 

He was a teacher, a youth leader, a 
pastoral worker, a community leader; 
he taught skills and music, he helped 
others doing odd jobs, driving, visiting 

the sick… 

Doing things for other was important 
to Frans. He was distraught when his 

illness prevented him doing things, but 
he continued to give others joy until the 

end of his life. 



muniteit als lid van het lokaal bestuur, voor zijn medebroeders en voor 
anderen als klusjesman, ziekenbezoeker, chauffeur, enz. Stilzitten was 
hem vreemd.
Hij was een man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat had 
hij van thuis meegekregen, waar - zoals we zagen - zijn moeder hem 
veel verantwoordelijkheid binnen het gezin gaf. Soms tilde hij daar te 
zwaar aan en dat gaf soms spanningen in hemzelf en bij zijn medebroe-
ders.
Frans vond het fijn dat hij iets voor mensen kon betekenen. En hij kreeg 
daarvoor de waardering die hij ook nodig had, zoals elke mens. Het gaf 
hem een gevoel van eigenwaarde, van iets te betekenen.

Ziekte, tegenslagen en teleurstellingen
Ziekten, tegenslagen en teleurstellingen hebben ook een duidelijk spoor 
achtergelaten in het leven van Frans. Ik noemde al de ernstige buik-
vliesontsteking op 16-jarige leeftijd. Later als broeder onderging hij een 
herniaoperatie. In 1984 werd hij overspannen en moest hij zijn werk in 
het onderwijs stoppen. Gelukkig werd hij in Elzendaal in Boxmeer goed 
opgevangen. Later gaf hij handenarbeid aan de priesters en religieuzen 
die daar weer  op adem moesten komen. Tien jaar later, in 1994, kreeg
hij last van hartklachten en moest hij in Nijmegen een hartoperatie 
ondergaan. Meer recent werd hij regelmatig getroffen door tia’s. 
Als men dit rijtje overziet, is het niet vreemd dat dit een domper 
heeft gezet op het leven van Frans, op zijn vanzelfsprekende har-
telijkheid, op zijn verlangen om ‘goed’ te kunnen doen, op zijn 
eigenwaarde. Maar hij is er niet aan onderdoor gegaan. Telkens 
is hij weer overeind gekomen en heeft hij ‘zijn’ draad weer opge-
pakt.
Hij putte kracht uit zijn diep geloof en uit de steun en medeleven 
van de mensen die hem dierbaar waren: medebroeders, fami-
lieleden, maar vooral een aantal goede vrienden en vriendinnen. 
Met name zijn goede contacten met dierbare mensen buiten het 
klooster hebben veel voor Frans betekend.

Zichzelf loslaten
De laatste twee jaar in De Beyart in Maastricht zijn voor Frans 
niet gemakkelijk geweest. Langzaam ging zijn gezondheid steeds 
meer achteruit en kon hij niet meer de dienstbare broeder zijn die 
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hij altijd was geweest. Hij werd hulpbehoevend; anderen moesten 
hem nu helpen. Toch probeerde hij zijn hartelijkheid en meeleven 
overeind te houden. Hij was heel dankbaar voor de verzorging die 
hij kreeg.

Eenvoud en oprechtheid
‘Eenvoud en oprechtheid mogen mij bewaren, want op U wacht 
ik, een leven lang’, zo staat er in dezelfde psalm 25.

De ziekte van Alzheimer maakte Frans steeds onrustiger en rus-
telozer. Hij bleef zoeken... naar zichzelf die hij kwijt was en terug 
wilde vinden: de eenvoudige en oprechte Frans.
En die - zo geloven en hopen wij - zal hij terugvinden in de armen 
van de Heer, die op hem heeft gewacht en hem welkom zal heten 
en noemen: ‘lieve, goede Frans’. 



Hoor mij, Heer

‘Hoor mij, Heer, en antwoord mij. In dit uur van mijn nood roep ik 
u aan, want u geeft mij antwoord’. 

Het waren deze woorden van psalm 86 die ik op woensdagoch-
tend de 10de augustus om acht uur bad in deze kapel, tijdens 
ons gezamenlijk morgengebed. En omdat ik die dagen sterk ver-
bonden leefde met Frans en met zijn slopende ziekte, kroop ik 
met Frans samen in het hart van de psalmist, en intens gelovend 
vroeg ik de Heer dát wat amper een uur later aan onze Frans zich 
voltrok. Terwijl hij  zich niet alleen wist bij het voelen van de zor-
gende handen en bij het horen van bekende stemmen van lieve 
mensen om hem heen, mocht Frans, broeder Frans, teruggaan 
naar God, die hem voor een periode van tijdelijkheid uit Zijn hart  
had laten gaan om mens te worden in een groot en mooi gezin: 
het tweede kind uit een gezin van tien kinderen. 

Ik voelde op dat moment en nog, een grote dankbaarheid jegens 
de Heer: de spanning in mij rond Frans en zijn oprukkende Alz-
heimer viel weg, en ook Frans zal blij geweest zijn, gezien de 
vredige uitdrukking op zijn gelaat. Bij heldere tussenpozen, bij-
zonder bij het zondagse borreluurtje van ons tweeën, sprak hij 
zich duidelijk uit over twee dingen. Allereerst dat ook wij, Frans en 
ik, als religieuze kloosterbroeders, evenals de rest van de familie, 
en dan keek hij naar de foto van Aniek, die op zijn bureau stond, 
bereid moesten zijn om het lijden in ons toe te laten… ‘Wij net 
zo goed als de anderen van ons’, zei hij dan, en samen gingen 
we het rijtje broers, zusjes, zwager en schoonzusjes af! En het 
tweede dat hij me duidelijk liet weten was: dat hij meer ging den-
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ken aan de dood, en dat hij in volledig vertrouwen en dankbaar 
tot God, dankbaar om zijn leven, klaar was om op welk moment 
ook, de Heer te ontmoeten. Die vroege woensdagochtend lag zijn 
lichaam vredig bij ons. 

Met een hart dat nu nog lijdt door het verlies, mogen wij deze ge-
lovige overgang van Frans naar de Eeuwigheid vieren met deze 
H. Mis uit dankbaarheid.  Ik mag u allen daarvoor  uitnodigen. 
Welkom, allereerst mijn zussen en broers, onze zwager Wim en 
schoonzusjes. Twee van hen, Jo en Jo, kunnen om gezondheids-
redenen niet aanwezig zijn. In de geest zijn ook zij bij ons! We 
bidden in deze dienst ook voor hen. Welkom, nichten en neven 
en verdere familieleden die vandaag aanwezig konden zijn. Ik kan 
jullie vertellen, hoe warm hij zich jullie herinnerde, ofschoon zijn 
geheugen hem steeds meer in de steek liet. Ook de lieve over-
leden familieleden, die wij vanmiddag gedenken, ondersteunen 
ons bij het verdriet en in onze gelovige verwachtingen.

Maastricht, Brusselsestraat, 1960. Personeel St.-Jozefschool 
Dhr. Mooren, Francesco Coolen, Sibrand Wolkers.

Odilius v. Moorsel, Eventio v. Mier, dhr. Kerkoerle 
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Een hartelijk welkom voor onze medebroeders F.I.C. Bijzonder, 
jullie, die hier leven binnen de Beyartgemeenschap. Ik herinner 
me hoe broederlijk begripvol jullie en ook andere bewoners over 
hem vertelden, als je Frans bij al zijn dwalen, weer naar veiliger 
haven had teruggebracht… in de nacht, op de dag of ’s avonds.

Welkom aan de vele vriendinnen en vrienden, meestal uit zijn ac-
tieve broederleven in Nijmegen en Amsterdam. Samen met Frans 
hebben jullie de vriendschap gedeeld, bij de vele activiteiten 
van Frans rond schoolapostolaat, parochiepastoraat, klussen en 
clubwerk. Ofschoon hij niet meer goed wist bij welke naam een 
bepaalde persoon hoorde, bleef hij steeds weer spreken over de 
rijkdom die jullie in zijn leven betekend hebben.   

Met bijzondere dankbaarheid namens Frans en mijzelf, groet ik 
de leden van ons lokaal bestuur: León, Silvia, Wilma en Ellie, en 
daarvoor ook Els. U leefde en werkte voor Frans. Hij mocht zelfs 

Halfweg, Haarlemmerstraat, 1964: Francesco Coolen
met de 2e klas van de St. Henricusschool
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jullie vergaderingen bijwonen! Een geweldig sympathieke spon-
tane vorm van therapie, geboren uit jullie grote bezorgdheid en 
meeleven met hem. Ook naar de leden van ons provinciaal en 
generaal bestuur, die bij een diversiteit aan zorgen, toch ook dui-
delijk hun aandacht voor Frans hadden.    

Tenslotte u allen die naar deze kapel gekomen bent uit vriend-
schap en respect voor Frans, u die via de TV met ons verbon-
den bent: Allen welkom: bewoners, maar heel in bijzonder ook 
de medewerkers van de Verzorging, van Société en Trefpunt, me-
dewerkers en vrijwilligers in het algemeen. U weet hoe dankbaar 
wij jullie zijn. Iemand zei me een dezer dagen: ‘Met de dood van 
uw broer, broeder Frans, zijn we allemaal een beetje armer ge-
worden’. Zo voelen wij dat ook. En dat spreekt dan ten gunste 
van Frans, maar zeer zeker ook ten gunste van de geest die deze 
gemeenschap De Beyart blijft dragen. Deze goede sfeer moeten 
wij, bij alle structurele veranderingen, blijven koesteren…

Beste familieleden: we hebben elkaar steeds ontmoet bij blijde 
gebeurtenissen. Onze generatie, maar ook die uit ons is voort-
gekomen, en ook het jongste volkje: wij weten dat we de deur 
bij elkaar niet plat lopen, maar dat we wel graag met elkaar be-
langrijke momenten samen vieren, en dat gebeurt dan ook, met 
veel plezier. De traiteur en de catering ontbreken dan niet, en we 
verdiepen de band tussen ons bij de overvloed van de vele goede 
gaven die we bij die gelegenheden letterlijk voorgeschoteld krij-
gen.

Ook de H. Mis van deze middag is een ontmoeting en een maal-
tijd, en er is maar één gastheer, een traiteur: Jezus Christus, de 
Heer. En het menu dat Hij ons aanbiedt is heel simpel: een stuk 
brood dat door Hem gezegend en door Hem gebroken is, en een 
beker wijn. Wij kennen Hem in ons geloof, als Zoon van God, 
of God in ons midden. Ik mag Hem graag noemen: de lieve en 
barmhartige God. Want ofschoon Hij ons verlangen naar geluk 
kent, neemt Hij het lijden niet van ons weg. Wel gaat Hij overal 
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met ons mee, ja zelfs zijn dode mens roept Hij tot Nieuw Leven… 
Zo ook met onze Frans in deze dagen. Voor Hij zelf ging sterven 
aan het kruis, bracht Hij zijn vrienden bijeen en brak het brood zo-
als Hij dat zo meteen ook aan deze altaartafel doet. In dat teken 
van het Gebroken Brood wil Hij steeds in je leven aanwezig zijn en 
blijven. Kom dan straks om Hem te ontvangen. Hij wil slechts dat 
je hem in je leven toelaat… ieder op geheel eigen manier, zoals 
ook broeder Frans, onze Frans, dat heeft gedaan in zijn mooie, 
soms niet gemakkelijke leven. Zo mogen wij geloven dat Frans de 
heerlijkheid van zijn Heer al heeft ontvangen!

Maastricht, Brusselsestraat, 1960: 
toneel. Miguel Hutjens 

(grimeur), Francesco Coolen 
Gamaliël ’s Gravendijk 

Preparing to act in a play 
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Goede herinneringen

Woensdag 10 augustus. ’s-Morgens vroeg een telefoontje : 
‘Martin, gecondoleerd. Onze Frans is gestorven.’ Wel verwacht, maar 
nu nog niet. 
Onze Frans, de tweede oudste uit ons gezin van tien kinderen. Onze 
Frans is in het begin van zijn leven een zorgenkind geweest. Kort na zijn 
geboorte bleek onze Frans de Engelse ziekte te hebben, een botaan-
doening, die nu bijna niet meer voorkomt. Door die ziekte had Frans de 
speciale aandacht van ons moeder, die erg ongerust was. Frans is er 
goed doorheen gekomen. Toen Frans wat ouder werd heeft ie op zijn 
beurt ons moeder ook weer geholpen door op de andere kinderen van 
het gezin te passen. Moeder had een groot vertrouwen in onze Frans. 
Want.. als wij weggingen en Frans was er bij hoefde ze zich nooit be-
zorgd te maken. Dan kon er niets gebeuren. Onze Frans kon ook goed 
fantaseren. Vaak hebben wij geluisterd naar zijn spannende verhalen. 
En waar gingen die verhalen over? Jawel.., over ‘Knölleske de veld-
wachter’. 
Frans gaat broeder worden. Hij vertrekt naar Maastricht. Ook daar heeft 
ie een zorgelijke periode meegemaakt. Buikvliesontsteking. Ook daar 
knapt ie gelukkig weer van op. Frans heeft zijn hele leven klaargestaan 
voor anderen. In Waalwijk, in Halfweg, in Amsterdam was het vooral de 
jeugd, die aan zijn zorg werd toevertrouwd. In Amsterdam was Frans na 
zijn werk op school, ook nog druk bij het jeugdwerk. Omdat hij zo han-

Martin Coolen 
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Ik kon zien dat iedereen hier in huis 
graag met Frans te doen had en 
omgekeerd. Dat meeleven, die zorg 
werd steeds sterker naar mate zijn 
ziekte toenam. 
Ik zeg :’Verzorging, verpleging, 
ontzettend bedankt.’ Als onze Frans 
het nog hoort, zal ie zeggen: 
’Dat heb je goed gedaan, 
‘t zijn allemaal schatten’. 



dig was, konden ook vrienden en kennissen een beroep op hem doen 
als ze iets gedaan moesten hebben. Maar ook bij verschillende broers 
en zussen, neven en nichten heeft ie zijn herinneringen achtergelaten 
door wat ie gemaakt en geschilderd heeft. Het heeft hem menig zweet-
druppeltje gekost. Bij het werken was hij altijd herkenbaar aan de peuk 
in zijn mond. Hij wist niet van ophouden. 
Niks doen is niets voor Frans. Na zijn arbeidzame tijd in het onderwijs, 
werkt hij voor de Kerk, hij gaat schilderen, tekenen en lijsten maken. 
Iedereen die om zijn hulp vraagt klopt nooit tevergeefs bij hem aan. 
Bij dit alles denk ik vooral aan de Nijmeegse periode. Hij krijgt vele 
vrienden. Voor die vriendschap van vooral diegenen, die hier aanwezig 
zijn, wil ik jullie hartelijk danken. Het is heel belangrijk voor hem ge-
weest. 
Dan gaat het in Nijmegen wat minder worden. De ene tia volgt de an-
dere op. Het ergste vond Frans, dat ie zich hierdoor niet meer dienst-
baar kon maken als chauffeur. Verschillende medebroeders heeft ie 
naar Maastricht gebracht en dan... dan komt de tijd, dat ie zelf naar 
Maastricht gebracht moet worden. 
Dit was voor Frans de beste oplossing. Daar werd ie door talloze hel-
pende handen opgevangen. Ook werd de overgang naar de Beyart ver-
gemakkelijkt door de aanwezigheid van onze Nico. Heeft onze Frans 
vroeger op Nico gepast, nu gaat Nico op onze Frans passen. Wij, fami-
lie, weten, wat dat voor jou, Nico, heeft betekend. Je hebt het met liefde 
gedaan. Het is niet altijd gemakkelijk geweest. Wij willen jou daarvoor 
als gezin, mede namens onze Frans, heel erg bedanken. En nog zul je 
hem missen als ie na de zondagse mis niet meer bij jou een borreltje 
komt drinken.. 
Uit de keren, dat ik hier op bezoek geweest ben, kon ik opmaken, dat 
iedereen hier in huis graag met Frans te doen had en omgekeerd. Dat 
meeleven, die zorg werd steeds sterker naar mate de ziekte van Alz-
heimer toenam. Ik noem geen namen. Ik zeg : ’Verzorging, verpleging, 
ontzettend bedankt.’ Als onze Frans het nog hoort, zal ie zeggen: ’Dat 
heb je goed gedaan, ‘t zijn allemaal schatten’. 
Maar ik zou tekortschieten als ik de ‘Societé’ en het ‘Trefpunt’ niet zou 
noemen. Ik heb van Nico gehoord wat deze twee gemeenschappen 
voor mensen als Frans kunnen betekenen. Lieve mensen die hiervan de 
leiding hadden, bedankt. Misschien klinken de woorden van zijn laatste 
optreden in het Trefpunt, zijn afscheidsspeech zou je kunnen zeggen, 
de avond voor zijn overlijden jullie nog in de oren. 
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Last but not least. En.. ook hier noem ik weer geen namen, wil ik 
het lokale bestuur ontzettend bedanken. Frans was zo trots op 
jullie. En met diezelfde trots vertelde Frans iedere keer opnieuw 
dat er altijd iemand van het bestuur met hem naar de dokter of 
ziekenhuis ging. Dus.. niet zo maar iemand. Hij heeft het zelfs zo-
ver gebracht, dat ie ‘s morgens soms mee aan de bestuurstafel 
mocht zitten. Dit laatste tekent jullie en zegt veel van wat en hoe 
jullie zijn. 

Tot slot wil ik namens mijn hele familie de hele Beyartgemeen-
schap bedanken voor de keren, dat wij als familie hier mochten 
zijn, Dank voor jullie gastvrijheid, en in het bijzonder dank aan staf 
en medewerkers van het restaurant. 

Frans, wij waren blij dat je hier was. Wij hopen dat je boven door 
onze lieve familieleden wordt opgevangen. Bedankt voor alles. 
Namens alle broers en zussen, schoonzussen, en zwager, 
Bedankt!
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