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In de twintigste eeuw hebben de Nederlandse Lazaristen als

apostolisch genootschap het Vincentiaans charisma - missie en

caritas - beleefd en uitgedragen in Nederland en ver daarbuiten.

Vanaf het begin van die eeuw zijn zij in aantal gegroeid en heeft

hun missie vorm gekregen in Europa, in Azië, in Noord, Zuid en

Latijns Amerika, in Afrika. In de zestiger jaren heeft zich in de

religieuze wereld een grote verandering voltrokken. Roepingen

voor het religieuze leven stagneerden. Voor de Nederlandse c.m.

provincie werd het steeds minder mogelijk nieuwe leden uit te

zenden naar plaatsen waar confraters reeds werkten. Dat was

een pijnlijke wending, maar het moest zo zijn. Overigens was er

geen echte breuk opgetreden in de continuïteit van hun missie.

De Nederlandse confraters hadden immers drie nieuwe provin-

cies het licht doen zien: de c.m. provincies van Surabaya, van

Addis Abeba, van Fortaleza. 

Continuïteit en verandering zijn in spanning met elkaar en

hebben elkaar nodig. Ook Vincent de Paul heeft in de zeven-

tiende eeuw deze spanning ervaren en er dynamisch gebruik van

gemaakt. Hij zag dat de pure voortzetting van ‘wat altijd al zo

was’ uitliep op een dood spoor. Zijn aanpak was onconvention-

eel, open en maatschappelijk. Naast genootschappen met een

laag kloosterlijk gehalte, de Congregatie van de Missie en de
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Dochters der Liefde, riep hij stichtingen in het leven die geken-

merkt worden door hun seculiere karakter. 

In die geest zijn de laatste generale oversten van de Lazaristen

de nadruk gaan leggen op de Vincentiaanse Familie als een

gemeenschap waarin allen samenwerken die de gezindheid van

Vincent hebben. Bij de viering van het 400 jarige Vincentiaanse

charisma kon je zien hoe duizenden internationale Vincentianen

het Sint Pietersplein in Rome geel kleurden met de sjaals die hun

Vincentiaanse identiteit tot uitdrukking brachten. De overgrote

meerderheid van deze mensen was als leek betrokken bij het

Vincentiaans charisma.

In deze beweging staan ook wij, Nederlandse Lazaristen. In 2014

zijn de visitatoren van alle c.m. provincies uitgenodigd actielijnen

te ontwikkelen naar de toekomst toe. De Nederlandse provincie

heeft toen vier actielijnen geformuleerd die corresponderen met

de doelen die zij vanaf het begin heeft nagestreefd. Het grote

verschil met de vorige eeuw ligt in het feit dat deze doelen niet

meer exclusief door Nederlandse Lazaristen kunnen worden

gerealiseerd. Hun aantal is daarvoor te klein en hun leeftijd te

hoog. Dat heeft ook geleid tot de transitie van ‘provincie’ naar

‘huis’ van Rome. 

De genoemde vier actielijnen hebben betrekking op de actuele

voortzetting van de c.m. erfenis door wat men is gaan noemen

‘Holland House’. Ze betreffen de inzet voor zorg, cultuur, missie

en sociale spiritualiteit. Op deze terreinen zijn vier groepen actief,

achtereenvolgens de Zorgcentrum Vincent Depaul, de Kepèlse

Initiatief groep/Orgelcommissie, de Mgr. Schraven Stichting, het

Vincent de Paul Center Nederland. Vertegenwoordigers van deze

groepen komen sinds april 2018 bij elkaar in het zogenaamd

Platform CM&CO. De uitnodiging aan het Platform is het aan-

dragen van bouwstenen voor een werkplan. Het generaal bestu-

ur heeft in december 2017 namelijk gevraagd een werkplan voor

de toekomst op te stellen waarin wordt aangegeven welke

inhoudelijke en structurele elementen geëigend zijn voor de

ontwikkeling van CM Holland House.

De interviews die in dit boekje zijn opgenomen, dienen als

achtergrond voor het genoemde werkplan. Ze geven stem aan

enkele mensen die betrokken zijn bij het ontstaan en de

voortzetting van de vier actielijnen. De neerslag van de inter-

views is gerealiseerd door Arjan Broers, theoloog en journalist. 

Tjeu van Knippenberg c.m.

Voorzitter Platform CM&CO
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Het oudste deel van het huis is gebouwd voor vluchtelingen:

zusters Ursulinen die vanwege de Kulturkampf uit Duitsland weg

trokken. Daarna woonden er Duitse zusters van het Kostbaar

Bloed en uiteindelijk werd het overgenomen door de Congre -

gatie van de Missie of Lazaristen, die uit Frankrijk kwamen. 

‘Die strijd tegen de katholieken in Duitsland en Frankrijk, eind

19e eeuw, werd een geweldige impuls voor de katholieke kerk

in Nederland’, zegt Groetelaars. ‘Al die religieuzen vonden

onderdak in ons land en stichtten kloosters en scholen aan de

oostelijke en zuidelijke grenzen. En dat gebeurde in een tijd dat

er in de Nederlandse kerk veel gelovig elan was.’

Groetelaars heeft zelf veel mogen meemaken van de geschiede-

nis van het rijke roomse leven. Bovendien maakte hij aan het

einde van de oorlog een evacuatie naar Drenthe mee, waar zijn
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De geschiedenis van een huis kan net zo veelbewogen zijn
als dat van een mens. Zeker dat van een oud mens – of van
een huis voor ouderen. Lazarist Vic Groetelaars over de
geschiedenis van het zorgcentrum Vincent Depaul: ‘Dit is
een goed huis’.

‘Dit is een goed huis, maar het is beter geweest.’

Relativering zit Vic Groetelaars (1936) in het bloed. Hij is

gepokt en gemazeld als bestuurder, met meer dan drie

decennia ervaring in het bestuur van de Lazaristen en ook

enige tijd in dat van het zorgcentrum. Er is dan ook heel

wat dat hij ‘flauwekul’ vindt. Vaak zegt hij het met een lach

erbij, maar niet als het gaat over de organisatie van de moderne

zorg. ‘Het is hier beter geweest, want vroeger hoefden de ver-

zorgenden geen gedetailleerde administratie bij te houden van

de zorg’, zegt hij. ‘Die bureaucratie is flauwekul.’

De Wet maatschappelijke ondersteuning stimuleert sinds 2015

dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen en daar hulp krijgen.

Een regeling die wat vreemd is voor Lazaristen en Dochters der

Liefde. ‘Wij leefden al lang zo’, zegt Groetelaars olijk. ‘Voor ons

is dit gezamenlijke huis ons thuis.’

‘Zo lang mogelijk thuis zijn’

Over de wording van het zorgcentrum
Vincent Depaul
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hele familie op een wonderlijke wijze kennismaakte met protes-

tantse vrienden. 

Na zijn opleiding op de seminaries van de Lazaristen, studeerde

hij verder in Nijmegen en een jaar in Rome, werkte hij met stu-

denten in Eindhoven en Nijmegen, en was hij twee perioden

provinciaal en tussentijds provinciaal econoom en missieprocura-

tor van de Lazaristen. In die tijd reisde hij de missiegebieden van

de congregatie af. 

‘Het zorgcentrum in

Panningen hebben we te

danken aan de veranderde

wetgeving in 1976’, vertelt hij.

‘Toen maakte de regering geld

vrij voor bejaardenvoorzienin-

gen van speciale categorieën.

De grootste daarvan waren de

religieuzen in Nederland. Het is

nu niet meer voor te stellen,

maar die hadden samen zo’n

40.000 bedden.’

Dat was een geweldige

regeling, want zo was er

opeens geld beschikbaar om

goed voor de eigen ouderen te

kunnen zorgen, vindt Groetelaars. ‘Dat gebeurde in de tijd

waarin we gingen zien dat de zorg voor onze ouderen, meestal

missionarissen, onze eerste opgave werd. In het begin gold de

regeling alleen voor leden van de eigen congregatie. Later is dat

versoepeld en konden er ook verwante leken in huis. Dat werd

heel menselijk geregeld.’

Toen het aantal oudere religieuzen vervolgens afnam, gingen de

Lazaristen en de Dochters der Liefde samenwerken in één huis.

Ze noemden het naar hun gemeenschappelijke ‘voorvader’

Vincent de Paul. Deze Franse priester was in de 17e eeuw het

begin van een sociale vernieuwingsbeweging waar ook nu nog

wereldwijd tienduizenden mensen bij betrokken zijn. De samen-

voeging van de huizen van de Lazaristen en de zusters in

Panningen gebeurde in 1996, toen ook de nieuwbouw werd

opgeleverd.

De intentie is steeds geweest dat dit een huis zou zijn waar 

de religieuzen zo lang mogelijk thuis kunnen zijn, vertelt

Groetelaars. Zelf woont hij in een deel van het pand dat niet van

het zorgcentrum is, maar indien nodig kan hij zorg en verzorg-

ing krijgen van het zorgcentrum. 

Vreemd is wel dat volgens de Wmo-wetgeving uit 2015 er geen

zusters en broeders in het bestuur of de Raad van Toezicht van

het zorgcentrum mogen zitten. ‘Dat zou belangenverstrengeling

zijn’, gnuift Groetelaars. ‘Maar dit huis is juist uit eigenbelang

opgericht: om te zorgen voor onze oudere broeders en zusters!’

In de statuten van het huis, waar de religieuzen wel over mee

hebben gepraat, staat dat dit een katholiek huis is. ‘Er zijn

bijvoorbeeld dagelijks vieringen en daar moeten mensen zich

thuis bij voelen’, zegt Groetelaars. ‘Maar we gaan niet contro -

leren of iemand katholiek is hoor. De katholiciteit is geen bijkom-

stigheid. Er is in de praktijk veel veranderd, ook in de beleving
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Vijf eeuwen geleden had Vincent de Paul een visie op zorg
waar ook een 21e eeuwse bestuurder nog steeds warm
van wordt. ‘Het gaat niet om de organisatie, maar om de
mensen de hulp nodig hebben’, zegt Sylvia Meulensteen.
‘Om hen te helpen moet je creatief zijn, over grenzen den-
ken. Eigenlijk is niks te gek, daar komt het op neer.’

Sylvia Meulensteen is sinds de zomer van 2016 directeur-

bestuurder van zorgcentrum Vincent Depaul. Ze heeft een

achtergrond als arts en werkte eerder onder andere in de

medische rampenbestrijding. ‘Kenmerkend daaraan is dat

je moet samenwerken. Ons zorgsysteem echter denkt in

hokjes: de gemeente gaat over de Wmo, het zorgkantoor

over de langdurige zorg en de verzekeraars over de thuiszorg.

Dat maakt dit werk soms erg ingewikkeld.’ 

Het zorgcentrum dat de naam draagt van de 17e eeuwse zorg-

vernieuwer heeft geen lange, maar wel een bewogen geschiede-

nis. Een deel van het gebouw, dat midden in Panningen ligt, is

gebouwd als seminarie. Hier bereidden jonge mannen zich voor

op hun toekomstige leven en werken in missielanden. In de jaren

zeventig van de vorige eeuw echter werd het huis juist een plek

waar teruggekeerde missionarissen van hun oude dag genoten.

‘Eigenlijk is niets te gek’

De zorgvisie van Vincent en het zorg-
centrum Vincent Depaul

van de mensen, maar de vroegere beleving moet herkenbaar

blij ven.’

De gezamenlijkheid is altijd een sterk

punt geweest van het zorgcentrum

Vincent Depaul, vindt Vic Groetelaars.

‘Er is vriendelijkheid, mensen gaan goed

met elkaar om. In de tijd waarin ik be -

stuur der was, kenden we het personeel

ook allemaal. Als iemand van hen ging trouwen, gingen we die

feliciteren. En als iemand ziek was, dan stuurden we een kaart.

Ik heb wel de indruk dat dat familiaire een stuk minder is gewor-

den, helaas. Door alle veranderingen in de zorg is met name het

verloop van het personeel groter.’

Over de toekomst van het huis kan Groetelaars zich wel eens

zorgen maken. ‘Dat komt onder andere doordat de zorg zwaar -

der wordt. Om rond te komen moet het huis meer ver-

pleeghuisbedden krijgen. En het is een schrikbeeld van me dat

het zorgcentrum zo gedigitaliseerd wordt dat mensen bij wijze

van spreken een chip krijgen om ergens in of uit te kunnen. Ik

hoop ook dat er een antwoord komt op de bureaucratisering

van de zorg, want die is niet fatsoenlijk en niet praktisch, zowel

voor de bewoners als voor de verzorgenden.’

Eigenlijk is het zorgcentrum Vincent Depaul ontstaan zoals de

zeventiende-eeuwse heilige zijn organisatie opzette: ‘We zijn

geen kloosterlingen, we zijn mensen die samen iets willen doen

en dat samen willen organiseren, voor onszelf en voor anderen.

Dat is eigenlijk alles’, zegt Groetelaars.
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ervan liefdevol behandeld

te worden”

S. VINCENT
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Het huis heeft een eigen sfeer, vindt Meulensteen. ‘Ik heb meer

huizen gezien met een religieuze oorsprong. Het is er vaak rusti-

ger of zelfs sereen. Veel mensen die bij ons wonen hebben iets

met bidden, met een ritme van gebed. De kapellen in ons huis

worden gebruikt.’

Want het hele complex heeft drie kapellen. Ten eerste het monu-

ment, dat najaar 2018 grootscheeps gerenoveerd is. Ten tweede

een kapel van de zusters in het zorgcentrum én een kapel van

de heren Lazaristen in hun eigen huis. Langzamerhand wordt

echter duidelijk dat de Lazaristen niet meer alle vieringen kun-

nen verzorgen.

In de nieuwe statuten van het zorgcentrum staat dat alle reli-

gieuzen er een fijne en goede oude dag moeten kunnen door-

brengen, ‘tot en met de laatste’, zegt Meulensteen nadrukkelijk.

‘En daarnaast willen we ons inzetten voor het voortbestaan van

het zorgcentrum met een functie voor alle oudere inwoners van

Panningen en omgeving.’

Het centrum heeft immers een bijzondere plek, midden in het

dorp. Al wreekt zich soms dat het gebouwd is als klooster met

Door destijds van het huis een kloosterbejaardenoord te maken

ging de staat meebetalen aan de zorg voor de oudere religieu-

zen. Daarin werd ook samenwerking gezocht met de Dochters

der Liefde, ook deel van de Vincentiaanse beweging en ook al

gevestigd in Panningen.

In 1996 werd een stuk nieuwbouw opgeleverd en werd het huis

een open verzorgingshuis. Er waren immers steeds minder reli-

gieuzen en het huis ging ook andere ouderen opvangen. 

Inmiddels is een deel van het missiehuis een zorgcentrum, dat

bestemd is voor mensen met een zorgindicatie. ‘Er is een tijd

geweest dat ouderen rond hun 65e naar een verzorgingshuis

gingen’, vertelt Meulensteen. ‘Dat is niet meer zo. Nu heeft

iedereen die hier woont zorg nodig en inmiddels wonen er meer

niet-religieuzen dan religieuzen.’

Een deel van het huis is nog woonplek van Lazaristen, maar ook

zij worden ouder. Vandaar dat er gesprekken gaande zijn tussen

de congregatie en het zorgcentrum over de toekomst.

Momenteel verzorgt het centrum hun maaltijden en de huis-

houdelijke dienst. ‘Wij zijn er voor welzijn en zorg’, vindt de

directeur. ‘Niet voor het beheer van gebouwen. Daarin moeten

we gaan samenwerken met andere partijen.’
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afstemmen met het huis van de heren en de delen van het zorg-

centrum die nu nog gesloten zijn.’

Dat laatste is een grote wens van Sylvia Meulensteen: dat de

gesloten afdelingen, voor mensen met ernstige vormen van

dementie, meer open gaan. ‘De gemeente Peel en Maas noemt

zichzelf een dementievriendelijke gemeente’, zegt ze. ‘Maar wat

betekent dat? Stel dat er een keer een oudere wegloopt en het

huis niet terug kan vinden, hoe erg is dat? Van Vincent leerde ik

dat je creatief moet zijn als je mensen wilt helpen. Dat het om

hen moet gaan.’

Het zorgcentrum Vincent Depaul heeft een forse wachtlijst. ‘En

de demografie laat zien dat we tussen 2020 en 2040 nog veel

meer ouderen met een zorgvraag krijgen’, zegt Meulensteen.

‘Onder hen zijn bijvoorbeeld vaak echtparen van wie er een

dementerend is. Het zou goed zijn om allebei de partners in het-

zelfde huis te kunnen opvangen, en ze niet uit elkaar te halen.

We hebben meer woonplekken nodig en meer creativiteit om

samen goed voor onze ouderen te blijven zorgen.’

een zekere beslotenheid. Meulensteen wil graag dat het huis

opener wordt voor de lokale gemeenschap.

Het zorgcentrum heeft een eigen keuken – best bijzonder in een

tijd waarin veel aan externe cateraars wordt uitbesteed – en

heeft vrijwilligers die Tafeltje Dekje verzorgen bij ouderen die

nog thuis wonen. ‘Mensen die heel oud zijn of dementie hebben

vergeten soms te eten. Onze maaltijden hoeven ze niet op te

warmen, ze worden door vrijwilligers thuis gebracht. Dan is er

ook altijd een moment van contact.’

Meulensteen zou graag nog meer gaan doen met vrijwilligers.

‘Volgend jaar beginnen we een dagbesteding voor mensen met

dementie die nog op zichzelf wonen en behoefte hebben aan

gezelschap en structuur in de dag. En ook om hun mantelzor-

gers te ontlasten. We hebben nu 115 medewerkers en 53 vrij-

willigers. Dat is heel mooi, maar als we echt wat willen doen

voor het welzijn van ouderen, dan hebben we meer mensen

nodig. Dat kan van alles zijn: van mensen die een creatieve mid-

dag kunnen verzorgen tot tuinmannen en dierenverzorgers. En

het zou ook leuk zijn als we wat meer jonge mensen in huis kon-

den krijgen.’

Belangrijk voor de verbinding met de lokale gemeenschap is ook

dat de mensen die in het zorgcentrum werken uit de buurt

komen. ‘We moeten dus ook investeren in onze betaalde mede-

werkers’, zegt Meulensteen.

De directeur hoopt dat het gebouw ook wat opener zal gaan als

de kapel af is en gebruikt kan worden voor muziek, lezingen en

tentoonstellingen. ‘We willen mensen uitnodigen om ook de

binnenkant van ons huis te zien. Maar we moeten dat goed
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op de openingsdag stonden er drie Limburgers op de stoep’,

vertelt oud-provinciaal en historicus van nature Wiel

Bellemakers. 

De band van de Lazaristen

met Nederland en vooral

Limburg zou alleen maar

sterker worden. Want in

de tijd dat de religieuzen

moesten vluchten uit

Frankrijk en Duitsland,

maakte de Nederlandse

katholieke kerk juist een

enorme opleving door.

Sinds 1853 mochten de

katholieken eindelijk weer

bisschoppen hebben, congregaties stichten en kerken en kloos -

ters bouwen, en dat deden ze met een enorme inzet. Ook de

belangstelling voor de missie was in ons land zeldzaam groot. 

In het missiehuis in Panningen woonden al snel tachtig studen-

ten en leraren, soms in ronduit armoedige omstandigheden. Tot

1918 werden beide huizen nog gefinancierd door het

Generalaat in Parijs, maar de devaluatie van de Franse franc tij-

dens de Eerste Wereldoorlog zorgde al voor problemen.

Vervolgens veranderde de anti-kerkelijke politiek in Frankrijk en

waren de opleidingshuizen in Nederland voor de Fransen niet

meer nodig. 

Men besloot toen in Nederland toch door te gaan, ‘op eigen

kosten’, vertelt Bellemakers. In 1921 werd de Nederlandse

Provincie opgericht. Deze moest voortaan de eigen financiële

Midden in Panningen staat het missiehuis met zijn monu-
mentale kapel. Van hieruit zijn missionarissen heel de
wereld over gestuurd; hier kwamen velen van hen, oud
geworden, weer terug. Een kostbare geschiedenis die ‘op
formidabele wijze’ is ondersteund door de bevolking van
Panningen en omgeving, vertelt Wiel Bellemakers. ‘Het
zou goed zijn als dat verhaal verteld blijft worden’.

Er wordt nogal eens gezegd dat de wereld tegenwoordig

zo verandert. Wie de recente geschiedenis van het

missiehuis van Panningen beziet, moet concluderen dat ze

dat al wel wat langer doet. 

Dit huis werd namelijk in 1903 gesticht door missionarissen

die eind 19e eeuw vanwege antigodsdienstige wetgeving

werden verdreven uit Frankrijk. Zij volgden katholieke religieuzen

uit Duitsland, die vanwege de ‘Kulturkampf’ na 1870 hun

toevlucht zochten in de Nederlandse grensstreken. 

Het missiehuis in Panningen was zo’n toevluchtsoord, eerst voor

Duitse Ursulinen, daarna voor de Duitse zusters van het Kostbaar

Bloed. In 1903 vonden de Franse Lazaristen er hun Refuge.

De Franse Congregatie van de Missie, zoals de Lazaristen offi-

cieel heten, had eerst in 1882 een kleinseminarie gevestigd in

Wernhoutsburg, aan de grens in Zundert, onder Breda. ‘Maar al

Een huis van betekenis

Over de geschiedenis van het missiehuis
in Panningen
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heette dat toen nog niet zo. ‘De missionaire betrokkenheid in

Panningen en omgeving was ongekend’, zegt Bellemakers. Er

traden veel jongens uit de streek in, die

uiteindelijk gestuurd werden naar landen

tussen IJsland en Australië, China en

Argentinië. Eigenlijk is dit huis al een

monument voor wat er van hieruit is

gebeurd.’

Nu woont in het missiehuis een kleiner en ouder wordende

groep ‘heren’, zoals de Lazaristen ook genoemd worden. Wat

moet er met het huis gebeuren als de huidige bewoners gestor-

ven zijn?

In 2018 is de kapel, net als het orgel een erkend monument,

grondig gerestaureerd. ‘De kapel zal bij een verkoop natuurlijk

geen cent opbrengen’, zegt Bellemakers. ‘Nu een deel van het

huis een erkend monument is, zijn wij verplicht voor een zinvolle

bestemming te zorgen. We hopen dat het een plaats blijft van

godsdienstige en culturele beleving.’

‘Het verhaal van de “paters” en hun band met de bevolking

moet doorverteld worden in een tijd die zo duidelijk afscheid

neemt van dat verleden’, zegt Bellemakers. ‘Dat geldt trouwens

ook voor het verhaal van de Missiezusters van het Kostbaar

Bloed, van wie er 330 in Panningen zijn gekomen en 220 over

de hele wereld zijn uitgezonden. En voor alle broeders, zusters

en paters die in de dorpen van Peel & Maas woonden en werk-

ten.’

Een museale inrichting van een deel van het missiehuis is eerder

lasten dragen voor Panningen en Wernhoutsburg, en dat lukte

niet goed. ‘Ergens in 1920 zag de kapelaan van Panningen van -

uit zijn raam in de kapelanie dat de studenten die in de tuin van

het missiehuis liepen mager en ziek waren. Er was gewoon te

weinig geld om eten te kopen.’

Wat er toen gebeurde is ronduit indrukwekkend. De overste van

de congregatie preekte in januari 1921 twee keer en haalde

daarmee 2400 gulden op – een enorm bedrag in een tijd dat een

arbeider 25 gulden per maand verdiende. Bovendien haalden

vanaf die dag in de zes dorpen van de gemeente Helden jonge

boeren aardappels en groenten op. ‘Dat werd in zakken van 50

kilo onze kelder

in gedragen’,

herinnert

Bellemakers

zich. ‘Wij aten,

zo las ik ooit,

met z’n allen

zo’n 30 kilo

aardappelen

per dag – en

dat kregen we

allemaal. Om

niet!’

De aardappelactie is doorgegaan tot 1968. Ook werden er aan-

vullende acties gevoerd, zoals de eiercollecte met Pasen. ‘In

1951 bijvoorbeeld kregen we 3000 eieren. Ongelofelijk.’

Het missiehuis was onderdeel van een wereldwijd web – al

“Een van de dingen die

het hart van God het meest

ontroert is dankbaarheid”

S. VINCENT



Dan, mijmerend: ‘Misschien zijn we ook wel te zuinig en hebben

we vooral last van het idee dat we er geen geld voor hebben.

Het zit diep in ons om zuinig te zijn. Het geld ging altijd zoveel

mogelijk naar de missie. We zijn er voor de mensen, niet voor de

stenen. Juist dat conflicteert met de wens om van het missiehuis

ook een plaats van herdenking te maken.’
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een droom dan een plan, geeft Wiel Bellemakers toe. ‘Hoe we

het moeten realiseren of bekostigen is de vraag. Ook de leden

van lokale heemkundekringen, waar we mee zouden kunnen

samenwerken, worden ouder.’

‘We moeten er binnenkort maar eens

stevig aan beginnen’, zegt Bellemakers.

Aangezien hij 85 jaar oud is, kijkt de

interviewer hem enigszins ongelovig

aan. ‘Denk je dat het niet van de grond

komt? Dat zou kunnen’, zegt hij met een

glimlach. 
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“De liefde is vindingrijk

tot in het oneindige”

S. VINCENT
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‘Denken is de meest praktische vorm van doen’, zegt hij. ‘We

hebben andere begrippen nodig voor deze maatschappij, die

stelselmatig groepen mensen buiten de boot laat vallen.’

Die bevlogenheid is gewekt toen hij als kleine jongen in het

missiehuis in Panningen kwam luisteren naar de verhalen van

teruggekeerde missionarissen. ‘Dan ging het bijvoorbeeld over

de Indianen in Brazilië, hoe zij leven en wat die pater daar had

beleefd’, vertelt hij. ‘Er ging een wereld voor me open. Dat wilde

ik ook!’

Zo kwam Raf Janssen op het kleinseminarie van de Lazaristen

terecht. Maar na één jaar op het grootseminarie maakte hij een

andere levenskeuze. ‘Het was 1963, de wereld veranderde en de

wereld van de kerk voelde onwerkelijk’,

zegt hij. ‘Maar ik heb er niet van gele-

den. Ik had er immers zelf voor

gekozen, zo jong als ik was? Zonder de

paters had ik nooit zo’n goede opleid-

ing gekregen. En de band met de

Lazaristen is altijd gebleven.’

Een aantal jaar geleden, Janssen was toen nog wethouder so -

ciaal domein van de gemeente Peel en Maas, deelde Lazarist

Wiel Bellemakers zijn zorgen over de restauratie van het monu-

mentale orgel in de kapel. Janssen: ‘Ik riep een groep mensen bij

elkaar om geld in te zamelen, maar toen bleek dat de Lazaristen

die kwestie al opgelost hadden. Het vraagstuk was groter en

dijde daarna nog verder uit: hoe gaan we in de toekomst om

met de kapel, de tuin, het missiehuis?’ 

Het begon met het plan het orgel te restaureren. Het
groeide uit tot een omvattend gesprek over de toekomst
van kapel, orgel, tuin en een deel van het missiehuis in
Panningen. Raf Janssen is nauw betrokken bij de Kepèlse
initiatiefgroep. ‘We moeten zorgen dat we hier als
gemeenschap voor kunnen zorgen, als de paters er straks
niet meer zijn.’

‘Bedenk wel: Vincent was een rebel!’ We staan na het

vraaggesprek al bij de deur, maar dit moet Raf Janssen nog

even kwijt over de stichter van de sociale beweging waar

de Lazaristen deel van zijn. ‘Vincent de Paul is wel heilig

verklaard, maar het was niet zoet of braaf wat hij deed in

zijn tijd. Hij ging er tegenin!’

Misschien is Raf Janssen (1945) ook een rebel aan wie je dat niet

meteen ziet. Hij besteedde een groot deel van zijn werkzame

leven aan de strijd tegen armoede in Nederland en uit

‘maatschappelijke kwaadheid’ schreef hij een proefschrift over

de samenhang tussen het armoede- en het milieuvraagstuk. Zijn

hart ligt bij het nadenken over een eerlijker samenleving.

Vieren, luisteren, zwijgen en
denken

Over de toekomst van de Kepèl in
Panningen

“De armen zijn onze heren

en meesters”

S. VINCENT
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voor orgelconcerten of optredens van koren. Dat is de tweede

functie.’ 

Ten derde is er de wens om van de kapel een stilteplek te maken,

‘in al dat rennen en jagen van ons drukke leven kan dit een plek

zijn om binnen te lopen en even te zijn’, zegt Janssen. ‘Daarvoor

moet de kapel vaker open. Dat moet gewoon lukken.’

Ten vierde kan de kapel een steunpunt worden voor de Vincen -

tiaanse beweging. Raf Janssen droomt hardop van een kapel -

academie: ‘Een rustpunt voor nieuw denken. Een plaats waar

mensen uit de buurt en van verder weg komen vertellen over

hun ervaringen en analyses. Om samen kritisch en opbouwend

na te denken over de vraag: wat voor samenleving zijn we

geworden? En kan het anders?’

Behalve over de toekomst van de kapel wordt er ook nagedacht

over die van het missiehuis, bijvoorbeeld om in een vleugel een

permanente tentoonstelling te maken over de geschiedenis van

de kloosters en hun bewoners in de regio Peel en Maas. 

Als Janssen erover vertelt, zie je het al bijna gebeuren. Maar dat

zal niet vanzelf gaan. Veel is afhankelijk van de manier waarop

de eigenaren van kapel en missiehuis, de Lazaristen, zich op -

stellen. ‘Sommigen vinden het lastig als er veel verandert in het

huis waar zij wonen’, zegt Janssen. ‘Anderen willen er tot op het

kleinste detail over mee blijven praten. Dat snap ik best, maar we

moeten nu ook aan de slag. Want de vraag is hoe we als

gemeenschap van Peel en Maas voor deze plek kunnen blijven

zorgen als de paters er niet meer zijn.’

De exploitatie van de kapel is nog best te doen, met

De initiatiefgroep bestaat nu uit zo’n twaalf mensen – het is een

open groep, leden zijn welkom – die zich concentreert op de

kapel. Na de restauratie, die in december 2018 is voltooid, moet

de kapel meer deel worden van de dorpsgemeenschap. ‘Het is

een geweldige locatie, zo tegen het dorpscentrum aan’, zegt

Janssen. ‘Maar tegelijk staan missiehuis en kapel er met de rug

naar toe. Het is te weinig toegankelijk.’

In de nabije toekomst wordt de tuinmuur gesloopt en komt er

een open hekwerk. De initiatiefgroep wil vier soorten activitei ten

ontwikkelen in de kapel. ‘Op de eerste plaats natuurlijk de

religieuze activiteiten: vieringen en gebedsbijeenkomsten.

Daarover zijn we ook in gesprek met de parochie. De kerk van

Panningen is zo groot, misschien kan onze kapel ook vaker door

de parochie gebruikt worden. Ook wordt de kapel nu al gebruikt



De inspanningen om het verhaal van de moord op Mgr.
Schraven en zijn metgezellen te vertellen is de ‘voltooiing
van ons werk in China’. Dat zegt Wiel Bellemakers, als
oud-overste van de Lazaristen nog altijd zeer betrokken
bij de zaligverklaring van de martelaars.

Het verhaal over de marteldood van Mgr. Schraven en de

anderen is bemoedigend voor de kerk in China. ‘Het zijn

helden van het volk’, zegt Wiel Bellemakers. ‘Zij waren

geen imperialisten die China kwamen onderwerpen, maar

kwamen om te helpen. En dat lieten ze zien: ze gaven hun

leven om Chinese vrouwen te beschermen tegen seksueel

geweld van de Japanse bezetters, die hen kwamen opeisen. Dat

is tegelijk een getuigenis van geloof.’

Wiel Bellemakers (1933) is een man van verhalen. Neem wille -

keurig welke afslag en er ontstaat subiet een nieuw weefsel,

compleet met exacte jaartallen en ongelofelijk rijke details. ‘Dat

heb ik altijd gehad’, zegt hij. En met een guitige glimlach: ‘Vraag

me naar de preek van pater Luijpen met Kerstmis 1968 en ik

lepel het zo op.’

Bellemakers werd al jong gefascineerd door China. Dat ontstond
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entreegelden en de inzet van

vrijwilligers. Maar de kapel en

het missiehuis moeten ook

onderhouden en verwarmd

worden, om maar eens wat te

noemen. 

Ideeën zijn er best. Een fonds

van de congregatie kan een

begin zijn, en verder een goede

samenwerking met het zorg-

centrum en een woningbouw -

vereniging. ‘Stel dat we hier

deels appartementen maken

waar mensen graag iets meer

betalen om de kapel in stand te

houden’, oppert Janssen.

‘Ik ben blij dat er nu meer contact is met zorgcentrum Vincent

Depaul, de Mgr. Schravenstichting en het Vincent de Paul-

Center in Nijmegen’, zegt hij. ‘Samen gaan we een goed toe -

komstplan maken voor de erfenis van de Lazaristen in

Nederland.’

En weg snelt Raf Janssen, want als een rebel mét een cause is hij

in tal van organisaties actief, zoals de lokale voedselbank. ‘Als je

kritiek hebt op onze maatschappij moet je niet staan toeteren

aan de zijlijn’, zegt hij. ‘Dan moet je meedoen waar je kunt.’

‘Dit is het 
laatste wat we kunnen doen’

Mgr. Schraven en de kerk van China



aan ’s avonds na de recreatie (een kloosterlijke term voor een

gezamenlijke avondzit) van negen tot elf brieven van mission-

arissen te lezen: ‘Wat heb ik genoten van wat zij schreven aan

hun familie of de congregatie over hun dagelijks leven en

werken. Ik herinner me het moment dat de brieven van

Alexander Waelen uit 1916 opdoken, gevonden in een la van

een commode in de boerderij

waar zijn familie woonde. Heel

boeiend.’

Toen Bellemakers China dan

eindelijk zag, was dat een

wonderlijke en gemengde

ervaring. Hij wist er zoveel van

dat hij zich er thuis voelde, en

dat werd versterkt door de

hartelijkheid van de nog door

Nederlandse confraters opge -

lei de priesters en bisschoppen

en de Chinese gelovigen. 

‘Ze waren zo blij dat we kwa-

men’, zegt hij. ‘En tegelijk was

duide lijk dat we voortdurend

in de gaten werden gehou -

den. Een angstig en onvrij gevoel was dat.’

Met elf confraters bezocht Bellemakers in 1997 de stad

Zhending. ‘Opvallend dat de twee monumenten die de inwo ners

van Zhending en de Japanners al een jaar na de moord opricht-

ten bewaard zijn gebleven. Het was logischer geweest als die tij-
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toen Lazarist Harrie Hermans in 1944 godsdienstles gaf op de

Lagere School. ‘Hij schreef het karakter voor mens op het bord’,

zegt Bellemakers, ‘ik vond het buitengewoon interessant.

Hermans werd uitgezonden en we lazen over hem in het blad

Missiefront. Op 25 juli 1951 werd hij opgepakt en werd hij drie

jaar gevangen gehouden. Terug in Nederland vertelde hij over

die jaren van communistische hersenspoeling die ik opzoog.’

Bellemakers las alles wat hij kon vinden over

dat grote, geheimzinnige en ook gevaarlijke

China, in alle talen die hij kende. Hij bereid-

de zich voor op de missie daar, maar door-

dat het land op slot ging kwam daar niets

meer van. Wel kwam hij in 1958 in Rome

nog een confrater uit Hong Kong tegen, die

in het Vaticaan begrip hoopte te krijgen voor de in dat jaar zon-

der toestemming van Rome gewijde Chinese bisschoppen en het

ontstaan van een patriottische kerk.

Het zou uiteindelijk tot 1997 duren, het jaar waarin herdacht

werd dat Schraven en de zijnen zestig jaar eerder werd ver -

moord, dat hij China voor het eerst bezocht. 

Cruciaal vindt hij het dat het verzoek om een proces van

zaligverklaring uit de Chinese kerk zelf is gekomen. ‘Bij ons was

niemand daar zo mee bezig’, zegt Bellemakers. ‘Maar voor hen

is het van belang, ook om als kerk deel te kunnen zijn van China

en haar geschiedenis. Als zij dit vragen, zijn wij verplicht het door

te geven. Het is het laatste dat we kunnen doen.’ 

In 1988 werd Bellemakers provinciale overste. Hij wende zich
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“De echte liefde opent de

armen en sluit de ogen”

S. VINCENT



‘Hopelijk kan het een bijdrage zijn aan

de eenheid van de Chinese katholieke

kerk.’

‘Met enorme inzet van Vincent Her -

mans, Marja Grim en Mgr. Stefan van

Calster is de aanvraag voor de zaligver -

klaring afgerond. In 2017 is het Roermondse dossier door Rome

goedgekeurd. Nu zal de Congregatie van de Heiligverklaringen

in Rome zich erover buigen. Hoelang het nog zal duren voor er

een definitieve uitspraak komt? Ik hoop het nog mee te maken.’ 

Maar er is sinds het verzoek uit China veel meer op gang ge -

komen dan alleen de aanvraag voor zaligverklaring in Rome,

vertelt Bellemakers. Zo is in Broekhuizenvorst een herdenkings -

kapel ingericht, die diepe indruk maakt op de groepen Chinezen

die er de laatste jaren op bezoek komen. 

In China, bij de stad Zhending, wordt in een gedachteniskerk bij-

zondere eer betoond aan hen ‘die hun leven gaven voor hun

schapen’, zoals al sinds 1938 staat op het monument bij de

oude kathedraal. Het heeft bovendien het zelfbewustzijn van de

Chinese katholieken goed gedaan.

Mgr. Schraven en zijn gezellen worden geëerd als ‘Helden van

het Chinese volk’, zegt Wiel Bellemakers – en dus niet alleen van

de katholieken. ‘Dat is het duidelijkste bewijs dat er van Chinese

zijde geen enkel verzet zal zijn tegen een mogelijke zaligver -

klaring.’
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dens de Culturele Revolutie vernietigd waren. Dat is voor mij het

doorslaggevende bewijs dat de hele bevolking van de stad en de

streek de martelaren zijn blijven eren.’

Hij is nog een aantal keren terug geweest naar zijn grote liefde,

zoals hij China noemt. Maar dat eerste bezoek was een eerste

signaal dat de katholieke kerk in China zich oprichtte. ‘Dat

buitenlanders 60 jaar na dat tragische gebeuren in Zhending op

bezoek kwamen, maakte veel indruk.’ 

In een hechte samenwerking met het bisdom Roermond is

het proces van zaligverklaring op gang gekomen. ‘Bisschop

Wiertz vond het vanzelfsprekend om deze dienst aan de

kerk van Zhending te betonen’, memoreert Bellemakers.
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“Beledigingen vergeven is

wonden genezen in je

eigen hart”

S. VINCENT



Stichting betrokken. Als kind al hoorde hij over de moord op de

missiebisschop, die de broer was van zijn oma. ‘Maar niemand

wist waarom en door wie het gebeurd was’, vertelt hij. ‘Op een

dag nam ik me voor: als ik met pensioen ben, zoek ik het uit.’ 

Het was een voornemen met nogal veel gevolgen. Met zijn

vrouw en anderen ‘deden we onderzoek in zo’n tachtig

archieven in heel wat landen’, zegt hij alsof het niets is. ‘En ik

ben nog steeds niet klaar.’

Duidelijk is nu wel hoe het gegaan is, in 1937. Japan was China

binnengevallen en rukte op naar de stad Zhengding. Duizenden

burgers vluchtten naar het terrein van de missie van de

Lazaristen en andere religieuzen. Daar kwamen Japanse solda -

ten na hun overwinning 200 vrouwen voor zich opeisen, maar

Frans Schraven en zijn acht metgezellen weigerden daaraan mee

te werken. ‘U kunt mij doden als u wilt’, moet Schraven gezegd

hebben, ‘maar u geven waar u om vraagt: nooit!’

De mannen werden afgevoerd en dezelfde avond bij een boed-

dhistische pagode doorstoken en verbrand. Het was 9 oktober

1937. Het ging om Lazaristen uit Nederland (3), Frankrijk (2),

Polen (1) en het huidige Kroatië (1), een trappist uit Frankrijk en

een orgelmaker uit Slowakije. Naar verluidt hebben de Japanse

soldaten de Chinese vrouwen daar toen met rust gelaten.

De moord is geen verre geschiedenis,

maar verrassend en pijnlijk actueel. Op

de eerste plaats omdat seksueel geweld

tegen vrouwen allesbehalve iets van het

verleden is. Op kleine schaal maar ook

in oorlogen worden nog steeds talloos
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In 1937 werden bisschop en Lazarist Frans Schraven en
acht metgezellen in China vermoord. Over de toedracht
hing tientallen jaren een ‘mistbank van onzekerheid’,
vertelt Vincent Hermans. Namens de Mgr. Schraven
Stichting verdiepte hij zich in het verhaal, dat het nog
steeds verdient om verteld te worden, zowel hier als in
China.

Het verhaal ging weer leven toen paus Johannes Paulus II

eind vorige eeuw opriep een boek te maken over marte-

laren in de twintigste eeuw. Dat leidde tot een artikel van

Lazarist Wiel Bellemakers over de moord op zijn mede-

broeder bisschop Frans Schraven en anderen, in 1937 in

China. Duidelijk werd dat de toedracht van de moord

onzeker was. Onderzoek was moeilijk, want China was destijds

nog afgesloten van de buitenwereld. 

In 1997 bezocht een internationale groep Lazaristen China. In

dat jaar werd in Nederland voor het eerst een gedenkdienst 

ge hou  den. Dat gebeurde in Lottum, de geboorteplaats van

Schraven. In 2005 verscheen in China een boekje met de

Chinese lezing van de moord. Dit gaf de impuls voor de stich ting

die de naam van de vermoorde bisschop draagt.

Vincent Hermans is vanaf het begin bij de Mgr. Schraven
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Een pijnlijk actuele geschiedenis

De moord op Mgr. Schraven en Gezellen

“Zorg dat men van je

houdt vanwege het voor-

beeld van je leven”

S. VINCENT



volgt de ontwikkeling nauwlettend, merkte Hermans tijdens zijn

bezoeken aan dat land.

Sinds de oprichting van de Mgr. Schraven Stichting in 2008 is er

veel gebeurd. Op de eerste plaats is een uitgebreid dossier

gemaakt dat begin 2014 is aangeboden aan de Vaticaanse con-

gregatie voor de zalig- en

heiligverklaringen. 

Dat gebeurde op verzoek

vanuit China en met steun

van bisschop Frans Wiertz

van Roermond. Het grondig

voorbereide dossier is 1860

pagina’s dik. 

Verder heeft de stichting op

allerlei manieren gewerkt

aan het uitdragen van het

verhaal van Mgr. Schraven als

een icoon tegen seksueel

geweld. Zo is er een

gedenkkapel ingericht in

Broekhuizenvorst. In een afgesloten zijvleugel van de kerk in dat

Noord-Limburgse dorp maakten zo’n 100 vrijwilligers onder lei-

ding van kunstenaar pater Jan Haen CSSR een verbeelding van

het levensverhaal van Schraven. ‘De kapel is op 14 oktober 2012

ingezegend door de Chinese aartsbisschop Savio Hon Taifai’,

vertelt Hermans. ‘Zeer indrukwekkend was daarbij het schriftelijk

excuus dat een speciaal gestuurde vertegenwoordiger van de

Japanse Bisschoppen  con fe ren tie aanbood aan de familie van de

slachtoffers.’ 
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veel vrouwen verkracht of mishandeld. Het geweldloze verzet

van Mgr. Schraven en zijn gezellen roept ontzag en eerbied op.

Daarnaast is de moord betekenisvol voor zowel Japan als China,

vertelt Vincent Hermans. ‘Destijds deden de Japanners alsof

Chinese boeven de daders waren’, zegt hij. ‘Voor Japan is dit een

schandelijk verhaal, dat nog eens benadrukt wordt als er een

zaligverklaring komt.’

Ook voor China is de moord betekenisvol, met name voor de

Chinese katholieken. Hun kerk, die lang deels ondergronds

moest functioneren en nog steeds door de overheid gecon-

troleerd wordt, ziet het verhaal van de martelaars als een steun

in de rug. Het toont aan dat hun kerk niet gesticht is door

slechte imperialisten, maar door mensen die zelfs bereid waren

hun leven te geven voor de Chinezen. Ook de Chinese overheid
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‘Er staan in Zhengding twee monumenten’, vertelt Hermans.

‘Een is er door de Japanners opgericht en een door de Chinezen.

Het is opmerkelijk dat beide monumenten zijn blijven staan in de

Culturele Revolutie. Blijkbaar waren ze zo betekenisvol voor de

bevolking dat de communisten ze niet durfden te slopen.’

Ook is er een project gemaakt voor basisscholen die de

gedenkkapel willen bezoeken; tevens is er een website en een

wandelpad met informatieborden in Lottum, de geboorteplaats

van Schraven. Jaarlijks ontvangt de achterban nieuwsbrieven

over actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen. Een korte film

en misschien zelfs een musical of passie staan op het verlang -

lijstje van de stichting.

De Mgr. Schravenstichting wil tenslotte ook helpen opkomen

voor vrouwen. Dat gebeurt door de ondersteuning van projecten

die gericht zijn op meer zelfredzaamheid en empowerment van

vrouwen. En ook door in 2018 een jaarlijkse oecumenische

gebedsmiddag in te stellen met verwante organisaties, omwille

van het verzet tegen geweld tegen vrouwen. ‘We zijn maar

klein’, zegt Vincent Hermans, ‘maar het verhaal van Mgr.

Schraven en onze inzet mogen er zijn.’
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Sindsdien is elk jaar rond 9 oktober een herdenking georgan-

iseerd, met ‘s morgens een eucharistieviering en ’s middags een

Mgr. Schravenlezing over een gerelateerd onderwerp. Bij deze

gelegenheid kwamen steeds Chinezen uit België, Duitsland en

Nederland naar de kapel.

In 2012 verscheen een stripboek over het verhaal van Mgr

Schraven en gezellen, gemaakt door de Belgische striptekenaar

Geert de Sutter. De uitgave verscheen tegelijkertijd in het

Nederlands, Engels, Frans en Duits. Later volgden in China nog

twee edities in eenvoudig en traditioneel Chinees. Ook werd het

Chinese boekje over bisschop Schraven in het Nederlands uit-

gegeven, net als een boekje over het kunstwerk van pater Jan

Haen onder de titel Over mijn lijk.

De stichting kreeg heel wat uitnodigingen om lezingen te geven.

In 2013 is een promotietour gemaakt

naar het Verre Oosten en zijn lezingen

gegeven in Macao, Hongkong en

Taiwan. In 2015 volgde zo’n reis naar

Polen. 

Ook namen onderzoekers van de sticht-

ing drie keer deel aan symposia in Chinese universiteiten, om het

verhaal ook daar bekendheid te geven: in 2009 in Beijing en in

2014 in Shijiazhuang en Shanghai. In 2017 volgde een extra

conferentie aan de universiteit van Beijing, speciaal gewijd aan

de moord van Zhengding. In diezelfde jaren organiseerde de

stichting samen met het Verbiest Instituut van de universiteit van

Leuven een pelgrimage naar China, naar de plek waar Mgr.

Schraven leefde en vermoord werd. 
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hebben veel met elkaar te maken’, zegt hij. ‘Vincent de Paul

staat voor een manier van werken en naar de wereld kijken.’

Die spiritualiteit van Vincent de Paul ging destijds tegen de

heersende cultuur in - en dat is nog steeds zo. ‘Vierhonderd jaar

geleden was de kerk helemaal op zichzelf gericht’, zegt Van

Knippenberg. ‘Vincent oriënteerde zich juist op de wereld. Hij

wilde zowel zorgen voor mensen als de blijde boodschap

doorgeven, niet alleen door geestelijken in kerken, maar ook

door leken. Jullie klooster is de straat, zei hij, en jullie kapel is de

parochiekerk.’

De inzet van Vincent heeft gehoor gevonden. De wereldwijde

Vincentiaanse beweging telt zo’n 2,5 miljoen mensen. De

Dochters der Liefde vormden op enig moment de grootste con-

gregatie van vrouwelijke religieuzen. ‘Vincent stond voor een

beweging naar buiten toe en dat inspireert nu nog’, zegt Van

Knippenberg. ‘De opdracht is: ga naar mensen toe!’ 

De spiritualiteit van Vincent steunt dus op twee pijlers: missie én

caritas. Of, in de vertaling van het Vincent de Paul Center:

dienen én inspireren. Maar toen Tjeu van Knippenberg en mede-

pionier Marieke van de Ven een rondgang maakten langs aller-

lei projecten en instanties, bleek dat er weinig behoefte is aan

weer een organisatie die goed wil doen. 

‘Er zijn al zoveel plekken waar mensen

in de marge concreet geholpen wor-

den’, zegt Van Knippenberg. ‘Daar

hoefden wij niet weer iets aan toe te

voegen. Het was dus logischer om met
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Het zou toch jammer zijn als de naam en de inspiratie van
Vincent de Paul zou verdwijnen uit Nijmegen? Met die
vraag begon Lazarist Tjeu van Knippenberg in 2010 te
bouwen aan een centrum dat de Vincentiaanse erfenis
vertaalt voor deze tijd. ‘Spiritualiteit en actie horen bij
elkaar. Dat doet mensen goed.’

Nijmegen werd ooit Monnikendam genoemd, omdat na

de oprichting van de Katholieke Universiteit Nijmegen, in

1923, zo ongeveer alle ordes en congregaties in Nederland

(en dat waren er heel veel) er huizen stichtten. Ook de

Lazaristen deden dat: aan de Ubbergseweg, even buiten

de stad, stond tot enkele jaren geleden het studiehuis

Vincentius a Paulo.

In 2010 werd besloten het huis te verkopen, omdat het geen

toekomst had. Maar zou daarmee de naam van Vincentius ook

verdwijnen uit de stad? Tjeu van Knippenberg (1937), Lazarist en

tot zijn emeritaat hoogleraar aan de theologische faculteit van

Tilburg, wilde dat niet laten gebeuren. ‘Naam en identiteit
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Het Vincent de Paul Center richt zich niet op een specifieke doel-

groep. ‘Dat zou misschien beter zijn’, zegt Van Knippenberg.

‘Maar daarmee sluit je onverwachte ontmoetingen uit. Het past

beter bij ons om breed uit te nodigen. Telkens merken we dat

het vruchtbaar is als mensen met verschillende achtergronden

met elkaar in contact komen. In de masterclass, een langere

training die we nu twee keer hebben verzorgd, zitten mensen uit

politiek, onderwijs en maatschappelijke velden naast elkaar.’ 

Een onderdeel van de masterclass is dat de deelnemers in hun

eigen werkomgeving een nieuw project beginnen en dat

onderdeel van hun leerproces laten zijn. ‘Daar zie je dat de

ideeën en ervaringen van mensen met verschillende achtergron-

den elkaar beïnvloeden.’

Het Vincent de Paul Center is in 2012 van de grond gekomen en

heeft een aantal mooie activiteiten opgeleverd. De laatste tijd is

ook de samenwerking met de andere Vincentiaanse actielijnen

aan het groeien: het zorgcentrum, de Kepèlse initiatiefgroep en

de Mgr. Schraven Stichting.

Tegelijk is het best lastig om de organisatie toekomst te geven.

Vind maar eens iemand die een bestuurder en inspirator is als

Tjeu van Knippenberg, of een denker en organisator als Marieke

van de Ven. ‘Dat is niet gemakkelijk’, erkent de eerste. ‘En mis -

schien stopt het over een jaar of zes. Maar dan hebben we een

flink aantal jaren mooie en goede dingen gedaan.’

Het is de kwetsbaarheid van veel organisaties die proberen een

brug te slaan tussen de inzichten van de geloofstraditie en mo -

derne vragen en behoeften in de onkerkelijkte samenleving. 

Of hij een vroom mens is, vraag ik Van Knippenberg in een
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de andere kant aan de gang te gaan: met hoe je kijkt naar de

samenleving en het leven. Er is veel belangstelling voor spiritu-

aliteit in de samenleving, maar er is weinig kennis van de kracht

van de religieuze kant ervan.’

En dus begon het Vincent de Paul Center met een leergang over

de Vincentiaanse oorsprong en inspiratie. Wat zijn de centrale

begrippen? Wat is de betekenis van de deugden die Vincent

onderscheidde? Van Knippenberg: ‘Als taal ontbreekt, gaan op

den duur ook de gedachten ontbreken. Maar als je mensen

helpt stil te staan bij de betekenis van waarden als nederigheid

en zachtmoedigheid, dan kunnen die waarden ook hun denken

oriënteren en hun handelen sturen.’
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Als er ergens behoefte aan is in onze doenerige en indi-
vidualistische cultuur, dan is het reflectie op onze
onderliggende waarden. Voor Marieke van de Ven, be -
stuurs lid en jarenlang coördinator van het Vincent de Paul
Center Nederland, is dat zonneklaar. ‘Als je hier geen aan-
dacht aan besteedt, ontstaat er onvrede.’

‘Flabbergasted’ was Marieke van de Ven (1951) toen er

een uit nodiging kwam van het internationaal bestuur van

de Vin cen tiaanse familie in Philadelphia (VS). Of ze wilden

meedenken in een project over de revitalisering van de

spiritualiteit van Vincent de Paul. ‘Wij? Zo klein als wij

zijn? Zouden wij daar iets over te vertellen hebben?’

Het is waar, het Vincent de Paul Center bestaat maar uit een

kleine club mensen en is pas sinds 2012 actief. Toch is er in die

jaren veel op gang gekomen en geleerd. 

Neem bijvoorbeeld de ondertitel van de stichting: centrum voor
sociale spiritualiteit. Die woorden zijn gevonden om het werken

in de geest van Vincent de Paul te typeren. ‘Toen we begonnen

wilden we ook praktisch werk doen’, vertelt Van de Ven.
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opwelling. Hij moet even nadenken. ‘Niet in de brave, piëtisti -

sche zin van het woord’, zegt hij. ‘Maar als vroom toegewijd
betekent, dan wel. Tot mijn verbazing hecht ik steeds meer aan

het charisma van Vincent. Dat komt omdat hij zag dat geloof de

grond is voor wat je aan liefde en hoop kunt ontwikkelen.

Geloof is het antigif voor de leegte. Het gaat over dat waar ik

mijn hart aan geef, waar ik me aan toevertrouw. Van daaruit heb

ik hoop en heb ik lief.’

In onze samenleving verdwijnt geloof

veelal. Niet alleen het kerkelijke geloof,

het gaat nog een slag dieper. Wat ook

verdwijnt is de bewustwording en het

gesprek over waar mensen zich aan

toewijden, de grond van hun doen en

liefhebben. 

Maar spiritualiteit en actie horen bij elkaar, vindt Tjeu van

Knippenberg. Je moet weten wat je grond geeft om duurzaam

en vruchtbaar te kunnen werken in de samenleving. ‘Die

dubbele oriëntatie hoort bij ons, dat zag Vincent vierhonderd

jaar geleden al haarscherp. Daar hebben we nog veel over te

leren en te delen.’
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de Weekendschool (voor gemotiveerde

kinderen uit kansarme wijken) en werk-

te in de Tweede Kamer. ‘Ik heb altijd

belangstelling gehad voor religie’, zegt

ze. ‘maar heb dat nooit uitgewerkt. Wel

voelde ik dat er echt contact was met

mensen als het ging over liefde,

vertrouwen en bestemming. Het werken voor het Vincent de

Paul Center is ook mijn eigen ontwikkeling geworden.’

Van de Ven leerde Vincent de Paul (1581-1660) waarderen als

een sociale vernieuwer. ‘Ik ben onder de indruk geraakt van zijn

dubbelfocus’, zegt Van de Ven. ‘In zijn tijd was de kerk sterk

naar binnen gericht, helemaal op het geloof. Maar Vincent

merkte hoezeer hij geraakt en verkwikt werd, ook als gelovige,

door het contact met armen en zieken. Volgens hem zijn zij onze

leermeesters. Vincent koos niet voor kerk of samenleving, maar

was radicaal van allebei. Een kenmerkende uitspraak van hem is

dan ook: “Er is liefde genoeg, maar ze is slecht georganiseerd”.’ 

Van de Ven werd de drijvende kracht achter de programma’s van

het Vincent de Paul Center. Sinds haar recente pensionering is ze

bestuurslid, maar ze is nog even actief. De programma’s zijn

vooral gericht op het voeden en uitdiepen van spiritualiteit in

actie. Zo zijn er de Dinsdagconferenties, kleinschalige bijeen -

komsten waarin deskundigen en belangstellenden zich samen

verdiepen in oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit. De con-

ferenties vinden vooral plaats in Nijmegen, af en toe ook in

Arnhem of Panningen.
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‘Kleding en boeken inzamelen, mensen aan de onderkant

ondersteunen. Maar in Nijmegen gebeurde al veel goeds, leer-

den we. En bij alle organisaties die we benaderden merkten we

een verlegenheid als het ging over hun onderliggende waarden,

hun spiritualiteit. Daar hebben mensen in deze tijd weinig taal

voor.’

Die taal is cruciaal, vindt Van de Ven. ‘Er zijn veel mensen die zich

aangetrokken voelen door wat de wereld hoop kan geven’, zegt

ze. ‘Maar als dat niet wordt gevormd en gevoed. ontstaat er

onvrede.’

Voor Marieke van de Ven komen in het Vincent de Paul Center

alle lijnen uit haar werkzame leven samen. Ze deed ervaring op

in onderwijs, politiek en welzijnswerk. Ze begeleidde leerkracht-

en, was beleidsmedewerker bij een ouderenorganisatie, stichtte
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Van de Ven: ‘Begin deze eeuw heeft men aan die universiteit

nagedacht over de principes van de sociale vernieuwer Vincent

de Paul, en hoe die naar deze tijd kunnen worden overgezet. Ze

zijn tot vier inspirerende principes gekomen. Ten eerste: Make no
small plans: denk groot, heb idealen. Vervolgens: People and
process first: zet de mensen voorop, niet de resultaten. Ten

derde: Sustainable institutions, organiseer jezelf duurzaam. En

tenslotte Concern for the poor: de armen staan voorop.’

Een grote activiteit was ook Project 1617. In 2017 was het vier-

honderd jaar geleden dat Vincent de Paul zijn ‘omkeringser va -

ring’ had. Er was een grote internationale conferentie in Rome,

waar Tjeu van Knippenberg en Peter Reijers een lezing hielden.

Dat leidde onder meer tot het verzoek van de internationale vin-

centiaanse familie om advies te geven aan een theologische

studiegroep die de vincentiaanse inspiratie wil herformuleren. 

Spannend is steeds of en hoe het Vincent de Paul Center door

kan gaan, vooral omdat het organisatorisch broos is. Dat geldt

voor meer initiatieven in de religieuze sfeer en in de vincenti-

aanse familie, erkent Van de Ven. 

Maar dat het belangrijk is om mensen sociaal én spiritueel in

beweging te zetten staat voor haar buiten kijf. ‘De tijd van de

grote verhalen is voorbij’, zegt ze, ‘en ook de tijd van de grote

menigten. Het zijn vaak kleine groepen die meedoen, maar die

zijn gemotiveerd en van goede wil.’
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Andere activiteiten zijn meerdaagse retraites, de Vincent

Studiegroep, de publicatie Portretten van Sociale Spiritualiteit
(2017) en de Vincent Leergang, verzorgd in Nijmegen, Tilburg

en Maastricht, bestaande uit vijf bijeenkomsten over leven en

werken van Vincent de Paul. 

Nieuwer zijn de Dantedagen in 2018, twee dagen waarin men -

sen zich samen met wetenschappers en kunstenaars verdiepen

in hun levensbeschouwelijke biografie, aan de hand van de

metaforen die Dante in zijn Komedie gebruikt voor het leven.

‘Eigenlijk gaat ook dit over het proeven van oude en nieuwe

taal’, zegt Van de Ven.

Het paradepaardje van het centrum is de

Masterclass Inspireren en Dienen, die nu

twee keer is verzorgd in het voormalig

klooster ZIN in Vught. Het is een leider-

schapstraject in een aantal meerdaag -

sen, waarin colleges, practica en eigen

praktijkproject worden gecombineerd.

‘Het is geweldig om te zien hoe het leren meteen in de praktijk

terechtkomt’, zegt Van de Ven, ‘en hoe daarover dan weer

wordt nagedacht’. 

De masterclass is mede gebaseerd op het werk van de

Amerikaan Robert Greenleaf over dienend leiderschap. Ook

wordt erin samengewerkt met een universiteit die voort-

gekomen is uit Congregatie van de Missie: de DePaul University

in Chicago. Een van de modulen van de masterclass wordt door

een docent van die universiteit gegeven.
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