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VOORWOORD 

Nederland bekleedt een vooraanstaande plaats in de wereldomvat
tende piissieactie der Heilige Kerk. Verschillende pausen prezen de 
Nederlandse katholieken om hun missieliefde en missieijver. Gezag
volle sprekers gewaagden herhaaldelijk van „Neerlandia docet" op het 
gebied van missieactie. 

Zijn we dan niet gerechtigd pns af te vragen : Vanwaar die missie
ijver en missiebelangstelling bij de Nederlandse katholieken ? Hoe is 
die ijver ontstaan en hoe heeft hij zich ontwikkeld ? Langs welke wegen 
is men moeten gaan om de resultaten, welke we nu opmerken, te be
reiken? Met welke moeilijkheden wellicht had men te kampen? 

Deze studie wil een antwoord geven op deze vragen. 
Werd het geen tijd, dat de Nederlandse missiebeweging haar ge

schiedenis kreeg ? De 17de en 18de eeuw hebben in dit opzicht meer 
betekenis dan men zou vermoeden. De 19de kent een grote bloei der 
missieactie. In de 20ste eeuw wordt het werken voor de missie georga
niseerd en gecentraliseerd. De laatste 150 jaar zijn trouwens van grote 
betekenis voor de geschiedenis van het katholicisme in Nederland. 
Bekwame, diep-katholieke mannen roepen hun geloofsgenoten op uit 
een lange winterslaap ; de tijd der schuilkerken is voorbij ; de emanci
patie der katholieken wordt een feit. Op staatkundig gebied worden 
zij een macht door hechte aaneensluiting ; op kerkelijk gebied behalen 
zij triomfen, vooral door het herstel der hiërarchie ; op sociaal gebied 
worden zij voortrekkers ; voor wetenschap en kunst hebben zij hun 
eigen verdiensten. 

Maar de katholieke schoonheid ontplooit zich voornamelijk in de 
werken van naastenliefde. Naar alle kanten en onder alle aspecten 
wordt de christelijke caritas beoefend. En die christelijke liefde, die als 
eerste beginsel heeft den naaste te helpen in zijn geestelijke noden, 
komt wel het heerlijkst tot uiting ten opzichte van de heidenen en 
niet-katholieken. Nederland heeft een rol te vervullen in de universele 
Kerk. De sensus catholicus, het „sentire cum Ecclesia", kan zich uiten 
in de missieactie. Zelf nog lange tijd missieland zijnde, werkt Neder
land voor de missies door zijn aalmoezen en gebeden en vooral door 
zijn zonen en dochters voor het missiewerk af te staan. 
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De bestudering van dit onderwerp bracht bijzondere en eigenaardige 
moeilijkheden met zich mede. Op de eerste plaats moesten we ons af
vragen met welk tijdstip we zouden aanvangen en waar we te eindigen 
hadden. W e meenden het best te kunnen beginnen met het einde der 
16de epuw, toen de contra-reformatie een opbloei bracht van het gods
dienstig leven in de Kerk. Vurigheid van geloofsleven immers en 
missie-expansie der Kerk houden altijd gelijke tred. De omstandig
heden van deze oorlog verschaften de terminus ad quem. Trouwens 
in deze laatste jaren zien we de definitieve organisatie der missieactie 
hier te lande. 

Een andere moeilijkheid was : wat hebben we te verstaan onder 
„missie" ? In dit werk nemen we „missie" in zijn brede zin : de predi
king en uitbreiding van het Rijk Gods op aarde, de planting der Kerk, 
overal waar zij nog niet gevestigd is of waar dwaling en scheuring 
velen van haar vervreemd hebben. Als missionaris beschouwen we 
hem, die voor dat Rijk Gods in den vreemde gaat werken. De arbeid 
in het eigen land schakelen we uit. " 

Graag betuig ik mijn dank aan allen, die mij met woord en daad 
geholpen hebben. Aan sympathieke belangstelling ontbrak het niet. 
De vriendschap die ik van velen mocht ondervinden, was voor mij 
werkelijk een steun. 

Mijn dank gaat op de eerste plaats uit naar Hunne Hoogwaardige 
Excellenties de Bisschoppen van Nederland, die mij toegang verleen
den tot de bisschoppelijke archieven. Dank verder aan al degenen, die 
zich geduldig onderwierpen aan een vraaggesprek of mij herhaaldelijk 
schriftelijke mededelingen verschaften. Dank, heel speciaal, aan die
genen, die mij aanspoorden dit werk te ondernemen en 'het voort te 
zetten. * 

Grote dank ben ik verschuldigd aan de bibliothecarissen van het 
Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch, van het Diocesaan 
Missiecomité te Sint Michielsgestel, der paters jezuïeten van Mariën-
daal te Grave en van het Berchmanianum te Nijmegen, der domini
canen van het Albertinum en der redemptoristen van de Nebo te Nij
megen, der kruisheren van Sint Agatha te Cuyk, van de R.K. Uni
versiteit te Nijmegen en het Groot-Seminarie te Haaren. 

Dank aan den Nederlandsen Priester-Missie-Bond en het Ariëns-
Missiefonds, welke door hun finantiële steun de uitgave van dit werk 
mogelijk maakten. 
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BESPREKING DER BRONNEN 

I. Archieven 
Onderzocht werden : 

1. Breda : Bisschoppelijk Archief : 
a. Acta Vicariatus Apostolici Bredani ab anno M.D. CCCXLV. 
b. Dossier : Heilige Franciscus Xaverius ; inhoudende allerlei brieven over 

het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. 
2. Haarlem : Bisschoppelijk Archief : 

a. Archief Jacob! Cramer. 
b. Dossier: Betrekkingen met Nederlandsch Indie (Oost en West). 

1. Suriname : brieven van regering, nuntii, vicaril apostolici, faculteiten 
voor missionarissen enz., 1785-1851. 

2. Suriname onder de bisschoppen, 1858-1922. 
3. Correspondentie over Curaçao tijdens de aartspriesters, 1774-1852. 

3. 's-Hertogenbosch : Bisschoppelijk Archief. 
a. Dossier : Ingekomen brieven van vicarii apostolici bij Mgr. Den Dubbelden, 

anno 1831-1851. Brieven van Van Hooydonk, Adm. Ap. van Breda aan 
Mgr. Den Dubbelden, 1831-1851. 

b. Dossier : Correspondentie met de Intemuntii door Mgr. Den Dubbelden, 
Zwijsen, de Vie. Apost van Luxemburg enz. 

с Register Wilmer. Recensio Epistolarum Circularium Rev. D.H. den Dub
belden actorum in conventibus praesertim A.A.D.D. Decanorum Diócesis 
Silvaeducensis ab anno 1832. 

d. Dossier : Ingekomen brieven bij Mgr. H. den Dubbelden ; . . . hoofdzakelijk 
van de Intemuntii Antonucci, Capuccini, Ferrieri en Belgrado, 1831-1850. 
Hierin bevinden zich twee kleine mapjes : 
1. 1846. Correspondentie en petities bij den Koning van de verschillende 

Vie. Apost. naar aanleiding van de wegzending van Mgr. Grooff en 
vier andere R.K. zendelingen uit Java, bij besluit van den G.G. Ro-
chussen. 

2. Correspondentie over het vertrek der E. H. Sanders, Van der Grinten 
en Moonen als Miss. naar Java — en de benoeming van P. M. 
Vrancken, Deken en pastoor van Sittard tot coadj. van den Vie. Apost 
Bataviensis. 

e. Dossier : 1841-1845. Affiliatie van de Broederschap van dep H. Franciscus 
Xaverius met het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs (hoofdzetel 
te Lyon). 

f. Dossier : 1841-1850. Correspondentie van de Intemuntii Ferrieri en Bel
grado met Mgr. Den Dubbelden over onderwerpen van zeer verschillenden 
aard. / 

g. Dossier : Brieven enz. vóór 1842 ingekomen enz., vooral aan het adres van 
Mgr. Den Dubbelden, van de Vicarissen der ¡Districten Nijmegen, Cuyk 
en Druten ; brieven van bulten!andsche bisschoppen, van de Aartspriesters 
en van het Aartsbisdom Mechelen. 

4. Roermond : Bisschoppelijk Archief. 
Oorlogsomstandigheden waren oorzaak, dat dit archief niet grondig kon wor
den doorzocht. Kenners verzekerden echter, dat een onderzoek geen resultaat 
voor deze studie zou opleveren. 

5. Utrecht: Aartsbisschoppelijk Archief: 



«. Dossier 162, nr. 1, 2, 3, brieven van Le Sage ten Broek over het Genoot
schap tot Voortplanting des Geloofs. 

b. Dossier 371, brieven en stukken over de missie op Curaçao en het Genoot
schap van den H. Geest, 1838-1858. 

с Dossier 368, 369, 370, 372, stukken over het geestelijk bestuur van Oost
en West-Indlë en Kaap de Goede Hoop. 

6. Haaren : Archief van het groot-seminarie : 
a. Nagelaten papieren van president Van Gils. 
b. Verspreide stukken. 

7. Sinf Michielsgestel : Archief van het Genootschap tot Voortplanting des Ge
loofs. Kasboeken. 

8. Tilburg : Archief van bet Genootschap der H. Kindsheid. 

- Wanneer nodig, leverde briefwisseling materiaal uit de archieven van in Neder
land gevestigde orden en congregaties. 

De omstandigheden verhinderden een onderzoek in het archief van de apostolische 
intemuntiatuur te 's-Gravenhage en in het Propaganda-archlef te Rome. 

N.B. Archivalia worden in de noten aldus afgekort : BA, 's Bosch, d, 1 = Bis
schoppelijk archief te 's-Hertogenbosch, dossier : ingekomen brieven bij Mgr. Den 
Dubbelden, mapje 1846 enz. 

П. Correspondentie in particulier bezit 

Gegevens over de missieactie der laatste kwarteeuw bevinden zich voornamelijk 
bij hen, die in de missieactie der laatste jaren een rol gespeeld hebben. Zo kregen 
wij inzage van particuliere correspondentie, berustend bij : 

1. Pather H. Ahaus, voornamelijk over de studentenmlssieactie. 
2. Professor G. Brom, te Nijmegen : brieven over de organisatie van de missie-

actie in 1917, voornamelijk van Van Rljckevorsel, Ahaus e.a. 
3. J. M. Drehmanns, c.s.s.r., te Amsterdam : correspondentie met kardinaal Van 

Rossum of diens secretaris over missieactie-aangelegenheden ; o.a. brieven van 
Mgr. Hermus, J. Smit, Al. Slijpen enz. 

4. Rector A. Virgerhoets, te Tilburg : nagelaten papieren van pastoor Van 
Schijndel, over de Boerdonk-aangeïegenheid. 

5. Rector C. de Brouwer van Sparrendaal : eveneens papieren van pastoor Van 
Schijndel. 

6. Mgr. Th. Bekkers. 
7. C. van Dijck, voorzitter Missiecomité bisdom 's»Bosch : de notulen der ver

gaderingen van het Diocesaan Missiecomité van Den Bosch, vanaf 1917. 
8. De nagelaten papieren van pater H. Raymakers berustend in het missiehuis 

„Bisschop Hamer" te Nijmegen ; eveneens een 200 brieven van Mgr. Th. 
Rutjes, van belang voor de beurzenstichtingen in China. Verder verschafte het 
missiehuis van Scheut, bty Brussel, ons gegevens uit brieven van Mgr. Hamer. 

ΙΠ, Interviews 

De volgende personen, die een rol gespeeld hebben In de ontwikkelingsgeschiede
nis der Nederlandse missieactie of mij inlichtingen daaromtrent konden bezorgen, 
werden mondeling of schriftelijk geïnterviewd : 

1. f Dr. H. Ahaus, van MUI Hill. 
2. Prof. Dr. G. Brom, te Nijmegen. 
3. Prof. Dr. A. Mulders, te Nijmegen. 
4. f Mgr. A, Hermus. te Sint Michielsgestel. 
5. f Mgr. С. Prinsen, te 's-Bosch. 
6. Dr. P. van Hasselt, te Beek-Ubbergen, over de Amsterdamse studenten

mlssieactie. 
7. Prof. Dr. B. Molkenboer o.p., te Nijmegen, over Vondel en de missie. 
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8. Dr. G. Gorris, S.J., over Le Sage ten Broek. 
9. Pastoor Van de Noort, o.praem., te Haarsteeg, over de zaak Boerdonk. 

10. A. Popelier, c.i.c.m., te Vught, over de Verenigde Missionarissen. 
11. L. van Rijckevorsel, s.J. 
12. Rector Vingerhoets, te Tilburg. 
13. F. van Hoeck, s.j., archivaris der sociëteit van Jesus. 
14. f Dr. L. de Jonge, s.j. 
15. De missieverenigingen der groot-seminaria. 
16. Dr. F. Feron, president van het groot-seminarie van Roermond. 
17. Prof. Jac. Jansen, te Roermond, redacteur van de „Garde" en „De Kleine 

Apostel". 
18. Dr. J. M. Drehmanns, c.s.s.r., secretaris van kardinaal Van Rossum. 
19. Dr. В. Zuure, witte pater. 
20. H. van Keulen, c.s.s.r., voorzitter van het Apostolaat der Hereniging. 
21. Mgr. Dr. J. O. Smit, te Rome. » 

IV. Lijst van meermalen geciteerde werken 

Aernsbergen, A. J. van, s.j., Chronologisch overzicht van de werkzaamheden der 
jezuïeten in de missie van Nederlandsch Oost-Indië, bij de 75ste verjaardag van 
hun aankomst in de nieuwe missie, 1859-9 Juli-1934, Bandoeng-Amsterdam, 1934. 
(Geciteerd: Van Aernsbergen). 

Albers, P., s.j-. De H.E. Pater Joannes Philippus Roothaan. I-II, 's-Gravenhage, 
1912. 

Allard, H. J., Antonius van Gils, 's-Bosch, 1875. 
Arens, P., s.j., Handbuch der Katholischen Missionen2, Freiburg in Br., 1925. 
Baunard, L., Le Cardinal Lavigerie, I-II, Parijs, 1898. 
Bekkers, Th., Nederland en de missies, z.p., 1927. 
— Le mouvement missionnaire contemporain en Hollande, Parijs, 1927. 
Bibliotheca Carmelitana, I-II2, Rome, 1927. 
(Bossers, Α., c.s.s.r.), Beknopte geschiedenis der katholieke missie in Suriname, Gul

pen, 1884. 
Brandt, J. van den, cm., Les Lazaristes en Chine 1697-1935. Notices biographiques, 

Peking, 1936. (Geciteerd: Van den Brandt). 
•Brevis Conspectus historicus fratrum minorum S.P.N. Francisci Capuccinorum In 

diüonibus neerlandlcis necnon Catalogus fratrum minorum S.P.N. Francisci Ca
puccinorum Provlnciae Hollandicae SS. Trinitatis a die erectionls usque ad cele-
brationem aurei eiusdem jubilei, 1882-20 aprilis-1932, z.p.z.j. ( = B.C.H.). 

Brom, G., Alfons Ariëns, I-II, Amsterdam, 1941. 
— Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland, Leiden, 1933. 
—» artikel „Pays-Bas", in Dictionnaire de Théologie catholique (Α. Vacant et E. 

Mangenot), XII (1933), col. 79-96. 
— Studentenapostolaat, in Organ des Academischen Missionsbundes, Academische 

Missionsblätter, Heft 10, 2, 1922. 
— Wereldapostolaat, G.G.G., nr. 3. 's-Bosch, 1921. 
Brou, Α., s.j., Les Jésuites missionnaires au XIXme siècle, Brussel, 1908. 
Ceyssens, Lucianus, o.f.m., Het onderwijs te Turnhout vóór 1830, Turnhout, 1934. 
C.N.M.A., zie Nerinckx. 
Constantinos, o.m.cap.. De mlssiegedachte bij de volkeren, Eindhoven, 1927. 
Cornelissen, J. D. M., Romeinsche bronnen voor den kerkdijken toestand der Neder

landen onder de Apostolische Vicarissen 1592-1727. I, 's-Gravenhage, 1932. 
(Cramer, J. W.), Mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays-Bas depuis 

leur émancipation en 1798 jusqu'à nos jours, par un électeur néerlandais, Amster
dam, 1849. 

Dahlhaus. G., o.p., Mgr. Martlnus Joannes Niewindt, een levensschets. Baasrode. 
1923. 

Decker, P. de, Les missions catholiques. Introduction à l'histoire des missionnaires 
belges, Brussel, 1879. , 

Descamps, Baron, e.a.. Histoire générale comparée des missions, Parijs, 1932, 
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Drehmanns, J. M., c.s.s.r., Kardinaal van Rossum. Korte levensschets, Roermond-
Maeseijk, 1935. 

Dijck, C. van, Parochiale mlsslecomité's, 's-Bosch, 1939. 
—- Een onmisbaar werk. z.p., 1940. 
Eisen, G. van den, Geschiedenis van de Laüjnsche School fe Gemert, 's-Bosch, 1887. 
Fischer, H., s.v.d., Het missiewerk naar vorenl God wil het, naar het Dultsch vertaald 

door J. Hendrlckx, s.v.d.. Steil, 1913. 
{Foppens, J. F.), Historia eplscopatus Silvaeducensis, Brussel, 1721. 
Freitag, Α., s.v.d., De bloei van het R.K. missiewerk in het tijdperk der Hervorming ; 

Geloof en Wetenschap, serie XII, nr. 4, Nijmegen, 1917. 
Freitag, Α., s.v.d., en Ahaus, Η., Het Godsrijk, Steil, 1940. 
Galm, M.. o.s.b., Das Erwachen der Missionsgedanken im Protestantismus der Nie

derlande, St. Ottilien, 1915. 
Gedenkboek, Nederland en de Missies, 's-Bosch, 1925. 
— van het eerste Nederlandsche missiecongres, gehouden te Maastricht 1921, samen

gesteld door J. Smit, Leiden, 1921. 
— van de Roomsch-Katholieke Interdiocesane missieweek, bij gelegenheid van het 

tweede lustrum der missieactie in Nederland, te Nijmegen 22-29 Mei 1927, Nij
megen, 1927. 

— ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der congregatie van de Religieuzen-
Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal, 1832-
1932, door een religieuze dier congregatie, Roosendaal, 1932. 

Gedenkschrift. Vijf en twintig jaar in Brazilië, gedenkschrift bij het zilveren jubilé 
der Nederlandsche paters franciscanen in Brazilië, door een pater van het com
missariaat, 1899-1924. Weert, 1924. 

Ginneken, Jac. van, s.j., Kruisvaarders van onzen tijd, G.G.G. nr. 5, 's-Bosch, 1921. 
Gouden jubileum der Dominicanermissie op Curaçao 1870-1920, Nijmegen, 1920. 
Goyau. G., L'Eglise en marche, I-V, Parijs, 1930-1936. 
Cogens, Jerome, o.f.m.. Nomenclature méthodique des publications concernant les 

missions franciscaines belges ; recueil offert aux amis des missionnaires, Ant
werpen, 1924. 

Griitin, Joseph Α., The Contribution of Belgium to the Catholic Church of America 
(1523-1857); The Catholic University of America, Studies in American Church 
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EERSTE I f p O F D S T U K 

D E MISSIEACTIE IN NEDERLAND 
IN D E 16de, 17de E N 18de E E U W 

De 16de en 17de eeuw zijn voor de missiegeschiedenis van de Hei
lige Kerk van zeer grote betekenis. Zij zijn immers getuigen van een 
heerlijke opbloei van het missiewezen : de grote orden sturen naar alle 
delen van de wereld haar missionarissen ; — nieuwe congregaties of 
missiesociëteiten, uitsluitend of grotendeels bestemd voor het werk in 
den vreemde, worden gesticht ι ) ; — de sociëteit van Jezus, die mede 
uit de drang naar de bekering der ongelovigen gegroeid was, blijft 
dit apostolaatsideaal, als een wezenselement, getrouw2) ; <— tegelijker
tijd wordt het missiewerk georganiseerd door de stichting van een 
grote centrale te Rome zelf3 ) : <— missietheorieën worden geformu
leerd. 

Vanwaar die g r o t e o p b l o e i v a n d e m i s s i e b e w e g i n g ? 
De contra-reformatie, welke uitgaat van de Kerk zelve, mist ook op 
missiegebied haar uitwerking niet. De missiebedrijvigheid moet niet 
alleen de vruchtbaarheid van de oude Moederkerk tegenover de ketterij 
bewijzen, maar ook door nieuwe aanwinsten in de andere werelddelen, 
herstellen wat de Kerk in Europa verloren had. 

Deze vernieuwde missiebeweging zal voornamelijk onder leiding 
staan van Rome zelf4) , vooral nu de Portugees-Spaanse macht steeds 
meer en meer gaat verdwijnen. Vroeger immers ging, met goedvinden 
van de Heilige Stoel, de feitelijke missieactie voornamelijk uit van de 
regerende vorsten en de afzonderlijke orden. In ruil voor buitenge
wone voorrechten en concessies, hun door de Pausen geschonken, 
zorgden de Portugese en Spaanse koningen voor het materiële onder
houd der missies en missionarissen. Het ideaal der Middeleeuwen : het 
samengaan van Kerk en Staat, van missie en kolonisatie, moet men 

1 ) Zo b.v. de Lazaristen, in 1632 ; de Société des Missions étrangères de Paris, 
in 1658. 

2) Vgl. J. A. Otto, s.j., Werden and Wesen des Igrmtianischen Missionswillens, 
in MWR, 3 (1940), biz. 109-127; en M. Smits van Waesberghe, s.j.. De geest van 
St.Ignatius in zijn orde, (Utrecht), 1940, biz. 16, 59, 139. 

3) In 1622, oprichting der Congregatio de Propaganda Fide. 
4) Schmidlin, Katholische Missionsgeschichte, biz. 206. 
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voor ogen houden, wil men de ontwikkeling der missie, onder invloed 
van het Spaans-Portugees patronaat, goed verstaan6). Het zou on
rechtvaardig zijn, de onsterfelijke verdiensten van het patronaat te 
willen ontkennen6). Nooit is er een aanzienlijker aantal missiona
rissen naar het missieveld getrokken, dan in de beide eeuwen der grote 
ontdekkingen. De missionarissen behoeven zich nog niet, door middel 
van verzoekschriften, tot de weldadigheid der christenen van Europa 
te wenden, — hun koninklijke beschermheren voorzien in al de nood-
wendigheden der missie7). Alleen al de finantiële ondersteuning der 
missie door het koninklijk patronaat is niet hoog genoeg te schatten 8 ). 

Mettertijd komen ook de schaduwzijden van het patronaat te voor
schijn9). Het volstrekt nationale karakter der missionering, waarbij 
zelfs geruime tijd buitenlandse missionarissen worden uitgesloten10 ) ; 
het aanstellen van vaak totaal ongeschikte elementen voor de geloofs
verkondiging en vooral het herhaaldelijk ingrijpen van de wereldlijke 
macht in zuiver-kerkelijke aangelegenheden, moeten, op de duur, nood
lottig en remmend werken. Langzamerhand ook gaat de machtspositie 
van Portugal en Spanje over in handen der Hollanders en Engelsen, 
die meestal vijandig staan tegenover de katholieke missie n ) . Het is 
een feit, dat het verschijnen van den protestantsen Hollander in de In
dische Archipel en waar ook, veelal tot de ondergang van de missie 
voert12 ). Toch blijven de behoeften der missies steeds groeien, terwijl 
de materiële steun, uitgaande van de Spaans-Portugese landen, minder 
wordt. Duidelijk doet zich dan ook de noodzakelijkheid gevoelen van 
een grote missiecentrale, van waar missionarissen kunnen worden uit-

e ) Vgl. Α. Freitag, s.v.d., Dee Aufschumng des katholischen Missionswerkes, in 
J. Scheuber, Kirche und Retormation, Bonn, 1928, blz. 291-334. Vgl. de Nederlandse 
vertaling hiervan : De Woei van het RJC. Missiewerk in hei tijdperk der Hervorming, 
blz. 8. 

β ) Het patronaat werd voor de Spaanse missies opgericht in 1508, door de bulle 
Universalis Ecclesiae, van Paus Julius II ; voor de onder Portugal staande gebieden 
in 1514, door de bulle Dum {idei constantiam, van Leo Χ. 

7 ) Freitag, De Woei.... blz. 9. 
s ) A. Freitag, s.v.d-, Spanische Missionspolitik im Entdeckungszeitalter, in Z M , 

3 (1913), blz. 11-28. 
9 ) Vgl. over het patronaat : Adelhelm Jann, o.m.cap., Die Katholische Missionen 

in Indien, China und Japan. Ihre Organisation und das portugesische Patronat vom 
15. bis 18. Jahrhundert, Paderborn, 1915 ; Serafini Leite, in Dictionnaire de Théo
logie Catholique (A. Vacant en E. Mangenot), vol. XII, col. 2612-2634, s.v. Por
tugal. 

1 0 ) De Portugese politicus zag in lederen missionaris van een andere nationaliteit 
een gevaar, en de Spaanse gouverneur in eiken nlet-Spaansen geloofsbode, een poli
tiek agent. Missionarissen van zogenaamd politiek-gevaarlijke naties werden uit hun 
koloniale missiegebieden geweerd of verbannen. Missionarissen van andere naties 
werden wel toegelaten, maar in beperkt aantal en onder zekere, vernederende voor
waarden : de familienaam moest veranderd en van de kant van den missieoverste 
moest garantie gegeven worden voor de onschadelijkheid van den missionaris. Vgl. 
Streit. V, blz. VIII. 

1 1) De Jong, Handboek der Kerkgeschiedenis, III, blr. 443. 
^ ) В. J. J. Visser, Onder de Compagnie, Batavia, 1934, blz. 9. 
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gezonden naar die streken, waar er het meest behoefte aan is ; — 
van waar ook de missiesteun kan verdeeld worden. Deze centrale be
hoort gevestigd te zijn in het centrum der christenheid, te Rome. 

Het is wel opmerkelijk, dat vanuit de Nederlanden het eerst stem
men opgaan tot s t i c h t i n g v a n e e n R o m e i n s e c o n g r e 
g a t i e , welke tot taak moet hebben-: de behartiging der missiebe-
langen. Het Zuidelijk gedeelte der Nederlanden maakt weer goed, 
wat het Noordelijk deel, het protestantse Holland, voor de Kerk ver
nietigt. Het is te begrijpen, dat in deze periode Noord-Nederland 
weinig van zich laat horen op gebied van missieactie. De omstandig
heden zijn er niet gunstig voor. De koloniën, waarheen het geloof door 
het katholieke Spanje-en Portugal was gebracht, worden stelselmatig 
van alle „papisme" gezuiverd. Geen wonder dus, dat zelfs pogingen 
tot missionering onmogelijk door de Hoogmogende Heren, die hier het 
roer van staat in handen hadden, konden „gepermitteerd" worden 1 3 ) . 
Noord-Nederland is zelf een missieland : de katholieke eredienst trekt 
zich terug in de binnenkamers ; vrijheid van geloofsbelijdenis of gods
dienstoefening kent men niet ; de eigen geestelijkheid is gering in aan
tal en moet van elders worden aangevuld14 ). Het zijn daarom voor
namelijk de Zuidelijke Nederlanden waar wij sporen vinden van 
missieactiviteit, maar toch blijft ook het Noorden een aandeel daarin 
opeisen,, ondanks de sombere toestanden, die dat niet zouden doen 
vetwachten. 

Een Frans historicus schrijft over de N e d e r l a n d s e m i s s i e -
t h e o r e t i c i : 

„Men vond in de Zuidelijke Nederlanden, op het einde der 
16de en in het begin der 17de eeuw, niet alleen personen, 
die gereed stonden hun zweet en zelfs hun bloed te vergieten 
voor de Kerk, maar men vond er ook die, bezeten als het ware 
door het missieprobleem, slechts één zorg kenden, namelijk 
de beste methoden uit te denken voor een snelle versprei
ding van het Heilig Evangelie. De missiegedachte inspireerde 
toen, in de Zuidelijke Nederlanden, bekende theoretici, die te 
Rome wisten te insisteren, opportune et importune, opdat hun 
theorieën zich zouden kunnen verwezenlijken in practische 
instellingen, opdat hun apostolische dromen zouden kunnen 
worden omgezet in veroverende werkelijkheden" 1 5 ) . 

' W i e zijn die Nederlandse missietheoretici ? 

13) Hoeven, De Katholieke Missies, blz. 290. 
14) Th. Bekkers, Nederland en de Missies, in Kerk en Missie, 7 (1927), blz. 129. 
16) Goyau, L'Eglise en marche, I, blz. 54. 
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J o a n n e s V e n d v i l l i u s 1 6 ) , de latere bisschop van Doornik 
(1588-1592), heeft de verdienste de eerste te zijn geweest, die het idee 
tot stichten van een college der Propaganda, voor de vorming van 
missionarissen, tot werkelijkheid wilde brengen. Toen hij nog pro
fessor was aan de Leuvense Universiteit overhandigt Vendvillius, in 
1567, een memorandum aan Paus Pius V, over het plan tot oprichting 
van een missieseminarie. In 1578 wendt hij zich tot Gregorius XIII. 
Als bisschop van Doornik bespreekt hij de zaak opnieuw, bij zijn be
zoek ad limina, met Sixtus V, in 1589, maar verschillende omstandig
heden staan de uitvoering van zijn plan in de w e g 1 7 ) . Toch is ten
minste dit bereikt, dat het idee, de stichting van een Propaganda
college, openbaar wordt gemaakt. 

Wat beoogde Vendvillius? Hij verlangde, dat in de voornaamste 
steden van de Kerkelijke Staten seminaries zouden worden opgericht 
voor de opleiding van een bepaald aantal leerlingen tot het apostolaat. 
Het voorbeeld, door Rome gegeven, zou dan ook in andere landen 
navolging vinden. 

„Vooral zou ik verlangen," schrijft hij, „dat er ook derge
lijke seminaries werden opgericht in onze Nederlanden (in 
Belgio nostro) 1 8 ) > die twee beroemde universiteiten19) tellen, 
waar niet alleen de professoren, maar ook veel studenten, bij 
hun studies in de Letteren en Wijsbegeerte, nog voegen een 
degelijke zorg voor de christelijke godsvrucht. Ik zou me al 
zeer sterk vergissen, of heel slecht de natuurlijke eigenschap
pen van onze Nederlanders kennen, als deze landen niet vele 
degelijke arbeiders zouden schenken ; vele, maar ook dappere 
en zeer geschikt om vreemde talen aan te leren. De instelling 
van dergelijke seminaries, ook in dit land, zou er buitengewoon 
veel toe bijdragen om hen tot de Kerk terug te brengen, die, 
hier in dit land en in de nabijgelegen provincies, door ketters 
zijn overgehaald"20). 

1 6 ) Joannes Vendvillius werd geboren in Sainghln-en-Mélantois, in 1527. Hij werd 
professor In het burgerlijk recht aan de universiteit van Leuven ea trad, na de dood 
van zijn echtgenote, In de geestelijke stand. In 1588 werd hij bisschop benoemd van 
Doornik, waar hij stierf In 1592. Vgl. H. van der Linden, in Biographie Nationale 
de Belgique, XXVI, col. 576 ; Possoz, Vie de Jean Vendville, mort évêque de Tour-
nay en 1592. Rijssel, 1862. 

и ) Streit, I, nr. 180. 
1 β ) W e vertalen : „In Belgio Nostro", door : „In onze Nederlanden" ; vgl. L. van 

der Essen, Besef van Nederlanderschap bij uitgeweken Nederlanders in de XVI' 
XVU-XVIlIde eeuw, in Nederlandsche Historiebladen. 2 (1939), blz. 33-42 ; zie blz 
33, noot 2 : „Al wie een weinig op de hoogte is van de XVIde eeuwse toestanden, 
weet, dat Belgi niet door Belgen, maar door Nederlanders moet vertaald worden". 
Vendvillius schijnt toch de Noordelijkste provincies (Holland enz.) uit te zonderen ; 
vgl. het slot van het citaat : „In ons land en in de nabijgelegen provincies". 

1 9 ) Leuven en Douai. 
2 0 ) Goyau, a.w., blz. 70. 
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Het memorandum van Vendvillius21 ) schijnt toch niet voldoende 
indruk te Rome hebben nagelaten, al is het een der merkwaardigste 
documenten voor de ontwikkeling der missiegedachte in de 16de eeuw. 
Men is het daar, na enige jaren, zelfs geheel vergeten. Want, wan
neer vanuit Rome aan alle bisschoppen gemeld wordt de stichting van 
de Congregatio de Propaganda Fide2 2) , dan herinnert Nicolaas Zoes 
(Zoësius), bisschop van 's-Hertogenbosch (1615-1625), kardinaal 
Odoardo Farnese er aan 2 3 ) , dat „Joannes Vendvillius, zaliger ge
dachtenis, vervuld van ijver om de godsdienst en de hele christenheid 
te helpen, driemaal naar Rome gegaan is om zijn geschrift over de 
geloofsverbreiding, hetwelk hij na jaren nadenken vervaardigd had, 
aan de H. Stoel aan te bieden en te vragen om het te doen uitvoeren". 
Zoes geeft den kardinaal een korte samenvatting van het memoran
dum en vraagt of het nodig is het werk naar Rome op te sturen24). 

Goyau schrijft terecht, dat, wanneer ooit een volledige geschiedenis 
geschreven mocht worden van de Congregatio de Propaganda Fide en 
van het Romeinse College der Propaganda25), daarin aan Vendvillius 
zijn hem rechtmatig toekomende plaats moet gegeven worden2 6). 

Toch zijn er te Rome veranderingen op til ; verschillende feiten 
duiden reeds aan, in welke richting een centralisering tot stand zal 
komen. Pius V stelde, in 1568, twee commissies van kardinalen in, 
een voor de bekering der ketters en een andere voor de bekering der 
ongelovigen. Gregorius XIII riep een nieuwe commissie de rebus Grae-
corum in het leven, terwijl Clemens VIH het college voor de Griekse 

η) De volledige titel luidt, volgens Streit, f.a.p. : Scriptum D. Joannls Vendvillli, 
episcopi TomacensU, regil senatoris, ad Pontlficem Maximum de medio quodam 
permagni, ut videtur, momenti, quodque efficacissimum fore videtur ad insigniter 
propagandam religionem chrìstianam et revocandum plurìmos ab haeresi et schismate, 
tam in orbe christiano quam extra eum, plurimosque corum, qui Christian! quidem 
sunt et catholici, sed partim Christiane vivunt, adducendum ad vitam emendatiorem, 
et brevi praeparandos permultos atque adeo satis multos praestantes operatic», valde-
que idóneos ad lila, Deo juvante, praestanda. Cum appendice, quae Inter alia рго-
ponit medium quoddam expeditissùnum ad obtinendum, ut in orbe christiano sint 
perbrevi multi boni et praestantes condonatores et confessaril, qui episcopis et 
rectoribus ecclesiarum parochiallum sint magno auxilio ad vehementer promovendum 
salutem animanun ipsis commissarum. 15S9. Dit memorandum werd in 1870 uitge
geven door E. H. Reusens : La première ideé du collège de la Propagande ou mé
moire présenté en 1589 par Jean VendviIle, évêque de Tournai, au Souverain Pontile, 
Sixte V, Doornik, 1870. 

8 2 ) Comelissen, Romeinscke Bronnen, noot bij nr. 376. 
2 8 ) Cornelissen, a.w., nr. 377 ; brief van 25 April 1623 aan Kardinaal Odoardo 

Farnese. Zoes was tweemaal met Vendvillius naar Rome meegetrokken : „Fui bis 
tune, in minoribus constitutus, in ipsius comitatu". In 1598 geeft Zoes te Douai uit : 
D. Joannis Vendvillii, episcopi Tornacensis, juris doctoris et concilliarii Regis Catho
lici in Concilio privato. Vita. 

2 4 ) „Ad juvandas sanctas cogitationes Suae Sanctitatis et S. Congregationis ab 
ea ad fidem propagandam institutae" ; brief van 25 April 1623 ; vgl. Comelissen, 
f.a.p. 

2 5 ) In 1627 werd door paus Urbanus VIII het Collegium de Propaganda Fide 
gesticht. 

™) Goyau, a.w.. blz. 54. 
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aangelegenheden uitbreidde tot een commissie van negen kardinalen 
super negotiis sanctae f idei et religionis catholicae, die de belangen der 
Oosterse Kerk moest blijven behartigen, maar bovendien tot taak 
kreeg: de verbreiding van het katholieke geloof over de wereld2 7). 
Na de dood van Clemens VIII kwam deze commissie echter niet meer 
bijeen. Het eigenlijke idee om te komen tot een centrale leiding van 
het missiewerk wordt nu vooral gepropageerd door de carmelieten 
Thomas a Jesu en Joannes a Jesu Maria en den capucijn Hieronymus 
van Narni2 8) . 

De Brusselse carmelietenprior, T h o m a s a J e s u , ontwierp, in 
1613, in zijn: De procuranda salute omnium gentium of: Thesaurus 
divinae sapientiae29), een volledig organisatieplan, zowel voor de 
missieactie in de moederlanden als voor de eigenlijke uitzending. Al
hoewel Spanjaard van geboorte30), geeft hij echter zijn hoofdwerk te 
Antwerpen uit, tijdens zijn prioraat te Brussel31). Hij is een systemati
serend missietheoreticus. Zijn werk gaat uit van zijn conceptie der 
ene, algemene Kerk. De verschillende delen vormen samen een orga
nisme, een theorie, de verzamelde grondstellingen van een missie-

S 7 ) A. Mulders, De ¡urisdicHeregeling van „Sanrta Dei Ecclesia", ia HM. 20 
(1938-1939), blz. 213-224. 

2 e ) Vgl. over Joannes a Jesu Maria : Ambrosius a S. Teresia. Bio- Bibliographia 
missionaria ordinis СагтеШагит Discalceatorum, Rome, 1941, blz. 29 en 32 ; Fray 
Florencion del Nino Jesus, La orden di Sania Teresa, la fundación de la Propaganda 
Fide y las misiones carmelitanas. Madrid, 1923. Over Hieronymus a Nami, zie : 
Cutbert, o.m.cap., / Cappucini, Un contributo alla storia della Controrriforma, 
Faenza, 1930. blz. 399. 

SB) De volledige titel van dit werk luidt : De procuranda salute omnium gentium, 
schismatlcorum, ludaeorum, Saracenorum, caeterorumque infidelitun libri XII. Quibus 
Impilssimarum sectarum, maxime orientallum, ritus ad historiae fidem narrantur, 
errores ad veritatis lucem confutantur. Accedit pro laborantibus Ínter infideles brevis 
casuum resoluüo, gratiarum ac privilegiorum compendium, et pro conversis Cate
chismus. Cum indicibus rerum et materiarum copiosissimis. Auctore R.P. Thoma a 
Jesu Biatensi, Ordinis Carmelltarum discalceatorum in Belgio superiore. Antverpiae 
sumptlbus Viduae et heredum Petri Beller!, sub scuto Burgundiae, 1613 ; vgl. Streit, 
I, nr. 340. Het andere : Thesaurus divinae sapientiae in gentium omnium salute pro
curanda . . . , bij denzelfden uitgever, in 1613, heeft enkel een andere titelpagina als 
het vorige ; vgl. Streit, I, nr. 341. 

3 0 ) Thomas a Jesu, in de wereld Didacus Sanchez Davüa, was geboren te Baëca. 
In Andalusië, ± 1568 en stierf te Rome, 26 Mei 1627 ; vgl. Bibliotheca Carmelitana, 
I, Rome, 1927, col. 815-819 ; Rousseau, L'Idee missionnaire aux Х Іпіе et XVIIme 
siècles, Parijs, 1930, blz. 68. Zie ook Bio-Bibliographia missionaria ordinis Carm. 
Disc., blz. 41; Wilmet, Calendrier historique des Saints personnages de la Belgique, 
Doornik, 1877, blz. 55. 

3 1 ) In 1940 verscheen een nieuwe editie van het werk vanThomas a Jesu: De pro* 
curanda salute omnium gentium, te Rome, door de zorgen van p. Thomas a Jesu, 
o.carm., professor in de missiologie. Het werk bevat eigenlijk twaalf boeken, maar 
de nieuwe editie van 1940 geeft slechts de eerste vier boeken : I. De juvandis in-
fidelibus, ubi de necessitate, dignitate et utilitate hu jus praestantissimae functionis 
agitur ; II. Ad quem potissimum pertineat infidellum salutem procurare ; ΠΙ. De 
elegendls atque' efformandis mlnlstris et de aliis mediis ad propagandam fidem ani-
marumque conversionem procurandam spectantibus ; IV. De ingressu et progressu 
minlstrorum inter infideles ас de ratione agendi et juvandi omnes gentes. 
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systeem 3 2) . Dank zijn hooggeplaatste vrienden aan het pauselijk hof 
worden zijn voorstellen in overweging genomen en door een van hen, 
Kardinaal Ludovisi, aartsbisschop van Milaan, wanneer deze, in 162L, 
als Gregorius XV, de pauselijke troon bestijgt, ook tot uitvoering ge
bracht 33). Op Driekoningen 1622 (6 Januari), stelt deze paus de 
Sacra Congregatìo de Propaganda Fide in, samengesteld uit dertien 
kardinalen, twee prelaten en een secretaris. De 22ste Juni van hetzelfde 
jaar, richt hij deze congregatie canoniek op door de constitutie Inserti* 
tabili divinae en bij motu proprio van 14 December d.a.v.. Cum inter 
multíplices, omschrijft hij haar gebied*4). 

Ongeveer terzelfder tijd, in 1618, richt een oud-missionaris van 
China, de Zuid-Nederlandse jezuïet, N i c o l a a s T r i g a u l t uit 
Douay, zich met een verzoek tot den koning van Spanje, Philips III. 
Uit eigen ondervinding weet hij, dat, ondanks de hulp van staatswege, 
toch in alle missies gebrek heerst aan missionarissen en hulpmiddelen. 
In deze behoeften te voorzien is daarom het doel van het- Memorial, 
dat hij den Spaansen koning aanbiedt35 ). Hij spreekt over de middelen 
om ons heilig geloof uit te breiden : ever de grootheid dier onder
neming ; de noodzakelijkheid en het nut ervan en eindigt met het be
antwoorden van enige moeilijkheden. Trigault vormt ook een heel plan 
voor de inzameling van gelden. De lasten moeten onder velen ver
deeld worden. Koning en paus zullen samenwerken. Overal moeten 
montes de la propagación worden ingericht, naar het model der montes 
pietatis36). Bekende predikanten zullen in naam van koning en paus 
het werk overal bekend maken. In bijzondere centra moeten comité's 
gevormd worden met de titel : Propagadores de nuestra santa Fé, die 
het werk over heel de wereld zullen uitbreiden. Rijke privileges, zowel 
geestelijke als tijdelijke, bijzondere aflaten worden geschonken ; sta
tuten en vaste regels worden opgesteld. Eindelijk zou dan te Rome of 
in Spanje een centrale moeten worden opgericht voor de verdeling der 
gelden 3 7 ) . 

Dit plan van Trigault is nooit tot uitvoering, gekomen, m a a r . . . zou 
dit Memorial geen, invloed hebben uitgeoefend op de stichting van de 
Propaganda Fide in 1622? W e weten het niet. 

* 
^ ) Streit, I, ш·. 340. 
а з ) Dat het werk van Thomas a Jesu te Rome gewaardeerd werd, blijkt wel 

hieruit, dat de Congregatìo de Propaganda Fide, in 1624, besluit, op kosten van de 
Propaganda, 80 exemplaren te kopen en deze gratis aan vertrekkende missionarissen 
mee te geven, en dat paus Urbanus VIII aan het algemeen kapittel der carmelleten 
vraagt een nieuwe uitgave te bezorgen. Vgl. Streit, I, nr. 340. 

3*) Mulders. a.a., blz. 218. 
35) Memorial al rey nuestro señor, cerca de ta propagación de nuestra santa Fe, 

por el padre Nicolas Trigaucio, Religioso de la Compania de Jesu, Procurador de 
la China. 

3 0 ) D.i. banken van lening. 
37) В. Biermann, о.р., Ein algemeines Werk der Glaubensverbreitung am Anfang 

des 17. Jahrhunderts, in ZM, 24 (1934), blz. 284-288. 
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Van betekenis in de geschiedenis der missiegedachte is ook het werk 
van den Utrechtsen apostolischen vicaris, P h i l i p p u s R o v e n i u s 
(.1614-1651) 3 8 ) : Tractatus de Missionibus39), in 1624 te Leuven uit
gegeven en later herhaaldelijk herdrukt40). Rovenius had dit werk 
ontworpen tijdens zijn verblijf te Rome (1622-1623) en schijnt het 
geschreven te hebben in een enigszins vijandige stemming tegenover 
de regulieren, welke hij als minder geschikte missionarissen voor
ste l t 4 1 ) . Misschien was dit wel bedoeld als reactie op de Stimulus 
Missionum4?) van Thomas a Jesu, in 1610 te Rome uitgegeven, waar
in de zorg om de heidenen te bekeren voornamelijk aan de bedelorden 
toebedacht werd 4 3 ) . Wellicht is het ook verklaarbaar door de moei
lijkheden, welke Rovenius van de kant der religieuzen ondervond in 
zijn apostolisch vicariaat4 4). 

Zijn missietractaat omvat vijf delen, waarin hij successievelijk be
handelt : de grootheid van de oogst en het kleine getal der werklieden, 
terwijl hij de nadruk legt op de noodzakelijkheid van het missiewerk ; 
het tweede deel handelt over de vraag aan wier zorgen de missies 
moeten worden toevertrouwd; het derde over de middelen om vele 
geschikte missionarissen te krijgen; de beide laatste delen handelen 
over de binnenlandse missies 4 5). De eigenlijke heidenmissie wordt er 
maar weinig in vermeld. 

Vanwege sommige uitlatingen aan het adres der kloosterlingen, 
welke hij, zoals we reeds zeiden, als minder geschikte missionarissen 
voorstelt, wordt Rovenius heftig aangevallen, zodat de nuntius te 

S 8 ) J. de Jong, РЫІірриз Rovenius en zyn bestuur der Hollandse zending, In 
Archief Aartsbisdom Utrecht. 50 (1925), blz. 1-401. 

3 9 ) Tractatus de Missionibus ad propagandam fidem et converslonem infidellum 
et haereticorum InsUtuendis, In quinqué partibus dlstributus omnibus qui animarum 
curam gerunt perutilis. Auctore Reverendissimo et Ш. D. Philippo Rovenio, Archie
piscopo Philippensl, Vicario Apostolico, Lovanll typis Henrici Hastenli, MDCXXIV. 
Vgl. Streit, I, nr. 420 en 427. 

4 0 ) Utgaven zijn bekend van 1624, 1625, 1626, 1668, 1669. 1696, 1735, 1747. 
4 1 ) Mulders, Inleiding tot de missiewetenschap, blz. 121. 
4 2 ) Stimulus Missionum : sive de propaganda a religiosis per universum orbem 

fide ; ubi de dignltate hujus functìonis ; et quod animarum cura, post ecclesiae prae-
latos, praecipue ad religiosos ordlnes pertinet Adjuncta brevi collectione privUegio-
rum et gratiarum, quae a Summis Pontifidbus xoncessae sunt religiosis inter heré
ticos et infideles, in propagatione fidel laborantibus. Auctore R.P. Thoma a Jesu . . . , 
Rome. 1610. Vgl. Streit, I, nr. 312. 

43 ) Ook in De procuranda salute omnium gentium, wijdt Thomas a Jesu een ge
deelte van het tweede boek hieraan, dat de zorg om de ongelovigen te helpen, voor
namelijk aan de bedelorden moet toevertrouwd worden ; vgl. de nieuwe uitgave, 
1940, blz. 142-165. 

4 4 ) De eerste uitgave van Rovenius' werk, Leuven 1624, werd op verzoek van de 
religieuze orden, door den nuntius. Guidi di Bagno, uit de handel genomen en een 
exemplaar werd naar Rome ter beoordeling opgestuurd. De nieuwe druk, Parijs 
1625. voorzien van verschillende goedkeuringen, werd opnieuw door den nuntius 
verbpden. De derde uitgave, 1626, kreeg evenwel zijn officiële goedkeuring. Vgl. 
De Meester, Correspondance du nonce Guidi di Bagno, I, blz. XXXII. 

« ) Streit, I, nr. 312. 
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Brussel tegen het boek meent te moeten optreden. De schrijver vindt 
echter te Rome een vurig verdediger in Camillus Caesar, die als censor 
was aangewezen. Deze geeft, na onderzoek der bewuste passages, een 
zeer vleiend voorwoord San de tweede uitgave van het werk 4 6 ) . 
Evenwel heeft men het vermoeden geuit, dat Rovenius' werk door 
Jansenius zou geïnspireerd zijn4 7). 

Het ook in de Nederlanden verschenen werk van den carmeliet 
M a t h i a s a C o r o n a , De Missionibus Apostolicis, schijnt reeds 
sporen te dragen van het vervaltijdperk der missies en der missielitera
tuur 4 8) . 

D e g r o t e v e r d i e n s t e v a n d e z e en andere t h e o r e t i c i 
van de missiegedachte uit deze eeuwen,,ligt voornamelijk hierin, dat 
zij, door de nadruk te leggen op het geestelijk karakter van het missie
werk en op het feit, dat de activiteit der missionarissen verbonden 
moet zijn met het gezag van Rome, zeer tactvol hebben duidelijk ge
maakt, dat het missioneren geen directe taak is van de Staat. Er lag 
immers een gevaar in, dat de Spaanse en Portugese koningen, met 
welke goede bedoelingen zij ook bezield waren voor de uitbreiding van 
Christus' naam op aarde, toch deze taak graag gingen beschouwen 
als een soort van geestelijk departement in hun koloniaal program ; 
aldus opgevat konden de missies aanhangsels worden van staats
kerken4»). 

De katholieke missieliteratuur heeft ook invloed uitgeoefend op het 
bewustworden van de zendingsgedachte bij de Hollandse protestan
ten 5 0 ) , wier voorbeeld weer ingewerkt heeft op de lutheranen in 
Duitsland51). In de polemiek met de protestanten wordt de missie 
betrokken. De missiearbeid der katholieken doet dienst ofwel als een 
bewijs voor de heiligheid der katholieke Kerk of als een recht
streeks argument voor haar waarheid en echtheid. Daartegenover be
sluit men uit het gemis aan missiearbeid bij de protestanten tot niet-

46) „Venio non ut censor acutulus, sed ut defensor acerrimus, quod praestare 
Intendo examinando loca suspecta". Zijn slotoordeel luidt : „Ceterum opus est erudl-
tissimum, pium, optimonim consiliorum feracissimum, pro fidei propagatlone et 
quaestu, atque regimine animarum dlgnissimum, quod semper prae manibus habeatur, 
tum ab Illustrissimis Cardinalibus, qui praesunt congregation! de propaganda fide, 
tum ab episcopis et curam animarum habentibus, tum denlque a superioríbus reli-
glosorum. Ideo non modo non prohiben sed approbari debere sentio ". Vgl. Streit, I, 
пг. 427. 

'47) J. Schmidlin, Katholische Missionstheoretiker des 16. und 17. Jahrhunderts, in 
ZM, 1 (1911), blz. 213-227; vgl. vooral blz. 223, noot 2. 

4 β ) Mulders, a.w., blz. 122. Over Mathias a Corona, vgl. Bibliotheca Carmelitana, 
II, col. 407 ; Wilmet, Calendrier historique des Saints personnages de la Belgique, 
blz. 21. 

4 β ) Goyau, a.w., I, blz. 118. 
5 0 ) Vooral Gijsbertus Voetius (1589-1676), de eerste protestantse theoloog, die 

een zendingstheorie tracht op te bouwen, heeft onder Invloed gestaan van de katho
lieke literatuur. Vgl. Mulders, a.w., blz. 15, noot 3. 

6 1 ) Galm, Das Erwachen des Missionsgedankens im Protestantismus der Nieder
lande, blz. 23 en 27. 
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algemeenheid, niet-heiligheid en dus niet-waarheid van het protestantse 
christendom 62). , 

Vrij talrijk zijn de w e r k e n o v e r m i s s i e a a n g e l e g e n -
h e d e n , welke in de 16de en 17de eeuw A de Nederlanden worden 
uitgegeven, vooral te Antwerpen, Luik, Amsterdam en Leiden53 ) . 
Sommige werken beleven heel wat uitgaven ; maar dat b.v. de 
Brevissima Relación van Las Casas м ) meer dan 15 uitgaven haalt, 
is alleen vanwege de politieke toestand te begrijpen. Zo kreeg dit 
werk, in de uitgave van 1596 te Amsterdam bij Nicolaas Bietskens de 
Jonge, de volgende welsprekende titel, „Spieghel der Spaenschen ty
rannie in West-Indien, waer inne verhaelt word de moorddadige, 
schandelijke ende gruwelijcke feyten, die deselve Spanjaerden ge-
bruykt hebben indeselve landen. Mitsgaders de beschrijving he vander 
gelegentheyt, seden ende aert van deselfde landen ende volken" 5 5). 

Meer bekendheid, als historisch werk, verdient het Theatrum con-
versionis gentium van den franciscaner-controversist, Arnold Meer
man (of Mersman), uitgegeven te Antwerpen in 1563 5 6 ) . Een derge
lijk werk kwam natuurlijk niet in handen der massa ; het vorige waar
schijnlijk wel, maar of het de missie-idee zal ontwikkeld hebben, valt 
te betwijfelen. Velen uit de christenheid blijven maar al te ver van 
de missiedaad en van de missiegedachte. Het gelovige volk moest op
gewekt worden om voor de missies te bidden, zoals Erasmus het 
reeds eerder gevraagd had : eos decet ardentibus assiduisque 

β2) N. Sanders, o.f.m., Missiearbeid en de ware Kerk, in Studia Catholica, 1 (1924-
1925), blz. 285, haalt als voorbeelden aan: L. Lessius, s.j., Quae fules et religio sit 
capessenda, Antwerpen, 1609, blz. 4 0 ; Molina, Den oprechten scfuiftuerlijcken 
Mondt-stopper, Antwerpen, 1679, blz. 78 ; Ph. Rovenius, Tractatus de Missionibus, 
Leuven, 1624, blz. 31 en 3 8 ; С. Hazart, s.)., Kerckelijcke Historie van de Gheheele 
Wereldt, Antwerpen, 1668, II, blz. 178 en 180. 

5 3 ) De voornaamste boekenproducent der Nederlanden, ook voor de Noordelijke, 
was Antwerpen. 

·*) Brevissima Relación de la destmcion de las Indias..., 1552. Van Las Casas' 
werken heeft dit geschrift de grootste verspreiding gevonden en is dikwijls ten 
nadele van Spanje gebruikt Zo draagt b.v. een Engelse uitgave van dit werk, 1689. 
de Spanje en de katholieke Kerk zeer vijandige titel : Poperg Truly display'd in its 
bloody colours: or, a faithful narrative of the horrid and unexampled massacres, 
butcheries, and all manner of cruelties, that hell and malice could invent, committed 
by the Popish Spanish party on the inhabitants of West-India. 'Together with the 
devastations of several kingdoms in Amerika, by fire and sword, for the space of 
forty and two years, from the time of the first discovery by them. Vgl. Streit, I, 
nr. 711. 

6 5) Streit, I, nr. 219. De eerste uitgave in Nederlandse vertaling, verscheen in 
1579; de volgende in 1596, 1607, 1609, 1610. 1612, 1620 (tweemaal). 1621, 1634, 
1638, 1663, 1664. 

6 6 ) Theatrum conversionis gentium totius orbis ; sive chronologia de vocatione 
omnium populorum ad religionem chrlstianam, auctore P. Amoldo Mermannio Aio-
stano, Antverpiae ex officina Christophori Plantini, 1563; vgl. Streit, I, nr. 114. 
Andere drukken bij Plantijn in 1572 en 1573. Vgl. L. Reypens, s.j., De bibliotheek 
van Pieter van Emmerick (1574-1625), in Verslagen en mededeelingen der Koninklijke 
Vlaamsche Academie, 1923, blz. 42-65. 
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votis flagitare a Christo, ut operarios dignetur admitiere in messem 
suam"67). Mooi is ook het gebed van Cornelius a Lapide, in zijn 
commentaar op de brieven van Sint Paulus, waarin hij dien Heilige 
smeekt arbeiders te sturen in de wijngaard des He ren 6 8 ) . 

De geschiedenis der jezuietenmissies wordt onder meer behandeld 
in het Imago primi saeculi Societatis Jesu a provincia Fíandro-Beígica 
representata, uitgegeven te Antwerpen in 1641 5 9 ) . 

Vanaf 1583 reeds verschijnen de Litterae annuae Societatis Jesu, te 
Antwerpen 6 0 ) . Eveneens aldaar, van 1667 tot 1671, de vierdelige 
Kerckelijke Historie van Cornelius Hazart, s.j., waarin gesproken 
wordt over „de verbreidinghe des H. Gheloofs" β 1 ) . 

Maar wat las het gewone volk ? Dat is moeilijk na te gaan en waar
schijnlijk is deze vraag niet afdoend te beantwoorden 6 2 ) . Misschien 
de brieven der franciscaanse missionarissen in Amerika en van je
zuïeten uit Indie, vertaald en uitgegeven door Martinus Duncanus 6 3 ) . 

5 7) Erasmus In zijn geschrift : Ecclesiastes sive Concionator evangélicas oí De 
ration* concionandi, Basel, 1535. heeft een excursus over de missie (biz. 132-136), 
geciteerd bij J. Schmidlin, Erasmus von Rotterdam über die Heidenmission, in ZM, 
•4 (1914), biz. 1-12: vgl. ook С. Huygens, o.s.c, Erasmus en de missie, in HM, 17 
(1935-1936), biz. 198-213. 

5 8 ) „Da nobis quoque multos, si non Paulos, certe Paulinos, qui Belgium hocce 
nostrum, Hollandiam, Frisiam, Zelandiam, totumque Septentrionem, quin et Indiam, 
universumque orbem... convertant", in Commentarium in omnes epístolas Divi Pauli 
(Leuven 1614); uitgave van Parijs, Opera omnia, XVIII, biz. 18; geciteerd door 
R. Galdos, s.j.. in Nouvelle Revue Théologique, 64 (1937). biz. 1105. 

«») Streit, I, nr. 481. 
e o ) Streit, I, biz. 64. Brieven uit Japan werden reeds In 1569 te Leuven uitge

geven ; vgl. Streit, II, nr. J290. 
e l ) Kerckelijcke Historie van de Gheheele wereld, naemelljck van de voorgaende 

ende tegenwoordighe eeuwe, Inde welcke verhaelt worden de gelegentheden der 
landen, manieren, ceremoniën, ende religiën der inwoonderen, maer namelljck de 
verbreydlnghe des H. Gheloofs, Martelaren ende andere kloecke roomsche catholijcke 
daeden, inde vier Ghewesten des wereldts, met verscheyden copere platen verçiert. 
Beschreven door den E.P. С. Hazart, s.)., Antwerpen, 1667-1672. Vgl. Sommervogel, 
IV, col. 186. 

8 8 ) Een onderzoek in een veertigtal 16de-17de-18de eeuwse kerk- en meditatie-
boeken leverde geen bijzonder resultaat op ; eigenlijke missiegedachten vallen er niet 
in te bespeuren. Zo b.v. werd slechts in één werkje een gebed gevonden, waarin de 
missiegedachte tot uiting komt; zie Abraham van der Mat, Meditatien tot de H. Com
munie, op alle gebode feestdagen des ¡aers ende andere dagen van devotie, Ant
werpen, 1669 ; op blz. 97 ; Bereytsel tot de H. Communie op den feestdag van S. 
Mathias : „Gebenedijt si) Godt, die tot welstant van sijn Kercke, jae tot herstellinghe 
van de ghehele werelt sodanige mannen heeft geschickt, sonder welcke de werelt in 
duystemissen soude gebleven zijn ende de menschen versteecken geweest van alle 
hoop des zaligheyts. O God I die een kenner zijt van alle harten ; wij bidden U, 
sendt nu noch werklieden (gelijck Mathias is geweest) in uwen wljngaert. Den 
oogst is wel veel, maer de (rechte) arbeyders zijn weynig. Gij kont die geven tot 
welstand van u kercke, want gij kont van stenen Abraham kinderen toe voegen". 

e 3) Martinus Duncanus, pastoor te Wormer en Delft, deken van 's-Gravenhage 
en pastoor te Amsterdam, tot hij daaruit, in 1578, verbannen werd en zich vestigde te 
Amersfoort. Tot verdediging van het geloof, schreef hij verschillende werken ; tevens 
was hij ijveraar voor de missie onder de heidenen door brieven van missionarissen 
te vertalen en uit te geven. Vgl. Van Hoeck, Schets van de Geschiedenis der Je-
xuieten in Nederland, blz. 27 ; Od. van der Vat, Martinus Duncanus ais missie-
apologeet, in HM, 11 (1929-1930), blz. 84. 
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Natuurlijk vindt men meer missieliteratuur bij priesters en reli
gieuzen64). Merkwaardig is het, dat een geleerde leek als Nicolaas 
Heinsius zoveel boeken in zijn bibliotheek bezit met betrekking op de 
missie 6 5 ). 

Ook aan m i s s i e t o n e e l wordt gedaan. Zo spelen in 1616 de 
studenten van het jezuïetencollege te Maastricht een stuk, dat be
trekking h^eft op de missie : „Vertooch van ses Japonische Martelaers, 
Simon met Joanna sijne moeder ende Agnes sijne huysvrouwe, Joannes 
met Magdalena sijn huysvrouwe ende Lodewijck en sijn soonken van 
seve jaeren"66). Wellicht bevatte het stuk: „Apotheose oft cano
nisatie van de Heylige Vaeders Ignatius Loyola ende Franciscus Xa-
verius", gespeeld door de studenten van hetzelfde college in 1622, ook 
missiegedachten67). Dat er veel missieliteratuur en belangstelling 
voor de missie bestond, ook in Noord-Nederland, wordt mede hier
door bewezen, dat Joost van den Vondel de stof voor een van zijn 
drama's aan het chinese hof zoekt. Men merkt op, dat dit de enige 
keer is, dat Vondel voor een treurspel een onderwerp kiest uit zijn 
eigen tijd. Meestal had de Bijbel hem een rijkdom van onderwerpen 

6 4 ) L. Reypens. S.J., De bibliotheek van Pieter van Emmerich, in Verslagen en 
mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1923, blz. 42-65. Deze Pieter 
van Emmenck, o.praem., de leermeester van Sint Joannes Berchmans, bezat twee 
boeken over de missie ; Historiae Indicae com epistolis, in twee delen en het Thea-
trum conversionis gentium; vgl. noot 55. 

6 5 ) Nicolaas Heinsius (1620-1681), bekend classicus, gezant der Hoogmogenden 
In Zweden en Noorwegen ; vgl. Α. Η. Kan, in N N B W , II, coL 558. Zie Bibliotheca 
Heinsiana sive Catalogus librorum q u o s . . . coltegit. Leiden, (1682). Als missie
literatuur stond o.a. in die bibliotheek : Jacobi Torensis rerum in Peru a Patribus 
Societatis Jesu gestarum brevis narratio. Item Japponicae commutatici admirabilis, 
Antverpiae, 1604 (I, blz. 109); Nova relatio de statu rei Christiarme in /aponía et 
de Quabacundoni, hoc est Monarchae 1 aponici trucidatione binae epistolae 1595 
scriptae, Moguntiae 1598 (I, blz. 109); Litterae laponicae et Chinenses, Antverpiae, 
1611 (I, blz. 127); Histoire naturelle et morales des Iles Antilles de l'Amérique, en
richie de belles ligures, avec un vocabulaire Caraïbe, Rotterdam 1658 (II, blz. 226); 
Traité des missions avec l'Apologie des Missions, Parijs (II, blz. 241); Beschrijving 
van het Koningrijke Congo, (z.p.z.j.) (II, blz. 251); . . . hetzelfde met De Historie 
van America (z.p.z.j.) (II, blz. 251); Ludovicus Sotelus, De statu ecclesiae laponi
cae (z.p.z.j.) (II, blz. 262); Epistolae societatis Jesu laponicae, Moluccenses, Brasili-
cae. Asiaticae, Lovanii 1569 (II, blz. 55). 

β β ) Vertooch..., door de studenten van 't college der sociëteit Jesu binnen 
Maestricht, den . . . september 1616 (program van een toneelopvoering, gedrukt te 
Luik, in 1616), zie J. de Theux de Montjardin, Bibliographie Liégeoise?, Brugge, 
1885, col. 62. Hetzelfde stuk werd op 14 September van hetzelfde jaar, in het Frans 
opgevoerd door de studenten der Jezuïeten te Namen. 

6 7 ) Apotheosis oft canonisatie van de Heylige Vaeders Ignatius ende Franciscus 
Xaverius. Aen mijn Heere de Gouverneur... ende vrome borggherlje der Stadt 
Maestricht. Opghedraeghen, van het collegie der sociëteit Jesu der sel ver stadt. Sal 
vertoont worden door de jonckheyt van het selve collegie den 26 ende 27 Julii 1622. 
(Gedrukt te Luik 1622), zie De Theux, a.w.. col. 75. Dit stuk werd in verschillende 
jezuïeten-colleges opgevoerd, bij gelegenheid van de feestelijkheden der canonisatie 
van de H.H. Ignatius en Franciscus Xaverius, in 1622. Vgl. voor het Bossche 
jezuïetencollege de stadsrekening van 's-Hertogenbosch over het jaar 1621-1622 : 
R. A. van Zuylen, Inventaris der Archieven van de stad 's-Hertogenbosch : Stads
rekeningen, 7de stuk, 's-Hertogenbosch, 1865, blz. 1299. 
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verstrekt, slechts nu en dan afgewisseld door klassieke of mytholo
gische stoffen 6 8). Er moeten wel bijzondere redenen geweest zijn 
welke Vondels keuze geleid hebben. Welke zijn de redenen geweest, 
die hem er toe brachten, in 1667, toen hij reeds tachtig jaar oud was, 
het drama Zunchin uit te geven ? Was het de zucht naar exotisme, 
dat in de lucht scheen te zweven ? e 9 ). Reeds eerder had Vondel 
blijken gegeven van zijn ijver voor de uitbreiding van het Godsrijk. 
Vooral de figuur van den heiligen Franciscus Xaverius had zijn be
langstelling 7 0 ). In zijn Heerlijckheid der Keccke bidt hij voor de be
kering der heidenen7 1). 

De gegevens voor zijn drama Zunchin putte de dichter uit de 
Historie van den Τ artarischen Oorlog van Pater Martini, s.j.72) en 
China monumentis qua sacris qua profanis... illustrata van Athana-
sius Kircherus, s.j.7 3). Vondel kan trouwens goed ingelicht geweest 
zijn over de Chinese missies door zijn relaties met de Amsterdamse 
jezuïeten. Bij den boekdrukker Blaeu kan hij pater Martini zelf ge
sproken hebben. Ook Vondel's vriend, Comelis de Nobelaer, aan wien 
hij het treurspel opdraagt, had twee zoons jezuïeten-missionarissen in 
China, welke voor een geregelde berichtgeving wel gezorgd hebben. 
Verder zou als reden nog kunnen gelden : Vondel's gevoel van recht
matige trots, dat onder zijn verwanten jezuïeten konden aangewezen 
worden, wier namen in het treurspel te pas waren te brengen, nl. 
Adam Schall, de hoofdpersoon van het drama en Nicolaas Trigault74 ) . 

e 8 ) J. F. M. Sterck, Oud en nieuw over Joost van den Vondel, Amsterdam, 1932, 
blz. 77. 

6 9 ) Hebben de vele reisbeschrijvingen en brieven der missionarissen, de koloniale 
politiek der Staten, de bedrijvigheid der Amsterdamse haven niet op Vondel inge
werkt ? 

7 0 ) H. J. Allard, s.j.. Vondels gedichten op de sociëteit van Jesus, in Studiën, 
1 (1868). blz. 1. 

7 1) In Vondels Heerlijckheit der Кетске, vinden -we op het einde van het tweede 
deel (vers 1067-1086), een gebed tot God voor de bekering der heidenen, terwijl na 
het derde deel (vers 1165-1175) gebeden wordt voor de afgedwaalden. Vgl. De Ы~ 
ledige werken van Joost van den Vondel, VII, blz. 126 en 153. 

7 2 ) Martinus Martini was geboren in 1614 te Trente, en vertrok in 1643 naar 
China; in 1654 was hij te Amsterdam, voor de druk van zijn atlas; hij stierf in China, 
1661. Zijn werken welke bekendheid genieten zijn ; Novus Atlas Sinensis (in folio, 
17 kaarten en 171 blz. tekst), uitgegeven te Amsterdam bij Blaeu, 1655; zie Streit, 
V, nr. 2253 ; De bello Tartarico historia, in qua, quo pacto Tartari hac nostra aetate 
Sinicum Imperium invaserint ac fere totum occuparint, narratur, eorumque mores 
breviter describuntur. Antwerpen, 1654 (drie maal), Amsterdam, 1655; vgl. Streit, 
V, nr. 2232. In 1654 verscheen te Delft een Nederlandse vertaling van dit werk, zie 
Streit, V, nr. 2238 ; gelijktijdig ook te Antwerpen, zie Streit, V, nr. 2239. Over 
Martini en zijn invoed op Nederlandse geleerden, zie J. Duyvendak, Early Chinese 
Studies in Holland, in T'oung Pao, 32 (1936), blz. 293-344. 

7 3 ) Athanasü Kircheri e socletate Jesu China monumentis qua sacris qua profanis, 
nee non varus naturae et artis spectaculis, alianimque rerum memorabilium argumen-
tls illustrata, Amsterdam, 1667 ; vgl. Streit, V, nr. 2335. Een Nederlandse vertaling 
verscheen in 1668 ; vgl. Streit, V, nr. 2342. 

7 4) Adam Schalls grootmoeder heette evenals Vondels vrouw, De Wolff, terwijl 
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Dit laatste, de familierelatie, wordt echter betwijfeld75). 
Een echt missiestuk is dit drama niet te noemen76); de eigenlijke 

missiegedachte komt maar weinig naar voren 77 ). 
De b e e l d e n d e k u n s t e n vinden inspiratie in de missiege

dachte. De Japanse martelaren worden herhaaldelijk uitgebeeld78). 
Franciscus Xaverius vindt zijn schilders. In de schilderkunst van deze 
tijd krijgt men het exotische door kennismaking met de berichten uit 
de missie79). 

Wat de Litterae annuae waren voor de 17de eeuw, zijn voor de 
18de de periodisch verschijnende Lettres édifiantes et curieuses80). 
Deze zijn van zeer grote betekenis geweest, wat alleen al blijkt uit 
de talrijke vertalingen en bewerkingen81). Merkwaardig zijn de 
verschillende Recueil(s) de voyages, in dez^eeuw uitgegeven, en geo
graphische, natuurkundige en historische berichten over de verschil-
lende werelddelen82). Het meest bekend in dit genre is wel het werk 
van Du Halde 8 3 ) . 

de schoonzuster van Vondel, Anna de Wolff, gehuwd was met Jan Trigau (of 
Trigault), die behoorde tot de uit Antwerpen gevluchte en te Keulen wonende 
familie Trigau; vgl. Sterck, a.w., blz. 65. 

7 5) A. Väth, s.)., Johann Adam Schall von Bell, Keulen, 1933, blz. 348. neemt 
de verwantschap tussen Vondel en Schall niet aan, en geeft als voornaamste reden, 
waarom Vondel dit stuk schreef, de vriendschappelijke omgang van Vondel met de 
Amsterdamse jezuieten en zijn betrekkisgen door hen en door Blaeu met naar China 
vertrekkende of daaruit terugkerende missionarissen. 

7 6) Ook Antonides heeft dezelfde stof onder handen genomen : „Trazil of over
rompeld China". De Chinese staatswisselingen hielden dus niet alleen Vondel bezig. 
Vgl. L. С Michels. Vondels Zunchin. in Vondelkroniek, 10 (1939), blz. 19-24, en 
R. Jans, Zunchin of ondergang der Sinese Heerschappije, in Vondelkroniek, 10 
(1939), blz. 249-255. 

" ) Eerste bedrijf, rei van priesteren, tweede zang. Vgl. De volledige werken 
van Joost van den Vondel, VII, blz. 370. 

7 8 ) B. Knipping, De Iconographie van de Contra-Reformatie, I, blz. 186. 
τ») Knipping, a.w.. II, blz. 167-169. 
8 0 ) De volledige titel luidt : Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions 

étrangères par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus. Vanaf 1703 werden 
deze uitgegeven. 

8 1 ) R. Streit, o.m.i.. Der Missionsgedanke in seiner neuzeitlichen Entwicklung, 
InZM, 7 (1917), blz. 1-20. 

8 2 ) Zo b.v. : Recueil de voyages au Nord, contenant divers mémoires très utiles 
au commerce et à la navigation, Amsterdam, 1-Х, 1715-1738. Dit werk bevat allerlei 
brieven en verhalen, o.a. van M. Martini, Hennepin en Verbiest ; vgl. Streit, I, 
nr. 806. Recueil de divers voyages curieux, faits en Tartarie, en Perse et ailleurs, 
enrichi de cartes géographiques et de figures en taille douce, Leiden, I-II, 1729; 
vgl. Streit, I, nr. 856. Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes 
les relations de voyages par terre et par mer, qui ont été publiées jusqu'à pré-sent 
dans les différentes langues de toutes les nations connues. Den Haag, 1747 ; vgl. 
Streit, I, nr. 939. Dit werk bevat vooral reisbeschrijvingen van missionarissen, geogra
phische, natuurkundige en historische berichten over Azië, Afrika en Amerika. Uit 
het Frans vertaald verscheen het te Harlingen, I-III, 1796 ; vgl. Streit, I, nr. 1019. 

8 3 ) Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de 
l'empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise, Den Haag, I-IV, 1736 ; vgl. Streit, 
VII, nr. 3220. De eerste uitgave van dit werk was versehenen te Parijs in 1735. 
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De missies zelf verkeren in d e 18de e ç u w in verval ; de missie
literatuur is er het ЬееІЗ van. De onzalige ritenstrijd, vootnamelijk in 
China, staat in het middelpunt der belangstelling ; voor- en tegen
standers der jezuïeten krijgen het woord e4). Een voorbeeld slechts om 
te typeren: in 1711 wordt te Amsterdam uitgegeven, in het Latijn en 
het Nederlands : Afgodendienst der Jezuïeten in China, door Joannes 
Mauritius (Morissens) o.p. 8 5 ) . De titel alleen zegt reeds genoeg. 

De rijke missieliteratuur, vooral in de 16de en 17de eeuw, heeft 
veel i n t e r e s s e gewekt v o o r d e n p e r s o o n v a n d e n m i s 
s i o n a r i s . Hebben de Nederlanders de daad bij het woord ge
voegd ? Het cosmopolitisch karakter van den Nederlander verloochen* 
de zich niet. Terwijl het protestantse deel der natie ter verovering uit
trekt van vreemde landen, gaan anderen naar verre gebieden, om een 
geestelijk imperium te helpen veroveren voor Christus. Overal vindt 
men den Nederlander, niet alleen om te werken, maar zelfs om zijn 
leven te geven, indien nodig, voor Christus en de Kerk. Gezien de 
toestand der katholieken in Noord-Nederland en het geringe aantal 
priesters aldaar, dat van elders diende aangevuld te worden, zou men 
niet verwachten, dat Nederland missionarissen uitzendt naar de missie
landen*6) . In de Zuidelijke Nederlanden vinden wij veel sporen van 
missieactiviteit, maar ook het Noorden eist daarin een aandeel. 

De sociëteit van Jezus levert de meeste missionarissen. De evangeli
satie der heidenen was immers ten nauwste verbonden met de stichting 
der orde; en bij de dood^van Ignatius, in 1556, hadden de jezuïeten 
reeds missies in Azië, Afrika en Amerika*7). De overzeese missies 
waren echter niet, zoals tegenwoordig, aan een of andere provincie 
der orde toevertrouwd. Over het algemeen waren de missies in pro
vincies of vice-provincies ingedeeld en zij recruteerden hun personeel 
uit geheel de orde, zonder onderscheid van landaard. De Vlaamse 
provincie (provincia Flandro-Belgica) zal dus in deze tijd geen missie
gebieden gehad hebben, die aan haar zorgen zijn toevertrouwd, maar 
stuurt haar missionarissen daar, waar er om gevraagd word t 8 8 ) . De 
liefde voor de missie werd in de sociëteit van hogerhand sterk aange
moedigd. In 1586 werden door den generaal Aquaviva de Brieven uit 
de missies van Indien en Japan, als privé-lectuur aanbevolen, na de 

e*) De riten- of accomodatiestrijd, die in Indie, maar vooral in China ontbrandde, 
ging over de vraag, of, en in hoeverre men zich aan de godsdienstige gebruiken 
(riten) en toestanden der inheemse bevolking mocht aanpassen. Vgl. over deze 
kwestie o.a. J. Brucker, s.j., artikel Chinois (Rites), in Dictionnaire de Théologie 
Catholique (Α. Vacant et E. Mangenot), vol. II, col. 2364-2391; A. Thomas (Plan
chet), Histoire de la mission de Pékin, I-II, Parijs, 1926. 

S 5) Streit, VII, nr. 2712 en 2713. 
**) Th. Bekkers, Nederland en de missies, in Kerk en Missie, 7 (1927), blz. 129, 

zegt wel erg nadrukkelijk : „Evenmin als thans China of Indie missionarissen kan 
uitzenden, evenmin kon Nederland het in de 17de of 18de eeuw". 

8T) Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuieten, blz. 251. 
8 8) Poncelet, Nécrologe. blz. CXXVIII. 
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repetities en disputaties, welke in de convicten der jezuïeten gehouden 
worden 88 ) . Onze landgenoot, de H. Petrus Canisius, heeft een groot 
aandeel gehad in de bloei van de missiegedachte in zijn orde9 0) . Hij 
stelde den generaal voor de brieven der missionarissen in het Latijn 
te doen vertalen en aan alle huizen der sociëteit te zenden. Als eerste 
proeve daarvan verscheen, in 1563 te Dillingen, waar Canisius toen 
professor was, het werkje : Epistolae Indicae, dat o.a. enige brieven 
bevatte van den Nederlander Caspar Berseli) , die den grootsten 
missionaris na Franciscus Xaverius genoemd wordt9 2) . 

In het begin zijn het voornamelijk Spanjaarden, Portugezen en Ita
lianen, die als missionaris naar de missie vertrekken, maar vrij spoedig 
komen er ook uit de noordelijke landen: Nederlanders en Duitsers. 
Xaverius had op hen de aandacht gevestigd 9 3 ). Verscheidene Noord-
Nederlanders, uit de Vlaamse provincie der sociëteit, zijn in die jaren 
naar de missie gegaan. Zij. waren daar de gezellen van de grote 
Vlamingen F.Verbiest, den beroemden sterrenkundige94), Martinus 
Spillebeen uit Brugge9 6), Casier uit Meenen9 6) , den Mechelaar 
Philip Couplet, die relaties had met de Oost-Indische-Compagnie97), 

• · ) 7· Schröteler, s.j., Die Erziehung in den Jezuieteninternaten des 16. Jahr' 
hunderts dargestellt auf Grund ungedrukter und gedrukter Quellen. Freiburg, (1940), 
blz. 322. 

ю) Van Hoeck, a.w.. blz. 2. 
9 1 ) Geboren te Goes, in 1515, vertrekt hl) als missionaris naar Indie in 1538; 

sterft te Goa, 18 October 1553. Vgl. Précis historiques, 35 (1886), blz. 343. 
ю ) Poncelet. a.w.. blz. 2. 
6 3 ) Dat Franciscus Xaverius herhaaldelijk om Nederlandse missionarissen heeft 

gevraagd, is bekend. Hij zag Nederlanders graag als zijn medehelpers, omdat zij be' 
stand waren tegen grote lichamelijke vermoeienis en grote koude konden verdragen. 
Vgl. С. Wessels, s.]., Waarom vroeg Franciscus Xaverius Vlaamse (Nederlandse) 
en Duitse Missionarissen?, in HM, 11 (1929-1930), blz. 178. 

β 4 ) Geboren in Pithem (W. VI.) in 1623 ; naar China vertrokken 1656; te Peking 
overleden in 1688. Vgl. Η. Bosnians, s.j., Ferdinand Verbiest, directeur de fobser-
vatoi're de Pékin (¡623-1688). Leuven, 1912 ; J. Janssen, Ferdinand Verbiest, in HM, 
18 (1936-1937), blz. 75-90; H. Josson, s.j. en L.WUlart, s.j., Correspondance de 
Ferdinand Verbiest de la Compagnie de Jésus (1623-1688), directeur de l'observatoire 
de Pékin. Brussel, 1938; H. Bernard, s.j., Ferdinand Verbiest, continuateur de l'œuvre 
scientifique d'Adam Schalt, in Monumenta Serica, 5 (1940), blz. 103-140. 

0 5) Martinus Spillebeen was geboren te Brugge in 1589 ; missionaris in Mexico, 
1616 ; sedert 1629 in China, waar hij sterft In 1632. Hij is waarschijnlijk dezelfde 
als Martinus Burgent (Brugensis); vgl. Pfister, I, blz. 198. 

· · ) Philippus Casier uit Meenen, waar hij geboren werd in 1677 ; hij vertrok 
naar China in 1711 en stierf er in 1732; vgl. Pfister, I, blz. 625; Nat. Gubbels, 
Trots siècles d'apostolat. Histoire du catholicisme au Hu-Koang, depuis les origines 
1587-1870. W u chang-Parljs, 1934. blz. 33, noot 2. 

8 7 ) Ph. Couplet, geboren te Mechelen in 1624, naar China 1656 en aldaar ge
storven in 1693; vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195. Over zijn betrekkingen 
met de Oost-Indische Compagnie, vgl. M. Neyens, Twee brieven van Pater Philip 
Couplet, s.j., missionaris in China, en diens betrekkingen met de O.I. Compagnie, in 
Studia Catholíca, 3 (1926-1927), blz. 37-51, 119-135. Op reis van China naar Rome, 
wordt hij te Batavia, in 1682, door den Gouverneur-generaal Speelman, gastvrij ont
vangen : „omdat hij, als Nederlander van geboorte bekend is, en zijn bereidwilligheid 
voorheen in Ch ina . . . aan enigen van de onzen heeft getoond gehad"; vgl. ook 
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den ontdekkingsreiziger Albert d'Orville uit Brussel98), en vooral 
den onvermoeibaren ijveraar voor de Chinese missies Nicolaas Tri-
gaul t") . Als bevorderaar van een inlandse clerus in China, verkrijgt 
deze laatste van Paulus V een breve, welke toestaat de H. Mis op te 
dragen en het brevier te bidden in het Chinees1 0 0). Tussen 1615-1616 
maakt hij een reis in verschillende Europese landen als procurator der 
Chinese missie1*1). Wanneer hij weer naar China terugkeert is hij 
de leider van tien jonge missionarissen102). Zijn pogingen om tot een 
organisatie te komen van de missiesteun, verhaalden we reeds 10* ) ; 
door het Beierse hof werd hem eèn jaarlijkse subsidie toegekend104). 

Als Noord-Nederlanders vinden we in С h i η a : den Nijmegenaar 
Henri Bussche 1 0 5 ), de Maastrichtenaars^ Franciscus de Rouge-
mont 1 0 6 ) en Henri van Vlierden 1 0 7). De Amsterdammer Ignatius 
Hartoghvelt1 0 8) en Nicolaas Duf our uit Sluis 1 0 9 ) sterven op zee, op 
weg naar de missie. Pater Herman van de Clooster slaagt er niet in 
zich blijvend in Canton te vestigen 1 1 0 ) en moet met zijn medebroeder 
Joannes Membrede1 1 1) onverrichterzake terugkeren. De Bosschenaar 

A. I. van Aemsbergen, s.j. Chronologisch overzicht van de werkzaamheid der ;°e-
zuieten in de missie van N.OJ., blz. 23. 

e 8 ) A. d'Orville of Dorville was geboren te Brussel in 1621; vertrok in 1656 naar 
China en maakt een ontdekkingsreis in Thibet, in 1661; hij sterft te Agra, 1662 ; vgl. 
С. Wessels, s.j.. Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603-1721, Den Haag, 1924, 
blz. 164. 

9 9 ) Nicolaas Trigault werd geboren te Douai in 1577 ; vertrekt naar China in 
1605 en sterft aldaar in 1628; vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195. 

1 0 0 ) Pïister, I, blz. 111. 
1 0 1 ) E. Lamalle, s.j., La propagande da Père Nicolas Trigault en faveur des 

missions de Chine, in Archivum Historicum Societatis Jesu, 9 (1940), blz. 49-120. 
1 0 2 ) C. B. de Ridder, Variétés historiques extraites de divers documents conservés 

aux archives générales du royaume, ip Analectes pour servir á l'histoire ecclésiasti
que de la Belgique, 3 (1866), blz. 127. 

1 0 3 ) Zie hoger, blz. 7. 
1 0 4 ) H. Schneider, Bayerische Legate für die Jesuitenmission in China, in ZM, 4 

(1914), blz. 176-189. 
1 0 6 ) Henri Bussche is geboren te Nijmegen in 1613 ; sinds 1647 is hij te Goa ; 

overleden in 1664; vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195. 
ιοβ) Franciscus de Rougemont, geboren in 1624 ; naar China In 1656 waar hij 

sterft in 1676; vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195. 
1 0 7 ) Henri van Vlierden, geboren 1608, naar China 1644 ; vgl. Précis historiques, 

29 (1880), blz. 195; Van Hoeck, a.w.. blz. 255. 
1 0 8 ) Ignatius Hartoghvelt, geboren 1618, naar China 1656, maar sterft op de reis, 

tussen Goa en China; vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195; Van Hoeck, 
a.w., blz. 255. 

1 0 9 ) Dufour, geboren te Sluis 1662, sterft op weg naar China 1692 ; vgl. Précis 
histoflques, 29, (1880), blz. 195; Pfister, I, blz. 309; Van Hoeck, a.wJ. blz. 256. 

1 1 0 ) Herman van de Clooster, geboren te Heusden, 11 November 1683, vertrok 
als aalmoezenier, op de koopvaardijschepen cier Compagnie van Oostende en ver
bleef enige tijd te Canton ; vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 256. In 1720 wordt hij missio
naris benoemd te Amersfoort, waar hij sterft in 1762. De Litterae circulares, aange
haald in Poncelet, Nécrologe, blz. 182, zeggen van hem : „Indefessus in vinea Domini 
operarius et strenuus per 46 annos missionarius". 

1 1 1 ) Joannes Membrede was geboren te Maastricht, 29 November 1675: ook hij 
is, in 1718, aalmoezenier op de koopvaardijvloot der Compagnie van Oostende ; pro-
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Jan Ciermans, die wiskunde gestudeerd had te Leuven, werd op eigen 
verzoek naar China gestuurd om door zijn wetenschap de geloofsver
kondiging te bevorderen, maar hij kwam niet verder dan Lissabon112). 

Op de P h i l i p p i j n e n werken de Nederlandse jezuiet-missiona-
rissen, Nicolaas Schermeisen uit Rotterdam 1 1 3) en de Roermondenaar 
Franciscus Janssens114), evenals Bernard Smitz uit Doesburg116). 
Vrij talrijk trekken er jezuïeten, uit de Vlaamse provincie, naar Ζ u i d-
"A m e ri ka. In P a r a g u a y onderscheiden zij zich, vooral de leke-
broeders, als ambachtslui in de practische aanleg der beroemde re
ducties 1 1 6). Daar werken o.m. de'Noord-Nederlanders Petrus de 
Boschere uit Hulst 1 1 7 ) en Jan Capueel uit Zierikzee1 1 8), 

Voor B r a z i l i ë vindep we als missionarissen de Noord-Neder
landse jezuïeten: Johan Baptist119), Jacobus Roelands120) en Joan 
Bengel1*1). 

Engelbert van den Berghe, of op zijn Spaans, Francisco de Var
gas 122) werkt jarenlang (1627 tot 1662) in C h i l i . Daar zijn ook 

beert zich te vestigen te Canton, wat hem niet gelukt. Vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 
256. De Lltterae circulares, aangehaald bij Poncelet, Nécrologe, blz. 161, getuigen 
van hem : „Illius zelum apostolicum testatur lllud octo millium leucanun iter in Sinas 
alacri animo susceptum, cujus etiam, ne in navi tanto temporis tractu otiaretur, 
ezactum diarium composuit". Hij sterft te Maastricht, 21 November 1738. 

1 1 2 ) Vgl. J. Stein, Christiaan Huygens en de Jezuiefen, in Bijdragen van de Philo
sophische en Theologische faculteiten der Nederlandsche jezuïeten, 4 (1941), blz. 166. 
Germans was geboren in 1602, en stierf in 1648, in Portugal. Vgl. over zijn verblijf 
In Portugal, Van Hoeck.a.u»., blz. 254. 

1 1 3 ) Nicolaas Schermeisen vertrekt in 1690 naar de Phlllipljnen ; vgl. Précis 
historiques, 29 (1880), blz. 195. 

1 1 4) Franciscus Janssens, geboren in 1671. vertrekt naar de Philippijnen in 1704: 
sterft te Manila, 14 November 1717; vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195; 
Van Hoeck, a.w., blz. 256. 

1 1 Б ) Smitz, geboortig uit Doesburg, 18 November, 1688, naar de Philippijnen in 
1721; aldaar overleden 1747; vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 256. 

l l e ) De Decker, Les missions catholiques, blz. 108. 
1 1 7 ) Petrus de Boschere, geboren 1587 ; naar de missie in 1616, waar hij overlijdt 

na 1657; vgl. Précis historiques. 28 (1879), blz. 146. 
l l e ) Jan Capueel, geboren in 1667 ; vertrok in 1701 naar de missie, waar hij sterft 

in 1747; vgl. Précis historiques, 28 (1879), blz. 146. Van hem evenals van den 
vorige zijn geen verdere bijzonderheden bekend. Evenmin van Pater Laurent de 
Koninclc 

1 1 8 ) Joan Baptist, familienaam onbekend, werd geboren In 1553 en vertrekt in 
1577 naar BrazUië ; vgl. Od. van der Vat, Een Nederlands Jezuïet in Brazilië, in 
HM, 21 (1940), blz. 242. 

1 2 0) Jacobus Roelands, geboren te Amsterdam 1633 ; naar Brazilië 1662, waar 
hij sterft na 1676; vgl. Précis historiques, 28 (1879), blz. 146; Van Hoeck, a.w., 
blz. 256, geeft als sterfjaar 1683. 

1 2 1 ) Joan Bengel, uit Rotterdam, sterft als missionaris in Brazilië, in 1683 * vgl. 
Van Hoeck, a.w.. blz. 257. 

1 2 2) Van den Berghe was geboren te Roermond, 1598 ; komt in 1627 te Buenos 
Ayres aan. Hij neemt er de Spaanse naam aan, de Vargas, omdat het Spaans bestuur 
niet graag vreemdelingen in de kolonies laat ; vgl. L. Lamalle, s.j., La propagande 
du P. Nicolas Trigault, in Archivum Historicum Societatis Jesu, 9 (1940), blz. 78. 
Daarom namen de missionarissen veelal Spaanse of Portugese namen aan ; dit ver
klaart echter de moeilijkheid om Nederlanders te ontdekken onder die uitheemse 
namen. 
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de paters Bartholomeus Lobeth 1 2 3 ) , Arnold Jaspers1 2 4) en Emmanuel 
Ververs 1 2 5 ) . Twee anderen: Nicolaas van Valkenburgh uit Maas
tr icht1 2 6) en Alois Wijckerslooth uit Utrecht lijden schipbreuk op 
weg naar deze missie1 2 7) . 

In M e x i c o vinden we Joannes de Hutter van Reynevelt uit 
Utrecht 1 2 e ) en Joannes Nortier uit Vlissingen129 ). Petrus Scoone-
man uit Ouderdijck bij Medemblik werkt, tot aan de opheffing der 
sociëteit, in P e r u 1 3 0 ) . 

Voor I n d i e schijnt niet veel belangstelling te hebben bestaan in 
de Nederlandse missionariskringen. Op de M o l u k k e n treffen we 
slechts één Noord-Nederlander aan, Bartholomeus Daniels uit Vlis
singen, naast één Zuid-Nederlander, Rogerius Koenraads uit St. Trui
d e n « 1 ) . 

Aan de kust van M a l a b a r werken Lamhertus Ruys uit Culem-
borg 1 3 2 ) en Henricus Buys uit Nijmegen1 3 3). 

Ook uit andere religieuze orden vertrekken er Nederlanders naar 
de missielanden, voornamelijk weer Zuid-Nederlanders, maar ook 
Noord-Nederland heeft er zijn aandeel in 1 3 4 ). De stichter van de 
eerste missie in P e r u is de Vlaamse franciscaan Judocus de Rijcke, 
uit Mechelea1 3 5) · Zijn beschavingswerk staat in zo hoog aanzien, dat 

1 2 3 ) Bartholomeus Lobeth, geboren te Nijmegen in 1646 en naar Chili vertrokken 
in 1684, sterft er in 1700 ; vgl. Van Hoeck. a.w., blz. 258. 

1 2 4 ) Arnold Jaspers, uit Maastricht, waar hij geboren werd in 1678'; naar Chili 
vertrokken io 1708, is hij er overleden voor 1738, vgl. Précis historiques, 28 (1879), 
blz. 146. 

Ï 3 5 ) Emmanuel Ververs, uit Roermond, geboren 1676 ; vertrekt naar Chili in 1708 
en sterft er voor 1738 ; vgl. Précis Historiques, f.a.p. 

1 2 6 ) Nicolaas van Valckenborgh, was geboren in 1681. en vertrok met Alois 
Wijckerslooth in 1717 naar Chili; vgl. Poncelet, Nécrologe, blz. 142. 

^27) Alois Wijckerslooth, gebogen in 1683, vertrok in 1717 naar Chili maar leed 
te samen met Nie. van Valckenborgh schipbreuk op de reis naar de missie ; vgl. 
Poncelet, Nécmloge, blz. 142. 

^ 8 ) Joannes de Hutter, geboren 1615 en in 1647 naar Mexico vertrokken waar 
hij in 1677 overleed ; vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 258. 

^29) Jan Nortier, geboren 1726. vertrok in 1760 naar de missie; slachtoffer der 
decreten van Pombal, werd hij naar Spanje gevoerd en daar opgesloten in het 
klooster van Puerto Santa Maria. In 1769 was hij terug in België, waar hij in 1808 
te Brussel overleed ; vgl. Poncelet, Nécrologe, blz. 210. 

Ï 3 0 ) Bif-de opheffing der sociëteit werd hij in de gevangenis geworpen, maar wist 
naar Zuid-Nederland te ontsnappen, vandaar vertrok hij naar Holland ; vgl. Ponce
let, Nécrologe. blz. 144. 

• i s i j Q Wessels, s.j.. Catalogus Patrum et Fratrum Societatis Jesu qui in mis
sione moluccana. ab a. 1546 ad a. 1677 ad laboraverunt. in Archivum Historicum 
Societatis Jesu. I (1932), blz. 237. 

%32) Ruys, geboren te Culemborg, 1549, vertrekt In 1579 naar Indie, waar hi) 
werkt tot aan zijn dood, in 1611, op Ceylon ; vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 253. 

1 3 3) Buys (Busaeus), geboren te Nijmegen in 1618. vertrekt in 1647 naar Indie 
en sterft te Deli, 1667 ; vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 253. 

1 3 4 ) Zie onze bio-bibliographische lijst van Nederlandsche missionarissen van 
vòòr 1900, in bijlage Vi l i . 

13B) S. Dirks, Le Père Josse de Rijcke de Malines, premier apôtre du royaume de 
Quito (1495-1572), in Messager de S.François d'Assise, 8 (1882), blz. 4 9 ; Griffin, 
The contribution of Belgium to the catholic church in America, blz. 15. 
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koning Philips II van Spanje hem in zijn briefwisseling „mijn broeder" 
noemt ізв). 

De eerste religieuzen, die het christendom onder de inboorlingen 
van M e x i c o preken, zijn drie Vlaamse minderbroeders, onder wie 
de beroemde Fray Pedro de Gante 1 3 7 ) . 

De eerste bisschop van Santiago de C u b a is de Brugse Domini
caan Joannes de Witte of de Ubi ta 1 3 8 ) . De Zuid-Nederlandse fran
ciscaan Louis Hennepin ontdekt de bronnen van de Mississippi in 
1682 1 3 9 ) . De eerste katholieke priester onder de blanke bevolking van 
New-York is de Vlaming Melithon Watteau, franciscaan140). 
Vlaamse Capucijnen werken in de К o η g о ; onder hen is de be
kendste Joris van G e e l 1 4 1 ) , die er als martelaar sterft in 1652. 

In S y r i ë werken Vlaamse carmelieten, evenals in Ρ e r ζ i ë, waar 
enigen van hen bisschop zijn1 4 2). 

Ook enige landen worden in hun geheel aan Nederlandse missiona
rissen toevertrouwd, o.m. Scandinavië. De 15de Januari 1622, daags 
na de eerste vergadering der kardinalen van de Congregatio de Pro
paganda Fide, wordt een brief verzonden aan de nuntii en de alge
meen-oversten der verschillende orden, met het verzoek de mogelijk
heden voor de geloofsverbreiding te onderzoeken in de onder hun 
zorgen staande landen. Aan den nuntius te Brussel, Giovanni Fran
cesco Guidi di Bagno (1621-1627), waren toevertrouwd: Holland, 
Engeland, Ierland, Schotland, Noorwegen en Denemarken, evenals 
Zweden en Noord-Duitsland143 ). Alvorens ergens een missie te be
ginnen, wil de Propaganda eerst het land laten verkennen en vraagt 
daarom uitgebreide rapporten aan de nuntii over hun missiegebieden 
en over de middelen, die tot het slagen der onderneming moeten aan-

1 8 e ) De Decker, a.w., blz. 108. 
1 3 7 ) Zie over dezen nederig en missionaris : F. Kleckens, Les anciens missionnaires 

belges en Amériques, Fray Pedro de Gante (1523-1572), In Précis historiques, 29 
(1880), blz. 277 ; Griffin, a.w., blz. 6 ; B. Vereist, o.f.m., Vijftig jaren bij de Indianen 
of levensschets van Broeder Pieter de Mura van Gent. Brussel, 1919. Pieter van Gent 
is de eerste missionaris, die een werk publiceerde in de Azteken-taal ; door den schrij
ver van de Historia de La Iglesia en Mexico, geciteerd door Griffin, B.W., blz. 12, 
wordt hij genoemd : , 3 , star of the first magnitude In the ecclesiastical and dvU 
history of New Spain". 

138) Griffin, a.w.. blz. 14. 
м») M. Lunter, o.f.m., P. louts Hennepin, in HM, 8 (1926-1927), blz. 212. 
i 4 0 ) Griffin, a.w., blz. 38. 
1 4 1 ) Hildebrand, o.m.cap.. Een Vlaamsche martelaar in Oud-Kongo, Joris van 

Geel. Studie over zijn leven en zijn historisch midden, Tielt, 1933 en het later ver
schenen werk van denzelfden schrijver : Le martyr Georges de Geel et ¡es débuts 
de la mission au Congo (1645-1652), 1940. 

1 4 2 ) N.l. Elias a S. Teresia, Laurentlus Mouton, uit Bergen, van 1674-1708 werk
zaam in Perzië en Dionysius a Corona, die er bisschop is, In 1648. Een INoord-
Nederlands Carmeliet, Petrus Golius, in het klooster Celestinus a S. Lidwina, werkt 
In Syrië; vgl. Foppens, Bibliotheca Belgica, I, blz. 188; Wllmet, Calendrier Histori-
que des Saints personnages de la Belgique, blz. 114. 

i « ) De Meester, a.w.. I, blz. XXVII. 
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gewend worden. De nuntius van Brussel vraagt voor dit gewichtig er 
gevaarlijk pionierswerk twee Nederlandse dominicanen. De reden 
waarom hij juist bij de dominicanen aanklopt, moet wel gezocht wor
den in zijn vriendschap met Michael Ophovius, overste der domini
canen in de Hollandse missie1 4 4) . Aan Rovenius, den apostolischen 
vicaris van Utrecht, vraagt Bagno eveneens een rapport over Zweden, 
Denemarken en Holstein1 4 5 ). Ondertussen vertrokken de paters Ja
cobus de Brouwer1 4 6) en Nicolaas Janssen1 4 7) ter onderzoek. Hel 
resultaat van hun pogingen sturen ze enige maanden later iti een 
rapport naar Rome 1 4 8 ) . Rome had dit echter niet kunnen afwachten, 
want, namens de Propaganda, verzoekt kardinaal von Hohenzollern 
den generaal der jezuïeten, M. Vitelleschi, om acht paters naar Scan
dinavië te zenden. Vitelleschi schrijft hierover aan den provinciaal dei 
Rijnse provincie te Keulen. Deze moet enige Paters aanwijzen en aan 
den provinciaal der Vlaamse provincie het verzoek overbrengen, ook 
enige Nederlandse jezuïeten voor deze missie te benoemen1 4 9) . Van 
de vier missionarissen, die daarop naar Denemarken gestuurd worden, 
zijn et drie eerder in de Hollandse missie werkzaam geweest : Gerard 
Carbonel 1 5 0) , Andreas Judoci161) en Justus de Visscher 1 5 2) . Hun 
apostolaat in het Noorden is niet van lange duur geweest, want een 
koninklijk besluit, van 28 Februari 1624, verbood aan iederen katho
lieken priester het verblijf in Denemarken. Later zullen Nederlandse 
jezuïeten het opnieuw aldaar proberen1 5 3) . 

14*) G. A. Meyer, o.p., De gebroeders Janssen Boy, o.p., missionarissen, in De 
Katholiek. 149 (1916), blz. 259-286. 

145) De Meester, a.w.. I, blz. 188 ; de brief Is van 30 April 1622. Rovenius dateert 
zijn antwoord : Utrecht, 19 Mei 1622. Vgl. a.w., I, blz. 196. 

1*л) Jacobus de Brouwer, doctor in de Theologie en rector van de universiteit van 
Douai, afkomsfig uit Antwerpen, vgl. Μ. Α. van den Oudeniijn, Op heilige tochten. 
Overzicht van de geschiedenis der dominicanermissies, Nijmegen, 1918, blz. 65; G. Α. 
Meyer, o.p., De Nederlandse dominicanen in Denemarken, In De Rozenkrans, 37 
(1915), blz. 105. 

: l 4 7 ) Nicolaas Janssen Boy, uit Zlerikzee, noemt zich ook N. van Dljck. Evenals 
lijn broer, Domlnicus Janssen Boy, missionaris In Hamburg, wordt hij herhaaldelijk 
vernoemd in de Correspondance du nonce Guidi dl Bagno, vgl. De Meester, a.w. 

1 4 8 ) De Meester, a.w., I, blz. 261, brief van Bagno, 22 October 1622, aan de Pro
paganda. Het rapport van deze missionarissen, in A. Pieper, Die Propagandacongre-
gation und die nordische Missionen, im 17. Jahrhundert, Keulen. 1886, blz. 2. 

«») Van Hoeck, a.w., blz. 248. 
160) Carbonel was afkomstig van Kortrijk. In 1613 Is hij missionaris in Leeuwar

den, daarna in Hoorn, tot hij in 1622 naar Denemarken vertrekt. In 1624 is hij weder-
з т In Leeuwarden ; vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 96. Hij overleed te Yperen, 29 Juli 
1646 ; vgl. Poncelet, Nécrologe, blz. 62. 

161 ) Van Andreas Jodoci is ons verder niets bekend. 
l e 2 ) Justus de Visscher was afkomstig uit Embden. Oost-Friesland, en is gestorven 

¡e Leeuwarden, 21 September 1624; vgl. Poncelet, Nécrologe, blz. 34. 
1 5 3 ) De volgenden zijn nog in Scandinavië als missionaris werkzaam geweest : 

Henricus Lindanus, geboortig van Lelden, die In 1656 naar Denemarken vertrok, 
waar hij te Kopenhagen overleed terwijl hij de matrozen der Hollandsche vloot ver» 
lorgde, 2 Mei 1699 ; vgl. Poncelet, Nécrologe, blz. 79. Willem van Aelst, vertrokken 
laar het Noorden, in 1643 ; vgl. Van Hoeck. a.w., blz. 249. Philip Nuyts, uit Ant-
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Michael Ophovius, sinds 1625 bisschop van 's-Hertogenbosch, was 
onder de indruk gekomen van de rapporten van zijn missionarissen in 
Scandinavië, die de nadruk wel gelegd zullen hebben op het tekort 
aan missionarissen. Daarom vat hij het plan op een missieschool te 
stichten voor het Noorden. 

„Niet tevreden zijnde," zo zegt de oude historicus, „met de 
zorgen over zijne toevertrouwde schaapskooye, liet hij zijne 
gedachten gaan over de verstrooiden in Holland, Holstein, 
Denemarken, Noorwegen, Suede en andere Noordsche lan
den. Tot dat einde begon hij te Antwerpen een Kweekschool 
van zijne Ordere te stigten, om door het zelve het Catholieke 
Geloove in de voorzeide landen te laaten prediken en onder
wijzen. De vergaderinge der Kardinalen over de Voortplan
ting van het Geloove te Rome, bekrachtigden zijn voornemen, 
en toonen zich gereed om hem daarin met tijdelijke middelen 
te ondersteunen. Het zelve is ook sedert niet zonder gewenste 
vruchten geweest"154). 

In 1628 draagt Ophovius dit plan voor in de vergadering der bis-

werpen, werd in 1652 naar Zweden gestuurd, om te werken aan de bekering van 
koningin Christina'; hij stierf te Mechelen, 17 April 1661; vgl. Poncelet, Nécrologe, 
biz. 81. Godfried Francken, uit 's-Hertogenbosch, gaat in 1643 naar Zweden en wordt 
door koningin Christina belast met een zending naar het Spaanse hof ; vgl. Van 
Hoeck, a.w., blz. 249. Hij vraagt om naar de missie van Angola te mogen vertrekken; 
hij sterft op 19 November 1654 in het zicht van de kust van Guinea ; vgl. Poncelet,' 
Nécrologe. blz. 72. Michael de la Fuente, uit Brussel, gaat met Francken naar 
Zweden en later naar Afrika ; sterft onderweg, 15 November 1654 ; vgl. Poncelet, 
Nécrologe, blz. 72. 

1 5 4) (St. J. van de Velde, gezegd Honselaer.) Oudheden en Gestichten van de 
Bisschoppelijke Stadi en Meyerye van 's-Hertogenbosch, Door een, Uefhebber de 
Oudheit Bij een Versameli..., Leiden, 1742, blz. 238. In feite is dit citaat een ver
taling van J. F. Foppens, Historia episcopatus Silvaeducensis, Brussel, 1721. blz. 106: 

etiam aliorum in Hollandia. . . errantium salutem meditar! coepit Hunc in finem 
Seminarium Misslonariorum Ordlnis sul Antverpiae fundare coepit, qui fidem Catho-
licam in regicmibus hisce praedicarent ac foverent Probavit optimum Praesulis con
silium sacra Cardinalium Congregaüo de propaganda Fide, parata auxiliis temporall-
bus adjuvare ; jamque allqul Religiosi inde ad Missionem profecti máximos animarum 
fructus reportaverunt". Ook in Le grand theatre sacré du duché de Brabant, den 
Haag, 1734, wordt op blz. 22 gezegd : „Il fonda à Anvers une maison de Mission
naires religieux de son Ordre, destinez à porter dans ces Royaumes les veritez de la 
Religion Catholique. Cette Institution fut approuvée par les Cardinaux Chefs du 
collège de la propagation de la Foi". De schrijvers van de Oudheden... en van Le 
grand théâtre sacré hangen belden af van Foppens, die verschillende bisschoppelijke 
archieven, vooral dat van Mechelen, heeft geraadpleegd, zoals blijkt uit zijn be
werking van Miraeus Opera diplomatica et historica, Leuven 1723-1748, waar hij dit 
zelf uitdrukkelijk vermeldt. 

Heeft dat seminarie ooit bestaan ? Volgens De Meester, a.w., I, blz. 287, schrijft 
Bagno, 28 januari 1623, aan de Propaganda over een seminarie, bestemd voor de 
missies van Denemarken en Noorwegen. De paus zou aan de dominicanen van Ant
werpen, vier Deense studenten toevertrouwen ter opvoeding. De Congregatie der 
Propaganda zou 300 gouden „écus". gedurende enige jaren moeten uitkeren voor het 
onderhoud dier studenten, tot dat de publieke liefdadigheid er in zou voorzien. De 
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schoppen van de Mechelse kerkprovincie en tracht zelfs practisch zijn 
ideaal te verwezenlijken door fondsen voor de stichting bijeen te 
brengen, o.a. door het bestemmen der goederen van het uitgestorven 
klooster Eykendonk (te Den Düngen) voor dit seminarie155). Mis
schien heeft de inneming van zijn bisschopsstad 's-Hertogenbosch, in 
1629, dit plan verijdeld. Ophovius sterft in 1637 en men verneemt niets 
meer over het al of niet bestaan van het seminarie. De provinciaal der 
dominicanen, Joannes Bouquet, bericht het overlijden van Ophovius 
aan de Propaganda en tevens dat, vier uur na deze, was overleden 
de oud-prefect der Noorsfe missie : Pater de Brouwer, wiens dood ver
baast was door de 'slechte berichten welke hij vernomen had over de 
missie in Noorwegen1 5 6). 

Te weinig in getal zijn de missionarissen ; te streng de maatregelen 
der Scandinavische regeringen tegen de katholieke priesters157). 

De eigen k o l o n i e s in W e s t - I n d i ë worden niet vergeten. 
In het midden van de 18de eeuw heeft de Vlaamse jezuietenprovincie 
vrij regelmatig missionarissen gestuurd naar Curaçao, dat als het ware 
als een verlengstuk beschouwd werd der Hollandse missie158). De 
uitvoering der strenge bepalingen tegen de katholieke eredienst is 
verslapt en zo kan, in 1699, voor het eerst weer een katholiek priester 
zich vestigen op Curaçao. Het is de Boheemse jezuïet Michael Schabel, 
die na enige tijd naar Holland vertrekt om hulpkrachten te zoeken, ч 
Na verkregen verlof van geestelijke en wereldlijke overheid keert hij 

nuntius raadt de Congregatie aan, te schrijven naar den bisschop van Arras (Herman 
van Ortenberg, 1611Ί626), om hem in deze stichting te interesseren. Oeze bisschop 
gaat door voor zeer rijk en beschikt over een som gelds, waarmee hij niet weet wat 
aan te vangen. Op 2 Maart 1623 keurt de Congregatie dit voorstel goed en richt een 
schrijven aan den bisschop van Arras. Deze verklaart zich bereid, na herhaaldelijk 
insisteren van den nuntius en de dominicanen, de kosten op zich te nemen ; vgl. brief 
aan de Propaganda, 10 Juni 1623, In De Meester, a.w., I, blz. 325. Is dit seminarie 
nu een -werkelijkheid geworden ? Op 1 Augustus 1631 schrijft Jacobus de Brouwer 
aan kardinaal Caspare Borgia: „Archiepiscopi Cameracensis (Franciscus van den 
Burgh, 1615-1644) affectum erga collegium pro partibus septentrionalibus exploravi 
ac ilium inveni satis propensum..." ; vgl. Comelissen, a.w., nr. 477. Een eeuw eerder 
had de Leuvense humanist, Nicolaas Clenardus, een seminarie willen stichten te 
Leuven, waar Arabisch zou gedoceerd worden aan toekomstige apostelen voor de 
Mohammedaanse landen. Door de dood van Clenardus, 5 Nov. 1542. werd aan dit 
plan geen uitvoering gegeven. Zie : H. de Vocht, Nicolaas Beken Clenardus Huma
nist, blz. 1-21, in Nicolaas Clenardus. door H. de Voch, F. Olbrechts e.a., Ant
werpen, 1942. 

ιββ) Meyer, t.a.p., blz. 275. Bisschop Ophovius schrijft zelf niets over dit semi
narie in zijn dagboek; uitgegeven door A. Frencken, in Bossche Bijdragen, 15 (1937-
1938). 

1 5 e ) Comelissen, a.w., nr. 574, brief van 13 November 1637. 
1 5 7 ) Ook twee seculiere priesters zijn in Scandinavië werkzaam geweest. Nicolaas 

Wiggers Cousebant, 1580; vgl. Van Hoeck, a.w., blz. 247, noot 2, en Franciscus 
Haraeus, uit Utrecht ; vgl. Β. Α. Vermaseren, De katholieke Nederlarulse Geschied
schrijving in de XVIde en XVIIde eeuw over de opstand. Maastricht, 1941, blz. 223-
246 ; J. F. Hofman, Uit de Annales Belgici van Franciscus van Dusseldorp, in BBH, 
14 (1886), blz. 334-449, zie blz. 399. 

1 5 8 ) Poncelet, Nécrologe, blz. CXXVIII. 
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naar Curaçao terug, in 1705, en verschillende jezuïeten volgen hem. 
Het blijkt overigens, dat de provinciaal der jezuïeten niet bijzonder 
genegen is deze missie te aanvaarden ; er moet immers toestemming 
gegeven worden door de Staten van Holland en het vragen van dit 
verlof kan gevaar meebrengen voor de staties der jezuïeten in de Hol
landse missie, omdat in die tijd, tengevolge der actie van de Janse
nisten, het gouvernement vijandig staat tegenover de jezuïeten159). 
In 1713 vertrekt de Brusselaar Petrus Picquerie, geleidelijk gevolgd 
door enige anderen160). De twee laatsten, Dominicus Du jardin en 
Carolus van Heumen, sterven in 1741 en 1742 ; de missie is toen door 
de jezuïeten opgeheven. In 1755 zet er een Hollands seculier priester, 
Theodorus ten Oever, voet aan wal ; deze werkt er tot aan zijn dood 
in 1790 1 6 1) . In 1773 krijgt de Curaçaose missie een meer officieel 
karakter, door de komst van den Antwerpsen wereldgfeestelijke Arnold 
de Bruin162 ), die, door den nuntius van Brussel gezonden, zich prefec-
tus missionis noemt. Hij Wordt als zodanig opgevolgd door den 
dominicaan W . Jacobs, uit Antwerpen163). In 1786 is ook nog een 
minderbroeder-conventueel in deze missie aangekomen, pater Mau-
bach1 6 4) . Ondertussen beijvert nuntius Busca zich, om bij de oversten 
der verschillende orden drie religieuzen te vinden, die de Nederlandse 
taal machtig zijn en met vrucht in dit missiegebied zullen kunnen 
werken. Nauwelijks is de uitnodiging van den nuntius in de kloosters 
der minderbroeders bekend geworden, of zeer velen bieden zich aan. 
Uit hen kiest de provinciaal de drie paters, die zich het eerst hebben 
aangeboden, n.l. Theodorus Brouwers uit Rotterdam165), Joannes 
Luyten uit Op-Geleen 1 6 θ) en Petrus van den Vondel uit Halle bij 
Brussel 1 6 7 ). Later nog gevolgd door enige anderen. De minderbroe
ders bewerken dit missieterrein tot 1821. 

De minderbroeders der Nederlandse provincie doen ook een poging 
tot missionering van S u r i n a m e . Door een decreet van de Congre
gatie der Propaganda, van 22 September 1683, was Suriname tot 

ι ω ) Van Hoeck, a.w., blz. 260. 
leoj p e t r u s Picquerie, 1713-1716; Bruno Pauwels, 1716-1726: Ch. van Heumen. 

1740-1742; Dominicus Dujardin (Verhof), 1739-1741; Com. Cloots, 1726-1734; 
Petrus van Schelle, 1734-1740. 

l e l ) Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18. 
i « ) KMT, I (1917), blz. 46. 
1 в э ) Zie noot 161. 
l e'*) Maubach, minderbroeder der Verenigde Nederlanden, komt op Curaçao, 14 

Februari 1768 ; hij sterft reeds In 1769 ; vgl. Gouden jubileum der Dominicanermissie 
op Curaçao, blz. 5. 

1 β 5 ) Theodorus Brouwers komt in 1776, als praefectus apostolicus op Curaçao 
aan, werkt er gedurende tien jaar en vertrekt in 1787 naar Philadelphia, Noord' 
Amerika ; vgl. H. Frankhuyzen, o.f.m., De minderbroedeesprovimde „Germania In
terior" in haar eerste periode (1529-1844) en de missie, in HM, 12 ,(1930-1931), 
blz. 34. 

1 β β ) Joannes Luyten, op Curaçao, 1776-1777. 
ιβτ^ Petrus van den Vondel, op. Curaçao, 1776-1778. 
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missiegebied verklaard. De eersten die, uitgekozen uit de velen welke 
zich hadden aangeboden, voor deze missie worden bestemd, zijn Fre-
dericus van der Hof S t a d t 1 6 8 ) en Thomas Fuller, beiden uit het klooster 
van Leuven 1 β 9 ) en gestuurd door toedoen van den nuntius te Brussel. 
Zij beginnen hun arbeid op 4 November 1683. Het jaar daarop sterft 
Van der Hof Stadt (27 Oct. 1684); een opvolger wordt gestuurd in 
den persoon van Petrus Croll, geboortig van Roosendaal, met den 
lekenbroeder, tevens chirurgijn, Joannes van Graefdorff. De beide 
priesters. Fuller en Croll, sterven in de loop van het jaar 1686 en de 
lekenbroeder wordt door zijn overste teruggeroepen. De Nederlandse 
provincie doet al het mogelijke om de zwaarbeproefde en arme missie 
in stand te houden, maar op het definitorium, dat op 29 Augustus 
1686 te Brussel gehouden wordt, komt men tot het besluit de missie 
van Suriname op te geven. Maar men laat verstaan, dat de provincie 
steeds bereid blijft missionarissen voor Suriname te leveren, mits de 
middelen maar kunnen gevonden worden om de onkosten te bestrijden. 
Van 1686 tot 1785 blijft Suriname nu zonder pr ies ters 1 7 0 ) . 

Hier dus, evenals elders, gebrek aan priesters in de missielanden 
en geen voldoende steun vanuit het moederland. Het einde van de 
17de eeuw en heel de 18de eeuw is een tijd van geloofsverslapping, 
dus ook van weinig missieijver 1 7 1). Er is geen interesse meer voor het 
eigenlijke missiewerk en daarom een te kort aan roepingen ; ook de 
hulpmiddelen gaan ontbreken. Jurisdictie- en ritenstrijd in de missie 
zelf belemmeren het w e r k 1 7 2 ) . Naast de politieke verwikkelingen, 
welke voeren tot bijna algehele vernietiging der Spaans-Portugese 
macht en de groei van de protestantse staten, eerst Holland en later 
Engeland, moeten de oorzaken gezocht worden in de daling der kerke
lijke macht in Europa. De missies zijn zo eng met het moederland ver
bonden, dat verslapping van de geloofsgeest hier, onvermijdelijk een 
funeste invloed moet uitoefenen op het missiewerk. Ongelovige stro
mingen, het bederf veroorzaakt door de Verlichting, de absolutistische 
staatsmacht, het Gallicanisme in Frankrijk, het Jozefisme en het Febro-
nianisme in Duitsland en Oostenrijk, zijn de oorzaken van de achter
u i t g a n g 1 7 3 ) . De Kerk, welke al haar krachten nodig heeft om zich 
hier in Europa tegen haar vijanden te verdedigen, kan niet veel aan
dacht schenken aan' het uitbreidingsprobleem. De Pausen van de 
18de eeuw zijn geen grote persoonlijkheden of tonen weinig missie
belangstelling. Ook de Propaganda staat niet meer op haar vroegere 

ив) Fredericus van der Hofstadt, uit Leuven ; vgl. (Α. Bossers) Beknopte ge-
schiedenis der katholieke missie in Suriname, blz. 19 ; H. Frankenhuyzen, t.a.p. 

«и») GV, 81 (1858), blz. 152. 
1 7 0 ) Bossers. a.w., blz. 19. 
1 7 1 ) De Jong, Handboek der Kerkgeschiedenis, IV, blz. 295. 
і т а ) Vgl. noot 84 ; De Jong, a.w., III, blz. 446. 
1 T 3 ) Schmidlin, Katholische Missionsgeschichte, blz. 361. 
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hoogte. Vele bisdommen zijn in handen van onkerkelijke prelaten; 
clerus en volk zijn veelal door de nieuwe ideeën van de Kerk ver
wijderd. Tevens wordt door de ritenstrijd de missieijver der grote 
orden gevoelig verminderd. De grootste missieorde, de sociëteit van 
Jezus, wordt uit verschillende landen verdreven, en op 21 Juli 1773 
geheel opgeheven : 3260 missionarissen ontvallen daardoor aan het 
missiewerk174 ). Het hoogtepunt van de katastrofe wordt bereikt door 
de Franse revolutie, welke de secularisatie ten gevolge heeft : ophef
fing van de kloosters, het naasten van de kerkelijke goederen, verdrij
ving van de orden en trouwe priesters, de onderdrukking der missie-
verenigingen. Daarbij moet nog gevoegd worden de concurrentie der 
protestanten, welke zich al meer en meer doet gevoelen175). 

De tijden zijn nu echter gekomen om het missiewerk op geheel 
nieuwe basis te reorganiseren. De 19de eeuw zal een grootse weder-
opbloei zien van de missiegedachte, met de daaraan corresponderende 
missiedaad. 

«4) Van Hoeck, a.w., blz. 339. 
1TB) Schmidlin, B.W.. blz. 361. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

DE MISSIONERENDE WERELDGEESTELIJKHEID 
VAN ± 1795 TOT 1860 

Het einde der 18de eeuw bracht een inzinking in de missieactiviteit 
der Kerk. De 19de e e u w echter is getuige van een grote opleving 
der missieactie, welke gekarakteriseerd wordt door een streven naar 
een meer georganiseerde deelname van het gehele katholieke volk aan 
het missiewerk der Kerk. Men wil alle christenen gaan mobiliseren1). 
In tegenstelling met vroegere eeuwen, toen de regeringen de missies 
leidden en financierden2), gaat nu de missieactie wortel schieten in 
het katholieke volk, dat het als zijn plicht wil beschouwen aan de uit
breiding van het Godsrijk mede te werken3). Herhaaldelijk worden 
de gelovigen er op gewezen, dat zij door hun deelname aan het missie
werk de Goddelijke Majesteit verheerlijken4). Hun eerste plicht jegens 
God is de plicht der dankbaarheid 5 ). Niet meedoen aan het missie
werk is een teken van zwarte ondankbaarheid 6 ). En het gelovige volk 
zal dergelijke aansporingen verstaan en er naar gaan handelen. Zoals 
altijd gaat ook nu de levenskracht der Kerk zich uiten in de missie
actie. De godsdienstige herleving van het katholicisme, welke wij in 
deze eeuw waarnemen, moest ook een hernieuwde drang opwekken naar 
geloofsverkondiging, die immers essentieel is voor het christendom 7 ). 

We mogen ons afvragen, hoe het te verklaren is, dat het volk meer 
interesse gaat tonen voor missieaangelegenheden. Welke zijn de oor
z a k e n v a n de h e r n i e u w d e m i s s i e a c t i e in de 19de eeuw? 

1 ) Monsabré kenschetst de missiegeschiedenis van de 19de eeuw als de mobili
satie van het gehele katholieke volk voor de missie, de missieactie van alle christenen. 
Vgl. J. Peters. Het Katholieke volk en hef missiewerk, in KM, 66 (1940), blz. 1. 

2 ) Vooral Spanje en Portugal door het zg. „patronaat", en later Frankrijk onder 
Lodewijk XIV. 

3 ) Vgl. De Jong, Handboek der kerkgeschiedenis, IV, blz. 295. 
4 ) „Steun aan de missies geven, is een schone gelegenheid om den Hemelsen 

Vader door goede werken te verheerlijken." Vgl. GV, 2 (1819), blz. 125. 
6 ) „Dankbaarheid jegens den Vader der barmhartigheden, die ons zoo genadig de 

kennis en de belijdenis van het ware geloof in de katholieke kerk geschonken heeft." 
Vgl. De Morgenstar, 7 (1835), blz. 241. 

e ) Niet meedoen aan het missiewerk : „ . . . draegd met zig het merk van een 
zwartsten ondankbaerheyd tot Christus die ons allen heeft komen zalig maken". 
Vgl. С. Ν. Μ. Α., Aen mijne beminde bloedverwandten en maegschap..., blz. 16. 

T ) De Jong, a.w., IV, blz. 295. 
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De Franse revolutie had grote wonden toegebracht aan de Kerk, 
maar was ook tevens weer oorzaak van een nieuwe bloei van het ge
loofsleven. De Kefk wordt bevrijd van vele knellende banden, die haar 
in vroegere tijden aan de staat vasthechtten. Het apostolaat wordt 
losgemaakt van staatkundige bemoeiingen : het patronaat of missie
protectoraat, dat veel voordelen maar nog meer nadelen aan de Kerk 
en het missiewerk berokkend had*) vervalt. Spanje en Portugal be
staan niet meer als koloniale- en missionerende grootmachten ; het 
centrum der missieondememingen verplaatst zich naar de, in tegen
stelling met bovengenoemde rijken, meer democratische landen, zoals 
Frankrijk, Italië en België. Missie-initiatieven gaan van de koningen 
en de groten over op het volk, de massa ; het missiewerk als zodanig 
wordt een aangelegenheid van alle katholieken, gemeengoed der ka
tholieke volkeren9). Ook in de stromingen der wereldbeschouwingen 
voltrekt zich een aanzienlijke positieve omzwenking ten gunste van de 
missies : als reactie tegen de het geloof vijandig gezinde revolutionaire 
geestesrichting treden in het Europese denkleven restauratie en roman
tiek op het voorplan10). 

De moderne ontdekkingen en de vooruitgang van wetenschap en 
beschaving werken mee om de missieactiviteit te verhogen. Het ge
makkelijker verkeer heft de moeilijkheden op van de communicatie 
tussen verschillende werelddelen, vereenvoudigen dus ook het reizen 
der missionarissen. De grote en talrijke geographische ontdekkings
tochten wekken niet alleen belangstelling voor vreemde landen, maar 
openen ook nieuwe vergezichten voor de uitbreiding van het Evangelie. 

In deze eeuw beginnen de Europese naties zich, economisch en poli
tiek, voor de koloniën te interesseren. Tractaten worden gesloten, 
waardoor tot nu toe ontoegankelijke gebieden voor de missionarissen 
geopend worden. De missies worden als beschavende factor door de 
koloniserende mogendheden erkend, jazelfs soms gesteund en te hulp 
geroepen. Beveiliging der missionarissen, het aanleggen van wegen, 
de organisatie van een binnenlands bestuur, dat alles werkt de werk
zaamheid der missionarissen in de hand 1 1) . 

Maar dit zijn slechts uitwendige oorzaken, die op zichzelf geen 

8) Door het „protectoraat" werd elk zelfstandig bestuur der missie pracüsch on
mogelijk gemaakt. Vgl. Hfst. I, noot 9 en 10. 

e) Schmidlin, Katholische Missionsgeschichte, biz. 425. 
1 0 ) Schrijvers als Chateaubriand, de Maistre, von Corres e.a. legden alle nadruk 

op de echt katholieke geest. Vgl. J. Charles, Les dossiers de l'action missionnaire?, 
Leuven, 1938, blz. 376. Vooral het werk van Chateaubriand, Le Génie du Christia
nisme, verschenen in 1808. heeft grote invloed uitgeoefend. Gebruik makend van de 
Lettres édifiantes et curieuses beschreef hij het missiewerk op romantische wijze, 
idyllisch, sentimenteel : „De arme monnik, vanuit zijn klooster te voet vertrokken, 
alleen, met zijn rozenkrans en zijn brevier, zich jager en wilde makend bij de Ira
kezen of een verborgen leven leidend in de hutten der wilden". 

11 ) Vgl. Α. Baudrillart, Les missions aux XlXme et XXme siècles, in Descamps, 
Histoire générale comparée des missions, blz. 513. 
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voldoende verklaring geven van de buitengewone opleving der missie
actie in deze eeuV. Ze gaan vergezeld van een diepgaande i n n e r 
l i j k e a c t i e , welke in de Kerk zelf haar oorsprong vindt. Rome 
wordt opnieuw het centrum van de wereldmissieactie : nieuwe alge
mene liefdewerken ontstaan om te voorzien in de finantiële noden van 
het missiewerk, nu door de Franse revolutie en het werk van Napoleon 
de voornaamste bronnen geconfisceerd zijn1 2). Talrijke religieuze con
gregaties, oude en nieuwe, verschijnen op het missieveld. De oude 
orden vinden hernieuwde vruchtbaarheid in de missie-idee13). De 
sociëteit van Jezus, sinds 1814 hersteld, begint spoedig weer missio
narissen uit te zenden1 4) . 

Ook katholiek Nederland beleeft, in het begin dezer eeuw, zijn 
g o d s d i e n s t i g e r e v e i l . De geest van ongeloof werkte allerver-
derfelijkst voor het land en vernietigde alle geestdrift en patriotisme, 
maar voor de katholieken had de godsdienstige onverschilligheid bij de 
Calvinisten tot gevolg, dat zij allengs meer vrijheid mochten gaan ge
nieten1 6). Het rationalisme had meer en meer het godsdienstig gevoel 
verbannen, terwijl het materialisme onverschilligheid omtrent alle 
hogere belangen had ingeprent. De valse beginselen der Franse revo
lutie kunnen door de katholieken van Nederland ten bate hunner vrij
heid worden benut. Slechts heel langzaamaan echter beginnen zij 
wakker te worden1 6) . Lekenapostelen als Le Sage ten Broek zullen 
hierin vooral de hand hebben. 

In 1796 werd ook voor Nederland v r i j h e i d v a n g o d s d i e n s t 
geproclameerd. De eeuwenlange onderdrukking van het katholicisme 
was voorbij. De eens zo machtige Oost-Indische-Compagnie was tegen 
het einde der 18de eeuw in verval geraakt en verdween geheel in 1800 ; 
daarmee vervielen al haar bezittingen aan de Staat. Door artikel 13 
van de „Instructie voor den Gouverneur Generaal van Bataafsch 
Indie", werd aan dezen gelast : aan alle gesindheden de uitoefe
ning van den godsdienst toe te laten onder zodanige bepalingen tot 

1 2 ) Zo wordt In 1822 door Pauline Marie Jaricot te Lyon gesticht het „Genoof-
sc/iap tot Voortplanting des Ge/oofs" ; in 1829 te Weenen, de „Leopoldinenverein", 
uitsluitend voor de Amerikaanse missie, en in 1843 te Parijs, het „Genootschap der 
H. Kindsheid", door Mgr. de Forbin Janson. 

13) Schwager, Katholische Heidenmission, biz. 29. 
14) De eerste generaal na het herstel der sociëteit, Joannes Phillippus Roothaan, 

schrijft in een algemene rondzendbrief : „Alle leden moeten in zich missieijver aan
kweken . . . . de Provinciale Oversten moeten geen nadeel vrezen voor hun provin
cies . . . , want in vroegere tijden waren die provincies het bloeiendste. die de meeste 
missionarissen heenstuurden". Vgl. Litterae R.P. Joannis Roothaan Praepositi Gene
ralis ad Patres et Fratres Societatis Jesu De Missiomtm Exterarum Desiderio exci
tando ас lovendo, in Streit, I, nr. 1161. 

α δ ) P. Albers, s.j.. De Hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan, I, blz. 2. 
l e ) Vgl. over de toestand der katholieken in de eerste jaren na de revolutie, het 

Dagboek van aartspriester Ten Hulscher (aartspriester van Holland, Zeeland en 
West-Friesland van 1787 tot 1811); uitgegeven door J. C. van der Loos in BBH, 50 
(1933)-56 (1938). 
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wering van desorders, als bij hem, Gouverneur-Generaal, dienstig 
zouden geoordeeld worden". Eenzelfde beginsel wefd gehuldigd door 
de nieuwe constitutie, welke uitgevaardigd werd na de troonsbestijging 
van koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) 1 7 ) . In 1806 werd maar
schalk Willem Daendels tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-
Oost-Indië benoemd. Als zodanig moest hij oppertoezicht houden en, 
zoveel in zijn vermogen lag, zorgen, dat de eredienst met orde en 
betamelijkheid werd uitgeoefend18). 

De poort stond nu open voor de geloofsverkondiging. Mede als 
reactie op de zendingsijver der Protestanten, die reeds enige tijd een 
zendingsorganisatie bezaten 1 9),werd bij enkele geestelijken de aposto
lische ijver wakker20). 

De eerste vijftig jaar der Nederlandse missiegeschiedenis in deze 
eeuw kan men noemen het t i j d p e r k d e r w e r e l d g e e s t e l i j k -
h e i d . Seculiere priesters houden geruime tijd, alhoewel met zwakke 
krachten, de drie missiegebieden Oost-Indië, Curaçao en Suriname 
bezet. Velen dier mannen hebben waarlijk uitgemunt door echte 
apostolische liefdeijver. Suriname vooral zal het toneel zijn der held
haftigste doodsverachting, van taai volhouden tegenover schromelijke 
mistoestanden en verbitterde tegenstanders. Dezelfde missionarissen-
wereldgeestelijken zijn het ook, die van Curaçao een katholieke kolonie 
maken of althans verhinderen, dat andere religies of ongeloof er de 
zegepraal behalen21). 

De schaduwzijde echter van deze eerste periode is de schaarste aan 
personeel22 ). De dringendste smeekbeden der missieoversten om uit
breiding of aanvulling van het aantal missionarissen vinden geen ge
hoor. Die konden ook geen gehoor vinden, als men bedenkt wat katho
liek Nederland in die jaren, binnen eigen grenzen, op godsdienstig 
gebied had tot stand te brengen23). Het zal nodig blijken die missie-

17 ) Artikel 6 verklaart : „De koning en de wet verlenen gelijke bescherming aan 
alle godsdiensten, welke in de staat worden uitgoefend ; door hun gezag wordt be
paald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld wordt, betreffende de organisatie, de be
scherming en uitoefening van alle erediensten". 

18) Vgl. Instructie voor den Gouverneur Generaal der Aziatische Koloniën en Be-
zittingen door den Koning van Holland, artikel 22 : „Hij zal het oppertoezicht houden 
en zoveel in zijn vermogen is, zorg dragen, dat de eredienst met orde en betamelijk
heid wordt uitgeoefend, en hij zal inzonderheid aan alle gezindheden zonder enig 
onderscheid, zijne protectie verlenen". En artikel 23 : „Hij zorgt dat aan alle gezind
heden de uitoefening van hunne godsdienst vrij sta onder de nodige bepalingen tot 
wering van wanorde". Zie hierover : A. Mulders, De missie in tropisch Nederland, 
blz. 74. 

19) NI. het „Nederlands Zendeling Genootschap", gesticht in 1797 te Rotterdam. 
20) Th. Bekkers, Nederland en de missie, in Kerk en Missie, 7 (1927), blz. 130-

131. 
2 1 ) Van Rijckevorsel. Missieactie in Nederland, blz. 18. 
22 ) Een 24 wereldgeestelijken werken in de loop dier 50 jaren in Suriname, ruim 

30 in Oost-Indië en ook een dertigtal op Curaçao. 
23) Van Rijckevorsel, a.w., blz. 20. 
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gebieden, het een na het ander, over te dragen aan regulieren, welke 
voor een meer geregelde recrutering van het missiepersoneel kunnen 
zorgen 2 4 ) . Maar het blijft de onvergankelijke verdienste van de 
Nederlandse seculiere geestelijkheid, dat zij de eerste de beste gelegen
heid om zich actief aan het missieapostolaat te wijden, onmiddellijk 
heeft aangegrepen en moedig stand gehouden heeft tot de aflossing 
der wacht. 

Het apostolaat der wereldgeestelijkheid, in het begin der 19de eeuw, 
begint met een mislukking26). Bij de vrede van Amiens, in 1802, 
kreeg Nederland de K a a p k o l o n i e terug, welke Engeland namens 
den prins van Oranje had bezet. Voor de Kaap was dit van groot 
belang. De kolonie immers kwam nu onder direct beheer van de Ba
taafse republiek. Dit betekende, dat niét meer het belang van een 
bevoorrechte handelmaatschappij, maar het belang van de kolonie 
zelf op de voorgrond zou komen. De Oost-Indische Compagnie had 
dit land, vanaf 1675, schier onafhankelijk bestuurd en wel volgens de 
zelfzuchtige princiepen, welke dit handelslichaam overal, waar het zijn 
invloed kon uitoefenen, deed gelden. De bestuursverandering bracht 
eveneens mee, dat de wetten van de Kaap in overeenstemming moesten 
gebracht worden met de vrijzinnig-milde beginselen, welke sedert 1796 
in het moederland de overhand hadden gekregen. Tot nu toe was het 
in de Kaapkolonie voor een katholiek niet mogelijk geweest zijn gods
dienstplichten te vervullen ; daarin komt nu verandering. De vice-
superior der Hollandse zending, Mgr. Luigi Ciamberlani2e) wendde 
pogingen aan zijn zorgen uit te strekken tot de katholieken in de 
Kaapkolonie. De regering der Bataafse republiek steunde hem bij de 
uitvoering van deze plannen en toonde zich oprecht bezorgd om de 
rechten, welke de constitutie aan alle burgers in het vaderland toe
kende, vrije godsdienstoefening en gelijkheid op kerkelijk gebied, ook 
aan haar katholieke onderdanen in Afrika te schenken. De voornaam
ste medewerker van Ciamberlani in dezen was aartspriester Nicolaas 
P a s 2 7 ) . Op hun verzoek stond het landsbestuur toe, dat er twee 
missionarissen naar de Kaap gezonden werden, een als pastoor en een 

8 4 ) De drie koloniale missiegebieden kregen ieder een geschiedkundige beschrij
ving. Vgl. voor Oost'Indlë : A. van der Velden, s.)., De R.K. Missie in W.O. Indie 
(1808-1908); voor Curaçao: G. Dahlhaus, o.p., Mgr. Martinus Joannes Niewindt, 
Een levensschets ; en voor Suriname, (Bossers, c.s.s.r.) Beknopte geschiedenis der 
katholieke missie in Suriname. 

a 5 ) Vgl. Α. Η. L. Hensen, Een R.K. Missie aan de Kaap de Goede Hoop. in D e 
Katholiek, 133 (1908), blz. 144-151. 

2 e ) Mgr. Luigi Ciamberlani (1748-1828), was in 1795 aangesteld tot vice-superior 
der Hollandse missie; in Januari 1815 werd hij door Willem I uit Nederland ver
wijderd. 

2 7 ) Nicolaas Pas was aartspriester van Salland vanaf 1799, en pastoor te Raalte, 
waar hij stierf in 1819. Met Mgr. Ciamberlani komt hem de eer toe, het meest te 
hebben gedaan voor de stichting der R.K. missie in onze kolonie, eerst aan Kaap de 
Goede Hoop, dan op Java. 
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als kapelaan. Zij zouden voornamelijk werken onder de katholieke 
soldaten van het garnizoen, maar waren tevens gemachtigd hun missie-
arbeid ook onder anderen uit te oefenen. Het gouvernement kende de 
beide priesters een jaarlijks inkomen toe, voorzag bovendien in de aan
koop van altaarsieraden en kerkmeubelen, en nam ook de reiskosten 
op zich. φ 

De voor de Kaap-Kolonie bestemde missionarissen waren Joannes 
Lansink, pastoor2*), en Jacobus Nelissen, kapelaan2 9). Tevoren was 
voor het garnizoen aan de Kaap een zekere Antonius Ellink tot kape
laan benoemd, maar deze had zich teruggetrokken 3 0 ) . Aan een derden 
priester, Lambertus Prinsen·81), werd toegestaan, volgens een resolutie 
van de Raad der Aziatische bezittingen van 9 October 1804 : „ . . . om 
de twee naar het voormelde 'etablissement bestemde Roomsch Catho-
lijke geestelijken in den dienst bij het garnizoen aldaar als koster te 
assisteren, buiten bezwaar van den lande. . ." 3 2 ) . 

Aartspriester Pas schijnt zich erg voor deze zaak ingespannen te 
hebben, want de bovengenoemde resolutie vervolgt : „Dat wijders uit 
bijzondere consideratie van N. Pas, Roomsch Priester te Raalte, zig 
noemende aartspriester van Holland, zal worden toegelegd eene somme 
van 20 ducaaten eens, voor deszelfs aangewende devoiren en gedane 
débourses tot het neemen van informatien als anderzints omtrent de 
voorschreven zaak geimpendeerd...". 

In 1805 vertrokken de drie missionarissen, Lansink, Nelissen en 
Prinsen, naar het hun toegewezen missiegebied. Doch reeds het vol
gend jaar werd hun het verblijf aldaar ontzegd door de Engelsen, die 
op 23 Januari 1806 de kolonie hadden overgenomen. Noch de 
dringende beden der katholieke bevolking aldaar, noch het verzoek 
van den laatsten Nederlandsen gouverneur J, W . Janssens, mocht 
baten. De missionarissen moeten de Kaapkolonie verlaten33). Naar 
Nederland onderweg overlijdt de Apostolische Prefect J. Lansink. Op 
30 Mei arriveren de beide anderen in het vaderland. Maar de teleur
stelling ontmoedigt hen niet. Zij gaan nu pogingen in het werk stellen 

3 8 ) Joannes Lansink, apostolisch prefect van Kaap de Goede Hoop in 1805, sterft 
op zee .op de terugreis naar Nederland, 30 Mei 1806. 

2 8 ) Jacobus Nelissen, geboren te MUI, 3 October 1752, priester gewijd in 1781, 
pastoor te Overloon in 1786, te Vierllngsbeek 1795 ; is eerste apostolische prefect van 
de missie van Java; sterft op 6 December 1817 te Batavia. Vgl. Van der Velden, 
De R.K. Missie in Ned. Oost-Indië, blz. 291. 

3<>) Vgl. Mensen, ta.p., blz. 151. 
8 1 ) Lambertus Prinsen was geboren te Zenderen, 2 November 1777, werd priester 

gewijd in 1801, kapelaan te Enschede in hetzelfde jaar, vertrok naar de Kaap in 
1805, naar Oost-Indië in 1808, werd apostolisch prefect aldaar in 1818, keerde in 
1830, tot herstel zijner zwaar geschokte gezondheid terug naar Nederland, werd 
pastoor te Almelo en leefde nog enige jaren als rustend priester te Delden en te 
Rletmolen, waar hij stierf op 28 October 1840. Vgl. Van der Velden, a.m., blz. 291. 

3 2 ) Vgl. Mensen, ta.p.. blz. 151, noot 14. 
» ) Vgl. Loeff, Het katholieke Nederland 1813-1913, blz. 166. 
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om de reis naar J a v a te mogen ondernemen. Op Indie zijn hun ge
dachten nu gericht, ofschoon hun daar misschien eenzelfde lot wacht 
als in de Kaap, want de Engelse macht dreigde ook deze kolonie over 
te nemen 3 4). 

Nuntius Ciamberlani wil door bemiddeling van de aalmoezeniers 
van Lodewijk Napoleon, de Lamblardie en Bertrand, een koninklijk 
besluit verkrijgen, uitgevaardigd op 4 Maart 1807, dat gunstig be
schikt op het verzoek van de priesters Nelissen en Prinsen, om als 
missionarissen naar Batavia te mogen gaan. Gunstige voorwaarden 
worden tevens toegezegd : hetzelfde jaargeld voor de katholieke 
missionarissen als voor de predikanten ; reiskosten ten laste van het 
gouvernement, met daarbij een gratificatie van 300 gulden voor de 
noodzakelijke kerkbenodigdhedcn en een van 400 gulden voor verdere 
uitrusting35). Gouverneur W . Daendels, die bevriend was met aarts
priester Pas, schrijft vanuit den Haag een aanbevelingsbrief, waarin 
hij er ten zeerste op aandringt, dat men jegens deze missionarissen 
alle mogelijke voorkomendheid op hun reis zou betonen 3 6 ). Op 22 Juli 
1807 vertrekken zij dan vanuit Texel en na bijna acht maanden arri
veren de eerste Nederlandse missionarissen van deze eeuw op Java. 
Het was 4 April 1808. Het volgend jaar krijgen zij versterking vanuit 
het Moederland: Hendrik Waanders 3 7) en Philippus Wedding 3 8 ) 
zijn hun nieuwe medehelpers. Maar er moet worden gezorgd voor een 
geregelde aanvoer van missionarissen. Daarom worden, zowel van de 
kant der geestelijke overheid als van de kant der regering, pogingen 
gedaan om nieuwe priesters te werven. Aartspriester Henricus van 
Kessel 3 9 ) krijgt opdracht van den vice-superior der Hollandse missie, 
Mgr. A. Antonucci4 0), de kerkvoogden van Noord-Nederland uit te 
nodigen hun onderhorige geestelijken met de behoefte dezer missie 
bekend te maken 4 1). Ook de regering verzoekt herhaaldelijk de kerke-

3 4 ) Vgl. Van der Velden.'a.w., blz. 15. 
3 e ) Vgl. Α. Η. L. Hensen, Ontstaan van de R.K. Missie in Nederlands Indie, in 

De Katholiek, 133 (1908), blz. 274. 
3 6 ) Hensen, i.a.p., blz. 277. 
3 7 ) Henricus Waanders, geboren te Ankeveen, was gedurende enige tijd kape

laan te Breukelen en vertrok in 1809 naar Java, werd pastoor te Soerabaya. In 1827 
werd Ы). wegens blindheid, eervol ontslagen en gepensionneerd door het Gouverne
ment. Hij stierf op 9 November 1833 te Soerabaya. 

Μ ) Philip Wedding, geboren te Amsterdam 1783, vertrok naar Indie in 1809 en 
süerf te Batavia op 28 Juni 1825. 

39) Henricus van Kessel (1792-1870), was sedert 1837 aartspriester van Salland 
en Drente en procurator der O.I. Zending. 

*>) A. M. B. Antonucci (1798-1879). is van 1831 tot 1841 vice-superior van de 
Hollandse Zending. 

41 ) Vgl. Β. Α. 's-Bosch, g. Brief van Van Kessel aan den vicaris apostollcus van 
het voormalige bisdom Roermond, gedateerd 10 Maart 18... (onleesbaar): „De 
dringende behoefte aan R.K. geestelijken in de Nederlandsche Missiën in Oost-Indlë, 
maakt het noodzakelijk alles te beproeven, hetgene kan strekken, om daarin zoo spoe
dig mogelijk te voorzien. Het heeft diensvolgens den Doorluchtigen en H.W. Heer 
A. Antonucci. Vice-Superior der Hollandsche Missie behaagd, mij te gelasten om 
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lijke overheden om priesters te sturen42). Zo worden er in 1838 b.v. 
enige priesters gevraagd om de vacante posten van pastoor te Batavia 
en kapelaan op de Westkust van Sumatra te komen vervullen43). 
Toch schijnt niemand getroffen te zijn geworden, want in een rond
schrijven van 23 Januari 1839 aan de dekens van zijn vicariaat, waar
bij Mgr. Den Dubbelden, op verzoek van de H. Stoel, een oproep doet 
om een of meerdere priesters voor Denemarken, drukt hij zijn smart 
er over uit, dat niemand zich bereid heeft verklaard naar Oost-Indië 
te vertrekken44). Zij, die reeds werkzaam zijn in de missie, laten ook 
niet na, herhaaldelijk smeekbeden om meer medewerkers te sturen45). 
Er zijn veel te weinig arbeiders voor de oogst 4 6) . Slechts druppels
gewijze immers vertrekken er nieuwe missionarissen naar Indie. Wei
nige geschikte candidaten bieden zich aan, en dan nog ongeregeld. In 
vijftig jaar tijds komen er maar drie en dertig Nederlandse priesters 
naar Ooet-Indië4^). „De Godsdienstvriend" klaagt dan ook met recht, 
dat ondanks de berichten over het gebrek aan priesters, welke de 
redactie toekwamen vanuit de missies, ondanks het feit, dat de re
gering geen middel onbeproefd gelaten heeft om voor de koloniën een 
toereikend aantal priesters te krijgen, toch het verlangen van de re
gering en der geestelijke overheid onvervuld bleef. De redactie meent 
zelfs, dat dit een onaangename indruk maken zal op de regering : 

„ . . . het geroep der eerbiedwaardige missionarissen dier 
streken om medearbeiders, de klachten der inwoners, dat 

In Hoogstdeszelfs naam de onderscheidene Kerkvoogden in Noord-Nederland min
zaamst uit te nodigen hunne onderhoorige geestelijken met deze behoefte te willen 
bekend maken en hunnerzijds mede te werken, dat eenlge voor die Missie bekwame 
priesters, zich aan eene, voor de eer van God en het heil der zielen hoogstbelangrijke 
zaak, komen toewijden...". 

^) Vgl. Β. Α. 's-Bosch, с. Register Wllmer, pro anno 1838, biz. 38 : „Semel et 
iterum ex parte Gubemil rogati sumus ut penuriae Sacerdotum In Coloniis nostrìs 
transmarinis, maxime quas Indias Orientales vocant providere satageremus". 

43) B. A. 's-Bosch, e. Register Wilmer, f.a.p., „Vacant jam ab allquo tempore 
binae Curiae, altera Pastoralis Bataviae, altera vice-pastoralls in Littore occidentali 
Sumatra. Supervacaneum foret allegare motiva supernaturalia... nec dicat allquis 
mediis se pro Itinere congruaque ibidem sustentatione carere... Linde ecdesiastlcos 
nostrae dioceseos enixe rogamus et obsecramus in Domino ut attente coram Deo 
necessltatem spiritualem fratrum nostrorum perpendant ; et si, instigante Spiritu 
Sancto ad opus hoc sublime charìtatis vocatos se confidant nos convenire velini, ut 
quivis poterimus mediis, eorum proposito faveamus...". 

44) B. A. 's-Bosch, e. Register Wilmer, pro anno 1839, blz. 49: quamvis 
proh dolor I incassum hucusque zelosos sacerdotes, qui se misslonibus Coloniarum 
nostrarum accingerent, presidiati slums, nihilominus, e voto SS. Sedis vobis et uni
verso Clero nostro notum fadmus, gratissimum SS. Sedi fore si unus vel alter sacer-
dos paratum se exhiberet ad missionem in Frederickstadt (in Dania) susciplendum". 

« ) Vgl. o.m. GV, 36 (1836). blz. 304. 
48) Vgl. GV, 1 (1818), blz. 100, waar de redactie van dit tijdschrift bij het over

lijdensbericht van den missionaris ]. Nelissen, aantekent : „De arbeiders zijn te weinig 
voor de oogst der bloeiende missie. Mocht het godvruchtig voorbeeld van hem,' die 
zich.. . vrijwillig voor de dienst derzelve aangeboden heeft, door meerderen worden 
nagevolgd". 

47) Vgl. Mulders, De missie in tropisch Nederland, blz. 82. 
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schier niemand der jonge en krachtvolle Nederlandse priesters 
zich over hun lot ontfermt, blijven zonder gevolg ; het schijnt 
geenerlei indruk te maken op hen, die zich aan de dienst 
van God hebben toegewijd... en wij vernemen van goeder-
hand, dat het doof blijven van onze jonge geestelijken voor 
de klaagstem hunner natuurgenoten, voor de uitnodiging der 
geestelijke overheid, een zeer nadelige indruk. . . op de hoge 

•ч regering m a a k t " 4 8 ) . 

Het is merkwaardig, dat de anonieme schrijver van dit artikel in 
„De Godsdienstvriend" ook de oorzaak aangeeft van dit gebrek aan 
priesters voor de missie en tevens aanduidt het geneesmiddel voor dit 
euvel. Soortgelijke resultaten, zegt hij, zijn het gevolg van de anti
katholieke wetgevingen, die de religieuze orden vernietigd hebben, 
welke te allen tijde zich met het missiewerk hadden belast. De secu
liere geestelijkheid was altijd inlands, terwijl de regulieren het aposto
laat in vreemde landen en bij vreemde volken uitoefenden. Een in
trekking van het besluit van September 1814, waarbij de onwettige 
suppressie der kloosters door Napoleon, gehandhaafd is geworden, 
zou oorzaak kunnen zijn tot het voorzien der koloniale missies van de 
nodige pr iesters 4 9 ) . # 

Van alles wat in de missie van Java gebeurde werden vrienden en 
bekenden der missionarissen in het vaderland nauwkeurig op de 
hoogte gehouden door brieven, welke in katholieke kranten' en tijd
schriften, vooral in „De Godsdienstvriend", gepubliceerd werden. Toch 
is het opvallend, dat de West-Indische missies meer vermeld worden 
dan de Oost-Indische. De reden van dit feit is wellicht hierin te vinden, 
dat de missionarissen van de West talrijker waren of meer in per
soonlijke relatie stonden met den hoofdredacteur van „De Godsdienst
vriend" en andere tijdschriften. Le Sage ten Broek, en met dezen in 
meei*geregelde briefwisseling stonden. Een beknopte beschrijving van 
het missiewerk in Oost-Indië vinden we in deel 43 en 44 van „De 
Godsdienstvriend"50), van de hand van den apostolischen prefect 
dier missie, J. Scholten5 1) . 

De Oost-Indische missie kwam in het middelpunt der belangstelling 
te staan door de geruchtmakende G r o o f f - a f f a i r e . Reeds geruime 
tijd waren er moeilijkheden in deze missie. Z o had Scholten, de 

«) GV, 40 (1838), blz. 231. 
4e) GV. 40 (1838), t.a.p. 
80) J. Scholten, Beknopte beschrijving der R.K. Zending in Nederlandsch Oost' 

Indie, in GV, 43 (1839), blz. 173, 255, 296; 44 (1840), blz. 32. 87, 141, 186, 238, 
279. e 

61 ) Joannes Scholten was geboren te Zifflieh, 8 Mel 1797, priester gewijd in 
1822, kwam hij naar Indie in 1826, werd apostolisch prefect in 1831, keerde terug 
naar Nederland in 1842 en stierf te Nijmegen op 7 April 1865. Vgl. van der Velden, 
a.w., blz. 292. 
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apostolische prefect, een meningsverschil met de koloniale regering, 
wegens zijn optreden tegen de vrijmetselarij en de gemengde huwe
lijken. Om gezondheidsredenen vertrok hij naar Nederland, in 1842, 
met de bedoeling tevens om tijdens zijn verblijf in het vaderland te 
kunnen opkomen voor de vrijheid van zijn missie, welke letterlijk in 
alles aan banden gelegd w a s 6 2 ) . In Rome was men tegelijkertijd^ 
doende een geschikt iemand te zoeken, die tot apostolisch vicaris van 
Batavia zou kunnen benopmd worden. Scholten zelf scheen niet de 
juiste persoon daarvoor te zijn en daarom had men deze taak eerst 
toegedacht aan den oud-apostolischen vicaris van de districten Raven-
stein en Megen, H. van der Velden, maar deze aanvaardde de hem 
gedane aanbieding niet, voornamelijk om reden van zwakke gezond' 
heid, hetgeen Rome gelden l iet 5 3 ) . Ook G.Wilmer5 4), de secretaris 
van Mgr. Den Dubbelden, werd gevraagd, maar deze weigerde be
sl ist 5 6 ) . Toen liet Rome het oog vallen op den apostolischen prefect 
van Suriname, Jacobus Grooff5 6), die reeds jaren lang als missionaris 
werkzaam geweest was 5 7 ). Begin 1826 was Grooff in Suriname aan
geland en steeds, vooral door zijn brieven in „De Godsdienstvriend", 
had hij zijn vrienden en kennissen op de hoogte gehouden van zijn 
werk. In 1839 is hij terug in het vaderland om medewerkers te zoeken 
en ondersteuning te vinden voor zijn агйіе missie. Romantisch wordt 
zijn leven, het leven van een missionaris, beschreven in het „Gods
dienstig, Geschied- en Letterkundig Tijdschrift", bij gelegenheid van 
een bezoek aan het seminarie Warmond5 8 ) ; Een gedeelte daaruit 
willen we aanhalen ; het is tekenend voor de mentaliteit van die jaren : 

„Hadt gij hem ι gezien, gelijk wij, als hij van die drie bange 
jaren ophaalde, alleen, zonder de troost eens biechtvaders 
doorgeworsteld, wanneer hij belast met de zorg ener ganse 
volksplanting, alleen bij God en op het graf zijns ontslapen 
vriends, die het offer werd zijner liefde, troost en bevrediging 
mocht vinden ; . . . hadt gij toen de statige, de als zwevende 
houding des van ijver blakenden zendeling gezien, zijne fonke
lende ogen, dat aangezicht door de hitte geschroeid maar 
gloeiend door een hemels vuur ; neen, dan hadden geen tranen 

**) Vgl. De Jong, Handboek der Kerkgeschiedenis. IV, blz. 305. 
6 3 ) Vgl. Β. Α. 's-Bosch, a. Copie van brieven (van de nuntiatuur) van 7 en 

9 Mei 1842 aan Rev. Do. H. van der Velden, te Uden. Deze Van der Velden werd 
later minder-broeder-recollect en stierf te Thlelt (België), op 30 Mei 1857. Vgl. 
КС, 1857. nr. 24. 

6 4 ) Gerardus Petrus Wilmer, de latere bisschop van Haarlem (1861-77). 
6 6 ) Vgl. J. Kleyntjes, s.j., Mgr. Grootf, apostolisch vicaris van Batavia, in BBH, 

47 (1930-1931), blz. 373-450; zie blz. 383. 
6 8 ) Jacobus Grooff* geboren te Amsterdam, 20 September 1800 en overleden in 

Suriname, 29 April 1852. 
8 7 ) Vgl. de biographie van Mgr. Grooff en zijn Indische geschiedenis, in Kleyntjes, 

t.a.p., blz. 373-450. 
B 8) Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Tijdschrift, 1839, blz. 99. 
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verlichting meer kunnen geven, gij hadt dien engel des vredes 
naar het land zijner verdiensten willen naijlen." 

De enthousiaste verslaggever rekent er op, dat er wel een priester 
zal getroffen worden en zich geroepen voelen om mee te gaan. Ja, 
een priester zal meegaan, roept hij den zendeling toe, en dan zult gij 
niet verlaten sterven, maar : 

„een priester zal met broederlijke hand u de ogen sluiten, en 
dan leggen uw gebeente, bij uw kruis in het lijkgesteente, 
bidden op uw roemrijk graf". 

W e zijn in het tijdperk der romantiek. 
Op 10 September 1842 werd Jacobus Grooff benoemd tot aposto

lisch vicaris van Batavia en titulair-bisschop van C a n e a 5 9 ). O p 
26 Februari 1844 ontving hij te Leiden de bisschopswijding, uit de 
handen van Mgr. van Wijckerslooth. Zijn verblijf in het vaderland 
maakte hij zich ten nutte om belangstelling te wekken voor zijn nieuwe 
missie. Verschillende gemeenten werden met een bezoek vereerd, o.a. 
Grave, waar hij zijn vriend en weldoener Le Sage ten Broek opzocht 
en zich in diens blijvende steun aanbeval 6 0 ) . De „Catholijke Neder-
landsche Stemmen" publiceerden een oproep om steun en mede
werking β 1 ) . De Nederlandse katholieken, die zoveel belang hebben 
bij het welzijn der koloniën, worden aangespoord te bidden, opdat de 
Heer in dit deel van de oogst werklieden zou zenden. De nieuwe 
bisschop kan natuurlijk niets verrichten op het missieveld, indien geen 
talrijke medewerkers hem komen helpen. Vier priesters zullen dan ook 
gehoor geven aan de dringende smeekbeden. 

Het zijn: B. Kersten6 2) , A. Heuvels6 8) , J. van den Brand 6 4 ) , en 
J. Escherich 6 б ) . Samen met hen vertrekt Mgr. Grooff, op 6 Decem
ber 1844, vanuit den Helder naar Java, met belangstelling gevolgd 

6 9 ) In een brief aan Mgr. van Wijckerslooth. gepubliceerd In de CNS, 9 (1843), 
blz. 353, bericht Grooff het nieuws van zijn benoeming. 

e o ) Vgl. CNS, 10 (1844), blz. 239. 
« ) CNS, 10 (1844), blz. 8. 
·*) Bernard Kersten, vertrekt naar Indie in 1845 ; keert terug in 1846 en wordt 

dan kapelaan te Amsterdam, pastoor te HUlegom en deken en pastoor van Delft, 
waar hij sterft in 1879. Vgl. Van der Velden, a.u>., blz. 297. 

e3) Arnold Heuvels, geboren te Warmond in 1814, in Indie 1845-1846; wordt 
dan kapelaan te Amsterdam en Den Haag. Na op verscheidene plaatsen pastoor te 
zijn geweest, sterft hij te Lisse, in 1881. Vgl. Van der Velden, a.w., blz. 297 en Van 
Aemsbergen, blz. 71. 

6 4 ) Joannes van den Brand was geboren te Zeeland (N.B.) in 1813, reisde met 
Mgr. Grooff naar Indie en terug ; trad in de orde der capudjnen in 1856 en stierf 
in het klooster te Meersel in 1882. In het provinciaal archief der P.P. Capudjnen te 
's-Bosch berust van zijn hand : Eenige aanteekeningen onzer zeereis, gedaan in 1846. 
van Batavia naar Holland. л в 6 ) Joannes Escherich, geboren te Amsterdam in 1817, een der gezellen van Mgr. 
Grooff en tevens diens secretaris. Hij treedt in bij de jezuïeten, vervult verscheidene 
bedieningen in de orde en sterft te Oosterhout, in 1891. 
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door de lezers van : „De Godsdienstvriend", en de „Catholijke Neder-
landsche Stemmen"66). Niets doet vermoeden wat een storm deze 
missionarissen op Java zullen meemaken. In het kort komt de zaak 
hierop neer6 7): de vier door Mgr. Grooff meegebrachte missionarissen 
kunnen geen officiële aanstelling krijgen van Gouverneur-Generaal 
Rochussen68), omdat de rechtmatige apostolische vicaris drie andere 
priesters gesuspendeerd had 69 ). Het slot is, dat de bisschop en de met 
hem meegekomen missionarissen70) door den gouverneur verbannen 
worden en naar Nederland moeten terugkeren71). 

De eerste berichten omtrent deze droevige gebeurtenis vond het 
Nederlandse publiek in „De Tijd" van 5 Februari 1846. Toen precies 
bekend werd, hoe de zaak haar verloop had gehad, maakt een ge
weldige verontwaardiging zich van de katholieken in Nederland 
meester en de katholieke pers geeft in kranten- en tijdschriftartikelen 
daaraan in hevige mate uiting72). Op 31 Maart begint „De Noord-
Brabanter" zich met het geval te bemoeien en een geharnast hoofd
artikel verschijnt, waarvan de titel reeds veelzeggend is : „Vervolging 
op Java, — Mgr. Grooff verbannen, — De Gouverneur-Generaal aan
steller van pastoors enz. enz."7 3) . Dit artikel is zeer heftig. Enige 
zinnen willen we er uit weergeven : 

„Aan eenieder zal blijken, dat de Gouverneur-Generaal van 
Nederlands-Indië den overleden koning van Pruisen nog ver 
achter zich laat en Mgr. Grooff als een tweede Clemens 
August voor het oog van de ganse wereld is tentoonge
steld7 4) . De heiligste rechten der Kerk zijn verkracht! Een 
Gouverneur-Generaal heeft durven wagen wat geen vorst, 
geen koning, geen keizer, zich ooit heeft durven aanmatigen ; 
hij heeft in de overmoed zijner trotsheid of in de blindheid 
van zijn despotisme, durven besluiten en uitvaardigen, dat 
hij, Gouverneur-Generaal, aan de boven omschreven Heren 
(bedoeld zijn de drie gesuspendeerde priesters) opdraagt om 

o«) Vgl. GV, 55 (1845), blz. 259; CNS, 11 (1845), blz. 248, 312. 
o7) Voor een uitvoerige beschrijving van het geval, vgl. J. Kleyntjes t.a.p., en 

Van der Velden, B.W., blz. 101-131. 
68) Jan Jacob Rochussen, gouverneur generaal van Nederlands Indie van 1845 

tot 1851. 
e9) Wegens hun ergerniswekkend gedrag waren de Heren H. J. Gartenstadt, 

Α. Grube en J. van Dijk gesuspendeerd. 
7 0 ) Escherich was reeds eerder door Mgr. Grooff naar Nederland gezonden om 

verslag te gaan indienen. 
7 1 ) Het verbanningsbesluit is gedateerd van 19 Januari 1846 ; het werd gepubli

ceerd in de CNS. 12 (1846), nr. 14. 
™) Vgl. Van der Velden, a.u>.. blz. 121. 
та) NB, 18 (1846), 31 Maart. 
7 4 ) Bedoeld zijn hier : koning Friedrich Wilhelm III (1797-1840), die optrad tegen 

Oemens August Droste zu Vischering, aartsbisschop van Keulen. Deze strijd wordt 
genoemd : de Kölner Ereignis, 1837. 
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de herderlijke belangen der R.K. gemeente tijdelijk waar t« 
nemen." 

De redactie raadt de regering aan deze daad van den Gouverneui 
dadelijk te wreken, wil zij zich geen reeks van onaangenaamheden oj 
de hals halen7 6) . 

In een brochure, getiteld : „Iets ter beoordeeling van de geweld· 
dadige uitzetting des Hoogeerwaarden Heeren Groo// uit Neder-
landsch-lndië", worden de redenen van de verbanning, zoals die uit
gedrukt stonden in het besluit van den Gouverneur, weerlegd76), 
Hiertegen verschijnt een andere brochure, ter verdediging van de 
gouvernementsmaatregel : ,Jïen woord over den maatregel van den 
G.G. van Nederlandsch-Indië ten opzichte van den apostolischen vi
caris / .Groo// en zijne assistenten"11). Dit werkje krijgt als aan
merking van „De Noord-Brabanter" : „De schrijver zou wijzer gedaan 
hebben dit kind van zijn hersenloos brein niet aan het daglicht te 
brengen"78). Het z.g. : „Protest en klagt der denkende katholieke 
Christenen te Semarang, tegen en over de willekeurige handelingen 
van den apostolischen vicaris J. Grooff, uitgeoefend op den W.E.H. 
A. Grube, R.K. Pastoor te Semarang" 7 9 ) , in „De Tijd" verschenen 8 0 ) , 
werd door „De Noord-Brabanter" overgenomen en van de kantteke
ning voorzien : 

„Wat zouden wij kunnen zeggen over een stuk, waarin 
onwelvoegelijkheid, onbeschaamdheid en ongerijmdheid en 
dwaze onzin met elkaar de strijd voeren, zonder nog te spreken 
van de van alle katholieke normen afwijkende inhoud van het
zelve" 8 1 ). 

Ook „De Godsdienstvriend" wilde het „despotiek besluit" aan de 
lezers meedelen 8 2 ). Als een blijvend gedenkstuk van de verregaande 
aanmatigingen, die een G.G. van Nederlands-Indië zich tegen een 
kerkvoogd heeft durven veroorloven, moest het „gedrochtelijk besluit" 
bewaard blijven. Alle weidenkenden zullen die willekeurige verban
ning afkeuren83). Dáár sommige stemmen in de protestantse pers den 

7 6 ) „Daarom bidden wij de regering ernstig zich niet door de Invloed der harts
tochten te laten vervoeren, doof te blijven voor de inblazingen van dezulken, die ver-
angen naar een strijd met Rome, omdat zij zich in hunne verblindheid een hersen-
¡chimmige zegepraal durven voorstellen ; maar door een moedig, rechtvaardig en on
partijdig gedrag, recht te laten wedervaren waar recht Is en alzoo vrede, rust en 
:ensgezindheid te handhaven." 

7e) Ook gepubliceerd in de CNS, 12 (1846), blz. 117. 
77 ) Verschenen bij J. M. van 't Hoof f, te 's-Hage. 
78) NB, 18 (1846), 18 en 21 April. 
7e) Men wilde den door Mgr. Grooff aangestelden pastoor Heuvels niet erkennen. 
M) De Tijd 1845, 16 September. 
«J NB, 18 (1846), 2 April. 
ю ) Iets over de verbanning van Mgr. Grooff en zijn medewerkers van Java door 

ien Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, in GV, 56 (1846), blz. 193-212. 
8 3 ) „De willekeurige verbanning van een katholiek bisschop met vier zijner onder-
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G.G. prezen om zijn krachtdadigheid, worden de katholieken aange
spoord om met nog meer ijver dan ooit te waken over en te werken 
voor de erkenning van de rechten van het geweten β4 ). Allerlei in
gezonden stukken, uitiingen van de hitte van de strijd, verschijnen in 
„De Tijd", „De Godsdienstvriend", „De Catholijke Stemmen". Be
roep wordt gedaan op den koning en de ministers : 

„ . . . zal de edele vorst, die ons regeert tonen, dat ware helden
moed nog in zijn borst woont? Zullen de ministers, die hem 
omringen, hun schone roeping begrijpen ?" 8 5). 

Zelfs verschijnt er een soort toneelstuk, in de vorm van een samen
spraak tussen : „Domineria en Ultramontania", over de kwestie van 
de d a g 8 6 ) . Uiterst scherp is ook het artikel, dat verscheen in de 
nummers van 11 en 16 April, van „De Noord-Brabanter"87), over de 
„onwettigheid, de onbevoegdheid en het onstaatkundige van de han
deling des Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië" 8 8 ) . Maar 
het op 18 April, in dezelfde krant, verschijnende: „Beroep op de katho
lieken van Nederland", spant wel de kroon8 9). De voornaamste pas
sages hieruit dienen toch weergegeven te worden : 

„Katholieken van Nederland ! Een godsdienstige vervolging 
is uitgebroken, het eiland van Java is daarvan het toneel e n . . . 
een Gouverneur-Generaal, welke daar nog in naam des ko-
nings het gebied voert, heeft zich datgene onderstaan, wat 
wel in de volksplanting ener natie, begrepen in het staats-
verdrag, waaronder wij gezegd worden te leven, onmogelijk 
scheen. Hij heeft de hand geslagen aan een wettig en regel
matig handelenden katholieken kerkvoogd en aan vier katho
lieke priesters, die toonden godsdienst en plicht lief te hebben, 
en tevens moed genoeg te bezitten, om het vrije vaderlandse 
hoofd niet te buigen voor een geweldenaar : of is door ge
noemden ambtenaar minder gepleegd dan verdrukkend ge
weld, toen hij in overmoed en willekeur, en steunende op 

horige priesters, moet vooral veel opzien baren en luide afkeuring van alle wei
denkenden te weeg brengen", schrijft de GV, 56 (1846), blz. 209. „Overal is het 
besluit van de verbanning, onverschillig of het oordeel geveld werd door een katho
liek, protestant of Israëliet, geschandvlekt als een daad van willekeur" ; De Tijd, 
1846, 18 Augustus. 

84) Vgl. Mémoire sur la situation des catholiques dans les Pays-Bas, depuis leur 
émancipation jusqu'à nos jours par un électeur néerlandais, blz. 100. 

85) CNS, 12 (1846). blz. 144. 
8e) NB, 1846. 7 April. 
8T) NB, 1846, 11 en 16 April. 
88) Dit artikel eindigde als volgt: „De regering moet aan Rochussen maar eens 

leren, dat hij wel Gouverneur Generaal van Nederlands Indie is, maar niet keizer 
van Marokko, noch grote heer van Turkije, noch sjah van Perzië, noch keizer van 
China". 

ββ) NB, 1846, 18 April. 
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kracht van wapenen, te dien einde niet door ons betaald, den 
H.E.H. Grooff bevelen dorst, dat hij met de zijnen... de 
grond van Nederlands-Oost-Indië te verlaten had ? Wat is 
die grond van Oost-Indië waar de Gouverneur Rochussen 
met vrijheid en geweten meent te zullen spelen ? Het is een 
goed, een eigendom van Nederland, niet van de regering, veel 
minder van des konings stadhouder, maar van Nederland : 
van U zelve derhalve, katholieken... En wie zijn de slacht
offers? Het zijn Nederlanders, zonen van de Staat, waarin 
wij leven. Katholieken, het zijn bedienaren van Uwe gods
dienst, edele, verdienstelijke mannen, die uit liefde voor een 
zaak, welke U innig ter harte gaat zich aan moeilijke en ont
beringsvolle plichten hebben toegewijd, mannen, die volgens 
Uw diepste overtuiging, dank, liefde en hulp overwaardig 
zijn. . . 

De Gouverneur heeft hem (Grooff) het brandmerk der 
schande en der misdaad op het eerwaardig voorhoofd durven 
drukken en hem uitgebannen als RUSTVERSTOORDER. 

Katholieken, die smet moet worden afgewassen. Dulde wie 
dulden wil of kan, maar wij zullen het niet dulden, dat dit 
ongewroken voorbijga ! 

Eer moet Nederland geen Nederland meer wezen, eer wij 
het aanzien, eer de regering, die wij eerbiedigen, eer de koning 
dien wij beminnen, eer de Staten-Generaal, die ons vertegen
woordigen, het zullen of mogen dulden, dat een gezagvoerder, 
op de bodem, die aan Nederland toebehoort, door stom ge
weld het vrij geweten zoeke te verkrachten. Recht, herstel, 
volledige voldoening, — dit eisen wij en het zal ons ge
worden . . . Katholieken ! wellicht staat de noodzakelijkheid 
tot een nadrukkelijk handelen voor de deur ; na weinige weken 
zal God, die den rechtvaardigen onder zijn hoede heeft, den 
scheepsbodem aan onze stranden voeren, op welke de Hoog
waardige en dierbare Heer Grooff n u . . . zijn wreedaardig lot 
beweent.. . Eer moet hem gebracht worden. Blijken moet het, 
dat wij deugd waarderen en dat wij onze eigen luister niet 
door onverschilligheid laten verloren gaan ! Gedankt moet 
vooral de man, die voor de zaak der Kerk en der vrijheid heeft 
gestreden en geleden. Nederland en deszelfs hoge regering 
moet het weten, dat wij van de zaak des H.E.H. Grooff een 
algemene en onze zaak maken ; . . . Een bewijs van hulde en 
van dank en van deelneming — en het zij zo schitterend moge
lijk — moet den beminden kerkvoogd bij zijn aankomen in 
Nederland, en uit naam van de Nederlandse katholieken, 
worden aangeboden." 
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De redacties van „De Katholiek"9 0), „De Godsdienstvriend"91), 
de „Catholijke Nederlandsche Stemmen"9 2), nemen deze oproep over 
of openen tenminste hun kolommen voor de inschrijving van bijdragen 
voor het huldigingsgeschenk. Le Sage ten Broek, redacteur van beide 
laatstgenoemde tijdschriften schijnt anders niet zo heel ingenomen te 
zijn met de plannen van den schrijver van de „Oproep" 9 3 ) . Hij noemt 
dit stuk te hevig en vreest, dat het de goedkeuring der hogere geeste
lijkheid niet zal wegdragen9 4). 

Ook de apostolische vicarissen en Mgr. Ferrieri, de pauselijke inter
nuntius9 5), zijn beducht voor de gevolgen, welke betogingen wellicht 
zouden kunnen hebben 9 6). Mgr. Zwijsen noemt deze geschiedenis 

«») De Katholiek, 9 (1846), blz. 276. 
n) GV, 56 (1846), blx. 280. 
w) CNS. 12 (1846), nr. 23 en 25. 
9 3 ) Vgl. Β. Α. 's-Bosch, d.i. Brief van Le Sage aan Wilmer, secretaris van Mgr. 

Den Dubbelden, 24 April 1846 : „Zoodra ik het beroep in de Noord-Brabanter had 
hooren lezen schreef ik aan den uitgever De Rooy, dat ik, hoewel de zaak in zich 
zelve goedkeurend, aan het plan niet kon meewerken : 1. omdat het stuk veel te 
hevig was en de goedkeuring der hoogere geestelijkheid niet kon wegdragen ; 2. om
dat de opsteller zich niet noemde en men dus niet wist, aan wien de bijeengebrachte 
gelden eindelijk zouden worden toevertrouwd... Ik laat UE. als nu oordelen, of ik 
mij onttrekken kon aan een actieve medewerking ? Temeer daar mij door brieven uit 
onderscheidene provincies gebleken is, dat men overal meer dan warm is en de eene 
of andere openbare demonstratie wil gedaan hebben. In de C. N. Stemmen heb Ik een 
artikel geplaatst plus inteekening. zonder het artikel van den Noordbrabanter over te 
nemen". 

в4) Op de houding van Le Sage in deze zaak wordt nog licht geworpen door zijn 
brieven aan J. Escherich, secretaris van Grooff. Deze brieven berusten in het archief 
der sociëteit van Jezus en werden mij vriendelijk ter Inzage gegeven door P. Dr. G. 
Gorris, s.j. Zo schrijft Le Sage op 31 Mei 1846 : „Die zaak Is verkeerd opgezet ; en 
wij moeten tenminste zorgen, dat onze vijanden met den afloop niet den spot drij
ven . . . Het is treurig voor iemand van mijne hooge jaren, die zoo lang in de bresse 
gestaan heeft, te moeten ondervinden, dat de mannen die uit hoofde van hunne be
trekkingen, moedig voor den dag moesten treden, zich niet alleen schuil houden, 
maar tegenwerken en zelfs aan Sire verzekeren, dat de publieke organen van het 
Catholicismus, met name de CaL Stemmen, de algemeene opinie der Cathotijken van 
Nederland niet uitdrukken". En op 2 Juni d.o.v. schrijft hij : „Zooals de zaak in den 
Noordbrabanter aanvankelijk werd voorgesteld, kon ik mij er niet mee inlaten". Le 
Sage had ook een brief van secretaris Wilmer ontvangen, die het plan sterk afkeurde 
en hem verzocht er niet aan mee te werken. Volgens den Noord-Brabanter was er 
een huldigingscomité benoemd, bestaande uit twee geestelijken on twee leken, wier 
namen uit kiesheid niet konden genoemd worden. Tegen het geheimzinnige hiervan 
richt Le Sage zich vooral : „Dus een occulte commissie en die, als zoodanig niet dan 
in het geheim werken kon. Nu ik ben een aartsvijand van al dat heimelijke en 
mysterieuze''. Le Sage had toen zelf een commissie opgericht te Grave, welke gelden 
verzamelde en nu zou deze, zijn comité, dat geld moeten overdragen aan die geheim
zinnige Amsterdamse commissie ? Le Sage betreurt het, dat er geen samenwerking, 
geen eenheid geweest is. 

95 ) Innoc. Ferrieri was van 1841-1847 de pauselijke zaakgelastigde in 's-Graven-
hage. 

· · ) Le Sage beoordeelt hun houding als volgt, in een brief aan J. Escherich, ge
dateerd van 1 December 1846 : (Hij tekent er tevens zijn eigen aandeel in de Grooff-
zaak I) „Intusschen word ik meer en meer overtuigd, dat de gemoedsrust, die ik 
In mijne hooge jaren zoo zeer behoef, gebiedend vordert, dat ik mij minder met zaken 
inlaate dan tot dusverre. Dat er welligt niemand in het land is, die meer belang in 
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een ongelukkig iets voor de katholieken van Batavia, welke ook in ons 
land tot vele onaangenaamheden aanleiding zou geven 9 7) . De inter
nuntius drukt de hoop uit, dat de manifestaties, die op touw worden 
gezet, met voorzichtigheid zullen worden geleid9 8). Van Hooydonk, 
de apostolische vicaris van Breda, uit tegenover den koning zijn be
zorgdheid en vreest vooi. een schok bij de aankomst van Mgr. Grooff 
in het vaderland. Hij dringt daarom aan op een gunstige beschikking 
van de kant des konings"). 

Mgr. van Wijckerslooth, die meer voor actie voelde1 0 0) , gaat per
soonlijk op audiëntie bij den koning en spoort de apostolische vica
rissen aan naar Dezen te schrijven101). Vertrouwelijk schrijft Van 
Hooydonk aan den minister van eredienst, Van Son, dat de aposto
lische vicarissen niet mochten nalaten : hun gevoeligheid over de 
barbaarse handelwijze van den Gouverneur-Generaal te kennen te 
geven en Zijne Majesteit te verzoeken, om in die zaak te willen voor
zien, in vertrouwen dat zulks aan Z.M. niet onaangenaam zal 
zijn"102). 

Toch schijnt de koning zich over deze kwestie wel bezorgd gemaakt 
te hebben, want minister Van Son schrijft hierover aan Mgr. van 
Hooydonk1*3) en Mgr. Den Dubbelden104): „Bij al de zorgen, die 
den koning reeds kwellen, moest nu nog deze verwikkeling komen. 

de zaak van Grooff gesteld heeft en nog stelt dan ik, dit durf ik gerust verzekeren ; 
maar tevens moet ik bekennen, dat er naar mijne wijze van zien, van den kant der 
Nederiandsche hooge geestelijkheid geheel anders had moeten worden gehandeld, dan 
gedaan is, en dat, naar mijn meening, die edele zaak door puerile vrees is verknoeid 
geworden". 

9 7 ) B. A. 's-Bosch, d.i. Brief van 30 Maart 1846 aan Mgr. Den Dubbelden. 
e8) Vgl. Witlox, De katholieke Staatspartij. II, blz. 134. 
»β) Β. Α. Breda, Acta Vic. Αρ. Bredanl ab anno 1845, blz. 27. Brief van Van 

Hooydonk aan den koning, 11 April 1846: „De berigten uit Batavia hebben een 
algemeene verslagenheid bij de katholieken alhier te weeg gebracht en dwingen 
mij... mijne bezorgdheid in deze Uwer Majesteit te kennen te geven. Wij duchten 
den schok, welke de aankomst van den Hoogwaarden Vicaris Grooff in het moeder
land bij de katholieken zal teweeg brengen ; waarom wij vuriglijk verlangen, dat bet 
Uwe Majesteit moge behagen spoedig een gunstige beschikking te nemen ter gerust
stelling Uwer getrouwe Roomsch-Katholieke onderdanen, die allen hun oog op Uwe 
Majesteit gevestigd hebben, en op Uwe vaderlijke zorg en bescherming hun be
trouwen stellen. Uwe Majesteit kan intusschen zich verzekerd houden, dat ik alles 
zal aanwenden om de gemoederen mijner onderhoorigen te bevredigen en hun goede 
stemming jegens Uwe Majesteit steeds te onderhouden en te bevorderen...". 

1 0 0 ) Zo schrijft Van Hooydonk aan Den Dubbelden : „Ik ben tegen al die in
schrijvingen, terwijl Curium (Van Wijckerslooth) er voor is" ; zie B. A. 's-Bosch, 
d.i., brief van 6 Mei 1846. Vgl. ook over de houding van Mgr. Van Wijckerslooth : 
J. Kleyntjes, f.a.p., blz. 433-434. 

1 0 1 ) B. A. 's-Bosch, dJ., brief van 8 April 1846 aan den bisschop van Emmaus 
( = Den Dubbelden). 

1 0 2 ) B. A. Breda, i.a.p., brief van 12 April 1846. 
1 0 3 ) B. A. Breda, i.a.p., blz. 29. brief van 14 April 1846. 
1 0 4 ) B. A. 's-Bosch, d.i., brief van 24 April 1846 : „Ook den koning is deze ge

beurtenis zeer leed..., welke zich inpiiddels de moeilijkheden niet zal ontveinzen, 
daar uit geboren en waarvan de opruiming het ernstig onderwerp van H. Derz. over
wegingen uitmaakt". 

I 
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Niemand kan er dieper door getroffen zijn dan Zijne Majesteit 
zelve!"1 0 5) . Op 6 April dienen ook een achttal katholieke leden van 
de Tweede Kamer een adres in bij den koning106 ). De eerste onder
tekenaar, J. L. Luyben, had het graag in krachtiger termen gezien, 
maar de gevoelens van zijn medeondertekenaars waren over de te ge
bruiken termen nog al verdeeld geweest1 0 7) . Ook zij laten in hun 
adres uitkomen hoezeer zij beducht zijn voor een verkeerde reactie bij 
het volk1 0«). 

Ondertussen blijven bij kranten en tijdschriften de bijdragen toe
stromen voor een huldeblijk Mgr. Grooff aan te bieden bij zijn aan
komst1 0 9). Het waren giften, voornaUielijk van lieden uit de geringe 
stand. In vier weken tijd waren er ruim f 1300.— bijeengebracht. De 
redactie van „De Godsdienstvriend" merkt daarbij op, dat deze som 
zeer aanmerkelijk is, als men bedenkt uit hoeveel giften, in zich ge
ring, maar groot als stand en omstandigheden der gevers in aanmer
king worden genomen, deze som werd bijeengebracht ; dat de katho
lieken sedert enige jaren bij te dragen hadden voor een kerk in 
Zweden, voor Friederichstadt in Denemarken en elders, evenals voor 
Curaçao en Suriname ; dat de katholieken in Nederland, over het alge
meen, tot de gewone stand behoorden en door de Staat nog steeds 

г,№) Β. Α. 's Bosch, d.i., Van Son vertrouwelijk aan Mgr. Den Dubbelden, 
25 April 1846. 

1 0 β ) Het was ondertekend door J. L. Luyben, Romme, Gouverneur, J. A. Mutsaers, 
L. van Sasse van Ysselt, Mlcbiels van Verduynen, Franz Corneli, Strens (of Storm, 
de naam is onleesbaar). 

1 0 7 ) B. A. 's Bosch, d.i., brief van Luyben aan de bisschoppen van Nederland, 
8 April 1846. 

1 0 8 ) „Diep Is de indruk, die het dezer dagen bekend geworden besluit van den 
Gouverneur-Generaal alom in het moederland heeft teweeg gebracht. Zonder te 
willen treden op het gebied van Uwe Majesteits opperbestuur, zoo durven de onder-
geteekenden, alleen gedrongen door belangstelling jegens den persoon van Uwe 
Majesteit, en bezorgd voor het behoud van rust en eensgezindheid tusschen de be
lijders van alle Geloofsleeren in het moederland het zich eerbiediglijk veroorloven, 
aan Uwe Majesteit op te merken, dat de maatregel van den Gouverneur in niets 
anders zijn oorsprong en zijn grond schijnt te hebben dan in de uitoefening van een 
onvervreemdbaar recht Van kerkelijke tucht De ondergeteekenden houden zich over
tuigd, dat die maafregel diep en gevoelig heeft getroffen de gemoederen van alle 
katholieke onderdanen van Uwe Majesteit Zij houden zich tevens overtuigd, dat 
de schok daardoor in alle standen teweeg gebracht en als nog teweeg te brengen, 
onvermijdelijk nadeelig moet terugwerken op de band, welke die gemoederen aan 
hunnen geëerbiedigden koning doet verknocht z i jn . . ." 

1 0 9 ) Het is interessant sommige bijschriften te beschouwen, welke gevers bij hun 
giften voegden. Zo lezen we in „De Noord-Brabanter" van 23 April : van eenen 
Protestant, die geheele vrijheid van Godsdienst en Onderwijs wenscht : f3 .— ; Alhier 
verdrukt en ginds verjaagd, 't Is voor het kruis, dat men ons plaagt : f 6.— ; Een 
landsman nabij deze stad : f 1.— ; Een slagersknecht : f 0.30 ; Een dienstbode : f 0.50 ; 
De dienstbode eener waschbleekerlj : f 3.—. — En in de derde opgave (NB, 
27 April): Het penningske der weduwe: f2.— : Om heerschzucht en geweld een 
klaar bewijs te geven, Hoe men in Rotterdam het banbesluit veracht. Wordt van een 
vriendenkling, door Godsdienst aangedreven, Voor d'ed'len Bisschop Grooff dit offer 
toegebragt.. . f 25.—. 
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stiefmoederlijk behandeld werden ; dat zij eveneens hoge belastingen 
moesten betalen en in de laatste winter veel hadden moeten doen voor 
hun behoeftige geloofsgenoten110). 

Aan een commissie, bestaande uit mannen van „eer en aanzien" 
kon tenslotte een som van f3000.— ter hand worden gesteld1 1 1). „In 
gehoorzaamheid aan 's lands wetten" zou een openbare huidebetoging 
plaats hebben112). Met ongeduld werd nu nog gewacht op de terug
komst van Mgr. Grooff. De dag van zijn aankomst moest tot een 
feestdag worden voor de katholieken van Nederland. Het zien alleen 
van den waardigen bisschop, zou volgens „De Godsdienstvriend" 1 1 3) 
reeds genoeg zijn om zelfs bij f lau wen en onverschilligen het kleinste 
vonkje van geloof tot een heldere vlam aan te blazen. Eindelijk, op 
Sacramentsdag, 11 Juni, landt Mgr. Grooff te Den Helder en ontvangt 
daar, namens de katholieken van die stad, een prachtig brevier114). 
Op 11 September heeft dan de plechtige overhandiging plaats van het 
geschenk der Nederlandse katholieken, bestaande uit de bisschoppe
lijke insignia115). De huldigingscommissie bestond uit de Amster
damse pastoors Hoek en Steins Bisschop, de heren P. van Cranen-
burgh en Rothuys, beiden uit Amsterdam ; en als vertegenwoordigers 
van de pers : J. van der Linde, namens „De Noord-Brabanter" en Jozuë 
Witz, namens de „Catholijke Nederlandsche Stemmen" en „De Gods
dienstvriend" 1 1 6 ) . Overal waar Mgr. Grooff verscheen, wekte hij 
enthousiasme bij het katholieke volk. Woorden als b.v. deze : en 
omstreeks twaalf uur hield de heldhaftige belijder des geloofs, het 
onbezweken slachtoffer van de moedwil des Javaansen satraaps, zijn 
plechtige intrede binnen deze veste.. .", zeggen ons genoeg 1 1 7 ) . 

Geen wonder, dat Mgr. Grooff de uiterste voorzichtigheid moest 
betrachten. Van het begin af aan, onthoudt hij zich van het opdragen 
van pontificale Missen en durft zich ten slotte nauwelijks van de ene 
plaats naar de andere te begeven, uit vrees van manifestaties uit te 
lokken1 1 8). De vurige Le Sage drukt zijn bevreemding uit over dat 
afgetrokken leven 1 1 9) . 

110) GV. 56 (1846), blz. 280. 
l u ) De Katholiek 12 (1846), blz. 276. 
112) NB, 1846, 7 Mei. 
113) GV, 56 (1846), blz. 211. 
i" ) Vgl. Van der Vplden, a.w.. blz. 121. 
11S) Vgl. Verslag van de aanbieding van hei bewijs van hulde en dankbaarheid 

щ/х de Nederlandsche katholieken aan Mgr. Grootf, in NCS, 48, 161. Dit verslag 
werd ook afzonderlijk uitgegeven. 

1 1 β ) NB, 1846, 19 September. 
1 1 7 ) Zie : Beschrijving van de ontvangst van Mgr. Groo// te Amersfoort. In NB, 

1846, 8 Augustus. 
1 1 8 ) Vgl. Witlox, De Katholieke Staatspartij, II, blz. 134. · 
l l e ) Brief van 18 September aan J. Escherich: er wordt reeds gevraagd of 

de waardige man ook in eene soort van gevangenschap gehouden, of het niet genoeg 
Is hem te verbannen enz. enz. Dit kan niet lang zoo blijven, daartoe is de geestdrift 
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Ondertussen werden de kerkelijke zaken in Oost-Indië door de 
H. Stoel en de Nederlandse regering geregeld. Bij koninklijk besluit 
van 5 Mei 1846 was reeds aan de weerspannige geestelijken op Java 
het radicaal ontnomen120). Bisschoppen en gelovigen betuigen den 
koning hiervoor hun erkentelijkheid121 ). De uitkomst, wat Mgr. 
Grooff betrof, was, dat hij apostolisch vicaris van Batavia bleef, maai 
dat hem een coadjutor toegevoegd zou worden, terwijl hijzelf, als 
apostolisch visitator, met een zending naar Suriname belast werd. 
11 Mei 1847 vertrok hij weer naar zijn oude missie Suriname, over
laden met blijken van hoogachting en liefde, hem door de katholieken 
betoond 122). 

De Grooff-zaak had dit gunstig gevolg, dat de betrekkingen tussen 
de Staat en het kerkelijk gezag in Nederlands-Indië op voldoende 
wijze konden worden geregeld123). Ook schijnt deze in de grond zo 
pijnlijke zaak de katholieken versterkt te hebben in het politiek isole
ment, waarin zij zich geleidelijk hadden teruggetrokken124). De hoop 
van Le Sage, dat de huldigingscommissie misschien zou kunnen uit' 
groeien tot een „Catholijke Nederlandsche Associatie"125), werd 
echter niet vervuld12e ). 

De Grooff-zaak werd ook herhaaldelijk ter sprake gebracht in de 
Tweede Kamer, vooral ten betoge van de noodzakelijkheid van grond-; 
wetsherziening. „De Tijd" merkt er bij op, dat niemand van de leden 
der Kamer de partij heeft durven kiezen van den Gouverneur-Gene
raal1 2 7) . Grondwetsherziening schijnt ook wel het doel geweest te 
zijn van den schrijver van het hoofdartikel in „De Noord-Brabanter" 
van 5 Mei: „Land- en geloofsgenoten ontwaakt"126). 

bij velen te groot en dit mogen onze openbare vijanden en heimelijke tegenwerken 
toch wel eens vernemen". 

^ 0 ) Het „radicaal", de rechten van dienstdoende geestelijken door het gouverne
ment aan de priesters in de koloniën verleend. Vgl. hierover J. Kleyntjes, s.]., Het 
Radicaal, in BBH, 49 (1932). blz. 279-312. 

1! l1) B.A. Breda, Acta V i c Αρ., biz. 37, dankbrief van Van Hooydonk aan den 
koning, 14 Mei 1846, gericht aan Van Son : „Dit nieuw blijk van 's Konings regt-
vaardigheid en van Hoogstdezelfs welwillende genegenheid, boeit, zoo mogelijk, nog 
vaster dan vroeger, de harten der katholljken aan den Doorluchtigen Persoon van 
Zijne Majesteit en zal voor ons steeds een reden te meer wezen om de hoòge achting, 
de ware genegenheid en liefde, waarmede wij altoos jegens hoogstdenzelven zijn be
zield geweest, nog gevoeliger te koesteren en bij onze onderUoorigen aan te kweeken". 

^ ) De Katholiek, 22 (1852). blz. 1. 
^ 3 ) Vgl. Handboekje voor de zaken van den R.C Eerendienst, 2 (1854), blz. 238. 
Ï 2 4 ) Witlox, a.u>., II, blz. 133. . 
1 2 5 ) NB, 1846, 20 Juni: „Een Catholijke Nederlandsche Associatie, naar welke 

zoo vele echte Catholljken in Nederland reeds zoo lang hebben verlangd, naar het 
voorbeeld van zoo talrijke Protestantsche Genootschappen, die, ter bereiking van 
anti-katholijkea oogmerken allerwege bestaan". 

1 2 6 ) Le Sage aan-Escherich, 7 Juni 1846. 
^ 7 ) De Tijd, 1846. 10 November. 
1 2 8 ) NB, 1846, 5 Mei : „Waar is voor U vrijheid van godsdienst, waar is voor 

U vrijheid van onderwijs, waar is voor U de gewaarborgde gelijkstelling als Neder-
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De kwestie Grooff had wel de gemoederen in het moederland hevig 
beroerd, maar met dat al is de missie van Batavia er niet veel mee 
gebaat geweest. De priesternood is er nu tot het uiterste gestegen. 
Van alle kanten gaat men nu aan het werk, om aan deze noodtoestand 
een einde te maken. Rome ook drijft tot spoed aan. Mgr. Ferrieri doet 
alle moeite om in de Hollandse missie enige priesters te vinden. Zijn 
pogingen blijven vruchteloos, evenals die van Mgr. Zwijsen. Deze 
laatste geeft aan den internuntius de raad om de missie op Java toe 
te vertrouwen aan de redemptoristen van Wittern. Ook de minister 
van eredienst, J. B. van Son, was van mening, dat dit wel de beste 
oplossing was 1 2 9 ) . De redemptoristen voerden echter als bezwaren 
aan, dat het hun door de regel verboden was, parochies te bedienen 
en dat ze eveneens verplicht waren het communiteitsleven te onder
houden, wat in Indie niet mogelijk zou zijn. Trouwens hun aantal was 
ook nog te gering hier in Nederland, om nu reeds een zware missie 
te aanvaarden130). Ook de jezuïeten schijnen toentertijd nog niet in 
staat geweest te zijn de zorg over deze missie op zich te nemen1 3 1) . 

Men zocht nu ook naar een geschikten persoon om als coadjutor met 
recht van opvolging, Mgr. Grooff in Batavia te vertegenwoordigen. 
Mgr. J. A. Paredis van Roermond, vestigde de aandacht op den 
Maastrichtsen pastoor Van der Linden en professor Bogaers van het 
groot-seminarie van Roermond132). Maar deze laatste schijnt zelf de 
aandacht gevraagd te hebben voor den pastoor-deken van Sittard, 
Petrus Vrancken1 3 3). Op dezen viel dan ook de keus van Rome1 3 4) . 
Op 4 Juni 1847 werd hij benoemd tot bisschop van Colophon en coad
jutor van den apostolischen vicaris van Batavia135). 15 Augustus 
d.a.v. werd hij door Mgr. Paredis bisschop gewijd1 3 6). „De Tijd" 

lander tot het bekleden van ambten en bedieningen ? . . . Op dan Katholijken I nu 
getoond wie gij zijt ; getoond dat het U ernst Is met uw erfdeel te herwinnen". 

12e) Vgl. J. Kleyntjes, s.)., De Redemptoristen naar Java, In BBH, 49 1931. biz. 
180-195. 

l s o ) B.A. 's-Bosch, f., brief van Ferrieri aan Den Dubbelden, 16 Maart 1847: 
, , . . . amissa jam omni spe mittendl Rev. patres Redemptoristas in Indias Neerlandlcas 
Orientales". 

lai) B.A. 's-Bosch, d. 2., Ferrieri aan Den Dubbelden, 19 April 1847 : „Si Jesultae 
velini adire optimum erit, tarnen non auderem totam missionem eis committere ob 
difficultates forsan obventuras". 

ι*2) Vgl. J. Kleyntjes, s.j., Mgr. Grooff, apostolisch vicaris van Batavia, in BBH, 
47 (1931), Ыг. 373-468 ; vgl. biz. 441. 

1 3 5 ) J. Witlox, De opvolging van Mgr. Grooff in 1847, In Bossche Bijdragen. 4 
(1921-1922), biz. 280-284. 

1 3 4 ) Vgl. ook B.A. 's-Bosch, d, 2, brief van Ferrieri aan Den Dubbelden, 19 April 
1847 : „. . . forsan adibii Bataviam titulo coadjutoris Parochus Decanus quidam 
Vlcariatus Limb, nomine Vrancken, quem certe Professori Bogaers praeferrem". 

136) Petrus Maria Vrancken was' geboren te Montenaken bij Maastricht op 8 No
vember 1806 : priester gewijd te Namen in 1829, werd hij kapelaan te Vroenhoven 
en te Sint Geertrui, waar hij in 1831 pastoor werd. In 1838 werd hij overgeplaatst 
naar Sittard en in 1841 daar deken. 

1 3 e ) Zie over Mgr. Vrancken. J. Kleyntjes, Mgr. Petrus Vrancken, in BBH, 52 
(1935), blz. 365-442 en 53 (1935), blz. 1-65. 
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merkt te dier gelegenheid op : „leder, die bij deze belangrijke gebeurte
nis tegenwoordig was, . . . zal voorzeker de bede ten hemel gestuurd 
hebben, dat God den vurigen prelaat in Oost-Indië de zo nodige 
kracht verlenen zal, om, ten spijt van alle belemmeringen der 
schreeuwende autocratie, het bisschoppelijk gezag onvermoeid te hand
haven en te beschermen"137). 

Op 15 December 1847 kan Mgr. Vrancken eindelijk vertrekken. 
Hij werd vergezeld door de priesters Jozef Lijnen138), en Adamus 
Claessens139). Enige maanden tevoren waren hem drie andere mis
sionarissen voorafgegaan140): Norbertus Moonen1 4 1) , Jan San
ders1 4 2) en Henricus van der Grinten143). 

Onder het bestuur van Mgr. Vrancken begint de opleving der missie 
in de Oost, maar de grootste moeilijkheid is en blijft : te weinig 
priesters, te weinig steun vanuit het moederland. Herhaaldelijk komen 
in de katholieke pers oproepen voor vanuit Indie. W e willen er hier 
enige aanhalen : ze pleiten voor de ijver der missionarissen en tekenen 
eveneens de noodtoestand der missie: 

„Wie van onze Nederlandse priesters gevoelt zich geroepen 
en uitgerust met die talenten, om de onvermoeide missiona
rissen in Nederlands-Indië te gaan helpen. Jeugdige priesters, 
zo ge u daartoe geschikt gevoelt, . . . vat moed en beschouwt 
die roepstem als de stem Gods"1 4 4) . 

„Wanneer zal een geheiligd vuur het hart ontgloeien van 
zovele honderden priesters, die in Europa geen bezigheid vin
den, maar teveel zijn. . . ?" 1 4 5 ) . * 

MT) De Tijd, 1847, 19 Augustus. 
138) Jozef Lijnen, geboren te Dieteren, in 1815. In 1847 naar Indie vertrokken, 

keert hij in 1868 naar Nederland terug om een Zusterscongregatie te vinden, die 
bereid zou wezen de zorg op zich te nemen voor zijn weeshuis van Semarang. De 
Zusters Franciscanessen van Heythuizen verklaarden zich hiertoe bereid ; Lijnen be
kostigde uit eigen middelen de uitrusting en de reis der tien eerste zusters, alsook 
de inrichting van haar woning te Semarang. Hij stierf als geheim kamerheer van den 
Paus, 10 Juni 1822. Vgl. Van Aemsbergen, blz. 104 en 109. 

139) Adamus Claessens was geboren te Slttard In 1818: priester gewijd ia 1842. 
vertrekt hij in 1847 naar Indie. In 1874 wordt hij de opvolger van Mgr. Vrancken 
als apostolisch vicaris van Batavia. Hij vraagt zijn ontslag In 1893 en sterft te 
Buitenzorg in 1895. Vgl. Van der Velden, a.u>., blz. 293. 

140) In het B.A. 's'Bosch, d. 2, bevindt zich een mapje : Correspondentie over 
het vertrek der E.H. Sanders, Van der Grinten en Moonen, als missionarissen naar 
Java. 

^ 1 ) Norbertus Moonen, uit Waalwijk, waar hij geboren werd in 1815, naar Indie 
In 1847; sterft te Semarang, 11 Mei 1856. Vgl. Van der Velden, a.w., blz. 297. 

142 ) Joannes Sanders, geboren te Leiden 1817, naar Indie in 1847 ; gaat wegens 
ziekte in 1862 terug naar Nederland en sterft te Leiden 14 Januari 1909. Vgl. Van 
Aemsbergen, blz. 100. 

143) Henricus van der Grinten, geboortig van Eindhoven 1811, naar Indie 1847, 
sterft te Batavia 23 Januari 1864. Vgl. Van der Velden, a.w., blz. 297. 

Ï " ) GV, 62 (1849). blz. 249. 
145) GV, 61 (1848), blz. 79. 
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„Ik weet werkelijk niet," schrijft Mgr. Vrancken, „wat aan te 
vangen, als er zich onder de menigte van priesters in Limburg en 
Nederland geen ijverige geestelijken opdoen om hun verlaten broeders 
te hulp te snellen"146). 

„Wanneer zal toch weer de dag eens aanbreken, dat zich 
jeugdige, sterke en bekwame priesters in Nederland geroepen 
gevoelen om zich ter liefde Gods en voor het heil onzer 
broeders in Indie ten offer te komen brengen?"147). 

Bijna wanhopend roept een missionaris uit : 

„Moge men ons spoedig en krachtdadig te hulp komen, 
want anders zijn deze landen voor ons verloren"148). 

De bisschoppen van Nederland doen hun uiterste best om Mgr. 
Vrancken aan priesters te helpen, maar niets mag baten1 4 9) . Het 
wordt meer en meer duidelijk, dat door een orde of congregatie deze 
missie moet worden overgenomen, welke in staat is regelmatig nieuwe 
krachten te sturen. Reeds lang was Mgr. Vrancken in onderhandeling 
met de jezuïeten150), en wanneer eindelijk deze besprekingen met 
succes bekroond worden, is hij gerustgesteld over de toekomst van zijn 
missie. In 1859 komen de eerste jezuïeten-missionarissen op Java aan ; 
het zijn de Paters Martinus van den E l z e n ι ε ι ) en Joannes-Baptist 
Palinckx 1 5 2). Bij hun aankomst waren, met den apostolischen vicaris, 
juist zeven priesters in deze missie werkzaam. 

Vanaf 1850 reeds vraagt en smeekt Mgr. Vrancken ook om b r o e 
d e r s e n z u s t e r s voor zijn missie 1 5 3). In 1855, op 15 September 
vertrekken de zeven e e r s t e N e d e r l a n d s e m i s s i e z u s t e r s 
v o o r O o s t - I n d i ë : het waren Zusters Ursulinen van Venray1 5 4 ) . 

1 4 β ) GV, 61 (1848), blz. 243. 
w ) GV. 73 (1854), blz. 41. x 
« 8 ) GV, 79 (1857), blz. 89. 
1 4 β ) B.A. 's-Bosch, b, brief van Mgr. Den Dubbelden aan den internuntius Bel

grado. 10 Juli 1850 : „ . . . quamvis Iterato et serio nostrum In opus tam pium ас 
meritorium hortatus sim, nullumque hactenus quem mitterem reperire potuerim ; tamen 
In verbo S. Congregationis denuo relaxare retía in capturam proposul. Quapropter 
copiam epistolae S. Congregationis clero nostro ezhlbendam satagam, quemadinodum 
earn ipsam In Seminario nostro commendandam curavi ...". 

150) Vgl. hierover: J. Kleyntjes, s.)., Mgr. Petrus Vrancken, in BBH, í.a.p., 
blz. 395. 

161 ) Martinus van den Elzen, te Gemert geboren in 1822, komt naar Indie in 
1859 en sterft te Soerabaya in 1866. Vgl. Van der Velden s.w., blz. 298. 

152) Joannes Baptist Palinckx, geboren te Nieuw-Vosmeer in 1824, komt met 
Van den Elzen naar Indie ; sterft te Batavia in 1900. Vgl. Van der Velden, a.w., 
blz. 298. 

15S) Archief Groot Seminarie Haaren, brief van Mgr. van Wijckerslooth aan 
president Cuyten, 19 Augustus 1850 ; „Ik heb eenen brief van H.W. Heer Vrancken 
van 24 Juni. Z.H. Ew. roept om broeders en 'zusters". 

1 β 4 ) GV, 75 (1855), blz. 219. 
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Een van deze groep, Mère Ursule, moet in 1859, tot herstel van haar 
gezondheid naar Nederland terugkeren en zij weet zo goed te pleiten 
in de Ursulinen-huizen van Nederland en België, dat een noviciaat 
voor de missie wordt opgericht in het klooster van Venray en de vol
gende jaren geregeld een flink aantal Zusters aan Indie wordt afge
staan 1 5 5 ). In 1869 komen de Zusters Franciscanessen van Heythuizen 
naar de missie, en aanvaarden daar het weeshuis van Semarang166). 
De Broeders van Oudenbosch, uit de congregatie van den H. Aloisius, 
zijn van 1862 af in Oost-Indië werkzaam157). 

Aan de andere Nederlandse koloniën moeten wij nu onze aandacht 
schenken. S u r i n a m e was honderd jaren lang (1686 tot 1785) 
zonder priester geweest. In 1785 echter krijgt de kleine katholieke ge
meente aldaar meer vrijheid158). Van katholieke Amsterdammers, die 
familieleden of betrekkingen hadden in Suriname, zijn de eerste po
gingen uitgegaan, om aldaar de vrije uitoefening te verkrijgen van 
de katholieke godsdienst. In 1785 wordt de katholieke godsdienst in 
Suriname toegelaten. De hogere kerkelijke overheid in het moederland, 
maakt van deze gunstige omstandigheid gebruik, om een begin te 
maken met de oprichting ener katholieke missie1 5 9). Aartspriester 
A. Meylink160) richt herhaaldelijk een verzoek aan alle aartspriesters 
der Hollandse zending en aan den vicaris van 's-Bosch, om twee of 
drie priesters voor de missie van Suriname af te staan. Gunstige voor
waarden worden aan eventuele candidaten aangeboden ; ze zouden 
na vijf jaar missiearbeid naar het vaderland teruggeroepen worden en 
een flinke pastoorsplaats krijgen1β1 ) ; in hun onderhoud zou voorzien 
worden door een jaarlijkse bijdrage van f 2000.'-' ; met daarenboven 
nog de giften der gelovigen. Maar Suriname schijnt voor de Neder
landse priesters, zowel nu als later, weinig aantrekkelijkheid te be
zitten. Eén priester, uit het vicariaat van 's-Bosch, een zekere Van 
Wateringen, biedt zich aan, maar trekt even later weer terug, tot grote 
verontwaardiging van den Nuntius1 6 2). Gelukkig nemen twee an-

1 β 5 ) Vgl. Van Aemsbergen, blz. 94. 
1 B e ) Vgl. Van Aernsbergen, blz. 109. 
1 Б Т ) Zie over deze congregatie en haar missie: Br. Christophorus. Oraler wind

vaan en koepel. 's-Gravenhage, 1940. 
1 5 s ) Vgl. hierover (Bossers), Beknopte geschieden^ der katholieke missie in Suri

name, blz. 36. 
1 B e ) Vgl. J. C. van der Loos, Over de herleving der katholieke missie in Suriname 

1786-1793, in BBH, 43 (1935), blz. 7-39. 
l e o ) A. Meylink, aartspriester van Holland, Zeeland en West Friesland, 1785-

1787. 
1 6 1 ) „Ad pinguiores pastoratus promoverentur", vgl. Van der Loos, t.a.p., blz. 7. 
ιβ2) Op 25 Mei 1786 schrijft Causati aan Meylink: „Miror nee satis mirari 

possum de puerili inconstantìa Domini van Wateringen. Indlgnum profecto est vero 
sacerdoti nos tam Indecenter irridere", vgl. Van der Loos, t.a.p., blz. 20. 
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deren zijn plaats in, n.l. Albertus van Doornik163) en Adrìanus 
Kerstens164), die op 17 October 1786 hun apostolaat te Paramaribo 
aanvangen166). Kerstens keert echter het jaar erop reeds terug, terwijl 
van Doornik er spoedig sterft. Als plaatsvervanger biedt zich aan 
Petrus van Noort 1 6 6) , die er maar kort kan werken, evenals Bernard 
Meddens1 6 7) . Ook J. B. Eeltjens werkt er maar twee jaar1 6 8) . Deze 
laatste poogt nog belangstelling op te wekken bij zijn landgenoten 
voor deze''arme missie en doet een beroep op de weldadigheid der 
katholieken16»). 

Men ziet, de missionarisen in deze missie sterven een vroegtijdige 
dood ofwel zij keren spoedig terug : de moeilijkheden, aan welke zij 
het hoofd te bieden hadden, waren wellicht te groot. De missie was 
zeer arm en vanuit het vaderland was weinig steun te verwachten. 
Onder de druk der tijdsomstandigheden — onlusten tussen Oranje-
gezinden en patriotten — kwijnde de liefdadigheid170). De voor
naamste kwaal echter van deze missie was, dat de missionarissen, in 
geldelijk opzicht, afhankelijk waren van de katholieken in de kolonie 
zelf, en meer speciaal nog van de kerkeraad aldaar. Nooit was het 
mogen gelukken hiertegen afdoende maatregelen te nemen, en enkel 
omdat men niet goed kon besluiten deze missie geheel op te geven, had 
men deze toestand lijdelijk latenvoortduren. Gelukkig wordt juist in 
deze tijd hierin voorzien door enige weldadige lieden, zodat men in 
staat is missionarissen te zenden, die van de onderstand der gemeente 
niet meer afhankelijk zijn1 7 1) . 

In 1812 doet de franciscaan Jacobus Schinck172), die vanuit Cura
çao naar Suriname gekomen was, êen vergeefs beroep op zijn mede-

163) Albertus van Doornik, uit Zierikzee ; was In 1786 kapelaan te Spierdijk, toen 
hij zich aanbood voor de missie van Suriname. Hij sterft er reeds op 9 November 
1787. 

l e 4 ) Adrianus Kerstens, geboren te Breda, 19 Augustus 1757, vertrekt met Van 
Doornik naar Suriname, maar keert reeds 9 Juli 1787 terug naar Nederland. Van 
1791 tot 1803 is hij dan pastoor te Lambertschagen en daarna tot 1804 te Zeven
hoven. Hij vestigt zich ais rustend priester te Breda, en sinds 1820 te Turnhout, 
nraar hij 25 Mei 1830 sterft. 

l e 5) Vgl. H. Mosmans, c.s.s.r., 7*шее Bcedasche missionarissen, in HM, 21 (1940), 
blz. 25-27. 

1 β β ) Petrus van Noort uit 's-Gravenhage, was kapelaan op Texel. Ook deze sterft 
vroegtijdig, 18 December 1890, na slechts twee jaar als missionaris gewerkt te hebben. 

1 6 7 ) Bernard Meddens. geboren te Groningen, 5 September 1759, komt aan in 
Suriname 9 October 1788. en verlaat de missie reeds op 28 Februari 1790. 

1 6 8 ) ] . B. Eeltjens, geboren te Breda 1751, was kapelaan te Weesp, toen hij in 
December 1790 naar Suriname vertrok. In 1793 weer terug in Nederland, wordt hij 
assistent in de Beemster, later in de Amsterdamse statie „De Pool" en van 1795 tot 
ian zijn dood, 14 Augustus 1823, is hij pastoor van Alphen. 

1 β β ) Vgl. Van der Loos, í.a.p., blz. 34. 
"0) Vgl. Van der Loos. í.a.p., blz. 29. 
ln) Vgl. (Bossers), a.w., blz. 93. 
112) Jacobus Schinck, uit Venlo afkomstig, is op Curaçao werkzaam vanaf 1778 ; 

η 1812 gaat hij vandaar naar Suriname, waar hij sterft in 1814. Vgl. Godsdienstig, 
Geschied- en Letterkundig Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18. 
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broeders te Amsterdam, om hem te komen helpen1 7 3). Enige jaren 
later, in 1817, richt aartspriester Jacobus Cramer174), na vele mis
lukte pogingen om priesters voor Suriname te krijgen, aan alle dekens, 
pastoors en kapelaans van zijn rechtsgebied, een rondgaande brief1 7 5). 
Deze brief heeft succes. Twee Amsterdamse priesters bieden zich aan : 
Paulus Wennekers176) en Ludovicus van der Horst1 7 7); zij zijn de 
eigenlijke grondleggers van de Surinaamse missie1 7 8). In 1823 doet 
ook de regering een verzoek aan den aartspriester van Holland en 
Zeeland om voor deze missie het nodige aantal geestelijken voor te 
stellen ; „ . . . tot het verrigten van den R.C. Eerendienst in de kolonies 
Suriname en Curaçao"179 ). In „De Godsdienstvriend" wordt de aan
dacht erop gevestigd, dat het misschien goed zou zijn religieuzen, b.v. 
Trappisten, naar de missie te sturen1 8 0). 

Verschillende jaren lang komen er wel telkens nieuwe priesters in 
Suriname aan, maar vrij spoedig sterven zij, of ze zijn, om de een of 
andere reden, ongeschikt voor het missieleven. In December 1825 
arriveren er Martinus van der Weyden 1 8 1 ) en de zo bekende Jacobus 
Groof f. Maar de glorie van de Surinaamse missie zal echter zijn : 
Petrus Donders1 8 2). Op het groot-seminarie te Haaren, waar hij 
onder leiding stond van den groten missievriend, president Jacobus 
Cuyten1 8 3) , was in hem, door lezing der „Annalen van het Genoot
schap tot Voortplanting des Geloofs", een sterke neiging ontstaan 
voor het missiewerk. Professor van Someren vuurde zijn verlangen 
steeds aan en vermoedend, dat zijn beschermeling naar Noord-Amerika 
zou willen gaan, zeide hij hem dat in onze eigen Nederlandse Koloniën 
een groot gebrek was aan priesters en dat het hem daarom billijk 
scheen, dat Petrus aan een werkkring in Suriname de voorkeur zou 

i « ) GV, 81 (1858), blz. 152. 
1 7 4 ) Jacobus Cramer was aartspriester van Holland van 1811 tot 1824. Zie over 

hem: J. H. Hofman, in BBH. 19 (1894), blr. 9. 
1 7 5 ) Deze rondgaande brief geven we weer volgens het origineel, berustend in 

het B.A. te Haarlem, In Bijlage I. Het stuk is vooral belangrijk om de motieven tot 
missieijver welke de aartspriester aanhaalt 

1 7 8 ) Paulus Wennekers, geboren te Amsterdam en kapelaan aldaar, vertrekt in 
1817 naar Suriname en sterft er op 33-jarige leeftijd, 14 April 1823. 

1 7 7 ) Ludovicus van der Horst, eveneens uit Amsterdam en er kapelaan, komt ook 
in 1817 naar Suriname en sterft er op 31 Juli 1825. 

1 7 8 ) Vgl. (Bossers), а.ш., blz. 93. 
1 7 β ) B.A. Haarlem,- b. 1. brief van 3 Mei 1823 vanuit Brussel. 
180) QY | 9 (1822), blz. 265: „Edelmoedige en miskende religieuzen, welk een 

pracht van gelegenheid om te wreken door wel te doen". 
1 8 1 ) Martinus van der Weyden vertrok als apostolisch prefect naar Suriname, 

maar stierf reeds 14 October 1826, 26 jaar oud. 
1 8 2 ) Vgl. over Petrus Donders : J. L. Jansen, c.s.s.r., Apostelen der melaatsen. 

De eerbiedw. dienaar Gods, Petrus Donders, in HM, 1 (1919-1920), blz. 101 en 
J. Kronenburg, c.s.s.r. De eerbiedwaardige Dienaar Gods Petrus Donders, Tilburg 
1918. 

1 8 3 ) Jacobus Cuyten (1799-1884), was president van het groot seminarie Haaren; 
vgl. Petrus Donders Tijdschrift, 20 (1939-1940), blz. 230. 
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geven. Bij het bezoek van Mgr. Grooff, toenmaals apostolisch-prefect 
van Suriname, op het groot-seminarie, geeft hij zich op voor deze 
missie, welke hij al kende door de brieven, verschenen in „De Gods-
dienstvriend". Na zijn studies voltooid te hebben, landde hij, op 
16 September 1842, in Suriname. Ongaarne want men kende en 
waardeerde zijn talenten", had de geestelijke overheid hem laten ver
t rekken 1 8 4 ) . Vanuit de missie zal ook hij zijn aansporingen richten 
tot zijn vroegere medestudenten1 8 5): 

„Ik beveel me ook in de gebeden van mijn broeders in het 
seminarie, dat zij voor mij en voor nog zovele ongelukkigen 
hunne verzuchtingen tot God blijven sturen. Dat zij ook bid
den, dat de Heer meerdere werklieden in zijn wijngaard 
zende. Ik weet wel, zij kunnen niet allen missionarissen wor
den, want hiertoe wordt een bijzondere roeping van God ge
vorderd, maar zij kunnen toch allen door hun gebeden en 
aalmoezen hieraan medewerken". 

Nog dringender is zijn bede enige tijd later : 

Och, priesters des Heren, tot U wenden wij onze stem, uit 
liefde Gods, uit liefde voor Jezus Chr is tus . . . komt ons ter 
hulp en laat ons niet bezwijken onder het gewicht van een 
last, die wij niet langer meer zullen kunnen d ragen . . . Hebt 
ook medelijden, bidden wij U, met zovele ongelukkige men
sen, die, indien gij uwe hulp weigert, verloren zullen gaan. 
Ach, dezen zijn toch zowel als wij, door het dierbaar bloed 
van Jezus Christus vrijgekocht. Indien dan sommigen van U 
lieden die stem horen van God, die U roept, wilt dan, bid ik 
U, uwe harten tegen dezelve niet verharden" 1 8 6 ) . 

In 1853 wordt de missie van Suriname tot apostolisch vicariaat ver
heven met als eerste titularis: Mgr. Gerardus Scheepers1 8 7), die in 
de kapel van het groot-seminarie te Haaren, bisschop werd gewijd. 
In 1856 slaagt hij erin de eerste zusters voor zijn missie te krijgen : 
de Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis, uit 
Rozendaal. 

Door een decreet van Rome, van 30 Juli 1865, wordt de missie van 

y 

184 j Vgl. Archief groot seminarie Haaren, brief van Mgr. Van Wijckerslooth 
aan president Cuy ten. 3 Juli 1851: „Evenwel een tweeden Donders laat men ongaarne 
los", en in een brief van 19 Augustus 1850 schrijft Van Wijckerslooth aan den presi' 
dent over de vereiste eigenschappen van een candidaat voor het missiewerk : „De 
nieuwe missionaris... moet zoowat van den stempel en de geaardheid zijn van 
E.H. Donders". 

185) GV, 50 (1843), blz. 99. 
18e) GV, 50 (1843), blz. 50. 
187) Mgr. Gerard Scheepers bestuurt dit moeilijk vicariaat van 1853-1863. Hij 

stierf op 27 November 1863. 
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Suriname opgedragen aan de redemptoristen. Vijf wereldpriesters zijn 
op dat ogenblik nog in deze missie werkzaam ; twee van hen worden 
lid van de congregatie der redemptoristen188). De eerste redemptorist-
bisschop van Suriname is Mgr. J. B. Swinkels18e ), die samen met de 
paters Joannes van der A a 1 9 0 ) , en Joannes van Rooy 1 9 1) de missie 
komt overnemen. 

De Nederlandse minderbroeders waren tot 1821 in de missie van 
C u r a ç a o werkzaam gebleven. Toen was het voor de orde niet 
langer meer mogelijk arbeiders naar de West te sturen, daar verschil
lende kloosters jn het moederland waren opgeheven door de Franse 
revolutie en de nog overgeblevene, door het verbod van koning 
Willem I om novicen aan te nemen, tot uitsterven waren veroor
deeld1 9 2) . Treurig is de toestand der missie1 9 3). Voor de verschei
dene duizenden katholieken welke zich op Curaçao, Bonaire en Aruba 
bevinden, is er slechts één priester van 70 jaar1 9 4) . En hoe aan nieuwe 
missipnarissen te komen?1 9 5) . 

De hoge geestelijkheid in het moederland doet pogingen om ge
schikte krachten voor deze missie aan te werven. Aanvankelijk heeft 
men in de noordelijke provincies geen succes, zodat bij koninklijk be
sluit van 21 April 1823 een aanvrage daartoe wordt gedaan bij de 
kerkvoogden der zuidelijke provincies, door een oproep in de Neder
landse staatscourant. Op 28 Juli d.a.v. wordt deze oproep herhaald. 
In dit koninklijk besluit heeft vooral de hand gehad Mgr. van Wijcker-
slooth ; deze deed ook alle moeite om enige Hollandse priesters voor 
Curaçao aan te werven ; maar wegens de maatregelen tegen de 
kloosters en de dreigende sluiting der seminaries was de kans zeer 
gering. Toch bieden er zich eindelijk enige priesters aan. De eerste 

188) N1. Petrus Donders en Joannes Romme. Deze laatste was geboren te Beek 
in 1837, was priester gewijd In 1856 en vertrokken naar Suriname 8 November 1864. 
Hij stierf in de missie op 19 Juli 1889. 

18e) J. B. Swinkels, geboren te Woensel. 14 April 1810. Hij was eerst leraar aan 
het college te Oudenbosch, daarna rector der latljnse school te Helmond en was be
stemd om directeur te zijn van een op te richten seminarie op Curaçao. Hij werd 
redemptorist in 1845, bekleedde het ambt van provinciaal van 1854 tot 1865 en werd 
op 12 September 1865 titulair bisschop van Amorium en vlcarius apostolicus van 
Suriname. Hij stierf op 11 September 1875. 

l e o) Joannes van der Aa, geboortig van 's-Bosch, 13 Augustus 1822, werd re
demptorist in 1845, priester gewijd in 1849, vertrok hl] naar Suriname in 1866, waar 
hij stierf op 13 Juli 1872. 

l e l ) Joannes van Rooy, uit Oerle, geboren 17 Augustus 1830, redemptorist In 
1854, vertrok naar Suriname in 1866 en stierf er op 6 November 1871. 

1 β 2 ) Vgl. De missie van Curaçao, in HM. 1 (1919-1920), blz. 69-72. 
1 ) Vgl. J. de Hullie, Verslag omtrent de kerkelijke statistiek in Curaçao in 1816, 

in Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie, 17 (1924), blz. 145-149. 
"*) GV, 2 (1819), blz. 76. 
1 в 6 ) GV, 2 (1819). blz. 76: „Ach, behaagde het God om zijn goddelijke in

spraken te laten dalen in de harten der zovele geestelijken uit Europa, die er ont-
beerbaar zijn, opdat zij door een geestelijke ijver gedreven werden om herwaarts over 
te steken... Dit zoude niet alleen strekkeh tot behoud van zovele zielen, maar ook 
tot groei en bloei van onze kolonie, want zonder God kan geen land bestaan". 
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is J. Willemsen, die echter van zijn voornemen om naar Curaçao te 
vertrekken afziet en later in Suriname werkzaam i s 1 9 6 ) . Gelukkig 
vindt men twee anderen bereid. Op 15 Mei 1824 wordt bij den notaris 
Jan van Riet te· Amsterdam een contract gedeponeerd, waarbij Joannes 
Martinus Niewindt197) een verbintenis aangaat met den internuntius 
Ciamberlani. Hierbij verklaart Niewindt zich bereid, als apostolisch 
prefect, naar Curaçao te vertrekken voor de tijd van vijf jaar ; hij zal 
mogen terugkeen, indien zijn gezondheid niet tegen het klimaat be
stand is en, na zijn verblijf van vijf jaar in de missie, zal Ъет in 
Nederland een der beste staties toegewezen worden 1 9 8 ) . Op 6 Juli 
1824 vertrekt hij naar de missie, vergezeld van een anderen missionaris, 
Jacob Eysenbeil 1 9 9), evenals Niewindt Amsterdammer van geboorte. 

Ook van deze missie zal het euvel zijn : gebrek aan personeel. 
Brandend van zielenijver richten Niewindt en zijn medemissionarissen 
zich herhaaldelijk tot de Nederlandse priesters met het verzoek hen 
te hulp te komen. Zo richt Niewindt zich, in een schrijven van 31 Mei 
1834, tot de apostolische administratoren van Breda, 's-Hertogenbosch, 
Roermond, Ravenstein en tot alle aartspriesters van Holland, waarin 
hij hen, bij alles wat hun heilig en dierbaar is, smeekt om hun mede« 
werking te verlenen tot het verkrijgen van priesters voor zijn 
missie 2 0 0 ) . De missie telt zeven priesters, onder wie er drie zeer be
jaard zijn. Het zijn Spanjaarden, uitgeweken van het vasteland, en 
die wegens hun hoge ouderdom, niet meer in staat zijn veel diensten 
te bewijzen. De overige vier priesters zijn Nederlanders, maar een van 
hen kan wegens ziekte geen werk verrichten. 

„De Godsdienstvriend" neemt Niewindt's klachten en hulpgeroep 
over 2 0 1 ) . Werd het beruchte decreet van September 1814 maar op
geheven, herhaalt de redactie, waarbij de opheffing van zo vele 
kloosters gehandhaafd bleef, dan zouden de koloniale missies wel van 
de nodige priesters kunnen voorzien worden. Niewindt weet anders 
wel de juiste motieven aan te halen om de priesters te bewegen : zij 
zijn toch geen priester geworden voor zichzelf, voor ouders of bloed
verwanten, maar voor Jezus Christus ^ ) ; zij moeten zich haasten om 

1 β β ) Jan Willemsen komt einde 1823 in Suriname aan, maar moest het volgend 
jaar om gezondheidsredenen weer vertrekken. Hij is de laatste aartspriester geweest 
van Gelderland (1848-1853), en sterft als proost van het kapittel te Utrecht en ge-
helm kamerheer van den paus, in 1871. Vgl. Bossers, а.ш., biz. 166. 

1 9 7 ) Zie over de figuur van Niewindt, G. J. M. Dahlhaus, o.p., Mgr. Martinus 
Niewindt, eerste apostolische vicaris van Curaçao. Een levensschets, 27 Augustus 
1824-12 Januari 1862. 

1 β 8 ) Vgl. Dahlhaus, а.ш., hlz. 57. 
l ö e ) Jacobus Eysenbeil, uit Amsterdam, is van 1824 tot 1829 missionaris op Cura

çao. 
200) Vgl. Dahlhaus, а.ш., biz. 131, waar deze brief gepubliceerd wordt 
Ü"1) GV. 40 (1838), blz. 231. 
a«) GV, 41 (1838), blz. 89. 
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deze diepongelukkigen te komen helpen2 0 3) . Weinigen worden echter 
geroerd. Van de capucijnen204) en de kruisheren205) worden er 
enigen gestuurd om Niewindt de behulpzame hand te bieden. 

Graag had Niewindt een seminarie voo zijn missie opgericht, maar 
bij gebrek aan fondsen was hem dit onmogelijk ; wel gaan enige stu
denten hun studies maken op Curaçao, onder leiding van Niewindt 
zel f 2 0 6 ) . Zij waren daartoe aangespoord door een artikel van B. Fre-
deriks207), secretaris van Niewindt, in de „Kerkelijke Courant"208). 
De pauselijke internuntius te den Haag, Mgr. Vecchiotti209), had zijn 
bijzondere medewerking hiertoe beloofd. Ook werden pogingen ge
daan, om in de Nederlandse seminaries jongemannen voor de missie 
op te leiden, maar zonder succes2 1 0). 

Enige beroering onder de Nederlandse katholieken bracht de bis
schopsconsecratie van Niewindt, 24 Augustus 1843, in de kapel van 
het seminarie te Warmond, en niet, zoals men verhoopt had, te Am
sterdam211}. Het is niet duidelijk, waarom de plechtigheid niet in de 
hoofdstad mocht plaats hebben : wellicht vreesde men misbaar der 
andersdenkenden en misschien wel opstootjes212). „De Noord-Bra-
banter" en „De Godsdienstvriend" betuigen hun verontwaardi
ging 2 1 3 ) , maar de „Catholiekë Nederlandsche Stenynen" gaan zeker 
te ver door te beweren, dat er sprake was van knoeierij van de kant 
van het departement van R.K. Eredienst214). Zelfs werd aan deze 
min of meer onverkwikkelijke zaak een brochure gewijd2 1 5). 

Nog als apostolisch prefect had Niewindt eeâ beroep gedaan op de 
offervaardigheid van religieus onderwijspersoneel. Vooral door de 
medewerking van Mgr. van Hooydonk en Mgr. van Wijckerslooth 

*<») GV, 41 (1838), blz. 82. 
204) Vgl. С. J. Zwijsen, Missionarisäen van Curaçao, in HM, 2 (1920-1921), blz. 

100-104. Als capudjnen missionarissen zijn op Curaçao werkzaam geweest : Basilius 
van Wijchen, Gregorius van Breda. Paulus van Bergharen, Honorius van Venlo en 
Didacus van Ravenstein. 

si») Van de kruisheren hebben op Curaçao gewerkt: Joannes Gast (1849-1858) 
enP. Takken (1849-?). 

20e) КС. 1857. nr. 19. 
2 O T) Bernard Frederiks, geboren te Grave In 1826, priester gewijd op Curaçao 

1849, sinds 1856 secretaris van het vicariaat, later pastoor van Sint Anna. Sinds 
1882 Is hij geheim kamerheer van den paus. Na zijn ontslag in 1892, vertrekt hij 
naar Nederland waar hij te Grave sterft in 1902. Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 53. 

i»8) КС, 1857. nr. 18. 
2 0 e ) Mgr. S. M. Vecdotü, van 1855-1863 internuntius te 's-Gravenhage. 
a i 0) Vgl. Gouden Jubileum der Dominicanermissie op Curaçao, blz. 12. 
an) Vgl. J. Kleyntjes, s.j.. De Bisschopswijding van Mgr. Niewindt, in BBH, 50 

(1933), blz. 147-160; Carel Bloemen, Koning Willem II en de bisschopswijding van 
Mgr. Niewindt in BBH, 51 (1933). blz. 227-251. 

21!l) Vgl. Kleyntjes, ta.p., blz. 147. 
a i a) GV. 51 (1843), blz. 160. 
a " ) CNS, 9 (1843), blz. 319. 
aiaj Waarom heeft de bisschopsconsecratie van Mgr.' Niewindt niet te Amster

dam plaats gehad?, Amsterdam, September 1843 (brochure van 20 blz.). 
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komen de Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de 
Onbevlekte Ontvangenis, vanuit Roosendaal naar Curaçao216). Zij 
dragen de eretitel van: E e r s t e N e d e r l a n d s e M i s s i e z u s t e r s . 
Het vertrek dezer Zusters op 4 November 1841 en haar aankomst op 
Curaçao wordt levendig besproken in de vaderlandse pers 2 1 7 ). Wan
neer enige jaren later ook de Zusters van het R.K. Gasthuis te Breda 
naar Curaçao vertrekken, roept „De Kerkelijke Courant" uit : 

„Mogen alzo de katholieken van Frankrijk en Engeland 
trots gaan op de heldendaden hunner Maagden, ook die van 
Nederland mogen zich beroemen, dat bij hen diezelfde katho
lieke geest dezelfde krachtige uitwerkselen heeft. O katho
lieke godsdienst wat zijt ge schoon"218). 

Ook om religieuze onderwijzers te verkrijgen voor zijn missie, doet 
Niewindt, tevergeefs echter, veel nàoeite, o.a. in 1850 bij de broeders 
Xaverianen, in 1857 bij de broeders van Maastricht en in het zelfde 
jaar bij de pas opgerichte congregatie der fraters van Tilburg2 1 9). 
Enige lekenonderwijzers waren hem komen helpen : in 1842 Bernard 
Huyke en in 1848 Marcel van Gijzelen220). ' 

Wanneer op 12 Januari 1860 Mgr. Niewindt sterft, blijkt de ziel 
aan de missie ontnomen. Sommige priesters nemen ontslag, anderen 
gaan met verlof ; hun plaatsen worden evenwel niet aangevuld. Mgr. 
J. Kistemaker221), sedert 1853 coadjutor met recht van opvolging, 
bekleedt zijn ambt tot 1866. Hij zorgt er voor, dat ook deze missie 
aan een orde wordt toevertrouwd222). Op 3 Juni 1870 vertrekken de 
eerste dominicanen-missionarissen, de paters R. Schrauwen223) en 
H. 3ergmans 2 2 4 ) , met broeder Jozef Köller, naar Curaçao, onder 

2 1 β ) Vgl. Sr. M. Bertlne, Bij het honderdjarig bestaan van NeerlantTs oudste 
missiecongregatie, in HM, 14 (1932-1933), biz. 104-108 en het Gedenkboek ter ge
legenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van de Religieuzen Peni' 
tenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis, te Roosendaal, (1832-1 Sep-
tember-1932), door een zuster der Congregatie van Roosendaal, 1932. 

2 1 T ) CNS, 7 (1841), blz. 369; 8 (1842), blz. 144; hier volgen de namen der 
eerste Nederlandse missiezusters : Scholastique Moons, Martha Vos, Philomène 
Mathot, Thérèse Knuppen, Agnes van Vlijmen en Vincent de Weert. 

3 « ) КС, 1857, nr. 3. 
г 1 в ) Vgl. Dahlhaus, a.w., blz. 329. 
ä«20) Vgl. Dahlhaus, a.w., blz. 301 en 320. 
221) Joannes Kistemaker, geboren te Oldenzaal in 1813, vertrekt naar Curaçao 

in 1837, sinds 1853 is hij coadjutor van Mgr. Niewindt, en sedert 1860 apostolisch 
vicaris. Hij vraagt in 1866 ontslag en sterft in 1883. 

^22) Krachtens een decreet van de Congregatie der Propaganda, 9 Juli 1868, werd 
deze missie aan de Nederlandse provüuie der dominicanen afgestaan. 

2 2 3 ) Reginald Schrauwen. geboren in 1831, geprofest bij de dominicanen 1851, 
priester gewijd 1855, vertrekt naar Curaçao in 1870, waar hij werkzaam is tot 1880, 
keert dan terug naar Nederland ; hij sterft in 1887. 

^ 4 ) Hyacinth Bergmans, geboren 1839, geprofest in 1861, priester sinds 1866, 
naar Curaçao op 11 Juli 1870, maar hij sterft reeds op 19 November 1870. 
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leiding van Mgr. van Ewijk225)> eerste apostolische vicaris der Domi
nicanen. 

In elk der drie koloniale missiegebieden zien we h e t z e l f d e v e r 
se h ij η s e 1 : een niet zeer talrijke schare Nederlandse wereldpriesters, 
die moeizaam hun apostolaat verrichten en steeds maar uitkijken naar 
hulpkrachten. Ten slotte staan zij hun plaats af aan de leden van 
orden of congregaties, die voor een geregelde aanvulling van missie
personeel kunnen zorgen. Maar daarvoor is nodig, dat ook in het 
vaderland veranderingen plaats grijpen, dat daar de kloosters zich vrij 
kunnen gaan ontwikkelen, dat er op nog ruimere schaal belangstelling 
voor de missies gewekt wordt. 

Bestond er in de Nederlandse kringen ook b e l a n g s t e l l i n g 
v o o r a n d e r e m i s s i e l a n d e n ? Was, in dit tijdperk (1795-
± I860) de Nederlandse missionaris ook internationaal georiënteerd? 

Het is niet verwonderlijk, dat het katholieke Nederlandse volk juist 
belangstelling heeft voor die landen, waar Nederlandse missionarissen 
werkzaam zijn. Er verschijnen wel berichten, in „De Noord-Brabanter" 
en „De Godsdienstvriend", en tamelijk regelmatig zelfs, over de mis
sies in China, b.v., maar deze nieuwtjes worden dan meestal over
genomen uit de „Ami de la religion" of uit de „Annales de là propa
gation de la Foi". Men vindt er geen brieven van Nederlanders uit de 
missies. 

In 1806 werd een brief verspreid van een Zuid-Nederlandse jezuiet-
missionaris in Rusland, in de streek van Saratoff. Enige weldoeners 
van die missie worden vernoemd 226 ). 

Sinds 1833 zijn er vanuit Nederland weer relaties met S c a n d i 
n a v i ë 227 ), Door de Propaganda te Rome wordt dan een Nederlands 
priester, Johan Baale228)# naar Zweden gestuurd. Deze schijnt ge-

sas) Mgr. Petrus van Ewljk, was geboren in 1827, geprofest in 1848 en priester 
gewijd in 1851. Van 1852 tot 1856 was hij werkzaam als secretaris van Mgr. Griffith 
in de missie van Kaap de Goede Hoop. Van 1870 tot 1886, zijn sterfjaar. Is hij als 
apostolisch vicaris werkzaam geweest op Curaçao. 

^ 6 ) Lettre d'un prêtre belge, aujourd'hui missionnaire jésuite à dix lieux de Sara' 
to{f en Russie, datée du 14 juillet 1806, 8 blz., uitgegeven te Leuven bij J. Meyer. 
Hier wordt o.a. in gezegd „La grande distance ne me permet pas de correspondre 
avec Monsieur Pautermans, comme je lui avais promis ; je n'oublie cependant pas 
ses bienfaits, non plus que ceux de Monsieur Van der Heyden, de Moses et Aaron, 
et autres bienfaiteurs, dont le nombre est trop grand pour être ici rappelé.. .". Dit 
drukje berust in het archief van het groot-seminarie te Haaren onder de nagelaten 
papieren van president A. van Gils. 

2 2 7 ) ] . Kleyntjes, s.j., Hollandse missionarissen in de Scandinavische landen, in 
BBH. 52 (1934), blz. 59-86. 

2 2 8 ) Johan Baak was geboren te Oudewater 1799, werd in 1831 te Rome priester 
gewijd en naar Zweden gezonden ; daar werkte hij tot 1840 ; toen keerde hij terug 
naar Nederland, werd kapelaan te Kabauw, daarna te Laren, in 1841 pastoor te 
Kortenhoef, en in 1845 te Buren, waar hij 2 Januari 1885 stierf. 
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werkt te hebben aan het bouwen van een nieuwe kerk te Stockholm. 
Op zijn wijze werkte daaraan mee, pastoor Gerardus van Haaff, die 
de helft van zijn bibliotheek voor dat doel verkocht229). In 1835 ver
trekt naar Zweden W . van Beek2 3 0) , van wien een aantal brieven 
in „De Godsdienstvriend" gepubliceerd zijn2 3 1) . 

Ook voor D e n e m a r k e n (Frederichstadt) doet de Propaganda 
een beroep op Nederland; Mgr. Den Dubbelden vraagt aan zijn geeste
lijken, of er niet een of twee bereid zijn daarheen te vertrekken232). 
Of deze oproep succes had, betwijfelen we. In 1847 vinden we in 
Denemarken een zekeren Esseling als missionaris233). 

Hoe hoog de Nederlandse priesters, als missionarisen, te Rome 
stonden aangeschreven, blijkt wel hieruit, dat de Propaganda aan hen 
een nieuwe missie op M a d a g a s c a r 2 3 4 ) en een in I J s l a n d 2 3 5 ) 
wilde toevertrouwen. Er kon echter niets van komen. 

Van alle missielanden heeft N o o r d - A m e r i k a de meeste aan
trekkingskracht uitgeoefend op de Nederlandse priesters. Terwijl de 
eigen koloniën zo moeilijk aan een voldoend aantal priesters kunnen 
komen, voelen zich talrijke priesters uit Noord en Zuid, aangelokt om 
in Amerika apostolaat te gaan uitoefenen. In de ontwikkelingsge
schiedenis van de katholieke kerk in de Verenigde Staten hebben deze 
priesters een groot aandeel gehad. Werkte de regeringscontrôle en 
bemoeienis in onze koloniën misschien afschrikwekkend ? — voelde 
men zich in Amerika misschien vrijer? — leefde men er minder een
zaam? — of was het de aantrekkingskracht van het jonge van de 
Amerikaanse republiek ? 

B a a n b r e k e r s in de betrekkingen tussen de Nederlanden en 
Amerika was de priester : Karel Nerinckx en de leek J. P. de N e f 2 3 6 ) . 
N e r i n c k x , uit Her feilingen in Brabant (België), pastoor van Ever-
berg, was uit zijn parochie moeten vluchten, omdat het Franse Direc
toire hem beschuldigde de zielzorg te hebben uitgeoefend, zonder eerst 
de voorgeschreven eed op de constitutie te hebben afgelegd. Nerinckx 
hield zich een tijd lang verborgen en weigerde naar zijn parochie weer 

*») GV. 56 (1846). blz. 134. 
230) 'w- van Beek was reeds 40 jaar, toen hij naar Zweden vertrok in 1835 ; 

eerst had hij de priesterlijke bedlening uitgeoefend In Eenmes. In 1836 krijgt hij de 
opdracht om In IJsland de mogelijkheid van missionering te gaan onderzoeken. Hij 
sterft in 1841, 27 Juni, te Rome, waar hij herstel van krachten zocht. 

v*1) GV, 35 (1835), blz. 35, 95, 164, 211, 317,; 36 (1836), blz. 84; 37 (1836), 
blz. 320; 40 (1837). blz. 128. 

ï*32) B.A. VBosch, Register Wilmer 1839, blz. 49. Litt cire, ad decanos 23 Januari 
1839. 

м з ) CNS, 13 (1847). blz. 39. 
а з 4 ) Vgl. J. Kleyntjes, s.)., Hollandsche priesters naar de te stichten missie op 

Madagascar 1835. in BBH, 52 (1934), blz. 298-299. 
**) Vgl. J. Kleyntjes, s.j., HoUandsche priesters naar IJsland, in BBH, 52 (1934), 

blz. 102-106. 
2 3 e ) Vgl. E. de Moreau. s.)., Les missionnaires belges aux Etats-Unis. In Nouvelle 

Revue Théologique, 59 (1932), blz. 411-439. 
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te keren, van oordeel, dat de eed, door de constitutie van den consul 
voorgeschreven, even veroordelenswaardig was als de vorige. Een 
brief van een ex-jezuiet uit Luik, Stanislas Cerfoumont, die reeds lang 
in Amerika werkzaam was, schijnt hem er toe gebracht te hebben 
naar de Verenigde Staten te vertrekken. John Carroll237), toentertijd 
de enige Amerikaanse bisschop, vertrouwde hem Kentucky toe als 
arbeidsterrein. In een brief aan een vriend geeft Neripckx de mo
tieven aan, waarom hij naar de missie vertrokken is : in zijn vroegere 
werkkring kwam hij er niet toe genoegzame boetvaardigheid te doen 
en hij vreesde, dat hij, bij langer verblijf in eigen land, tot afval zou 
komen. Nerinckx was groot als missionaris, maar zijn grootste ver
dienste was toch : aanwerver te zijn van nieuwe missionarissen. Ver
schillende malen keert hij naar het vaderland terug om er hulpkrachten 
te zoeken. Van 1815 tot 1817 en wederom in 1821 doorreist hij voor 
dat doel de Nederlanden. Op te merken is, dat er reeds voor hem, 
belangstelling bestaat voor de Amerikaanse missie. John Carroll im
mers, de eerste bisschop van Noord-Amerika, had, voor haar opheffing 
behoord tot de sociëteit van Jezus en hij verlangde vurig, dat de 
jezuieten zich in zijn diocees zouden komen vestigen2 3 8). Dat ver
langen wordt al vervuld in 1805 ; het college van Georgetown ver
trouwt hij dan ook aan deze paters toe. Bij deze kleine communiteit 
voegt zich, vrij spoedig, een groep Zuid-Nederlandse jezuieten. Dat 
was mogelijk geworden, doordat de residenties van Amsterdam en 
Nijmegen in stand waren gehouden door ex-jezuieten en twee van 
deze paters weer toegelaten in de sociëteit, gemachtigd waren ge
worden, om in die huizen, uitgelezen personen op te nemen, Noord
of Zuid-Nederlanders, die verlangden te leven in het instituut van 
Sint Ignatius. Zij moesten hun echter naar Dunaburg (Rusland) sturen 
voor hun geestelijke vorming. Aangezien er in die tijd weinig plaats 
was voor een vruchtbaar apostolaat der jezuieten in Europa, verlangde 
de generaal der sociëteit, dat er zo veel mogelijk naar Amerika zouden 
worden gezonden. Vóór 1816 zijn er al minstens vijf Vlaamse jezuieten 
in Noord-Amerika239). Maar de grote stoot komt van Nerinckx. 

De roeping van vele jonge mannen wordt bepaald door een paar 
brochuren, waarin Nerinckx lange en vurige oproepen doet verschijnen 
ten gunste van de missies in Noord-Amerika. De eerste verschijnt in 
1815 en draagt tot titel : .Menen oogslag op den tegenwoordigen staat 
der Roomsch Catholijcke religie in Noord-Amerika"2AQ). De andere 

^ 7 ) John Carroll (1735-1815), was de eerste bisschop van de Verenigde Staten. 
Vgl. L. O'Donovan, In The Catholic Encyclopedia, III, 381-384. 

238 ) Vgl. A. Brou, s.j., ¿es Jésuites missionnaires au XlXme siècle, Brussel 1908, 
Ыг. 17. 

¡»β) Vgl. Van Hœck, Schets ..., biz. 340. 
. 24°) C.N.M.À. ( = Carolus Nerinckx Missionarius Apostolicus), Eenen oogslag 
op den tegenwoordigen staat der Roomsch CathoUjke religie in Noord'Amerika, door 
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is van 1819, versehenen bij Nermckx' tweede vertrek naar de 
missie 2 4 1 ) . W e moeten dezen apostel even aan het woord laten, vooral 
omdat daardoor tevens een kijk gegeven wordt op de Nederlandse lief
dadigheid voor deze missie. Nermckx heeft een zending misgewaden 
gekregen uit het vaderland. En als deze tentoongesteld werden aan 
zijn parochianen, was het voor deze als een feest : „O," hoorde men 
hun dan zeggen, „4iow rich a country this is, how pious a people"242). 
Bisschop en priesters riepen verbaasd uit : „Quelle libéralité de ce 
peuple, quelle religion" en waarlijk vervolgt Nerinckx : 

„een volk, dat voor vijftig jaeren nauwelijks eenen stond 
zonder oorlog is geweest, overvallen en geplunderd van zoo
vele overweldigers : 't huys bedrijgd met den ondergang van 
goed, staet en religie zelf, en alsnog de couragie en iever te 
hebben gehad, om zoo mildelijk, met zoo veel onkosten, ar-
beyd, ja perikel ook, deeze H. Religie in vreemde landen met 
zulken iever bij te staen en voort te zetten, is het werk alleen 
van een ongemeyne deugd en sterkste religie, ja is den eygen-
dom van den godvrugtigen Nederlander alleen, zonder te-
gezeg of uytneeminghe, zijn voorbeeld is van geen natie na
gevolgd, veelmin overtroffen"243). 

Dringend smeekt de missionaris om hulp, daarvoor is hij immers 
naar het vaderland teruggekeerd en als landgenoot durft hij vragen 
om aalmoezen244 ). En welke hulp vraagt hij ? IJverige priesters, 
middelen om jonge priesterg te vormen, boeken, sieraden, en kerk-
omamenten en ook enige „deugdelijke en ieverige vrouwspersoonen", 
voor de door hem in Amerika opgerichte sociëteit van Maria, voor het 
onderricht van meisjes en wezen 2 4 6 ) . De juiste motieven weet 
Nerinckx aan te halen, om de gemoederen te bewegen : God wil zijn 
landgenoten tot meerdere volmaaktheid brengen246); — zij, die ver
zadigd zijn van geestelijk voedsel, mogen aan anderen de kruimels niet 
weigeren ; — wanneer men anderen veronachtzaamt, loopt men zelf 
gevaar het geloof te verliezen ; — anderen niet willen helpen is on
dankbaar zijn tegenover God 2 4 7 ) . 

eenen priester van het Aertsbisdom Mechelen, tot Amsterdam uyt Baltimore aenge' 
komen den 18 November 1815. 

2 4 1 ) C.N.M.Α., Aen mijne beminde bloedverwandten en maegschap, aen mijne 
lieve vrienden en agtbare kenissen een langen vaeriwel, uitgegeven te Gent. Het is 
een brochuur van 27 blz. en E. de Moreau zegt ervan (t.a.p.): „ . . . bijna onvindbaar 
tegenwoordig, verdient zij opnieuw te worden uitgegeven". Een exemplaar van deze 
brochure, evenals van de vorige, bevindt zich onder de nagelaten papieren van presi
dent A. van Gils, in het Archief van het seminarie te Haaren. 

2 4 2 ) Vgl. Eenen oogslag..., blz. 19. 
2 4 3 ) T.a.p., blz. 20. 
2 4 4 ) T.a.p.. blz. 23. 
2 4 δ ) T.a.p., blz. 25. 
W) T.a.p., blz. 23. 
2 4 7 ) Vgl. Aen mijne beminde bloedverwandten ..., blz. 16. 
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Nerinckx heeft het plan gekoesterd een soort van seminarie op te 
richten voor de Amerikaanse missies, maar de omstandigheden waren 
daarvoor niet gunstig2 4 8). In verschillende steden van Zuid-Neder
land, o.a. te Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Brugge, . . . en 
vooral Leuven, zijn personen aangesteld om inlichtingen te geven over 
deze missie. En wie niet persoonlijk naar de missie kon komen, biede 
tenminste geestelijke hulp door gebed, goede werkefti en offers. 

Nerinckx geef^ blijk van een ruime opvatting, want al smeekt hij om 
hulp voor Amerika, toch wil hij ook om ondersteuning vragen voor 
andere missies. Zijn broer, die als priester werkzaam is in Londen, 
bevindt zich eveneens in het land om : 

„ . . . eenige mannen op te zoeken, die medelyden genoeg 
hebben om de verlatene broeders van de Cape van goede hope 
en van de Grenade, een der Antillen-eilanden, ter hulp te 
gaan..."249). 

„O, vrienden," zo roept hij eindelijk uit, „laeten wij dog 
met geene onverschillige ooge aenzien de beweenlijke ge-
steltenisse van deze onze broederen, met het groot getal van 
afstammelingen, dat hun in die ellendige verlatenheyd gaet 
opvolgen. Gaet hen niemand ter hulpe, de sectarissen, de 
décatholisiseurs zullen niet lange verbeyden om deze portie 
van Christus wederom te verderven"250). 

Zijn oproep voor Amerika had succes. Met Pasen 1817 keert hij 
terug naar zijn missie en neemt tien jonge missionarissen met zich 
mee, onder wie twee priesters. Acht van deze vrijwilligers stuurt hij, 
na aankomst in Amerika, naar het noviciaat der jezuïeten in George
town 2 5i) . 

In 1821 is Nerinckx opnieuw in België. Te Mechelen bieden zich 
de meeste roepingen aan : een leeraar van het klein-seminarie, Petrus 
Verhaegen, uit Haecht, vijf studenten van het groot- en twee leer
lingen van het klein-seminarie, onder wie P. de Smet, de latere apostel 
der Roodhuiden, en daarbij nog een andere priester 252). Uit vrees 
voor het Nederlandse Gouvernement moet alles in het striktste geheim 
gebeuren, zozeer zelfs dat de vertrekkende missionarissen hun familie 
niet eens hadden gewaarschuwd. 

248) T.a.p.. Ыг. 21. 
»•) T.a.p.. blz. 10. 
2 в 0 ) T.a.p., Ыг. 26. 
2 8 1 ) Vgl. Griffin, The Contribution of Belgium to the Catholic Church in America, 

blz. 88. 
№2) Vgl. E. Laveille, s.)., Le P. de Smet, Apôtre des Peaux~Rouges, Brussel, 

1922, Ыг. 14. De missionarissen, die nu met Nerinckx vertrekken zijn : Pieter-Jan de 
Smet en Josse van Assche, beiden van het klein-seminarie ; Felix Verreydt, Frans 
de Maillet, Jan Het en Van Hor zig, uit het groot-seminarie, de priester M. Veule-
mans en de leraar aan het klein-seminarie Petrus Verhaegen. 
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Allen, twee uitgezonderd, treden in het noviciaat der jezuïeten, dat 
nu gevestigd was te White-Marsh, in de buurt van Washington. Ze 
worden er ontvangen door den Vlaming Charles van Quicken-
borne2 5 3) . 

Zware eisen worden aan de nieuwe missionarissen gesteld. Zij 
moeten er zich op voorbereiden, dat ze een arm, werkzaam en hard 
leven zullen te leiden hebben2 5 4). 

„Daar de priesters hier uiterst zeldzaam zijn, zal ik t̂ls een 
geschenk des hemels allen ontvangen, die gij mij stuurt," 
schrijft Mgr. Carroll255). „Maar men moet hen van te voren 
goed zeggen, dat als ze naar deze verre landen komen, er 
niet meer te denken valt aan de genoegens, de rijkdommen 
en de eer van deze wereld. De geest van armoede, van ge
hoorzaamheid en liefde, van zelfverloochening moet al de 
priesters bezielen, die hierheen willen komen." 

Nog anderen komen in de Zuidelijke Nederlanden candidaten 
zoeken voor de missies, zo o.a. Mgr. Dubourg, eerste bisschop van 
New-Orleans, die na zijn bisschopswijding te Rome, in 1814, een 
rondreis door Frankrijk en België maakt. 29 Aspirant-missionarissen 
neemt hij met zich mee naar de Verenigde Staten2 5 6) . Vier van hen 
waren afkomstig uit het diocees Gent, n.l. Leo de Neckere2 5 7), die 
Mgr. Dubourg in 1829 als bisschop zal opvolgen. Constant Maenhout, 
David de Parcq en Charles de la Croix. Vijf Vlaamse werklieden ver
trekken met de missionarissen, om deze in de missie behulpzaam te 
zijn. Dit voorbeeld zal in 1829 nagevolgd worden door Leo van 
Lanckhere, die als leke-hulpköster naar de missie van Noord-Amerika 
vertrekt 268). 

Ook in Noord-Nederland weet Nerinckx belangstelling voor zijn 
missie op te wekken en daarvoor had hij aangeklopt aan het juiste 
adres. Hij was zo gelukkig vriendschap te kunnen sluiten met Le Sage 

253) Charles van Quickenbome, uit Peteghem bij Deinze (België) was de eerste 
jezuïet, die in de vallei van de Mississippi komt na het herstel der compagnie. In 
1817 is hij in Amerika aangekomen, en wordt novicenmeester in 1819 in het jezuïeten-
noviciaat van White-Marsh. In 1828 sticht hij de universiteit van San-Louis. Hij 
sterft op 17 Augustus 1837. Een korte levensbeschrijving van dezen missionaris werd 
uitgegeven In 1838 te Gent, door het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. 
Vgl. Streit. HI, nr. 2262. 

^54) Vgl. Extrait d'une lettre de Baltimore, dans l'Amérique septentrionale, écrite 
par un missionaire trappiste, du 27 déc. 1804, z.p.z.j. Oeze brief is te vinden in de 
papieren van Van Gils, in het Archief van het groot-seminarie Haaren. 

255 ) Vgl. Lettre de Benoît Plaget, évêque élu du Kentucki et extrait d'une Lettre 
de Mgr. Carroll, archevêque de Baltimore, 1809. Eveneens te vinden in de papieren 
van Van Gils, Archief groot-seminarie Haaren. 

^ 6 ) Vgl. De Moreau, t.a.p. 
257 ) Leo de Neckere, vertrekt in 1817 met Mgr. Dubourg naar Amerika, hij is 

bisschop van New-Orleans van 1829 tot aan zijn dood in 1833. 
268) Vgl. P. Allossery, Onze West-Vlaamsche zendelingen, II, Brugge,1928t biz. 20. 
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ten Broek. Meermalen komen zij bij elkaar259). Le Sage geeft in zijn 
„De Godsdienstvriend" 2 e o ) bijzonderheden uit een brief van Nerinckx 
en geeft zelfs deze brief, met een voorrede van zijn hand voorzien, 
afzonderlijk uit, ten voordele van de Amerikaanse missie261). Later 
zullen we nog moeten terugkomen op Le Sage's werken voor de missie. 
Maar de hulp, door hem aan Nerinckx geboden, doet ons denken aan 
het heerlijke voorbeeld van den Zuid-Nederlandsen lekenapostel. 
Petrus Joannes de Nef, uit Turnhout262). 

D e N e f is de grote beschermer, weldoener en vader geweest van 
de missionarissen van Amerika. In 1774 was hij geboren te Gierle 
(België), uit een eenvoudige boerenfamilie: aanvankelijk studeerde 
hij, maar later ging hij zich vestigen als handelaar in Turnhout. In 
1807 opende hij in zijn huis een school, met het doel, jongens voor te 
bereiden om priester of missionaris te worden. De winst van zijn zaak 
ging hoofdzakelijk naar zijn school en naar de missionarissen. Men 
beweert, dat hij meer dan 500 priesters gevormd heeft. Het huidige 
college der jezuieten te Turnhout is uit zijn school voortgekomen263). 
De reiskosten van zijn oud-leerlingen, die naar Amerika vertrokken, 
nam hij op zich. Van 1832 tot 1835 alleen, verdeelde hij 121.854 francs 
onder de missionarissen van de Verenigde Staten en besteedde hij 
35.000 francs voor het aankopen van kelken, liturgische gewaden enz. 
voor de missiekerken. Tevens trachtte hij andere bronnen voor zijn 
liefdadigheid aan te boren. Zo had hij met enige Antwerpse heren 
een soort vereniging opgericht, welke buitenlandse acties kocht en 
verkocht : de winst was dan voor de missie. Pater Roothaan, de gene
raal der jezuieten, apprecieerde zijn verdiensten en voorzichtigheid 
zo zeer, dat hij hem autoriseerde novicen aan te nemen voor de 
Missouri-provincie der sociëteit van Jezus2 6 4). Dit lijkt wel onwaar
schijnlijk, maar men zou het toch ook kunnen opmaken uit een brief 

2 5 e ) Vgl. Le Sage In zijn voorrede op de Nagelaten brief van den Weleerwaarden 
Heer Carolos Nerinckx in leven Missionaris in Kentucky, aan zijn bloedverwanten 
en vrienden in Nederland, 's-Gravenhage, 1825. 

2 β 0 ) G V , 3 (1819), blz. 72, 88. 
2 e l ) De zegenpraal van het Catholijke geloof, ter beschaeming van ongeloof en 

dwaling, ter bevestiging van godvruchtige, en ter opwekking van trage christenen ; 
of Verhaal van de uitbreiding der H. Kerk in Kentucky. Uyt eenen eigenhändigen 
brief van den Eerw. Heer Nerinckx RC. Priester en Zendeling. Met een voorrede 
van J. G. Le Sage ten Broek, notaris te Naaldwijk, te Amsterdam, bij A. Schieven-
bus, 1819. Ten voordele der Amerikaanse missie. "* 

2 β 2 ) De voornaamste gegevens over De Nef zijn te vinden in De Moreau, t.a.p.. 
blz. 417. Over hem ontvingen wij ook enige inlichtingen van F . van Hoeck, s.j., 
archivaris der Nederlandse provincie van de sociëteit van Jezus. 

2 β 3 ) Vgl. Lucianus Ceyssens, o.f.m., Het onderwijs te Turnhout vóór 1830, blz. 
118. 

2 6 4 ) Z o De Moreau, t.a.p. Om bevestiging hiervan vragend aan den archivaris 
der jezuieten in Nederland, meldde deze, dat geen documenten daarvoor bestonden 
en heel de zaak zeer onwaarschijnlijk leek, gezien het feit, dat De Nef een leek was, 
en dus buiten de sociëteit stond. 
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van den toenmaligen provinciaal der jezuïeten in Amerika, François 
Dzierozynski, vanuit het noviciaat van Georgetown, op 28 Januari aan 
De Nef geschreven265). Deze brief geeft tevens een kijk op het 
werken van De Nef : 

„C'est avec la plus grande joie que j'ai reçu votre lettre 
intéressante du 27 sept, dernier des mains du Rev. M. Peeters, 
qui est arrivé ici avec son digne compagnon M. van Sweeveld, 
le 28 du mois de novembre passé, et qui m'a remis à son arri« 
vée les sommes que vous avez eu la bonté d'envoyer à nos 
missions d'Amérique. Voyant que ces messieurs avaient mé
rité votre suffrage, que je considère comme le témoignage 
d'une autorité incontestable, je n'ai point hésité de les admettre 
de suite aux exercices de notre société. Ils ont commencé le 
retraite de huit jours. . . . et ont été admis à l'habit la fête de 
la conception de la Sainte Vierge. Ils parcourent maintenant 
la carrière des exercices du noviciat avec beaucoup de satis
faction et d'ardeur... Par rapport aux deux jeunes prêtres 
dont vous avez chargé le P. Peeters de me parler, je laisse 
l'affaire entièrement à votre disposition. Si vous les jugez 
propre, décidez sans hésiter. Je m'en rapporte à votre déci
sion"™). 

Een andere keer schrijft dezelfde provinciaal : 

„Plut à Dieu, Mr. que vous puissiez nous envoyer en grand 
nombre semblables à eux, ils seront reçus avec reconnaissance 
de vous, Mr. qui savez si bien choisir les personnes qu'il nous 
faut et qui connaissiez si bien que la moisson est abondante 
et a grand besoin d'ouvriers"267). 

Een priester, die aanvrage doet bij De Nef om in de sociëteit op
genomen te worden, wordt door hem verwezen naar den president van 
het seminarie van 's-Hertogenbosch, die beslissen moet over de ver
eiste hoedanigheden van den candidaat. „Wanneer de president be
slist zal hebbe, zal ik u gaarne aanvaarden"268). 

2 β Β ) Archief groot-seminarie Haaren. 
2 β β ) De onderstreping is van mij (Α. ν. d. E.). 
2 β 7 ) Archief groot-seminarie Haaren. Brief van J. van Lommei aan De Nef, 

8 April 1828; In het postcriptum van deze brief wordt een copie gegeven van een 
brief van P. Dzierozynski. 

2 β 8 ) Archief groot-seminarie Haaren, Brief van De Nef aan Rev. Dom. Тег оогеп, 
13 Augusti 1833 : „Ast, Reverende Domine, cum ad opus adeo sublime speciales 
requiruntur qualitates пес циаеаат Inter nos intercedet mutua cognitìo, nec honora-
biles, quae vestrae indicant notae sunt mihi familiae, te, quaeso. conferre veils ad 
Rev. Dom. Van de Ven, Praesidem Seminaril Silvae-Ducensis, cujus prudenti judlcio, 
relictum est discemere utrum dotibus requisitis sunt instruct!, qui missionibus Ameri-
canis devovere se cupiunt. Si Revo. Domino Praesidi ad istam partem vineae Domini 
vocatus visus fueris, eius testimonio admìttam te llbenter, qui cum mea expeditione 
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Het groot-seminarie van het vicariaat van 's-Hertogenbosch schijnt 
reeds vroeg betrekkingen gehad te hebben met de Noord-Amerikaanse 
missies. President Antonius van Gils moet vertrouwd geweest zijn 
met de toestanden en behoeften dezer missie. Hij wordt zelfs genoemd 
„de schepper van die echt apostolische geest, welke in geen Neder
lands seminarie zo veel heerlijke vruchten voor de buitenlandse missies 
heeft opgeleverd als te Herlaer-Haaren" 2 6 9 ). Talrijk zijn de priesters 
en seminaristen, die in deze jaren, vanuit dit seminarie, naar de buiten
landse missie gaan, en speciaal naar Amerika2 7 0). Door hun brieven 
hielden de missionarissen dat apostolische vuur bij de seminaristen 
brandend. Wanneer b.v. de heren Jan Schoenmakers 2 7 1 ) en C. Wal
ters 2 7 2 ) naar Amerika vertrokken zijn, sturen zij hun reisverhaal naar 
de Bossche theologanten, oordelend, dat het dezen niet onaangenaam 
kon zijn, „ . . . temeer, omdat wij onder u broeders tellen, die de 
Amerikaanse missies beschouwen als de gemakkelijkste weg naar de 
hemel" 2 7 з ) . 

Uit de correspondentie tussen De Nef en president Philippus van 
de Ven blijkt hoezeer deze laatste zich voor de missie interesseerde. 

President Jacobus Cuyten, die het presidentschap waarnam van 
1837 tot 1884, muntte uit door een ruime en verlichte missieijver. Het 
is dan ook te begrijpen, waarom het overgrote deel der Nederlandse 
missionarissen in Amerika Brabanders waren en veelal oud-studenten 
van het seminarie Haaren 2 7 4 ) . 

Herhaaldelijk zien we Amerikaanse bisschoppen of hun afgevaar
digden naar Nederland komen, om hun missies aan te bevelen in de 
milddadigheid der katholieken. Zo krijgen b.v. in 1830 enige inge
zetenen van York in Pennsylvanie, die zich tijdelijk in Amsterdam 
ophielden, verlof van de overheid om : „ . . . zich bij hun geloofsge
noten in de hoofdplaatsen der provincies van het koninkrijk aan te 
melden, ten einde gelden in te zamelen ter bevordering van Duitse 
priesters ten hunnent, waaraan behoefte bestond" 2 7 5 ) . Zo zien we 
in 1840 den bisschop van Nashville, Mgr. Miles o.p., in ons land. 

proñdscarls messem abundantem coUectunis". Volgens deze brief, aanvaardt De Nef 
de candidateli voor de missie, maar ná onderzoek der vereiste hoedanigheden door 
den president van het seminarie. 

2 β β ) Η. J. Allard. Antonius van GÜs, blz. 170. 
^ 0 ) Vgl. J. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch, II, blz. 291-

296. 
2T1) Jan Schoenmakers, geboren te Waspik 21 November 1807, priester in 1833, 

vertrekt hij in 1834 naar het noviciaat der jezuïeten in Georgetown, Amerika. Hij 
sterft in Amerika, 28 Juni 1883. 

2 1 3 ) Cornelius Walters, geboren In de buurt van Nijmegen, vertrekt eveneens in 
1834 naar Amerika, wordt jezuïet en sterft op 1 November 1844. 

8 7 3 ) Brief gepubliceerd in de NB, 1834. nr. 30. 
2 T 4) Vgl. De Maasbode 1940, 10 Nov., bespreking van het werk van F. van 

Hoeck, s.j., Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland. 
а т в ) Handboekje voor de zaken van den R.C Eeredienst, 3 (1849), blz. 246. 
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vragend om ondersteuning276); in 1854 Mgr. Baraga, apostolisch 
vicaris van Michigan 2 7 7), in 1856 den vicaris-generaal van Mgr. 
Blanquet, bisschop van Nequally in Oregon 2 7 8 ) ; in 1857 worden er 
aalmoezen gevraagd door den missionaris J. van Luytelaar2 7 9), die 
een kerk wilde bouwen te Cincinnati2 8 0). Milde giften uit Nederland 
stelden Mgr. Frans Janssens2 8 1) in staat een missie te stichten onder 
de Indianen ; zodat de bisschop later dankend kon schrijven dat deze 
hele missie opgebouwd was door Nederland :. door Nederlandse 
priesters en broeders en met aalmoezen van Nederland 2 8 2). 

Voor deze missie is en blijft de hoofdzaak : het aanwerven van 
priesters. Vele van dergelijke oproepen, brandend van apostolische 
ijver, zouden kunnen worden weergegeven2 8 3). Dat het voor de 
Nederlandse priesters niet altijd even gemakkelijk was familie en 
vaderland te verlaten, blijkt b.v.—uit een briefje van secretaris 
G. Wilmer aan den president van het seminarie Haaren, Jacobus 
Cuyten, welk briefje we curiositeitshalve hier even vermelden : „A 
propos, de Vader van den Heer Jansen is hier geweest, die man is 
niet te bepraten. Hij voorziet, zegt hij, dat twee meisjes gek worden, 
het heele huis op den hol geraakt, als de zoon naar Detroit wil. Ik 
heb gezeid dat niemand gedwongen wordt". De seminarieboeken 
wijzen uit, dat deze Heer Jansen niet vertrokken is : de tegenstand 
was te e r g 2 8 4 ) . 

De grote propagandist voor de Amerikaanse missies is geweest de 
beroemde „grote zwartrok", pater P i e t e r de S m e t 2 8 5 ) . Reeds bij 
zijn eerste vertrek, in 1821 vanuit Amsterdam, weet hij verschillende 
Amsterdamse families voor zijn missie te interesseren : zo dragen de 
families Roothaan, Van Has, Van Damme en Koedijk bij in de kosten 
van zijn re is 2 8 6 ) . Herhaaldelijk is hij in relatie met de studenten van 
de seminaries van Breda en 's-Hertogenbosch287). Bij elk verblijf in 
het vaderland maakt hij ook een rondreis door Nederland. Overal ont-

а т в ) GV, 63 (1849), blr. 130. 
a " ) De Tijd 1854, 14 Febr. 
2 7 8 ) De Tijd 1856, 12 Juli. 
2 7 9 ) J. van Luytelaar ; geen nadere bijzonderheden over dezen missionaris staan 

ten dienste. 
s e o ) De Tijd, 1857, 31 Januari. 
2 8 1 ) Franciscos Janssens, geboren te Tilburg 1842, priester in 1867, het jaar daar

op naar Amerika, sedert 1881 bisschop van Natchez, en vanaf 1888 aartsbisschop 
van New-Orleans, tot aan zijn dood in 1897. 

«82) De Tijd, 1887. 16 Mei. 
2 8 3 ) Zie b.v. GV, 65 (1850), blz. 245; 70 (1853), blz. 89; 80 (1858), blz. 183; 

De Katholiek 54 (1868), blz. 388; КС, 1857, nr. 33; 1863, nr. 338, enz. enz. enz. 
2 8 4 ) Archief groot-seminarie Haaren, postcriptum van een brief van · G. Wilmer, 

Sint Michielsgestel, 2 Augustus 1851, aan den president van het groot-seminarie 
Haaren. N ' 

2 8 β ) Vgl. over hem de biographie van E. Laveille, s.J. 
2 8 e ) Vgl. Laveille, a.w., blz. 22. 
»») Laveille, a.w.. blz. 95. 
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vangt hij rijke aalmoezen en verwekt hij roepingen288). Brieven-
reeksen van „dien voortreffelijken, voor het zielenheil blakenden 
missionaris"289) verschijnen in Nederlandse tijdschriften290). 

Voornamelijk „De Godsdienstvriend" en vooral ook „De Noord-
Brabanter" beijveren zich om hun lezers op de hoogte te houden van 
alles wat de Amerikaanse missie betreft. De redactie van „De Gods
dienstvriend" geeft hiervan ook de reden aan : „Daar zich onder de 
geestelijken in Amerika, inzonderheid onder de jezuïeten, vele, zo 
Noord- als Zuid-Nederlanders bevinden, zijn de brieven der missio
narissen uit dat land, immer belangrijk voor onze Nederlandse katho
lieken" зэі). 

Behalve wereldgeestelijken en jezuïeten uit Nederland, zijn in 
Amerika ook enige dominicanen werkzaam ; zo vertrekken in 1832 
de paters Van de Weyer en Van den Broek2 9 2). Laatstgenoemde is 
de stichter van een welvarende kolonie van Nederlandse boeren te 
Little Chute Wisconsin2 9 3) . Ook enige kruisheren zijn een twintigtal 
jaren later in Noord-Amerika werkzaam geweest2**),. Dit geschiedde 
op verzoek van Nederlandse landverhuizers. 

Reeds in 1845 had het vertrek van R o o m s - K a t h o l i e k e l a n d 
v e r h u i z e r s naar Noord-Amerika de aandacht getrokken. In 1846 
wordt er druk propaganda voor gemaakt. Er wordt zelfs een commissie 
gesticht: „ter bevordering van de landverhuizing van Nederlandsche 
Katholieken naar Noord-Amerika". Men wilde door verstandige 
samenwerking „een geheele oordschap aankoopen om er eene Neder
landsche Catholieke Colonie te vestigen". Een aankondiging in de 
„Catholijke Nederlandsche Stemmen" van 1846 bevatte onder meer 
het volgende : 

„Daar de Nederlandse katholieken, sedert meer dan dertig 
jaren beroofd worden gehouden van het genot der dierbaarste 
vrijheden, bij meer en meer drukkend wordende belastingen 
en toenemende duurte van levensmiddelen, waardoor zowel 
hunne materiële als godsdienstige en zedelijke welvaart... 
aanmerkelijk vermindert ; zo hebben in onderscheidene delen 

288) LaveUle. a.w., blz. 215. 
2 β β ) GV, 62 (1849). bk. 154. 
s«90) Brieven van Pater de Smet o.a. in GV, 43, 74, 75. 80, 81, 87, 88, 90 ; Maga

zijn voor Roomsch Katholieken, 1846. 
2 в 1 ) GV, 43 (1839). blz. 126. 
2 e 2 ) ZIJ vertrokken op 15 Juli 1832 naar Amerika. Over Pater van den Broek 

verscheen een werkje : M.A., The story of [ether Van den Broek, Chicago, 1907. 
2 в з ) De.Rozenkrans. 31 (1909), blz. 56. 
2 β 4 ) Van de Kruisheren werken in Amerika: Antonius Arts (1856-1861), H. Huyts 

(1850-1866). Willem de Jonge (1849-1856), F. E. Daems (1826-1879) en W. Ver
hoef (1855-1878). Vgl. over Father Daems: W. Sangers. o.s.c. Father Eduard 
Daems o.s.c., (1826-1879), De vader van de kolonisten in Wisconsin (Ver. Staten), 
Xaveriana. 1939, nr. 187. 
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des vaderlands, zowel katholieken als on-katholieken het 
voornemen gemaakt, om naar de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika te vertrekken, aldaar gronden aan te kopen 
en er zich te vest igen"2 9 5) . 

De bovengenoemde pater Van den Broek keert in 1847 terug naar 
Nederland, en richt een open brief aan „zijn landgenoten in Jezus 
Christus", om zijn missie te steunen, maar ook om hem te volgen. 
Drie schepen vol met landverhuizers volgen hem naar Amerika 2 9 6 ) . 
In 1849 trekken velen uit de Brabantse dorpen, Zeeland, Uden en 
Vechel, naar Amerika 2 9 7 ) . Deze zijn het, die de kruisheren van Sint 
Agatha verzoeken hen als zielzorgers bij te s t aan 2 9 8 ) . Deze Roomse 
landverhuizers vestigen zich voornamelijk in Green Bay, Bay Settle
ment, Little Chute (Wisconsin) 2 9 9 ) . 

En de Nederlanders (en Vlamingen) worden gewaardeerd als 
missionarissen. Ze worden geroemd om hun talenkennis, waardoor ze 
boven anderen de voorkeur hebben 3 0 0 ) . Een Amerikaan getuigde 
van hen in 1874 : 

„Strong and muscular in body, frank and open in character, 
ready to accomodate themselves in the customs of their 
country, remarkable for their practical good sense and gifted 
with more than ordinary facility for acquiring a knowledge 
of English, they formed in the early days and now still the 
thews and sinews, the bone and marrow of the catholic clergy 
of America" 3 0 1) . 

De spieren en zenuwen, het merg en het been van de katholieke 
geestelijkheid in Amerika : is dit niet de reden, waarom zo vele Neder
landers in Amerika tot de bisschoppelijke waardigheid opklom
m e n ? 3 0 2 ) . Kreeg de Nederlandse jezuïet, Cornelius Smarius3 0 3) niet 

»•J CNS, 1846. blz. 367. 
2 β β ) Van Hinte, Nederlanders in Amerika, I, blz. 190. 
^ 7 ) GV, 64 (1850). blz. 47. 
s»8) Van Hinte. a.u».. I. blz. 194. 
2 8 9 ) Van Hinte. a.w.. I. blz. 320-324. 
3 0 0 ) КС, 1857, nr. 33 : De buitengewone gemakkelijkheid, met welke de gelukkige 

bewoners dier schone gewesten \^n België en Nederland het Engels Ieren spreken, 
en him dagelijkse betrekkingen met Duitsland, geven hun voor deze missie een ge
schiktheid, welke de Fransen niet hebben. 

301) Getuigenis van een Amerikaan in Woodstock Letters van Januari 1874, aan
gehaald in KM, I (1874), blz. 67. 

302 ) Zo b.v. Mgr. Leo de Neckere, bisschop van'New-Orleans (1829-1833), Fran-
ciscus Janssens, bisschop van Natchez en aartsbisschop van New-Orleans (1881-
1897), Petrus Lefevere, bisschop van Detroit (1841-1869), Joannes Lemmens. bis
schop van Vancouver (1888-1897), С. van de Ven, bisschop van Alexandria (1904-
1932), Arthur Drossaerts, aartsbisschop van San Antonio (1918-1940). 

3 0 3 ) Cornelius Smarius was geboren te Tilburg in 1823, vertrekt in 1841 naar 
Amerika, wordt jezuïet aldaar en sterft te Chicago in 1870. 
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de eretitel van de „Lacordaire van de nieuwe wereld 7" 3 M ) . En Mgr. 
Carelle, bisschop van Covington, legde deze verklaring af : 

„ . . . dat hij boven andere nationaliteiten steeds de voorkeur 
gaf aan de Nederlandse priesters, dewijl het bij zijn weten 
nog nooit was voorgekomen, dat in geheel de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika, een Nederlands priester aan zijn 
suprieuren aanleiding gegeven had tot enige aanmerking om
trent zijn gedrag"305). 

In 1857 verschijnt er in de Nederlandse pers een circulaire, meldend 
de stichting van een Amerikaans college te Leuven3 0 6). Het doel 
wordt als volgt omschreven : 

„Aan de jongelingen van België en naburige landen, die 
verlangen mochten om zich aan de missies in Noord-Amerika 
toe te wijden, een zeker en gemakkelijk middel te verschaffen, 
om hun heilige roeping te volgen". 

In 1863 vertrekken de eerste Nederlanders, vanuit dit college, naar 
Amerika307). De rector van het college, J. de Neve, is vol lof over 
de Nederlandse studenten308). Bij het vijftigjarig bestaansfeest van 
dit college, vormden de Nederlanders ruim 12% van het gehele aantal 
der afgestudeerden309). 

Over Nederlandse missie-zusters in Noord-Amerika wordt niet ge
sproken, tenzij over moeder Jozef ine van der Schrieck310), van wie 
men bij haar afsterven in 1887 als hoofd en stichteres in Amerika van 
27 huizen van de orde van Onze Lieve Vrouw (Namen in België), 
schreef : „Wij Nederlanders betreuren weliswaar haar verlies, maar 
van de andere kant, zijn wij fier de lof van onze landgenote door ge-
ЬееГAmerika te horen weergalmen"3 1 1). 

Tot hiertoe zagen wij, dat vele Nederlanders naar vreemde landen 
trokken, om het Geloof er te gaan verspreiden. Nu moeten wij gaan 
bespreken, w a t N e d e r l a n d d o e t om d i e m i s s i o n a r i s s e n 
t e h e l p e n . Het is duidelijk, dat de missionarissen met het moeder
land in geregeld contact blijven Cb niet nalaten om de achterblijvenden 
te wijzen op hun plicht de missies bij te staan en daadwerkelijk te 

3 0 4) KM. 1 (1874), blz. 114. , 
8 0 6) KM. 1 (1874), blz. 93. 
3 0 e ) КС, 1857, nr. 36. 
*") De Tijd, 1863, 5 October. 
s"8) De Tijd, 1890, 10 Februari: Ik wil slechts hierop wijzen, dat de Hollandse 

priesters in Amerika als echte missionarissen bekend zijn en tevens leg ik gaarne de 
verklaring af, dat de Hollandse Theologanten steeds de eer van ons college te Leuven 
waren. 

зов) Vgl. J. van der Heyden, The Louvain American College 1857-1907, Leuven 
1909. 

^ 0 ) Jozeflne van der Schrick, was geboren te Bergen op Zoom in 1813. 
3 1 1 ) De Tijd. 1887, 25 Januari. 
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helpen. En wat vragen de missionarissen ? Genegenheid, gebeden en 
aalmoezen3 1 2). Petrus Donders geeft duidelijk de taak der gelovigen 
aan: , 

„Gijlieden, beminde gelovigen, komt ons, bidden wij ui. te 
hulp, vooreerst door uwe gebeden, opdat de Heer des wijn-
gaards ons arbeiders zende en onze arbeid gelieve te zegenen. 
. . . komt ons ook te hulp door uwe aalmoezen"3 1 3). 

Groot was ook de eerbied, welke men in het vaderland voor de 
missionarissen koesterde. Dat blijkt wel o.a. uit de gedichten, welke 
b.v. in de „Volksalmanak voor Nedertandsche Katholieken" ver
schenen 3 1 4 ) . Men wees op het heldhaftig voorbeeld der missiona
rissen, ter beschaming der vijanden van de Kerk 3 1 6 ) . 

Priesters en apostolische leken beijverden zich het missiewerk door 
woord en voorbeeld te steunen. De ereplaats in deze komt toe aan den 
groten emancipator J. G. Le S a g e t e n B r o e k . Van hem is de 
eerste missiebeweging in Nederland uitgegaan3 1 6). Hij vertoonde de 
kerkelijke wereld in volle breedte om de benauwde Roomsen hun 
ruimtevrees te laten overwinnen3 1 7). Zijn tijdschrift „De Godsdienst
vriend", in 1818 opgericht, diende uitsluitend om de katholieken ten 
leven op te wekken. En een voornaam middel daartoe leek hem, de 
katholieken te wijzen op het missiewerk der Kerk; zo leerde hij hen 
internationaal denken. 

Een van zijn andere tijdschriften : „De Correspondent of Kerkelijk 
Register", dat in de jaren 1833 tot 1834 verscheen, zouden wij haast 
een modern missietijdschrift kunnen noemen, zo grote plaats bekleden 
erin de brieven en nieuwsberichten uit de missies 3 1 * ). Le Sage onder-

^ 2 ) CNS, 21 (1855), blz. 325: „Niet iedereen kan de taak van den missionaris 
op zich nemen ; maar wij kunnen allen toch hen ondersteunen door onze genegenheid, 
onze gebeden en aalmoezen en zo doende medewerken aan het goede, dat hij ter 
meerdere eer van God en tot heil der zielen tot stand brengt". 

3 1 3 ) GV. Я (1845), blz. 50. 
3 1 4 ) Vgl. J. Dijckmann, pr., Aan een missionaris bij zijn vertrek uit het vaderland, 

in Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken. 4 (1855), blz. 167 ; J. van Meurs, 
De roeping der heidenen, 5 (1856), blz. 42 ; Geertruida C, De missionaris, 7 (1858), 
blz. 132-150; K. de Gheldere, Het vertrek van een geloofszendeling, 12 (1863), 
blz. 145 ; H. Ermann, Aan twee missionarissen bij hun vertrek naar Oost-Indië, 35 
(1886), blz. 171; E. de Malmédy. Welkomstgroet aan pater Fr. Prinzen, 40 (1891), 
blz. 204; A. de Leythe. Lavigerie, 43 (1893), blz. 199; enz. enz. We kunnen hier 
nog wijzen op Gezelle's Excelsior. 

315) CNS, 1 (1833), blz. 106: „De heldhaftige onderneming der missiën maakt 
jaarlijks nieuwe vorderingen. Dat onze zwetsers dp beschaving en menslievendheid 
voor de beschaving des mensdoms het honderdste gedeelte doen van hetgeen wat een 
arme misionaris elke dag zijns levens doet ; dat hij er zich geheel toewijde ; dat ze 
evenals hij afstand doen van alle goederen en genoegens des levens om hun broeders 
te dienen, en wij zullen aan de oprechtheid hunner woorden geloven". 

316) Vgl. Katholieke Herdrukken, I, Heinoo, 1938, blz. 38. 
317 ) Brom, Herleving van de wetenschap..., blz. 33. 
318) Zie De Correspondent. 1 (1833), het Voorbericht: „Inzonderheid zullen de 

brieven en berigten van Catholljke missionarissen, die in verschillende gedeelten der 
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houdt nauwe betrekkingen met de apostolische vicarissen en missio
narissen van Suriname, Curaçao en Oost-Indië en gaarne neemt hij 
hun brieven op. Is er ergens nood, onv^schillig waar. Le Sage opent 
inschrijvingen en bepleit met klem de noodzakelijkheid van steun in 
gebed en gelden3 1 9) . Het zou ondoenlijk zijn alle inschrijvingen weer 
te geven, welke in de loop der jaren in „De Godsdienstvriend" en 
„De Catholijke Nederlandsche Stemmen" ten voordele van de missies 
werden geopend3 2 0). Op enkele slechts willen we wijzen. Zo moeten 
de katholieken bijdragen, in 1841, voor een som van f 10.000.—, om 
den apostolischen prefect van Curaçao een huis aan te bieden voor de 
eerste missiezusters aldaar. Zo worden in 1843 giften verantwoord 
voor de missie van Curaçao en voor een kerk op het eiland Sint 
Eustatius 321 ) . De Nederlandse katholieken bouwen met hun giften 
kerken en kapellen op de West-Indische eilanden. Vooral Mgr. 
Niewindt heeft er slag van Nederland zijn missie te doen helpen 3 2 2 ) . 
Armenschooltjes moeten op Curaçao gebouwd worden : Nederland 
helpt ; ziekenhuizen moeten worden opgericht : Nederland bouwt ze. 

Volgens het gevoelen van enigen werd soms wel wat te veel geëist 
van de bekende liefdadigheid der Nederlandse katholieken323). 

aarde arbeiden, zoo veel mogelijk geheel, of uittreksels derzelve, door dit blad worden 
meegedeeld. Vooral zullen de brieven van Nederlandsche missionarissen in Noord-
Amerika, welke tot onze kennis zullen komen, in dit blad worden opgenomen". 

3 l e ) Vgl. Α. Commissaris, Van toen wij vrij werden, I, Groningen, 1928, blz. 64. 
«»J Vgl. b.v. CNS, 9 (1843), blz. 120; 10 (1844). blz. 207; 13 (1847), blz: 9 8 ; 

16 (1850), blz. 270; GV, 41 (1838), blz. 8 7 ; 42 (1839), blz. 185; 60 (1848), blz. 
154, 271, 320; 59 (1847), blz. 161, 216; 65 (1850), blz. 80, 240; 68 (1852), blz. 34, 
309: 69 (1852), blz. 229; 72 (1854). blz. 271; 75 (1855), blz. 100, 351; 80 (1858), 
blz. 235, 240 enz. enz. enz. 

3Ά) CNS, 9 (1843). blz. 120. 
s 2 2 ) CNS, 10 (1844), blz. 207: „Werwaarts kunnen wij onze ogen richten, zo 

niet tot Nederland ! . . . Welnu dan, tot U, katholieke Nederlanders, wenden wij ons, 
wij zijn Uw broeders, wij zijn voor U geen vreemdelingen, Nederlanders evenals gij, 
onderdanen van denzelfden vorst, daarenboven door dezelfde banden van geloof en 
liefde verenigd ; gij bouwt kerken ter ere van den Allerhoogste en dit strekt U tot 
e e r . . . maar het is toch voor denzelfden God, dat wij U om een aalmoes vragen, niet 
om prachtige tempels te bouwen, maar om slechts nederige bedehuizen te stichten, 
waarin God kan verkondigd en, aanbeden worden. Maar zoudt gij willen, dat een 
mensgeworden God bij l i in paleizen woonde, terwijl Hij hier niet een Bethlehemse 
stal tot woonplaats zou vinden ?" 

3 2 3 ) In het Bisschoppelijk archief te Haarlem (b. 3), bevindt zich een zeer interes
sant document, waarschijnlijk van de hand van Mgr. den Dubbelden of van Mgr. 
Zwijsen. Niet ondertekend en ongedateerd, draagt het de titel : „Remarques op hei 
project van Z.DJi. den bisschop van Curium (Van Wijckerslooth) oyer de aange-
kochte goederen voor de missie van Curaçao". Dit document geeft tevens een kijk op 
de toestand onder de katholieken vooral in het Zuiden des lands ; toestand, die niet 
zo rooskleurig is, zodat de milddadigheid der katholieken aldaar voor de missie des 
te heerlijker uitkomt. Het document geeft enige redenen aan, waarom de apostolische 
vicaris van Den Bosch tegen het houden van een nieuwe collecte gekant is : 

„1. is ons seminarie belast met schulden, die bij collecte jaarlijks moeten afgelost 
worden ; 

2. moet het instituut voor doofstommen van gelijke door milde giften en collecten 
onderhouden worden en dit Instituut is niet opgerigt voor onze provincie 
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De missionarissen waren Le Sage natuurlijk zeer dankbaar voor zijn 
hulp en een hunner schrijft dan ook : 

„Uwe welwillendheid omtrent al wat de missie betreft, is 
al te bekend, dan dat wij er niet gerust altijd beroep op durven 
doen" 324), 

En als Le Sage gestorven is, dan schrijft Mgr. Grooff: 

„ . . . mij drukte de dood van den verdienstvollen Le Sage, 
dien heldhaftigen verdediger der H. Rechten van Gods Kerk, 
dien hartelijk weimenenden ijveraar voor de buitenlandsche 
missies, die gedurende een reeks van jaren, tot voortplanting 
van het H. Geloof onvermoeid de krachtige tolk der om hulp 
roepende zendelingen w a s . . . en zoo menigwerf de stem ver
hief om de liefdadigheid van Neerlands katholieken in te 
roepen . . . " 3 2 5 ). 

Maar van welke zijde kwamen de meeste giften binnen ? W e laten 
hier wederom een missionaris aan het woord ; Mgr. Grooff schrijft : 

„Dank de goede weldoeners dezer zending ; nooit hoop ik 
dit te vergeten en de gedachte, dat de (onze) geringe po
gingen met het zweetgeld van arme dienstboden en dag-
looners, zooals ik in Holland heb mogen ondervinden, gepaard 
gaat, zal mij steeds bemoedigen"3 2 6). 

Grote steun werd dus aan de missies bezorgd door de katholieke 
pers in die jaren. De katholieken werden goed op de hoogte gehouden 
van alles wat de missie betrof. Behalve de tijdschriften van Le Sage, 

maar voor het gansche rijk, alwaar R.K. doofstommen gevonden worden. De 
droevige ondervinding heeft geleerd dat het Instituut in broodsgebrek, niet 
voorzien kan worden, dat eerst het vorige afbetaald, zoodat ik en mijn collega 
te Breda ieder een voorschot van f 1000,— hebben moeten doen om die arme 
schepselen van het noodige te voorzien ; 

3. zijn de gemeenten die Kerken en Pastoraal-huizen gebouwd hebben, met 
schulden overladen ; 

4. in groóte en uitgestrekte parochieën worden door aalmoezen-giften arme 
scholen en liefdadige instellingen onder het toezicht van Godsdienstige Zusters 
daargesteld ; 

5. gebrek en armoede is algemeen, hier door het water, ginds door stagnatie van 
fabrieken en handel ; duizenden werklieden zijn zonder ietwat te verdienen, 
vooral te Tilburg en omstreken, Eindhoven en Helmond ; 

6. hierbij mogen wij nog voegen de kloosters in onze provincie die ook hunne 
aalmoezen vragen en de vreemde godsdienstige gestigten met behoeftige 
pastoors en geestelijken uit vreemde Rijken, die bijna dagelijks ter inzameling 
van gelden ons Vicariaat doorloopen en mij Recommandatie vragen, waardoor 
ik den blaam van de meeste pastoors en geestelijken op den hals gehaald heb, 
zoodat ik voornemens ben geene aanbeveling in het vervolg te geven, noch 
die van andere Kerkhoofden te onderteekenen". 

»*) CNS, 21 (1855), blz. 378. 
8 a s ) GV. 61 (1848), blz. 163. 
e20) GV, 43 (1839), blz. 69. 
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was het vooral „De Noord-Brabanter", welke vanaf haar begin, in 
1829, in bijna elk nummer missienieuwtjes meedeelt. De katholieke 
pers zorgde, toen in 1840 de Encycliek van Gregorius XVI, ,Probe 
nostis". verscheen over de missies en het werk der Voortplanting, on
middellijk voor een goede vertaling3 2 7). 

Naast de lekenarbeid van Le Sage ten Broek 3 2 8 ), mag de Neder
landse geestelijke overheid niet vergeten worden. Reeds eerder ver
haalden we over de pogingen van verschillende aartspriesters en 
apostolische vicarissen om priesters te verkrijgen voor de missies 3 2 9). 
Hoezeer b.v. aartspriester Cramer begaan was met het lot der missies, 
blijkt wel uit de vreugde, waaraan hij uiting geeft in een herderlijk 
schrijven van б Maart 1822, bij gelegenheid van het klaar komen van 
de seminarie-nieuwbouw. Het nieuwe' seminarie kan nu in alle be
hoeften aan priesters voorzien, niet alleen voor dit kerkdistrict zelf, 
maar ook voor de missies : 

„Langen tijd hebben wij moeten worstelen met gebrek aan 
noodige priesters om UI. en Uwe trouwe herders bij ziekte of 
ongeval te hulp te komen. Hoe diep, hoe dikwijls hebben wij 
moeten zuchten, als meer dan 14.000 katholieken op Curaçao 
en omliggende eilanden ons hun armen en handen toereikten, 
om bijstand smeekten en w i j . . . buiten staat waren hen te 
helpen. Als de geestelijken, die op het eiland Java zich be
vinden, om medelijden baden en wij hen zonder troost moesten 
laten. Het nieuwe gebouw zal daar alleen in kunnen voorzien 
en tegelijk eenieder kunnen overtuigen, hoe heilig zijn pen
ningen besteed zijn geworden"330). 

Verschillende keren worden officiële collecten gehouden, zo o.a. in 
1821 door den aartsbisschop van Mechelen in overeenstemming met 
de andere bisschoppen en aartspriesters, voor de wederopbouw van 
de afgebrande kerk te Paramaribo. De benodigde 207.000 Surinaamse 
guldens331) werden grotendeels uit de in het moederland ingezamelde 
giften bijeengebracht332). In 1827 wordt een collecte gehouden, welke 
enigszins ongunstig afloopt. De aartsbisschop van Mechelen, Fran-
ciscus Antonius Prins de Méan, had toen ten brief van Mgr. Niewindt: 
„Aan alle Roomsch-Katholieken van het koninkrijk der Nederlanden", 
van de preekstoel doen voorlezen, met een aansporing van zijn kant: 
„ . . . om zoveel het in ons vermogen is te begunstigen den goeden uyt-

зэт) CNS. 6 (1840). 
^ 8 ) Zie zijn aandeel In de stichting van het Genootschap tot Voortplanting des 

Geloofs, waarover later. 
^ 9 ) Vgl. Bijlage I, de brief van aartspriester Gramer aan de geestelijkheid van 

zijn district, in 1817. 
3 3 0 ) B.A. Haarlem, archief Cramer. 
3 3 1 ) f 69.000,— van onze waarde. 
з«2) Vgl. Handboekje voor de zaken van den R.C Eeredlenst, I (1847), blz. 185. 
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val der uytnoodiging, dewelke de apostolische prefect van Curaçao 
gedaan heeft". Ongelukkigerwijze hadden èn de aartsbisschop èn 
Niewindt vergeten voor deze collecte verlof aan te vragen ; voor een 
collecte, te houden binnen meer dan een provincie was, volgens Ko
ninklijk Besluit van 22 September 1823, de toestemming des konings 
vereist. De Méan kreeg dan ook een officiële berisping, maar de 
bedelbrief was en bleef verzonden3 3 3) . 

Reeds vrij spoedig trachtte men de o n d e r s t e u n i n g d e r 
m i s s i e t e o r g a n i s e r e n . Eerst verhalen we enige min of meer 
mislukte pogingen, om dan verder te spreken over de grote genoot
schappen : de Voortplanting en de Kindsheid. De missionaris 
P . Wennekers, die wel eens de grondlegger der hernieuwde Suri
naamse missie genoemd wordt, had kort voor zijn overlijden, op 
14 April 1823, een liefdefonds opgericht, waarvan het hoofddoel was : 
slaven vrij te kopen en verder andere werken van barmhartigheid te 
verrichten. De aartspriester van Holland, Zeelaqd en West-Friesland 
had er het oppertoezicht over. Dit fonds schijnt niet veel succes te 
hçbben, men hoort er tenminste haast niets over 3 3 4 ) . De apostolische 
prefect van Suriname, M. van der Weyden, probeert, alvorens in 
December 1825 naar zijn missie te vertrekken, het zo juist genoemde 
liefdefonds te bestendigen, uit te breiden en aan de giften een vaste 
loop en een geregelde bestemming te geven. 

Tot dat doel geeft hij een brochure ui t 3 3 5 ) en richt twee dames
comité's op, een te Amsterdam3 3 8) en een te den H a a g 3 3 7 ) . Of deze 
in staat geweest zijn, belangstelling op te wekken voor dit doel, is niet 
na te gaan 3 3 8 ) . 

In 1845 is er sprake van een z.g. „Christelijke bibliotheek", welke 
te Tilburg wordt uitgegeven, onder goedkeuring van Mgr. Den Dub
belden. De werkjes worden verkocht ten voordele van de missie op 
Curaçao 3 3 9 ) . 

In 1848 doet de priester C. Dunkel in „De Godsdienstvriend" een 
voorstel tot stichting van een inlichtingenbureau voor priesters, die 
lust zouden gevoelen, om als missionaris naar Oost-Indië te ver
trekken. Hij lanceert zelfs het idee een tijdschrift te stichten tot dat 
doe l 3 4 0 ) . Maar deze oproep wordt niet beantwoord. 

з 3 3 ) Vgl. Dahlhaus, a.w.. blz. 82. 
ж*) RMT, 20 (1937), blz. 292. 
3 3 5 ) Deze brochure schijnt onvindbaar te zijn. 
^ 6 ) Dit comité bestond uit de dames G. Steins Bisschop-Koek, E. ten Sande-var 

den Berghen en C. van Berkel. 
3 3 7 ) De dames E. van Griensven-Bemtz en A. van Straten. 
3 3 8 ) Vgl. Bossers, a.w., blz. 192. 
M e ) De Katholiek, 7 (1845), blz. 350. 
3 4 0 ) GV, 61 (1848), blz. 242: „Hier biedt zich tevens de gelegenheid aan ее« 

gedachte uit te spreken, die van velen gevoed wordt, nl. onder de bescherming vat 
het Nederlands episcopaat, ter Voortplanting van het Geloof in de Nederlandse Oost-
Indische bezittingen, een comité tot stand te brengen, hetwelk door een of andei 
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In Amsterdam wordt echter een vereniging opgericht, welke levens
vatbaarheid blijkt te bezitten, ni. de ,^Associaííe fer bevordering van 
het onderwijs der katholieke jeugd in de Nederlandsche overzeesche 
bezittingen" з 4 1 ) . Aanleiding tot de stichting was geweest een onder
houd, dat vertrekkende missiezusters, te Amsterdam gevoerd hadden 
met Mevrouw van Cranenburgh-Kock aldaar. De zusters hadden ge
wezen op de wenselijkheid van een liefdadige instelling, welke kracht
dadige steun zou kunnen verlenen aan haar werk. Dit onderhoud, 
meegedeeld aan Mgr. Niewindt, gaf aanleiding tot een correspondentie 
tussen dezen en Mevrouw van Cranenburgh, met zulk een goed ge
volg, dat op 2 Februari 1850, onder voorzitterschap van Mgr. van 
Wijckerslooth en leiding van den Eerwaarden Heer Hesseveld 3 4 2 ), 
een comité van dames tot stand kwam, welke door haar jaarlijkse 
milde bijdragen het begonnen liefdewerk zouden steunen en besten
digen. Hesseveld had reeds vroeger voor de missie geijverd als direc
teur van de Broederschap van de Levende Rozenkrans з 4 3 ). De pause
lijke internuntius, Mgr. Belgrado, was met het plan ingenomen en 
reeds in 1853 werd de Associatie door Rome goedgekeurd en met 
aflaten verrijkt. Vooral het schoolwezen op Curaçao werd er krachtig 
door bevorderd. Bijna f 20.000.— werden van 1850 tot 1865 aan deze 
missie uitgekeerd344). 

In verband met het organiseren van de steunverlening aan de 
missies dient hier genoemd te worden en besproken de grote vriend 
der missies, C. L. v a n W i j c k e r s l o o t h , de latere bisschop van 
Curium. Zeer, zeer veel danken de koloniale missies aan zijn be
moeiingen. Reeds in 1823 was hij door den vice-superior der Hollandse 
missie, Mgr. Ciamberlani, bij brieven van 12 Juli.en 15 September, 
aangesteld tot procurator der West-Indische missie345). Van Wijcker
slooth bemoedigde en ondersteunde de missionarissen ; hij wist hier 

maandelijks tijdschrift of op afzonderlijke aanvragen, aan lusthebbende priesters in
lichtingen kan geven nopens de voorwaarden, middelen voor vertrek, toekomende 
stelling in Indie enz. ; zoals ook zich onledig houden met de aanschaffing van alle 
andere ter bevordering der missie doelmatige middelen Menig priester zou wel' 
licht naar Java overzeilen, werd hem daartoe de weg beter gebaand". 

3 4 1 ) Vgl. GV, 96 (1866), blz. 156 v.v., waar dfc geschiedenis van de stichting ea 
de eerste jaren van de associatie worden beschreven door F. J. van Blarcum, pastoor 
te Bonaire. 

3 4 2 ) Hesseveld was de stichter van „De Heibloem" en van het jongensgestlcht in 
de Elandstraat te Amsterdam ; vgl. De Tijd, 1920, 13 October. 

3 4 3 ) GV, 61 (1848), blz. 261; brieven van de missionarissen B. Smit en J. Schermer 
vanuit Curaçao, om te danken voor de gezonden kerkbenodigdheden. 

3 4 4 ) In de eerste tijd der stichting, kwamen de bijdragen uit Amsterdam, Rotter
dam, den Haag, Utrecht, den Bosch, Arnhem, Zwolle, Antwerpen, Groningen, Amers
foort, Alkmaar, Lelden, Edam, Ginneken, Harderwijk, Hoorn, Jutfaas, Kampen, 
Leeuwarden, Meersen, Schiedam, Oldenzaal, Purmerend, Boxmeer, Obdam, Ooster
hout, Ravenstein, Sneek, Vlaardingen, Weesp, Wormer en Wonnerveer. Men ziet : 
de associatie telt vrienden in alle streken van het land. 

з*5) Vgl. Bossers, а.ш., blz. 180. 
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te lande de belangstelling voor de in geestelijk opzicht zo ongelukkige 
mensen in die gewesten, op te wekken ; hij wist ijverige missionarissen 
uit te kiezen ; hij zorgde, dat in de plaats der overleden priesters, 
anderen kwamen3 4 6). Op 17 Februari 1827 werd hij officieel „op
nieuw en voor altijd", aangesteld tot geestelijk procurator der missies 
op Curaçao en Suriname347). Professor zijnde op het groot-seminarie 
kon hij immers de geschiktste en ijverigste leerlingen tot edelmoedige 
aanvaarding der apostolische werkzaamheden opwekken en tot missio
narissen vormen. De procurator, die in 1832 tot bisschop benoemd 
was, had echter geen rechtsmacht over de geestelijken noch beheer 
over de goederen der missie ; hij was de voorstander harer belangen 
en bezorgde haar herders en missionarissen. Met dit geestelijk ambt 
was ook de zorg voor het tijdelijke verbonden. Door zijn persoonlijk 
fortuin, de ruime middelen van zijn familie en de invloedrijke betrek
kingen met vermogende en hooggeplaatste personen, werd hij tevens 
een zeer verdienstelijk procurator voor de tijdelijke zaken der 
missie3 4 8). In 1844 werd hij ook tot procurator aangesteld voor Oost-
Indië en als zodanig door de regering erkend. In dit ambt waren hem 
reeds verschillende aartspriesters voorgegaan. Het was zo geleidelijk 
aan gegroeid door de betrekkingen, welke de wereldheren-missiona
rissen bleven onderhouden met hun aartspriesters, onder wier rechts
macht zij vroeger gestaan hadden voor ze naar de missie ver
trokken34»). 

Zelfs na zijn dood wilde Mgr. van Wijckerslooth nog nuttig zijn 
voor de missies. Hij had de noodzakelijkheid ingezien van een Neder
lands seminarie voor de buitenlandse missies. Trouwens, er is reeds 
enige jaren prake van een soort studiehuis voor de missies. In 1850 
legde de internuntius, Mgr. Belgrado aan de bisschoppen een plan 
voor tot stichting van een seminarie in de Oost, waarschijnlijk op aan
raden van Mgr. Vrancken, apostolisch vicaris van Batavia. Mgr. 
Zwijsen bood zijn medewerking aan, maar gaf tevens te kennen, dat 
hij er de noodzakelijkheid noch de mogelijkheid van inzag3 5 0) . Hij 
vond het beter de missie over te doen aan een reguliere orde. Mgr. 
van Hooydonk van Breda zag echter liever dit seminarie opgericht 
in Nederland zelf, naar het model van een dat in Frankrijk be
stond 3 5 1) . In alle kerken van het apostolisch vicariaat van 's-Bosch 

»«) De Katholiek, 20 (1851), blz. 279. 
«τ) B.A. Haarlem, b, 1. Zie Bijlage II. 
8 4 8 ) Vgl. Bossers, a.w., blz. 180. 
^ 9 ) Vgl. J. Kleyntjes, s.j., Mgr. Van Wijckerslooth, procurator der Oost' en 

West-Indische missies, in BBH, 52 (1934), blz. 93-101. 
3 β 0 ) B.A. "s-Bosch, b. Brief van Mgr. Zwijsen aan Belgrado, 30 Mei 1850. 
3S1i B.A. 's-Bosch, b. Mgr. den Dubbelden aan Belgrado, 10 Juli 1850: 

quamquam, uti heri ad me scriblt. 111. Dardaniensis praeferret si hujusmodl domus 
clericalis seu Seminarium missionariorum, prouti in Gallia existit, hic, in nostro 
Regno excitaretur..." 
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werd voor de oprichting van een dergelijk seminarie in de Oost, een 
collecte gehouden352). Bij testament bestemde Mgr. van Wijcker-
slooth een vorstelijk legaat voor de stichting van een seminarie : „Tot 
opleiding van jonge lieden, uit de verschillende diocesen van ons rijk, 
die hunne humaniora geëindigd hebben, tot Roomsch-Katholieke 
geestelijken voor onze overzeesche bezittingen of koloniën"·!53). Hij 
vermaakte daartoe zijn buitenplaats „Duinzicht", zijn bibliotheek, zijn 
meubelen, en ornamenten, met daarbij een som van f50.000.— in 
contanten354). 

Jammer genoeg is van dit heerlijk werk, dat Mgr. van Wijckerslooth 
zich voorgesteld had, niets terecht gekomen. Het fonds bestaat nog 
en deelt jaarlijks van de renten uit aan verschillende missiehuizen, 
welke werkzaam zijn in de koloniën355). Een poging tot stichten van 
een echt Nederlands missiehuis zal later nog eens herhaald worden, 
maar eveneens tevergeefs356). Ook het voorstel van den oud-aposto-
lischen prefect van Batavia, J. Scholten, in 1857, om te komen tot een 
bepaalde steunorganisatie voor Nederlands Oost-Indië, schijnt niet in 
vruchtbare aarde gevallen te zijn 3 5 7 ) . 

Nu rest ons nog te spreken over de s t i c h t i n g s g e s c h i e d e n i s 
d e r g r o t e g e n o o t s c h a p p e n : Het Genootschap tot voort
planting des Geloof s en het Genootschap der Heilige Kindsheid. Deze 
beide genootschappen werden in Frankrijk opgericht, de Voortplanting 
in 1822 en de Kindsheid in 1843. Vrij spoedig zouden zij vertakkingen 
hebben in Nederland. 

Het Genootschap van de Voortplanting des Geloofs heeft in Neder
land echter voorlopers gehad. Zo werd in het jaar 1816 in het kleine 
plaatsje Abcoude, bij Utrecht, een bidgenootschap opgericht, dat al 
spoedig een driehonderdtal leden telde. De bedoeling was om, des 
avonds, na volbrachte arbeid, zich in gebed te verenigen ; op Zater
dagen en op de dagen voor de grote feesten werd een omgang gemaakt 
langs het open veld, onder het bidden van de rozenkrans, litanieën 
en andere goedgekeurde gebeden. Men had tot doel genomen : door 
gebed de goddelijke zegen af te smeken, door de voorspraak van 
Maria en andere heiligen, tot voortplanting der Kerk, voor den paus, 
tot bekering der heidenen en ongelovigen en voor de dwalende en 
afgevallen broeders358). Verder zijn er over dit genootschap geen 
nadere bijzonderheden bekend. 

3 β 2) Van der Velden. a.u>., blz. 142. 
s 5 3 ) Handboekje voor de zaken van den R.C Eeredienst, 10 (1856), blz. 239. 
w4) J. Kleyntjes, s.j.. De stichting Duinzicht, in BBH, 50 (1933), blz. 341-4011 

met publicatie van het testament, blz. 363-365. 
3№) Het fonds wordt beheerd door den pauselljken internuntius, den bisschop van 

Haarlem en den president van het groot-seminarie Warmond. 
з««) Zie onder. blz. 113. 
3 5 7 ) Van der Velden, a.w.. blz. 92. 
a68) GV, 2 (1819), blz. 42. 
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Het eerste deel van „De Godsdienstvriend", in 18183 5 9) , geeft een 
bericht uit Parijs, dat aldaar een bidgenootschap zou zijn opgericht 
voor de bekering der ongelovigen 3 e o ). Over datzelfde Parijse genoot
schap wordt enige tijd later weer gesproken, naar aanleiding van 
nieuwstijdingen over Suriname361). De missionarissen aldaar hebben 
groot gebrek aan geldelijke middelen, waarmede zij slaven zouden 
kunnen vrijkopen. En de redactie van „De Godsdienstvriend" doet 
dan een voorstel : 

„Welk een schone gelegenheid zou dit kunnen worden, 
godvruchtige katholieken, om Uw Hemelsen Vader door 
goede werken te verheerlijken. Frankrijk geeft ons een voor
beeld van een Genootschap tot uitbreiding van het geloof. 
Hoe wenselijk zou een dergelijk genootschap zijn, welker 
leden, bij een dagelijks bidden, b.v. van het gebed des Hei
ligen Franciscus Xaverius voor de bekering der heidenen, 
wekelijks iets afzonderen, om aan dit heilzaam werk bevorder
lijk te zijn. Al wat we doen, zal in het laatste oordeel ons 
weergegeven worden." * , 

Tevens wordt de verzekering gegeven, dat de aartspriester zich wel 
met de ontvangst en overmaking der giften wil belasten362). Wat 
hier als wens werd uitgedrukt, wordt spoedig werkelijkheid. Want in 
dat zelfde jaar, 1819, wordt gesticht: „De broederschap van den Hei
ligen Geest"363). De nieuwe stichting werd aldus gemotiveerd: 

„Liefde Gods en des naasten is de hoofdinhoud van het 
Christendom. Men kan God niet beminnen, zonder Hem te 
dienen : wij kunnen onzen evenmens niet liefhebben, zonder 
zijn tijdelijk en eeuwig geluk te verlangen en naar ons ver
mogen te bevorderen. Dit is het doel ener Broederschap ; 
iedereen wordt uitgenodigd lid te worden : wetende dat de 
liefde de voornaamste aller deugden is, behoort ook de ijver, 
om werken van liefde te verrichten algemeen te zijn en het 
is een der* schoonste trekken, welke van de eerste christenen 
verhaald worden, dat zij één hart en één ziel waren. De be
geerte behoort dus algemeen te zijn om lid te worden van 
deze Broederschap, welke haar geboorte aan de liefde Gods 
en der naasten verschuldigd i s . . . De H. Kerk verlangt niets 
vuriger... De H. Kerk spoort immer aan tot boetvaardigheid 

s«») GV, 1 (1818), blz. 234. 
aeo) Welk Genootschap kan dit geweest zijn? Het officiële Genootschap tol 

Voortplanting des Geloof s werd eerst opgericht in 1822 te Lyon. 
3 β 1) GV, 2 (1819), blz. 125. 
sea) Welke aartspriester hier bedoeld wordt weten we niet. Waarschijnlijk J 

Cramer. 
з в з ) GV, 3 (1819), blz. 35. 
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en heiligmaking : dus werken van boete en versterving moeten 
onze gebeden vergezellen." 

Dit genootschap heeft tot doel : „Bidden voor de voortplanting des 
geloofs, voor de uitbreiding en vrijheid der Kerk in het algemeen en 
bijzonder voor het geestelijk welvaren van ons vaderland en deszelfs 
koloniën" 364 ). De ingezamelde gelden zouden besteed worden voor 
het werk der bekering van de heidenen in onze koloniën, het drukken 
van nuttige Roomse werkjes en een stichting voor arme zieken en 
onderwijs van arme meisjes. Terwijl het genootschap zich onder be
scherming van Maria gesteld had, werd toch bijzonder de H. Geest 
aangeroepen, vooral voor eigen heiliging der leden. W e geven hier 
ook weer de talrijke verplichtingen, welke de leden dezer broederschap 
op zich namen. Dagelijks moesten zij bidden het gebed van Sint Fran-
.ciscus Xaverius „Aeterne rerum omnium affector", of drie Onze 
Vaders en weesgegroeten ; — eens in de week, op Maandag : de 
litanie van den H. Geest of zeven Onze Vaders en Weesgegroeten ; 
— maandelijks : op de laatste Vrijdag vasten of een aalmoes geven 
ten behoeve van het fonds van het genootschap en daarbij, op die dag, 
tussen 12 en 3 uur, driemaal het gebed van Franciscus Xaverius of 
vijf Onze Vaders en Weesgegroeten ; op de laatste Zaterdag vasten 
of een aalmoes geven en de litanie van О.іл Vrouw of een Onze 
Vader en zeven Weesgegroeten ; jaarlijks : op Goede Vrijdag bij de 
kerkelijke plechtigheden aanwezig zijn, bidden voor het doel en een 
aalmoes schenken. Daarbij kwamen nog enige speciale verplichtingen 
op bepaalde feestdagen : zo behoorden de leden op Sacramentsdag in 
de processie mee te gaan of een uur te bidden en een aalmoes geven. 
Op. de feestdagen van Maria-ten-Hemel-opneming de rozenkrans 
bidden en een aalmoes geven. Op Maandag onder het octaaf van 
Allerheiligen : een De Profundis bidden met de gewone gebeden voor 
<ie overleden leden van het genootschap, met daarbij een aalmoes. 

De aartspriester van Holland en Zeeland, toentertijd J. Cramer, 
oefende het oppertoezicht uit over dit genootschap. Maar is hij ook 
de stichter? Door sommigen wordt hem die eer gegeven 3 6 5 ) , terwijl 
anderen menen, dat de stichting moet worden toegeschreven aan Le 
Sage ten Broek 3 6 6 ) . Heeft hij misschien het idee gelanceerd, om zich, 
bij de eigenlijke stichting, achter de schermen terug te trekken, daar 
hij de eer wil geven aan den aartspriester?367). 

Een ogenblik schijnt er sprake geweest te zijn, dat de broederschap 

3 M ) GV, 2 (1819), blz. 223. 
3 e 5 ) Reglement van de broederschap van den H. Geest, 1932, blz. 1. De Acta 

Cramer, In het B.A. te Haarlem zwijgen er over. 
3 β θ ) Α. Commissaris, a.w., I, blz. 61. 
3 6 7 ) Dit schijnt wel meer de houding geweest te zijn van Le Sage, zo deelde ons 

шее de Le Sage-kenner, Dr. G. Gorris. 
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niet kerkelijk zou worden goedgekeurd, omdat er aalmoezen werden 
ingezameld en tegelijkertijd aflaten 'werden geschonken. Men was 
bang voor de protestanten, die dit als aflaathandel zouden kunnen 
beschouwen368). Op 12 Maart 1820 echter werd het genootschap 
door paus Pius VII goedgekeurd en met aflaten begiftigd369). 

Het is goed te begrijpen, dat dit genootschap niet veel belangstelling 
genoten heeft : de verplichtingen, welke den leden werden opgelegd, 
waren én te talrijk én op de duur te bezwaarlijk. De doeleinden waren 
te uiteenlopend. In 1835 verzacht de vice-superior, Mgr. Antonucci, 
de regels en brengt verbeteringen aan in de administratie van het ge
nootschap. Sindsdien schijnt de belangstelling gegroeid te zijn en 
komen de giften ruimer binnen ; deze worden nu uitsluitend bestemd 
voor de missie, zowel voor Oost- als voor West-Indië370 ). In 1841 
echter wordt door Rome het verlangen geuit dat de broederschap zich 
zou verenigen met het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 
in 1822 te Lyon tot stand gekomen en door den paus voor de hele 
wereld aanbevolen. De vereniging met Lyon heeft echter nogal moei
lijkheden met zich meegebracht. Men schijnt overeengekomen te zijn, 
dat alle inkomsten van de broederschap zouden worden gebruikt voor 
onze overzeese missies, ofschoon men in Lyon daar niet veel voor 
voelde3 7 1) . De bloei der broederschap werd door de band met Lyon 
niet bevorderd, vooral omdat de administrateurs in dé loop der jaren 
alle contact met de missie zelf verloren en hun werkzaamheden zuiver 
beperkt bleven tot het aanvaarden en doorgeven der gelden. Voor 
velen blijft de broederschap een onbekende, wat voornamelijk zal 
blijken, wanneer pogingen gedaan worden om hier te lande het offi
ciële Genootschap in te voeren. Wat men op eigen Nederlandse bodem 
bezit, wordt daarbij niet geteld. 

In 1823 wordt bij de „Kerkelijke Berichten" in „De Godsdienst
vriend" voor het eerst melding gemaakt van het G e n o o t s c h a p 
v a n L y o n 3 7 2 ) . Het schijnt, dat Le Sage's aandacht vragen voor 
dit genootschap, in stilte vrucht heeft gedragen, hoewel voorlopig 
naar buiten niets valt te bemerken vanwege de ongunstige tijdsom-

3e8) B.A. Utrecht, a. Brief van Le Sage aan Van Nooy, 18 Augustus 1819. 
399 ) GV, 4 (1820). blz. 303. 
3 , 0 ) Zie over de sticbtdngsgeschiedenls en de eerste Jaren van het Genootschap 

van den H. Geest, het Reglement, Geschiedenis, enz. 
3TL) B.A. te Breda, b. 1. Brief van den centrale raad van het Genootschap aan 

Mgr. van Hooydonk, 17 September 1844 : „Nous regrettons que l'Oeuvre du SL 
Esprit qui se prétendait réunir à la nôtre, ait assez peu compris les conditions na
turelles et d'ailleurs clairement exprimées par nous d'une réunion véritable, pour 
avoir cru pouvoir disposer de ses recettes". Van Mgr. Gooff wordt in de zelfde brief 
gezegd, dat hij weigerde de som te aanvaarden qui lul était faite par l'Oeuvre 
du St. Esprit et a (daarom) confirmé les Conseils centraux dans la haute ideé qu'ils 
avaient conçue du caractère de ce pieux et très méritant prélat". 

3T2) GV, 11 (1823), blz. 39. 
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standigheden373). Eind 1830 is „Het Genootschap" zeker in Neder
land opgericht 374) e n telt het leden in verscheidene plaatsen, vooral 

3 7 3 ) B.A. te Haarlem. Brief van Le Sage, 1 Februari 1835, aan een Hoog
eerwaarde Heer. In deze brief, ons meegedeeld door Dr. G. Gorris, schrijft Le 
Sage, dat hij reeds in 1824 in briefwisseling gekomen was met den Lyonsen secretaris 
van de .Associatie de la Propagation de Ta fol", en reeds vanaf 1825 van plan ge
weest was een dergelijke Broederschap ook hier tot stand te brengen, door berichten 
erover te plaatsen in „De Godsdienstvriend" ; maar de ongunstige tijden en de Bel
gische revolutie hadden hem dit belet. Toen echter kreeg hij een brief uit een 
aanzienlijke Hollandsche stad", met kennisgeving, dat een godsdienstig man aldaar, 
door het lezen van „De Godsdienstvriend" opgewekt was geworden, om wekelijks 
een halve stuiver af te zonderen voor de missie. Terwijl Le Sage toen nog bezig was 
een opstel te vervaardigen over het Genootschap, werd hij verzocht de zaak te be
spoedigen, wijl het getal leden in die plaats reeds tot 600 was aangegroeid. 

3 7 4 ) Wanneer is eigenlijk het Genootschap in Nederland opgericht ? Het antwoord 
vinden we In een viertal brieven, berustend In het B.A. te Utrecht, map 162 ; deze 
brieven handelen over een „Roomsch Katholiek Genootschap tot Voortplanting des 
Geloofs". In de eerste brief door Le Sage gericht hoogstwaarschijnlijk aan aarts
priester G. van Nooy te Utrecht, wordt gezegd, dat een „Ontwerp" eerstdaags het 
licht zal zien in „De Godsdienstvriend". Tevens vermeldt hij het volgend bericht uit 
de Arnhemse Courant van 1 Maart (1831): ,.'s-Gravenhage 27 Februari. Men ver
neemt, dat in navolging van hetgeen in Frankrijk bestaat, het ontwerp gevormd is 
In ons Rijk een Catholljk Zendelingsgenootschap en Voortplanting des Geloofs op 
te rigten. Pastoors zijn uitgenodigd dit ontwerp te bevorderen". In een Hollandse 
stad is het aantal Intekenaren ruim 600, meldt de brief verder. Het zo juist genoemde 
bericht ща de Arnhemse Courant schijnt de achterdocht der regering te hebben 
opgewekt Tenminste aan Le Sage wordt gevraagd een concept-antwoord te maken 
op een confidentiële brief, door vicaris-generaal Hermans ontvangen van den minister 
van eredienst, graaf De Pélichy de Lichtervelde. Hier volgt het antwoord voor 
vicaris Hermans, door Le Sage aan Van Nooy gezonden, om als proef te dienen voor 
een mogelijk antwoord aan den minister (B.A. te Utrecht, map 162, 3) . 

„Grave, 8 Maart 1831. 
Hoogedelgestrenge Heer, 
Niemand is beter in staat om de verlangde inlichtingen te geven, dan ik, daar Ik 

van geheel de behandeling der zaak ben onderrigt geworden. . . Nauwelijks was het 
bestaan van het fransche Genootschap pour la propagation de la fol algemeen be
kend geworden, of eenlge Catholijken verlangden Iets dergelijks te kunnen oprigten 
en onderhielden sedert veele jaren de dagelljksche gebeden des Fransche Broeder-
schaps. De inrigting van dat genootschap was zoodanig dat dezelve niet wel in 
Nederland kon worden gevolgd zonder gevaar te loopen van even als de gewezen 
Catholljke maatschappij gesupprimeerd te worden. Tot het vragen van autorisatie 
kon men niet besluiten, wijl men meende daardoor de interventie van het tijdelijk 
gezag in zuiver geestelijke zaken te erkennen ; en verkoos liever van het werk af 
te zien, dan eenen stap te doen waardoor men meende de vrijheid der Kerk te com-
promitteeren. Verscheidene malen en laatstelijk in het begin des vorigen jaars, hadden 
eenige voorstanders van het plan, na dien aangaande met rechtsgeleerden te hebben 
gecorrespondeerd en zich verzeekerd hebbende, dat er geene wet bestond, waarbij 
een dergelijk genootschap, zooals onze Kerk er veele heeft, verboden werd, een zeer 
voornaam heer verzogt zich aan het hoofd te willen plaatsen. 

In het laatst der maand December ontving een mijner bekenden uit Rotterdam het 
berigt, dat aldaar sedert eenlge tijd, eenige brave Catholijken die gewoonten hadden 
om dagelijksch zeker gebed voor de Voortplanting des Geloofs onder de heidenen 
te verrigten en wekelijksch eenen halven stuiver ten behoeve dier mlssiën af te 
zonderen. In die brief werd tevens verzogt een plan te willen ontwerpen, naar het
welk de oprigting van zoodanige Broederschap overal tot stand zou kunnen worden 
gebragt. 

Op het einde van Januari werd bij eenen tweeden brief de bespoediging der op
stelling van het plan verzogt, wijl er het getal der contribuanten reeds tot 600 was 
aangegroelt en men derhalve zeer verlangde dit werk op eenen geregelden voet te 
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echter te Rotterdam3 7 5) . Le Sage gaf een ontwerp en een aansporing : 
„Catholijk Zendelinggenootschap o/ Broederschap tot Voortplanting 
des Ge/oo/s" 3 7 6 ) . „De Noordbrabanter" viel hem bi j 3 7 7 ) . 

In hoeverre dit genootschap er bij het publiek in ging, is niet uit 
te maken. De eerste inkomsten, welke ons bekend zijn, bedragen voor 
het apostolisch vicariaat van Breda, in 1833, de som van f 1822,15, 
alsmede drie kazuifels378) en in 1834 f 4527,95379). De eerste cijfers 
uit het vicariaat van 's-Bosch geven voor 1844: f 14.300,— 3 8 0 ) , in 
1848: f 11.828,60381). Voor heel Nederland bedroeg de opbrengst, 
volgens het versaag van de Voortplanting, voor 1847 : frs. 92.656 3 8 2 ) , 
voor 1848: frs. 85.539,64 383). 

Het is niet na te gaan hoeveel lezers de „Annalen" telden. Vanaf 
1842 verschijnen deze in een z.g. Nederlandse ui tgave3 8 4) . In 1856 

zien. Ik werd vervolgens over het opstel geraadpleegd en zag in hetzelve niets, het' 
welk aan bet gouvernement eenige achterdogt zou kunnen g e v e n . . . Aartspriester 
Van Nooy verlangde, dat ik (Hermans) de directie zou nemen. Daar niet alleen 
hier (te Grave), maar ook te Amsterdam te Utrecht en elders, maar inzonderheid te 
Breda een groot verlangen heerschte om eindelijk het langgewenschte plan tot stand 
te brengen besloot men tot het publiek maken van hetzelve door middel van den 
Godsdienstvriend...". 

Le Sage voegt er nog bij : „De Broederschap staat noch in betrekking noch zelfs 
In correspondentie, met het Fransche of eenig buitenlandsch genootschap". Hij ver
zoekt verder den aartspriester de hinderpalen weg te nemen „voor deze verdienste
lijke zaak, die niets gemeen heeft met de staatkunde". 

Vgl. de Annales de la Congregation de la foi, 1824, blz. 33, geciteerd door Paul Ver-
haegen, in Le Comte Paul van der Vrecken (1777-1868). Biographie et notes concer
nant l'histoire religieuse des Pays Bas, In Publications de la Société historique et 
archéologique dans le Duché de Limbourg, tome XXX, 1893, blz. 89-H6 ; zie blz. 
129. „Il (Van der Vrecken) se consacrait à fonder dans les Pays Bas l'oeuvre si 
importante de la Propagation de la fol, qu'il y installa en 1823 et pour laquelle il 
exerça jusqu'à sa mort les fonctions de collecteur.'' Wat is hier bedoeld ? Nadere 
gegevens ontbreken ons. 

a 7 5 ) Dit wordt ten overvloede bewezen uit een brief, welke we hier laten volgen 
(B.A. 's-Bosch, g.) van den Eerw. Heer J. D. Raken, pastoor te Rotterdam, aan den 
H.E. Heer Hermans, vicaris-generaal en pastoor te Grave, 1 Augustus 1831: „Ik 
neem de vrijheid Uwe Hoogwaardige hierdoor aan te moedigen en tevens eerbiedig-
lijk te verzoeken om toch het praesidium van het nieuwe opgerigte broederschap tot 
Voortplanting des Geloofs op Uwe H.W. te nemen. . . Daarbij kan ik Uwe H.W;· 
met genoegen berigten, dat alhier het getal der ingeschrevene leden van dit broeder
schap reeds op 900 beloopt, en ik gedurende dien korten tijd voor dit heilig doel 
f 500,— gelncasseerd heb ; Uwe H.W. kan dus ligtelljk beseffen, hoe ongaarne men 
zoude zien. dat deze H. Inrigting geene voortgang bleef houden en misschien bij 
gebreke van een opperhoofd zoude vervallen. Ik smeek Uwe H.W. dus eerbiediglljk 
om toch aan dit verlangen te willen voldoen". 

3 τ β ) GV. 26 (1831), blz. 156. 
з " ) N.B., 1832, nr. 38. 
з 7 8 ) B.A. te Breda, b. 5. Boekje getiteld : „Broederschap van den H. Franciscos 

Xaveritis", dat de inkomsten weergeeft van 1833-1852. 
3 7 9 ) De Katholiek, 9 (1856). blz. 319. 
3 8 0 ) B.A. 's-Bosch. с Register Wilraer, blz. 34. 
3 8 1 ) B.A. 's-Bosch, -b. 
3 8 2 ) GV. 62 (1849), blz. 265. 
з » ) GV, 64 (1850), blz. 61. · 
aM) Een letterlijke vertaling van de Franse Annalen. 
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worden er 2000 in het Nederlands gedrukt звб); ¡ п 1869: 2 3 0 0 3 8 β ) . 
De „Catholijke Nederlandsche Stemmen" oordelen, dat er geen aan
trekkelijker lectuur bestaat 3 8 7). Vele missionarissen, o.a. Petrus Don
ders, danken hun roeping aan de lezing dier Annalen 3 8 8). 

De inkomsten van het genootschap, in Nederland, zouden voor 
Nederlandse missionarissen worden besteed. Mgr. Den Dubbelden be
richt dat reeds in 1835 aan zijn geestelijkheid 3 8 9 ). 

Vanaf 1840 worden pogingen gedaan door den vice-directeur en 
econoom van het instituut voor doofstommen te Sint Michielsgestel, 
Van Bommel, om het Genootschap in heel Nederland, ingang te doen 
vinden. Deze was belast met de verspreiding der Franse annalen en 
de verzorging van een Nederlandse uitgave 3 9 0 ). 

Vooial in de Zuidelijke provincies bloeit het Genootschap. Dit 
laat zich begrijpen, vooral dank zij de krachtige aansporingen der 
apostolische vicarissen. Z o roept Mgr. Van Hooydonk, van Breda, bij 
gelegenheid van zijn bisschopswijding, zijn diocesanen op lid te worden 
van het Genootschap, om daardoor dank te betuigen aan God voor 
de onverdiende gave van het Geloof 3 9 1 ) . Ook Mgr. Zwijsen spoort 
zijh priesters aan, uit alle macht (omni conatu) het Genootschap te 
bevorderen 3 9 2 ) . 

»e») De Katholiek, 29 (1856). Hz. 319. 
»*>) De Katholiek, 56 (1869), blz. 130. 
»8 T) CNS, 21 (1855), blz. 325. 
s e 8 ) Tardslus, D e missie in Aei onderwijs, Nijmegen, 1919, blz. 209. 
S 8 e ) B.A. 's-Bosch. с RegUter Wilmer, blz. 13. 
»•»j Annalen van de Voortplanting, 1937, blz. 70. 
3 9 1 ) Collectio Epistolarum, decretorum aliorumque documentorum quae pro regi' 

mine Vicariatus Bredatd publicata fuerunt 1803-1853, I, blz. 314. „Gij weet, dat een 
talloze menigte van ongelovigen reeds tot het ware licht van het Evangelie gebracht 
is, door de werking van het geestelijk Broederschap tot Voortplanting des Geloofs 
onder de bescherming van den H. Franciscus Xaverius In alle landen opgericht 
Doch. hoe zeer door de gratie Gods en de werkdadlge liefde der Christenen reeds 
veel gedaan is, blijft er echter nog zeer veel te doen over. De berichten, die ons 
van verschillende zijden toekomen, doen ons nog gehele stammen, gehele volkeren 
en landstreken kennen, die verstoken van de weldaad van het H. Geloof, in de af
schuwelijkste dwalingen en afgrijselijkste zonden voortleven. Het zijn deze onge-
lukklgen, die wij altijd uit christelijke liefde, maar nu nog meer bijzonder uit dank
baarheid jegens God gehouden zijn ter hulp te komen, gedenkende wat eertijds ook 
onze voorvaderen waren, en wat wij nu door Gods goedheid geworden zijn. Velen 
onzer onderhorigen zijn reeds leden van dat Broederschap, hetwelk in de meeste 
parochiën van Ons Vicariaat sedert jaren is kunnen worden opgericht ; in enige 
gemeenten echter hebben de omstandigheden de instelling van hetzelve nog niet 
gedoogd ; verlangend nu aan onzen God een blijk van dankbaarheid te geven ; en 
aan al onze gelovigen een gelegenheid van de verhevenste aller verdiensten te willen 
aanbieden, hebben wij besloten, ook in die parochies van ons district in welke ge
zegde broederschap nog niet is Ingericht, hetzelve op te richten. . . Beijvert U dan 
allen. Beminde Gelovigen, om uit een heilig inzicht deel te nemen aan dit groot werk 
van liefde, tracht door Uwe gebeden en door die kleine aalmoezen het uwe bij te 
dragen om het rijk Gods uit te breiden ; Gij zult hierdoor een dankbare wederliefde 
aan uwen God bewijzen ; zielen die Hem in eeuwigheid loven kunnen en voor welke 
het H. Bloed van Jezus gevloeid heeft, van den ondergang bevrijden en voor u zelven 
de dKversIensbare kroon van gelukzaligheid verdienen". 

зю) Β.Α. 's-Bosch, b. Communicandum aan de geestelijkheid van 21 N o v 1844. 
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In 1842 komt het verlangen van Rome tot uiting, dat het Neder
landse Genootschap zich zal verenigen met dat van Lyon 3 9 3 ) . Eind 
December 1844 is de affiliatie met het Genootschap van Parijs-Lyon, 
tot aller genoegen geschied3*4). 

In België heeft het Genootschap tot Voortplanting een vertakking 
gevonden reeds in 1826. De inkomsten waren daar in 1830 reeds 
8.365,98 francs. Enige jaren lang bestond daar een soort neven-
organisatie van de Voortplanting des Geloofs,4 maar uitsluitend 
werkend voor Amerika. De reden tot stichting lag hierin, dat de 
missionarissen in Amerika door Lyon vergeten schenen te worden bij 
de uitdeling der gelden. De bisschop van New-Orleans, Mgr. L. de 
Neckere en de priester De la Croix, beide Vlamingen, sedert 1817 in 
Amerika werkzaam, legden aan enige geestelijken van het bisdom 
Gent het plan voor, een eigen organisatie te stichten. Dit geschiedde 
in 1828 door kanunnik B. de Smet, president van het Sint Barbara-
seminarie, Raepsaet, secretaris van het bisdom, den Heer Révérend 
en de eigenaar van de „Journal des Flandres", De Neve. Het pauselijk 
rescript, dat de oprichting goedkeurde, aanvaardt uitdrukkelijk, dat 
de opgehaalde gelden uitsluitend voor Vlaamse missionarissen, die in 
de vreemde missies werken, mogen bestemd worden. Regelmatig 
werden dan ook de sommen, in de Vlaamse provincies opgehaald, 
naar Amerika verzonden en besteed voor de oprichting van kerken en 
kapellen, welke als inschrift kregen : „Sumptibus Belgarum". De Ro
meinse Propaganda verlangde echter na enige jaren, dat ook deze 
vereniging zich met het Genootschap van Lyon zou verenigen395). 

Meer populair zou worden : Het Genootschap der Heilige Kinds
heid, dat in 1843 te Parijs gesticht was door Mgr. De Forbin-Janson. 
De reden van deze populariteit moet voornamelijk hierin gezocht 
worden, dat dit genootschap zo'n sympathiek doel had en zich uit
sluitend richtte tot de kinderen396). Reeds in het stichtingsjaar van 
dit genootschap werd het aan Nederland bekend gemaakt door een 
publicatie in het „Magazijn voor Roomsch Katholieken"397). \iet 

3 8 3 ) B.A. 's-Bosch, a. Brief van Van Hooydonk aan Mgr. den Dubbelden, 1 Ja
nuari 1842 : „U.H.E. zal ongetwijfeld ook aanschrijving van Mgr. Ferrïerl hebben 
gekregen wegens het Broederschap van Franciscus Xaverius. Ik heb geantwoord dat 
ik bereid ben mij aan het verlangen van Z.H. en der Propaganda te onderwerpen 
en onze associatie met die van Lyon te vereenigen". 

8 β 4 ) B.A. s-Bosch, e. 
3 9 5 ) De Correspondent, 1 (1833), blz. 81; De Decker, Les Missions Catholiques, 

biz. 86. 
3 β β ) Over het ontstaan en de bloei van dit Genootschap in Nederland, vgl. De 

Wereldbond der kinderen. Pauselijk Genootschap der H. Kindsheid, Roermond 1942. 
De schrijver van deze brochure maakte ruimschoots gebruik van de aantekeningen, 
welke wij hem op zijn verzoek toestuurden. Onze aantekeningen vonden aanvulling 
in de zijne. 

s8 7) Magazijn voor Roomsch Katholieken, 9 (1843), blz. 257. 
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reglement werd er bijgevoegd en de redactie besloot met een oproep : 

„Wij hebben gemeend onze lezers met deze vereniging be
kend te moeten maken, welke een zo godvruchtig doel heeft. 
Ja, wij mogen niet onverschillig zijn over het lot van zovele 
duizenden, millioenen kinderen, welke zonder doopsel ster
vende, van het onuitsprekelijke geluk van God te zien, voor 
eeuwig beroofd zijn. O, wie zou daartoe niet een weesgegroet 
hartelijk willen bidden, wie daartoe niet een klein offer 
brengen? Het Lieve Goddelijk Kind Jezus zal alles, wat men 
aan de geringste dezer kleinen zal doen, beschouwen als aan 
Hem zelf gedaan en zou men aan het Kind Jezus iets willen 
weigeren? En zou Maria, die goede tedere Moeder, hartelijk 
aangeroepen, zich het lot dezer kleine onnozelen, die zij als 
broeders van het Kind Jezus beschouwt niet aantrekken ? Ja, 
zij zal met welgevallen nederzien op die verwaarloosde, die 
te vondeling gelegde kinderen, hen aan een tijdelijke en 
eeuwige dood helpen ontrukken en als hare beschermelingen, 
aan Jezus aanbieden. Verenigen wij dan onze gebeden en 
kleine offers om aan Jezus en Maria deze kinderen, als een 
geschenk, aan te bieden." 

Tegen het einde van het jaar 1848 kwam hier te lande het Genoot
schap tot s t and 3 9 8 ) . In de eerste jaargang der „Annalen van de 
H. Kindsheid" wordt de stichting beschreven 399 ). Aldus wordt daar 
gezegd : 

„Reeds eerder had zich dat weldadig, in deszelfs versprei
ding wonderdadig verschijnsel in de hertogdommen Limburg 
en Luxemburg vertoond. Het was desalniettemin de stad 
Tilburg, in het godsdienstige Noord-Brabant, waar onder ons 
de Vereniging zich het eerst mocht vestigen en de witte 
bloesems, dat is : de aalmoezen der gulle jeugd verzameld 
werden, om het anders rampvolle graf der Chineesche kin
deren te overdekken. Geprezen zijn diegenen welke daarvoor 
het meest zich beijverden." 

Hier wordt dus aangegeven, dat men in Limburg Brabant vooruit 
was. De primeur schijnt dan de parochie Arcen te hebben, waar ten
minste in 1894 het gouden jubilé van het Genootschap gevierd 
word t 4 0 0 ) . In Tilburg werd het Genootschap opgericht eind 1848 

^ 8 ) M. F. de Beer, de latere eerste Superior Generaal der Fraters van Tilburg, 
had tijdens zijn noviciaat te Parijs, Mgr. de Forbin, stichter de H. Kindsheid, leren 
kennen. Hij schijnt het werk in Tilburg bekend gemaakt te hebben. Vgl. Missieactie 
(uitgave van de P.M.B., 1922). 

399 ) Annalen der H. Kindsheid, 1 (1850), blz. 68. 
400) De Wereldbond der Kinderen, blz. 44. 
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door Mgr. Zwijsen, in de parochie 't Heike. Op 13 April 1849 meldt 
Zwijsen de stichting van deze afdeling aan het hoofdbestuur te Parijs. 
Reeds 300 leden waren toen ingeschreven 4 0 1 ). De ijverige mede
werkster van Mgr. Zwijsen in deze was Mevrouw L. Bogaers-Suys, 
die op 1 Januari 1849 de taak van Mgr. Zwijsen overnam om aan het 
hoofd te staan van het Genootschap, waaraan zij onafgebroken meer 
dan 37 jaren zou verbonden zijn. Het eerste jaar beperkte zich het 
Genootschap tot Tilburg, parochie 't Heike. In 1850 ontving men 
reeds bijdragen uit beide andere parochies van Tilburg, uit Nijmegen, 
Oisterwijk en Hilvarenbeek. In de loop van dat zelfde jaar werd het 
Genootschap opgericht te Maastricht, in de Sint S e r v a a s 4 0 2 ) . In 1854 
volgde het bisdom B r e d a 4 0 3 ) ; de eerste afdeling werd opgericht in 
de St. Antoniusparochie te Breda. 

In de overige provincies werd het, vooral door toedoen van Mgr. 
Belgrado, den vice-superior der Hollandse zending, ingevoerd. Aan
gezocht door de centrale raad van het Genootschap te Parijs, had 
deze op het laatst van 1848, den president van het groot-seminarie 
Warmond, F. J. van Vree, den lateren bisschop van Haarlem, be
noemd tot directeur en correspondent van het Genootschap „in de 
landen aan de jurisdictie van Zijne Hoogwaardigheid onder
w o r p e n " 4 0 4 ) . Deze stelde in 1849 een plan van organisatie op, waar
voor hij van de centrale raad de goedkeuring ontving 4 0 6 ) . In het begin 
van het zelfde jaar werden onderafdelingen opgericht in de seminaries 
der Zending, in het instituut te Katwijk en in het „Opvoedingshuis 
van jonge jufvrouwen" te Amersfoort ; de gemeente Zevenaar 
volgde 40β). 

Tot leden van de algemene raad van het Genootschap in de Hol
landse missie werden door den vice-superior benoemd : F. J. van Vree 
als directeur, H. J. Pluym, regent van het seminarie te Voorhout, vice-
directeur, J. W . Smit, leraar aldaar, secretaris-penningmeester. 

Mgr. Belgrado was en bleef een zeer ijverig bevorderaar van het 
Genootschap. Een nieuw bewijs hiervoor vinden wij in zijn rondgaande 
brief aan de aartspriesters, bij gelegenheid van het jubilé4 0 7) . Hij 
vindt het wenselijk de gedachte van dit jubilé levendig te houden door 
een of andere godvruchtige stichting, welke in. de toekomst blijft. Hij 

401 ) Vgl. „Eenige aanteekeningen uit de geschiedenis des Genootschaps" brochure, 
uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, In 1899. 

^ ) GV, 64 (1850), blz. 121. 
«B) De Wereldbond der Kinderen, blz. 44. 
404 ) Annalen der H. Kindsheid, 1 (1850), blz. 68. 
405) Dit geschiedde op 21 Januari 1850. 
40e) In België was het Genootschap der H. Kindsheid reeds opgericht, in het 

stichtingsjaar 1843, door toedoen van Me]. Marie Evain en Mevr. Maus-Poncelet 
e.a. ; vgl. Précis Historiques. 28 (1839), blz. 575. 

407) Onder dit jubilé menen we te kunnen verstaan, het jubileum door den paus 
voorgeschreven voor het jaar 1850. 
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insinueert tevens, dat o.a. het Genootschap der H. Kindsheid daartoe 
strekken kan 4 0 8 ) . 

Sinds 1850 verschijnen ook de Annalen, gedrukt in het Jongens-
weeshuis te Tilburg. 

Het werk breidde zich van dag tot dag uit 4 0 f l ) . De Nederlandse 
pers beijverde zich het werk aan te bevelen 4 1 0). Op het eerste Pro
vinciaal Concilie, in 1865 te 's-Bosch gehouden, verklaarden de bis
schoppen : „Ten zeerste verlangen Wij, dat het Genootschap, dat 
onder de titel der H. Kindsheid Onzes Heren aan de kindertjes, door 
de Chinezen aan hun lot overgelaten, de genade van het H. Doopsel 
en een christelijke opvoeding bezorgt, ook door aalmoezen worde 
ondersteund"4 1 1). 

"f ) Annalen der H. Kindsheid, 1, (1850), blz. 71. 
4 0 9 ) De Katholiek, 24 (1853). blz. 192. 
«o) Vgl. o.a. GV, 67 (1851), Ыг. 26; De Tijd, 1851. nr. 1190. 
* " ) Geciteerd ia De Wereldbond der Kinderen, blz. 45. 
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DERDE H O O F D S T U K 

D E MISSIONERENDE ORDEN E N CONGREGATIES 
(± 1860 T O T ± 1900) 

Voor 1860 zijn het voornamelijk de wereldgeestelijken, die hei 
Nederlands element vertegenwoordigen in de wereldmissieactie dei 
Kerk. We l bevinden zich Nederlandse jezuïeten in de Noord-Ameri
kaanse missies, maar deze zijn veelal als wereldpriester naar dit land 
vertrokken en daar lid geworden van de sociëteit van Jezus. Na 186C 
echter krijgen we verandering in het missiepersoneel. Gebrek aan ar· 
beidskrachten dwingt de wereldgeestelijkheid de koloniale missies 
welke zij tot nu toe bediende, aan religieuze congregaties af te staan 
W e zagen het reeds : de jezuïeten nemen de Oost-Indische missie: 
over in 1859, de redemptoristen in 1865 Suriname en de dominicaner 
Curaçao in 1868. De wereldgeestelijkheid trekt zich bijna overal terug 
behalve in Noord-Amerika, dat zijn aantrekkingskracht schijnt te be
houden. Tevens wordt ook het voeren van de missieactie in het vader
land en het wekken van belangstelling voor de missies overgelaten aar 
de verschillende orden en congregaties. 

N i e u w e c o n g r e g a t i e s komen zich in ons land vestigen. Er 
dat heeft grote gevolgen gehad voor de missiebeweging. Immers al 
deze congregaties zijn in het buitenland ontstaan, zij hadden dus hur 
missiegebied niet in onze koloniale gebieden. Daardoor zijn zij er de 
oorzaak van, dat de Nederlandse missieactiviteit m e e r i n t e r n a t i o 
n a a l georiënteerd wordt. Nederlandse missionarissen gaan zich ver
spreiden over geheel de wereld. Daar volgt ook uit, dat de belang
stelling der massa groter zal worden voor de missie, want elke missio
nerende orde of congregatie gaat nu eigen annalen, eigen kalenders 
uitgeven, houdt er een eigen corps zélateurs of zelatricen op na. Hier
door wordt de steun aan de missies erg verbrokkeld en gaat deze ziel 
in een m e e r p a r t i c u l a r i s t i s c h e richting bewegen. De groei 
der belangstelling, opgewekt door al die missieliteratuur, deed het aan
tal priesterroepingen in die orden en congregaties zeer' stijgen. Hel 
leven en werken der missionarissen raakt bekend onder bredere lager 
der bevolking, wekt op tot edelmoedigheid en navolging, roept initia
tieven wakker, werkt dynamisch. 
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Het is een merkwaardig feit, dat onder de volkeren, die aan de 
uitbreiding der Kerk meewerken, het Nederlandse volk het enige is, 
dat op geen enkel missieinstituut van zuiver nationale oorsprong kan 
wijzen. W e bedoelen hier alleen verenigingen van priester-missiona
rissen. Slechts eens werd een poging daartoe gedaan, zoals we verder 
zullen zien, maar deze poging mislukte jammerlijk. 

Het zijn „anderen", die ons, in dit tijdperk van hernieuwde missie-
actie, de missiearbeid komen leren. Is dit echter als een tekort te be
schouwen ? Van het feit tracht men een redelijke verklaring te geven. 
De meest voor de hand liggende is deze, die de oorzaak zoekt in ons 
volkskarakter : wij Nederlanders kunnen wel groot en goed werk doen 
op de lange duur, want wij zijn bedachtzaam en taai vasthoudend, . . . 
maar het machtig enthousiasme, dat reeds aan één enkele grote ge
dachte genoeg heeft om tot een grandiose aanpak te komen, is niet 
onze kracht1). 

Gods goedheid vulde aan wat ons te kort kwam. Hij zond Neder
land de buitenlandse religieuzen 2 ). 

Reeds in 1864 werd de belangstelling gevraagd van katholiek Neder
land voor twee nieuwe missie-instituten, het ene ontstaan in België, 
het andere in Engeland. Het is wel opvallend, dat in hetzelfde deel 
van „De Godsdienstvriend" de lezers op de hoogte gebracht werden 
met de stichtingen van Theophiel Verbist3 ), te Scheut-Brussel en van 
den lateren kardinaal Herbert Vaughan 4 ), te Mill Hill 5 ). 

In de „Kerkelijke Courant"6) waren de eerste berichten verschenen 
over de B e l g i s c h e s t i c h t i n g v o o r de m i s s i e in C h i n a . 
Maar sommigen hadden zich ietwat geërgerd aan een uitdrukking van 
den stichter dezer missiecongregatie, die verklaard had alleen Belgen 
te willen aanvaarden. De correspondent nu van het katholieke blad 
had zich tot den Eerwaarden Heer Verbist gewend om nadere uitleg 
daarover en kon na spoedig aan de lezers van het blad meedelen, dat 

*) Th. Bekkers, De grote zegen, in HM, 9 (1927-1928), blz. 4-14. 
2 ) Th. Bekkers, in Kerk en Missie. 7 (1927), blz. 132. 
3 ) Theophiel Verbist was geboren te Antwerpen, 12 Juni 1823. Aalmoezenier 

van de krijgschool te Brussel, was hij tevens directeur van het genootschap der 
H. Kindsheid in België. Daardoor is hij op het idee gekomen een congregatie te 
stchten van missionarissen, die zich bijzonder zouden bezighouden met de redding 
der verlaten Chinese kinderen. In 1862 sticht hij de congregatie van Scheut; zelf 
vertrekt hij naar de missie van Mongolië in 1865, waar hij reeds op 23 Februari 1868 
aan de typhus sterft. Vgl. J. Rutten, De missionarissen van Scheut en hun stichter, 
Leuven, 1930. 

4) Herbert Vaughan, geboren op 15 April 1832, te Gloucester, stichtte in 1866 
zijn missiecollege te Mill Hill ; in 1867 werd hij bisschop van Salford en later kardi
naal-aartsbisschop van Westminster. Vgl. Η. Ahaus, Kardinaal Herbert Vaughan, 
Xaveriana, nr. 191, Leuven, 1939. Zie ook voor de relaties van Vaughan met Neder
land, J. Thoonen, Nederland en MUI HUL in HM. 21 (1940), blz. 126-134. 

e ) GV, 92 (1864), blz. 17-31 en 79-89, Belgisch missiehuis voor China; en GV, 
92 (1864), blz. 90 v.v.. D e EJ*. Vaughan, een nieuwe apostel der heidenen. 

e ) КС, 1863, nr. 264. 
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ook Nederlanders uiterst welkom waren in de nieuwe congregatie7). 
Een oproep werd nu gericht aan de Nederlandse priesters : 

„ . . . om zich met onze ( = Vlaams-Belgische) missiona
rissen tot hetzelfde doel te willen verenigen en gezamenlijk 
het heerlijke zaad des evangelies onder de bewoners van het 
hemelse rijk, waar de heidense beschaving slechts knel
lende boeien van barbaarsheid en duisternis wist te vormen, 
uit te strooien". 

„De Godsdienstvriend" houdt nu verder de lezers op de hoogte van 
de ontwikkeling van dit nieuwe instituut. De stichter zelf komt naar 
Nederland en zijn eerste aanwinst is de jonge priester Ferdinand 
Hamer 8) van het groot-seminarie Rijsenburg. Wanneer de eerste 
missionarissen naar China heengaan, verschijnt hun reisverhaal in 
„De Godsdienstvriend"9) en de „Kerkelijke Courant" w ) . De Neder
landse missionarissen van die congregatie blijven vanuit China in 
contact met vrienden en kennissen in het vaderland door de brieven, 
welke zij in „De Godsdienstvriend" publiceren ; vooral Theodoor 
Rutjes, de latere bisschop in Mongolië ^ ) . De redacteur van „De 
Godsdienstvriend" drukt wel zeer juist de bedoeling der publicatie van 
deze brieven uit, wanneer hij schrijft : „ W e hopen, dat het lezen dezer 
merkwaardige brievenreeks vele jeugdige Eerwaarde Heeren opwek
ken zal om die verdienstvolle missionarissen naar die verre gewesten 
te volgen, waarin zoo vele zielen voor den Hemel te winnen z i jn" 1 2 ) . 

Vooral het seminarie Rijsenburg blijft zich interesseren voor de 
missie van Mongolië, waarheen Ferdinand Hamer en andere oud-
seminaristen vertrokken waren. De „Kerkelijke Courant" stelt dan ook 
Rijsenburg ten voorbeeld aan de andere seminaries13 ). De jonge 
missionarissen hadden immers de relatie met hun seminarie aange
houden. Er schijnt zelfs een soort „Mongoolse club" bestaan te hebben. 
Enige bijzonderheden hierover en tevens over de houding der semi
nariebestuurders tegenover de mogelijke invloed der missionarissen, 

7) Annalen van Sparrendaal, 40 (1940), blz. 5. 
8) Ferdinand Hamer was geboren te Nijmegen op 21 Augustus 1840 ; als eerste 

Nederlander werd hi] opgenomen in de congregatie van Scheut en vertrok met den 
stichter, in 1865, naar Mongolië. Hi] stierf er als bisschop-martelaar, 24 Juli 1900. 
Zie N. Schneiders. Monseigneur Ferdinand Hamer, Roermond-Maeseijk, 1938. 

e) GV, 96 (1866), blz. 106. 
10) КС, 1866, nr. 488. 
1 1 ) GV, 100 (1868), blz. 101, 168, 232 ; 101 (1868), blz. 80. 181, 275. Th. Rutjes, 

geboren te Duiven (Gelderland), 7 April 1844, vertrok in 1867 naar Mongolië en 
stierf er in 1894 als apostolisch vicaris van Oost-Mongolië, te Sungshutsuitze. 

^ ) GV, 100 (1868). blz. 101. 
1 3 ) КС, 1868, nr. 601: „Moge dat Mongolië nog meer jeugdige arbeiders uit ons 

land krijgen. Rijsenburg mag er groot op gaan er reeds zijn contingent ruimschoots 
voor geleverd te hebben. Mogen de overige seminaries van ons Nederland ook 
spoedig elk een geëvenredigd getal leveren". 
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oud-studenten, op de anderen, vinden wij in een brief van Ferdinand 
Hamer aan zijn overste, die hem om inlichtingen gevraagd had om
trent enige seminaristen, mogelijke candidaten : 

„De praedilectie van Ch. le Blanc voor de missie is mij zeer 
goed bekend ; het vorige jaar heeft hij nog een confrérie van 
Sint Franciscus Xaverius op het'seminarie opgericht. A. Jansen 
is mijn kamer gaan bewonen en Woldberg heeft mijn meubels 
overgenomen en beiden zijn van de Mongoolsche club. Dus 
ik schijn toch influentie uit te oefenen op het seminarie en 
daarom verwondert het mij niet meer, dat, toen ik mijn adieus 
maakte te Rijsenburg de Z.E.H. President mij refuseerde om 
mij aan de theologanten te vertoonen. Als mijn kamer en mijn 
stoel en tafel zulk een kracht hebben, wat zou dan wel mijn 
persoon geweest zijn ; dus niet te verwonderen dat H.E. van 
der Burgt bang was dat alle theologanten mijn voorbeeld 
zouden volgen"1 4). 

Ook de aartsbisschop, Mgr. Zwijsen, was enigszins beducht ge
worden over de uittocht van zijn seminaristen naar Scheut15), al
hoewel de stroom niet lang heeft aangehouden. 

Als typische illustratie van de gehechtheid aan en verbondenheid 
met de seminaries, vanwaar de missionarissen afkomstig waren, laten 
we hier enige aanhalingen volgen uit brieven van Henri Raymakers1 β), 
eveneens missionaris van Scheut in Mongolië : 

„Met de kisten ontving ik eenige boeken van het klein
seminarie (hij had nl. gestudeerd op Beekvliet, te Sint 
Michielsgestel), die komen mij uitstekend te pas en dagelijks 
vergezelt mij de Figuur en de Syntaxis van den Z.E.H. 
Panken naar de klas en de voorbeelden, die daarin aan de 
Gestelsche jeugd worden voorgehouden, tracht ik mijn kwee-
kelingen in het Chineesch op te dienen. Dit doet mij nog goed 
aan mijn Beekvlietsgezind hart ; moge het een band te meer 
zijn tusschen Oost-Mongolië en Gestel"17). 

Later meldt hij, dat zelfs de z.g. „Olympische spelen" van Beekvliet 
in Mongolië worden nagevolgd18). 

In het begin lijkt het wel, of de Vlaams-Belgische congregatie van 
Scheut spoedig een Nederlandse instelling zou worden, zo zelfs, dat 
de breeddenkende Ferdinand Hamer aan zijn superior schreef, dat hij 

14) Brief van 8 September 1866. 
18) Hamer aan Verbist, 15 Augustus 1867 : „Mgr. Zwijsen s'est calmé, mals 

croyez-moi. Sa Grandeur ne consentira jamais au départ de Ch. le Blanc". 
l e ) Henri Raymakers, geboren te Helmond 29 November 1860, vertrok naar 

Mcmgolië in 1888; daar was hij provinciaaloverste, welke functie hij ook bekleedde 
op de Philippijnen. Overleden te Nijmegen, 12 April 1928. 

17 ) Brief van 17 November 1889. 
18) Brief van 21 Mei 1897. 
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niet graag zag, dat er te veel Nederlanders opgenomen werden ; het 
moest een Belgisch instituut blijven, omdat vanuit België het initiatief 
gekomen was 1 9 ) . De Nederlandse edelmoedigheid steunde deze mis
sionarissen ook op buitengewone wijze. Wanneer in 1878 een hongers
nood uitbreekt in Mongolië, doet „Het Huisgezin" een „beroep" en 
mag de voldoening smaken meer dan f 17.000.— op te halen voor deze 
missie, terwijl ook andere katholieke bladen als „De Maasbode", „De 
Noord-Brabanter" en „Venlo's Weekblad" vele liefdegiften ver
zamelen20). 

In 1884 werken reeds 14 Nederlanders in Mongolië en treffend 
schrijft de „Katholieke Illustratie", wanneer ze een artikel laat ver
schijnen over het missiehuis te Scheut : 

/ „Wij zijn er fier op, dat reeds veertien zpnen van ons 
' Noorden zijn ingelijfd in de edele priesterschaar onzer zuide

lijke broeders om met verenigde krachten de fakkel des ge-
loofs te dragen over de onmetelijke oceaan, opdat de onge
lukkige volkeren, nog gezeten in de duisternissen van het 
heidendom, gebracht worden tot het bewonderenswaardige 
licht van den enen waren God. Twee onzer landgenoten heb
ben op het verre strand reeds de goede strijd gestreden en 
zijn heengegaan om de kroon der gerechtigheid te ontvangen. 
Mogen de Nederlandse katholieken hun landgenoten, wer
kend aan de bekering der heidenen gedenken ; mogen nog 
vele zonen van ons vaderland hun broeders te hulp snellen 
in het zo edele en verdienstelijke werk der voortplanting van 
ons H. Geloof" 2i ) . 

Diepe indruk maakt in heel het land de glorievolle marteldood van 
Mgr. Hamer en gezellen22). 

„Onze roem en onze glorie," schrijft bisschop W . van de 
Ven in zijn vastenbrief van 1901 2 3 ) , „die daar, na eerst al 
het hunne en zich zelve te hebben geofferd en besteed voor 
de eer van God en het heil der zielen in dat vreemd en ver
wijderd oord, niet hebben gevreesd hun heldenarbeid, als ware 
apostelen, met de marteldood te eindigen. Staat dan vast in 
de leer van Jesus Christus, die zulke helden kweekt". 

Dr. Herman Schaepman houdt zijn laatste redevoering aan de voet 
van het te Nijmegen opgerichte Mgr. Hamer-standbeeld24). 

ы) Brief van 8 Maart 1866. Vgl. Annalen van Sparrendaal, 40 (1940), blz. 21. 
a o ) KM, 2 (1875-1878), Ыг. 93. 
2 1 ) KI, 18 (1884-1885). blz. 241. 
2 2 ) Mgr. Hamer en zijn gezellen, waaronder de Nederlanders J. Dobbe en A. Zljl-

mans, vielen tijdens de Boxeropstand van 1900. 
2 3 ) 8 Februari 1901. 
2 4 ) Tijdens de onthullingsplechtigheid, op 28 September 1902. 
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Tegelijk met de missiecongregatie van Scheut waren de Nederlandse 
katholieken, zoals we boven reeds zeiden, bekend gemaakt met den 
persoon van Herbert Vaughan, den stichter van M i l l H i l l 2 5 ) . 
Terwijl deze in 1866 met zijn seminarie begonnen was, telde hij reeds 
in 1868 Nederlanders ondes zijn volgelingen. „Nu zijn er reeds drie 
professoren en twaalf studenten," schrijft „De Tijd", „en onder hen 
is ook ons Nederland vertegenwoordigd. Een der professoren en een 
der studenten zijn Nederlanders"26). In 1874 zijn er van de dertig 
seminaristen van Mill Hill acht Nederlanders 2 7 ). De stichter was ook 
zelf naar ons land gekomen om de seminaries te bezoeken, waar hij 
belangstelling vond en medewerking. „De Tijd" gaat er in 1877 trots 
op, dat van de verschillende te Mill Hill vertegenwoordigde nationali
teiten „het kleine Nederland aan de spits staat"28). Het leven van 
een onder hen, father Felix Westerwoudt28), vindt niet alleen be
wonderaars, maar ook navolgers. Als de Nederlandse katholieken 
father J. Aelen 3 0 ) helpen bij de stichting van het studiehuis te Roosen
daal in 18903 1) , dan kan men reeds zeggen, dat Mill Hill tot een 
Engels-Nederlandse congregatie is uitgegroeid. 

Nederlands missieijver verheugde zich, wanneer in het buitenland 
nieuwe missiecongregaties werden gesticht, het bood gastvrijheid ook 
aan buitenlandse religieuzen, die uit eigen vaderland verdreven, hier 
een vrij en veilig verblijf zochten. Zo werd de grote Duitse missie-
onderneming, de congregatie van S t e i l , in Nederland gesticht, in 
het jaar 1875. De pers zorgde er voor, dat aan deze nieuwe stichting 
bekendheid gegeven werd3 2) . Steil zelf bevordert door de uitgave 
van de Sint Michaëlsalmanak en andere drukwerken de missiegedachte 
in Nederland. Deze almanak, begonnen in 1888 was de eerste in dit 
genre, weldra gevolgd door vele anderen33). In 1880 komen in ons. 
land de Heren L a z a r i s t e n , die een klein-seminarie oprichten te 
Wernhoutsburg, bijZuhdert. In hetzelfde jaar,eveneens, de M i s s i o 
n a r i s s e n v a n h e t H. H a r t , die, uit Frankrijk verjaagd, voor-

S5) GV, 92 (1864), blz. 90. 
M) De Tijd, 1868, 27 Mei. 
s») KM, 1 (1874). blz. 12. 
2e) De Tijd, 1877, 29 Januari. 
29) Felix Westerwoudt, geboren te Amsterdam, І4 Maart 1861; in October 1883 

trad hij in de sociëteit van MUI HUI en vertrok naar Borneo in 1885, waar hij stierf 
op 13 April 1898. Zie E. van R. W., Een Nederlandsch missionaris. Father Felix 
Westerwoudt, TUburg2. 1919. 

30) Jan Aelen, geboren te Tilburg, 25 December 1854, werd missionaris van MUI 
HUI in 1878 ; werkte in de missie van Afghanistan en Madras, stchtte in 1890 het 
missiehuis te Roosendaal en werd in 1902 benoemd tot coadjutor van den aarts
bisschop van Madras, dien hl] opvolgde in 1911. Overleden 11 Februari 1929. 

3 1 ) De Tijd, 1890, 6 Januari. 
м ) NKS, 1 (1879), nr. 11; 3 (1881), nr. 20; KI, 12 (1878-1879), blz. 418; De 

Katholiek, 82 (1882), blz. 363. 
8 3 ) H. Fischer, Leven van pater Arnold Janssen, uit het Duits vertaald door Fr. 

Heynen, s.v.d., SteU, 1936. 
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lopig „Huize Gerra" bewonen te Haaren, tot ze zich definitief vestigen 
te Tilburg3 4). Grote invloed zullen zij uitoefenen door hun· „Klein 
Liefdewerk van het Allerheiligst Hart van Jesus" 3 5 ) . De W i t t e 
P a t e r s van kardinaal Lavigerie behandelen we verderop wat uit
voeriger. In 1883 verschijnen de M o n t f o r t a n e n en de P r i e s t e r s 
v a n h e t H. H a r t . In 1892 vestigen zich hief de M i s s i o n a 
r i s s e n v a n L y o n en in 1895 komt pater J. Berthier36), te Grave, 
zijn „Oeuvre des vocations tardives" stichten, waaruit de congregatie 
der M i s s i o n a r i s s e n v a n d e H. F a m i l i e groeit. De mede
broeders van pater Damiaan, wiens heldhaftig leven en lijden in de 
Nederlandse pers herhaaldelijk vol bewondering beschreven w a s 3 7 ) , 
de paters van Ρ ie pus, vonden in 1896 alhier gastvrijheid. In 1904 
zien we nog de M i s s i o n a r i s s e n v a n d e n H. G e e s t zich in 
ons land vestigen, in 1911 de M a r i s t e n . 

Verschillende van deze congregaties, welke oorspronkelijk niet of 
niet geheel voor de missies bedoeld waren, werden hier in die' richting 
geleid. De parochiegeestelijkheid voorzag immers voldoende in de be
hoefte aan priesters hier te lande ; daarom konden deze congregaties 
bijna al haar krachten voor de missies bestemmen. Zij allen hadden 
zoveel succes, zoveel roepingen, dat zij ofwel een Nederlandse pro
vincie konden vormen ofwel een belangrijk deel barer leden in Neder
land aanwierven. 

Waar zou hiervan de v e r k l a r i n g te vinden zijn ? Waarom 
werden zo vele jonge mensen tot deze missiecongregaties getrokken ? 
Een gedeelte van de oorzaken moet men wel zoeken in het jonge dezer 
instellingen, in het avontuurlijke van de werkkring, in het heldhaftig 
leven der missionarissen. Daarbij komt dat door meer intensieve pro
paganda de jeugd van Nederland beter bereikt werd. Het is niet te 
loochenen : kracht zit er in de missie-idee. Dat blijkt voornamelijk hier 
uit, dat de missiegeest ook vaardig wordt in verschillende oude orden 
en deze er toe brengt om nog meer dan vroeger, het hunne te gaan 
bijdragen aan het missiewerk der Kerk. De Nederlandse provincies 
der franciscanen38), carmelieten39), capucijnen40), kruisheren41), 

**) KI, 41 (1907-1908), blz. 327. 
3 5 ) Het Klein Liefdewerk van het H. Hart tot ondersteuning der priester-opleiding 

van de missionarissen van het H. Hart. Slechts vijf cent contributie per jaar werd 
van ieder gevraagd, zodat men er gemakkelijk lid van kon zijn. 

3 e ) Vgl. over dezen stichter, J. M. de Lombaerde, La vie et l'esprit du T. R. P. ƒ. 
Berthier, Grave, 1910. 

3 7 ) KI, 22 (1888-1889), blz. 324, 335; 23 (1889-1890), blz. 7; De Tijd, 1889. 
30 Mei, 22 Juni, 8 October; 1890, 20 Januari; 1894, 25 December. 

3 8 ) De Nederlandse franciscanen hebben missiegebieden in China, Brazilië, Brits-
Indië en in Nederlands Indie, met daarbij nog enige parochies in Noorwegen. 

3e) De carmelieten vestigden zich in Brazilië en op Java. 
40 ) De capucijnen bedienen twee apostolische vicariaten in Nederlands Oost-Indië, 

Pontianak en Padang. 
41 ) De kruisheren begonnen met enige parochies in Noord-Amerika ; nu hebben 

zij daarenboven missies in Belgisch Kongo, Java en Brazilië. 
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passionisten42) en norbertijnen43), nemen missiegebieden aan en 
zenden regelmatig missionarissen uit. En ook deze orden ondervinden 
het, dat het aanvaarden van missies meer roepingen verwekt. 

-Het is te duidelijk, dat de missiebeweging in Nederland parallel 
loopt met die van andere landen. Frankrijk staat in deze tijd wel aan 
de spits in edelmoedigheid, activiteit en offervaardigheid voor de 
missies. Daar ontstaan de meeste der bovengenoemde congregaties ; 
het levert de meeste missionarissen, geeft de grootste finantiële steun, 
alhoewel in dit alles sterk belemmerd door de kerkvervolging 4 4 ). 

Wellicht kunnen voor ons land nog als oorzaken gelden van deze 
opbloei, het herstel der hiërarchie, in 1853, waardoor het godsdienstige 
leven zo zeer is bevorderd geworden ; de grotere deelname aan volks
missies, de toename in het ontvangen der sacramenten.. 

Het is ondoenlijk de juiste oorzaak aan te geven. De oplossing moet 
wel te vinden zijn in het hele complex van gegevens. De Nederlandse 
jonge mannen waren zo enthousiast en in grote getale opgetrokken 
ter verdediging van de rechten der Kerk en van den paus. Het is niet 
te verwonderen dat zij zich ook lieten meeslepen door het missie
ideaal. 

Voegen we hier nog bij de aanmoediging van de kant der pausen, 
vanaf Gregorius XVI tot en met Leo XIII. In dit verband weze nog 
opgemerkt, dat de geschenken van Nederland, aangeboden aan paus 
Leo XIII, bij diens gouden priesterfeest, bestemd waren voor de mis
sies : „Om onzen H. Vader in staat te stellen weer talrijke arme missio
narissen in hun behoeften te ondersteunen"45). 

Welke missie of welke missiecongregatie heeft nu bij de Neder
landers het meeste succes gehad? Gaan wij het getal na der Neder
landers, die b.v. Mill Hiller,. Witte Pater of Scheutist worden vòòr 
1900, dan vinden we de volgende cijfers: voor Mill Hill, van 1868 
tot 1900: 67 ; voor Scheut, van Í865 tot 1900: 40 ; voor de Witte 
Paters, van 1865 tot 1900: 21 4 6 ) . Maar getallen zijn dikwijls weinig 
zeggend, vooral omdat na 1900 voor verschillende congregaties of 
sociëteiten de grote bloeiperiode pas begint4 7). Gaan we echter na, 
-welke missie of missiesociëteit de meeste belangstelling genoten heeft 
in de tweede helft der 19de eeuw, dan is het ontegenzeggelijk de 
missie van Afrika en de sociëteit der W i t t e P a t e r s van kardinaal 
Lavigerie. En waar moeten.we hiervan de oorzaak zoeken? In de 

42) De passionisten bedienen een missie in Bulgarije. 
43 ) De norbertijnen van Heeswijk zijn als missionarissen werkzaam in de Ver

enigde Staten en in Brits-Indië. 
44) De Jong, Handboek der Kerkgeschiedenis, IV, blz. 297. 
4 5 ) Th. Koehoom, Paus Leo ХШ en de geloofsverbreiding in de missies, in De 

Katholiek, 93 (1888), blz. 74. 
4H) Deze cijfers zijn wellicht Iets hoger te stellen. · 
4 T ) Zie Bijlage VII Α. 
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persoon van kardinaal Lavigerie zelf, die in heel Europa het enthou
siasme losslaat voor Afrika, niet het minst in Nederland waar zijn 
oproepen gretig aanhoord werden, waar velen hem · zullen volgen. 
Hierover iets uitvoeriger. / 

Tot in het midden der 19de eeuw was het Afrikaanse binnenland 
het onbekende, mysterieuze, ondoordringbare toverrijk. Wakkere ont
dekkingsreizigers als Baker, Barth, Burton, Livingstone, Stanley, Emin 
Pacha en Schwein führt maakten zich door hun tochten onsterfelijk. 
Maar veel meer nog dan deze beroemde mannen is voor dat werelddeel 
van betekenis de grootse figuur van kardinaal Lavigerie. De „Neder-
landsche Katholieke Stemmen" van 188648) weten hem te beschrijven 
als 

„een man met een bewonderenswaardig voorkomen, een 
indrukwekkend gelaat, dat van goedheid straalt. Men zou 
menen een dier patriarchen voor zich te hebben, die op zo 
aangrijpende wijze door fra Angelico zijn geschilderd". 

Slechts heel sporadisch waren tot nu toe in de Nederlandse pers 
berichten of artikelen over de Afrikaanse missies verschenen49). Van
af 1868 begint zich meer belangstelling af te tekenen. In de „Kerke
lijke Courant" van dat jaar vinden wij een brief gepubliceerd van den 
aartsbisschop van Algiers, Lavigerie, over de hongersnood in zijn bis
dom 6 0 ) . De redactie spoort aan tot edelmoedigheid en „hoopt: 

„ . . . dat het voorbeeld van den edelen Nederlandsen wel
doener, welke f 1000.— opzond, vele navolgers zal vinden, 
opdat de roem der Nederlandse weldadigheid ook doordringe 
tot de binnenlanden van Afrika en vele Arabieren tot de 
christenbeschaving en de kennis van het ware, katholieke ge
loof mogen komen". 

Het volgend jaar wordt de aandacht gevraagd voor het grote werk 
van den aartsbisschop van Algiers : de bekering der Muzelmannen 
door hun eigen kinderen. Een der afgevaardigden van den kardinaal, 
die een rondreis maakt door Europa om de bijstand der christen
wereld daarvoor in te roepen, is in Augustus 1869 te Amsterdam en 
wordt dringend aanbevolen51). 

Maar het eerste beroep op de Nederlanders zelf geschiedt, wanneer 
de kardinaal de oud-pauselijke zouaven tot hulp van zijn missionarissen 

48) NKS, 8 (1886), nr. 17. 
^ ) De herlevende kerk in Afrika, In CNS. 5 (1839), blz. 190, 197; Het katho

licisme in Afrika, in CNS, 5 (1835), blz. 263, 282, 428 ; De missie in de binnenlanden 
van Afrika, in GV, 68 (1852), blz. 31. 

•w) КС, 1868, nr. 599. 
e l ) De Tijd, 1869, 22 Juni, 16 Augustus. 
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oproept. Nederland, dat met zulke grenzenloze edelmoedigheid den 
paus was ter hulp gesneld, zou ook nu Lavigerie gaan helpen, als 
„gewapend helper". Een der levensbeschrijvers van den kardinaal 
zegt : „Par une inspiration digne des temps de la chevalerie, l'ingénieux 
fondateur adjoignit à ses missionnaires des auxiliaires armés, dont 
l'institution rappelle les meilleurs souvenirs des Croisades"62). De 
missionarissen der eerste karavaan, welke naar Tanganyka vertrokken 
was, hadden hun stichter geschreven over de geweldige moeilijkheden, 
welke zij op hun tocht door de binnenlanden hadden moeten onder
vinden. Zij suggereerden hem het idee, een oproep te doen aan de 
oud-zouaven, die zich gelukkig zouden voelen de taak om de missio
narissen te beschermen, op zich te nemen en nogmaals hun leven voor 
de zaak Gods op te offeren63). 

Terzelfdertijd vernam de kardinaal, dat in België en Nederland een 
jezuïet oud-kapitein der pauselijke zouaven, aan sommigen van zijn 
oud-strijdmakkers gevraagd had zich in dienst te stellen van de missie 
der jezuïeten in Zambesië64). Deze, ons verder onbekende jezuïet, 
schijnt wel enig succes gehad te hebben66), immers in 1880 schrijven 
de „Nederlandsche Katholieke Stemmen" over : 

» 
deze missie, waaraan ook het katholieke Nederland 

zulk een groot aandeel neemt, én omdat vele der missiona
rissen, broeders en begeleidende zouaven Nederlanders zijn, 
én dbor de milde bijdragen van alle zijden geschonken"66). 

Lavigerie stuurde nu Père Charmetant naar Brussel om te beproeven 
enige van dergelijke vrijwilligers op te sporen. Medewerkers moest hij 
vinden, die bereid waren het diepste verlangen van den kardinaal te 
verwezenlijken : een christenrijk te stichten in het centrum van equa
toriaal Afrika67)! 

Nauwelijks was deze wens van Lavigerie bekend geworden, of van 
alle zijden stelden zich oud-zouaven te zijner beschikking. De tweede 
karavaan Witte Paters, vertrokken in Juni 1879, naar Centraal-Afrika, 
telde reeds zes „auxiliaires armés", waaronder drie Vlamingen uit het 
diocees Brugge. Op 6 November 1880 vertrok de derde karavaan met 
de volgende Nederlanders als „gewapend helper" : Jan de Visser uit 
Amsterdam, Henri Hillebrandt uit Venlo, Godfried de Groot uit 

52) Ricard, Le Cardinal Lavigerie, biz. 257. 
53 ) Baunard, Le Cardinal Lavigerie. II, blz. 68. 
54 ) Veel correspondentie over deze missie Is te vinden in „De Maandrozen" van 

1882-1883. Vgl. nog Б. Verwimp, s.j., De ureede missie. Leven van broeder Fr. de 
Sadeleer, s.j., Leuven, 1924. 

6 Б) Alhoewel Baunard, a.w., II, blz. 69 schrijft: „ . . . La chose échoua pour le' 
Zambèse". 

6 β ) NKS, 2 (1880), nr. 13. Het is ons niet gelukt de namen te ontdekken van 
Nederlandse oud-zouaven, die naar deze missie vertrokken zijn. 

6') Baunard, a.w., II, blz. 93. 
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OegstgeestB8) en Adriaan van Meel uit Hoeven59). Drie jaar 
brachten zij door te Tabora, Oedjidji en Massanze. Maar, ondanks de 
hulpvaardigheid dier gewapende helpers, vonden de missionarissen het 
toch beter religieuze broeders mee te nemen, welke zienswijze ook bij 
den kardinaal de overhand kreeg. Verschillenden van deze zouaaf-
missionarissen treden dan als broeder in de sociëteit der Witte Paters ; 
zo onder meer Hillebrandt. De zouaaf Gerard Mertz uit Maastricht, 
die naar Afrika was vertrokken met de bedoeling als gewapend helper 
met de missionarissen mee te gaan, trad als eerste Nederlandse broeder 
het noviciaat binnen en vertrok in April 1881 als broeder Gerardus 
naar het binnenland van Afrika60). 

Nu moeten de Witte Paters zelf nog in Nederland geïntroduceerd 
worden. Deze taak nemen de zouavenvrienden, broeder Bemardinus 
en Vader Vincentius van Saint Louis te Oudenbosch, op zich ei). 
Men wilde beginnen met het oprichten en redigeren van de Annalen 
der Witte Paters. Het was de Vlaamse zouavenvader, Mgr. Paeps, 
die broeder Bemardinus daartoe aanzette e2 ). Oudenbosch wordt het 
centrum der missieactie voor Afrika en bureau tevens der Annalen 
van de Afrikaansche Missies. Van hier uit gaan de „gele" boekjes 
Nederland in, eerst nog in het Vlaams opgesteld, maar vrij spoedig 
vanuit de Franse in „zuiver" Nederlands vertaald. Oud-zouaven zijn 
de eerste zélateurs. Reeds in 1883 wordt het Liefdewerk van den 
H. Augustinus en Sint Monica opgericht met als doel : de missies der 
Witte Paters te ondersteunen. Nederlandse jongens echter, die in de 
sociëteit der Paters wilden treden, moesten nu nog naar België gaan, 
naar Woluwe Sint Lambert. Zo vinden we als nieuwsbericht in de 
„Nederlandsche Katholieke Stemmen", in 1885, vermeld : 

„Eerstdaags zullen twee Nederlandsche jongelingen naar 
Woluwe Sint Lambert vertrekken, nl. F. Mazems uit Ouden
bosch en G. Richters uit Schiedam. Beiden gaan begin Oc
tober naar Woluwe, om een jaar later naar Afrika te ver
trekken. Verder kunnen wij mededeelen, dat door een edel
moedig Helmondenaar een som gelds voor de missie is ge
stort, voor welk bedrag een missionaris gedurende een jaar 
en een jonge neger vier jaar zullen worden onderhouden. 

58) Godfried de Groot, geboren te Oegstgeest, 21 Augustus 1848. Was eerst 
pauselijk zouaaf, daarna gewapend broeder ; wegens ziekte moest hij echter terug
keren. Later neemt hij dienst in het Oost-Indische leger en strijdt o.m. in Atjeh. Daar
na treedt hij in de sociëteit van Jesus, als lekebroeder en sterft op 26 December 1926 
te Moenülan. Vgl. Van Aemsbergen, blz. 326. 

s») De Katholiek. 152 (1917), blz. 358. 
*>) Mededeling van pater B. Zuure, w.p. 
e l ) Annalen der Witte Paters, 55 (1939), nr. 4. 
**) Vgl. Br. Christophorus, Tussen windvaan en koepet, Saint-Louis, 1840-1940, 

's-Gravenhage, 1940, blz. 165. 
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terwijl een jonge slaaf is gekocht, die bij den doop de voor
namen zal ontvangen van den gever" 6 3 ). 

De missiezusters, eveneens gesticht door kardinaal Lavigerie, zijn 
de paters vòòr geweest in de vestiging in ons land. Augustus 1887 
wordt te Maastricht een postulaatshuis opgericht om er jonge meisjes 
te ontvangen uit Nederland, Duitsland en België, welke roeping ge
voelen om missiezuster in Afrika ie worden. Op 20 October wordt 
het huis geopend M ). Het volgend jaar, 1888, komt de kardinaal zelf 
naar Maastricht om aan de zeven eerste zusters het ordekleed te 
geven 6 6) . 

Nu is het de beurt aan de Paters. Verschillende Nederlanders had
den zich reeds bij de sociëteit aangesloten. Lavigerie kende de Neder
landers en had gegronde hoop, dat meer anderen zich zouden opgeven, 
indien hun de gelegenheid daartoe -gemakkelijker werd gemaakt. In 
een brief aan den bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. Godschalk, 
schrijft hij : 

„Ik heb altijd voor de geest en heb dikwijls herhaald het 
woord van den H. Franciscus Xaverius, toen hij aan den 
H. Ignatius uwe landgenoten vroeg, wier geloof, edelmoedig
heid en standvastigheid hij zozeer waardeerde. Om deze 
redenen heb ik reeds aan Nederland de stichting gevraagd 
voor zusters voor de Afrikaanse missies. Reeds hebben wij 
kunnen oordelen én naar het aantal én naar het gehalte van 

' haar, die zich voor het postulaat te Maastricht hebben aan
geboden, hoe uw land, zowel onder de vrouwen als onder de 
mannen, vruchtbaar is aan heilige en moedige zielen"66). 

De heren Henri Cramer en A. van Rijckevorsel boden nu den kardi
naal vijf hectaren grond aan, gelegen te Boxtel, om er een huis op 
te laten bouwen6 7). Voorlopig zouden de paters hun intrek nemen 
in „Huize Gerra" te Haaren, wat dan ook geschiedde op 25 October 
1889. De eerste Brabantse Witte Paters traden dan vrij spoedig in ; 
het waren Comelis Smoor68), J. van der Bürgt, de latere taalkun
dige 6 9) , weldra gevolgd door J. Sweens, kapelaan te Vught, die later 
bisschop zou worden in Centraal-Afrika70), Th. van den Bom uit 

«з) NKS, 7 (1885). nr. 39. 
e 4 ) Baunard, a.w., II, blz. 302. 
6 5 ) De Tijd, 1888, 22 Augustus. 
«β) De Tijd, 1889, 18 October. 
β 7 ) Baunard, a.w., II, blz. 302. 
e 8 ) Comelis Smoor, geboren te Oud-Gastel, 29 April 1879; vertrok in 1899 naar 

Oeganda. 
β β ) Jan van der Burgt, geboren te Beek-en-Donk, 5 Juli 1863, vertrok in 1892 

naar Unuanyembe. Overleden te Utrecht, 7 Januari 1923. 
^0) J. Sweens, geboren te 's-Hertogenbosch, sloot zich aan bij de Witte Paters 

In 1889. Hl] vertrok naar Unuanyembe In 1901 en werd bisschop in Centraal Afrika, 
in 1910. 
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Oudenbosch 7 1 ) , de theologanten Jos Laane 7 2) en C. Goetstouwers 7 3) 
van het seminarie Hoeven en H. van Thiel van het seminarie 
Haaren7 4) . De Nederlandse liefdadigheid zorgde er voor, dat een 
definitief huis te Boxtel kon betrokken worden. In „De Tijd" werd 
een collecte voor dit doel gehouden75). Vooral de „Katholieke 
Illustratie" interesseerde zich voor deze stichting : 

„Nederland mag er trots op zijn, dat het op zijn bodem 
een instelling heeft zien verrijzen, waar de moedige en zelf
opofferende geloofshelden worden gekweekt, die eenmaal de 
medehelpers van den edelen kardinaal hopen te worden bij 
het grote werk van de bekering van Afrika. Niet allen," zo 
merkt de schrijver van dit artikel op, „niet allen zijn voorzeker 
tot zo verheven werkkring geroepen, maar, wij allen kunnen 
tot verwezenlijking van het schone doel bijdragen door ons 
gebed. . . en door een aalmoes ten behoeve van de nieuwe 
stichting"76). 

Er werd een commissie gevormd in het bisdom 's-Hertogenbosch, 
samengesteld uit mannen, „wier namen alleen al voldoende zijn om een 
goede uitslag te waarborgen"77). Men kon zijn giften sturen ofwel 
aan de leden van dit comité78), ofwel aan de redacties der verschil
lende bladen, die zich tot het ontvangen der gelden bereid hadden 
verklaard 7 9 ). De oproep om steun in personen en geld had succes. 
Na korte tijd waren er reeds veertien postulanten in Huize Gerra80). 
Het nieuwe huis te Boxtel kon spoedig betrokken worden en in de 
kapel daarvan werd een gedenksteen geplaatst met de namen der 
beide gevers: W.Prinzen te Helmond en J.Jürgens te O s s 8 1 ) . 

7 1 ) Th. van der Bom, uit Oudenbosch, vertrok naar de missie in 1894 en is in 
het vicariaat Tabora overleden, In 1930. 

72 ) Jos Laane, uit Roosendaal/vertrok naar Oeganda in 1895 en stierf te Ruwen-
zori, in 1941. Van dezen missionaris is nog een brief bewaard gebleven, door hem 
als aspirant-missionaris uit Algiers gestuurd naar den Regent, J. Hopstaken, van het 
klein-seminarie IJpelaar te Ginneken om zijn aanstaande priesterwijding aan te kon
digen (gedateerd van 1 Juni 1893). Uit onderstrepingen enz. door den geadresseerde 
in bedoelde brief aangebracht, blijkt, dat de Regent deze heeft voorgelezen aan de 
studenten van het seminarie, om hen voor de missie te begeesteren. 

73 ) Cornells Goetstouwers uit Rucphen, vertrok in 1895 naar de missie van 
Nyassa en stierf reeds op 9 December 1897. 

74) Henricus van Thiel, uit 's-Hertogenbosch, vertrok in 1894 naar Nyanza ; 
overleden, 26 Mei 1911 te Nakatende Bukome. 

") De Tijd, 1890, 10 Maart. 
7e) KI, 23 (1889-1890). blz. 209. 
" ) Oproep door Dr. G. van Zinnlcq Bergman, in KI, 23 (1889-1890), blz. 305. 
78) Het comité bestond uit de heren : Allons van Rijckevorsel en H. Cramer te 

's-Hertogenbosch, γ/. Mutsaers te Tilburg, F. Stael te Boxtel, Dr. van der Steen 
te Oss en W. Prinzen te Helmond. 

7 β ) De Tijd, 1890, 10 Maart. 
*>) De Tijd, 1890, 23 April. We veronderstellen dat hier broeders bedoeld zijn. 
ei) KI, 26 (1892-1893), blz. 159. 
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Het grote levenswerk van kardinaal Lavigerie was : een k r u i s « 
t o c h t te prediken t e g e n d e s l a v e r n i j in Afrika. Hij had de 
bedoeling een gewapende politiemacht te vormen, om een einde te 
maken aan de verschrikkingen van de slavenhandel. Vurige wel
sprekende oproepen om „Kruisvaarders van de 19de eeuw" verschenen 
in de pers82). Van verschillende zijden ontvingen de redacties verzoek 
om nadere inlichtingen83). In België telde men onmiddellijk reeds 
meer dan 500 aanvragen84). In ons land bepaalde men zich voorlopig 
alleen tot finantiële steun. Het Nederlands episcopaat stuurde een 
schrijven85) aan de katholieke dagbladen met het verzoek een in
schrijving te openen. Aan dit verzoek werd met graagte voldaan86). 
Door een pauselijke breve van 20 November 1890 8 7) wordt dan een 
officiële collecte op Driekoningen te houden, voorgeschreven voor de 
bestrijding en afschaffing van de slavenhandel. Wanneer de bisschop 
van Den Bosch dit pauselijk bevel meedeelt aan zijn onderhorigen, 
voegt hij er aan· toe : 

„Wij mogen vertrouwen, dat de aflezing door u met des 
te meer gretigheid zal aanhoord worden, omdat wij het voor
recht hebben in ons bisdom een inrichting te bezitten, die zich 
ten doel stelt : het aanwerven van geschikte medearbeiders 
voor het verheven maar moeilijke werk der bekering van 
Afrika en de afschaffing van de aldaar heersende slaver
nij"88). 

Deze Driekoningencollecte wordt nog altijd gehouden. 
Toch zijn er ook enige Nederlandse jongens opgenomen geweest 

in het vreedzame legertje van Lavigerie ; vrijwilligers, zoals de kardi
naal het uitdrukt, niet om oorlog te voeren en te verwoesten, maar 
vrijwilligers van de beschaving en de vrede8 9) . Er verscheen een 
geestdriftige beschrijving van het leven en werken dier „Gewapende 
Broeders der Sahara"90). Lang heeft deze organisatie niet bestaan. 
Een der Nederlanders, die tot het corps behoorde, bracht het eerst 

«Ч De Tijd, 1888, 21 Juli. 
s3) De Tijd, 1888, 31 Juli. De redactie schrijft: „Ook wij ontvingen reeds brieven 

van landgenoten, die zich als kruisvaarder der 19de eeuw, ter beschikking van Lavi' 
gerle willen stellen en ons om zijn adres vroegen". In „De Rozenkrans" 11 (1889), 
verscheen een reeks artikelen over : Lavigerie en zijn edel streven. 

w) De Tijd, 1888, 31 October. 
8 5 ) Op 6 Maart 1888. VgL Epistolae Pastorales IU. Godschalk, 1888-1891. blz. 

104. 
ββ) De Tijd, 1889, 12 Maart. 
8 T) Vgl. Acfes de Léon XIII, tome II, Parijs, ζ.)., blz. 298. 
ssj Epistolae Pastorales UI. Godschalk, a.w., blz. 223 ; circulaire van 24 December 

1890. 
e») Baunard, a.w.. II, blz. 512. 
«>) KI, 24 (1890-1891), blz. 355. 
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het teleurstellende bericht in Nederland8 1), dat, op last van de Franse 
regering, het corps was ontbonden. Onder de eenentwintig leden 
waren er, op het ogenblik van het ontbindingsbesluit, zeven Neder-
landers9 2). Slechts van drie hunner zijn ons de namen bekend, nl. 
de Brabantse jongens Henri van Woerden, Joannes Reichardt en Van 
Moorsel. Deze laatste was afkomstig uit Waalre, had er een linnen-
fabriek, maar stond zijn zaak af aan zijn broer om kruisvaarder te 
kunnen worden 8 3). 

Nederland had de stem van den paus, die opriep tot missieactie, 
gehoord en gaf antwoord op die stem door zijn zonen, die naar Afrika 
vertrokken94). Nederland was gaan „voelen" voor Afrika. En het 
gevoelsargument speelt een grote rol vooral bij het volk : de arme 
negerkinderen en ongelukkige slaafjes werden de lievelingen der 
massa. In missieoptochten en bij Kindsheidsfeesten treden zij op. 
Voegen we hier nog bij, dat het apostolaat in Afrika, veelal uitge
oefend in het hete woestijngebied of in de donkere oerwouden, daar
door iets heldhaftigs kreeg en tegenover de Islam iets kruisvaarder-
achtigs, terwijl het werk der Witte Paters duidelijk het karakter aan
nam van een beschavingswerk bij de barbaren en van een sociale be
weging onder de slaven. 

De s t e u n o r g a n i s a t i e voor de missies beleeft in deze tijd een 
ongekende bloei. Talrijk zijn de m i s s i e v e r e n i g i n g e n welke 
worden opgericht om de missionarissen van bepaalde missiecongre
gaties of bepaalde missies te helpen. Zo werd in 1889, volgens ver
langen van Mgr. Α. Ciaessens, apostolisch vicaris van Batavia, de 
Sint Claverbond opgericht, met als doel : de stoffelijke ondersteuning 
van het missiewerk in Oost-Indië, vooral onder de inlandse bevolking. 
De toenmalige provinciaal der jezuïeten in Nederland, F. Heinen, 
stuurde daartoe op 19 Maart 1889 een oproep aan de besturen en 
leden der Maria-congregaties, met het verzoek om toe te treden. Op 
wens van den paus, hechtten de bisschoppen van Nederland hun vol
ledige goedkeuring aan deze bond en bevalen hem dringend aan in 
de milddadigheid hunner gelovigen95). 

Het Hofbauerliefdewerk voor de missie der paters redemptoristen 
in Suriname volgde in 1890, gesticht door Mgr. Wulfingh9 6) . In 1891 
krijgen we de Zuid-Sjansi-bond voor de franciscaanse missionarissen 
in China, in 1892 de Sini Dominicus-penning voor de dominicaner-

« ) KI, 26 (1892-1893), Ыг. 175. 
β2) Baunard, a.w., blz. 668. 
M ) De Tijd, 1891, 11 Juni. 
»*) De Katholiek, 93 (1888), blz. 74. 
e B ) Van der Velden, De R.K. Missie in Nederlandsch Oost-Indiê, Ыг. 221. 
ев) Willem Wulfingh, geboren te 's-Hertogenbosch, 30 Mei 1839, werd in 1862 

redemptorist en vertrok in 1888 naar de missie van Suriname als apostolisch vicaris. 
Hij stierf in 1906, op zee, op weg naar zijn missie. 
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missie op Curaçao. W e vermelden er hier slechts enkele97). Elke ver
eniging had haar eigen orgaan ofwel een eigen rubriek in het maand-
schrift van een congregatie98). 

De k a t h o l i e k e p e r s blijft haar taak vervullen» ook in dit op
zicht. Herhaaldelijk verschijnen er missieberichten of missieartikelen 
in „De Tijd" en de „Katholieke Illustratie". Periodieken zoals „De 
Maandrozen" en „De Rozenkrans", welke zoveel artikelen publiceren 
over de missie, worden nu terzijde gestaan in het verspreiden van de 
missiegeest door de diverse annalen en missiealmanakken. Deze laatste 
zijn voornamelijk bedoeld om door het gewone volk gelezen te worden. 
En dat doel wordt bereikt. 

Hierbij dient ook iets vermeld te worden omtrent de m i s s i e l i t e 
r a t u u r in boekvorm verschenen. Behalve enige levens van Francis-
cus Xaverius99), worden er voornamelijk reisverhalen uitgegeven100) 
of beschrijvingen ^ап missietochten1 0 1). Pastoor P. Visschers, uit 
Arnhem, gaf in 1857 enige brieven uit van jezuietenmissionarissen uit 
China, in de 17de en 18de eeuw 1 0 2 ) . H. J. M. Everts bezorgde enige 
liederen voor „de jeugdige leden der H. Kindsheid" 1 0 3 ) en de missio
naris J. Putman gaf een gebedenboekje uit voor de katholieke 
jeugd 1 0 4) . 

Slechts eens vinden we een m i s s i e t o n e e l s t u k vermeld, dat 
gespeeld werd op het seminarie Culenborg bij gelegenheid van de 
prijsuitdeling van het jaar 1857. Dit stuk was expres voor deze ge
legenheid „in hollandsche verzen" vervaardigd1 0 5). Het handelde over 
de vestiging van het christendom in Japan. 

8 7 ) Zie Bijlage IV. 
«») Zie Bijlage V. 
" ) Vertaald werd het Lieven van den H. Franciscas Xaverius, apostel der Indien 

en van Japoniê, van Bouhouis, s.j., in 1853 ; pater Vermeeren, s.j. geeft in 1878 te 
Den Bosch uit. Uit het leven van den H. Franciscos Xaverius, apostel van Indie en 
Japan. Zelfs van protestantse zijde was er belangstelling voor dezen heilige, want 
in 1842 verschijnt, Heè leven van Franciscos Xaverius, medeoprichter der jezuïeten
orde, bijgenaamd apostel van Indie, door F. C. van der Meer van Kuffeler, kandi
daat tot den heiligen dienst. Deze protestant kreeg echter een vrijwel vernietigende 
critlek in De Katholiek, 3 (1842), blz. 407. 
' 100) In 1842, Reis naar het rotsgebergte, door pater de Smet; in 1862 een ver
taling van het reisverhaal van Hue en Gäbet ; in 1870, Dagboek gedurende den over-
togt naar Indie via Suez, gehouden door eene der Ursulinen van Venray, uitgegeven 
en van een inleiding voorzien door ). A. de Rijk ;.ln 1875 het Dagboek van een reis 
over Frankrijk, Italië, Egypte en het H. Land naar China, door M. Poell, missionaris. 

101) J. B. Palinckx, s.j., Versfag van een togt door de binnenlanden van Borneo, 
Arnhem, 1862 ; Weid, De missie aan de Zambesi, 's-Bosch, 1878. 

^02) Onuitgegeven brieven van eenige leden der sociëteit van Jezus, missiona
rissen in China van de XVII en XVIIIde eeuw, met aanteekeningen, door P. Vis
schers, r.k. Pr., Arnhem, 1857. 

"») De Tijd, 1866, 26 Md. 
1IM) Gebedenboekje voor de katholieke jeugd; vgl. De Katholiek, 15 (1847), 

blz. 209. 
105) Mscgma of de vestiging van het Christendom In het Jjpansche koninkrijk 

Gotto, anno 1571. Vgl. КС, 1857, nr. 34. 
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Eén missietijdschrift verdient een bijzondere bespreking, ni. De 
Katholieke Missten, in 1874 Voor het eerst uitgegeven te 's-Hertogeñ-
bosch we). Door H. J. Allard, leraar aan het seminarie te Kuilenburg, 
geschiedde de toewijding van dit tijdschrift aan Sint Franciscus 
Xaverius107 ) . In de voorrçde van het eerste nummer legt de redactie 
er île nadruk op, dat 

„het reuzenwerk der christelijke naastenliefde, de buiten
landse missies, ongetwijfeld de belangstelling van alle katho
lieken overwaardig is. Geen katholiek, die zijn geloof en zijn 
kerk liefheeft, kan onverschillig blijven, waar het de zegepraal 
geldt der ware Kerk. En dit is nog minder te verwachten van 
de Nederlandse katholieken, die reeds zoveel voor de Voort
planting des Geloofs over hebben. Maar omdat de „Annalen 
der Missiën", hoe verdienstelijk ook, de algemene belang
stelling niet kunnen verzadigen, daarom wil men nu een ge
ïllustreerd tijdschrift gaan uitgeven". 

Merkwaardig is, dat we hier te maken krijgen met een tijdschrift, 
dat alle missies gelijkelijk wil behandelen ; dit is opvallend omdat we 
juist in de tijd zijn van de decentralisatie van de missiesteun. De re
dactie drukt dit aldus uit : 

„Het doel van deze nieuwe uitgave is onder de Nederlandse 
katholieken nog grotere belangstelling voor de missies op te 
wekken en wel voor de missies in haar ganse uitgebreidheid, 
ze mogen bestuurd worden door wereldlijke of reguliere 
priesters, door dit of dat zendelinggenootschap ; ze mogen 
onder heidenen en ongelovigen, of onder schismatieken en 
dwalenden hare werkzaamheid ontwikkelen. Voor die allen is 
het bloed gestroomd uit het hart van Jesus"108). 

De redactie van dit tijdschrift werd tot en met de 8ste jaargang 
gevoerd door een niet nader aangeduide groep personen. Vanaf jaar
gang 11 tot 21 is pater Duffels s.j., de verantwoordelijke redacteur, 
daarin opgevolgd tot en met jaargang 32, door de directie van de 
„Katholieke Illustratie"109), totdat, te beginnen met jaargang 33 het 

l o e ) Vooral In het begin schijnt men nogal moeilijkheden gehad te hebben met de 
uitgevers, tenminste men verandert nog al eens ; vgl. voor de eerste jaren : jaar
gang 1, Henri Bogaerts te 's-Bosch ; het eerste 'nr. van jaargang 2 vermeldt: J. P. 
van Dieren en comp, te Antwerpen ; het tweede nr. van dezelfde jaargang vermeldt 
weer H. Bogaerts te 's-Bosch ; derde nr. en volgende : de Katholieke Illustratie te 
's-Bosch. 

107) KM, 1 (1874), blz. 2. 
108) KM, 1 (1874), blz. 1. 
io») Vooral Henri Bogaerts, Vesters, Van der Lans en Van Lieshout, allen te 

's-Bosch, wijdden er hun krachten aan. Het aantal abonné's ging echter steeds achter
uit, ondanks de voortdurende inspanning der redactie; vgl. KM, 50 (1924), blz. 1. 
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missiehuis van Steil dit tijdschrift overneemt110). 
Nog meer dan vroeger wordt de l i e f d a d i g h e i d der Neder

landse katholieken ingeroepen, om alle noden in de meest verschillende 
missielanden te helpen lenigen1 1 1). Het gebeurt zelfs, dat in één 
nummer van dezelfde krant giften voor vier verschillende missies ver
antwoord worden. Om een idee te geven wat er geofferd werd, laten 
we van enige collectes de opbrengst volgen : zo wordt in 1862 voor 
de missie van Lapland een som van f8000.—' opgehaald112); de 
apostolische prefect van deze missie, Mgr. Bernard, voelt zich dan ook 
verplicht persoonlijk naar Nederland te komen om de weldoeners te 
kunnen bedanken113). Voor de hongerlijdenden op Aruba wordt in 
1869 f6471.— geofferd1"), en voor hetzelfde doel in 1877 f 16000.—. 
Na een orkaan op Curaçao, in 1877, schonk de katholieke pers 
f22000.— 1 1 6 ) . In 1889 komen er weer duizenden guldens binnen bij 
„De Tijd", voor de leniging van de hongersnood op Curaçao116). In 
1890 haalt pater Frie, o.p., voor zijn weeshuis aldaar meer dan 
f 18000.— o p 1 1 7 ) . Dit zijn maar enige cijfers. Maar hoe te berekenen 
wat er bij de andere kranten en vooral bij de verschillende missie
tijdschriften in de loop def jaren is binnengekomen ? 

De Nederlandse vrijgevigheid raakte in het buitenland bekend en 
herhaaldelijk komen dan ook vreemde bisschoppen of missieoversten 
ons land bezoeken om ondersteuning te vinden. Zo bevindt zich in de 
jaren 1851-52 in ons land, de apostolische vicaris van Maduré in 
Hindoustan, Mgr. Canoz, s.j. In „De Tijd"118) en „De Godsdienst
vriend"119) wordt deze missie ten dringendste aanbevolen in de be-

u o ) Toen Steil de redactie en de druk overnam, had het maandschrift een oplage 
van ± 500 nummers. 

^ 1 ) Vgl. b.v. voor het dagblad „De Tijd" : in 1847 voor Curaçao ; 1851 Hin
dustan; 1852 Curaçao; 1857 Idem; 1861 Finmarken; 1862 Lapland; 1865 voor 
Mgr. Pluim in Bulgarije en voor Noorwegen ; 1866 voor een Maronitisch seminarie ; 
1869 Aruba; 1876 Japan; 1877 Aruba; 1879 China; 1881 China; 1883 Constanti-
nopel ; 1884 China ; 1886 China, Curaçao ; 1887 Indianen in Noord-Amerika ; 1888 
studiebeurzen voor Mgr. Rut]es ; 1889 voor anti-slaverhijkruistocht, voor Curaçao 
en voor lil ; 1890 voor Mill Hill, voor de Witte Paters, voor Batavia, voor Dene
marken en voor Mongolië ; 1891 voor Zuid-Sjantoeng, Indianen en Curaçao ; 1892 
voor Mgr. Rutjes. voor Mgr. Venus, voor Mongolië ; 1893 voor de roodhuiden ; 
1895 IJsland; 1897 Oeganda, Lahore; 1898 Mgr. Fallize. de Maoris op Nieuw-
Zeeland, Saint Martin ; 1899 Batavia, Gilbertellanden ; 1900 Mgr. Geurts ; 1901 voor 
Vancouver ; 1902 Mgr. Aelen ; 1903 voor Oost-Indië en Curaçao ; 1904 voor de 
Trappisten in Kongo, voor Mgr. Geurts, voor Tromsö ; 1905 Mgr. Geurts ; 1907 
voor Afrikq en Nieuw Guinea ; 1909 Mongolië en Nieuw Guinea ; 1913 China, Indie 
en Witte Paters ; 1916 Oeganda, Denemarken, China. 

112 ) De Tijd, 1862, 15 Februari, 14 Maart. 
113) De Tijd, 1862, 31 Juli. 
и*) De Tijd, 1869, 25 Juni. 
1 1 B ) KI, 17 (1883-1884), blz. 217. 
l l e ) De Tijd, 1889, 29 Juni. 
1 1 7 ) Vgl. Gouden jubileum der Dominicanenmissie op Curaçao, blz. 114. 
l l e ) De Tijd, 1851, 20 December. 
1 1 β ) GV. 68 (1852), blz. 37. 
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langstelling der lezers. Mgr. Canoz doet ook een oproep om priesters 
en bij deze gelegenheid biedt zich aan de latere aartsbisschop van 
Bosra, i.p.i., en apostolisch vicaris van Calcutta, Walter Steins-
Bisschop 1 2 0 ), die toentertijd leraar was aan het seminarie Kuilen
burg 1 2 1) . In de „Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken", 
van 1855, verschijnt bij gelegenheid van het vertrek van dezen missio
naris, een groot gedicht122 ). In de jaren 1855 en 1856 worden ver
schillende plaatsen van ons land bezocht door den patriarch van 
Antiochië, Mgr. Amhiri123). Een ander Oosters bisschop, Mgr. Gre-
gorius Ata, aartsbisschop van de Griekse geünieerde kerk van Homs 
en Hamar, vertoeft in 1857 in ons land. Met goedkeuring van Mgr. 
Zwijsen legt hij bezoeken af te Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Den 
Bosch en elders om de wijdberoemde milddadigheid der Neder
landse katholieken in te roepen"124). Mgr. Zwijsen spoort door een 
herderlijk schrijven de gelovigen zelfs aan tot giften125 ). In de kathe
draal van Sint Jan te 's-Hertogenbosch celebreert deze Griekse bis
schop een pontificale H. Mis 1 2 6 ) , terwijl in alle kerken der stad 
collecten voor zijn bisdom worden gehouden127). 

In 1869 veitoefde, eveneens te 's-Hertogenbosch, een apostolisch 
vicaris uit China, Mgr. Faurie ; deze preekte in de redemptoristenkerk 
aldaar en op een concert in die stad werd f450.— opgehaald voor de 
arme Chinese kinderen128). 

Voor de missie in Japan is er een bijzondere belangstellinf bij het 
Nederlandse publiek. Dat door kleine christengroepen aldaar, ge
durende eeuwen het geloof zo wonderbaar was bewaard gebleven, 
maakte diepe indruk. Van den apostolischen vicaris dezer missie, Mgr. 
Pçtitjean, verschijnt een brief in „De Tijd" met oproep om steun1 2 9) . 
Eind 1876 is deze bisschop in ons land, met het doel hulp te vinden 
voor zijn missie130 ). Reeds eerder had de genegenheid der katholieken 
ten opzichte van Japan zich kunnen uiten, nl. bij gelegenheid van de 

120) Walter Steins Bisschop, geboren te Amsterdam in 1810, vertrekt in 1853 
naar de missie van Bombay. In 1861 wordt hij bisschop gewijd van Nilopolis en 
apostolisch vicaris van Bombay ; in 1866 titulair-aartsbisschop van Bosra en aposto* 
lisch vicaris van West-Bengalen. Als zodanig neemt hij deel aan het Vaticaans con
cilie. Hij sterft te Sydney, 7 September 1880. 

^ 1 ) KM, 1 (1874), blz. 19. 
122 ) Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, 1855, blz. 167. 
**) De Tijd. 1855, 18 December. 
124) КС, 1857, nr. 43. 
^25) КС, 1857, nr. 46. 
ив) D e Tijd, 1857, 10 October. 
1 2 7 ) In het archief van het groot-seminarie te Haaren vonden wij op de achter

zijde van een enveloppe de opbrengst van de collecte in de Sint Jan te 's-Bosch voor 
dit doel gehouden. Ter illustratie delen we de cijfers hier mee : aan dubbeltjes : 
f 25.~-; aan vijftigers: f27.50; aan guldens: f21.— ; aan tienstuiverstukken : 
f 12.— ; aan kwartjes : f 37.50. 

1 2 8 ) KI, 3 (1869-1870), blz. 142. 
1 2 8 ) De Tijd, 1876, 16 September, 23 November, 
w») KM, 3 (1876), blz. 142. 
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heiligverklaring van 23 Japanese martelaren door paus Pius IX, in 
1862. De paus had uitdrukkelijk gewild, dat deze heiligverklaring met 
bijzondere luister zou geschieden, om de idee van de missieplicht meer 
onder de aandacht van alle gelovigen te brengen 1 3 1). In „De Katho
liek" ізг) e n de „Kerkelijke Courant" ^ з ) vindt men verscheidene ar
tikelen aan deze heilige martelaren gewijd. In het eerstgenoemde tijd
schrift wordt eveneens meegedeeld, wat er in Nederland ter ere dezer 
martelaren geschied i s 1 3 4 ) . De redactie geeft tevens aan, waarom 
onze katholieken zulk een belangstelling hebben en bijzondere ver
ering voor deze heiligen : „wegens onze eigenaardige betrekkingen en 
christelijke verplichtingen jegens dit rijk". 

Door professor P. van de Ploeg werd een feestlied vervaardigd, 
hetwelk twaalf maal herdrukt werd ; eveneens gaf hij „Godvruchtige 
oefeningen" uit. In de ordeskerken der nieuwe heiligen werden drie-
en achtdaagse oefeningen gehouden. De parochiekerk van Driehuis-
Velsen bezat reliquien van drie dezer martelaren, welke aldaar, bij
zonder op Woensdag, met veel godsvrucht vereerd werden. Ook 
verschenen er enige geschriften over de marteldood der Japanese 
heiligen 1 3 6). 

Toen de Nederlandse franciscanen in China een arbeidsveld ge
vonden hadden, deden ook zij herhaaldelijk een beroep op hun land
genoten om ondersteuning voor hun zo dikwijls zwaar beproefde 
missie. t)e missionarisben voelen wel, dat Nederland niet aan het 
geven kan blijven, maar toch zien zij vertrouwend uit naar hulp. Zo-
schrijft men, wat tevens licht werpt op de toestand der katholieken 
alhier : 

„Wel wordt er in deze dagen van de liefdadigheid onzer 
katholieke landgenoten veel gevergd 1 3 β ). Wel staat de in
voering van een schreeuwend onrechtvaardige onderwijswet 
voor de deur, wier invloed wij door schatten van geld zoveel 
mogelijk zullen moeten tegen gaan ; wel wordt onze handel, 

l s l ) Vgl. Descamps, Histoire générale comparée des missions, blz. 515. 
ι»2) De Katholiek, 41 (1862), blz. 169, 237. 
г*3) КС, 1862, nr. 285. 
1 3 4 ) De Katholiek. 42 (1862), blz. 379. 
13Б) De H. Petrus Baptists en zijn gezellen ; eerste martelaren van Japan, gekrui

sigd te Nagasaki, 5 Februari 1597, bewerkt door N. Ausems, priester van de orde 
van den H. Franciscus, VBosch, 1862 ; Geschied'Verhaal van het leven en dood der 
drie H.H. Japansche martelaren van de sociëteit van Jesus, naar het Italiaans van 
J. Boero, s.j., door A. Duffels, priester, Amsterdam, 1862 ; en in 1887 verschijnt nog : 
De zegepraal van den allerheiligste rozenkrans of de Geschiedenis der martelaren van 
Japan, door een pater dominicaan. Zie Gommarus Mes, De katholieke pers van 
Nederland. 1853-1887, Maastricht, 1888, blz. 268. 

130 ) Naar een matige berekening werd tussen de jaren 1851 en 1871 alleen al 
aan kerken en kerkelijke gestichten door de katholieken van Nederland meer dan 
60 muloen uitgegeven. Vgl. Ch. van Dam, Katholiek Leven, in Loeff, Het katho
lieke Nederland, I, blz. 133. 

137 ) De Tijd, 1879, 11 December. 
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de voornaamste bron van ons volksbestaan, door een liberale 
regering roekeloos ten gronde gericht ; wel wordt van alle 
zijden onze steun en hulp ingeroepen. Maar wanneer wij 
geven met ruime hand, vergeten wij dan ook de arme Chi
nezen niet ; want terwijl wij ze redden van de tijdelijke 
hongerdood, bewaren wij misschien ook tal van zielen van 
ongelukkige vrouwen en meisjes van de eeuwige onder
gang" 137). 

In 1883 bezoekt pater Toraki ons land, die inzamelingen houdt voor 
de missie van Constantinopel138). In 1892 komt hier Mgr. Verius, 
van de missionarissen van het H. H a r t 1 3 9 ) ; in 1895 de bekende IJs-
landse bekeerling, pater Svennsonn1 4 0 ) ; in 1900 Mgr. Pelckmans, 
bisschop van Lahore1 4 1 ). W e noemden er hier enkelen, om te laten 
uitkomen hoe de goedgeefsheid van de Nederlandse katholieken overal 
in den vreemde hoog aangeschreven stond. En deze buitenlandse 
missiebisschoppen of missieoversten konden niet altijd hun beroep zo 
aannemelijk maken, als de missionaris A. Ligthert142 ), in Nieuw-
Zeeland, die kan schrijven, om zijn oproep sympathiek te maken : 

„De moed om een beroep te doen op uw milddadigheid zou 
mij gans ontbroken hebben, indien niet acht van onze Hol
landse zonen zich hier aan deze missie wijden" 1 4 3 ) . 

Nederland voelde internationaal, want het ging hier om de belangen 
van de Kerk, van de uitbreiding van. het Rijk Gods. 

Het is moeilijk uit te maken in hoeverre van l e k e n - m i s s i e 
v r i e n d e n actie is uitgegaan ten voordele van de missie. Uit de 
aard der zaak zelf, geschiedt hun ijveren dikwijls meer in het ver
borgene. Slechts hier en daar vinden we namen vermeld van leken, 
die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor het missiewerk. 
Zo krijgt b.v., in 1855, de heer J. Van Gent te Schiedam, de pause-' 
lijke medaille „Bene Merenti", wegens zijn verdiensten voor den gods
dienst, vooral voor de missies onder de heidenen1 4 4 ). De namen van 
mannen als A. Prinzen uit Helmond en W . van lersel uit Udenhout 
zullen altijd in dankbare herinnering blijven bij vele missionarissen145). 
Zo wordt ook, wanneer het Genootschap der H. Kindsheid zijn gouden 
jubileum viert, in het verslag over die eerste vijftig jaar gezegd : 

M 8 ) De Tijd, 1883. 31 Juli. 
138 ) De Tijd, 1892, 1 October. 
140) De Tijd, 1895, 19 December. 
1 4 1 ) De Tijd, 1900, 23 Juni. 
142) A. Ligthert was geboren te Schagen in 1862. Als missionaris van Mill Hill, 

was hij werkzaam van 1887 tot 1893 in de negermissie van Noord-Amerika ; van 
dan af tot aan zijn dood in 1939 op Nieuw Zeeland. 

143) De Tijd, 1898. 7 Augustus. 
144) De Tijd, 1855, 3 December. 
145) H. Fischer, Leven van p. Arnold Janssen, blz. 178. 
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„bén naam (van de weldoeners) willen wij wel vernoemen, 
nl. die van den heer Jac. Raymakers uit Helmond ; wij zouden 
iedereen verbazen, als wij het bedrag opgaven der liefde
giften, meestal meer dan eens in het jaar, door dien milden 
weldoener jaren achtereen geschonken"146). 

Brengen wij ook in herinnering die leken-onderwijzers, die in 1886 
naar Curaçao vertrokken, om daar de missionarissen te gaan helpen : 
A. Maanen uit Delft, F. van den Donk uit Ulm en Chr. Gijzen uit 
Delf shaven " τ ) . ^ 

Wat uitvoeriger moeten we bespreken een actie in de tachtiger
jaren, waarin leken het grootste aandeel gehad hebben, en waarin zij 
als voorlopers van het later zo bloeiende Sint Petrus Liefdewerk voor 
de opleiding van de inlandse geestelijkheid, kunnen beschouwd wor
den. W e bedoelen h e t w e r k d e r b e u r z e n s t i c h t i n g e n in 
C h i n a l e ) . 

De Nederlandse jezuietenbroeder, Adrianus van Paassen, geboortig 
uit Rijswijk, was in het Chinese vicariaat Kiang-Nan, als helper toe
gevoegd aan den missieprocurator te Ton-ka-doe bij Changhai. De 
broeder trachtte in Nederland aalmoezen te verzamelen voor het 
bouwen van een kerk te Nanking. Zijn poging slaagde en hierdoor 
bemoedigd kwam hij met een plan voor de dag, dat een succes zou 
worden. Hij propageerde het idee een jaarlijkse bijdrage te schenken, 
groot f200.—, voor het onderhoud en de studie van een Chinees 
priesterstudent. De eerste, die op zijn bedelbrieven antwoordde, was 
Antoon Prinzen uit Helmond, die de gevraagde f200..— opstuurde. 
Door dezes bemiddeling, kwam broeder Van Paassen ook in brief
wisseling met Willem Diddens uit diezelfde plaats en nu rees het 
denkbeeld een vaste beurs te gaan stichten voor heel de opleiding tot 
aan het priesterschap; een beurs, groot f1500.—. Daar dit een vrij 
hoge som was, wilde men die samengesteld zien uit bijdragen van ver
schillende personen. De heer Diddens maakte er reclame voor en deze 
beurs, die binnen enige maanden tot stand kwam, werd Sint Petrus-
beurs genoemd. Dat bracht den broeder op het idee nog meer apostel-
beurzen te doen stichten. In het begin lukte het niet al te best, totdat 
een eenvoudige boer een prachtig voorbeeld gaf. Toon Küsters uit 
Sevenum, die in de „Annalen der H. Kindsheid" over het plan gelezen 
had, kwam bij den toenmaligen directeur der Annalen, professor Van 
de Laer, te Haaren, en telde hem 1500 gulden voor, met de bemerking 

1^e) Aanteekeningen uit de geschiedenis des Genootschaps, blz. 9. 
i « ) De Tijd, 1886, 16 Augustus. 
148) Vgl. F. van Hoeck, s.j., Een groot Noordbrabantsch missiewerk in China, 

in HM, 8 (1926-1927), Ыг. 134-140: Orgaan van de Apostolische Priesterbond, 
blz. 53 ; Het Centrum, 1916, 19 December ; F. v. Hoeck, De geschiedenis van een 
groot missiewerk in ons Bossche diocees, in Sint Jansklokken, 1936, blz. 516-517. 
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dat „aan elk kwartje een druppeltje zweet hing". Hij en zijn vrouw 
hadden altijd gehoopt, dat God hun een zoon zou schenken en dat 
die dan missionaris zòu worden. Dat geluk was hun echter niet ge
schonken en nu wilden zij dan op deze manier iets doen. De Annalen 
en „De Maandrozen" zorgden, dat aan dit feit ruchtbaarheid werd 
gegeven, Diddens zelf vertelde het aan de heren Willem en Antoon 
Prinzen, die nu besloten de beurzenstichting krachtig te bevorderen 
en te steunen. Küsters zorgde voor de propaganda in zijn eigen dorp 
en de families Schreurs en Vorsterman aldaar gaven ieder een beurs. 
Binnen drie maanden had men f 18000.— bijeen voor de twaalf apostel
beurzen. Men wilde nu beurzen ter ere van de 72 leerlingen, maar 
Diddens stelde voor er 50 van te maken. De familie Prinzen schonk 
er vier, ter ere van de vier Evangelisten ; Diddens en Van Asten drie, 
ter ere van de H. Familie. Verder werden beurzen gesticht door de 
families Jürgens te Oss, Van Acht te Eindhoven, Commandeur te 
Veghel, Smits te Berkel, Brox te Deume en Clercx te Helmond. In 
dat eerste jaar, 1885, werden al 21 beurzen voltekend149). De jaar
gangen 11, 12 en 13 van de „Katholieke Missiën" publiceerden telkens 
nieuwe hele beurzen en losse giften van mindervermogenden. Diddens 
zelf maakte in 1888 de reeks vol door het stichten van de vijftigste 
beurs. 

Op verzoek van den apostolischen vicaris van Nanking begon men 
nu met het vormen van beurzen voor mannelijke en vrouwelijke cate
chisten. Na enige jaren waren ook voor dit doel vijftig beurzen ge
sticht. De voornaamste weldoeners waren ook hier weer de Helmondse 
families Diddens en Prinzen, en Jürgens uit Oss. Als de Helmondse 
jezuïet, Frans Prinzen160) in September 1889 uit China terugkomt en 
de bevolking van hem kan horen : welke schone vruchten de 
grote offers hebben opgeleverd"151 ), trekt Diddens met hem rond en 
18 beurzen worden bij elkaar gebracht. Toen in 1891 de 49ste beurs 
werd toegezegd, maakte Diddens het getal vol, door voor de veertiende 
maal een beurs voor dit werk te bestemmen. 

Helmond stond in missieijver ver bovenaan. Honderd beurzen waren 
gesticht, 62 er van waren afkomstig uit deze stad. 

Terecht wordt Willem Diddens een groot lekenapostel ge
noemd1 6 2) , terwijl Willem Prinzen, die daarenboven nog een hospi
taal stichtte te Changhai, met een duidelijke toespeling op zijn wel
daden, „de groot-aalmoezenier van katholiek Nederland" wordt 
genoemd1 6 3). 

1 4 β ) De Maandrozen. 1885, blz. 312. 
1 E 0 ) Frans Prinzen, geboren te Helmond in 1854, vertrok naar China in 1879 en 

werkte daar tot aan zijn dood te Zi ka -wel, in 1928. 
1 B 1) KM, 14 (1889-1890), blz. 263. 
1 5 2 ) AVG, 1921, blz. 58. 
i 8 3 ) HM, 8 (1926-1927), blz. 134. 
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Ongeveer tegelijkertijd werden er ook beurzen verzameld voor de 
opleiding van Chinese studenten tot het priesterschap in de missies 
der paters van Scheut, in Mongolië. Zo lezen wij in de „Annalen der 
H. Kindsheid" van 1887 een brief van Mgr. Hamer, waarin deze dank 
zegt voor de aan zijn seminarie geschonken hulp 1 5 4 ) en tevens laat 
weten, dat hij nu een derde beurs ter opleiding van inlandse priesters 
mocht ontvangen door bemiddeling van zijn superior. De gift was af' 
komstig van de familie Jürgens uit O s s 1 5 5 ) . Ook uit Venlo was een 
beurs afkomstig 1 6 e ) . 

Mgr. Theodoor Rutjes doet eveneens een beroep op de vrijgevigheid 
voor hetzelfde doel. Het dagblad „De Tijd" opent in 1888 een in
schrijving, welke de redactie zelf inzet met een gift van vijftig 
gulden1 5 7) . Ruimschoots wordt de missiebisschop geholpen. Op 
19 Februari kan hij aan zijn familie schrijven: 

„Wij danken den goeden God, die ons de giften weer 
ruimer toezendt en bidden Hem om zegen op gevers en giften-

. verzamelaars. Met de nieuwe beurs en de kleine giften voor 
beurzenstichtingen in November door „De Tijd" ontvangen, 
zullen wij tien beurzen voor ons seminarie compleet heb
ben" " β ) . 

Enige van de edelmoedige weldoeners zijn ons bekend : de heer 
Schey te Veghel, aan wien het portret van Mgr. moet opgestuurd 
worden 1 5 9) en de heer Jürgens te Oss, die een portret van zijn be
schermeling Franciscus Han ontvangt160). Wat het Sint Petrus 
Liefdewerk betreft, was Nederland de pauselijke richtlijnen voorge-
weest. ч 

In het begin van dit hoofdstuk wezen wij er op, dat Nederland geen 
enkel e i g e n i n s t i t u u t kent voor priester-missionarissen. Het idee 
van Mgr. Van Wijckerslooth was niet ten uitvoer gekomen. Wederom 

1 5 4 ) Annalen der H. Kindsheid. 1887, blz. Si-57. 
1 B 5 ) Brief van 15 September 1886 aan Van de Laer, te Haaren: „Met de laatste 

post ontvangen wij een brief van onzen superior te Brussel, dato 20 Mei, waarin 
Z.E. ons meedeelde, dat hij door uwe welwillende bemiddeling, voor onze missie 
van Kansoe, de derde studiebeurs ter opleiding van inlandsche priesters heeft ont
vangen Daarom, H.E. Heer, betuig ik, ook namens mijn medearbeiders, de missio
narissen van Kansoe, aan U en aan al de milde weldoeners, stichters onzer studie
beurzen, den innigsten en oprechtsten dank. De uitslag waarmee uw pogen reeds 
bekroond is, doet ons onze gebeden verdubbelen, opdat de goede God U steeds 
steune en aanmoedige in het voortzetten van Uw verdienstelijk werk, en nog in vele 
edelmoedige harten den ijver doe ontvlammen om het voorbeeld van de stichters 
der vorige beurzen te volgen". 

1 5 e ) Annalen der H. Kindsheid, 1887, blz. 185-187. 
1 5 7 ) De Tijd, 1888, 27 Augustus. 
1 β 8 ) Brief van 19 Februari 1890. 
1 5 e ) Brief van Rutjes, 3 Januari 1887. 
l e o ) Brief van Rutjes, 28 Februari 1888. 
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wordt er een'poging gedaan, nu door een eenvoudigen dorpspastoor, 
welk pogen eveneens niet tot een blijvend resultaat kon komen 1 6 1 ) . 

Begin Augustus 1905 verscheen er in „De Tijd" een ingezonden 
stuk, getekend door C. H., die de lezers in kennis wilde stellen van 
de grote plannen, welke in een klein Brabants dorpje ontworpen 
waren 1 6 2 ) . Het stuk was van de volgende inhoud: 

„Wie der lezers had voor een half jaar ooit van Boerdonk 
gehoord ? Ook nu nog zal het voor velen onbekend zijn, 'of
schoon het zich, sinds een half jaar, een zekere naam verwerft 
door de waarlijk grote zielenijver van zijn pastoor, den 
Z.E.H.G. van Schijndel. Tot een bezoek uitgenodigd, leerden 
wij de grote plannen kennen van dien echt apostolischen man. 
Hij sprak ons van de missies, van het groot gebrek aan 
priesters, van het goede dat daar te stichten is als er slechts 
krachten zijn om te beginnen, van de vele roepingen, die uit 
gebrek aan middelen voor de missie en zo voor de Kerk ver
loren gaan". 

De pastoor steldfe zich daarom voor de roepingen van onbemiddelden 
voor missionaris of missiezuster te verzekeren, andere, van meer be
middelden te vergemakkelijken door de stichting van een N e d e r 
l a n d s m i s s i e h u i s . De schrijver legde er heel sterk de nadruk op, 
dat zulk een missiehuis van Nederlandse oorsprong, waar men van 
Nederlandse gebruiken en taal niet behoefde af te wijken, de voor
keur verdiende boven andere missiehuizen. Hij vraagt daarom de 
medewerking van allen. Het „goud van den rijke of het penningske der 
weduwe", alles is welkom. 

Wie was die pastoor en hoe kwam hij tot die plannen? 
Na zijn priesterwijding was Gerardus van Schijndel eerst enige tijd 

kapelaan geweest te Waspik, te Stratum en te Beek-en-Donk. Hij 
voelde veel voor het missiewerk en wilde dan ook zelf missionaris 
worden.» Hij trad dan in bij de Witte Paters van Lavigerie en kwam 
in Algiers in het noviciaat. Daar ondervond hij veel, wat, naar zijn 
zeggen, een Nederlander tegen de borst stuitte en verliet daarom het 
noviciaat. De Franse mentaliteit verdroeg hij niet en noemde deze dan 
ook voor een Nederlander totaal ongeschikt1 6 3). Uit Algiers terug
gekeerd, wordt hij eerst weer kapelaan te Waspik en daarna pastoor 

1 β 1 ) Voor de geschiedenis van deze stichting werden als bronnen gebruikt : Het 
memoriale der zusters, door pastoor Van Schijndel eigenhandig geschreven ; dit 
berust bij den Z.E.H. Vingerhoets te Tilburg, directeur der zusters van Boerdonk ; 
verder enige brieven van den stichter aan den rector van Sparrendaal, te Vught. 
Ook hadden wij een onderhoud met den Z.E.H. Van de Nooit, te Haarsteeg en met 
enige oud-leeriingen van pastoor Van Schijndel. 

1 8 2 ) De Tijd, 1905, 5 Augustus. 
1 6 3 ) We laten deze uitdrukkingen natuurlijk geheel voor rekening van pastoor 

Van Schijndel. 
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te Boerdonk, bij Erp (N.B.). Daar gaat hij de plannen, die intussen 
bij hem zijn gerijpt, ten uitvoer brengen. Aanvankelijk voelt hij er niets 
voor zelf een congregatie te stichten en daarom gaat hij bij verschil
lende missiehuizen vragen een specifiek-Nederlandse afdeling op te 
richten: zuiver Nederlands van opbouw en inrichting, met enkel Neder
landers als leden, werkend met eigen Nederlandse middelen en dat : 
uitsluitend voor de missies. Zijn idee was dus : door anderen zijn plan 
te doen uitvoeren. Hij zal wel zorgen voor de nodige finantiën. Ner
gens vindt hij echter/ medewerking. Daarom begint hij zelf maar met 
de stichting. Reeds in Augustus 1903 had hij verlof gevraagd aan zijn 
bisschop, Mgr. W . van de Ven, om een Nederlandse congregatie voor 
mannen en een voor vrouwen te mogen oprichten. De bisschop keurde 
het idee goed en drukte zijn warme sympathie uit, maar maakte on
middellijk bezwaren vanwege het gebrek aan fondsen. Om hierin te 
voorzien richt pastoor Van Schijndel een tijdschrift op, ,JDe Sint An-
toniusbode", waarvan hij zelf de redacteur is. Meer dan 11000 abonné's 
weet hij te winnen. Zo krijgt hij een kapitaaltje bijeen en kan hij met 
de uitvoering van zijn plan beginnen. Bij het zoeken naar medewerkers 
voor zijn propagandablaadje komt hij in de abdij van Heeswijk in aan
raking met den leraar aldaar, H. J. van Noort 1 6 4 ) . Deze suggereert 
hem liet idee, eerst met de stichting voor jongens te beginnen. Immers 
de pastoor betaalde reeds voor verscheidene studenten het studiegeld 
op het seminarie, op voorwaarde natuurlijk, dat ze dan later missio
naris zouden worden. Op aanraden van Van Noort werd dan in de 
pastorie van Boerdonk een begin gemaakt met de cursus in de wijs
begeerte. Een vijftiental studenten namen er aan deel ; verschillenden 
onder hen hadden hun voorbereidende studies gemaakt te Heeswijk, 
en kwamen nu naar Boerdonk, op aanraden van hun leraren, die zeer 
sympathiek stonden tegenover de nieuwe instelling ; anderen kwamen 
uit het college der kruisheren te Uden. Van de Noort doceerde philo
sophie, de andere vakken werden door den pastoor zelf gegeven. Men 
moet eens een bezoek aan de pastorie van Boerdonk gebracht hebben 
en zich door den tegenwoordigen herder laten wijzen in welk lokaal 
die studenten waren gehuisvest, om zich een idee te kunnen vormen 
van de werkelijk armoedige toestanden, waarin die jonge mensen voor
bereid werden op hun toekomstig missieleven. Trouwens „zich ver
sterven, armoede beoefenen" vormden meestal het onderwerp van de 
geestelijke onderhoudjes van den stichter met zijn jongens. Toch kon 
de vicaris-generaal, die op last van den bisschop, de kerkelijke visitatie 
hield, niet anders getuigen dan dat hij uiterst voldaan was over de 
goede geest, welke onder die groep studenten heerste. 

Het schijnt, dat Mgr. Fallize, apostolisch vicaris van Noorwegen, 
pogingen gedaan heeft, om deze stichting aan zich te verbinden en zo 

IM) Tegenwoordig pastoor van de Haarsteeg, bij Vlijmen. 
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deze toekomstige missionarissen voor zijn missiegebied te verwerven. 
Maar men is niet tot een accoord kunnen geraken. 

Bisschop Van de Ven had graag gezien, dat pastoor Van Schijndel 
van zijn stichting een seculiere congregatie zou maken, omdat dan, 
volgens het toen geldend Kerkelijk Recht de bisschop zelf de zaak 
kon goedkeuren, tenminste voorlopig. t 

Jammer genoeg ondervond de pastoor niet overal medewerking en 
sympathie. Vele wereldgeestelijken en missionarissen lachten met zijn 
plannen ; trouwens het karakter van pastoor Van Schijndel gaf er ook 
wel aanleiding toe : royaal in missieijver en groot wat idealen betreft, 
maar streng, scrupuleus, ja kleingeestig in het dagelijks leven. Een 
missionaris van het H. Hart, verder onbekend, schreef tegen hem en 
zijn stichting artikelen in het „Huisgezin" en een verweerartikel door 
Van Noort werd door de redactie van dit blad geweigerd. In „De 
Tijd" verscheen een ingezonden stuk, ondertekend door C. Vullings, 
m.s.c, waarin op heel ernstige wijze stelling werd genomen tegen het 
„Hollands" karakter van de nieuwe stichting en ook tegen den per
soon van den stichter ze l f 1 6 5 ) . Schrijver betoogde, dat er absoluut 
geen behoefte bestond in ons land aan een nieuw studiehuis voor 
missionarissen en dat het zogenaamd „specifiek Hollands karakter" 
ook gevonden kon worden in andere missiehuizen, b.v. in het missie
huis van Tilburg, dat sedert vijftien jaar uitsluitend Nederlands is, 
Nederlandse bediening en Nederlandse studenten heeft en daaren
boven missie in eigen Oost. Helemaal niet sympathiek klinken de 
volgende woorden, gericht aan het adres van pastoor Van Schijndel : 

„Niet van eenieder is het de taak priesters op te leiden en 
missionarissen te vormen. De goede wil van een „ijvervolle" 
pastoor en de offers door een „Antoniusbode" ingezameld, 
zijn daarvoor niet toereikend. De vraag naar het hoe is hier 
de eerste en blijft de voornaamste, en dat is een vraag naar 
opvoedkunde en wetenschappelijke bekwaamheid, naar leer
krachten en leermethoden. Als men zijn jongen naar een in
richting van onderwijs zendt met het doel hem voor een be
paalde levenstaak te bekwamen, dan is men gewoon naar 
zulke dingen te vragen. Met hoeveel meer reden en recht als' 
er sprake is van een priesterseminarie of zijn daar wellicht 
„ijver" en „goede wil" voldoende 7 ̂ fat er in Boerdonk -wordt 
opgezet, wekt in dit opzicht al heel weinig vertrouwen. Van 
bisschoppelijke goedkeuring en bescherming is tot hiertoe dan 
ook niets gebleken en de „Sint Antoniusbode" is wel aller
minst geschikt dat vertrouwen in te boezemen". 

Dat klonk wel zeer pijnlijk voor pastoor Van Schijndel. Op 

івв) De Tijd, 1905, 8 Augustus. 
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12 Augustus verschijnt een antwoord, weer van C. H., aan C. Vul-
l ings 1 6 6 ) , waarin gezegd wordt, dat het nieuwe missiehuis met het
zelfde recht, hetwelk andere missiehuizen in hun opkomst hadden, de 

^milddadigheid der katholieke landgenoten mag inroepen. De pastoor 
zelf wees in een ander artikel1 6 7) op eigen onbekwaamheid, maar 
d^ar hij geen „bekwame4' handen had kunnen bewegen om zulk een 
missiehuis te stichten, was hij zelf maar begonnen, overtuigd dat er 
noodzakelijk een komen moest. 

De grote moeilijkheden beginnen voor het missiehuis van Boerdonk 
eerst in het derde jaar, als men overgaat tot de cursus van theologie. 
Men vond een nieuwen professor voor de philosophie, pater Jos 
Boumans van het missiehuis „Sparrendaal" te Vught, terwijl Van de 
Noort de theologie voor zijn rekening zou nemen. Ook de belangstel
ling van bisschop Van de Ven was gaan verminderen, omdat de 
pastoor te eigenzinnig was en niet naar goede raad wilde luisteren. 
Dat getuigen ook anderen, die hem gekend hebben, dat Van Schijndel 
de man er niet naar was om zich door iemand, wie dan ook, te laten 
leiden; raad inwinnen bij anderen deed hij niet, of hij handelde er 
minstens niet naar. Dit zal wel de voornaamste reden geweest zijn van 
de ontbinding van het instituut. Op raad van den bisschop zochten de 
studenten elders een onderdak of keerden in de wereld terug. 

Karakterfouten en gebrek aan medewerking hebben dit in zich zo 
edel initiatief doen mislukken. 

Het andere plan van den pastoor, de oprichting van een congregatie 
van zusters, is echter, alhoewel met veel tegenspoed en tegenwerking, 
gelukt. Na ook weer verschillende vergeefse pogingen om bij bestaande 
congregaties een afzonderlijke afdeling, uitsluitend voor de missies, 
op te richten, vroeg pastoor Van Schijndel, in 1905, aan den bisschop 
verlof om zelf een congregatie te mogen oprichten. De bisschop ver
wees hem naar Rome, dat in negatieve zin op zijn suppliek ant
woordde 1 6 8). Men gaf hem de raad zijn postulanten in een andere, 
goedgekeurde congregatie onder te brengen 1 6 9). Met alle eerbied en 
onderdanigheid bleef hij echter de zaak der missie bepleiten, tot hij 
eindelijk, op 1̂7 Februari 1913, een gunstige beschikking mocht ont-
лгапдеп en verlof bekwam een Nederlandse zustercongregatie te 

ιββ) D e Tij^ icos, 12 Augustus. 
1 β 7 ) De Tijd, 1905, 18 Augustus. 
1 β 8 ) Vgl. W. Nolet, Het katholieke Nederland, III, blz. 132. 
1 β β ) Antwoord van de Congregatio de Propaganda Fide, protocolle 77519, 25 Julli 

1907, gericht aan Mgr. Van de Ven : „Petitlo laudati sacerdotís ea qua prope sita 
est forma adsumi neqult Suadendum potius eidem .esset, ut si hollandicis puellis 
religiosam vocationem habentìbus, atque fidel propagandae ardore flagrantibus con-
sulere velit, easque utique sub alicuius ex jam existentibus pus institutis regulis, in 
hollandicam quamdam congregationem vel domum colligat : qua prefecto ratione 
earum in Deum pietati atque animarum zelo optime quidem providebit". Een afschrift 
hiervan berust in het archief van het missiehuis Sparrendaal. 
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stichten, met het bijzonder doel zich te wijden aan liefdewerken, hoofd' 
zakelijk in de vreemde missies. De congregatie der missiezusters fran
ciscanessen van den H.Antonius was gesticht170). 

In April 1924, de patoor heeft het zelf niet meer mogen beleven171), 
vertrokken de eerste missiezusters van deze congregatie naar de missie 
van Noorwegen. In 1926 werden er uitgezonden naar Belgisch Kongo 
en in 1931 naar Borneo. Het werk van den „onbekwamen", nederigen 
pastoor Van Schijndel bleek toch de zegen van „boven" te bezitten. 

1T0) Moederhuls te Asten, Noord-Brabant. 
1T1) HIJ stierf op 11 September 1923. 

/ 

117 



VIERDE HOOFDSTUK 

D E MISSIEACTIE IN D E TWINTIGSTE E E U W 

Nederland getroostte zich vele offers voor het missiewerk. Meer dan 
850 Nederlandse priesters verlieten gedurende de 19de eeuw het 
vaderland om in den vreemde te gaan werken aan de uitbreiding van 
het Rijk Gods 1 ) . Daarvan vertrokken er alleen al ongeveer 260 naar 
Noord-Amerika, terwijl er ruim 300 werkzaam waren in de Neder
landse overzeese gewesten2). Op te merken valt, dat in de eerste helft 
van de 19de eeuw, de Nederlandse missieactie bijna grotendeels ge
concentreerd \fras op de koloniale missies en op Noord-Amerika ; maar 
na 1860, wanneer verschillende buitenlandse congregaties zich in ons 
land vestigen, wordt de missiebelangstelling van de Nederlandse 
katholieken meer internationaal georiënteerd. Vele missielanden gaan 
au profiteren van Nederlands missieliefde. Hoe valt dit te verklaren ? 
De oudere, reeds lang in ons land gevestigde orden of congregaties, 
zoals de jezuïeten, dominicanen en redemptoristen, nemen de koloniale 
missies over, daar zij alleen beschikken over een voldoend aantal 
leden. De nieuwe, buitenlandse congregaties zijn in haar eerste op
bloei. Meestal bedienen zij reeds missies voor zij zich hier vestigen 
£n de eerste Nederlandse leden vertrekken dan ook naar missiege
bieden, waar zij samenwerken met medebroeders van andere nationali
teiten. Op de duur echter, door het groot succes dat deze vreemde 
congregaties hier in den lande hebben, kunnen zij overgaan tot het 
stichten van aparte provincies of afdelingen met een eigen missie
gebied. Daarenboven waren de koloniale missies niet zo een aanlokke
lijk terrein voor een pas beginnend instituut : er bestond weinig in
teresse voor deze missies bij de katholieken van het moederland, die 
эок haast geen deel namen aan koloniale ondernemingen, terwijl het 
werk zelf aldaar door allerlei hinderpalen belemmerd werd 3). 

1 ) Zie Bijlage VIII, waar blo-bibliographlsche bijzonderheden gegeven worden 
э ег de Noord-Nederlandse priester-missionarissen, die vóór 1900 naar de missie ver
trokken. 

2) Zie Bijlage VII, d, waar een overzicht gegeven wordt van het arbeidsterreln 
Jer Nederlandse missionarissen. 

3) Vgl. G. Brom, in Dictionnaire de Théologie Catholique, XII, col. 79-96 ; zie 
col. 90: l es missions; Th. Bekkers, in HM, 12 (1930-1931). blz. 72-75. 
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Ook de m e d e w e r k i n g d e r g e l o v i g e n in het vaderland is 
nog niet georganiseerd. De missionerende orden en congregaties 
werken nog te veel ieder voor zich, zonder voldoende contact met 
elkaar. Het zélateurs- en zelatricenwerk begint zich te ontwikkelen, 
maar van een eigenlijk bewust lekenapostolaat is meestal nog geen 
sprake. Het missiewerk wordt nog te veel beschouwd als een mooie, 
edele actie, welke aan de door God geroepenen moet worden over
gelaten. De medewerking met de missionarissen, de steun aan de 
missies is nog te veel aan allerlei banden van natuurlijke beschouwingen 
en sympathieën gekluisterd. Niet dat we hiermee een blaam willen 
werpen op dat wat tot nu toe geschied is. Integendeel ! Elke missio
naris vindt het meest daadwerkelijke belangstelling bij bloedverwanten 
en vrienden, maar op deze grondslag moet voortgebouwd worden : de 
missiegedachte en de missiesteun moet gemeengoed worden der massa, 
een offer van de gemeenschap. Het gaat toch immers om de uitbreiding 
van het Rijk Gods. Men moet niet aan missieactie doen uit vriend
schap, maar uit plichtsbesef. 

Talrijke missiehuizen en missieverenigingen hadden de ondersteu
ning van bepaalde missiegebieden op het oog. Daarom is het niet te 
verwonderen, dat de a l g e m e n e m i s s i e a c t i e a c h t e r u i t gaat. 
Vooral het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs geraakt aan
merkelijk in verval. Beliepen de inkomsten in het jaar 1889 nog 
frs. 153.329 en in 1897 zelfs frs. 176.835, in 1913 is dit cijfer terug
gelopen tot frs. 61.6724). Wellicht is deze achteruitgang ook mede 
te verklaren door het „Franse" karakter van dit Genootschap5). De 
„Annalen" bevatten nooit brieven van Nederlandse missionarissen of 
artikels over Nederlandse missies, terwijl men dat in overvloed vinden 
kan in de verschillende almanakken en tijdschriften der missiehuizen. 
Vanzelfsprekend ook wil men het „Genootschap" niet meer als een 
algemeen liefdewerk beschouwen, maar als een van de vele. Op veel 
plaatsen is het dan ook in vergetelheid geraakt ; men weet weinig of 
niets meer van zijn doel, zijn zegenrijk streven en belangrijke geeste
lijke voordelen6). 

Een h e r o p l e v i n g , een hernieuwing is η o o d ζ а к e 1 ij к. Te
meer omdat juist nu voor de uitbreiding der Kerk in de heidense 
landen kritieke tijden zijn aangebroken. De zendingsarbeid der Pro
testanten neemt reusachtige afmetingen aan. Ook de Mohammedanen 
beginnen intensief aan propaganda te doen. De langdurige wereld
oorlog veroorzaakt geweldige verliezen aan missiepersoneel en missie
kapitaal, terwijl tevens de hoogachting en waardering voor de christe-

4) Zie Bijlage III, a, en AVG, 1918, blz. 50. 
e) De hoofdzetel van het Genootschap bevond zich te Parijs-Lyon ; het hoofd

bestuur bestond uitsluitend uit Franse geestelijken en leken. 
e) Vgl. de inleiding op de brochure De Voortplanting, Sint Michielsgestel, 1917. 
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lijke beschavingsarbeid der Europeanen voor een groot deel te niet 
gaat. Nederland blijft van de oorlog gespaard en in deze positie van 
neutraliteit wordt de blik van velen verruimd. Op allerlei gebied wor
den steunacties georganiseerd. Ook de noden der missies raken be
kend. Daarom groeit het verlangen om de missieactie te steunen en 
meer populair te maken. Al "zijn de tijden moeilijk, toch moeten er 
middelen gevonden worden tot redding 7 ). 

De eerste noodkreet wordt vernomen over d e m i s s i e in de 
k o l o n i a l e g e w e s t e n . Ietwat pathetisch schrijft men reeds in 
1895: 

„De zedelijke schuld welke Nederland heeft aangegaan 
jegens Indie is ontzettend ; is ene, die nooit met goud betaald 
kan worden, is ene, welke nooit op enigerlei wijze kan goed
gemaakt worden.. ." 8 ) . ' 

Tot geruststelling der katholieken voegt dé schrijver er aan toe : 

„Het geestelijk voorgeslacht van ons, Nederlandse katho
lieken, staat in dezen buiten het geding — een gelukkige om
standigheid, welke allerminst tot de conclusie mag leiden dat 
het katholieke gedeelte van. ons volk niet met alle kracht zou 
behoren mee te werken om goed te maken wat misdaan werd. 
De onderdrukte en vervolgde katholieken van vorige eeuwen 
dragen geen schuld aan het allergrootst verzuim, het aller-
schromelijkst onrecht jegens Indie gepleegd, dat terwille van 
de handel, terwille van geldelijke voordelen de verspreiding 
van het christendom stelselmatig werd tegengehouden". 

Actie moet er gevoerd worden. Een leek slaat de hand aan de ploeg : 
het Tweede Kamer-lid, W . H. Boogaardte). In 1908 vormt hij reeds 
het plan een organisatie in het leven te roepen tot ondersteuning der 
koloniale missies10). Spoedig vindt hij instemming, ook van hoogge
plaatste geestelijke zijde. De bisschop van Breda, Mgr. P. Leyten, 
drukt in een instructie aan de geestelijkheid van zijn bisdom, er zijn 
spijt over uit, dat de eigen missies op de achtergrond zijn geraakt en 
vermaant de pastoors de gelovigen er toe aan te sporen meer vooi 
deze missies te doen 1 1 ) . Ook de aartsbisschop, Mgr. H. van de Wete
ring, beveelt in zijn vastenbrief van het jaar 1909 heel speciaal in de 
liefdadigheid aan : „De Hollandse missies in Oost- en West-Iirdië, 
waar onze religieuzen met zoveel opoffering en toewijding arbeiden 

7) J. Smit In De Tijd, 1920, 17 Mei. 
8) De Tijd, 1895, 7 Mei. 
e) Boogaardt was een oud-Indisch ambtenaar en geboren Indo-Europeaan, teveiu 

oud-redacteur van de Koerier In Batavia, dus een kenner van Indie en Indische toe
standen. 

ι») KMT, 1 (1917-1918), blz. 27. 
1 1 ) Zie Collectio Epistolamm pastoraliom... diócesis Bredanae, IV, blz. HS 
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aan de bekering der bevolking onzer eigen kolonies, en waar zo on
gekend veel meer zou kunnen gedaan worden, als de geldmiddelen 
het toelieten". 

Tussen plan en uitvoering verloopt nog wel enige tijd. Op heel 
typische wijze komt in een anoniem artikel in „De Tijd"12) tot uiting 
wat er aan het broeien is. De schrijver drukt daar zijn verbazing uit 
over het feit, dat van de 26 missionarissen, die in 1909 vanuit het 
missiehuis te Tilburg naar de missies vertrokken, er slechts vier be
stemd waren voor Nederlands Indie. Verontwaardigd vraagt hij 
zich af : 

„Hoe komt een Nederlands missiehuis er toe van 26 missio
narissen er 22 te zenden naar den vreemde en slechts vier ter 
bekering van Nederlandse onderdanen? Zou het missiehuis 
dan niet begrijpen welk een groot Nederlands belang het daar
mede verwaarloost en dat er geen beter middel is ter bevesti
ging van ons gezag in,de Oost, ter bevordering tevens van 
beschaving en welvaart dan de verspreiding van de christe
lijke godsdienst?" 

Het missiehuis, bedoeld is dat der missionarissen van het H. Hart, 
reageerde op dit artikel door te wijzen op het gebrek aan stoffelijke 
middelen der Nederlandse koloniale missie. 

Voor de missieactie is vooral het jaar 1912 vruchtbaar geweest. In 
allerlei krantenartikelen wordt er gewezen op het tekort aan belang
stelling voor de Indische missies. Van een dezer artikelen geven we 
enige citaten, omdat deze zo juist tot uitdrukking brengen wat er leeft 
bij de vrienden der Indische missie. Iemand, .die ondertekent : V. ,G., 
schrijft als volgt1 3): 

„Er is vroeger reeds gewezen op verschillende tekorten 
bij de Nederlandse katholieken ; tekort in de politiek, in het 
onderwijs, in de wetenschap enz. En het had goede gevolgen. 
Enige mannen met kennis en wilskracht trokken zich de zaak 
aan, de katholieke pers zorgde voor de aanmoediging en voor
lichting en bekendheid in ruimer kring en met voldoening 
kunnen wij thans getuigen, dat deze tekorten zeker aanmerke
lijk verbeterd zijn. De wetenschap, dat het Nederlandse katho
lieke volk in grote mate overtuiging en liefde heeft voor zijn 
geloof en goed recht, dat het kracht en doorzettingsvermogen 
genoeg heeft om een euvel, eenmaal gekend, ook uit de weg 
te ruimen, geeft mij de moed om nog eens op een tekort te 
wijzen bij onze Nederlandse katholieken. Ik bedoel een tekort 
aan belangstelling voor de kerstening van Oost-Indië... Het 

12) De Tijd, 1909,· 17 Augustus. 
M) De Tijd, 1912, 29 Maart. 
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kleine Holland bezit de onmetelijke kolonie van Insulinde en 
toch. . . is Oost-Indië bij de katholieken schier onbekend... 
29 millioen zielen in onze eigen Nederlandse koloniën te kun
nen brengen tot Christus en Zijn Kerk, wat een heerlijk ideaal 
voor onze Nederlandse jonge mannen, die in zich de over
tuiging dragen, dat tot hen het woord gericht is : Gaat en 
onderwijst... Te kunnen werken onder Hollandse vlag, ten 
bate van Hollandse onderdanen, wat kan een katholiek missio
naris, die zijn geboortegrond liefheeft en op zijn vaderland 
groot gaat, meer aantrekken en begeesteren... ? Toch is het 
aantal missionarissen in Oost-Indië geheel onvoldoende. Als 
wij daartegenover beschouwen hoeveel Hollandse missiona
rissen er werkzaam zijn in vreemde streken... missionarissen, 
die waarschijnlijk ook voor het merendeel hun eigen koloniën 
boven een vreemd arbeidsveld zouden hebben gekozen, wan
neer de gelegenheid hun daartoe was aangeboden, dan moeten 
wij erkennen, dat de katholieken van Nederland hun plicht 
tegenover de koloniën niet hebben begrepen zoals het be
hoort . . . . 

Resumerend stelt de schrijver de volgende feiten vast : 

,.1. Wij hebben te weinig belangstelling voor Oost-Indië in 
het algemeen en voor het aldaar te volbrengen missiewerk in 
het bijzonder ; 2. wij hebben slechts weinig priesters in Oost-
Indië en zeer vele in andere landen ; Э. wij besteden slechts 
geringe sommen voor de evangelisering van Indie en kunnen 
de vergelijking met de protestanten niet onderstaan". 

Wat moet er nu volgens dezen schrijver gedaan worden ? De alge
mene belangstelling moet worden opgewekt ; de gelegenheid worden 
opengesteld aan alle Nederlandse missionarissen om naar Nederlands 
Indie te gaan en daarvoor is vooral nodig : ruimer financiering14 ). 
Als nu invloedrijke personen maar willen beginnen. 

Het is duidelijk, dat een vereniging dit alles zou kunnen bereiken. 
Nu vindt dan ook het plan van W . H. Boogaardt een sympathiek ont
haal. De „Gelderlander" betuigde volle instemming16). Ook het 
„Liefdewerk tot ondersteuning der Nederlandse missionarissen", op
gericht in het groot-seminarie van Roermond, verklaarde er zich mede 
accoord1 6). 

Op 9 September 1912 heeft te 's-Hertogenbosch, in tegenwoordig
heid der provinciaals derç orden en congregaties, die missies hebben in 
de Oost, 'de vergadering' plaats, in welke de „ I n d i s c h e V e r e n i -

" ) De Tijd, 1912. 1 April. 
**) De Gelderlander, 1912, б April. 
" ) De Tijd, 1912, 8 Juni. 
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g i n g v a n N e d e r l a n d s e K a t h o l i e k e n " wordt opgericht17). 
Het is wel typerend, dat het volk de naam van deze vereniging on
middellijk omdoopt in de „ I n d i s c h e M i s s i e v e r e n i g i n g " , 
welke naam later ook de officiële wordt1 8) . 

Bij de oprichting stond de bedoeling voor, dat de nieuwe vereniging 
niet zou optreden als concurrente der bestaande broederschappen, die 
gelden inzamelen voor de vreemde missies. De hoofdgedachte bij de 
stichting was en is altijd gebleven : 

„De belangstelling onder de Nederlandse katholieken voor 
de missies in de eigen koloniën wakker te roepen, de centrali
sering te bewerken van de arbeid ter verkrijging van rijks
subsidies, ter verzekering van wettelijke steun en ter propa
gering van de missiebelangen ; in het kort dus zorg te dragen, 
dat de koloniale missies niet ten achter worden gesteld bij de 
vreemde missies. De vereniging kiest haar eigen weg en zal 
andere verenigingen met gelijksoortige doeleinden niets in de 
weg leggen, integendeel, wanneer de belangen evenwijdig 
lopen, zal zij deze laatsten van harte steunen". 

Om te voorkomen, dat de grote massa onder de katholieken, die 
gewoon is haar kleine offers te schenken aan de verschillende genoot
schappen, zou ophouden deze te steunen, werd opzettelijk de jaarlijkse 
contributie betrekkelijk hoog gesteld, nl. f2.50. 

Op 22 Juni 1912 werd de goedkeuring ontvangen namens het Neder
lands episcopaat en 14 November d.a.v. verkreeg men ook de ko
ninklijke toestemming. 

In het huishoudelijk reglement wordt de doelstelling der Indische 
Missievereniging alsvolgt omschreven : 

„De vereniging heeft alleen het oçg op de verwaarlozing 
van onze nationale plicht, om onze eigen koloniën te helpen 
kerstenen, aan eigen onderdanen de voorkeur te geven boven 
de ons totaal vreemde ongelovigen". 

Volgens de statuten, artikel 4, tracht de vereniging het doel te be
reiken -door : 

„1. zowel door middel van de pers, als door middel van 
propagandavergaderingen en tentoonstellingen en zo nodig 
door middel van adviezen aan de bevoegde lichamen en autori
teiten, bekendheid te geven aan het innerlijk streven der ver
eniging en daardoor in wijdere kringen in Nederland belang
stelling te wekken ; 2. het verkrijgen van geldelijke en morele 
steun van staatswege en van particulieren ; 3. het behulpzaam 

«) KMT, 1 (1917-1918), blz. 27 v.v. 
«) KMT, 4 (19204921), blz. 67; 5 (1921-1922), blz. 8. 
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zijn aan katholieke ouders fn de koloniën bij de studie en 
huisvesting van hun kinderen in het moederland"19). 

Enige jaren later, in 1917, kreeg de Indische Missievereniging haar 
eigen tijdschrift : „O η ζ e M i s s i ë n i n O o s t - e n W e s t - I n d i ë " , 
dat spoedig de gemakkelijker naam aannam van „ K o l o n i a a l 
M i s s i e t i j d s c h r i f t " . Het wil katholiek Nederland op de hoogte 
houden van de arbeid der missionarissen in de koloniën. Hierdoor 
voorziet het in een behoefte, want de Indische missies zijn onbekend 
en daarom ook onbemind. Toch scheen men niet te kunnen begrijpen, 
dat de Indische Missievereniging geenszins de bedoeling. koesterde 
slechts één enkele missie te steunen. De redactie van het tijdschrift 
verklaarde dan ook : 

„Het zou het bestuur (der Indische Missievereniging) 
spijten, als door de oprichting en de werkzaamheid harer 
leden ook maar één cent onttrokken werd aan het Genoot
schap tot Voortplanting des Geloofs, en H. Kindsheid, aan 
den Claverbond, aan de St. Dominicuspenning, of het Hof-
bauerliefdewerk" 2 0 ) . 

Maar we zijn enigszins de gebeurtenissen vooruitgelopen. Het ini
tiatief immers van de Indische Missievereniging had ook bij vele 
anderen hét missievuur ontstoken, waardoor deze vereniging zelf in 
het gedrang komt. Er ontstaat een m e n i n g s v e r s c h i l omtrent de 
voorrang tussen het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs en 
de Indische Missievereniging ; een strijd welke wel alleen met de pen 
en het woord wordt gevoerd, maar waarin enkele al te ijverige missie
vrienden soms het eigenlijk doel van alle missieactie uit het oog ver
liezen. 

In sommige artikelen, handelend over de Indische missies, wordt 
wel heel bijzonder de nadruk gelegd op het n a t i o n a l e k a r a k t e r 
dezer missies. Er werd gezegd, dat men als Nederlands staatsburger 
en als Nederlands katholiek redenen te over had om de nieuwe ver
eniging, de Indische Missievereniging namelijk, te steunen21). Tegen 
die zogenaamde „nationale" motieven komt enige reactie. Men gaat 
wijzen op de noodzakelijkheid van een gecentraliseerde actie voor het 
a l g e m e e n missiewerk. Allerlei voorstellen worden gedaan om een 
juiste oplossing te vinden. Zo verschijnt, heel opportuun, in 1913, in 
Nederlandse vertaling, het werkje van Herman Fischer : „Jesu letzter 
Wille", met als titel Het missiewerk naar voren22), waarin zeer spe-

« ) KMT, 1 (1917-1918), blz. 143. 
«o) KMT, 1 (1917-1918), blr. 72. 
21) De Tijd, 1912. 13 October. 
22 ) H. Fischer, Het Missiewerk naar voren, naar het Duits bewerkt door J. Hen

dricks, s.v.d., Steil, 1913. 
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ciaal gewezen wordt op de plicht der gelovigen het missiewerk te 
steunen ; en als de beste manier om de missies te hulp te komen, wordt 
aangewezen : aansluiting bij de giote missiegenootschappen 2 3 ). 

De eerste, die een grootscheepse missieactie wil zien ontstaan, is 
J. L. J a n s e n , c.s.s.r. Aangezet door de geweldige missieactie der 
Amerikaanse protestanten, publiceert hij in het priestertijdschrift 
„Nederlandse katholieke Stemmen', van 1914, een brandend artikel: 
„IJver v o o r de v r e e m d e m i s s i e s " 2 4 ) . 

„Het protestantse voorbeeld," schrijft hij, „hçeft zijn nut 
om de ijver onzer geestelijkheid en gelovigen meer en meer 
aan te sporen. Het snelle tempo waarin wij leven, duldt geen 
dralen ; of nu of nooit ; weldra kan het te laat zijn : weldra 
kan de deur worden gesloten, of zal het protestantse missie
werk ons onafzienbaar voor zijn, — tot ondergang van velen". 

Hij vraagt zich dan verder af of het niet mogelijk is het katholieke 
volk te begeesteren voor het edele missiewerk, zoals het aan het ver
deelde protestantisme mogelijk is. Hij wijst er op, dat ons volk liefde 
en offervaardigheid in ruime mate bezit, maar wacht op het bezielend 
woord der priesters om tot daden over te gaan. 

Dit artikel doet een indrukwekkend beroep op de priesters de missie
actie te doen doordringen in de zielzorg : 

„Wij aarzelen niet te zeggen, dat een algemene en blij
vende, van de geestelijkheid uitgaande opwekking tot ijver 
voor het missiewerk, een hoger vlucht aan het godsdienstig 
leven zal geven ; tot groter edelmoedigheid in de dienst van 
God zal stemmen ; in vele kringen het egoïsme, de kleinzielig-

·- heid en enghartigheid zal beschamen ; aan vele katholieken 
die al te veel met hun tijdelijke zaken bezig zijn, hoger idealen, 
hoger levensopvatting zal geven". 

Pater Jansen wil de missie-idee verspreid zien onder de kinderen, 
op pensionaten van jongens en meisjes : ja heel het katholieke volk 
moet aan deze grote zaak dienstbaar gemaakt worden2 5). 

Evenals later L. van Rijckevorsel, steunt ook pater J. L. Jansen op 
de kennis van het missiewezen, welke kan bevorderd worden door het 
houden van lezingen, het verspreiden van missietijdschriften en het 
inrichten van volksbibliotheken. 

Pater Jansen bereidde door'zijn artikel het terrein voor bij de wereld-
geestelijkheid, van wie alle actie op de massa moet uitgaan. Wanneer 
de grote stoot gegeven wordt door Van Rijckevorsel, dan zijn de 
priesters -gereed die stoot op te vangen en in daden om te zetten. 

88) Fischer, a.w., biz. 86 en 125. · 
^ ) NKS, 14 (1914), biz. 182-188, 212-218. 
*») T.a.p., biz. 212. 
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In de jaren 1915 en 1916 verschijnen er twee brochuren, die de 
aanleiding geworden zijn tot een grondige hernieuwing van heel de 
missieactie in Nederland: Missie en Missieaciie26) en Missieactie in 
Nederland21). Ze waren geschreven door den jongen jezuïet, nog 
geen priester, L. v a n R ij с к e ν o r s e 1, die juist uit Java was terug
gekeerd om hier zijn theologische studies te doen. Door zijn Duitse 
medebroeders te Valkenburg leerde hij de activiteit kennen, welke de 
Duitse missieactie toen ontplooide ; met aandacht doorlas hij het Zeit
schrift für Missionswissenschaft. Dat alles gaf hem aanleiding de 
organisatie van de missieactie op grote schaal, hier in Nederland, aan 
de orde te stellen28). 

Het beginsel, waarvan hij uitgaat, is : Elke katholieke leek moet aan 
de missieactie gaan deelnemen ; het gehele katholieke volk moet er 
daadwerkelijk in betrokken worden. Als voorbeeld van actie zweeft 
hem voor ogen de Amerikaanse katholieke „Church-Extension-So
ciety". 

Van Rijckevorsel's eerste brochure Missie en Missieactie is meer 
bedoeld als een algemene opwekking. Het eerste hoofdstuk wordt ge
wijd aân het noodzakelijk karakter van het missiewerk der Kerk; de 
volgende twee hoofdstukken wijzen op het gevaar van de kant der 
protestantse actie, terwijl dan in het laatste hoofdstuk de noodzakelijk
heid wordt aangetoond van één machtige organisatie ter regeling van 
de missiesteun. 

„Wat moet er van de missievereniging terecht komen, wan
neer haar energie en levenskracht bestaat in de welsprekend
heid van een toevallig in patria vertoevende missionaris of 
in de vaak wispelturige ijver van enige zelatricen7... Hoe 
zal men ooit komen tot één groot lichaam, machtig door geld
middelen, machtig door zijn ledental, dat in staat is, bij elke 
locale uitbreiding zijn volle krachten op één punt te concen
treren, dat door zijn grootse resultaten ook den buitenstaander 
weet te begeesteren 7 Hoe zal men zo iets bereiken, wanneer, 
gelijk in ons vaderland, de gehele missieactie bestaat in het 
ijveren van enige dikwijls finantieel zo zwakke genootschap
pen? Hoe droevig is het te zien, dat in één stad, een vijftal 
missieverenigingen, elk met haar eigen personeel, hun geld
inzamelingen houden, dat ze allen de gehele stad aflopen om 
bij mensen, die zo weinig van het missiewerk afweten, een 
penningske los te krijgen, altijd beangstigd, dat ze misschien 
het werk van den — ja, laten we het maar zeggen — van 
den concurrent benadelen. Zou dan één bond, al is het dan 

ϊ β ) L. van Rljckevorsel, s.j., Missie en Missieactie, Nijmegen, 1915. Het werd op
gedragen aan de „Indische Vereniging van Nederlandse katholieken". 

2 7 ) L. van Rljckevorsel, s.j.. Missieactie in Nederland, Nijmegen, 1916. 
a 8 ) De Maasbode, 1939, 8 October. 
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een nationale of zelfs locale, niet een vijfvoudige tijd- en 
personeelbesparing in het leven roepen, of neen, laten wij 
liever zeggen, zou een enige bond, niet het enige middel wezen 
om tot het grote ideaal te komen : in iedere stad een vier of 
vijf personen, die het missiewerk bestuderen en kennen, die 
zich geheel aan het werk kunnen geven, die al de belangen 
der vele Nederlandse missies ofwel missies, waarin een groot 
aantal Nederlandse geestelijken werkzaam zijn, behartigen ? 
En dit alles gesteund door of nog liever uitgaande van de 
pastoors en kapelaans, in overleg met de hoofdbesturen en 
de bisschoppen ?" 2 9 ) . 

Na gewezen te hebben op het voorbeeld van Amerika en Duitsland, 
schrijft hij dan zijn besluit neer : 

„Laten wij aanvangen met te bidden en dan te gaan zoeken 
en speuren, wat wij kunnen doen voor de missies. Bidden dat 
er uit onze kring, uit onze omgeving, onze stand en onze stad 
één man opsta, die ons kan leiden, en, na het gebed, gaan 
zoeken waar hij is. Bidden vooral, dat er in elk diocees 
minstens één priester kan beginnen met een soliede missie
organisatie, gelijk er reeds zovelen ijveren voor drankbestrij
ding enz."3 0) . 

Onmiddellijk vond het opwekkend woord van Van Rijckevorsel 
weerklank, niet het minst door de wijze, waarop de grote dagbladen 
deze kwestie aan de orde stelden. Zo legde b.v. Al. Slijpen, s.j., in 
een „Tijd"-artikel, zeer juist de vinger op de zwakke plek van de 
missieactie, zoals die tot nu toe in Nederland beoefend werd : 

„Concretiseren wij voldoende, ieder van ons, onze plicht, 
onze eigen persoonlijke opdracht in deze ? Blijft het niet door
gaans een vaag en flauw bewustzijn, dat nu en dan slechts 
opleeft in een voorbijgaand enthousiasme, in staat stellend tot 
èen offertje, groot of klein, dat wij dan in ons zelven nog 
prijzen als puike edelmoedigheid ? Om daarna weer te 
rusten.. . Er ontbreekt nog te veel aan klaar begrip. Wij 
hebben geen gevoel van solidariteit... terwijl nochtans geen 
gedachte voor elk individueel lidmaat der Kerk zo voor de 

ν hand ligt als deze : in hoevçr rust op mij de plicht, als onder
deel van dat grote geestelijke lichaam, mede te werken aan 
deze belangen" 3 1 ) . 

In zijn Missie en Missieactie had L. van Rijckevorsel de noodzake-

29) Van Rijckevorsel, Missie en Missieactie, blz. 48. 
30) A.W.. blz. 65. 
S1) De Tijd, 1915, 8 December. 
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lijkheid aangetoond van een grote organisatie. In zijn tweede brochure. 
Missieactie in Nederland ontvouwde hij de plannen daartoe. In hoofd
zaak verdedigt hij hierin twee stellingen, welke aldus kunnen weer
gegeven worden : 1. De wereldgeestelijkheid moet ingeschakeld wor
den in het missiewerk, omdat deze dagelijks contact heeft met het 
katholieke volk en dus bij het volk de missiegedachte kan levendig 
houden ; 2. de Nederlandse missionarissen en missionerende congre
gaties hebben een bijzondere taak te vervullen in onze overzeese ge
bieden. 

Verder worden de gelovigen aangespoord tot groter ijver voor dje 
missie in het algemeen, maar speciaal voor het aan ons volk toever
trouwde deel der nog onchristelijke landen3 2). En waarom heeft het 
Nederlandse volk bijzondere verplichtingen tegenover de koloniën ? 

„Het is niet meer dan een plicht de sympathie voor onze 
koloniën aan te kweken, vooral nu er reeds zo veel groenende 
oasen zijn opgedoken in die vroeger dor gewaande woestenij. 
Ons Indie staat als nummer één op het actieprogram, omdat 
het een cultuurland is ; vervolgens, omdat het van vreemde 
landen geen missionarissen kan verwachten"33). 

De schijnbaar voor de hand liggende conclusie, dat de Nederlandse 
missieactie zich geheel moet gaan concentreren op de- ondersteuning 
van de koloniale missies, durft Van Rijckevorsel toch niet aan. Maar 
als centrale gedachte propageert hij dan, dat de Indische Missiever
eniging geheel evenwaardig naast de Voortplanting des Geloofs en 
de Kindsheid moet geplaatst worden ; terwijl de seculiere geestelijk
heid deze drie verenigingen door propaganda en studie moet be
vorderen. 

In plaats van het isolement van vroeger wil Van Rijckevorsel : 
c e n t r a l i s a t i e . Zijn bedoeling is niet om alle persoonlijk initiatief 
op missiegebied te doden, maar door centralisatie wil hij de krachten, 
die anders verspreid gebruikt worden, tot grotere activiteit brengen 3 4 ) . 

Maar hoe die centralisatie tot stand gebracht ? Twee organisaties 
komen daarvoor in aanmerking : het Genootschap tot Voortplanting 
des Geloofs en de Indische Missievereniging. Het eerstgenoemde lijkt 
Van Rijckevorsel minder geschikt, omdat dit genootschap er zich te 
weinig toe leent om door onderrichting de popularisatie van het missie
wezen te bewerken. Het boet daardoor te veel van zijn eigen aard in ; 
terwijl daarenboven van het Genootschap niet die grote geldelijke 
steun kan verwacht worden, welke de nationale missies op het'ogen-
blik dringend eisen. De Indische Missievereniging voldoet beter aan 

32) Van Rijckevorsel, Missieactie in Nederland, bh. 5. 
м) A.W., blz. 12. 
a 4 ) Aif., blz. 42. 
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de gestelde eisen. Zij beoogt met bredere blik, én geldinzameling én 
missieonderricht én zelfs zachte pressie in regeringskringen om sub
sidies en andere voordelen voor het katholiek onderwijs in de koloniën, 
langs wettelijke weg te verkrijgen. Zij houdt daarenboven voeling met 
de geestelijkheid en tracht bij deze belangstelling voor de nationale 
missies op te wekken3 6). 

Door de seculiere geestelijkheid moet de gewenste centralisatie ver
wezenlijkt worden. Daarom zijn er diocesane missiecomité's nodig. 
Enige leiders in elk bisdom maken dan op bijzondere wijze studie van 
het missiewezen en kunnen hun medebroeders inlichten door kranten
artikelen of zelfs door een eigen missieorgaan. Maar de voornaamste, 
de eigenlijke taak der geestelijkheid ligt in de bestendige theoretische 
voorlichting en de voortdurende aansporing tot geestelijke en stoffe
lijke ondersteuning 3 6 ). 

Een stevige organisatie en de centralisatie der missieactie zullen, 
volgens pater Van Rijckevorsel, een einde maken aan de twee tekorten 
op dit gebied, bij het katholieke volk : te weinig belangstelling en te 
weinig finantiële ondersteuning der missies. 

De wens van Van Rijckevorsel : „Moge er in elk diocees tenminste 
één priester kome, die begint met de soliede organisatie", wordt het 
eerst vervuld in het bisdom 's-Hertogenbosch. Mgr. Α. Η e r m u s was 
in dat bisdom directeur van het Genootschap tot Voortplanting des 
Geloofs 3 7) ей in die hoedanigheid publiceert hij in de „Nederlandse 
Katholieke Stemmen" van 1917, een belangrijk artikel: Qrganisatie 
en centralisatie van de missieactie in Nederland39). Hierin verklaart 
hij zich eens met de zienswijze van Van Rijckevorsel, dat de mede
werking der seculiere geestelijkheid voor een krachtige missieactie on
ontbeerlijk is. Het steun- en zwaartepunt van het missiewerk ligt 
immers niet in de heidense landen, maar in het katholieke Europa. 
Algemene belangstelling en offervaardigheid der gelovigen, zo nodig 
voor een krachtige machtsontplooiing in de heidense landen, kan slechts 
door de parochiale geestelijkheid opgewekt en in leven gehouden wor
den. Deze medewerking echter moet geordend zijn, ze moet verleend 
worden door een bond of vereniging, die goedgekeurd is door en 
onder leiding staat van het episcopaat. Alleen zulk een organisatie 
geeft een veilige, krachtige en bestendige missieactie. 

In tegenstelling met de mening van Van Rijckevorsel moet, volgens 
Mgr. Hermus, het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs het 

3 6 ) A.W., blz. 45. 
3 e ) A.W., blz. 48. 
3 T ) A. Hermus was gedurende jaren de bekende directeur van het doofstommen-

instituut te Sint Michielsgestel. Zie over zijn activiteit op missieactiegebied, C. van 
Dijck, Mgr. Hermus' aandeel in de missieactie, in AVG, 1937, blz. 97 : „ . . . (Her
mus) die juist in zijn priesterschap de sterkste beweegredenen vond voor zijn missie-
ijveren en in zijn zin voor hiërarchie kwam tot de juiste vorm van organisatie, ook 
ver buiten zijn diocees". 

38) NKS, 17 (1917), blz. 161-172. 
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middelpunt worden, waarom heel de missieactie der parochiale geeste
lijkheid zich beweegt. Niet de Indische Missievereniging. Dan gaat 
immers de gehele missieactie zich concentreren op de ondersteuning 
van de koloniale missiegebieden ; dat zou onaangename botsingen ver
oorzaken met andere missieverenigingen en tevens de ondergang wor
den van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. En dit laatste 
is zeker in strijd met het nadrukkelijk verlangen van de H. Stoel : 
immers de belangen der Kerk eisen, dat alle missies gesteund worden. 

Hiertegenover staat, dat het Genootschap tot Voortplanting des 
Geloofs het meest aangewezen is om de popularisatie van het missie
wezen te bewerken en krachtige finantiële steun te verkrijgen, omdat 
dit Genootschap zo stevig internationaal georganiseerd is. Daaren
boven is het door de pausen bijzonder goedgekeurd en overal staat het 
onder de leiding der bisschoppen. Wanneer nu dit Genootschap in 
alle parochies georganiseerd wordt, zoals de H. Stoel dit verlangt, dan 
is het meer dan alle anderen geëigend om een algemene en tevens 
bestendige belangstelling voor het missiewezen bij het volk op te 
wekken. 

Tenslotte doet Mgr. Hermus enige voorstellen, waarbij het vooral 
van betekenis is, dat hij zich aansluit bij het voorstel van Van Rijcke-
vorsel, om te komen tot een nationaal comité van door de bisschoppen 
benoemde priesters en leken. 

Levendig wordt er nu in verschillende kranten van gedachten ge
wisseld. Het gaat voornamelijk over deze twee vragen : 1. Moet men 
de voorkeur geven aan centralisatie of aan het persoonlijk initiatief 
der verschillende missiegenootschappen en missieverenigingen ? — 
2. Welke plaats moet worden toegekend aan onze koloniale missies 
en de Indische Missievereniging ?39). 

Over het algemeen is men het er vrij spoedig over eens, dat er 
centralisatie moet komen en dat de leiding der nieuwe missieactie aan 
niemand beter en veiliger kan worden toevertrouwd dan aan de secu
liere geestelijkheid40). De tweede vraag valt niet zo gemakkelijk op 
te lossen. Van belang in dit opzicht is de artikelenreeks van A. Freitag, 
s.v.d., in „De Maasbode"41), waarin deze betoogt, dat „nationale 
ijver" in het missiewerk geenszins mag worden afgekeurd. Enkel dient 
gewaarschuwd te worden voor een al te bekrompen, kleinzielige op
vatting. Maar dat de missie beschouwd gaat worden en gebruikt als 
middel ter bereiking van nationale doeleinden is in Nederland wel 
niet mogelijk. 

Van meerdere zijden ontvangt Van Rijckevorsel bezwaren : men 
ducht een „nationale" actie4 2). Zelfs schijnt een Nederlands missie-

a9) Vgl. over deze gedachtenwisseling, Het Wereldapostolaat, 1 (1919), blz. 5. 
40) Vgl. H. Ahaus, in Annuaríum der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius, 

9 (1917). blz. 103. 
4 1) De Maasbode, 1916, 29 November, 30 November, 1 December. 
4 2 ) L. van Rijckevorsel aan G. Brom, 10 December 1916 (documenten Brom): 
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bisschop de officiële instanties te Rome opmerkzaam te hebben ge
maakt op dit gevaar voor nationalisme 4 3 ). Of laat wellicht het hoofd
bestuur van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs iets in die 
geest horen ? In alle geval, de vicaris-generaal van het bisdom 's-Her-
togenbosch, Mgr. J. Pompen, verklaart dat alle nationalisatie of wat 
daarmee gelijk stond, niet aanbevelenswaardig i s 4 4 ) . 

Men voelt de noodzakelijkheid eens van gedachten te wisselen. De 
nieuwe missieactie openbaart zich in zo veel richtingen, dat er gevaar 
dreigt van nog grotere versnippering dan vroeger. Daarom wordt op 
26 Maart 1917 te Tilburg, een vergadering gehouden, waarop met 
L. van Rijckevorsel aanwezig zijn p. Walterus, o.m.cap., p. Croonen-
burg, m.s.c, en Mgr. M. J. Ciaessens, secretaris der Indische Missie
vereniging. Het onderhoud gaat natuurlijk over de Nederlandse missies 
in de koloniën en men komt vrijwel overeen, dat, als de missieactie in 
Nederland wordt aangepakt zo als het behoort, het dan onmogelijk 
is de Indische missies zodanig op de voorgrond te plaatsen, dat de 
Indische Missievereniging als het ware de leiding kan nemen. Een
stemmig komt men tot het besluit, dat er een meer algemene vergade
ring moet bijeen geroepen worden van verschillende missieoversten, 
waar de belangen der missies en de nodige missieactie kunnen worden 
besproken. Geen weg lijkt veiliger om alle achterdocht zowel bij het 
episcopaat of zelfs Rome, als bij eigen landgenoten en medemissiona
rissen te doen verdwijnen. Aan pater H. Raymakers, rector van het 
missiehuis „Sparrendaal" te Vught, wordt het verzoek gericht deze 
vergadering uit te schrijven, waarop ook Mgr. Hermus moet uitge
nodigd worden. 

In stilte wordt ondertussen door de vertegenwoordigers van allerlei 
congregaties gewerkt om tot eenheid van gedachten te komen over 
de te voeren actie ; voorop stond, dat alles wat voor de missies kon 
gedaan worden, in volstrekte harmonie moest geschieden. „In alle 
geval," zo schrijft een hunner, „moet het treurige schouwspel ver
meden worden van verdeeldheid onder hen, die het Rijk Gods zoeken 
te doen komen op aarde"45). 

in particuliere correspondentie vernam ik reeds meerdere bezwaren. Deze zijn 
van tweeërlei aard en staan lijnrecht tegenover elkaar. Sommigen, vooal missiecon
gregaties, die missionarissen hebben buiten onze koloniën, vreezen dat ik nationa
listische actie drijf, anderen vinden dat ik te weinig doe. . . Ik sta tusschen twee 
vuren". Van Rijckevorsel zelf vindt een actie van heel de derus en het volk voor 
Indie alleen, op het ogenblik zeer inopportuun, vooral omdat het moeilijk valt de 
plicht te bewijzen van het moederland ten opzichte van de koloniën. Hij wil echter 
populaire actie gevoerd zien voor alle Nederlandse missionarissen, speciaal echter 
voor onze koloniën Ik laat dus de locale organisaties werken, maar wil dat 
ze goed werken met kennis, met liefde, onder voorlichting der geestelijkheid ; ik wil 
de brandende apostolische hartstochten zien overgieten in de harten van alle katho
lieke Nederlanders, vooral door hun geestelijke zielzorgers. Ik wil de Nederlandsche 
katholieken beter maken door hun apostelen te maken, die in gebed en offers voor de 
missie hun eigen ziel het eerst bekeeren". 

43 ) Mededeling van L. van Rijckevorsel. 
**) H. Ahaus aan G. Brom, 10 April 1917 (documenten Brom). 
45) L. van Rijckevorsel aan H. Raymakers, 27 Maart 1917 en H. Ahaus aan 

denzelfden, 19 Mei 1917 (documenten Raymakers). 1 - 1 



De mening derwnissionarissen, speciaal van hen die lid waren van 
een congregatie, welke geen missie bediende in de koloniën, wordt 
alsvolgt gemotiveerd : Indien de opzet der organisatoren der Indische 
Missievereniging om alle missie-energie op de Indische missie te con
centreren, slaagt, dan kan er geen sprake zijn van een opbloei der 
centrale missiegenootschappen en alle particulier missiewerk komt er 
door in gedrang. 

„Dat was de reden," schrijft Mgr. Hermus, „waarom ver
schillende missiecongregaties . . . mij gesmeekt hebben toch 
niet de Indische Missievereniging voorop te stellen, maar de 
centrale genootschappen en aan de Indische Missievereniging 
hoogstens enige voorrang te geven boven de andere particu
liere missieverenigingen"46). 

In de kranten wordt de polemiek voortgezet. In die mate zelfs, dat 
H. Freitag, s.v.d., er voor vreest, dat de heerlijke zaak, waar het toch 
eigenlijk om gaat, er onder zal lijden47). In een artikelenreeks in „De 
Tijd"48) over het missievraagstuk in Nederlands Indie, schrijft father 
A. van den Deyssel, van Mill Hill, het volgende — en het werpt wel 
een scherp licht op hetgeen er gaande is — : 

„Niemand die de oplossing van dit vraagstuk : de priester
nood in Nederlands Indie, met meer vreugde zal begroeten 
dan de Hollandse missionarissen, die in den vreemde arbeiden. 
Want zij gevoelen de terugslag van de priesternood in Indie. 
De talrijke artikelen en brochuren, welke in^de laatste jaren 
op de missietoestand in onze koloniën hebben gewezen, heb
ben als een alarmkreet het katholieke Nederland wakker ge
schud. Onder priesters en leken is thans het besef doorge
drongen dat Indie gebrek heeft aan priesters. Dit verblijdend 
resultaat heeft echter zijn keerzijde ; die geschriften hebben 
ook een ander gevolg gehad, dat nooit in de bedoeling der 
schrijvers lag. Sommige katholieken in hun ijver voor Indie, 
betreuren het, dat Hollandse priesters zich naar niet-Hol-
landse missies begeven en beschouwen hun heengaan als een 
nationaal verlies. Anderen gaan een stap verder en beschul
digen die missionarissen van gebrek aan vaderlandsliefde... 
Enigen aarzelen zelfs niet in woord en geschrift te verklaren, 
dat zij Hollandse missionarissen, die elders arbeiden, niet kun
nen steunen, zolang onze Oost gebrek heeft aan priesters"49). 

4β) Hermus aan pastoor Th. Smit, 12 Maart 1919 (documenten Bekkers). 
4 7 ) Freitag aan G. Brom, 22 Mei 1917 (documenten Brom): „Hier in Holland 

bereitet sich also jetzt eine Misslonsbewegung vor, die sehr zu bedauern ist. Sie 
werden sehen, schon in nächsten Zeit wird der literarische Kampf entbrennen... 
Gebe Gott dasz die herrliche Sache der Glaubensverbreitung nicht darunter zu sehr 
leide". 

48) De Tljd, 1917, 28 April, 4 en 5 Mei. 
•*») De Tijd, 1917, 4 Mei. 
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Zelfs komt iemand met het voorstel voor de dag wederom secu
liere priesters naar Indie te sturen : 

„Wij hebben ons tot nu toe van onze plichten jegens Indie 
wel wat al te gemakkelijk afgemaakt. Wij hebben de jezuïeten 
in de Oost laten tobben en toen dezen het werkelijk onmoge
lijk langer konden bolwerken, zijn de paters van het H. Hart, 
de capucijnen en Steil gekomen. Men houde hierbij goed in 
het oog, dat al onze krachtontwikkeling zuiver individueel is 
en toevallig. Nederlands katholieken als één geheel genomen, 
zijn van al het goede dat in de Oost geschiedde zo onschuldig 
als een pasgeboren kind ; als een nauwomlijnde groep, als een 
kerkprovincie heeft het nog geen enkele daad gesteld. Word t 
het daarvoor nu geen tijd? Zouden we niet bereid zijn iets 
af te staan van het allerbeste wat we hebben, van ons harte-
bloed, van onze wereldsheren?"6 0) . 

Een vreedzame strijd wordt gevoerd tussen Mgr. Hermus en kape
laan A. Fruytier uit het Bredase over de al of niet centralisering van 
de missieactie 5 1 ) . Laatstgenoemde vreest, dat centralisatie alle per
soonlijk initiatief doden zal ; hij legt er de nadruk op, dat de geloofs
ijver ten zeerste gesterkt wordt door sympathie voor en familierelaties 
met de missionarissen; en dit zou bij centralisatie komen te ver
val len 5 2 ) . Mgr. Hermus kan hem echter gerust stellen met de ver
zekering, dat met centralisatie niets anders bedoeld wordt dan meer 
algemene s teun 6 3 ) . 

Trouwens de bedoeling van hen, die voor centralisatie ijveren, is 
niet de oprichting van één grote vereniging, die alle andere in zich 
opnemen moet, maar om door een meer gecentraliseerde actie, door 
meer samenwerking van allen, - tot een grootser resultaat te komen : 
meer missieliefde en meer missiedaad. 

Een officiële uitspraak van het episcopaat zou bij de verwarring der 
ideeën zeer te pas komen. De katholiekendag van het bisdom 's-Her-
togenbosch, in September 1917, te Nijmegen gehouden, en vooral de 
besliste en beslissende houding van bisschop W . van de Ven, geven 
de juiste richting aan, waarin zich de missieactie in Nederland te ont
wikkelen heeft. 

Tot het houden van de I X d e d i o c e s a n e k a t h o l i e k e n d a g 
van het bisdom 's-Hertogenbosch was reeds besloten in het voorjaar 
van 1913. Hij zou gewijd zijn aan de katholieke ziekenverpleging, 
kraamvrouwen- en zuigelingenzorg. Alles was reeds geregeld, toen 
de wereldoorlog uitbrak, welke de uitvoering der plannen deed ver-

Μ) G. de van der Schueren, In De Tijd, 1917, 14 eu 16 Mei. 
B 1 ) De Maasbode, 1917, 1 Juli en 18 Juli ; De Tijd, 1917, 14 en 23 Juli. 
В 2 ) De Maasbode, 1917, 1 Juli. 
M ) De Tijd, 1917, 14 Juli. 
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schuiven. In het voorjaar van 1917 meende de bestendige commissie 
van diocesane katholiekendagen, dat men toch weer beginnen moest ; 
maar de gewijzigde omstandigheden noodzaakten tot verandering van 
onderwerp. De vernielende wereldoorlog had grote verwoestingen aan
gericht in de missies en de missiebelangstelling was juist in deze dagen 
zo sterk 5 4 ) . Op initiatief van Mgr. С. С. Prinsen, pastoor van de 
Sint-Jacobus-parochie te 's-Hertogenbosch, en lid van het bestuur, 
werd besloten de te houden katholiekendag aan de missieactie te 
wijden. De bisschop, W . van de Ven, keurde deze plannen goed. Be
sloten werd Nijmegen te kiezen als plaats van bijeenkomst : Nijmegen, 
de stad van Petrus Canisius en van den bisschop-martelaar, Ferdinand 
Hamer. Uitdrukkelijk liet de bisschop echter weten aan Mgr. Α. Her
mus, die uitgenodigd was een inleiding te houden voor de priesters, 
dat er geçn polemiek mocht wezen ; geen dispuut op de katholieken
dagen. De bisschop was van oordeel, dat er reeds genoeg gepolemi
seerd was in kranten en tijdschriften55). 

Ruim 150 priesters waren aanwezig op de priestervergadering. De 
voorzitter, Mgr. Prinsen, drukte in zijn openingsrede de gevoelens der 
aanwezigen uit, toen hij verklaarde: 

„Wij allen zijn bezield met de missiegeest ; onze aanwezig
heid op deze katholiekendag is er het bewijs van. Wij hebben 
met vreugde deze dag begroet, overtuigd als wij zijn dat uit 
deze dag de missieactie zal opbloeien"56). 

Op de rede van Mgr. Hermus moeten wij uitvoeriger ingaan5 7). 
Hij vangt zijn rede aan met te wijzen op de plicht der priesters méér 
dan alle anderen de missieactie te steunen. Zij immers bekleden een 
bijzondere plaats in het mystieke lichaam des Heren en zij hebben tot 
taak de apostolische geest en de missieijver bij het christenvolk op te 
wekken en te versterken. Zo vele duizenden voelen nog weinig voor 
de missie en daarom geschiedt de kerstening der heidense volkeren 
in zo'n langzaam tempo. Dat ligt voor een groot gedeelte aan de 
geestelijkheid der christelijke landen. Hier in Nederland moet in een 
tekort voorzien worden. Wie moet die taak vervullen ? De parochiale 
geestelijkheid. Deze alleen kan heel de massa der gelovigen bereiken, 
zij vindt dagelijks gelegenheden om onder de gelovigen belangstelling 
en liefde op te wekken. Dit kan zij echter het gemakkelijkst bereiken 
door het steunen en bevorderen van de twee pauselijke genootschap
pen : de Voortplanting en de H. Kindsheid. De H. Stoel en de dioce
sane overheid verlangen zulks. Het is daarom noodzakelijk dat deze 
twee genootschappen degelijk worden georganiseerd, in elke parochie. 
Speciale steun echter moet verleend worden aan de Indische Missie-

54) Inleiding op het Verslagboek van den IXden Katholiekendag, blz. 3. 
6 5 ) Mededeling van Mgr. Hennus. 
6 e ) A.W., blz. 22. 
B7) Zie de rede van Mgr. Hennus In a.w., blz. 23-38. 
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vereniging vanwege onze bijzondere verplichtingen t.o.v. Nederlands 
Indie ; ook de andere particuliere missieverenigingen moeten van onze 
steun verzekerd blijven. Bij dit alles is een centraal gezag onontbeerlijk. 
De leiding daarvan moet berusten bij de bisschoppen en het op te 
richten actie-comité heeft dan ook alle opdrachten uit te voeren, welke 
het van den bisschop mocht ontvangen. 

Tot slot formuleert Mgr. Hermus een viertal c o n c l u s i e s , waar
in hij zijn betoog samenvat. 

Vooral zijn tweede stelling wordt in het debat betrokken. Deze is 
alsvolgt opgesteld : 

„Dat het bijzonder de parochiale geestelijkheid is, die alge
meen onder de gelovigen de missiegeest kan opwekken en 
onderhouden, door oprichting en organisatie van het Genoot
schap tot Voortplanting des Geloof s en de H. Kindsheid en 
door aanbeveling van de Indische en van alle andere in Neder
land bestaande missieverenigingen". 

Dr. J. Geerts, m.s.c, en pater Raymundus, capucijn, sprekende uit 
naam van de orden en congregaties, die in Nederlands Indie werkzaam 
zijn, stellen voor een betere plaats te geven aan de Indische Missie
vereniging. De conclusie van Mgr. Hermus wordt daarom door de 
vergadering gewijzigd en als volgt aangenomen : 

„Dat het bijzonder de parochiale geestelijkheid is, die alge
meen onder de gelovigen de missiegeest kan opwekken en 
onderhouden, door de zorg voor oprichting en organisatie van 
het Genootschap tot Voortplanting dis Geloofs, der H. Kinds
heid en der Indische Missievereniging en door aanbeveling en 

- het verlenen van de nodige steun aan andere particuliere 
missieverenigingen". 

Hiermee wordt de Indische Missievereniging gelijkgesteld met de 
twee centrale genootschappen. 

De voorzitter kan de vergadering in dankbare stemming sluiten : 

¿Nu weten we hoe we moeten werken, maar laten wij dan 
ook werken en laat het bisdom van Den Bosch een voorbeeld 
zijn van missieactie, een voorbeeld voor de andere bisdommen 
van Nederland"68). 

De wens om te komen tot een m i s s i e a c t i e - c o m i t é wordt 
spoedig vervuld. Op 18 October 1917 richt Mgr. van de Ven een 
dergelijk comité op voor het bisdom 's-Hertogenbosch. Mgr. Prinsen 
wordt tot voorzitter benoemd en Mgr. Hermus tot secretaris 5 9 ). 

B i s s c h o p V a n d e V e n wilde echter, dat zijn diocesane geeste
lijkheid zich op de eerste plaats zou bezighouden met de twee centrale 

»β) Aw., blz. 47. 
6 e ) AVG, 1917, blz. 378. 
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genootschappen. De gewijzigde conclusie van de katholiekendag, 
waarbij de Indische Missievereniging op gelijke voet was gesteld met 
de Voortplanting en de H. Kindsheid wilde hij niet goedkeuren. In 
een communicandum aan de pastoors en rectoren van het bisdom, 
gedagtekend van 12 November 1917 6 0) verklaart hij : 

„Het is ons nadrukkelijk verlangen, dat de parochiale 
geestelijkheid... de zo zegenrijke genootschappen tot Voort
planting des Geloofs en der H. Kindsheid, die door de 
H. Stoel boven alle andere missieverenigingen in de steun der 
bisschoppen en der parochiale geestelijken zijn aanbevolen, in 
hun parochies en waar dit gevoegelijk kan, ook in colleges 
en dergelijke inrichtingen tot bloei trachten te brengen.. . 
Dat zij ook aan de Indische en andere missieverenigingen, in 
hun parochie werkzaam, de nodige steun verlenen". 

De bisschop had gesproken : eerst de grote genootschappen ; dan 
de andere met een lichte voorkeur voor de Indische Missievereniging. 
Het missiecomitè kan nu in deze richting gaan werken. Ook de ge
lovigen worden op de hoogte gebracht van de bisschoppelijke beslis
sing door de vastenbrief van het jaar 1918 β 1 ) . 

De gulden middenweg is nu gekend : alle werk steunen der missio
narissen, maar tevens er voor zorgen, dat de grote missieverenigingen 
in elke parochie in ere blijven. Geen moeilijkheid bestaat er nog om
trent de manier waarop voor de missies gewerkt moet worden. 

Met grote ijver en onder algemene bijval van de Bossche geestelijk
heid begint het diocesaan missiecomitè het werk. Na vaststelling der 
statuten worden deze gezonden aan de priesters en de religieuze com
muniteiten van het bisdom ; tevens wordt een dringend beroep gedaan 
op hun medewerking en het verzoek geuit om als begunstigers het 
comité te willen steunen. Binnen enkele maanden zijn reeds 550 be
gunstigers ingeschreven en van alle kanten wordt steun en mede
werking toegezegd. Enige leden van het bestuur doen artikelen ver
schijnen in de pers ; een brochure wordt uitgegeven : Het Missiefeest, 
welke veel bijdraagt tot opwekking en verspreiding van de apostolische 
geest onder de gelovigen. Op veel plaatsen worden parochiale missie
feesten, zoals die in deze brochure beschreven waren, georganiseerd. 
Missieclubs en andere plaatselijke organisaties worden opgericht. Er 
gaat als het ware een storm van missieijver door het bisdom. Bij 
duizenden wordt, door medewerking der geestelijkheid, een „Missie
gebedenboekje" onder de gelovigen verspreid. In een tweede brochure: 

eo) AGV, 1918, blz. 5. 
e l ) AGV, 1918, blz. 73: „Het ís Ons nadrukkelijk verlangen, dat deze vereni

gingen (de Voortplanting en de Kindsheid) in elke parochie worden opgericht en tot 
bloei zullen gebracht worden en dat tevens de missies van onze Ipdiën en andere 
missieverenigingen door u krachtig zullen ondersteund worden". 
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Het Gebed en de Missie, wijst het comité op de eerste plicht der ge
lovigen ten opzichte van de missie6 2). 

De plannen van Mgr. Hermus beperken zich niet tot het Bossche 
diocees : heel Nederland moet in beweging gebracht worden. In de 
andere bisdommen moet een zelfde missievuur gaan branden. Mgr. 
Hermus is er van overtuigd, dat Nederland in de naaste toekomst een 
grote roeping te vervullen heeft ten gunste van de zo zwaar beproefde 
missies. Het ogenblik om tot actie over te gaan is gunstig, ook in de 
andere bisdommen. Ook daar staan de priesters reeds klaar om op het 
eerste teken van hun bisschoppen krachtig de hand aan het werk te 
slaan. 

pers t echter wil Mgr. Hermus bij de hoogste autoriteiten goed
keuring vinden voor de actie, zoals die in het bisdom van 's-Hertogen
bosch gevoerd wordt. Daarom vraagt hij de mening van k a r d i n a a l 
V a n R o s s u m 6 3 ) . Voor dezen moet het wel een grote vreugde ge
weest zijn zulk goed nieuws te vernemen over de Nederlandse missie
ijver. In zijn officieel antwoord van 27 Maart 1918, verklaart hij zich 
volkomen eens met de zienswijze van Mgr. Hermus en betuigt dat de 
in het bisdom van 's-Hertogenbosch opgezette missieactie met recht 
het model mag genoemd worden van alle actie op dit gebied in Neder
l a n d 6 4 ) . De kardinaal drukt tevens de wens uit, dat ae priesters 
vooral uit alle kracht zullen meewerken. Tevens schrijft hij aan de 
Indische Missievereniging, dat de arbeid in de parochies hoofdzakelijk 
moet gericht zijn op de grote liefdewerken, maar dat daarbij nog bij
zonder de aandacht moet gericht worden naar de Nederlandse mis
s ies 6 6 ) . 

Nu is het definitief uitgemaakt. Rome heeft gesproken. Mgr. Hermus 
kan de m i s s i e p l i c h t d e r N e d e r l a n d s e k a t h o l i e k e n nu 
aldus omschrijven : 

„Onze missieplicht vindt zijn natuurlijke en noodzakelijke 
toepassing op de eerste plaats in de behartiging van de grote 
missiegenootschappen of het algemene missiewerk ; vervol
gens in dat grote gebied der H. Kerk, waar wij door de om
standigheden alléén zijn aangewezen het H. Geloof uit te 
breiden of in de steun der Indische missies, en op de derde 
plaats in de steun van het werk van alle Nederlandse missio
narissen" 6 6 ) . 

Μ ) Vgl. Hermus aan kardinaal van Rossum, 20 Februa'ri 1918 (documenten Dreh-
manns). 

6 3 ) De Bossche actie was volgens de mening van Hermus beter als model geschikt 
dan de Duitse. In Duitsland was er te veel centralisatie in de grote genootschappen ; 
daardoor ondervond de actie der missieorden en particuliere verenigingen te veel be
lemmering. 

β 4 ) AVG, 1918, blz. 155. 
«J AVG, 1918, blr. 159. 
β β ) Г.а.р. 
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Vanuit Den Bosch slaat de geestdrift over op heel Nederland. Het 
eerst op het aartsbisdom U t r e c h t . Mgr. Van de Wetering richt op 
29 Juni 1918 een communicandum aan zijn geestelijkheid, waarin hij 
de wens uitdrukt, dat in alle parochies van het aartsbisdom een leven
dige missieactie gevoerd zou worden6 7). Op 25 Mei reeds van dat 
jaar was een comité opgericht, dat verklaarde zich op een volkomen 
universeel standpunt te stellen, waarbij geen enkele missie in het bij
zonder werd bevoordeeld. 

B r e d a volgt. Op 23 Juli richt Mgr. P. Hopmans het diocesaan 
comité op : 

om meer missiekennis te verspreiden, levendige be
langstelling voor het missiewerk op te wekken en gaande te 
houden en aan de missieactie in het bisdom leiding te geven 
en alle mogelijke steun te verlenen"68). 

• Dan is het de beurt aan R o e r m o n d . 13 December 1918 wordt het 
diocesaan missiecomité opgericht met de taak de diocesane missieactie 
in haar gehele uitgebreidheid te steunen en te leiden6 0). 

Ten slotte H a a r l e m . In dat bisdom was de toestand enigszins 
anders dan elders. Men kende daar immers de Broederschap van den 
H. Geest, gesticht tot hulpverlening aan de Nederlandse seculiere 
geestelijken in de koloniën. Het kostte Mgr. Hermus wel enige moeite 
om den bisschop van het Haarlemse diocees, Mgr. Α. Callier, te over
tuigen van het goed recht van het Genootschap tot Voortplanting des 
Geloofs 7 0 ) . Vroeger was men met Rome overeengekomen (3 Juli 
1844), dat alle inkomsten der Broederschap van den H. Geest aan 
onze overzeese gewesten zouden ten goede komen ; maar, zo betoogde 
Mgr. Hermus, de tijden zijn veranderd. Er bevinden zich geen Neder
landse seculieren meer in de Indische missie. Er zijn in Nederland 
thans zoveel andere Indische missieverenigingen : de Claverbond, het 
Clemens Hofbauerliefdewerk, de Sint Dominicuspenning, de Fidelis-
bond en de grote Indische Missievereniging, zodat de Broederschap 
van den H. Geest weinig of geen reden van bestaan meer heeft. Mgr. 
Hermus bereikte zijn doel: in 1919, op 12 Maart bracht Mgr. Callier 
een reorganisatie tot stand van de Broederschap, om, in nauwe samen
werking met het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, waar
aan ze jaarlijks haar inkomsten afdraagt, mede te werken aan de 

w) AVG, 1918, Ыг. 160. 
«*) Orgaan van den Apostolischen Priesterbond, 1918, blz. 15; AGV, 1919, Ыг. 11. 
«») AVG, 1919, blz. 63. 
7 0 ) Hermus aan Drehmaims, 1 Februari 1919 (documenten Drehmanns): „Zoo als 

U weet, wil men daar ( = Haarlem) een eenigszins eindere richting volgen, dan in de 
overige diocesen.- Ik heb mij alle mogelijjce moeiten gegeven om Mgr. Callier te be
wegen ons actieprogram over te nemen, om eenheid van actie te krijgen in heel 
Nederland, om verwarring te voorkomen enz., doch het laatste woord van Z.D.H, 
is geweest dat het hem niet aangenaam zou zijn, wanneer Ik nog verdere pogingen 
in het werk stelde". 
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instandhouding en verbreiding van het katholieke geloof in het alge
meen en in onze overzeese koloniën in het bijzonder71). 

In 1923 komt deTcroon op het werk: é é n m i s s i e c o m i t é voor 
heel Nederland. Mgr. J. Pompen, vicaris-generaal van het diocees, 
van waaruit de missieactie over heel Nederland was uitgegaan, wordt 
tot eerste nationale directeur benoemd 7 2 ). Het schone werk der alge
mene missieactie kon men nu over het gehele land beginnen, op de
zelfde vaste grondslag, mèt dezelfde middelen, in dezelfde richting 
e n . . . met hetzelfde verheugende resultaat. Hoe zegenrijk de verschil
lende missiecomité's werkten, moge blijken uit dit eene voorbeeld : in 
zes maanden tijd stijgt het aantal leden der Voortplanting in het 
aartsbisdom alleen van 2000 tot 50000 7 3 ) . 

Ondanks het uitgesproken verlangen der bisschoppen blijven som-

helaas ook onder de voorlichters van het katholieke 
volk," zoals Mgr. Hermus zich uitdrukt, „aangezet alleen 
door een zeker eigenbelang of overdreven nationalisme, bij 
alle mogelijke gelegenheden, in voordrachten en geschriften, 
wijzen op de dure plicht, die wij als Nederlanders ten opzichte 
van onze koloniën te vervullen hebben, op de finantiële steun 
die onze koloniale missies behoeven ; maar nooit of nimmer 
reppen zij ook maar een enkel woord over de geestelijke of 
finantiële behoeften van honderden andere missies, van de 
nood waarin ook nog honderden en millioenen anderen buiten 
Indie verkeren"74). 

Is Indie en Indie alleen dan de heidense wereld ? 
Zelfs wordt door iemand in „De Tijd" het voorstel gedaan om 

voorlopig nog niet aan missieactie te doen, maar eerst de heidenen in 
Nederland zelf te bekeren. Schrijver is van oordeel, dat deze Neder
landse heidenen de meest natuurlijke en de meest rechthebbende ob
jecten van onze apostoliciteit zijn. Hij noemt het zelfs een krankte 
in de apostolische geest over de noden van de eigen broeders heen te 
springen om een verre vreemdeling te helpen. Niet de koloniale noch 
de internationale missievereniging moet in aanmerking komen voor 
een eerste plaats in onze apostolische belangstelling, maar de Apolo
getische Vereniging „Petrus Canisius" 7 б ) . Zulke woorden getuigen 
van weinig inzicht in de missieplicht der Kerk. 

Er verschijnen zelfs insinuaties in de krant, dat het Genootschap 
tot Voortplanting des Geloofs niet onpartijdig genoeg is in de ver
deling harer gelden. Men durft schrijven : „Heb ik goed gehoord, dat 
de Javamissie 6500 gulden kreeg toegewezen ? 6500 van de 400.000 

T1) AVG, 1919, blz. 64. 
7 2 ) AVG, 1923, blz. 3. 
7 3 ) Th. Smit aan Van Rossum, 21 Februari 1919 (documenten Drehmanns). 
7 4 ) AVG, 1919. blz. 98. 
7 β ) De Tijd, 1918, 23 Februari. 
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Nederlandse guldens. O, gij simpele cijfers, wat taal spreekt gij?"7 6) . 
Een stevig antwoord wordt dien schrijver toegediend door den secre
taris van kardinaal Van Rossum, J. M. Drehmanns77). 

Met veel geduld en uithoudingsvermogen worden verkeerde ideeën 
bestreden78). De aartsbisschop, Mgr. van de Wetering, heeft zelfs de 
redacties van „De Tijd" en „De Maasbode" verzocht dergelijke mis
leidende artikelen niet meer op te nemen7 9). De missiecomité's blijven 
bij het eenmaal ingenomen en goedgekeurde standpunt, dat zij geen 
bijzondere propaganda, b.v. voor de Indische Missievereniging, moeten 
of mogen gaan voeren. 

Er is misschien iets onverkwikkelijks in een dergelijke ideeënwisse-
ling, maar veel er van wordt goed gemaakt door de gedachte, die 
ten grondslag ligt: geestdriftige belangstelling wekken voor de mis
sies. Mgr. Hermus drukt het zo waardig uit : 

„De vurige liefde der grote ijveraars voor de koloniale 
missies benevelde enigszins hun oog voor hetgeen deze ver
dienstvolle verenigingen (bedoeld zijn : de Voortplanting en 
de Kindsheid) voor de belangen der Kerk en de bekering der 
arme heidenen gedaan hebben. En dat moest aanleiding geven 
tot een pennestrijd, die zeker veel ware missievrienden heeft 
bedroefd"'«o). 

Met voldoening gewaagt Mgr. Hermus dan ook van een artikel van 
den secretaris der Indische Missievereniging, Mgr. Ciaessens, waarin 
deze het volle licht laat vallen op de grote verdiensten van het Ge
nootschap tot Voortplanting des Geloofs voor de uitbreiding van 
Christus' Kerk op aarde 8 1 ). 

De diocesane missiecomité's, wel verre van de particuliere missie-
verenigingen overbodig te maken, gaan zelfs voor in het begunstigen 
van deze liefdewerken β2 ). Dat moesten zij wel, want de inkomsten 
der twee centrale genootschappen zijn immers volstrekt ontoereikend 
om, bij rechtmatige verdeling, enigszins naar behoren te voorzien in 
de behoeften van het gehele missieveld. Daarom moeten er nog andere 
inkomsten zijn tot bijzondere steun van de Nederlandse missionarissen, 
vooral in die missies, die geheel of grotendeels aan een Nederlandse 
afdeling van een orde of congregatie zijn toevertrouwd. In het bij
zonder telt dit voor de missies in de koloniale gebieden van Nederland. 

7 9 ) Het Centrum, 1922, 20 Januari. 
" ) Het Centrum, 1922, 2 Februari. 
T 8) ] . Smit aan Drehmanns (documenten Dréhmanns), 8 Augustus 1919: „We 

zullen nog veel geduld en uithoudingsvermogen noodig hebben, om deze waanideeën 
te bestrijden, die lijnrecht ingaan tegen de richting door den pauselljken Stoel en door 
onze bisschoppen herhaaldelijk aangegeven". 

79) Hermus aan Drehmanns, 9 October 1919 (documenten Drehmanns)_ 
β») AVG, 1918, biz. 109. 
и) KMT, 1 (1917-1918), biz. 135. 
8 2 ) J. Smit aan Drehmanns, 27 September 1919 (documenten Drehmanns). 
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Datzelfde komt een gezamenlijk schrijven van het Nederlands 
episcopaat ter gelegenheid van het eeuwfeest van de stichting der 
Congregatio de Propaganda Fide (1622-1922) nog eens duidelijk 
onderlijnen : 

„Steunt met offervaardigheid, naar vermogen door uw pen
ning of door milde gaven de arme missies, opdat het katho
liek missiewerk zich in volle kracht zal kunnen ontplooien ; 
steunt en bevordert met heilige ijver het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs... opdat aan alle Nederlandse 
missionarissen de nodige hulpmiddelen ten dienste staan om 
hun gezegende arbeid met vrucht voort te zetten" 8 3 ) . 

De missionarissen getuigen dan ook, dat zij voor hun particuliere 
missiebelangen groot voordeel hebben bij de algemene actie. Dat 
spreekt trouwens van zelf, daar de algemene actie het volk, de massa, 
warm maakt voor alle missiewerk. 

Reeds enige malen vernoemden wij k a r d i n a a l v a n R o s s u m 
en wezen wij op zijn belangstelling voor de vernieuwde missieactie in 
Nederland. Herhaaldelijk schrijven de voormannen dezer actie aan 
den kardinaal om van zijn persoon leiding en opwekking te ontvangen. 
Graag verleent hij zijn medewerking om de organisatie in Nederland 
steeds beter te maken en te voltooien8 4). Meermalen geeft zijn gezag
hebbend woord, in particulier of officieel schrijven, de doorslag. Het 
is wel verheugend en aanmoedigend geweest voor de missiebeweging 
in Nederland, dat ze door den kardinaal zo nauw in contact blijft met 
het centrum van alle missieactie : Rome. De weg door Nederland ge
volgd, was door hem goedgekeurd ; hij stelde de Nederlandse actie 
zelfs ten voorbeeld aan andere landen 6 5). Bij alle voorkomende ge
legenheden houdt hij er van de katholieken te wijzen op hun missie
plicht en dat zij allen, niemand uitgezonderd, door gebed en offers, 
aan het missiewerk moeten deelnemen8 6). Hij verlangt, dat in alle 
parochies de pauselijke liefdewerken zouden worden opgericht8 7); de 
missieactie moet een integrerend bestanddeel gaan vormen van het 
parochieleven 8 8 ) . 

Dat de Nederlandse missiebeweging en de leiders er van, te Rome 
gewaardeerd werden, blijkt nog wel hieruit, dat Nederland een groot 
aandeel gehad heeft in het besluit van de Congregatie der Propaganda 

« ) Geciteerd in AVG, 1922, blr. 148. 
в*) M. J. Drehmanns, Kardinaal van Rossum, Korte levensschets, blz. 81. 
8 5 ) Brief van 3 Mei 1927 aan het bestuur der Nijmeegse interdiocesane missie-

week, in HM, 9 (1927-1928), blz. 4. 
«*) AVG, 1922, blz. 145. 
8 T ) In een schrijven van 27 September 1927 aan de Algemene Leidse Missieweek, 

uitgegeven in het missienummer van de Leidse courant, September 1927. 
8 8 ) Brief aan het bestuur der Amsterdamse missieweek, in De Tijd, 1927, 5 No

vember. 
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эш Rome tot centrale te maken van het Genootschap tot Voortplanting 
des Geloofs. De bezwaren tegen de Parijs-Lyonse organisatie gingen 
uit van hen, die in Nederland de leiding hadden ; en deze bezwaren 
tverden door Rome gebruikt om in deze zaak een beslissing te 
nemen"). 

De katholiekendag van 1917 had wel grote gevolgen gehad. De 
diocesane missiecomité's leverden prachtig werk onder het volk. Maar 
ook voor de priesters werd een organisatie in het leven geroepen : de 
P r i e s t e r m i s s i e b o n d , waarvan we hier de geschiedenis moeten 
weergeven 9 0 ). 

Reeds vòòr 1917 was een meer actieve belangstelling ontstaan voor 
de missies op de d i o c e s a n e g r o o t - s e m i n a r i a . Roermond ging 
hier voor, want daar werd reeds op 21 November 1896 het liefdewerk 
gesticht van „Sint Franciscus Xaverius", tot ondersteuning der Neder
landse missionarissen91). Warmond (Haarlem) stichtte een missie
vereniging op 17 Juli 1916, Rijsenburg (Utrecht) in Mei 1917, Hoeven 
(Breda) op 1 November van dat jaar en Haaren ('s-Hertogenbosch) 
sloot de rij met als stichtingsdatum van een seminarie-missievereniging, 
19 Maart 1919. Het „archief" van deze laatstgenoemde vereniging 
zegt echter : 

„Sinds onheugelijke tijden waren allen lid van het Genoot
schap tot Voortplanting des Geloofs. . . telken jare werden 

8 9) Volgens Drehmanns kwamen deze bezwaren voornamelijk hierop neer : In 
Parijs en Lyon werd alles beslist en Nederland had geen stem in het kapittel ; de 
Franse missies werden Ы] voorkeur bedacht- en de Nederlandse stiefmoederlijk be
handeld ; er kon een veel grootsere organisatie verwacht worden, als het Werk te 
Rome werd gecentraliseerd .Hoe waar dit eerste herwaar geweest is, bleek wel uit 
de pogingen zelfs van de kant van het Franse gouvernement, om de zaak voor 
Frankrijk te redden. Bij de Kindsheid trachtte men de bezwaren te ondervangen door 
ook buitenlandse leden in de Algemene Raad toe te laten. De waarheid van het 
tweede bezwaar (bevoordeling van de Franse missies) bleek ook nog hieruit, dat de 
Franse congregaties, die vooral dreven op de Voortplanting, haar grote vrees uitten, 
dat ze nu niet meer haar missies zouden kunnen onderhouden... De Franse mentali
teit uitte zich dermate, dat men bij de nieuwe organisatie grote concessies doen moest 
aan de Franse regering door toe te staan, dat de vice-presidenten altijd Fransen 
zouden zijn en het verdelingsplan van Parijs en Lyon ten opzichte van de Franse 
missies voorlopig werd overgenomen. (Mededelingen Drehmanns). 

Dat het hoofdbestuur niet onpartijdig zou geweest zijn bij de verdeling der gelden, 
schijnt niet helemaal zo vaststaande te zijn. Z o schrijft Hermus aan Drehmanns, 
12 November 1919 (documenten Drehmanns): „Tot eere van het hoofdbestuur moet 
ik berichten, dat de uitgebreide inlichtingen, die ik van veel zijden mocht ontvangen, 
mij hebben versterkt in de overtuiging dat (op enkele uitzonderingen na) alle uit
deelingen zoo consciëntieus mogelijk werden uitgevoerd. Ook wat schijnbaar pleitte 
tegen zijn onpartijdigheid, dat alles bleek mij, na een grondig onderzoek, volstrekt 
niet in strijd met de verelschte onpartijdigheid, dat versterkte mij in de meening, dat de 
centrale raden zonder aanzien des persoons uitsluitend rekening houden met de rela
tieve noden en behoeften en belangrijkheid der verschillende missies". 

e o ) Zie A. Mulders, De Geschiedenis van den Priestermissiebond in Nederland, 
in De Priestermissiebond, blz. 49-56. 

и ) Orgaan van den Apostolischen Priesterbond, 1 (1917-1919), blz. 26. 
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' almanakken en scheurkalenders verspreid, steeds werden 
postzegels en andere brokkelingen verzameld en naar een of 
ander missiehuis verzonden"9 2). 

Z o zal het op de andere seminaria ook wel geweest zijn, maar nu 
komt hier de georganiseerde actie in plaats van de meer toevallige. 
Aangestoken door het steeds algemener wordende missiebesef, houden 
afgevaardigden van vier groot-seminaria, in de Paasvacantie van 1917, 
een inter-seminariale vergadering in het missiehuis te Tilburg. De 
seminaristen hadden begrepen, dat tijdens de jaren van voorbereiding 
op het priesterschap moet opgedaan worden, wat zij later aan de ge
lovigen hebben mee te delen. 

De actie op de seminaries bepaalde zich niet alleen tot het z.g. 
brokkenwerk, waarvan we het succes in de cijfers kunnen nagaan 9 3 ) . 
Van betekenis is, dat de seminaristen ook wetenschappelijk werk 
leverden. De missievereniging van het Bredase seminarie maakte zich 
verdienstelijk door de uitgave van : De katholieke missie in wezen en 
ontwikkeling, in 1924; later, in -1933, gevolgd door De katholieke 
missie. I. Missieleer. Het groot-seminarie Haaren gaf in 1934 een 
cursushandleiding uit, enkel nog voor eigen gebruik, onder de titel : 
Missie. Roermond volgde in 1939 met Priester en Missie. 

Voor de priesters, die reeds in de zielzorg werkzaam zijn, wordt 
de actie ingezet door den jezuiet Al. S1 ij ρ e n. Door diens ordes-
genoot, Petazzi, was, in Juni 1916, in Italië de „Lega Apostolica" 
opgericht met het doel de missieijver onder de geestelijkheid te ver
breiden. Door enige artikelen in „De Tijd" roept pater Slijpen, op 
het laatst van 1916, de Nederlandse priesters op om zich aaneen te 
sluiten tot een onderafdeling van de Italiaanse vereniging : „D e 
A p o s t o l i s c h e P r i e s t e r b o n d " 9 4 ) . Deze oproep kent een groot 
succes. Na enige weken zijn er reeds 350 priesters als lid inge
schreven95); het jaar daarna telt de bond 1700 leden9 6) . En welk is 
het doel, dat beoogd wordt ? Pater Slijpen drukt het aldus uit : 

„De bond laat bestaan al wat bestond en verre van welke 
organisatie ook naar het leven te staan, is zijn enige, vurige 
wens het vroegere een nieuwe, forse, van levenskracht tinte
lende jeugd te schenken, maar ook te blijven schenken, zodat 
zij nooit kan vergaan in seniele aftakeling. Hij wil een Vesta-
vuur in de harten van alle priesters. Nooit zal hij beter die 
taak vervullen dan door de hoogste bloei te zoeken van de 

^2) Archief der missievereniging Seminarie Haaren. 
β3) Hier volgen de Opbrengsten van dit brokkenwerk op de seminarles: Roer

mond, 1896-1939: f66.600.— ; Warmond, 1916-1939: f 112.400.—; Hoeven, 1919-
1940: f43.526.-; Haaren, 1919-1939: f 19.685.-. 

9 4 ) De Tijd, 1916, 9 November. 
e s ) De Tijd, 1916, 27 November. 
«») Orgaan van den Apostolischen Priesterbond, 1 (1917-1919), blz. 2. 
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grotere en kleinere organisaties, die reeds werken en streven 
onder ons, door de aandacht zijner leden te vestigen op ver
enigingen, wier ondersteuning door de pausen of door onze 
bisschoppen zo dringend en zo dikwijls werd aanbevolen... 
maar bovenal door de grote motieven voor de missionering der 
wereld met alle beschikbare krachten steeds wakker te 
houden"97). 

Pater Slijpen wil de priesters van ijver doen ontvlammen voor de 
heidenmissies. Een uitdrukkelijk Memento onder de H. Mis voor het 
werk der missionarissen wordt hun gevraagd en tevens dat zij bij ge
legenheid ook metterdaad het missiewerk naar vermogen bevor
deren9 8) . Een bepaald werkprogram voor /de nieuwe bond wordt niet 
gegeven. Elke priester is vrij in zijn wijze van actie : actie welke kan 
en moet geleid worden door de bisschoppen. Een maandschrift wordt 
uitgegeven : Orgaan van den Apostolischen Priesterbond. In October 
1917 verscheen het eerste nummer99). 

Kardinaal van Rossum gaf op verzoek van pater Slijpen gaarne een 
aanbeveling voor deze beweging, welke hij met de grootste belang
stelling volgde. Het was dan ook met een begrijpelijk gevoel van 
triomf, dat pater Slijpen naar Rome kon berichten (27 Juni 1918): 

„Er zijn nu reeds in ons land alleen ver over de 2000 
priesters lid, terwijl er reeds meer dan 1000 abonné's zijn 
voor het maandschriftje. De effecten zijn schitterend. Velen 
werden letterlijk wakker geschud. En, zoals ik trouwens ver
wachtte, de eerste en beste vruchten worden geplukt door 
de grote-genootschappen van Voortplanting en Kindsheid. 
Dat is best. Mij is het, allereerst gesproken, alleen te doen 
om de uitbreiding van Christus' rijk, waar en hoe dan 
ook" "О). 

In Romeinse kringen verkeert men echter in de mening, dat de 
nieuwe Nederlandse priestervereniging geheel overeenkwam met de 
„'.Unione Missionaria del Clero", opgericht door Paolo Manna en 
officieel goedgekeurd door den paus en de Congregatie der Propa
ganda. Dan merkte men, dat dit niet het geval is. Namens kardinaal 
van Rossum, wordt door zijn secretaris aan Mgr. Hermus meegedeeld, 
dat in het vervolg de Apostolische Priesterbond niet meer kan noch 
mag gesteund worden. Als redenen daarvoor worden opgegeven, dat 

»*) De Tijd, 1917, 23 Juli. 
9 8 ) Orgaan van den Apostolischen Priesterbond, í.a.p. 
99) Op te merken is, dat volgens L. van Rijckevorsel, het een onjuiste voorstel

ling is, om het begin der missieactie in Nederland te noemen de Nijmeegse katho
liekendag van 1917. De Priesterbond van pater Slijpen was het begin. (Mededeling 
Van Rijckevorsel). Het is moeilijk om het begin precies aan te geven; de grote 
gebeurtenissen lopen parallel. 

100) Slijpen aan Drehmanns, 27 Juni 1918 (documenten Drehmanns). 
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de „Lega Apostolica" van pater Petazzi, welke door Slijpen in Neder
land was gepropageerd, oorspronkelijk slechts de bedoeling had gehad 
de priesters te verenigen, die een Memento in de H. Mis wilden maken 
voor het missiewerk. Langzamerhand was daar bij gekomen, dat men 
ook zou werken om de missies der paters jezuïeten te bevorderen en 
te steunen. Daarvoor waren aflaten en gunsten verleend, maar deze 
werden uitsluitend gegeven-"'voor hen, die de missies der jezuïeten 
steunden. Anderen konden daar geen gebruik van maken. Het hoofd
karakter van de Lega was daarom te zijn een „Santa Lega di ora
zioni" en daardoor onderscheidde zij zich van elke andere vereniging, 
die er naar streefde de priesters te organiseren voor het apostolaat, 
zoals de „Unione Missionaria del Clero" dat deed. Slechts één priester
vereniging mag voortaan bevorderd worden en wel de bond van Paolo 
Manna. Deze bond is beter georganiseerd, heeft een meer algemeen 
doel, is goedgekeurd door de overheid en volstrekt afhankelijk van de 
bisschoppen. Daarenboven moet voor alles de eenheid bewaard wor
den 1 0 1 ) . Het komt dus hierop neer: de bond van pater Slijpen moet 
verdwijnen, omdat deze slechts een particulier doel heeft en niet staat 
onder leiding der bisschoppen1<)2 ) . Slijpen wordt bij den aartsbisschop 
ontboden, die hem meedeelt dat, op bevel van Rome, zijn bond moet 
ophouden te bestaan103). Mgr. Hermus krijgt opdracht deze in zich 
zo pijnlijke zaak met pater Slijpen te regelen104 ). Eerstgenoemde richt 
dan een uitvoerig schrijven aan pater Slijpen om hem uiteen te zetten, 
waarom men te Rome op die verandering aandringt en hoezeer de 
omzetting het welslagen der missieactie in Nederland kan bevorderen. 
Hij geeft aan Slijpen de raad zelf het initiatief in handen te nemen 
en eenvoudig aan de bisschoppen een statutenwijziging van de Aposto
lische Priesterbond voor te stellen1 0 5). De richtlijnen voor de om
schakeling waren vanuit Rome aan Mgr. Hermus toegezonden106). 
Deze kwamen neer op het volgende : 1. De naam „Apostolische 
Priesterbond" moet plaats maken voor de naam der Unione ; — 2. de 
nieuwe vereniging mag met geen enkel instituut, congregatie of orde 
verbonden worden; zij moet geheel autonoom zijn en uitsluitend af
hangen van de bisschoppen van Nederland ; — 3. er moeten vaste 
bijdragen bepaald worden voor ieder lid ; maar deze bijdrage moet 
zo zijn, dat alle priesters er aan kunnen deelnemen; — 4. van deze 
bijdrage moeten de leden een blad ontvangen, welks redactie in handen 
moet zijn van het bestuur der vereniging ; — 5. een der punten der 
statutenverandering moet zijn, dat er in elk bisdom een diocesaan 

101 ) Drehmanns aan Hermus, 12 September 1918 (documenten Bekkers). 
102 ) Notulenboek van het diocesaan misslecomité van 's-Hertogenbosch. Verslag 

van de vergadering van 28 Januari 1919. 
103) Slijpen aan Drehmanns, 18 October 1918 (documenten Drehmanns), 
io*) De aartsbisschop Van de Wetering aan Hermus, 16 December 1918 (docu

menten Bekkers). 
106) Hennus aan Drehmanns, 16 December 1918 (documenten Drehmanns). 
M*) Drehmanns aan Hennus, 2 Januari 1919 (documenten Drehmanns). 



directeur benoemd wordt, en voor geheel Nederland een president, die 
met de diocesaan-directeuren en met andere bestuursleden samen de 
centrale raad uitmaken. 

Na nog wat heen en weer geschrijf, verzendt pater Slijpen aan alle 
leden van zijn bond een schrijven, waarin hij hen op de hoogte brengt 
van de veranderingen ; meedeelt dat het werk van de bond hiermee 
ophoudt en zonder enige restrictie overgaat naar de Unione Missio
naria1 0 7). 

Nu deze zaak, volgens het verlangen van Rome, tot een bevredigend 
eind.gebracht is, wordt te 's-Hertogenbosch, op 29 Januari 1919, een 
vergadering gehouden der diocesane missiecomité's. Deze blijven geen 
op zich' zelf staande organisaties, maar worden diocesane afdelingen 
van de P r i e s t e r m i s s i e b o n d , welke zelf weer een afdeling vormt 
van de internationale vereniging, de „Pia Unió Cleri pro Missioni-
bus" 1 0 8) . Door Mgr. Hermus worden statuten voor Nederland op
gesteld en deze worden, na enige kleine wijzigingen, op 11 April 1919, 
door den kardinaal-prefect der Propaganda goedgekeurd109). De 
aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Van de Wetering, wordt benoemd 
tot eersten voorzitter. 

De Priestermissiebond krijgt een scherp omlijnd program en tot 
taak : een brede, verstandig georganiseerde actie te voeren ten gunste 
van het wereldapostolaat der Kerk ; wakker te schudden en hoger op 
te voeren het bewustzijn van de plicht meer belang te stellen in de 
geloofspropaganda en zo als van zelf medewerking te verkrijgen voor 
het Apostolaat in al die verschillende vormen, die door de Kerk reeds 
lang zijn goedgekeurd110). 

Na een half jaar telt de Nederlandse Priestermissiebond reeds meer 
dan 2800 leden 1 1 1) . 

Van het begin af aan heeft de Priestermissiebond zich beijverd het 
missiegeweten der priesters te vormen, om door hen de missiegeest 
bij het gelovige volk te wekken en te voeden1 1 2) . In vroegere jaren 
werd zo dikwijls een beroep gedaan op de zielenijver der priesters113 ) ; 
zij werden gewezen op het geringe aantal der werklieden in de dienst 
des Heren1 1 4) , op de beloning welke hun te wachten stond voor hun 
offerleven115); ofwel werd een beroep gedaan op hun medelijden met 
de zielen, op hun liefde tot Christus116). Meer „direct" werden zij 

107 ) Zie deze circulaire in het Orgaan van den Apostolischen Priesterbond, 1 
(1917-1919), blz. 41. 

108) Vgl. Mulders, a.w., blz. 50. 
к») J. Smit, De Priestermissiebond, in NKS, 19 (1919), blz. 1%. 
^ 0 ) Zie Actieprogram, brochure uitgegeven door de Priestermissiebond, z.p.z.], 
ш ) HM, 1 (1919-1920), blz. 56. 
^1 2) Vgl. Mulders, a.w., blz. 51-52. 
1 1 3 ) КС, 1857, nr. 1; 1866, nr. 476. 
1 1 4 ) De Morgenstar, 2 (1833), blz. Й9; КС, 1857, nr. 19. 
и«) GV, 41 (1838), blz. 89. 
l l e ) GV, Я (1845), blz. 5a 
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opgeroepen tot het eigenlijk missiewerk. Nu echter wordt de priester 
gewezen op de plicht om „indirect" aan het missiewerk deel te 
nemen 1 1 7 ) . Zijn taak is het volk op te wekken 1 1 8 ) . Hij hoeft niet 
bevreesd te zijn, dat de ijver voor de vreemde missies hem in zijn eerste 
plichten jegens eigen kudde zal doen verzwakken1 1 9) . Pastoor -G. van 
Noort geeft de dogmatische gronden aan van de missieplicht der 
priesters en verklaart dat zij ambtshalve (ex justitia) gehouden zijn, 
om de gelovigen te wijzen op de verplichting om door gebed en offer 
de missie te s teunen 1 2 0) . 

Door de Priestermissiebond worden verschillende congressen ge
organiseerd ; o.a. nationale congressen te Maastricht in 1921 en te 
Nijmegen in 1927 en zelfs een internationaal te Utrecht, in 1922, 
behalve nog meerdere diocesane bijeenkomsten121). 

De daadwerkelijke belangstelling van de Nederlandse Priester
missiebond voor de missiewetenschap bespreken we op het eind van 
dit hoofdstuk. Laten we er nog op wijzen, dat de Nederlandse Priester
missiebond ook invloed heeft uitgeoefend op de werkzaamheid van 
buitenlandse afdelingen van de Unio Cleri ; ni. op de Belgische,1 hoe
wel op kleinere schaal1 2 2) en vooral op de Franse. Het bestuur van 
het eerste nationaal congres van de Priestermissiebond in Frankrijk, 
dat in 1931 te Parijs werd gehouden, nodigde nl. een vertegenwoor
diger uit Nederland uit, om een voordracht te houden met de onuit
gesproken bedoeling, de Priestermissiebond van Nederland aan de 
Franse ten voorbeeld te stellen. In de plechtige slotzitting van het 
congres mocht Prof. Mulders dit thema ontwikkelen ; onder het ge
hoor bevonden zich de kardinaal-aartsbisschop van Parijs, de nuntius, 
maarschalk Lyautey, 30 bisschoppen en 1400 priesters1 2 3). De toe
spraak werd afgedrukt in het verslagboek van het congres en het 
tijdschrift van de Franse Priestermissiebond kwam er later herhaalde
lijk op terug. 

De P r i e s t e r m i s s i e b o n d voert dus nu de a l g e m e n e l e i 
d i n g van heel de missieactie in ons land. Hij bevordert de onderlinge 
samenwerking der pauselijke genootschappen en zorgt voor de goede 
verstandhouding met de particuliere liefdewerken. Onder een krachtig 
en vooruitziend bestuur kon hij een rijkgeschakeerde en vruchtzame 

U 7 ) Zie over de missiepllcht der priesters : AVG, 1918, blz. 23 ; NKS, 17 (1917), 
blz. 173-182; 34 (1934), blz. 301; 37 (1937), blz. 337; 38 (1938). blz. 289; Orgaan 
van de Apostolische Priesterbond, 1 (1917-1919), blz. 58. 

^18) Verslagboek van den IXden diocesanen katholiekendag van het bisdom 's-Her-
togenbosch, blz. 25. 

u») NKS, 34 (1934), blz. 301. 
w) HM, 1 (1919-1920), bijlage 3. blz. 66. 
ï21) Mulders, a.w.. blz. 53. 
^ ) HM, 20 (1938), blz. 47. 
^23) HM, 13 (1931-32), blz. 113; — Mulders, L'Union missionnaire du Clergé 

hollandais, in : Compte rendu et Rapports. Premier Congrès national de l'Union mis
sionnaire du Clergé de France, Parijs, 1931, blz. 20 v.v. 
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werkzaamheid ontplooien. In dit alles wordt de bond gesteund door 
het groot aantal leden; in 1938 bijna 7000124). 

Het bestuur, onder voorzitterschap van den aartsbisschop, bestaat, 
behalve uit den nationalen directeur, uit de vijf voorzitters van de 
diocesane missiecomité's, vijf vertegenwoordigers van de religieuze 
orden en congregaties, de nationale directeuren en secretarissen van 
de pauselijke genootschappen, twee afgevaardigden van de Verenigde 
Missionarissen, den hoofdredacteur van het Missiewerk, vertegen
woordigers van de Indische Missievereniging, de medische missie
actie en het Apostolaat der Hereniging. Minstens eenmaal in het jaar 
komen zij in gewone vergadering bijeen. Indien nodig, worden boven
dien buitengewone vergaderingen gehouden. 

De p a u s e l i j k e m i s s i e g e n o o t s c h a p p e n vooral hebben дет 
wonnen bij de herleving der missieactie. De Voortplanting en de 
H. Kindsheid worden steeds meer populair. Missietentoonstellingen, 
missiedagen, missiefeesten leverden steeds nieuwe leden voor beide 
genootschappen. Het beste is de vooruitgang op te maken uit de 
giftenlijsten125). Bracht in 1917 het Genootschap tot Voortplanting 
des Geloofs de som op van f28.936.", in 1919 is dit reeds gestegen 
tot f 153.172.— ; in immer stijgende lijn gaat dit verder. In 1937 wordt 
het hoogtepunt bereikt, nl. f 352.087.—'. Voor de H. Kindsheid staan 
ons enkel de gegevens ten dienste, uitgedrukt in Franse francs, zodat 
een plotselinge stijging ook wel mede te verklaren is door een deva
luatie van deze munt. 

En de stijging der giften bij deze beide genootschappen is vooral 
hierom merkwaardig, doordat een derde pauselijk genootschap zich 
aan de aandacht der gelovigen was komen aanbieden. Een liefdewerk, 
dat in betrekkelijk korte tijd de harten van priesters en gelovigen 
wint: het S i n t P e t r u s L i e f d e w e r k tot opleiding van de in
landse geestelijkheid (S.P.L.). Het bestond reeds geruime tijd. In 
Frankrijk was het gesticht, in 1889, maar het had er niet die bekend
heid welke het verdiende. Kardinaal van Rossum wilde in 1919 meer 
uitbreiding geven aan dit liefdewerk en daarvoor meende hij zich het 
best tot de Nederlandse missieactie te kunnen richten 1 2 6). Tevens 
moest Nederland, op verlangen van den kardinaal, een nieuwe actie 
ook op touw zetten voor het werk der anti-slavernij. Toen deze voor
stellen ter kennis kwamen van de voormannen der missieactie in 

^ 4 ) Mulders, De Geschiedenis van den Priestermissiebond..., blz. 55. 
^25)· Zie Bijlage III, a, b. 
1 2 e ) Th. Bekkers, in HM. 6 (1924-1925). blz. 140: J n de nationaliteit van den 

kardinaal-prefect der Propaganda moge een gerede verklaring te vinden zijn, dat deze 
voor de uitbreiding van dit -werk het eerst aan zijn vaderland dacht, maar... wij 
mogen toch wel zeggen, dat ook daarin een eigenaardige leiding van Gods voor
zienigheid dankbaar te bewonderen valt". 
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Nederland, voelden dezen er niet veel voor ook deze twee liefdewerken 
hier te gaan organiseren; men had immers nog te veel moeilijkheden 
bij de verbreiding van de twee centrale genootschappen. En nu wilde 
Rome nog twee andere liefdewerken bijzonder gepropageerd zien. 
Mgr. Hermus schrijft er over naar den kardinaal en drukt als zijn 
overtuiging uit, dat het uitvoeren van deze wensen een genadeslag zou 
zijn voor de juist opkomende missiebeweging in Nederland. Er zou 
grote verwarring gesticht worden en dat ware spijtig, temeer omdat 
men er nu pas in geslaagd is een eendrachtige samenwerking tot stand 
te brengen. En is het eigenlijk wel nodig een nieuwe actie te beginnen 
voor het werk der anti-slavemij. Sinds door Leo XIII, in 1890, op 
Driekoningen, een collecte was voorgeschreven ter bestrijding van de 
slavenhandel, was deze in Nederland trouw gehouden. In 1918 bracht 
die inzameling, alleen in het bisdom 's-Hertogenbosch, nog f 10.578.— 
op. Mgr. Hermus vindt het voldoende wanneer dit werk nog eens bij
zonder in de steun wordt aanbevolen, zonder dat er als het ware een 
nieuw liefdewerk van wordt gemaakt127). Tegen het Sint Petrus 
Liefdewerk bestaan niet zulke grote bezwaren, maar toch meent 
Hermus, dat de invoering er van niet opportuun was. Ook de aarts
bisschop was die mening toegedaan128). Te Rome begrijpt men de 
Nederlandse moeilijkheden en de eerste artikelen welke verschijnen 
over het S.P.L. in „Het Centrum" van de hand van J. M. Drehmanns 
zijn dan ook in zeer bescheiden vorm gesteld1 2 9). 

Dr . Jan S m i t wordt door Rome aangezocht het directeurschap 
over dit liefdewerk te aanvaarden. Deze verklaart zich bereid door 
alle moeilijkheden heen te worstelen, die het invoeren, doorvoeren en 
organiseren hiervan zouden meebrengen130). Rome dringt op het 
werk der anti-slavemij niet meer aan, maar de bezwaren tegen het 
S.P.L. ingediend, deelt men daar niet. En Rome heeft goed gezien. 
Het katholieke volk van Nederland toont aanstonds grote sympathie 
tegenover dit liefdewerk. De voorzichtige artikelen van de eerste tijd, 
welke enkel de belangrijkheid van het werk uiteenzetten, worden be
grepen1 3 1). Het succes verdrijft alle pessimisme. Het liefdewerk gaat 
een ontwikkeling tegemoet, die door de niets-ontziende krachtsont
plooiing van J. Smit ternauwernood is bij te houden. In snel tempo 
wordt voortgegaan, zonder dat andere werken er door lijden. Met de 
gestadige en goedbegrepen medewerking van diocesane en plaatselijke 
directeuren stelt Nederland van meet af aan, zich in dit opzicht aan 

^ 7 ) Hermus aan Drehmanns, 19 Juli 1919 (documenten Drehmanns). 
^28) Mgr. Van de Wetering aan Hermus, 25 Juli 1919 (documenten Bekkers): 

„Volkomen deel ik uw mening, dat de missieactie in ons land zich voornamelijk al
thans moet bepalen tot de Voortplanting en Kindsheid. Aan de anti-slavemij doen 
wij reeds mee door de voorgeschreven collecte op Driekoningen". 

139 ) Het Centrum, 1919, 31 Juli. 
130) J. Smit aan Drehmanns, 21 October 1919 (documenten Drehmanns). 
M1) J. Smit in De Tijd, 1919, 29 December. 
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de spits van alle landen en draagt het er werkelijk toe bij, zowel door 
zijn aalmoezen132 ) als door zijn voorbeeld, dat het S.P.L. een wereld-
werk wordt1 3 3) . 

Enige cijfers, die voor zich zelf spreken : In 1922 konden 22 inlandse 
studenten op kosten van Nederland studeren, in 1938 beloopt dat 
getal: 1054. In 1925 zijn er reeds 109 beurzen voltekend, het jaar 
daarna waren er 159, ieder van f2500.—'. Het liefdewerk telt in 1926 : 
120.000 gewone leden. Van de 1419 parochies, welke Nederland in 
1938 telt, hebben er 1038 een parochiale afdeling van het S.P.L. 134). 

De missies steunen door gebed en aalmoes is plicht van alle ge
lovigen. Als minimum van plichtsvervulling wenst de Kerk, dat ieder 
katholiek lid is der pauselijke genootschappen. De volle nakoming 
echter van deze liefdeplicht, moet het karakter der liefde behouden, 
die nimmer zegt dat zij uitgeput i s 1 3 6 ) . Daarom ook het groot belang 
der p a r t i c u l i e r e l i e f d e w e r k e n . Talrijk zijn zij in Nederland 
opgeschoten. Voor onze eigen rijksgebieden buiten Europa kennen we 
de Indische Missievereniging, die de missies van Oost- en West-Indië 
wil helpen ; — de Sint Claverbond voor de jezuietenmissie op Java ; — 
de Sint Dominicuspenning voor de dominicaner-missionarissen op 
Curaçao ; — het Hofbauerliefdewerk voor de Surinaamse missie der 
redemptoristen. Als specifiek tekenwerk ten bate der Indische missie 
dient hier besproken : het Sinf Melania-liefdewerk, De juist uit Java 
teruggekeerde jezuïet, W . C. Creutz-Lechleitner, hield voor een kleine 
groep dames te Nijmegen, in de maand Juni 1920, een reeks conferen
ties, waarin hij de geestelijke en zedelijke noden van de inlandse 
vrouw op Java uiteenzette. De toehoorsters, hierdoor getroffen, be
sluiten zich te gaan wijden aan de ontwikkeling en opvoeding van de 
inlandse vrouw in onze koloniën13e ). Pater Creutz publiceert zijn 
conferenties in „De Katholieke Vrouw", om in grotere kring interesse 
te kunnen wekken137 ). Andere artikelen verschijnen in de katholieke 
pers over dit zelfde onderwerp138). Een vereniging wordt opgericht 
en onder bescherming gesteld van Sint Melania. De statuten worden 
op 26 Januari 1923 kerkelijk goedgekeurd139). Kardinaal van Rossum 
aanvaardt het beschermheerschap. Vele leden zeggen toe, maandelijks 
een half uur in een kerk of kapel te bidden voor de bekering van 
Nederlands Indie en het welzijn der inlandse vrouw1 4 0) . De V r o u -

1 3 2) Zie Bijlage III. с 
1 3 3 ) H M , 6 (1924-1925), blz. 140. 
1 3 4 ) AVG, 1939. blz. 77. 
1 3 5 ) T h . Bekkers, in HM, 9 (1927-1928), blz. 10. 
1 3 e ) Zie Verslag van het Sint Melaniawerk, 1924, blz. 50. 
1 3 T ) De Katholieke Vrouw, 1920, 30 Juli, 6, 13, 20 Augustus. 
1 3 8 ) L. Jonflmans-Stadhouder, Een nieuw werk voor de Roomse vrouwen, in De 

Gelderlander, 1920, 1 Juli en W . Brom-Stmick, Opvoeding der Javaanse Vrouw, in 
Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer, December 1920. 

1 3 e ) Zie de Statuten in K M T , б (1923-1924), blz. 291. 
1 4 0 ) Vgl. de Circulaire van het St. Melania-werk, afdeling Nijmegen, October 

1926. 
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w e n v a n N a z a r e t h gaan in 1929 zich in Indie vestigen om meer 
„rechtstreeks" te gaan werken aan de zedelijke verheffing der inlandse 
vrouw. 

Voor andere missiegebieden werken weer t a l r i j k e m i s s i e v e r 
e n i g i n g e n 1 4 1 ) of bonden. Vermelden we hier alleen : het Gebeden
verbond іюог Scandinavië en Finland, dat door Mgr. Α. F. Diepen, 
bisschop van 's-Hertogenbosch, werd opgericht, na zijn visitatie-reis 
door de Noordelijke landen 1 4 2 ). In 1920 gesticht, telde het na verloop 
van een jaar, reeds 11.000 leden 1 4 3 ). Kardinaal van Rossum richt 
zelfs een oproep aan zijn landgenoten, om hen bijzonder op te wekken 
te bidden en aalmoezen te geven voor de bekering van Scandinavië. 
Speciaal wendt hij zich tot de priesters met de bede geen weerstand 
te bieden aan de stem, die hen wellicht roept om daar te gaan ar
beiden1 4 4) . 

Op een heel eigen terrein is werkzaam het Apostolaat der Hereni
ging. Reeds lang had Nederland contact met het Oosten ; vooral de 
oud-regent van het seminarie Hageveld, A. Pluym, bisschop van 
Nicopolis, had in ons land nog al belangstelling voor zijn missie weten 
op te wekken. Maar deze sympathie was te sporadisch. Ook hier is 
centralisatie noodzakelijk. Het bezoek van den aartsbisschop van Lem-
berg, Mgr. Andreas Szepticki, in 1921, is hiervoor van groot belang 
geweest. Zijn besprekingen hadden tot resultaat : de oprichting van 
het Apostolaat der Rutheense missie145), hetwelk enige jaren later 
werd omgevormd in het huidige „Apostolaat der Hereniging146). In 
1940 telt het 835 parochiale afdelingen met meer dan 62.000 leden 1 4 7 ) ; 
een succes, dat men niet zo direct zou verwachten, daar het Oosters 
apostolaat niet zo zeer tot de massa spreekt. Verschillende jaren 
achtereen werd een z.g. „speldjesdag" gehouden voor dit doel 1 4 8 ) . 
Meer dan 350.000 gebedsformulieren werden verspreid onder de 
schoolkinderen, om dezen te leren bidden voor het Russische kind1 4 9 ) . 
Het Apostolaat bezit een eigen orgaan : Mededeelingen van het 
Apostolaat der Hereeniging. 

Het „Apostolaat" kreeg in 1935 als beschermeling het pauselijk 
Grieks college van den H.Athanasius te Rome 1 5 0) . Tevens verleende 
het finantiële medewerking tot de oprichting van een leerstoel in de 

141) Zie Bijlage V. 
142 ) AVG, 1920, blz. 253. 
143) AVG, 1921, blz. 251. 
144) Aan mijn katholieke landgenoten, Rotterdam, 1923. 
145) Vgl. H. van Keulen, c.s.s.r., Hereenigingswerk in Nederland, deel X van het 

Christelijk Oosten, tweede druk, 1941. 
14e) Mededeelingen van het Apostolaat der Hereeniging, 4 (1931), blz. 242. 
147 ) T.a.P., 13 (1940), blz. 32. 
148) De opbrengst was gemiddeld een f 10.000.— à f 15.000.—. 
14e) Van Keulen, a.w., blz. 20. 
и») Van Keulen, a.w., blz. 55. 
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Oosterse Theologie aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, met pro
fessor Dr. A. Mulders als titularis151). 

In 1941 werden in opdracht van het Apostolaat een tiental werkjes 
uitgegeven : Het Christelijk Oosten. Verhandelingen over de geschie
denis en het godsdienstig leven der Oosterse Kerken. 

Geestdrift moet blijvend kunnen doorwerken. En' er was enthou
siasme ; nu moet er gezorgd worden, dat de fundamenten worden ver
stevigd. Alles moet meewerken om de missieactie tot een echte volks
actie te maken. Heel de massa in begeestering, is het parool. 
S p o r t 1 6 2 ) en t o n e e l 1 6 3 ) dienen de missie-idee. Het verspreiden 
van prentjes en kalenders, het plaatsen van missiebusjes, zijn de 
middelen om de brede massa te trekken. M i s s i e w e k e n e n m i s 
s i e t e n t o o n s t e l l i n g e n 1 5 4 ) houden de belangstelling, welke een
maal gewekt is, gaande. In de jaren 1917 tot 1923 alleen worden meer 
dan 40 missietentoonstellingen georganiseerd166), welke duizenden 
bezoekers tellen1 6 6) . Als vervolmaking van de reeds lang bestaande 
en zo uiterst populaire Kindsheidsoptochten trekken steeds fraaier en 
grootser, de m i s s i e s t o e t e n door de straten van steden en dorpen. 
Het Genootschap van de H. Kindsheid wil een missielievende jeugd, 
om zo tot'een missielievend volk te komen1 6 7). Vooral door de „An
nalen", sinds 1934 omgedoopt in De Kleine Apostel, weet men de 
jeugd te begeesteren. Elk nummer, rijk geïllustreerd met foto's van 
Kindsheidsoptochten en uit de missielanden, bevat ook een wedstrijd, 
waaraan duizenden kinderen deelnemen1E8). De laatste jaren verzorgt 
de K a t h o l i e k e R a d i o O m r o e p (K.R.O.), elke eerste Zater
dag van de maand, een Kindsheidshalfuurtje. Ook enige f i l m e n , 
onder meer Zwarte Oogst, opgenomen aan de Goudkust, werden op 
last van de H. Kindsheid in het bisdom Roermond, vervaardigd159). 

De s c h o o l g a a n d e j e u g d wordt ingeschakeld. Vroegtijdig 
1 И ) Zie A. Mulders, Missiewerk en Hereenigingswerk, in Dux, 12 (1938), bil. 29; 

en Missiologie en Oostersche Theologie (inaugurale rede), Nijmegen, 1936. 
1 5 3 ) Vgl. Gr., Missie en Sport, in HM, 1 (1919-1920), blz. 52 : „Door een missie

wedstrijd wordt de missie-idee als het ware geslingerd In een mensenmassa, die ofwel 
door andere missiepropaganda niet bereikt wordt, ofwel niet tot daden brengende 
warmte te krijgen is" ; vgl. ook W. Binck, in HM, 1 (1919-1920). blz. 206, die het 
voorstel doet om het geld, dat verzameld wordt bij mlssievoetbalwedstrijden, te be
steden aan een studiebeurs. 

> i*s) Vgl. De Wereldbond der kinderen, blz. 50, waar een 25 missietoneelstukken, 
In Nederland uitgegeven, staan vermeld. 

1 6 4 ) Aan kapelaan A. Fruytier, lid van het diocesaan misslecomité van Breda komt 
de eer toe, sinds Augustus 1919, de missietentoonstelling in de missieactie te hebben 
ingeschakeld; vgl. HM, 2 (1920-1921), blz. 38. 

15S) HM, 9 (1927-1928), blz. 20. 
i s e ) Het is natuurlijk onmogelijk na te gaan welke Invloed er uit gegaan is van 

de missietentoonstellingen ; zeker hebben vele missionarissen hun eerste verlangens 
naar de missie daaraan te danken. 

157 ) De Wereldbond der kinderen, blz. 31. 
1Be) De oplage der Annalen van de H. Kindsheid bedroeg in 1934, 42.000 exem

plaren, in 1941, 155.000. 
ie») De Werddbond der kinderen, blz. 47-48. 
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moeten de kinderen leren hun aandacht te vestigen op het missiewerk 
der Kerk. Er schuilt immers een grote paedagogische kracht in de 
missie-idee160). Het diocesaan missiecomité van Den Bosch geeft 
daarom reeds in І919 een brochure uit. Missieactie en Jeugd, waarin 
wordt aangegeven hoe het missiewerk op school diende besproken te 
worden 1 6 1 ) . De onderwijzers en onderwijzeressen worden er in ge
wezen op hun verplichtingen inzake het missieonderwijs : zij zijn im
mers in de gelegenheid de jeugd met een vurige liefde, met geestdrift 
voor het missiewerk te bezielen1 6 2). De vereniging van R.K. onder
wijzeressen in het bisdom van Den Bosch begint het werk. Er bestond 
immers een ernstige wil om naar vermogen mee te werken tot het 
verkrijgen van krachtige steun voor de missies en het verbreiden van 
de echte missiegeest onder de jeugd 1 6 3). Deze plannen worden op 
31 December 1918 in de statuten vastgelegd en door den bisschop 
goedgekeurd. Ook de onderwijzers van het aartsbisdom nemen op een 
vergadering van 25 October 1919 de missieactie officieel in hun pro
gram op. Breda telt spoedig een zeer actieve onderwijzers-missieclub. 

In onderwijskringen besluit men vooral de H. Kindsheid, het voor 
de jeugd meest geëigende genootschap, te propageren164 ). Paedago
gische vakbladen, als Ons Eigen Blad en Verbum brengen herhaalde
lijk de „Missiegedachte en het Onderwijs" ter sprake165). Men wijst 
er op, dat de missiegedachte krachtig meewerkt aan de zelfheiliging 
van het kind1 6 6 ), want het gaat de genade van het Geloof beter 
waarderen, zal dankbaarder, zijn voor die kostbare schat als het inziet, 
in wat voor ellende en troosteloosheid de heidenen verkeren 1 6 7 ). Het 
van nature zo ontvankelijke kind wordt niet enkel tot eerbied, maar 
ook tot navolging aangespoord, wanneer het kennis krijgt van leven 
en werken der missionarissen168). Het zal de onschatbare voordelen 
van een katholieke opvoeding en van het katholiek onderwijs beter 

l e o ) Zie ). Calbrecht, De Missie en het leger onderwijs, Leuven, 1921, blz. 3 8 ; 
en Tarcisius, o.m.cap.. De missie bij het onderwijs, 's-Bosch, 1919. 

1 8 1 ) Deze brochure, Misssieactie en jeugd, is een samenvoeging Van twee iets 
eerder verschenen brochures, De missie en fœt onderwijs, en Missie en karakter' 
vorming, beide uitgaven van het diocesaan missiecomité van 's-Hertogenbosch. 

1 в 2 ) HM. 1 (1919-1920), blz. 60 en 108. 
1 8 8 ) AVG, 1918, blz. 203. 
1 β 4 ) A. Hermus, Missie en scAooi, in HM, 2 (1920-1921), blz. 27. 
« β ) Vgl. Een katholiek en de missie, in Verbum, 8 (1937). blz. 80, 111; dr. Gre-

gorius, o.m.cap., De missiegedachte bij het godsdienstonderricht. Verbum, 9 (1938), 
blz. 8 2 ; E. Schollen, Rooms-Aardrijkskundig onderwijs, in OEB, 2 (1914), blz. 16; 
G. van Hesperen, Missieactie, in OEB, 5 (1917), blz. 76 ; D. Cox, s.s.c.c.. De missie 
in het onderwijs, OEB, 7 (1919), blz. 213, 319; G. Brom, Missie, Volk en Kind, 
OEB, 10 (1922), blz. 581; Cyprianus, Hoe kan de missie de opvoeding dienen, OEB, 
10 (1922), blz. 645, 709; de P., Missieliefde als opvoedingsfactor, OEB, 14 (1926), 
blz. 427; S. R., Missiec/ubs onder onderwijzers, OEB, 27 (1939), blz. 385; J. M. 
Drehmanns, Missieactie bij Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, in Week
blad van de Kath. lerarenvereniging, St. Bonaventura, 8 (1938), blz. 111-119. 

1 β β ) HM, 14 (1932-1933), blz. 165. 
Ï « 7 ) OEB, 10 (1922), blz. 712. 
1 β 8 ) J. Swillens, Missieactie en school. De Tijd, 1918, 4 Januari. 
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waarderen, wanneer men het onder het oog brengt, wat anderen te 
kort komen op dit gebied 1 6 9). Godsdienstzin en geloofsbegeestering 
worden door de missie-idee aangekweekt1 7 0); de gebedsgeest ver
meerderd 1 7 1 ). De of f eridee is een groot hulpmiddel om de kinderen 
offervaardigheid en hulpvaardigheid te leren 1 7 2 ). Het verantwoorde
lijkheidsgevoel wordt in hen gesterkt, daar ook zij kunnen meewerken 
aan de bekering van millioenen heidenen; de mogelijkheid wordt hun 
gegeven hun liefde tot God door daden te tonen 1 7 3 ) . De jeugd heeft 
behoefte aan idealen ; in de mis^iegedachte vindt het bevrediging 1 7 4 ) ; 
de drang van het kinderhart naar het verre en naar het vreemde vindt 
hierin voldoening1 7 6). Maar het voornaamste i s : de kinderen leren 
bidden en zich versterven voor het werk der missies 1 7 6 ). 

Ook het onderwijs zelf wordt door de missiegedachte gediend : deze 
wekt immers alzijdige belangstelling en maakt de verschillende leer
vakken aanschouwelijk en vult ze aan. Het catechismusonderwijs 
wordt erdoor verbreed en verdiept1 7 7); aantrekkelijke stof wordt ge
leverd voor de vertelling en de leesles en een steun geboden voor de 
aardrijkskundeles en uitheemse plant- en dierkunde1 7 8). 

Veel van dit alles is ongetwijfeld in practijk omgezet. Thans kan 
niet meer gezegd worden, wat G. Brom eens schreef : „Ik ging als 
jongen, jaar in jaar uit, met alle scholen samen, naar de kathedraal 
voor het feest van de H. Kindsheid, zonder ooit geweten te hebben 
wat het betekende"1 7»). 

De missieactie onder de o p g r o e i e n d e j e u g d probeert men 
zo veel mogelijk onder te brengen bij de Katholieke Act ie 1 8 0 ) . Be
wegingen als de „Eucharistische Kruistocht" en de „Jonge Wacht" 
doen aan missieactie. ledere club van deze laatste organisatie tracht 
een eigen missionaris te hebben, met wien de jongens in correspon
dentie zijn en voor wiens werk zij bidden en offeren. 

„Uit dat persoonlijk contact met den missionaris groeit een 
1 β β ) De Tijd, 1917. 23 Maart 
1 T 0 ) D. Cox, S.S.C.C., op het eerste Nederlandse missiecongres te Maastricht, zie 

Verslagboek, blz. 49. 
1 7 1 ) Missieactie en jeugd, blz. 22. 
l r a ) r.a.p., blz. 28. 
1 т а ) OEB, 14 (1926), blz. 427. 
1 T 4 ) OEB. 5 (1917), blz. 76. 
1 T 6 ) OEB, 7 (1919), blz. 213. 
1 7 6 ) Zie Statuten van de missiesectie der Vereniging van R.K. Onderwijzeressen 

in het bisdom 's-Hertogenbosch, z.p.z.j. 
1 7 7 ) H. Fischer, s.v.d., De katechismus verklaard door voorbeelden uit de missie, 

voor Nederland bewerkt door J. O. Mercator, Uden, 1930. 
1 7 8 ) OEB, 10 (1922), blz. 721. 
Χ 7 β ) De Beiaard. 1 (1917), blz. 49. Dit artikel. Wereldapostolaat, werd later af

zonderlijk uitgegeven, G.G.G., nr. 3, 's-Bosch, 1921. 
1 8 0 ) Vgl. hierover de artikelen van P. Mathljssen, in HM, 18 (1936-1937), blz. 

137; 19 (1937-1938). blz. 27. 
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gebedsleven voor de missies bij de jongens, dat echt hartelijk 
en gemeend haast elke dag opstijgt naar God ; groeit een 
activiteit bij hen, die zich toont in het verzamelen van waarde
volle dingen, in het bestuderen van missiegebieden. Daarnaast 
werkt de Jonge Wacht van ieder bisdom mee om een missie-
beurs te stichten en in stand te houden voor een inlands 
priesterstudent. Door dat levendig contact met de andere 
werelddelen, zelfs neergelegd in briefwisseling tussen Jonge 
Wachters en inlandse jongens wordt de eenheid van de kin
deren Gods tastbaar aan onze jongens gegeven" 1 8 1) . 

In heel deze actie gaat men van de overtuiging uit, dat als de jeugd 
meer van de missie weet, zij deze ook blijvend leert liefhebben. En is 
er eenmaal de liefde, dan verkrijgt de missie ijverige propagandisten 
en dringt van zelf de belangstelling door in het huisgezin1 8 2). 

Ook onder de s t u d e n t e n van klein-seminaries, colleges, gym
nasia en lycea komt de missiebeweging los. Vele van deze inrichtingen 
hebben hun eigen missiedubs, die geregeld vergaderen en hun jaar
lijkse missiedag vieren. Bijzondere vermelding verdient het bisschoppe
lijk college te Weert, waar de eerste dub van die aard werd opgericht 
in 1918,. en dat sindsdien heel wat stoffelijke steun aan missionarissen 
verschaft heeft. 

Om de ware missiegeest te brengen onder de studerende jongens en 
meisjes, wordt, in 1936, het tijdschrift De Garde opgericht. In het 
eerste nummer wordt de doelstelling klaar aangeduid : 

„Het (nieuwe tijdschrift) wil een sterke band van eenheid 
leggen tussen allen, die het offensief reeds hebben ingezet, 
om zo ook de lauwen en tragen te veroveren voor ons ideaal : 
heel de wereld aan Koning Christus, totdat er in Nederland 
geen jong student meer te vinden is, die de oproep niet heeft 
begrepen" 1 8 3 ) . 

Oorspronkelijk lag het ook in de bedoeling te komen tot vijf dioce
sane en een nationale studentenmissiebond184), maar de bezwaren 
hiertegen schenen nog al van gewicht te zijn, zodat dit plan niet kon 
doorgaan. 

Als voorbeeld van studentenmissieactie kan dienen de missievereni
ging op Rolduc. Een missiebibliotheek staat er ten dienste van de 
studenten, die zelf regelmatig lezingen houden over missiologische 
.onderwerpen. Men gaat daar van de overtuiging uit, dat het ver-

l a l ) H. van den Bergh, Onze missielie[de en Jonge Wacht buiten Europa, in 
Dux. 2 (1928), blz. 219. 

182 ) De Tijd, 1918, 4 Januari. 
183) De Garde, 1 (1936), nr. 1. 
194) De Garde, 2 (1937), nr. 2 : Oproep tot een nationale studentenmissiebond. 
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zamelen van gitten niet dt voornaamste taak is van de studenten ; 
maar men wil er naar streven de leden van de vereniging te door
dringen van een diepe, gezonde missiegeest en de missies te leren 
helpen door het gebed onder al zijn vormen 1 8 5). In 1938 gaf deze 
vereniging een missiegebedenboekje uit, Adveniat Regnum Tuum, ten 
dienste van de studerende jeugd. ч 

V a n de R.K. s t u B e n t e n a a n d e u n i v e r s i t e i t e n is be
langrijke missieactie uitgegaan. Lid zijn van de pauselijke genootschap
pen was hun niet v o l d o e n d e 1 8 6 ) . Een lezing van professor P. Groenen, 
moderator,van de Unie van R.K. Studentenverenigingen, over „Missie
actie en studenten", riep in hen het klare bewustzijn wakker van meer 
actie, grotere missiekennis, sympathie en toewijding voor missie-aan-
gelegenheden. Deze lezing, gehouden te Amsterdam voor „Sint Tho
mas", op 13 Maart 1918, en voor „Veritas" te Utrecht, op 21 Maart 
d.a.v., had ten gevolge, dat in beide verenigingen, onafhankelijk van 
elkaar, een studentenmissievereniging werd o p g e r i c h t 1 8 7 ) . T e Am
sterdam werd onder leiding van P. van Hasselt een missieclub gevormd 
als onderafdeling van de studentencongregatie. T e Utrecht kwam het 
tot een afzonderlijke vereniging. 

D e missie was een onbekend iets in de studentenwereld. Door studie 
vooral der missieproblemen wil men nu komen tot liefde voor de 
missie en dan van zelf tot actie. H e t verzamelen van gelden stond 
altijd als iets secundairs in het program. O p voorstel van het Utrechtse 
bestuur werd te Amsterdam een gezamenlijke vergadering gehouden 
onder leiding van professor Groenen; hier werd de grote stoot ge
geven tot de oprichting der academiale missiecomité's. Spoedig volgden 
nu Leiden, Delft, Groningen en Rotterdam. Ieder toog op zijn manier 
aan het werk en hierdoor alleen al was veel gewonnen, dat een keur 
van jonge mensen aangetroffen werd, die niet meer onverschillig 
stonden tegenover het grote missievraagstuk 1 8 8 ) . Het verlangen om 
tot eenheid te komen groeit en daarom komen, op 23 Februari 1919, 
afgevaardigden van alle universiteiten te Warmond bijeen om de 
planneh te bespreken tot oprichting van een interacademiaal missie-
comité. Het voornaamste resultaat van deze besprekingen is, dat een
zelfde hoofddoel voor alle comité's werd vastgesteld : het aanwerven 
van kennis omtrent de missies bij zich zelf en bij anderen en daardoor 
het wekken van sympathie voor de missies. ledere afdeling blijft echter 
vrij in haar verdere werkzaamheden. O p 1 Februari 1920 wordt te 
Amsterdam de tweede missie-interacademiale gehouden. Gerard Brom 
houdt een inleiding over de medische missie. D e Amsterdamse stu-

1 8 β ) Zie Rolduc's jaarboek, 1936-1937, verslag over de missievereniging. 
1 8 8 ) AVG, 1918, blz. 3. 
1 8 7 ) Te Amsterdam op 1 Mei 1918, en te Utrecht op 9 Mei 1918. 
1 8 8 ) HM, 1 (1919-1920), blz. 66. 
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denten zijn zeer enthousiast en zowel in dagbladen als in brochuur-
vorm verschijnen er artikelen over dit onderwerp. De praeses, P. van 
Hasselt, zet de wenselijkheid en de mogelijkheid uiteen van een 
medische cursus voor missionarissen. Zo wordt ook op een vergadering 
van missionarissen, gehouden tijdens de Amsterdamse missietentoon
stelling (AMA), in. 1920, het verlangen geuit, naar een beknopte 
medische cursus voor missionarissen. Kort daarop ontstaat een comité 
van voorbereiding met pater C. Vullings als voorzitter en P. van 
Hasselt als vice-voorzitter 1 8 9 ). 

In de loop van 1921 worden deze .plannen werkelijkheid180). Een 
medische cursus voor missionarissen wordt georganiseerd, en dank zij 
het enthousiasme, dank zij de sympathieke welwillendheid van ge
meentebestuur en universiteit, dank zij de medewerking van ziekenhuis
directeuren en doctoren, dank zij de leergierigheid der missionarissen, 
wordt deze eerste tien-weekse cursus een volledig succes1 9 1 ). 

Op het missiecongres te Maastricht in 1922 houdt P. van Hasselt 
een rede over de medische missie192), en daar wordt de grondslag ge
legd voor een verdere medewerking der R.K. artsen. Tijdens een 
vergadering der R.K. Artsenvereniging, 29 October 1922, te Utrecht 
gehouden, wordt een sectie opgericht, ten doel hebbende morele en 
finantiële steun te verlenen aan de medische missie193). 

Vooral de A m s t e r d a m s e s t u d e n t e n zijn zeer actief. Er 
wordt geijverd voor een studiefonds ten bate van Javanen, die in 
Nederland komen om studies te maken. Zelfs loterijen worden hier
voor op touw gezet 1 9 4) . Zodoende kan een studiefonds worden ge
sticht van f6.000.—. Een Amsterdams student, H. van der Sterren, 
geeft een werkje uit. De Priesterkroon voor ieder volk, waarvan pater 
H. Raymakers in de Inleiding getuigt : „Het boekje is geschreven door 
een lekenhand, maar niet door een lekenhart. De missieactie heeft 
veler harten vergeestelijkt"196). 

Op 1 Augustus 1926 vertrekt de eerste Nederlandse missiearts, 
Joop Cohen, naar de missie van Flores1 9 6). 

Te D e l f t maken de studenten zich, meer overeenkomstig de aard 
hunner studies, op ander terrein verdienstelijk : men wil de missio
narissen helpen door het maken van plannen voor kerk- en school-
bouw 1 9 7 ) , Verschillende architecten ontwerpen schetsen voor missie-

18e) МММ, 1 (1928), biz. 138. 
l e o ) Vgl. F. van Spaandonk, Iets over de wording der medische missie in Neder

land, in МММ, 1 (1928), blz. 283. 
1 И ) HM, 10 (1928-1929), blz. 273. 
1*2) Vgl. Verslagboek van het eerste missiecongres, blz. 116. 
i*») RMT, 6 (1923), blz. 158. 
^ ) Annuarium der R.K. Studenten, 1921, blz. 79. 
1 β 5 ) H. van der Sterren, De Priesterkroon voor ieder volk, G.G.G., nr. 225, 

's-Bosch, 1927. ι 
1 β β ) Η. van der Sterren, De eerste mssiearts. In HM, 8 (1926-1927). blz. 167. 
1 β τ ) De Tljd, 1921, 14 Mei. 
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kerken 1 9 8); zo maakt Jos Cuypers een schets voor de kathedraal van 
Rangoon 1 9 9 ). Ook wordt een oproep gedaan voor huisvlijt in dienst 
van de missie 2 0 0). 

De studenten van de landbouwhogeschool te W a g e n i n g e n 
stellen zich voor inlichtingen te geven aan missionarissen op landbouw
kundig gebied. Hieruit ontstaat het „R.K. Adviesbureau voor land
bouwkundige missieactie"2 0 1). 

De U t r e c h t s e s t u d e n t e n maken zich onder meer verdienste
lijk op missiewetenschappelijk gebied door een vertaling, in 1922, van 
de Relectio de Indis, 'van Franciscus de Vitoria, o.p. 

Uit de verschillende academische missieclubs zijn meerdere priester
roepingen voortgekomen. Dat is wel het voornaamste resultaat. In alle 
werelddelen werken oud-academici als missionaris. 

Van bijzondere betekenis waren ook de jaarlijkse i n t e r a c a d e 
m i a l e b ij e e n k o m s t e n , welke gehouden werden te Tilburg, onder 
leiding van father Ahaus 2 0 2 ) . 

De studentenmissieclubs kenden over het algemeen een wisselvallig 
bestaan. Zulk een club bloeit, zodra er zich een paar mensen voor-
spannen. Te N i j m e g e n werd in 1940 aan de missieclub een nieuw 
leven ingestort. Van toen af werd maandelijks een H. Mis opgedragen 
voor de missiebelangen ; regelmatig werden vergaderingen gehouden, 
waarop studenten over een of ander missieonderwerp een lezing 
hielden. Gebed en studie : de twee fundamenten van alle missieactie 
onder studenten. 

Naar het voorbeeld der missie-interacademiale is ook de m i s s i e -
i n t e r s e m i n a r i a l e gegroeid. Enige malen werden gecombineerde 
vergaderingen gehouden van de missieverenigingen der vijf groot
seminaries2 0 3). Bij gelegenheid van de laatste bijeenkomst in 1938 
werd een prijsvraag uitgeschreven over het missionarisch priester
schap, waarop vele antwoorden binnenkwamen, ter bekroning waar
van de pauselijke internuntius te 's-Gravenhage een kelk ter beschik
king had gesteld. 

Niet alleen de studenten, maar h e e l h e t g e l o v i g e v o l k , 
alle leken moeten tot apostelen gemaakt worden. Reeds in 1917 had 
G. Brom zich in een Beiaardartikel afgevraagd : 

„Hoe kunnen we nu, midden in de wereld, zakenmensen, 
huisvaders, fabrieksarbeiders, kantoorbedienden, winkel-

1 β β) HM. 10 (1928-1929). blz. 241; o.m. Kropholler, Van Moorsel, B. Koldewey. 
1 β β ) G. Brom, Herleving van de kerkelike kunst in Katoliek Nederland, Leiden, 

1933, blz. 239. 
ÏOO) Ir. H. Thunissen, In HM, 11 (1929-1930), blz. 106. 
з«1) Katholieke Documentatie, 1 (1936), blz. 61. 
2 0 2 ) Deze M.I.A. (Missie-Interacademiale) werd het eerst gehouden te Tilburg in 

1921. Er was aan voorafgegaan een missiecursus te Steil van 25-27 Augustus 1920 
voor studenten en seminaristen. 

2 0 3 ) Deze werden gehouden in het „Bisschop Hamer"-huis te Nijmegen en in het 
studiehuis def'Priesters van het H. Hart, te Hees. 
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meisjes, dienstboden, onderwijzers, landbouwers, werkgevers, 
hoe kunnen we ooit apostel worden?" 2 0 4 ) . 

En voor al die categoriën van mensen, geeft hij dan dit simpele 
antwoord : „Eenvoudig door echt christen te zijn". De welsprekende 
uitleg van dat „echt christen zijn" sloeg in. Ten bewijze hiervan dit 
ene korte briefje, dat G. Brom naar aanleiding van zijn artikel mocht 
ontvangen : 

„Uw jongste Beiaardartikel heeft bij mij — en ik geloof bij 
velen met mij —• slapende liefde gewekt, of waar deze niet 
sliep, ze versterkt. Daarom ben ik zo vrij U een „idee" mee 
te delen, 'dat zich naar aanleiding van Uw artikel bij mij ge
vormd heeft. Wij ambtenaren moeten verschillende procenten 
van ons salaris storten voor een mogelijk pensioen op latere 
leeftijd. Zou het nu niet mogelijk zijn te komen tot oprichting 
van een vereniging waarvan de leden zich verplichten ten
minste 1% te storten van hun verdiensten, inkomsten of 
salaris, om zo zeker te zijn van een hemels pensioen later" 2 0 5 ) . 

Dergelijke voorbeelden van lekeninitiatief zijn er meer te geven. AI 
werden ze niet alle in practijk omgezet, ze typeren toch de geest onder 
de mensen. Zo slaagde te Tilburg iemand er in, door wekelijks bij 
een aantal personen 6 centen op te halen, twee studiebeurzen te 
stichten voor het missiehuis van de H.Familie te Grave 2 0 6 ) . 

Ook werden er pogingen gedaan om de leken meer rechtstreeks aan 
het apostolaat te doen deelnemen. J. van Ginneken, s.j., riep hen op 
tot een missiekruistocht : 

„Er kan en moet een nieuwe zouavenlichting door Neder
land geleverd worden, niet van soldaten, maar van losse ar
beiders voor de zielenoogst... Eenieder die niet verhinderd 
is, moet zelf eens zien hoe hij zich voor het Godsrijk nuttig 
kan maken" 2 0 7) . 

Jos Schmutzer richtte eveneens eenzelfde soort van oproep tot de 
leken 2 0 8 ) . Mannen en vrouwen zijn er nodig, die zich edelmoedig 
willen geven voor de dienst der liefde. In Indie heeft men behoefte aan 
katholieken, die in het volle maatschappelijk leven staan. 

Toen het eerste Nederlandse missiecongres gehouden werd, te 
Maastricht, in 1921, berustte de leiding ervan geheel in handen van 
leken, zodat professor Jan Smit kon getuigen, dat de missieactie het 
terrein van vroeger geweldig had uitgebreid : „Wie had zo iets kun-

z04) G. Brom, Wereldapostolaat, blz. 4. 
205) Brief van aan G. Brom, 23 Maart 1917 (documenten Brom). 
20e) Vgl. Het missiehuis van de H. Familie. Grave, 1911, blz. 16. % 
2(>7) J. van Ginneken, s.j.. Kruisvaarders van onzen tijd, G.G.G., nr. 5, 's-Bosch, 

1921, blz. 4, 17 en 20. 
i"»8) J. Schmutzer, Lekenarbeid in het missiegebied, vgl. KMT, 5 (1921-1922), 

blz. 356 ; zie ook J. B. Stolte, arts, Welke taak wacht den Europeeschen intellectueel 
in de missielanden ? z.p. 1940. 
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nen denken in" 1910, toen missieactie aan schoolkinderen en dienst
meisjes hoofdzakelijk werd overgelaten?"209). 

Een dringende bede werd gericht tot de katholieken, dfe zich in 
de Oost gingen vestigen, om daar ook te brengen een vol en zuiver 
katholiek leven, katholieke zin, katholiek apostolaat210). 

Op de 7de Twentse katholiekendag in 1924, welke geheel aan het 
missiewerk gewijd was, deed pater H. Raymakers een beroep op de 
v r o u w e n , die een heel bijzondere taak te vervullen hebben in de 
missieactie, vooral door haar roeping als huismoeder en opvoedster 
der kinderen211). 

De katholieke vrouwen verrichten nederige, maar zeer verdienste
lijke arbeid in de m i s s i e n a a i k r i n g e n . Deze stellen zich ten 
doel, om hier in den lande waardering te wekken voor de godsdienst 
en elders de godsdienst te helpen verspreiden. Daarom beijveren zij 
zich allerlei benodigdheden voor de missionarissen te vervaardigen. 
Jaarlijks worden daarvan tentoonstellingen gehouden, die op hun 
wijze de missiegeest helpen bevorderen212). Het bisdom van 's-Her-
togenbosch ging voor : meer dan 35 missienaaikringen sloten zich aan
een tot een federatie. De voordelen daarvan zijn voornamelijk deze, 
dat van het centraal bestuur een krachtige aansporing uitgaat tot 
oprichting van vele andere naaikringen, dat goede leiding wordt ge
geven bij de verdeling der goederen en hun bestemming en dat zij 
meer economisch kan inkopen dan de afzonderlijke kringen213). De 
statuten van deze federatie werden op 11 Januari 1922 goedgekeurd 
door het Bossche diocesaan missiecomité214). De naam „Mgr. Hamer
kringen" werd later gewijzigd tot „Federatie van missie-naai-
kringen"215). 

In de meeste steden van ons land bestaan p l a a t s e l i j k e m i s s i e -
c o m i t é s . W e willen er hier slechts enige vermelden. Zo b.v. te 
Tilburg, waar het comité een speciaal studiefonds beheert, genaamd 
naar den eerbiedwaardigen stadgenoot. Petrus Donders, met als doel 
aan onbemiddelde ouders het finantiëel mogelijk te maken hun jongens, 
die roeping gevoelen, te laten studeren. Dit fonds werd opgericht in 
1921; na 15 jaar had het reeds meer dan f70.000.—· voor dit doel 
bijeengebracht en zodoende in de studiekosten kunnen bijdragen van 
meer dan 125 Tilburgse jongens2 1 6). Te Nijmegen werkte het plaatse-

3 0 9 ) J. Smit op het eerste Internationaal missiecongres te Utrecht, 1922 ; zie Ver-
dagboek. blz. 290. * 

^ 0 ) Α. Soeklman, S.J., Hoe ziet de Javaanse jongen het christendom?, G.G.G., 
nr. 16, 's-Bosch, 1927, bte. 15. 

4 1 1 ) AVG, 1924, blz. 73. Deze rede werd afzonderlijk uitgegeven. De vrouw en 
de missies, G.G.G., nr. 137, 's-Bosch, 1925. 

я 2 ) AV($ 1922, blz. 118. 
и») HM, 9 (1927-1928), blz. 16. 
a14) AVG, 1922, blz. 9. 
^111) AVG, 1926, blz. 117. 
^19) Zie Programmaboek van de diocesane mlssleweek te Tilburg, 1935, blz. 56,60. 
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lijk missiecomité met zulk een succes, dat het getal der leden van de 
pauselijke genootschappen tot een record werd opgevoerd2 1 7) . 

De modernste hulpmiddelen der techniek worden in dienst gesteld 
van de missieactie. Overal werden m i s s i e f i l m e n vertoond. Wie 
heeft de Floresfilm en de Ria Rago niet gezien? 2 1 8 ) . 

De K a t h o l i e k e R a d i o O m r o e p stelde zich ook in dienst 
van de missie2 1 9) . Missiologen en missionarissen kregen hier een 
unieke gelegenheid missiegedachten te verspreiden2 2 0). Op 24 Juni 
1933 werd een begin gemaakt met de uitzendingen, via de wereld
zender, voor de Nederlanders buiten ons land, bijzonder voor de 
missionarissen-landgenoten221). Elke Zondagmiddag wordt tot de 
missionarissen gesproken, krijgen zij medische voorlichting van prac-
tische aard, en wordt het wereldgebeuren toegelicht. De missionaris 
is niet meer eenzaam. In hetzelfde jaar, 1933, werd een radiomissiedag 
ingesteld met insigneverkoop aan alle katholieke kerken 2 2 2 ) . Door de 
radio kon men het afscheid van vertrekkende missionarissen mee
maken. 

De Missie-Verkeersmiddelen-Actie (MIVA) vond in Nederland 
medewerking en steun. In 1927 reeds was op de Amsterdamse missie
tentoonstelling een stand ingericht, waar door vliegtuigmodellen, 
motorboten e.d. de aandacht van het publiek op de moderne verkeers
middelen ten dienste der missie gevestigd werd 2 2 3 ) . Onder sympathie
betuigingen van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten begon de Miva 
hier haar werk. Het comité verschaft aan de vertrekkende missiona
rissen de geëigende verkeersmiddelen voor de streek, waar zij werken 
gaan, of staat hen bij met deskundige adviezen2 2 4) . 

Ook de wereldtaal, het E s p e r a n t o , stelde zich in dienst van de 
geloofsverspreiding. Een Internationaal Informatie-bureau werd opge
richt, om door middel van Esperanto, inlichtingen te verschaffen be
treffende de katholieke godsdienst. In de twee eerste jaren van het 
bestaan van dit bureau kwamen meer dan 500 aanvragen binnen uit 
alle delen der wereld, waardoor meerdere bekeringen plaats von
den 2 2 5) . 

W e wezen er reeds op, dat de katholieke universiteitsstudenten de 
eigenlijke grondleggers geweest zijn van de medische missieactie. 
Enige jaren later, in 1926, ontstaat, onafhankelijk van de studenten. 

^17) In 1942 gaf dit Nijmeegse comité nog een brochure uit : Missiegedachten. 
218 ) De eerste film schijnt geweest te zijn de Oegandafilm der fathers van Mill 

HUI. 
2 1 β ) A. Mulders, #aAo in dienst van de missie, in HM, 16 (1934-1935), blz. 35-38. 
^o) Zie HM, 14 (1932-1933), blz. 60, 120; 15 (1933-1934), blz. 241. 
2 a l ) HM, 15 (1933-1934), blz. 45-47. 
2 2 2 ) Zie o.m., HM, 15 (1933-1934), blz. 242. 
^23) Vgl. de Brochure, Miva, z.p.z.j., blz. 10. 
^ 4 ) Vgl. HM, 17 (1935-1936), blz. 177-178; 18 (1936-1937), blz. 233-234. 
«B) Katholieke Documentatie, 1 (1936), blz. 149. 
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het „ N e d e r l a n d s M e d i s c h M i s s i e c o m i t é " 2 2 6 ) . Want 
toen, in 1925, te Rotterdam, een missieweek gehouden werd, met 
daarbij een tentoonstelling, kwam kapelaan G. Schiphorst op de ge
dachte aan die tentoonstelling een medische afdeling te verbinden22-7). 
Hieruit werd geboren het Medisch Missiewerk, zoals we dat nu 
kennen. Vanaf 1927 zijn dan regelmatig te Rotterdam cursussen ge
geven voor missionarissen : tevens werden medische adviezen gegeven 
en teruggekeerde missionarissen met succes behandeld wat hun tro
pische ziekten betreft; Verbandstoffen, medicijnen en instrumenten 
werden op verzoek verschaft, ook aan niet-Nederlandse missiona
rissen ; een Medisch Hygienisch Handboek voor missionarissen werd 
uitgegeven 228). Een eigen tijdschrift. Medisch Missie Maandblad 
werd opgericht. Met hulp en raad vanuit Nederland werd ook in 
Ierland een medische missiecursus opgericht229). 

Nog meer direct werd aan medische missie gedaan door het G e 
z e l s c h a p v a n K a t h o l i e k e M e d i s c h e M i s s i o n a r i s s e n , 
dat, gesticht in Amerika in 1925, ook in Nederland belangstelling en 
medewerking vond. In 1938 promoveerden de drie eerste Nederlandse 
zusters tot doctor in de medicijnen, nl. Zr. Eleonore Lippits, Leonie 
Tummers en Elisabeth Wijnen 2 3 0) . Op 24 November 1939 werd een 
klooster van dit gezelschap ingezegend te Heerlen. Er waren toen 
reeds 13 Nederlandse leden2 3 1) . 

Vele van deze nieuwe of vernieuwde vormen van missieapostolaat 
gingen uit van de Nederlandse Priestermissiebond of werden er be
langrijk door gesteund. De Nederlandse Missieactie kreeg ook haar 
e i g e n v lag . Op voorstel van het plaatselijk missiecomité der Hel-
mondse missieweek. Augustus 1925, werd door het diocesaan missie
comité van 's-Hertogenbosch tot kardinaal van Rossum het verzoek 
gericht de nieuwe vlag, in zijn kleuren, rood, wit, groen, symbolisch 
voorstellende de drie pauselijke missiegenootschappen, tot de officiële 
Nederlandse missievlag te willen verklaren. Welwillend werd op dit 
verzoek ingegaan en sindsdien heeft die vlag gewapperd op talloze 
missiedagen als teken van heilige geestdrift voor het missiewerk232). 

De door den paus ingestelde m i s s i e z o n d a g werd onmiddellijk 

я«) HM, 10 ( 1928-1929) ,'blz. 273. 
M 7 ) МММ, 3 (1930), Ыг. 97. 
2 2 8 ) Medisch-Hggienisch Handboek voor missionarissen, samengesteld door de 

docenten der medisch-hygienische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en 
enige andere medewerkers, onder leiding van dr. E. Hermans. Uitgave van het Neder
lands Missiecomité, 1941. 

229 ) Mededeling van father H. Ahaus. 
s30) Katholieke Documentatie, 3 (1938), Ых. 197. 
ν*) т.а.р., 4 (1939), Ыг. 344. 
я«2) HM, 9 (1927-1928). biz. 18. 
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hier ingevoerd en gevierd door een plechtige Hoogmis in iedere pa
rochie, met preek over de missie en een collecte, welke jaarlijks een 
60 à 70.000 gulden opbrengt. Verder wordt sedert 1937 een hele week 
per jaar, op zeer intense wijze, besteed aan het missiewerk in Neder
lands Indie : de K o l o n i a l e M i s s i e w e e k , gehouden in de week 
voor Pinksteren. 

Met groot enthousiasme begroette Nederland de zes eerste Chinese 
bisschoppen, door paus Pius XI, in October 1926, te Rome gewijd. 
Groots was de huldiging te 's-Hertogenbosch, waar hun f 15.000.— 
werd aangeboden voor hun zwaar beproefd land 2 3 3) . Het comité, dat 
opgericht was om een collecte te organiseren voor China, mocht 
£30.000.— ophalen 284). 

Ook de Indische Missieverenigirig bleef actief : te 's-Gravenhage 
werd een C e n t r a a l A d v i e s B u r e a u opgericht, met tot doel de 
katholieken, die zich in Indie gaan vestigen, met raad en daad bij te 
staan2 3 6) . 

Het diocesaan missiecomité van het. bisdom Roermond ging in 1936 
er toe over een geheel vicariaat in de missie-te adopteren, nl. Tsingtao, 
in China. De paus en de Congregatie der Propaganda keurden dit 
plan goed, mits het bisdom op de eerste plaats propaganda bleef maken 
voor de centrale missiegenootschappen. Het comité vraagt voor dit 
doel van elk huisgezin iedere avond een bijdrage van 1 cent. Zo werd 
in het eerste jaar. 1936, ruim f 13.000.— opgehaald23«). In 1937 
werden 37500 huisgezincen voorzien van een missiebusje237). 

Het g e b e d voor de missies is en blijft hoofdzaak. Daarom ver
trokken in 1934 de Clarissen naar Java om het eerste klooster van een 
beschouwende orde in onze Oost te stichten238). Daarom heeft het 
A p o s t o l a a t d e r Z i e k e n van pastoor Willenborg uit Bloemen-
daal, de missie eveneens als doel gekozen van het offer en het 
lijden239). Daarom werden verschillende missiegebedenboekjes uit
gegeven2 4 0) . 

Uit heel dit mozaïek van missieverenigingen en missieorganisaties 
blijkt duidelijk, dat velen door de missie-idee zijn aangegrepen. In al 
die variatie ziet men doorschemeren de grote idee : de uitbreiding van 
het Rijk Gods, de liefde voor de missie. Het missiewerk raakt bekend ; 

s»3) AVG, 1927, blz. 10. 
i»4) AVG, 1927, blz. 103. 
»a5) HM, 6 (1924-1925), blz. 36. 
»β) Katholieke Documentatie, 2 (1937), blz. 269. 
a»7) T.e.p., 3 (1938), blz. 20. 
2 S S) HM, 16 (1934-1935), blz. 188. 
2 3 9 ) Vgl. Laboremus pro misslonlbus, editìo gallica, 2 (1938), blz. 143. 
^40) О.ш. Aurellus, o.m.cap., Het licht der wereld, 's-Bosch, 1918. P. Schlager, 

s.v.d., Bidt den Heer van de oogst, naar het Duits, door R. van den Berkel, z.p., 1925. 
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de missionaris is niet meer de eenzame figuur ; zijn werken en zijn 
streven ontvlamt de jeugd. Hij is niet meer een romantisch iemand, 
die ver afstaat van de massa. Neen, hij gaat omdat hij moet ; geven 
aan anderen wat hij zelf eerst kreeg : „De Brabantse goedheid van 
gans mijn geslacht". Zulk een gedicht, als De Missionaris van Antoon 
van Duinkerken moet wel indruk maken op de ontvankelijke jeugd. 
De-missieroepingen zijn in deze laatste tientallen van jaren dan ook 
zeer talrijk. Van 1900 tot 1940 vertrekken er meer dan 2600 Neder
landse Priestermissionarissen, drie maal meer dan in al de jaren voor 
1900 241), Vooral de jaren І930 tot 1940 kennen een grote bloei: ze 
geven een gemiddelde van ruim 130 jonge priestermissionarissen. In 
1940 staan meer dan 600 broeders-religieuzen en ruim 2500 Neder
landse missiezusters op het wijde missieveld. Meer dan 12% van het 
gehele aantal der missionarissen is van Nederlandse a fkomst 2 4 2 ) . 

Interessant is het na te gaan w a a r onze Nederlandse priester-
missionarissen v a n d a a n komen ; uit welke provincies zij vooral 
betrokken worden. Dan staat Noord-Brabant aan de spits, gevolgd 
door Noord- en Zuid-Holland, terwijl Limburg op de vierde plaats 
k o m t 2 4 3 ) . Amsterdam heeft de meeste missionarissen geschonken en 
staat ver boven aan met 235. 

W a a r h e e η trokken onze Nederlanders ? Men vindt ze overal 
ter wereld! Uit de gegevens die.ons ten dienste s t a a n 2 4 4 ) , blijkt, dat 
na 1900, vooral Nederlands Oost- en West-Indië met ± 600, Brazilië 
met 500 en Centraal Afrika met ruim 300 de belangstelling be
z i t ten 2 4 5 ) . 

Het is natuurlijk ondoenlijk een k a r a k t e r i s t i e k te geven van 
de Nederlandse missionarissen en hun arbeid. Zij zullen in het missie
land hun eigen volksaard niet verloochend hebben. Met de missiona
rissen van andere kleine landen hebben zij gemeen, dat men hen nooit 
van een soort van nationalisme zal kunnen beschuldigen. 

Dat de Nederlandse missionarissen in staat bleken tot heldhaftig 
werken en echte pioniersarbeid, "blijkt uit de levensgeschiedenissen 
van den Eerbiedwaardigen Petrus Donders, Mgr. Ferdinand Hamer, 
H. Verbraak, „de soldatenpastoor", A. van Lith en zovele anderen. 
Met recht kan men getuigen, dat er dynamiek zit in de Nederlandse 

241) Zie Bijlage VII. 
242 ) Zie de statistische gegevens, verzameld door Th. Bekkers, in HM, 9 (1927-

1928), blr. 29-47; 12 (1930-1931), blz. 66-126; 17 (1935-1936), blz. 25-36; 21 
(1939), blz. 154-168. 

243) Zie Bijlage VII, с 
244) Waarvoor we hier onze hartelijke dank zeggen aan al degenen, die zo be

reidwillig mij op mijn verzoek de nodige inlichtingen wilden geven. Helaas gaven de 
Missionarissen van het H. Hart geen gehoor aan mijn herhaald verzoek om gegevens 
omtrent hun congregatie ; daardoor blijven onze statistieken noodzakelijkerwijze on
volledig. 

»«) Zie Bijlage VII, d. 
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missieactie van de 20ste eeuw. Vanwaar anders ook die opbloei van 
zo vele congregaties van mannelijke en vrouwelijke religieuzen, nadat 
deze zich ook aan het missiewerk waren gaan wijden ? 

Hier dient nog besproken de beoefening van de M i s s i e w e t e n 
s c h a p in Nederland. Als middelen tot bereiking van het gestelde 
doel bezigde de Priestermissiebond missiewetenschappelijke publicaties 
en congressen. Onder de publicaties verdient op de eerste plaats ge
noemd te worden het officiële orgaan van de Bond : Het Missiewerk. 
L. van Rijckevorsel had in zijn „Missie en Missieactie" de aandacht 
reeds gevraagd voor de wetenschappelijke werkzaamheid van de 
Duitse missieactie246); men kende tevens het woord van kardinaal 
Van Rossum : „De geestelijken moeten wat de missiewetenschap aan
gaat, grondig zijn onderlegd" 2 4 7 ). De Priestermissiebond wilde daar
om een tijdschrift gaan uitgeven, dat tot doel had : Bevordering van 
de missiegeest en van missiekennis onder de hogere standen en de 
meer ontwikkelden, voorlichting geven aan allen, die in school, patro
naat of catechismusles het missiewerk moeten of willen bespreken2 4 8) . 

Het was niet zo gemakkelijk een passende naam te vinden voor het 
nieuw uit te geven tijdschrift. De „Katholieke Missiën" bestonden 
reeds en de titel „Wereldapostolaat", voorgesteld door }. Smit2 4 9 ) kon 
ook niet genomen worden, daar plotseling de paters der H.H. Harten 
een tijdschrift begonnen waren onder die titel. Hun tijdschrift droeg 
daarbij de misleidende ondertitel: „Maandschrift voor algemeene 
missieactie". Waarschijnlijk is van hoger hand bevel gekomen dit blad 
op te heffen, want het heeft slechts één jaar bestaan. Algemene missie
actie moet immers gevoerd worden door de diocesane missiecomités 
en niet door een particuliere vereniging of congregatie2 5 0). Pater 
Raymakers stelde aan Mgr. Hermus voor aan het tijdschrift van de 
Priestermissiebond de naam te geven van Het Missiewerk. Orgaan 
van de Priestermissiebond251). Onder deze titel verscheen dan in 
Augustus 1919 de eerste aflevering252). Volgens de statuten werd het 
aan alle leden van de bond gratis toegezonden ; voor andere belang-

**e) L. van Rijckevorsel, Missie en Missieactie. blz. ^5. In Duitsland bestond het 
„Zeltschrift für Missionswissenschaft" en het misslewetenschappelljk centrum te 
Münster. 

^ 7 ) J. Smit, Wat is missiewetenschap. In NKS, 19 (1919), blz. 368. 
248) Vgl. de brochure, Oprichting van een wetenschappelijk missietijdschrift, 

z.p.z.J. 
2 4 β ) J. Smit aan Hermus, 27 December 1918 (documenten Bekkers). 
2 5 0 ) Raymakers aan Hermus, 18 Maart 1919 (documenten Bekkers). 
2 5 1 ) Raymakers aan Hermus, 7 Juni 1919 (documenten Bekkers). 
2 5 2 ) Op 25 Juli 1919 schreef Mgr. Van de Wetering aan Hermus: „Verlangend 

sie ik uit naar de eerste aflevering van het missietijdschrift Het is prachtig : 2600 
leden van de P.M.B. 11" (documenten Bekkers). 
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stellenden had men de abonnementsprijs tamelijk hoog gesteld, om 
zelfs de schijn niet te wekken door de uitgave van dit blad de vele 
andere missietijdschriften te benadelen. Aan het werk der missiona
rissen wilde men niet te kort doen 2 6 3 ) . 

Het driemaandelijks tijdschrift — later verscheen het vijfmaal per 
jaar —, Het Missiewerk, werd tevens hoofdorgaan van de algemene 
missieactie254). Het publiceert regelmatig de portretten van nieuw
benoemde Nederlandse apostolische vicarissen of prefecten, commen-
tarieert de missiedocumenten van Rome, levert voortdurend artikelen 
en kleinere bijdragen over allerlei missievraagstukken, geeft geregeld 
overzichten uit de wereldmissie, meldt terugkeer, vertrek en overlijden 
van missionarissen, brengt een kroniek van de voornaamste gebeurte
nissen in de missiegebieden en de missieactie in binnen- en buitenland 
en bespreekt de voornaamste missieliteratuur285). 

Als verdere uitgaven van de Priestermissiebond verdienen genoemd 
te worden : Verslagboek van het eerste nationaal missiecongres te 
Maastricht, 1921 en het Gedenkboek: Nederland en de Missie, uit
gegeven ter gelegenheid van de Vaticaanse missietentoonstelling, in 
1925. 

Onder auspiciën van de Priestermissiebond verschijnt verder de 
reeks Missiewetenschappelijke Bijdragen, opgericht door en onder lei
ding van professor A. Mulders, van wiens hand ook de twee eerste 
delen zijn2 5 6) . De bedoeling is, dat meer uitgebreide studies dan die 
gevoegelijk in „Het Missiewerk" kunnen worden opgenomen, op deze 
manier worden uitgegeven. - • 

Van vèr-strekkende betekenis is de actie geweest van de Priester
missiebond om te komen tot oprichting van een l e e r s t o e l v o o r 
k a t h o l i e k e m i s s i e w e t e n s c h a p aan de universiteit van Nij
megen2 5 7) , die vanaf haar stichting (1923) de missiologie had op
genomen onder de leervakken der theologische faculteit258). Reeds in 
1924-1925 voerde Mgr. Hermus briefwisseling met de theologische 
faculteit, maar de onderhandelingen leidden toen tot geen resul
taat 2 5 9 ) . Nadat door een royale geste van de Priestermissiebond een 
finantiële regeling was getroffen, kon in 1930 de missiologische leer-

253) HM, 1 (1919-1920), Ых. 1-8. 
»M) AVG, 1919, blz. 195. 
^ 5 ) Α. Mulders, De Geschiedenis van den Priestermissiebond. blz. 52 en Bezin

ning en bezieling, in HM. 20 (1939). blz. 3-6. 
2 5 6 ) Tot nu toe verschenen : A. Mulders, Inleiding tot de missiewetenschap, 

's-Bosch, 1937 en van denzelfde, De missie in Trojtisch Nederland, 's-Bosch, 1940. 
Een derde werk, handelend over de misiegeschiedenis, werd reeds aangekondigd. 

25TL Mulders, De Geschiedenis van den Priestermissiebond, blz. 53. 
2 5 8 ) Mgr. J. Hoogveld tot kardinaal Van Rossum, in HM, 11 (1929-1930), blz. 

121. 
^ 9 ) Reeds in 1923 uitte Mgr. Th. Goossens, bij gelegenheid van een missiefeest 

te Tilburg, de wens om te komen tot een stichting van een leerstoel in de missiologie. 
Zie Notulenboek van het diocesaan misslecomité van 's-Bosch, blz. 10. 
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stoel worden opgericht ; in genoemd jaar aanvaardde de eerste titu
laris, prof. A. Mulders, het lectoraat in de missiologie met een open
bare les : „Kerk en Missie in theologische en historische belichting" 
Dit lectoraat werd in 1936 verheven tot een gewoon hoogleraar
schap 260). Een steeds stijgend aantal studenten bewees de belangrijk
heid van deze missiologische colleges, die bij de reorganisatie van de 
theologische faculteit in 1938 de hun toekomende plaats kregen in de 
studieregeling van hen, die de academische graden in de theologie 
wensen te behalen 2 8 1). Het spreekt van zelf, dat in de loop der jaren 
de missiologische afdeling van de instituutsboekerij der theologische 
faculteit met een schat van missiologische werken werd verrijkt, die 
nog geregeld wordt aangevuld. Sindsdien schreef de theologische fa
culteit ook van tijd tot tijd prijsvragen uit, die tot het gebied van de 
missiewetenschap behoren 2 6 2). 

In samenwerking met de gemeente Tilburg stichtte de Priester-
missiebond aldaar in 1936 een v o l k e n k u n d i g m i s s i e m u 
s e u m 2 6 3 ). De stad stelde hiervoor een gebouw ter beschikking en 
nam voor een zeer ruim gedeelte de exploitatiekosten voor haar reke
ning 264). 

De grote p a u s e l i j k e g e n o o t s c h a p p e n hebben echter ook 
hun tijd v a n s t i l s t a n d meegemaakt. De missieijver was in de 
jaren na 1917 spontaan geweest; iets of wat kunstmatig werd de 
geestdrift gaande gehouden door tentoonstellingen en missieweken, 
maar dat kon onmogelijk blijven duren. Het nieuwe was er af ; missie
actie werd een gewoonte. Ook mogen we niet vergeten, dat vooral 
tussen de jaren 1920 tot 1930, de Nederlandse katholieken ook te 
voorzien hadden in zo veel andere geestelijke behoeften : de R.K. 
Universiteit, de R.K. Handelshogeschool, het R.K. middelbaar onder
wijs, terwijl de particuliere acties en liefdadige werken zich steeds 
meer uitbreidden2 6 6). Alleen het Sint Petrus Liefdewerk bleef zich 
bewegen in steeds stijgende lijn, misschien wel iets ten nadele van de 
beide andere pauselijke genootschappen. Dit valt natuurlijk niet te 
betreuren. Door de prachtig uitgegeven vlugschriftjes en zijn juiste 
manier van propaganda te maken, is het overweldigend succes van 
dit liefdewerk te verklaren. 

Toch zijn er nog te veel parochies waar weinig of niets gedaan 

2 e o ) A. Mulders, Inleiding tot de missiewetenschap, blz. 24. 
2 e l ) A. Mulders, Het eerste decennium van de missiologische leerstoel, in HM, 21 

(1940), blz. 236-240. 
2 β 2 ) Zie onder meer, HM, 9 (1927-1928), blz. 111; 11 (1929-1930), blz. 55; 13 

(1931-1932), blz. 253; 21 (1939), blz. 137. 
s« ) AVG. 1935. blz. 97 en HM, 13 (1931-1932), blz. 105; 14 (1932-1933), blz. 

59; 15 (1933-1934), blz. 49; 16 (1934-1935), blz. 242; 17 (1935-1936), blz. 117, 
247; 19 (1937-1938), blz. 241; 20 (1939), blz. 107. 

2 6 4 ) Notulenboek van het diocesaan missiecomité van 's-Bosch, blz. 12. 
2e5) HM, 10 (1928-1929). blz. 65; AVG, 1927, blz. 33. 
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wordt voor de missie. D e moderne zielzorg eist zo veel van de krachten 
van den priester. Laten w e daarom in dit verband wijzen op het voor
beeld van een priester, die temidden vafa het volle, drukke pastoors-
leven, de tijd vond om veel voor de missie te doen : A 1 f o η s 
A r i ë n s 2 6 6 ) . Reeds als kapelaan te Enschede, nog lang voor de op
bloei der missieactie, richtte hij met de jongens van de Aloisiusvereni-
ging een propagandaclub op voor de missies ; vanuit Enschede regelde 
hij een reeks voordrachten van missionarissen door T w e n t e 2 6 7 ) . Toen 
hij pastoor werd te Maarssen, richtte hij er het Genootschap tot Voort
planting des Geloofs op en gaf daaraan de eerste plaats in de pa
rochiële miss ieact ie 2 0 8 ) . Hij werkte voor de missie, omdat hij over
tuigd was, dat de missie is : het schoonste en noodzakelijkste aller 
christelijke l i e fdewerken 2 6 9 ) . 

D e laatste jaren concentreert zich de werking van de Priestermissie-
bond hierop, dat men er meer en meer toe overgaat de m i s s i e a c t i e 
p a r o c h i e e l te organiseren, om een blijvende deelname van heel 
het volk te verzekeren. Overal moeten parochiële missiecomités opge-
richt worden, omdat de wereld een groot missieuur doormaakt en de 
nieuwe kansen nieuwe ijver vragen; omdat Nederland aan het verleden 
trouw moet blijven en het waardig moet bekronen ; omdat de noden 
in de missielanden steeds groter worden, en vooral ook omdat de 
missieactie, wanneer die verdiept wordt, het eigen geestelijk leven der 
parochie zal vervolmaken 2 7 0 ) . D e ondervinding heeft het nu geleerd, 
dat de weldadigheid der gelovigen voor de missies hun vrijgevigheid 
voor de noden van eigen land en eigen parochie niet doet verminderen, 
maar stijgen. Datzelfde geldt ook voor de arbeid der priesters. Een 
hart, dat door ijver voor de missies ontvlamd en verruimd is, wordt 
immer vuriger en g r o t e r 2 7 1 ) . 

D e Nederlandse m i s s i e a c t i e moet v e r d i e p t en v e r b r e e d 
worden. D e stoffelijke steun is onmisbaar en zal dat altijd blijven, 
maar men moet op de eerste plaats nog diepere en nog rijpere bronnen 
openleggen : de bronnen des geestes, de bronnen van gebed en geeste
lijke samenhorigheid tussen hen die reeds zichtbaar bij de H. Kerk 
zijn aangesloten en de velen, die nog buiten wachten. D e universaliteit 
der missieactie is nog lang niet bereikt. N o g lang niet alle gelovigen 
doen aan missieactie, omdat de missieactie nog niet haar volle plaats 
heeft gekregen in het parochieleven. T e veel is het werk van de uit
breiding van het Godsrijk overgelaten aan missiehuizen en kloosters, 
aan paters en zusters. 

2 β β ) Zie C. van EHjck. Ariens en de missie, in HM, 20 (1939), blz. 17, 127. 
2 9 7 ) Brom, Allons Ariens, I, blz. 531. 
sesj Van Rljckevorsel aan Hermus, 23 Mei 1918 (documenten Bekkers), 
«e») Brom, a.u>., II, blz. 417. 
^ 0 ) С. van Dijck, Parochiale missiecomités, uitgave van de P.M.B., 's-Bosch, 1939. 
2 7 1 ) J. L. Jansen, Missieaciie en gewone zielzorg, In NKS, 34 (1934), blz. 301-

309. 
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Hoe zal nu de ideale missieactie moeten zijn ? Laten we het woord 
aan president Feron : 

„De missieactie moet een parochiële actie zijn, met den 
herder aan het hoofd, met een parochiële organisatie als werk-
middel, met een organisatorische uitbouw in de pauselijke 
missiewerken, met een sympathieke samenwerking tussen al
gemene en particuliere missieactie, met een planmatige opzet 
om allen te doen aansluiten, met een georganiseerde zelateurs-
en zelatricengarde, die stelselmatig werkt en wint. Het zal 
ook hier de organisatie zijn, die verovert en wint. De organi
satie van allen, geleerd en geleid door den priester-zielzorger, 
uitgebouwd door actieve ijveraars uit alle rangen en standen, 
vertegenwoordigd in alle gezinnen. De missieactie een pa
rochiële actie, de missieactie een gezinsactie, ziedaar het 
ideaal" 272). 

Wan t het is en blijft waar : als in de parochie een krachtige missie
geest ontstaat, dan vindt men daarin, naast de versterking van het 
geloof of de bevestiging van de geloofsovertuiging, de vermeerdering 
van de l iefde2 7 3) . 

De Nederlandse missieliefde heeft zich in de loop der jaren voor
spoedig ontwikkeld. Dat moet ons stemmen tot grote dankbaarheid 
jegens hen, die werkten en offerden, maar allereerst jegens God, die 
de zegen schonk 2 7 4 ) . 

De oorlog van 1940 bracht schijnbaar een stilstand, de uiterlijke 
activiteit is lamgelegd, maar innerlijk werkt de idee door om straks 
weer in het openbaar te verschijnen : 

„Laat stralen de gloed, 
't Is de zon, die het doet, 

„ De waarheid, de klaarheid, de l iefde"2 7 5) . 

W a t tot nu toe door Nederland gedaan werd voor het missiewerk 
der Kerk, is volgens het woord van paus Pius XI, groots en ver
troostend, m a a r . . . er blijft nog veel te doen 2 7«) . 

2 т а ) F. Feron, Verdieping en verbreding der missieactie, In NKS, 37 (1937), blz. 
337-343. 

2 Т З ) M. ƒ. Drehmanns, Missieactie en pastoraal, in NKS, 38 (1938), blz. 289-295. 
^ 4 ) Th. Bekkers, De grote zegen, in HM. 9 (1927-1928). blz. 4. 
2 T 5 ) Chr. Mertz, Missielied, getoonzet door Th. Smit. 
2 7 β ) Pius XI tot Nederlandse pelgrims, 14 Mei 1936: „Certes ce qui a été fait 

jusqu'ici est notable et bien consolant, mais il reste encore bien plus à faire". 
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Bijlage I 

Rondgaande brief van aartspriester Cramer, 1 Aug. 1817. (В.A. Haarlem, 
archief Cramer). 

„Archipresbyter Hollandiae et Zeelandiae Omnibus RR. D D . Decanls, 
Pastoribus et Sacellanis Salutem in Domino. 

Extrema nécessitas, in qua versatur Colonia Surinamensis omni subsidio 
spirituali destituía jam dudum nos anxit ; ad opem ei ferendam stimulavit 
et tandem, nullo opitulante, in praesenti compellit ad vos has dare litteras 
circulares, quibus enixe hortamur, ut misereamini super magnam hanc fide-
lium turbam, quae in proximo est periculo aetemum pereundi ; succurrite 
quaesumus, omni conatu populo in umbra perpetuae mortis sedenti, qui ad 
Vos manos suas porrigit, et auxllium efñagitat. Jus illi quoddam in Vos se 
habere putant, utpote eiusdem matris Ecclesiae filil, eiusdem spiritualis faml-
liae fratres, eiusdem Regni membra, eiusdem optimi Regis subditi, ut eis in 
tanta animarum immortalium necessitate succurratis ; nee minus scandalum 
fore, ex tot sacerdotibus utrumque cleri nec unum, alterumque invenlri, qui 
cantate apostolica actl eis opitulari conentur. 

Ponite ante oculos vestros vitam, laborem, jejunia, paupertatem, aerumnas, 
passionem denique, et acerbissimam mortem Filii Dei, ut peccatores ad 
paenitentiam, ovesque errantes domus Israel ad caulam reducat ; recogitate 
Apostólos Domini, aliosque deinceps Apostólicos viros totum fere mundum 
peragrasse, in terras incultas progresses esse, inter barbaros vixisse, atque 
in summa egestate animas Christi Domini sanguine redemptas quaesivisse ; 
perpendite quanti fit quantique meriti lucrar! fratrem, et quae merces геро-
sita sit lis qui Deo cooperantur in salutem animarum ; considerate tandem 
messem esse multam, maximumque numerum Catholicorum, quibus omnis 
spes vitae, salutisque adempia est, vel qui saltern in extremo periculo Sacra
menta Ecclesiae deposcunt, nec assequi possunt. His attenta mente consi-
deratis, fieri non potest quin unus et alter, duo enim requiruntur, et sufficiunt, 
se ad tam egregium facinus audendum a Deo vocatos sentiant illudque iter 
arripiunt ad quod navis breVe parata erit. 

Neque vero deterreat quemquam prava de adultis ibi degentibus opinio ; 
nam praeter eos, quos in extremis pósitos annuimus, multi nuperrime illuc 
appulerunt, qui nondum depravati sunt, juvenes imo et infantes opem vestram 
implorent, adeo ut piaculum sit tantam gentem aeternae damnationis periculo 
expositam deserere. Nec putat aliquis se ad barbaros, vel ad aerumnas mitti ; 
ad homines mittimus, qui in summis deliciis vivunt, Usque sunt quodammodo 
immersi, ut eos inde retrahat, et ad vitam temperantem, honestam, immo 
omni labe puram deducat. 

Quae cum ita sint, in Domino speramus, ex tot Sacerdotibus qui Missioni 
inserviunt, facile duos inveniri, qui zelo Dei animati pro salute animarum 
promptes se, ac paratos sunt exhibituri. 

Vos interim, Amplissimi Domini Decani, rogamus, ut ante diem 20 Augusti 
nos certiores facialis de Us qui se praesentabunt." 

Datum Amstelodami 1 Augusti 1817. 
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Bijlage Π 

Brief van A. Ciambellani, Vice-Superior der Hollandse missie, waarbij hij 
professor C. L. van Wijckerslooth aanstelt tot procurator der West-Indische 
missies, 17 Februari 1827. (B.A. Haarlem, b. 1). 

„Dilecto Nobis in Christo admodum Reverendo Domino Cornelio Ludo
vico Baroni de Wijckerslooth de Weerdesteyn, Sacrae Theologiae Profes
sori in Seminario Warmundensi Salutem in Domino sempitemam. 

Quum difficillime haberi possunt Sacerdotes, qui in Insulis Indiarum 
Occidentalium ad istius Regni Hollandici Ditionem pertinentibus munus 
Missionariorum exercere vellent, et multis Catholicorum millibus ibi degenti-
bus auxilio spiritualia opportune prostarent, Nos ad operam, zelumque tuum, 
Admodum Reverende Domine Professor, confugimus. Nullum aliud reapse ad 
sanctum et necessarium finem assequendum poterat efficacius inveniri me
dium. Tu enim Ecdesiasticos juvenes Sacram docens Theologiam, singulo-
rumque indolem, mores, Ingenium, doctrinam plane dignoscens ; ас insuper 
peramanter dilectus ab omnibus, poteras et potes non solum magis idóneos et 
zelosos ргорюпеге, verum etiam eorum ánimos ad Apostolicum opus libenter 
suscipiendum excitare et efficaciter adducere. 

Ex Auctoritate Apostolica propterea, et binis Nostris privatis Litteris die 
I la Julii et die 15a Septembris anni elapsi 1823 datis Te Procuratorem in 
Spiritualibus Missionum Surinamensis et Curassonensis nominavimus et in-
stituimus. Ita sollicitudini, curae, apostolico zelo Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, cui supradictae duae Missiones praesertim cordi summo-
pere sunt eo quod plures annos Sacerdotibus Missionariis fuerunt deplora-
billter orbatae, etiam obsequi ac deservire sategimus. Quam felici cum suc-
cessu vero id muneris fuerit zelo tuo, Adm. Rev. D. Professor, a Nobis con-
creditum, jam satis experientia constat. Pe'rgas, rogamus, eodem cum zelo, 
rem Sanctam, rem utilem, rem valde pro aetema animarum salute necessa-
riam agere. A Deo bonorum omnium Remuneratore mercedem in Coelis ac
opies. Nos interim quod privatis fecimus Litteris, bisce aliis patentibus nunc 
esse faciendum exlstimamus, ut quam sis de supradictis Missionibus beneme-
ritus omnibus quorum interesse potest, publice testemur. 

Eadem igitur Auctoritate Apostolica, qua fungimur, ac tenore praesentium 
non solum tuam supra enunciatam privatam Nominationem et Institutionen! 
confirmamus, verum etiam iterum et pro semper Te, Adm. Rev. D. Professor, 
Missionum Surinamensis et Curassonensis Procuratorem in Spiritualibus no-
minamus et instituimus." 

Bijlage ΠΙ 

A. Opbrengsten van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs van
af 1842, in Franse francs; vanaf 1914 in guldens. 
1841 frs 18.540,27 1850 frs 85.330,20 
1842 frs 18.655,68 1851 frs 84.416,22 
1843 frs 63.529,58 1852 frs 27.987,83 
1844 frs 96.927,81 1853 frs 64.753,92 
1845 frs 96.631,13 1854 frs 80.449,20 
1846 frs 93.336,90 1855 frs 79.163,19 
1847 frs 92.651,11 1856 frs 79.272,20 
1848 frs 85.539,64 1857 frs 81.556,27 
1849 frs 84.359,57 1858 frs 122.130,52 
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1859 frs 110.161,74 1902 frs 88.563,17 
1860 frs 88.738,57 1903 frs 68.481,60 
1861 frs 82.248,34 1904 . . . · . . , frs 82.760,13 
1862 frs 81.563,15 1905 frs 106.899,04 
1863 frs 79.608,07 1906 frs 68.562,81 
1864 frs 91.714,54 1907 frs 96.174,58 
1865 frs 68.469,45 1908 frs 69.868,42 
1866 frs 83.315,50 1909 frs 64.243,39 
1867 frs 102.789,03 1910 frs 61.692,— 
1868 frs 85.551,13 1911 frs 66.272,63 
1869 frs 79.407,10 1912 frs 62.977,13 
1870 frs 90.953,10 1913 frs 61.672,87 
1871 frs 84.306,18 1914 . . . . . . . f 6.769.75 
1872 frs 97.239,61 19l5 f 6.636,36 
1873 frs 97.171,57 1916 f 7.419,12 
1874 frs 89.801,44 1917 f 28.936,— 
1875 frs 100.656,96 1918 f 63.550,— 
1876 frs 110.377,18 1919 f153.172,— 
1877 frs 92.675,05 1920 f234.859,— 
1878 frs 118.155,45 1921 f270.755,— 
1879 frs 109.430,76 1922 . f271.716 — 
1880 frs 109.457,42 1923 f268.720,— 
1881 frs 127.303,95 1924 f271.033,49 
1882 frs 128.215,13 1925 f262.606,37 
1883 frs 104.304,19 1926 f262.491,72 
1884 frs 98.447,35 1927 f290.000,— 
1885 frs 115.502,67 1928 f291.982,81 
1886 frs 112.251,70 1929 f300.159,97 
1887 frs 110.075,59 1930 f314.679,10 
1888 frs 102.112,46 (Hier komt de collecte van de 
1889 frs 153.392,43 Missiezondag bij) 
1890 frs 118.719,07 1931 f304.674,15 
1891 frs 99.747,12 1932 f298.124.84 
1892 frs 105.350,23 1933 f337.126,39 
1893 frs 121.011,30 1934 f332.053,49 
1894 frs 129.590,52 1935 f332.582,35 
1895 frs 112.247,68 1936 f327.965,23 
1896 frs 102.544,79 1937 f352.087,74 
1897 frs 176.835,45 1938 f333.332,25 
1898 frs 97.425,60 1939 f323.306,75 
1899 frs 111.750,20 1940 f296.824,66 
1900 frs 102.707,38 (niet voUedig). 
1901 frs 77.757,01 

B. Opbrengsten van het Genootschap der H. Kindsheid, vanaf 1850, In 
Franse francs ; vanaf 1933 in guldens. 
1850 : f 1.211,17 1857 frs 36.720,89 
1851 frs 53.624,08 1858 frs 22.233,35 
1852 frs 24.131,37 1859 frs 44.019,81 
1853 frs 14.078,30 1860 frs 53.345,27 
1854 frs 18.586,65 1861 frs 39.^67,13 
1855 frs 52.827,73 1862 . < frs 42.497,33 
1856 frs 46.626,97 1863 frs 45.271,13 



1864 . . frs 48.090,72 
1865 frs 50.141,36 
1866 frs 48.263,39 
1867 frs 51.486,93 
1868 frs 53.934,92 
1869 frs 50.678,86 
1870 frs 63.662,10 
1871 frs 62.810,73 
1872 frs 66.668,11 
1873 frs 75.149,51 
1874 . . .- . . . frs 74.564,96 
1875 frs 66.257,62 
1876 frs 82.324,80 
1877 frs 95.065,20 
1878 frs 118.249,76 
1879 frs 89.111,90 
1880 frs 103.203.81 
1881 frs 134.744,81 
1882 frs 140.186,95 
1883 frs 144.236,93 
1884 frs 122.223,90 
1885 frs 156.595,— 
1886 frs 174.752,55 
1887 frs 145.111,80 
1888 frs 150.072,14 
1889 frs 171.021,56 
1890 frs 138.423,26 
1891 frs 152.449,57 
1892 frs 190.427,51 
1893 frs 162.936,24 
1894 frs 150.324,66 
1895 frs 138.286,40 
1896 frs 143.393,74 
1897 frs 210.120,21 
1898 frs 147.140,31 
1899 . . ." . .. . frs 146.399,83 
1900 frs 174.675,45 
1901 frs 158.670,38 

C. Opbrengsten van het Liefdewerk 
1920-22 f 161.499,51 
1923 . 
1924 . 
1925 . 
1926 . 
1927 . 
1928 . 
1929 . 
1930 . 

• . f 150.808,32 
. f 139.155,65 
. f 198.825,82 
. £270.617,21 
. f301.672,92 
. f340.110,55 
. f318.237,79 
. f361.550,12 

1902 . . frs 149.589.51 
1903 frs 152.958,15 
1904 frs 176.108,11 
1905 frs 170.527,51 
1906 frs 159.771,78 
1907 frs 157.714,16 
1908 frs 164.273,99 
1909 frs 165.176,93 
1910 frs 166.133,13 
1911 frs 164.979,— 
1912 frs 163.706,05 
1913 frs 163.907,49 
1914 frs 164.655,19 
1915 frs 175.148,— 
1916 frs 172.790,19 
1917 frs 210.655,19 
1918 geen bedrag vermeld. 
1919 geen bedrag vermeld. 
1920 frs 670.493,48 
1921 frs 643.630,03 
1922 frs 758.480,69 
1923 frs 962.838,02 
1924 frs 1172.408,75 
1925 frs 1309.480,— 
1926 frs 1561.498,— 
1927 frs 1732.568,60 
1928 £rs 1550.679,39 
1929 frs 1627.300,42 
1930 frs 1644.499,50 
1931 frs 1430.648,72 
1932 Г frs 1489.810,59 
1933 f 153.418,27 
1934 . ' . . ' . . . . f 168.945,11 
1935 f149.531,18 
1936 £153.000,84 
1937 f 144.834,22 
1938 f 148.099,86 
1939 . . . . . * . . f 151.092,33 

. van den H. Petrus. 
1931 £307.529,89 
1932 . 
1933 . 
1934 . 
1935 . . 
1936 . 
1937 . 
1938 . 
1939 . 

. £291.449,98 

. £276.089,95 

. £262.164,64 

. £145.276,19 

. £144.326,48 

. £198.755,69 

. f160.880,76 

. f 172.131,68 
Deze drie lijsten, overgenomen uit de diverse jaargangen, der Annalen van 

de Genootschappen en Het Missiewerk, werden op mijn verzoek vervaar
digd door mij verder onbekende personen. Zij wezen overtuigd van mijn 
grote dankbaarheid. 
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Bijlage IV 

Lijst van tijdschriften, in Nederland verschijnende, die geheel (de gecursi-
veerden) of gedeeltelijk handelen over de missies. 

1. Algemene MiSsiekalendet ; uitgave van de St. Claverbond. 
2. Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart ; uitgave Van de missiona

rissen van het H. Hart, te Tilburg. 
3. Annalen van de Witte Paters, missionarissen van Afrika. 
4. Annalen der Broederschap van den H. Geest tot Voortplanting des Ge-

loofs, bisdom Haarlem. 
5. Annalen der Franciscanessen Missionarissen van Maria. 
6. Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. 
7. Annalen der S. Joseph's congregatie van Mill НШ. 
8. Annalen der Missionarissen van Scheut-Sparrendaal. 
9. Annalen van O.L. Vrouw ven het H. Hart der Missionarissen van het 

H. Hart. 
10. Annalen der H. Kindsheid. De kleine Apo&tel. 
11. Assumptie, uitgave der paters Assumptionisten. 
12. Afrikaans missieklokje, uitgave der paters van Cadier en Keer. 
13. Sint Antonius, uitgave der Franciscanen. 
14. Bethlehem, uitgave van het missiegezelschap „Bethlehem" Immensee, 

Zw. 
15. Bode van de H.Familie, uitgave der missionarissen van de H.Familie. 
16. Bode van den H. Geest, uitgave der paters van den H. Geest. 
17. Borneo-almanak, uitgave der Capucijnen. 
18. Carmelrozen en Rozenregen, maandblad der Carmelieten. 
19. Charitas, maandblad van de roeders van O.L. Vrouw van Lourdes en 

hun missies. 
20. Christus Koning, uitgave der Capucijnen. 
21. Sint Claverbond, uitgave der Jezuïeten (Berichten uit Ned. O. Indie). 
22. De Heraut van het Bethanië-werk. 
23. De vriend der H.H. Harten, orgaan der intronisatie van het H. Hart en 

missietijdschrift der paters der H.H. Harten. 
24. Echo's uit de missies, uitgave der Zusters Franciscanessen van Roosen

daal. 
25. Het Franciscaans Missiebond-boekje, uitgave der Franciscanen. 
26. St. Fidelisklokje der Capucijnen. 
27. Francisais van Sales-stemmen, der Oblaten van St. Franc, van Sales. 
28. Garde, studentenmissieblad voor jongens en meisjes. 
29. Golgotha, uitgave der Passioiüsten. 
30. Groeten uit de missies, uitgave der Zusters Dienaressen van den 

H. Geest. 
31. H.Hart Missiekalender, uitgave der Priesters van het H. Hart. 
32. Sint Jozef blad, voor hulsgezinnen, H. Familien en katholieke vereni

gingen, onder redactie van enige Kruisheren. 
33. Sinf jozefs missiekring, uitgave Mill HUI. 
34. De Katholieke Missiën, uitgave Steil. 
35. Het Koloniaal Missietijdschrift. 
36. De H. Kruistocht, uitgave der Maristen: 
37. Kruistriomf, uitgave der Kruisheren. 
38. Kijkjes in het missieleven, uitgave der Missiezusters van het Kostbaar 

Bloed te Tienray. 
39. Lectuur voor de leden van de St. Dominicuspenning, uitgave der Do

minicanen. 
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40. Maandschrift van O.L. Vrouw van het H. Hart van Jesus, uitgave der 
Zusters Ursulinen van Sittard. 

41. De Missiekoningin, uitgave der Oblaten van de .Onbevlekte Ontvange
nis. 

42. Mater Dolorosa, uitgave der Broeders van O.L. Vrouw van zeven 
Smarten. 

43. Medisch Missie Maandblad. 
44. Si. Melaniablad. 
45. Si. Michaelsalmanak, uitgave van Steil. 
46. Missiealmanak dei Priesters van het H. Hart. 
47. Missiekalender dei Zusters van Jesus, Maria, Jozef. 
48. Missiepost, uitgave der Priesters van het H. Hart. 
49. Missies der Zusters van het Gezelschap van Jesus, Maria en Jozef. 
50. Missiestemmen, uitgave der Priesters van het H. Hart. 
51. Missiewerk der Zusters Franciscanessen van Veghel. 
52. Het Missiewerk, tijdschrift voor missiekennis en missieactie. 
53. Het Offer, uitgave der Norbertijnen. 
54. Onder Ons, tijdschrift der Fraters van O.L. Vr. van het H. Hart. 
55. Ons Missievriendje, uitgave der Paters van den H. Geest. 
56. Onze Missionarissen, tijdschrift der Montfortanen. 
57. De Oegandatrom, uitgave der Zusters Ursulinen van Bergen. 
58. Padua, tijdschrift der Paters Conventuelen. 
59. Het Petrus Donders Tijdschrift, uitgave der Redemptoristen. 
60. Rozengaarde, maandschrift der Ongeschoeide Carmelieten. 
61. Het Rijk van het H. Hart, uitgave der Priesters van het H. Hart. 
62. Salesiaans Tijdschrift. 
63. Schepter en kruis, uitgave der Montfortanen. 
64. Sinf Antonius, uitgave der Franciscanen. 
65. Si. Antoniusbode der Missiezusters Franciscanessen van den H. Anto

nius. 
66. Stella Duce, orgaan van het Limburgs missiecomité. 
67. Vincentius à Paulo, uitgave der Heren Lazaristen. 
68. Tweemaandelijkse kroniek der Zusters Missionarissen van O.L. Vrouw 

van Afrika. 
69. Uit het land van St. Olaf. 
70. Vlugschriften van het S. Petrus Liefdewerk. 
71. De Volksmissionaris, uitgave der Redemptoristen. 
72. Voor Kerk en Missie, uitgave der federatie van misslenaaikringen in 

het bisdom 's-Hertogenbosch. 
73. De Zélateur, uitgave der Paters van de H.H. Harten. 
74. O.L. Vrouw van Goede Raad, uitgave der Augustijnen. 
75. St. Teresia maandschrift, uitgave der Priesters van het H. Hart. 
76. Uit verre landen, uitgave der Franciscanessen Missionarissen van Maria. 

Ter vergelijking zij opgemerkt, dat België 39 missietijdschriften telt, Frank
rijk 33, Spanje 9, Zwitserland 6, Polen 4. 

Bijlage V 

Lijst van liefdewerken of missieverenlgingen, in Nederland gevestigd, tot 
ondersteuning der missies. 

1. De Priestermissiebond. 
2. Het pauselijk Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. 
3. De Broederschap van den H. Geest tot Voortplanting des Geloofs. 
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4. Het pauselijk Genootschap der H. Kindsheid. 
5. Het pauselijk Liefdewerk van den H. Petrus tot opleiding van Inlandse 

priesters in de missielanden. 
6. De Sint Fidelismissiebond, tot ondersteuning der Capucijnermissies. 
7. Immaculata tot ondersteuning der missies van de Conventuelen. 
8. St. Dominicuspeiming ten bate der Dominicaanse missies. 
9. De Franciscaanse Missiebond. 

10. Sint Claverbond tot ondersteuning der Jezuietenmlssies. 
11. St. Jozef's Missiekring, tot onderstetuiing der missionarisopleiding en 

der missies van Mill Hill. 
12. Liefdewerk der Afrikaanse missies, tot ondersteuning der missionaris

opleiding en der missies van de paters van Cadier en Keer. 
13. Klein Liefdewerk van het H. Hart tot ondersteuning der priesteroplei

ding der Missionarissen van het H. Hart. 
14. Broederschap der oud-studenten van het Klein Liefdewerk. 
15. Missiebond van het H. Hart tot ondersteuning der missies van de Mis

sionarissen van het H. Hart. 
16. Gebedenverbond voor Scandinavië en Finland. 
17. Africa Christo, ten bate der missies van de Paters van den H. Geest. 
18. De macht van het kleine, ten bate der priesteropleiding van de Priesters 

van het H. Hart. 
19. Het Hofbauerliefdewerk, ten bate der Redemptoristenmissie en de ver

pleging der melaatsen in Suriname. 
20. St. Olafs-liefdewerk voor Noorwegen. 
21. St. Ansgar-genootschap, voor de bekering van Zweden. 
22. Medewerkers der Salesianen, ten bate der werken en missies van Don 

Bosco. 
23. Liefdewerk van den H. Augustinus en de H. Monica voor de missies van 

Afrika der Witte Paters. 
24. St. Jozefvereniging voor de missies'der Zusters J.M.J. 
25. Genootschap van den H. Geest ten gunste der missies van de Diena

ressen van den H. Geest te Baexem-Uden. 
26. Liefdewerk van Missen en Kruistocht van gebeden tot bekering van 

China, Japan en omliggende gewesten. 
27. Het Pater Eymard-fonds van de Paters van het H. Sacrament. 
28. Associatie ter bevordering van het onderwijs der katholieke jeugd in 

de Nederlandse overzeese gewesten. 
29. De Indische Missievereniging. 
30. Sint Melania-werk. 
31. Het Apostolaat der Hereniging. 
32. Nederlands Medisch Missiecomité'. 
33. Het Liefdewerk St. Franciscus Xaverius op de Groot-Seminaria. 
34. De Federatie van missienaaikringen. 
35.' De Missie-interacademiale en de missiedubs der R.K. studenten. 
36. De Missiedubs op klein-seminaries, colleges enz .enz. 

Bijlage VI 

Lijst van Orden en Congregaties, die in Nederland gevestigd zijn en 
Nederlandse leden naar de vreemde missies zenden. (De gecursiveerden 
werven uitsluitend leden voor de missies). 

A. Priesters: 
1. Assumptionisten : Brazilië, Belgisch Kongo, Bulgarije. 
2. Augustijnen : Bolivia. 
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3. Capucijnen : Borneo, Sumatra. 
4. Carmeueten (geschoeide): Brazilië, Java. 
5. Carmelieten (ongeschoeide): 
6. Conventuelen : Java, Griekenland, Roemenië. 
7. Dominicanen : Curaçao, Portorico, Trinidad, Denemarken, Zuid-Afrika. 
8. Franciscanen : Engels Indie, Nieuw Guinea, Java, Klein Azië, Noor

wegen, China, Brazilië. 
9. Gezelschap van het Goddelijk Woord, Steil : China, Flores, Philip-

pijnen, Vóór-Indië, Japan, Noord-Amerika, Argentinië, Centraal Nieuw 
Guinea. 

10. Jezuïeten : Java, Madagascar. 
11. Kruisheren: Java, Noord-Amerika, Belgisch Kongo, Brazilië. 
12. Lazaristen: China, Java, Brazilië, Klein-Azië, Zuid-Amerikaanse staten. 
13. Maristen : Salomonseilanden, Noorwegen. 
14. Milt Hill: Brits Borneo, Engels Indie, Philippijnen, Nieuw Zeeland, 

Afrika. 
15. Missionarissen voor Afrika van Cadier en Keer : Togo, Goudkust, Nijl-

delta. 
16. Missionarissen der H.Familie: Brazilië, Chili, Java, Borneo. 
17. Missionarissen van het H. Hart : Nieuw Guinea, Celebes, Philippijnen. 
18. Montfortanen : Portugees Afrika, Belgisch Kongo, Nyassa, Haïti, 

Noord-Amerika, Columbia, Borneo, Denemarken en IJsland. 
19. Norbertijnen : Engels Indie, Noord-Amerika, Belgisch Kongo. 
20. Oblaten van den H. Frandscus van Sales : Zuid-Afrika. 
21. Passionisten : Bulgarije, Belgisch Kongo. 
22. Paters van den H. Geest : Afrika, Haiti, Canada. 
23. Paters van de H.H. Harten : Brazilië, Banka en Billiton, Hawaii- en 

Cookeilanden, Noord-Amerika. 
24. Priesters van het Allerheiligste Sacrament : Brazilië. 
25. Priesters van het H. Hart: Brazilië, Argentinië, Uruguay, Belgisch 

Kongo, Sumatra, Zweden en Finland. 
26. Redemptoristen : Brazilië en Suriname. 
27. Salesianen: Belgisch Kongo, Egypte, Japan, China, Siam, Zuid-Ameri

kaanse Staten. 
28. Scheutisten: China, Belgisch Kongo, Philippijnen, Celebes. 
29. Witte Paters: Afrika, Jerusalem. 
30. Oblaten van de Onbevlekte Ontvangenis : Ceylon, Belgisch Kongo, 

Transvaal, Noord-Amerika. 
Verder zijn er nog Nederl. priester-missionarissen bij de : 

31. Wereldgeestelijken : Scandinavië en Finland, Zuid-Afrika, Noord-
Amerika, Klein-Azië. 

32. Missions étrangères de Paris : Malakka. 
33. Kanunniken van Lateranen : Belgisch Kongo. 
34. Benedictijnen : Bolivia, Transvaal, Noord-Dakota, Trinidad. 

В. Broeders: 
1. Broeders der Christelijke scholen, Baarle Nassau: Aruba. 
2. Broeders van O.L. Vr. van Lourdes, Dongen : Java. 
3. Broeders van Liefde, Eindhoven : Java. 
4. Christelijke Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, Huibergen: 

Borneo, Java. 
5. Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, Maastricht : Java. 
6. Broeders van den H. Aloysius, Oudenbosch : Java. 
7. Kruisvaarders van Sint Jan, Rijswijk : Curaçao. 
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8. Fraters van O.L.Vr. Moeder van Barmhartigheid, Tilburg: Curaçao, 
Bonaire, Suriname, Celebes, Sumatra. > 

9. Fraters van O.L. Vr. van het H. Hart, Utrecht : Java, Sumatra. 
10. Broeders van O.L. Vr. van zeven smarten. Voorhout : China. 

C. Zasters. 
1. Missiezusters van hef Kostbaar Bloed, Aarle-Rbrtel: Zuid-Afrika, Oost-

Afrika, Rhodesia, Belgisch Kongo, Madoera. 
2. Zusters Franciscanessen, Dochters van de H.H. Harten van Jesus en 

Maria, Aerdenhout : Sumatra. 
3. Zusters van O.L. Vrouw, Amersfoort : Java. 
4. Zusters van den H. Joseph, Amersfoort : Sumatra. 
5. Arme Zusters van het Goddelijk Kind, Amsterdam : Banka en Billiton. 
6. Franciscanessen Missionarissen van Maria, Amsterdam : overal ver

spreid, ook in Nederl. Oost-Indië. 
7. Missiezusters Franciscanessen van den H. Antonius, Asten: Noorwegen, 

Belgisch Kongo, Borneo. 
8. Dienaressen van den H. Geest, Uden : Flores, Timor, Java. 
9. Religieuzen Penitenten der Derde Orde van den H. Vader Frandscus, 

Bennebroek : Sumatra. 
10. Zusters Ursulinen der St. oseph stichting, Bergen : Boven Nijl, Kisumu. 
11. Franciscanessen van het St. Catharinagesticht, Bergen op Zoom : Java. 
12. Zusters van Barmhartigheid der Christelijke Scholen, Boxmeer : Java. 
13. Zusters Missionarissen van O.L. Vr. van Afrika, Boxtel : Afrika, in de 

missies der Witte Paters. 
14. Ursulinen der Romeinse Unie, Boxtel : Java. 
15. Religieuzen Penitenten RecoUectlnen der Reguliere Derde Orde van den 

H. Vader Frandscus van Assisië, Breda : Curaçao. 
16. Franciscanessen van de H. Elisabeth, Breda : Sumatra. 
17. Zusters van O.L. Vr. der Apostelen, Slttard : Afrika, In de missies der 

paters van Cadler en Keer. 
18. St. Franciscus Xaverius Zusters voor Noorwegen, Bussum. 
19. Zusters Franciscanessen van den H. Gregorlus, Denekamp : Sumatra. 
20. Religieuzen Penitenten RecoUectlnen van de Reguliere Derde Orde van 

den H. Franciscus, Etten : Borneo. 
21. ReUgieuzen Penitenten RecoUectlnen der ReguUere Derde Orde van 

den H. Franciscus, Dongen : Sumatra. 
22. Kleine Zusters van den H. Josef, Heerlen : China, Nieuw Guinea. 
23. Dochters van Maria en Josef, 's-Bosch : China, Java. 
24. Zusters van het Gezelschap van Jesus, Maria en Josef, 's-Bosch : Ce

lebes, Brits-Indië. 
25. Zusters van boetvaardigheid en christelijke liefde van de derde orde van 

den H. Franciscus, Heythuizen : Java. 
26. Dochters van het Kostbaar Bloed, Echt : Java. 
27. Zusters van het Arme Kind Jesus, Maastricht : Java. 
28. Liefdezusters van den H. Carolus Borromeus, Maastricht : Java, Suma

tra, Noorwegen. 
29. Zusters van het AUerheiligst Hart van Jesus, Moerdijk : Sumatra, Fin

land. 
30. Zusters Dominicanessen van de H. Familie, Neerbosch : Java. 
31. Dochters van liefde van den H. Vincentius a Paulo, Nuth : Java. 
32. Zusters Penitenten RecoUectlnen Franciscanessen van Oirschot : Bra

zilië. 
33. Recollectinen Penitenten van den H. Franciscus, Oudenbosch: Suriname. 
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34. Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis, Roosendaal : 
Curaçao, Bonaire, Suriname. 

35. Zusters Franciscanessen van Chantas, Roosendaal : Sumatra. 
36. Franciscanessen Missiezusters van den H. Josef. Roosendaal : Borneo, 

Afrika. 
37. Zusters van Liefde van Jesus en Maria, Moeder van goeden bijstand, 

Schijndel : Curaçao, Sumatra. 
38. Dochters der Wijsheid, Schimmert : Denemarken, Belgisch Kongo. 
39. Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Steil : Flores, Timor. 
40. Zusters van O.L. Vr., Tegelen : Java. 
41. Zusters van Liefde van O.L. Vr. Moeder van Barmhartigheid, Tilburg : 

Suriname, Sumatra. 
42. Dochters van O.L. Vr. van het H. Hart, Tilburg : Java, Nieuw Guinea. 
43. Franciscanessen van den H. Josef, Valkenburg : Brazilië. 
44. Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods, 

Veghel : Borneo, Philippijnen. 
45. Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Siena, Voorschoten : 

Curaçao. 
46. Zusters van Liefde van den Goeden Herder, Zoeterwoude : Java. 
47. Dienaressen van den H. Geest van de altijddurende aanbidding, Steil : 

China, Philippijnen. 
48. Carmelitessen, uit de Carmel van Nijmegen : IJsland, Java. 
49. Clarissen uit Ammerzoden: Java. 
50. Clarissen-Capucinessen, Duivendrecht : Borneo. 
51. Ursulinen der Romeinse Unie, Halfweg : Java. 

Bijlage П 

A. De Nederlandse Priestermissionarissen volgens orden en congregaties. 
1. Mill Hill: 397 (64 voor 1900, 333 na 1900). 
2. Franciscanen: 344 (57 voor 1900, 327 na 1900). 
3. Jezuïeten: 314 (199^115). 
4. Wereldgeestelijken: 285 (243—42). 
5. Witte Paters: 210 (20—190). 
6. Redemptoristeii'i 193 (70—123). 
7. Dominicanen: 182 (51—131). 
8. Lazaristen: 180 (18—162). 
9. Steil: 150 (3—147). 

10. Priesters van het H.Hart: 142 (2—140). 
11. Capucijnen: 130 (25—105). 
12. Scheutisten: 124 (42—82). 
13. Carmelieten: 117 (4—113). 
14. Paters der H.H. Harten : 112 (2—110). 
15. Montfortanen : 109 (0—109). 
16. Kruisheren: 90 (9—81). 
17. Miss. van Cadier en Keer: 85 (0—85). 
18. Paters van den H.Geest: 84 (0—84). 
19. Miss. van de H.Familie: 59 (0—59). 
»0. Premonstreit : 43 (7—36). 
»1. Salesianen: 31 (0—31). 
12. Passionisten : 26 (4—22). 
13. Benedictijnen: 26 (1—25). 
!4. Assumptionisten : 14 (0—14). 
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25. Augustijnen: 12 (0—12). 
26. Maristen: 12 (0—12). 
27. Ongeschoeide Carmelieten: 7 (4—3). 
28. Oblaten van de Onbevl. Ontvangenis: 7 (0—7). 
29. H.Sacrament: 7 (0—7). 
30. Conventuelen : 5 (0—5). 
31. Vreemde Missies van Parijs : 4 (3—1). 
32. Congr. O.L.Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: 3 (3—0). 
33. Kanunniken van Lateranen : 3 (0—3). 

We beschikten over gegevens van 3550 missionarissen. 

B. Vertrekjaren der missionarissen: 
1400-1500 1 1851-1860 42 
1500-1600 . . . . . . . 6 1861-1870 89 
1600-1700 26 1871-1880 108 
1700-1800 25 1881-1890 147 
1801-1810 8 1891-1900 248 
1811-1820 4 1901-1910 341 
1821-1830 18 1911-1920 326 
1831-1840 29 1921-1930 597 
1841-1850 53 1931-1940 1319 

Van de laatste tien jaren geven we gedetailleerde cijfers : 
1931 105 1936 157 
1932 ^ 119 1937 141 
1933 124 1938 200 
1934 124 1939 182 
1935 147 1940 . . . 10 

We beschikten over de gegevens van 3447 missionarissen. 

C. Waar komen de Nederlandse priestermissionarissen vandaan? Van 
3162 missionarissen kenden we de plaats van herkomst. 

Volgens provincies : 
Noord-Brabant 992 Overijsel . 102 
Noord-Holland 500 Friesland . - W 61 
Zuid-HoUand 487 Zeeland . . . " 54 
Limburg 448 Groningen 28 
Gelderland 348 Drenthe 9 
Utrecht 133 

Volgens plaatsen met het grootst aantal missionarissen : . 
Amsterdam 235 Breda 46 
Rotterdam 111 Haarlem 45 
's-Hage 100 Delft 36 
Tilburg . .· 92 Leiden 35 
Nijmegen 86 Schiedam 35 
's-Bosch 81 Venlo 33 
Utrecht 66 Weert 31 
Maastricht 53 Arnhem 31 

D. Het missiegebied der Nederlandse Priestermissionarissen. 
vóór 1900 na 1900 totaal 

Afrika 47 703 750 
Noord-Amerika . . . . 213 65 278 
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Zuid-Атегіка . . . 
Australië 
Azië 
Europa 
koloniën : 
Neder/. Oost-lndië . . 
Suriname . . . . . 
Curaçao 

. 48 
14 

. 155 
34 

. 150 
73 

, . 107 

634 
51 

398 
94 

650 
54 
81 

682 
65 

553 
128 

800 
127 
188 

Gegevens over : 3571 missionarissen. 

Bijlage Ш 

Enige Bio-Bibliographische gegevens omtrent Noord-Nederlandse Priester-
missionarissen, die tot 1900 naat de missie vertrokken zijn. 

AA, van der, Joannes. 
* te 's-Bosch, 13 Aug. 1822 ; redemptorist 15 Oct. 1845 ; priester 22 Dec. 
1849 ; naar de missie van Suriname, 26 Maart 1866. Hij behoorde tot de 
eerste groep redemptoristen, welke naar deze missie komt om die over te 
nemen van de wereldgeestelijken ; f 15 Juli 1872. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Bossers, Beknopte Geschiedenis van Suriname, 
bh. 281-282; Het Petrus Donders Tijdschrift, 21 (1940-41), blz. 224; 
De Volksmissionaris, 12 (1890-91), blz. 173. 

AARTS, Martinus. 
* te Sint Oedenrode ; studeerde aan de seminaries van het bisdom 
's-Bosch; priester 15 Juni 1867; vertrok 21 Aug. 1867 naar Noord-
Amerika ; trad in bij de jezuïeten ; was werkzaam in de zielzorg en als 
leraar in de godgeleerdheid, wijsbegeerte en geschiedenis, te Detroit, 
Cincinnati en St. Louis ; f te Saint Louis, 3 Sept. 1895. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 26 (1919), blz. 21. 

ABELS, Conrad. 
* Weert, 31 Jan. 1856. Studeerde o.a. te Rome, waar hij doctoreerde in 
philosophie, theologie en kerkelijk recht ; priester gewijd in 1879, deed 
hij in 1881 zijn geloften in de congregatie van Scheut. In 1881 naar China, 
waar hij onafgebroken werkzaam bleef tot aan zijn dood. In 1897 be
noemd tot titulair bisschop van Laganla en apost. vie. van Jehol, Oost-
Mongolië; f April 1942 in zijn missie. 
Vgl. Bibliographie der missionarissen van Scheut, blz. 15 ; De Tijd, 1909, 
6 Febr.; HM, 6 (1924-1925), blz. 193-196. 

ACHT, van, Judocus. 
* te Acht 1866; priester 1891; Scheutist 1891; naar Oost-Mongolië 1893; 
+ 15 October 1900 te Makiatze. 
Vgl. Taxandria, 24 (1917), blz. 71. 

AELEN, Hermanus. 
* Tilburg 1812, wordt missionaris in Noord-Amerika ; f Ashland 1863. 
Vgl. Taxandria, 24 (1917), blz. 72. 

AELEN, Jan. 
* Tilburg 25 Dec. 1854; priester te Mill Hill 1878 ; naar Afghanistan in 
1879, vandaar naar Madras 1880. Stichter van het missiehuis te Roosen
daal, 1890, waar hij tot 1902 werkzaam blijft. In dat jaar benoemd tot 
coadjutor van'den aartsbisschop van Madras, Mgr. Colgan, dien hij 
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opvolgde in 1911. Eervol ontslag als aartsbisschop in 1928. Benoemd tot 
tit. aartsbisschop van Nicopolis en asslstent-biss. bij de pauselijke troon ; 
f 11 Febr. 1929. 
Vgl. HM, 6 (1924-25), blz. 65-68; HM, 9 (1927-28), blz. 251. 

AELEN, Petrus. 
Jezuiet-missionaris in Noord-Amerika. 
Vgl. een brief van hem, verschenen in GV, 43 (1839), blz. 22. 

AÈRDEN, 
Vgl. GV, 68 (1852), blz. 192, brief van afscheid van den E.P. Aerden; 
blz. 299, brief van den E.P. Aerden, missionaris in Noord-America. 

AGT, van, F. 
* Eindhoven 1875 ; missionaris van Mill Hill ; priester 1899, in hetzelfde 
jaar naar Oeganda, keerde terug in 1922. 

AGT, van, Michael. 
* Eindhoven, vertrokken naar Noord-Amerika 1865 ; f 1866 als jezuïet, 
te Chicago. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria. 26 (1919), blz. 23. 

AKEN, van, С 
Sedert 1896 missionaris in het bisdom Helena, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, The Louvain American College, blz. 382. 

AKEN, van. Jan. 
* Zevenbergsehoek 1838 ; priester 1868 ; als missionaris naar Engeland 
1868 ; f aldaar 1869. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 24 (1917). blz. 73. 

ALLOFS, Jozef. 
* Arcen, L., 1854. Lazarist 1877; priester 1880; naar Changhai, China 
1880; f 1894. 
Vgl. Van den Brandt, blz. 96. 

ALTHOFF, J. 
Vertrekt in 1878 naar Vancouver en f 1925 als vicaris-generaal van het 
bisdom Nelson, Canada. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; HM, 7 (1925-26), blz. 176. 

ARIENS, Theodoor. 
Is gedurende 11 jaar leraar te Rolduc, daarna pastoor te Valkenburg. 
Wordt dan novice bij de missionarissen van het H. Hart, eerste Neder
landse novice dezer congregatie. Welke hij later weer verlaat. Is dan 
gedurende enige tijd pastoor in Amerika, om zijn leven te Heerlen te 
besluiten als rustend priester. 
Vgl. Brom, Alfons Aliens, I, blz. 18, 28. 

ARTS, Antoon. 
* Ravenstein 1808; priester gewijd te Keulen 1831; kapelaan te Luik 
1832, pastoor te Boix-de-Breux 1840; kruisheer 1856; naar Amerika 
1856 ; professor aan het college te Diest 1861; novicen-meester en lector 
philosophie te Sint Agatha 1863, waar hij f 1876. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 21. 

ASSELBERGS, Adriaan. 
* Bergen op Zoom 1854; jezuïet; in Oost-Indië werkzaam 1888-1902; 
f Nijmegen 20 October 1902. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 214; Streit, VIII, 
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nr. 1717, 1823, 1824, 1869, 1962, 1967. 
Van zijn hand verschenen vele artikelen in de Berichten van de Sint 
Claverbond, de KM, en in kranten. 

ASSELER, Chrysogonus. 
* Amsterdam; franciscaan; in 1900 naar Brazilië; f 21 Juni 1902. 

AVEZAATH, 
* Beest, missionaris van Scheut, naar Mongolië 1867. 
Vgl. КС, 1867, nr. 556. 

BAARS, van, Ambrosius. 
*'Tiel 1854, dominicaan 1873, priester 1879; vertrokken naar Curaçao 
1881; benoemd tot tit. biss, van Teuchira en ар. vie. van Curaçao 15 Febr. 
1897 ; bisschop gewijd te Trinidad, 25 Mei d.a.v. Terug uit de missie 
1909; f 25 Maart 1910. 
Vgl. Gouden jubileum, blz. 48 ; KI, 35 (1901-02), blz. 83 ; 39 (1905-06), 
blz. 39;,44 (1911-12), blz. 299. 

BAARS, Hyadnthus. 
* Amsterdam 1865 ; dominicaan 1885 ; priester 1891; naar Curaçao 1892 ; 
terug naar Nederland 1901; f Utrecht 12 April 1923. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

BAARS, van, Jacobus. 
* Tiel, 1850; dominicaan 1871, priester 1877; naar Curaçao 1878; f 20 
Jan. 1920. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

BAALE, Jan. 
* Oudewater, 29 Aug. 1799 ; studeerde van 1821-1825 te Culenborg, later 
aan de Propaganda te Rome, waar hij priester gewijd werd, 19 Maart 
1831. Als missionaris vertrok hij naar Zweden, waar hij werkzaam was 
tot 1840. Toen keerde hij naar Nederland terug. De ap. vie. Mgr. Stu-
dach had op zijn terugroeping sterk aangedrongen bij den kardinaal pre
fect der Propaganda, omdat Baale, niettegenstaande zijn langdurig verblijf 
in Zweden, toch nog slechts zeer gebrekkig de taal kende en daarom 
weinig nut kon stichten. Hij werd nu kapelaan te Kabauw, dan te Laren 
en in 1841 pastoor te Kortenhoef, in 1845, te Buren, waar hij f 2 Jan. 
1885. 
Vgl. J. Kleintjens, s.j., Hotlandsche missionarissen in de Scandinavische 
landen. BBH, 52 (1934), blz. 59-86. 

BAEKERS, Abraham. 
* Eindhoven 1816; wordt jezuiet in Amerika 1840; schijnt voor zijn 
priesterwijding overleden te zijn te Grand Coteau, Louisiana, 27 Aug. 
1843. 
Vgl. Schutjes, II, blz.. 291; Taxandria, 26 (1919), blz. 24; de 24ste brief 
van Th. de Leeuw vermeldt zijn overlijden. 

3AER, van, Herman. 
* 's-Bosch 1844; priester 1869; missionaris In Schotland 1870; missiona
ris in Afrika 1885; terug 1895; f Beek (Nijmegen), 1907. 
Vgl. Taxandria, 24 (1917), blz. 77. 

3AKKER, Jan. 
* Sloten, N.H., 25 Maart 1833; redemptorist 1860; priester 1883; als 
broeder naar de missie van Suriname vertrokken 1866; wordt aldaar 
door Mgr. Schaep'priester gewijd; f 25 Aug. 1890, na een twaalfjarige 
melaatsheid. 
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Vgl. Het Petrus Donders Tijdschrift, 21, biz. 281; De Volksmissionaris, 
12 (1890-91). bb. 74-86, 457. 

BANKEN, Victorius. 
Capudjn ; ging in Sept. 1881 naar Rome om vandaar uit naar de missies 
te vertrekken ; in 1882 naar Trebizondç, in 1884 naar Ierland, in 1887 
naar Allahabad. In 1888 is hij voorzitter der Ierse commissie op de Vati
caanse tentoonstelling en krijgt het Erekruis „Pro Ecclesia et Pontífice", 
Van 1893-97 is hij in Nederland, gaat dan over naar de Belgische pro
vincie. Van 1903-11 is hij in Punjab. In 1913 wordt hij censor Academlae 
llturgicae te Rome, in 1917 consultor der Rltencongregatie. 

BAPTIST, Gerard. 
* 's-Bosch 1825; redemptorist 1845; priester 1851; naar de missie van 
Suriname 1866; f 11 Dec. 1866. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 25; De Volksmissionaris, 12 (1890-91), 
blz. 166-168; Bossers, blz. 262-270. 

BASELMANS, Henri. 
* Meerveldhoven ; jezuïet geworden In Amerika, 1860. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

BAX, Laurentlus. 
* Leende. Als missionaris naar Amerika 1853. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

BAZELMANS, Frandscus. 
* Zeelst 10 Jan. 1866; redemptorist 1890; priester 1896; naar Suriname 
1897 ; terug naar Nederland 1933 ; f Nijmegen 1 Dec. 1934. 
Vgl. Het Petrus Donders Tijdschrift, 15 (1934), blz. 87, 105; 21 (1941), 
blz. 80. 

BEBELMANS, Jacobus. 
* Rotterdam 1857; dominicaan 1878; priester 1884; naar Curaçao 1887; 
terug in 1895 en f Neerbosch 7 September 1895. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

BECKHOVEN, Jan. 
* Zundert 1865; jezuïet; naar Oost-Indlë in 1900. 
Vgl. Van der Velden, blz. 304. 

BEEK, van, W. 
* 13 Mei 1794 te Amersfoort; werd in 1835 door de Propaganda naar 
Zweden gestuurd ; hij was toen reeds 40 jaar oud en had de priester
lijke bediening uitgeoefend te Eenmes. In Mei 1836 krijgt hij opdracht 
om naar IJsland te gaan en de mogelijkheid van missionering aldaar te 
onderzoeken; f Rome, 27 Juni 1841, waar hij tot herstel van krachten 
verbleef. 
Vgl. J. Kleintjens, s.j., Hottandsche missionarisüen in Scandinavië. BBH, 
52 (1934), blz. 59-86. s 
Brieven van hem gepubliceerd in de GV, 36 (1836), blz. 84 ; 37 (1836), 
blz. 310; BBH, 52 (1934), blz. 63-73; 82-83. 

BEELEN, Cornelius. 
* Weert, franciscaan; In 1888 vertrokken naar het H. Land; f 9 Juli 
1890. 

BEERKENS, J. 
Vertrekt in 1871 naar Hartford, Noord-Amerlka. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 
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BEKKER, J. H. 
Is missionaris in Amerika. 
Vgl. КС, 1866, nr. 478. 

BEKKERS, J. H. 
* Tilburg. Missionaris in Amerika sedert 1854. 
Vgl. Van den Elsen, blz. 253 ; GV. 80 (1858), blz. 183 ; GV, 83 (1860), 
blz. 96; 87 (1862), blz. 137; 88 (1862), blz. 140; 82 (1859), blz. 142; 
90 (1863), blz. 96; KM. 1874, blz. 93; De Tijd, 1893. 10 JuH, bede om 
hulp voor zijn missie onder de roodhuiden in het bisdom Natchez. Zijn 
dagboek (29 Nov. 1883-Dec. 1898) werd uitgegeven door G. Philippe, 
in Annalen van Scheut, 1923, blz. 224-228, 255-257; 1924, blz. 42-43, 
208-210. Zie verder over hem nog G. Philippe, Bij de Roodhuiden in de 
Mississippi, Annalen van Scheut, 1921, blz. 246, 267, 269. 

BEKS, Petrus. 
* Stratum 22 Aug. 1860 ; redemptorist 1879 ; priester 1885 ; naar Brazilië 
in 1895 ; f 20 Aug. 1910. 

BEMT, van den, Jos. 
* Oudenbosch 1872; missionaris van Scheut, vertrokken naar Mongolië 
in 1898 ; f te Kancheutze, 14 Juli 1905. 

BENGEL, Joannes. ' 
* Rotterdam; missionaris in Brazilië en aldaar jezuïet geworden in 1683. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 257. 

BERENTZEN, Jacobus. 
* Oude Tonge, 1833. Na zijn priesterwijding te Hoeven was hij van 
1857-1861 leraar aan het klein-seminarie te Oudenbosch; daarna kape
laan te Steenbergen. In 1864 vertrok hij naar Curaçao, f Brussel in 1876. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 26. 

BERCH, van den, Petras. 
* Vechel 1839; priester 1867; een jaar kapelaan te Raamsdonk, in 1869 
naar Amerika, waar hij jezuïet werd. f Vechel 1881. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 24 (1917), blz. 109; KI, 14 (1880-

• 81), blz. 393. 
BERGHE, van den, Engelbertus. 

* Roermond 1598 ; trad te Mechelen in de sociëteit van Jesus, 1620. 
30 April 1627 landt hij te Buenos Aires, werkt er gedurende 14 jaar 
onder de Indianen op de Chiloe-eilanden aan de kust van Chili, daarna 
in de Indianenmissies van Valdivia. Zijn laatste jafen bracht hij door als 
rector en novicenmeester te Santiago, alwaar hij f 8 Maart 1662. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 257; Précis historiques, 28 (1879). blz. 146; Stu
diën, 83, blz. 505-516. 

BERGHEGGE, Frans. 
* Delft; jezuiet; verblijft van 1880-1916 in de missie van Zambesi. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 346. 

BERGMANS, Hyacinthus. 
* Rotterdam 1839; dominicaan 1861, priester 1866, vertrok in 1870 naar 
Curaçao, f vier maanden later, 19 November 1870. 
Vgl. Gouden jubileum, blz. 186. 

BERKENS, 
Uit Venray, missionaris in Amerika. 
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BERSE, Caspar. 
* Goes 1515; wordt jezuïet te Coïmbra 1546; missionaris In Indie in 
1548 en f te Goa 18 October 1553. 
Vgl. W . van Nieuwenhoff, s.j., Een beroemd Nederlander, Caspar Berse, 
in BBH, 2 (1873-74), blz. 216-218; Précis historiques, 35 (1886), blz. 
343 ; Foppens, Bibliotheca Belgica, I, blz. 327 ; W . van Nieuwenhoff, s.j., 
Caspar Berse, of de Nederlandsche Franciscus Xaverius, Rotterdam, 
1870 ; Poncelet, Nécrologe, blz. 2 : „Le plus grand des apôtres de 
l'Orient après S. François Xavier ; Streit, IV, nr. 587 : Vita Caspar Баг-
гае«, Antwerpen, 1610, door N. Trigault ; brieven van hem in Streit, IV, 
nr. 626, 635, 739 ; correspondentie van Franciscus Xaverius met Berse, 
Streit, IV, nr. 682, 683, 693, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 711, 712, 713, 
715, 725, 731, 732, 1375; briefwisseling met S.Ignaüus, Streit IV. nr. 
742, 752, 755, 756. 757; Streit, IV. nr. 404: Vita del Padre Caspar 
Berzeo, della Compagnia di Gesù..., del Padre Daniello Bartoll delle 
medesima Compagnia, Bologna, 1653; Brou, Α., Saint François Xavier, 
I, blz. 45, nr. 4 ; De Decker, ILes missions catholiques, blz. 109 ; The 
Catholic Encyclopedia, vol. XIV, blz. 94 en 96 ; Winkler-Prins. derde 
druk, deel II, s.v. Bartzoen ; daar wordt als volgt over hem geschreven : 
„Bartzoen, Jasper of Caspar Barzaeus, ook wel Jasper Barse, Jasper de 
Nederlander of Jasper Belga genoemd, geboortig νειη Goes, leefde in het 
begin der XVIde eeuw. Te Leuven bestudeerde hij de letterkunde en 
godgeleerdheid, maar begaf zich weldra in de krijgsdienst. In Portugal 
vertoevende, voegde hij zich bij de jezuïeten en vertrok de 17de Maart 
1548 met 9 anderen als zendeling naar Goa. Hij bereikte zijn bestemming 
de 3de September 1548, gaf er onderwijs in het Latijn en in de theologie 
en predikte in het Portugees. Franciscus Xaverius, de apostel van Indie, 
zond hem naar 't eiland Ormoes, waar hij drie jaren woonde ; toen volgde 
hij de roepstem van Xaverius, die hem uitnodigde zich naar Japan te be
geven. Bartzoen bereikte spoedig Goa, maar zijn zwakke gezondheid ver
hinderde hem verder te reizen, zodat hij er bleef en met hoge kerkelijke 
waardigheden werd bekleed. Zijn ziekelijk lichaam was intussen niet be
stand tegen zijn vurige geest. Gedurende zijn prediking in de Sint Paulus-
kerk te Goa viel hij in onmacht en overleed kort daarna, 18 Oct. 1553. 
Hij heeft enige belangrijke brieven geschreven, welke te Londen en te 
Leuven zijn uitgegeven". Brieven van Berse zijn gepubliceerd in de col
lectie: Epistolae Indicae, Dillingen, 1563 en in die van Leuven, 1566; 
Cros, Saint François Xavier... Documents nouveaux. Ire série, blz. 412 
geeft een uittreksel van een brief van Berse, uit Goa, 10 Dec. 1548 ; The 
Catholic Encyclopedia, XI, blz. 536. s.v. Passos, vermeldt dat Berse in 
1551, te Goa, ter .gelegenheid van de jubileumprediking, na de passie-
preken, ook processies en passiespelen inrichtte, welke genoemd werden : 
Santos Passos. 

BERTEN, Jan. 
* Udenhout. Vertrok in 1866 naar Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

BERTEN, Julius. 
* Rotterdam, 1870; franciscaan, missionaris in het H.Land, 1898-1907'; 
van 1907-1939 in Brazilië ; f 1939. 
Vgl. Gedenkschrift der franciscanen in Brazilië, blz. 24 ; HM, 20 (1939), 
blz. 208. 

BESSELAAR, van den, P. 
* Valkenswaard ; vertrok in 1900 als missionaris van Mill Hill naar 
Borneo. Nu rustend. 



BEUKERS, Augustus. 
* Schiedam, 2 Mei 1861; redemptorist 1885, een jaar na zijn priester 
wijding. In 1888 naar Suriname, maar keerde reeds in 1900 terug; f 1: 
October 1907. 

BEULE, de. 
In 1885 naar Mongolië vertrokken ab missionaris van Scheut. 

BEUSER, L. 
In 1899 naar Covington, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

BEUSMANS, J. 
In 1896 naar Boise City, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

BEVER, de, Willem. 
* Udenhout 28 April 1830 ; priester gewijd 1855, kapelaan te Gerwen er 
Nuland. In 1868 naar Amerika, waar hij verschillende kerken bouwde 
en scholen. Bij zijn gouden priesterfeest werd hij benoemd tot geheim 
kamerheer van den paus. In 1912-13 vertoefde hij in Nederland en 
keerde, 83 jaar oud, nog terug naar Amerika, f 1920. 
Vgl. Schutjes. II, blz. 291; HM, 1 (1919-20), blz. 212. 

ВЕХ, Adriaan. 
* Vught, H Mei 1871; redemptorist 1891, priester 1896, naar Suriname 
1897. 

ВЕХ, H. 
Vertrok in 1884 naar Omaha, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

BIERMANS, J. 
* Westerhoven, 6 November 1871; werd missionaris van Mill Hill 1891 
en priester 1896. Vertrok ід 1896 naar Oeganda, van welke missie hij in 
1912 ap. vie. werd. Van 1924-1934 is hij algemene overste van Mill Hill, 
f 24 Jan. 1941. 
Vel. De Tijd, 1912, 22 Juni ; 1913, 29 April ; HM, 7 (1925-26), blz. 3-6 ; 
22 (1941), blz. 109. 

BIESEN, van den, С 
Sedert 1887 priester en professor te Mill Hill; later pastoor in Wales. 

BIESEN, van den, Jos. 
* Ginneken, Π Maart 1869, witte pater 1892, vertrekt in 1895 naar 
Unyanyembe ; f 15 Jan. 1898 te Usumbura. 
Vgl. KI, 29 (1895-96). bh. 137; Van der Burgt, Het kruis geplant, blz. 
27, 388-408. 

BILT, van de, A. 
Vertrekt in 1890 naar New Orleans, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

BLARCUM, Frans. 
* 1824 en priester 1852. Van 1849-1875 was hij werkzaam op Curaçao, 
f 1884. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; GV, 96 (1866), blz. І56 een artikel 
van zijn hand : Associafre ter bevordering van het onderwijs der katho
lieke jeugd in de Nederlandsche overzeesche gewesten. Brieven van hem 
in GV, 75 (1856), blz. 351; 97 (1867), blz. 154; CNS. 21 (1855), blz. 
378. 
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BLEYENBERG, Α. 
* Sint Janssteen. Vertrekt In 1863 naar Detroit, Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; De Tijd, 5 October 1863; КС, 1863, 
nr. 353. 

BLOEM, Felidanus. 
* Groningen; franciscaan ; werkte van 1893-1897 in Zuid-Shansi; f б 
Juni 1897. 

BLOKKERUS, Gerard. 
* Rotterdam 11 Febr. 1861; redemptorist 1885, vertrok naar Suriname 
1885 en werd aldaar priester gewijd In 1891. 

BLOM. 
* Beverwijk; vertrok In 1889 naar Noorwegen, pastoor van Porsgrund; 
f aldaar, 15 Aug. 1923, 73 jaar oud. 
Vgl. HM, 5 (1923-24);blz. 111; hij gaf In het Noors een spel uit : „Judit h 
en Salome". 

BLOMMERDE, ComeÜs. 
* 1837, priester gewijd 1860; dat jaar naar Curaçao, waar hij werkzaam 
was tot aan zijn dood, 1903. Bekend als een zeer welsprekend redenaar. 
Bemiddeld vertrokken, overleed hij zeer arm. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; HM, 2 (1920-21), blz. 103. 

BLQX, Jan. 
* Bergeijk 1810; vertrok In 1832 naar Amerika en wordt daar jezuïet; 
f 1860 te Philadelphia. 

BODDEKE. Simon. 
* Monnikendam, 1859; redemptorist 1879; priester 1885; vertrok in 
1898 naar Brazilië ; f daar 13 Aug. 1928. 

BOELEN, Carolus. 
* 's-Gravenhage 1841; jezuïet; In 1878 naar Oost-Indië ; f 11 Nov. 1889 
te Larantoeka. 

BOER, van den, Ivo. 
* Someren, 24 Dec. 1857; franciscaan, in 1889 naar China; f 21 Dec. 
1924. 
Vgl. HM, 6 (1924-25), blz. 177, 212-214. 

BOERKAMP, Paul. 
* Grave; franciscaan; missionaris in het H.Land 1888-1893. f 1893. 

• 
BOERKE, Bertrand. 

* Rotterdam 1866; franciscaan en missionaris in China 1895. Hij was er 
o.m. president van het groot-seminarie van Luanfu. f 26 Jan. 1932. Van 
zijn hand verschenen : Inlandse he priesters, troostend verschiet in China, 
in HM, 2 (1920-21), blz. 146-147; en Iets over de opleiding van inland-
sche priesters in China, in HM, 6 (1924-25). blz. 15-36. 

BOEX, Willem. 
* Etadhoven 1835; jezuïet en vertrekt In 1862 naar Noord-Amerika ; f 
te Saint Louis 1909. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 24 (1917), blz. 114. 

BOLSIUS, Antoon. 
* 's-Hertogenbosch 3 Maart 1846; jezuïet, vertrok In 1888 naar Java: 
wegens een oogziekte moest hij in 1895 terugkeren; f Oudenbosch, 
26 Sept. 1915. 
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Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 181; Streit, VIII, 
nr. 1653, 2391. 

BOM, van der, Bonaventura. 
* Oudenbosch, 8 Febr. 1866, werd capudjn 1886, priester 1892. Hij was 
achtereenvolgens leraar aan het klein-seminarie, lector S. Scrlpturae et 
Eloquentiae. In 1897 werd hij aangewezen voor de missie van Smyrna. 
In 1903 verkreeg hi) secularisatie. Is later pastoor in Oostenrijk, te Ober-
Hollabrun, waar hij f 1919. 
Vgl. BCH, blz. 27 ; De Maasbode, 1919, 24 Dec. 

BOM, van der, Frans. 
* Oudenbosch 1835, priester 1859, kapelaan te Grauw en Oosterhout. 
In 1863 vertrokken naar Noord-Amerika, was er pastoor te East-Sagi-
naro, Michigan. Na zijn terugkeer werd hij rector der broeders te Ouden' 
bosch, 1890. f 1899. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 24; De Tijd, 1863, 5 Oct.; КС, 1863, 
nr. 353. 

BOM, van der, Theodoor. 
* Oudenbosch, 1 Maart 1861; priester 1886; werd witte pater 1891; ver
trokken naar Unyanyembe 1894 ; f 1930 te Ushirombo. 

BONGAERTS. Theodorus. 
* Ravenstein; vertrekt in 1863 naar Australië. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

BONGERS, Mattheus. 
* 1832, priester 1861, vertrok dat jaar naar Curaçao en werkte er tot 
1885. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; КС, 1862, nr. 291. 

BONNIKE, Petnis. 
* Amsterdam 1845; jezuïet, naar Java 1881. f in Straat Lobetobl, tussen 
Flores en Solor, 1889. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aemsbergen, blz. 152. 

BOOGAARD, van den, Martinus. 
* Veghel ; vertrok naar Noord-Amerika. ' 
Vgl. Van den Eisen, blz. 358. 

BOOGAERT, 
* Uden; vertrok vóór 1877 naar Summerville, New Yersey, Amerika. 

BOOMAARS, Jacobus. 
* Ba vel, 11 Dec. 1865; redemptorist; vertrok naar Brazilië in 1899, al
daar f 24 November 1941. 

BOOMS. H. 
* Valkenswaard, 1853 ; jezuïet, vertrok In 1882 naar de Zambesi-missie ; 
f te Mafeking, 1890. 
Vgl. Précis historiques, 32 (1883),' blz. 685; Taxandria, 24 (1917), blz. 
142; Van Hoeck, blz. 346; Van den Eisen, blz. 358. 
Van hem verscheen een artikel in De Tijd, 1890, 3 Jan., over het katho
licisme in Zuid-Afrika. 

BOOMS, Jan. 
* Valkenswaard, 11 Nov. 1850; jezuïet, vertrok naar Indie in 1884; 
keerde terug in 1894 en f 15 April 1917 te Vught. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300; Van Aemsbergen, blz. 176; Van den 
Eisen blz. 358. 

189 



BORRET, Arnold. 
* Maastricht 28 Oct. 1848; was enige tijd advocaat te Rotterdam; in 
1878 werd hij griffier van het hof in Suriname, in 1880 lid van dat hof, 
in 1881 lid van de koloniale staten. 2 Febr. 1883 trad hij in bij de re
demptoristen en in dezelfde maand priester gewijd. Gedurende enige tijd 
was hij provicaris van de Surinaamse missie, f 6 Febr. 1888. 
Vgl. De Volksmissionaris, 12 (1890-91), biz. 368-370; Bossers, biz. 296. 

BOSCH, G. 
Vertrok in 1898 naar New Orleans. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

BOSCHERE, de, Petrus. 
* Hulst, in 1587 of 1588 ; jezuïet, vertrok In 1616 naar Paraguay, waar 
hij f na 1657. 

-Vgl. Précis historiques, 28 (1879), blz. 146; Van Hoeck, blz. 258; 
Streit, II, nr. 1486. 1487. 

BOSSERS, Adrianus. 
* Raamsdonk, 23 Sept. 1825; redemptorist in 1848 en priester 1849. 
Eerst werkte hij enige jaren in Engeland van 1855-1860 ; toen op de 
Antillen tot 1867; vandaar kwam hij naar Suriname, f Paramaribo 1898. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 24 (1917), blz. 143; De Volks
missionaris, 20 (1898-99), blz. 115. 
Hij is de schrijver van de Beknopte geschiedenis der katholieke missie 
in Suriname. 

BRAAK, van den, Adriaan. 
Missionaris in Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; De Correspondent, 1 (1833). blz. 37. 

BRAEM, Jan. 
* Beek, Nijmegen, 17 Sept. 1869. Missionaris van Scheut en vertrokken 
naar Mongolië in 1894. 

BRAND, van den, Pacificus. 
* Zeeland, N.B., 22 Juli 1813; priester 1842, vertrok met Mgr. J. Grooff 
in 1845 naar Java en werd tegelijk met dezen verbannen. In 1856 werd 
hij capucijn ; f Meersel, België, 12 Juli 1882. 
Vgl. Van Aernsbergen, blz. 60; In het Necrologium der Capucijnen 
staat van hem geschreven : „V.P. Pacificus van Zeeland, in saeculo van 
den Brand van den Heuvel, sacerdos ; in patrio seminario ad exemplum 
aliorum magno animo se associavit J. Grooff episcopo Caneae i.p.i. et 
Vie. Apost. in Indus nostris orientalibus. Cum in Bataviam appulerant, 
minister Gubernator generalis se jurisdiction! episcopi fortiter opposuit 
et non multo post in Eum et socios expulslonis sententiam dixit. In patriam 
reversus R. D. van den Brand curam pastoralem exercuit in Ooltgenplaat 
usque dum anno 1856 habitum nostrum assumpsit. Exstitit in ordine con-
cionator facundus, S. Theologiae Moralis lector benévolos et a die redi-
tus fratrum in Meersel, catechista zelosus pro adultis necnon pueris. Vir 
vere pacificus, S.P.N. Francisci veras filius qui apoplexia correptus in-
signem prae se ferebat patientiam et cum heroica in Deum conformitate 
finem suum ultimum praestolabatur. Obdormivit in conventu Meersel..." 
In het archief der capucijnen te 's-Hertogenbosch berust van zijn hand : 
Eenige aanteekeningen onzer Zeereiá gedaan in 1846 van Batavia naar 
Holland (Arch. Cap. Holl, I, 0051). 

190 



BRANDOUW, Henri. 
* Amsterdam, 3 Febr. 1860 ; redemptorist 1887, in 1895 naar Brazilië 
vertrokken, f 3 Nov. 1933. 

BRANDS, Jan. 
* Berchem, N.B., 9 Sept. 1798. In 1827 werd hij lazarist. In 1828 naai 
de Verenigde Staten. ·(• Jefferson City, 1 Juni 1857. 
Vgl. С. Verwoerd, Jean Brands, premier lazariste hollandais, in Annales 
de la congrégation de la mission, '102 (1937), blz. 645-661. 

BRANDS, Theo. 
* Megen; franciscaan; van 1790-1799 Is hij kapelaan op Curaçao. 
Vgl. Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Tijdschrift, 2 (1839), blz. 
18; KM, 9 (1884), blz. 83; HM, 12 (1930-31). blz. 26. 

BRANDSMA, G. 
* Sneek, 22 Juni 1875, missionaris van Mill Hill, vertrok in 1899 naar 
Oeganda. In 1914 werd hij missieoverste, in 1925 ap. pref. van Kavirondo 
en in 1933 ap. vie. van Kisumi. f 20 Juni 1935. 
Vgl. HM, 7 (1925-26), blz. 129. 

BRANDTS, 
* Nijmegen, sedert 1860 missionaris in Noord-Amerika. 
Vgl. GV, 84 (I860), blz. 111; KM, 1 (1874), blz. 93. 

BREEK, Augustinus. 
Carmeliet. Werkte van 1893-1906 in Noord-Amerika, Tucker, Mississip
pi; f als prior te Hoogeveen, 28 Dec. 1920. 

BRESSERS. R. 
* Schaik, N.B., 1871. Missionaris van Mill Hill, in 1895 naar Oeganda, 
later overgeplaatst naar Nieuw Zeeland. 

BRESSON, Thomas. 
* Nijmegen 1855 ; werd norbertijn van de abdij Berne, vertrok in 1899 
naar Noord-Amerika ; f Greensbay, Wisconsin, 1905. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 26. 

BRINK, ten, Cornells. 
* Amersfoort 1837; jezuiet en naar Indie vertrokken in 1872. Te Laran-
toeka bouwde hij kerk en pastorie, te Maoemere school en kerk. f te 
Larantoeka, 21 Aug. 1890. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299 ; Van Aemsbergen, blz. 157. 

BRINK, ten, H. R. 
Komt in 1841 op Curaçao, na eerst kapelaan geweest te zijn in Arnhem. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt, blz. 202. 

BRINK, ten, W. 
De Tijd, 1891, 5 Juni, brief van father W. ten Brink over de missie onder 
de Indianen. Geboren te Amsterdam, werkte in het bisdom Natchez. 

BRINKE, Gerard. 
* Borculo 1837. Jezuiet en vertrokken naar Indie in 1874. Weer terug 
in 1877, maar f tijdens de reis, te Aden, 8 April 1877. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 123. 

BROEK, van den, Theodoras. 
* 1783 te Amsterdam; eerst is hij franciscaan, maar gaat dan over naar 
de dominicanen. Van 1819-1830 pastoor te Alkmaar en van 1830-32 te 
Tiel. In 1832 vertrok hij met zes andere missionarissen naar Amerika. 
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Wanneer hij in 1847 terug Is in Nederland, publiceert hij een werkje 
over zijn missieland en richt een open brief aan zijn „Landgenooten in 
Jesus Christus", om zijn missie te steunen, maar ook om hem te volgen 
naar Amerika. Hij maakte zich zeer verdienstelijk als Indianenbekeerder 
en was de stichter van een welvarende kolonie van Nederlandse land
bouwers te Little Chute, Wisconsin; f 5 Nov. 1851. 
Vgl. De Rozenkrans, 1919, biz. 5 6 ; HM, 3 (1921-22), biz. 16; Μ. Α., 
The story of father Van den Broek, Chicago, 1907 ; Van Hinte, Neder' 
tandera in Amerika, I, biz. 189, 207, 320, 322. 329, 352, 413 ; II, biz. 301, 
311, 312, 405. 

BROEKMAN, Egidius. 
* Wijchen, franciscaan, missionaris in China van 1872 tot f 1900. 

BRONSGEEST, Henricus. 
* 's-Gravenhage ; jezuiet, vertrekt met pater De Smet in 1868 naar 
Noord-Amerika. f Florissant, 28 April 1918. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Van Hoeck, blz. 343. 

BRONSGEEST, Martinus. 
* Tilburg, 14 M d 1857. Vertrok naar Amerika in 1883 en is de laatste 
Nederlandse priester geweest, die in Amerika jezuïet werd. f Omaha, 
13 Aug. 1938. 

BROOS, Jan. 
* Roosendaal, 8 Aug. 1847, werd in 1868 redemptorist en in 1871 priester. 
Vertrok in 1878 naar Suriname, waar hij niet lang werkzaam is. f Roer
mond, 10 Juli 1891. 
Vgl. Bossers, blz. 279. 

BROUWER, de, Jac. 
Dominicanermissionaris in Scandinavië, In 1621. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 247 ; M. A. van den Oudenrijn, Op heilige tochten, 
overzicht van de geschiedenis der dominicanermisäies, Nijmegen 1918, 
blz. 65 ; G. A. Meyer, De Nederlandsche Dominicanen in Denemarken, 
in De Rozenkrans, 1915, blz. 105 ; Comelissen, Romeinsche Bronnen, I, 
nr. 477 : brief van hem aan kardinaal Gaspare Borgia, dd. 1 Aug. 1631. 

BROUWER, Ignatius. 
* Bakhuizen, Friesland, 1850. Missionaris van Mill Hill, vertrokken naar 
Madras, in 1877 ; in 1888 wordt hij benoemd tot ap. pref. van Kachmir, 
neemt ontslag in 1893. f Η Juni 1926. 

BROUWERS, Theodorus. 
* Rotterdam, trad in bij de franciscanen van de Belgische provincie. 
Komt 18 Nov. 1776 als ap. pref. op Curaçao, werkt er 10 jaar en gaat 
dan naar Philadelphia in de Ver. Staten. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 6 ; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig 
Tijdschrift, 1839, blz. 18; KMT, 1 (1917-1Í), blz. 46; KM, 9 (1884), 
blz. 83 ; HM, 12 (1930-31), blz. 34. 

BRUNING, E. H. 
* Sint Oedenrode, missionaris van Mill Hill, in 1897 naar Madras, later 
naar Nieuw Zeeland. 

BRUYN, de, Alfons. 
* Ravenstein 1863 ; dominicaan 1884, priester 1890, vertrok in 1893 naar 
Curaçao, f 11 Maart 1901. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 32. 
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BRUYN. de, Frans. 
* Arnhem 1832; jezuïet, vertrok naar Indie in 1866. Van 1871 tot zijn 
•{•17 Aug. 1900 was hij pastoor te Ambarawa. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aernsbergen, blz. 207 ; Les Mis
sions catholiques, 1 (1869), blz. 284; КС, 1866, nr. 484. 

BUIS, Jan. 
* Wervershoef 1866 ; missionaris van Steil, priester 1892, vertrok dat 
jaar naar China, waar hij f 1935. 

BURHS, Engelbertus. 
* Amsterdam, 20 Mei 1839; redemptorist 1874, priester 1877, naar Suri
name 1879, maar keert in 1880 weer terug, f Amsterdam 24 Dec. 1896. 

BURGERMAN, 
Uit het bisdom Haarlem, van de congregatie der paters van de H.H. 
Harten, missionaris op Molokai. 

BURGERS, Reginaldus. 
* IJzendoom 1867; dominicaan; vertrok in 1898 naar Curaçao, waar hij 
f 15 Sept. 1913. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

BURGERS, Rogerius. 
* Wijchen, 30 Mei 1864, werd franciscaan en vertrok in 1900 naar Bra
zilië, daar werkte hij tot 1912. Na zijn terugkeer werd hij secretarius van 
de provincie; in 1918 pastoor te Bolsward, in 1927 rector der clarissen 
te Ammerzoden. Nu is hij rustend en vierde op 3 October 1943 zijn 
diamanten priesterfeest. 
Vgl. Gedenkschrift franciscanen in Brazilië, blz. 20, 195; HM, 2 (1920-
21), blz. 221; De Tijd, 1943, 23 September. 
Hij publiceerde : O santo Sacrificio da Missa, een uitgebreide vertaling 
van Nieuwbam, Nijmegen, 1913. 

BURGT, van der. Jan. 
* Beek en Donk, 5 Juli 1863, priester gewijd te Haaren 1888 ; witte pater 
1890, vertrokken naar Unyanyembe 1892. f Utrecht, 7 Jan. 1923. 
Vgl. HM, 4 (1922-23), blz. 62. Van zijn hand verschenen: Het kruis 
geplant in een onbekend negerland van Midden Afrika, 1921; Un grand 
peuple danä l'Afrique Equatoriale; een Dictionnaire français-Kirundi; 
Inlandsche priesters in Afrika, in HM, 2 (1920-21), blz. 148-149; Dfc-
tionnaire Kirundi-français, 's-Bosch, ' 1903; Eléments dune grammaire 
Kirundi, Berlijn, 1902. 

BUSSCHE, Henri. 
* Nijmegen 1613; jezuiet-missionaris in Goa 1647; f Goa 1664. 
Vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195. 

BUSSEL, van, Christophorus. 
* Someren; franciscaan, naar China 1890. Van 1914-1919 was hij er 
regulier overste, f Huntung, 30 Juli 1922. 
Vgl. HM, 4 (1922-23), blz. 110. · 

BUYS, (BUSAEUS). 
* Nijmegen 23 April 1618 (zijn eigenlijke naam is Uwens), trad in 1634 
in de sociëteit van Jesus, te Mechelen, vertrok in 1641 naar Lissabon, 
waar hij enkele jaren wiskunde doceerde, ondernam in 1647 de reis naar 
Indie. Hij werd naar Agra gezonden in de hoop, dat hij zijn wiskundige 
kennis zou kunnen gebruiken in dienst van den vorst en daardoor de 
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vrijheid verkrijgen om het evangelie te verkondigen. Hij werd rector van 
het college te Agra. Persoonlijk was hij aan het hof zeer gezien, maar 
het missiewerk werd toch bemoeilijkt door de zich telkens wijzigende 
houding der vorsten en vooral door de tegenwerking van den bisschop. 
Matheus de Castro. Deze laatste gebruikte al zijn invloed om de in
landse vorsten tegen de Europeanen op te zetten en beweerde dat de 
missie slechts een vooruitgeschoven post was van de Portugezen, die 
het op hun rijk hadden gemunt. Gevolg was, dat Buys werd gevangen 
genomen, maar later toch weer vrij werd gekocht. Van zijn verdere lot' 
gevallen is weinig bekend, f б April 1667 te Delhi en te Agra begraven. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 253; Précis historiques. 29 (1880), blz. 195. 

BUYSROGGE, P. 
* Hontenisse 1870; niissionaris van Mill Hill, vertrok in 1896 naar 
Oeganda, waar hij werkzaam was tot 1925. f 28 Aug. 1928. 

BIJE, de, Cornelius. 
* 's-Hage, 6 Nov. 1540, deed geloften te Granada 20 April 1559. Vóór 
1563 vertrokken naar Mexico, waar hij lange jaren gewerkt heeft, f Brus
sel, 26 Juli 1614. Hij behoorde tot de orde der Augustijnen. 
Vgl. R. Ricard, Etudes et documents jour Vhistoire missionnaire de 
l'Espagne et du Portugal, Leuven, 1930, blz. 139. 

BYSTERVELD, Th. H. 
* Eindhoven 14 Mei 1864, werd jezuïet en vertrok naar Indie, 1899. Hij 
werkte op de Kei-eilanden en van 1906-1920 in de Minahassa; f te 
Magelang, 8 Oct. 1928. 
Vgl. Van Aemsbergen, blz. 347. 

CALÓN, Eúgenius. 
* IJsendijke, 23 Aug. 1861. Missionaris van Scheut, 1892, vertrok naar 
Belgisch Kongo, 1893, waar hij f te Boma, 1939. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 26. φ 

CALÓN, Lambertus. ч 
* Biervliet, 16 April 1852; jezuïet, naar Indie 1887. f Makassar, 1893. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 173 ; Streit, VIII, 
nr. 2402. N a zijn dood versehenen van zijn hand, in het Tijdschrift voor 
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, een Hollands-Sikkanees, en 
Sikkanees-Hollandse woordenlijst ; een woordenlijst van het Lio-dlalect ; 
Geschiedenis van het Oude Test. in het Sikkanees. 

CANTERS, Godfried. 
* Oisterwijk, in 1868 naar Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

CANTERS, Martinus. 
* Oisterwijk, 1842. f aldaar 1882, gewezen pastoor In Amerika. 
Vgl. Taxandrla, 24 (1917), blz. 206. 

CAPUEEL, Jan. 
* Zierikzee, 1667; Jezuiet, vertrok naar Nieuw Granada In 1701; f 1747. 
Vgl. Précis historiques, 28 (1879), blz. 146; Van Hoeck, blz. 258. 

GARIS, P. 
Vertrekt in 1878 naar Richmond, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

CARMANNS, J. 
In 1874 naar Louisville, Noord-Amerika. 
Vgl·. Van der Heyden. blz. 382. 



CARTENSTAT, Hubertus. 
* 1806 Maastricht; priester 1832, naar Indie in 1837. Wordt aangesteld 
tot vice-prefect der missie, 1842-1845. Geheim Kamerheer van den paus. 
Gesuspendeerd door Mgr. Grooff. Terug naar Nederland in 1846. Her
stelde wat hij had misdreven en f te Rome 1881. 
Vgl. Van der Velden, blz. 61, 72, 291; Van Aemsbergen, blz. 52, 54, 60. 

CHEULA, Jan. 
Uit de provincie Gelderland. Vertrok in 1875 naar Mongolië, als missio
naris van Scheut. 

CIERMANS, Jan. 
* 's-Bosch, 1 April 1602. Jezuïet geworden te Mechelen 1619. Hij had 
bijzondere aanleg voor de wiskunde en doceerde dit vak in de colleges 
van Den Bosch en Antwerpen. Van 1637-1641 was hij professor te 
Leuven. Om door zijn wiskundige kennis de missie van China te kunnen 
bevorderen, werd hij voor deze missie bestemd. Hij is echter niet verder 
dan Lissabon gekomen en heeft in Portugal een zeer eigenaardig leven 
geleid. Als leraar in het Sint Antonius college, nam hij de naam aan van 
Joao Pascha sio Cosmander. Koning Jan IV belastte hem met het onder
wijs van kroonprins Theodosio en maakte ook gebruik van zijn kennis 
der vestingbouwkunde in de bevrijdingsoorlog tegen Spanje. In 1643 
werd hij aangesteld tot kolonel-hoofdingenieur van het leger. Op een 
expeditie in 1647 werd hij door de Spanjaarden gevangen genomen en 
liet zich overhalen in hun leger dienst te nemen. Zij droegen hem de 
leiding op van het beleg der vesting Oliveça. Daar werd hij dodelijk 
gewond en f Juni 1648. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 254; Précis historiques, 29 (1880), blz. 195; Bij
dragen van de phil. en theol. faculteiten der s.j., 4 (1941), blz. 166. 

CLAESSENS, Adamus. t 
* Sittard, 1818. Priester 1842, vertrok naar Indie, 1848. Erekamerheer 
van den paus 1866. Ap. vie. van Batavia 1874, gewijd te Sittard. In 1884 
benoemd tit. aartsb. van Sirace. Romeins graaf en assistent biss. 1886; 
vraagt ontslag in 1893. Commandeur in de orde van Oranje Nassau. 
t Buitenzorg, 10 Juli 1895. 
Vgl. Van der Velden, blz. 293 enz. 
Brieven van hem in De Tijd, 1853, 19 Jan. ; 1890, 19 Juli ; GV, 70 (1853), 
blz. 85; 73 (1854), blz. 348; KI, 22 (1888-89), blz. 142. In 1865 gaf hij 
in het Maleis een Bijbelse geschiedenis uit en in 1904 een kleine Maleise 
Catechismus. 

CLAESSENS, Ch. 
In 1881 naar Nequally, Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

CLAESSENS, Maria-Josef. 
* Sittard, 1852. Als laatste seculiere priester naar Indie in 1877. Pastoor 
van Buitenzorg, stichtte er in 1889 het Vincentiusgesticht. Geheim kamer
heer, 1901. Terug naar Nederland, 1907. Protonotarius apostolicus 1926. 
Stichter van de Indische Missievereniging en van het Koloniaal Missie-
tijdschrift. f Sittard, 26 Jan. 1936. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299 ; Van Aemsbergen, blz. 153, 235 ; Streit, 
VIII, nr. 2307. 

CLAESSENS, P. 
* Sittard, 23 Nov. 1827; redemptorist 1848 en vfertrok in 1851 naar 
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Noord-Amerika, waar hij te Philadelphia in 1853 priester gewijd werd. 
Pastoor van Annapolis, f verdronken op zee, 8 Juli 1866. 
Vgl. КС, 1866, nr. 513. 

CLOCK, Petrus. 
Jezuïet? Is in 1739 pastoor op Curaçao. 
Vgl. Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Tijdschrift,- 1839, blz. 18. 

CLOOSTER, van den, Herman. 
* Heusden 11 Nov. 1683 ; jezuïet, vertrekt als aalmoezenier op de koop
vaardijschepen der compagnie van Ostende en verblijft enige tijd te 
Kanton, maar slaagt er niet in zich er blijvend te vestigen. In 1720 be
noemd in de statie Amersfoort, waar hij f 1762, 
Vgl. Van Hoeck, blz. 76, 256 ; Poncelet, Nécrologe, blz. 182. 

CLOOTS, Cornells. 
* Amsterdam 1 Jan. 1695; jezuïet, priester gewijd door paus Benedictus 

, XIII in 1726, vertrok naar Curaçao, 1728. f 9 Nov. 1734. Met de steun 
van zijn neef, baron Cloots te Amsterdam, kon hij veel goed doen in de 
missie. Zijn deugd en talenten bleven niet verborgen, zodat hem zelfs de 
bisschoppelijke waardigheid werd aangeboden. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 260; Précis historiques, 28 (1879), blz. H 6 ; KM, 
9 (1884), blz. 8 3 ; Poncelet, Nécrologe, blz. 157. 

COCQ DARMANDVILLE, Ie, ComeÜs. 
* Delft, 29 Maart 1846; jezuïet, naar Indie 1879; f bij Nieuw Guinea, 
27 Mei 1896, waarschijnlijk vermoord. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300; Van Aernsbergen, blz. 186; De Tijd, 
1896, 29 Sept. : Een held een heilige,, overgenomen uit het tijdschrift 
„Eigen haard", door dr. H. Schaepman; W . van Nieuwenhof f, s.j., lieven 
van pater Le Cocq dArmandville, Amsterdam, 1900. In het tijdschrift-
voor Indische Taal, Land- en Volkenkunde van 1901, staat een verge
lijkende woordenlijst : Nederlands-Cerams-Alfoers, van zijn hand ; Streit, 
VIH, nr. 1593, 1740, 1838, 1919, 1926. 

COLL, van, Cornells. 
* Nunen, 30 Juni 1842; redemptorist 1869; komt in Suriname 1871 en 
wordt aldaar priester gewijd. Hij was herhaaldelijk provicarls, zeer ge
zien bij het gouvernement, f 18 April 1922. Hij was lid van het Aard
rijkskundig Genootschap, vast medewerker van Antropos. In de Bij
dragen van Land- en Volkenkunde van Nederlands Indie, verschenen 
zijn Gegevens over land- en volkenkunde van Suriname. Verder : in het 
neger-Engels : Verweer op Hernhutteraanval, 1903 ; Zeder} en gewoon
ten der Indianen in Suriname, 1886 ; Sanimee Karetaale, de catechismus 
ín het Caraibisch, 1887 ; Den les naga des Evangeli foe heeli ¡ari, 1904 ; 
Matrimonia indigenarum Surinamensium, Antropos, 1907 ; Contes et Lé
gendes des Indiens de Suriname, Antropos, 1908-09. 
Vgl. KMT, 5 (1922), blz. 401; HM, 3 (1921-22), blz. 115; 4 (1922-23), 
blz. 17; 18 (1936-37), blz. 127; Bossers, blz. 279. I 

30MHAER, Gozewijn. ' 
* Deventer ± 1380. Gedurende 8 jaar stond hij aan het hoofd van het 
bisdom Skalholt en 5 jaar was hij tevens administrator van het bisdom 
Holas, beiden op IJsland, f 1447. De oorkonden getuigen, dat hij een 
waardig herder was, levend voor zijn kudde. Hij was karthuizer uit het 
klooster Zeelhem bij Diest. 
Vgl. J. Serveres, De missie van IJsland, In HM, 5 (1923-24), blz. 195; 
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H. J. Scholtens, Gozewijn Comhaec, karthuizer en bisschop van IJsland, 
in Archief van het Aartsbisdom Utrecht, 1925, blz. 101-173. 

CORNELISSEN, Stanislas. 
* Steenbergen; franciscaan, missionaris in Zuid-Shansi 1876; f 1892. 

COUSEBANT, Nicolaas Wiggers (Vigerius). 
Seculier priester, werkzaam in Scandinavië, ± 1580. Vanaf 1583 werkt 
hij in Nederland. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 247 ; D. van Heel, M c . Cousebani, in BBH, 47 
(1929-30), blz. 91-126; D. van Heel, Brieven van en aan N. Cousebant, 
in BBH, 50 (1932-33), blz. 24-120. Er bestaat ook een Vita adm. reve
rendi P. Nie. Vigerti, geschreven in 1646 door Fr. Jac. Polius, chronister 
en gardiaan van het Franciscanenklooster te Opperheim. 

CRAMERS, H. 
In 1898 naar N e w Orleans, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

CREMER, Petrus. 
* Kuilenburg, 1856; dominicaan en vertrokken naar Curaçao 1884, waar 
hij werkt tot 1891; f Huissen, 6 Jan. 1939. 

CRIELAERS, J. 
* Tilburg 1872; norbertijn, vertrokken naar Montana, Noord-Amerika 
in 1898. 

CROL, Petrus. 
* Roosendaal en destijds vicaris van het klooster der franciscanen te 
Herenthals. Komt in 1685 te Paramaribo, waar hij f 7 Maart 1686. 
Vgl. Bossers, blz. 19; HM, 12 (1930-31), blz. 12-33; Schoutens, Bel
gische reizigers, III, blz. 75-78. 

CRUL, A. A. 

* Leur, bij Breda, 19 Juni 1846 ; priester gewijd te Haaren 1879. Vertrok 
naar Noorwegen, 1879. Werkte te Hammerfest, Tromsö, Frederikshalt 
en Frederikstad ; in 1913 rector der zusters te Bergen ; f Bergen, 2 Sept. 
1925. 
Vgl. HM, 6 (1924-25), blz. 127. 

DAHLHAUS, Martinus. 
* Nijmegen 1868; dominicaan, naar Curaçao 1897; "J- 6 Juli 1924. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. Hij is de schrijver van : Mons. M. Nie-
windt, eerste apostolische vicaris van Curapao. Een levensschets 27 Aug. 
1824-12 Jan. 1862. 

DAMEN, Arnold. , 
* Leur, bij Breda, 20 Maart 1815; jezuiet en vertrokken naar de Mis-
souri-provincie in 1837. f Omaha, Nebraska, 1890. Als missieprediker 
heeft hij heel de Ver. Staten doorkruist. Zijn eigenlijke standplaats was 
Chicago, stad die toen in de eerste opkomst was. In 1857 was hij daar 
gekomen en stichtte er de parochie der H. Familie en het St. Ignatius-
college. Voor de gemengde bevolking van katholieken en andersdenken
den hield hij jaren achtereen conferenties over geloofsgeschillen en bracht 
duizenden afgedwaalden, waaronder 12 dominé's, tot de kerk terug. Hij 
wordt als de grootste volksmissionaris der 19de eeuw in Amerika be
schouwd en werd er genoemd „the giant of the pulpit". Het stadsbestuur 
van Chicago gaf aan een der straten de naam „Damen avenue". 
Vgl. GV, 43, blz. 190, brief; Van Hoeck, blz. 341; Conroy, Arnold 
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Damen, a chapter in the making of Chicago, 1930 ; Mulkerins, History 
of the Holy Family Church, 1923 ; E. Beukers, s.j., Een groot Neder
lander in den vreemde, in Studiën, 72 (1940), biz. 257-267; Les Missions 
CathoUques, 5 (1873), blz. 295; KM, 9 (1884), blz. 74-75; 15 (1889), 
blz. 22-23 ; The Catholic Encyclopedia. Ill, blz. 654, s.v. Chicago ; VII. 
blz. 395, s.v. Hollanders ι X, blz. 394, s.v.. Missions' Catholic Parochial ; 
XIII, blz. 364, s.v. Saint Louis. Van hem verscheen : Church or Bible ? 
Which was appointed by Christ to teach mankind the true religion, 
Brooklyn, 1903; Eglise ou Bible. Parijs, 1907. 

DANIELS, Bartholomeus. 
* Vlissingen 1573 ; jezuïet, vertrok in 1600 naar Goa ; werd daar priester 
gewijd en missioneerde op de Molukken ; f Malacca, Febr. 1603. 
Vgl. J. Wessels, Catalogus patrum et fratrum soecietatis Jesu qui in mis
sione moluccana ab anno 1546 usque ad 1677 adlaboraverunt, in Xrchi-
vum Hist. Soc. Jesu, 1 (1932), blz. 237, nr. 51. 

DEGAN, 
Afkomstig uit Gelderland, was missionaris in Noord-Ашегіка en pastoor 
te East Orange, New York. 

DELDEN, van, Ambrosius. 
* Kampen 1787; vertrok naar Indie in 1819 en f te Batavia, 1820. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296 ; Van Aemsbergen, blz. 36. 

DELGEUR, Petrus. 
* Rotterdam 1869 ; dominicaan en missionaris op Curaçao 1897 ; f 1931. 

DENISSEN, Christlaan. 
* Nispen, bij Roosendaal, 1847 ; priester gewijd 1872 en vertrok in Oct. 
van dat jaar naar Amerika. Bijna 40 jaar werkte hij als pastoor te Detroit; 
f 27 Oct. 1911. 
Van hem verschenen twee werken, een dat handelt over de oorsprong 
der eerste franse families in Detroit ; een ander over de oude hollandse 
families. 

DERCKS, Mardanus. 
* Delft ; franciscaan en miss. in Zuid-Shansi vanaf 1898. 

DEURSEN, Gerardus. 
* 's-Bosch, 17 Md 1865; redemptorist en vertrokken naar Brazilië in 
1899. f Pirapora, 13 Juni... 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 47. 

DEUTEKOM, van, Fr. 
* 's-Bosch 1828 ; ab diaken naar Amerika vertrokken 1853. Hij werd 
pastoor te Louisville, 1854-1872. Pastoor te Oisterwijk, N.B., 1873. Eer
vol ontslagen 1894 en f Oisterwijk 1895. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 24 (1917), blz. 246. 

DEYSSEL, van de, A. 
Missionaris van Mill Hill ; naar Kashmir 1897. Directeur van het missie
huis te Roosendaal 1912. Consultor te Mill Hill 1924. Sedert 1934 
rustend. 

DIECKMAN, H. „ 
Miss. van Mill Hill, naar Bjits Indie 1875 ; overste der Telegu missie 
1878. f 4 Jdl 1913. 
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DIEDEREN, Petrus. 
* Wintraak, 11 Dec. 1851; jezuïet en naar Indie vertrokken 1884; terug 
in 1900 ; f Nijmegen, 16 Dec. 1935. 
Vgl. Van Aemsbergen, biz. 136, 205. 

DIEREN, van, Engelbertus. 
Capucijn; gedurende 12 jaar miss. in Engeland en Australië. In de pro
vincie teruggekeerd, f 29 Juni 1900. 
Vgl. Neer. Seraph., blz. 222; КС, 1864, nr. 376; nr. 381. 

DIKMANS, Adrianus. 
* Ammerzoden, 5 Aug. 1860; capucijn. In 1892 verlaat hij de orde en 
vertrekt naar Amerika, 1893, waar hij kapelaan is te Putnam, f 's-Bosch, 
14 April 1929. 
Vgl. BCH, blz. 27. 

DOBBE, Jos. 
* 's-Bosch 1864 ; miss. van Scheut, naar Mongolië 1889 ; f ab martelaar 
te Tiekotankeou, 22 Aug. 1900. 
Vgl. De Tijd, 1903, 7 Oct. onthulling van het monument te 's-Bosch. Hij 
staat ook afgebeeld op het monument van Mgr. Hamer te Nijmegen. 

DONDERS, Petras. 
* 27 Oct. 1809 te Tilburg, priester gewijd in 1841, vertrokken naar Suri
name 1842. Daar -werd hij redemptorist 1867. f 14 Jan. 1887. 
Vgl. Kronenburg, De eerb. dienaar Gods, Petrus Donders, Tilburg, 1925. 
Zie hierin, blz. 7, de verschillende levensbeschrijvingen van P. Donders ; 
op blz. 358 vindt men een lijst van de geschriften van P. Donders ; KI, 
20 (1886-87), blz. 383; HM, 1 (1919-20), blz. 101; 2 (1920-21), blz. 72 ; 
9 (1927-28), blz. 129; M. van Grinsven, Het missieägsteem van Ven. 
Petrus Donders, in HM, 22 (1941), blz. 117, 171; Bossers, blz. 205. 

DONK, van den, Ferd. . 
* 1862, vertrok hij als onderwijzer naar Curaçao, als hoofd der eerste 
R.K. jongensschool. Altijd bleef in hem het verlangen naar het priester
schap ; na 10 jaar met veel vrucht ais onderwijzer gewerkt te hebben, 
werd hij in 1896 priester gewijd. Tot 1919 was hij in de missie werk
zaam, f Purmerend, 21 April 1920. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188; HM, 2 (1920-21), bh. 55. 

DONSEN, Michel. 
* Vlissingen 1866, miss. van Mill Hill; in 1890 naar Kashmir tot 1899. 
In 1905 naar Kongo, werd overste van die missie en f 26 Sept. 190(7. 

DOORNIK, van, Albertus. 
* Zierikzee; was enige tijd kapelaan te Spierdijk, maar werd in 1786 
benoemd voor de missie van Suriname, f aldaar 9 Nov. 1787. 
Vgl. Bossers, blz. 39; BBH, 43 (1925), blz. 7-39; HM, 21 (1940), blz. 26. 

DORTANTS, Willem. 
* Brunsum, 1 Jan. 1855 ; redemptorist en in 1890 naar Suriname ; f 14 
Dec. 1906. 

DRIES, van den. 
Kruisheer en werkzaam omstreeks 1880 in Engeland. 

DRIESSEN, Jan. 
* Someren. In 1867 naar Amerika, met P. De Smet. Jezuïet? 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Van Hoeck, blz. 343. 
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DRIESSEN, Oscar. 
* Leiden 1859 ; studeerde te Warmond, waar hij bevriend was met P. 
Westerwoudt. Priester in het bisdom Haarlem, 1885, maar werd in 1888 
miss. van Mill Hill. In 1889 naar Borneo. In 1896 keerde hij naar Neder
land terug en f Leiden, 18 Febr. 1900. 

DRONTMAN, 
* Leeuwarden ; miss. van Mill Hill, vertrok in 1899 naar Oeganda ; f 27 
Febr. 1930. 

DROSSAERTS, Arthur. 
* Breda 11 Sept. 1862; priester van het bisdom 's-Bosch, 1889; assistent 
te Raamsdonkveer; in 1890 naar Amerika; in 1918 werd hij aartsbis
schop van San Antonio, f 
Vgl. HM, 4 (1922-23), blz. 108. 

DUMINI, Pius. 
* Heeswijk 1848 ; is in 1867 pauselijk zouaaf ; treedt dan in bij de franse 
dominicanen, priester 1875; werkt gedurende 47 jaar onder de Ara
bieren in Mésopotamie, ziet in 1915 zijn hele missie verwoest en gaat 
in ballingschap. In 1919 keert hij te Mossoul terug en f 1924. 

DIJCK, van, W. G. 
* Vleuten 1872 : miss. van Mill Hill, vertrekt naar Nieuw Zeeland, 1898 
en is daar missieoverste; f 12 Juli 1931. 

DIJK, van, Hilarión. 
* Bleiswijk, franciscaan en miss. in Zuid-Shansi 1898. f 1902. 

DIJK, van, Jan. 
* Utrecht 1805, vertrekt in 1837 naar Indie, pastoor te Semarang en 
Padang. Door Mgr. Grooff wordt hij in 1845 gesuspendeerd en keert 
daarom naar Nederland tvug in 1846. Hier komt hij tot beter inzicht en 
leeft verder stil als voorbeeldig priester te Ravenstein, waar hij f 21 Juni 
1885. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296 ; Van Aemsbergen, blz. 52. 

DIJK, van, Norbertus. 
Studeerde in 1860 te Gemert, werd carmeliet en missioneerde op Java. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 358. 

DUFOUR, Nicolaas. 
* Sluis 1622; jezuiet; + op weg naar China 1692. -
Vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195, waar voor geboortejaar staat 
aangegeven 1662; Pfister, I, blz. 309; Van Hoeck, blz. 256. 

DIJCKMAN, Henricus. 
* Rotterdam 1835, jezuiet, naar Indie 1870. Wegens ziekte terug naar 
Nederland, maar f onderweg, in straat Soenda, 22 Mei 1878. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 111, 125. 

DIJKMANS, Antoon. 
* 's-Bosch 1851, vertrok als jezuiet naar Indie in 1888. Voor zijn vertrek 
had hij zich onder leiding van Violet le Duc bekwaamd en de kerken 
gebouwd van Groningen en Culenborg. In Batavia bouwde hij de kathe
draal en de kapel der Ursulinen. Terug in 1894 wegens ziekte ; f Katwijk, 
1922. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 149, 169, 176. 
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EBBEN, Vincenüus. 
* Langenboom, N.B., 1856; dominicaan en miss, op Curaçao, 1883-1905; 
f Langenboom, 17 Maart 1926. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

E E U W E N S , Ambrosius. 
* 6 Juli 1868 ; dominicaan, vertrok naar Curaçao 1895. Hij publiceerde 
veel op geschiedkundig gebied. Zijn historisch-topographische kermis was 
wonderbaarlijk. In latere jaren was hij rector van het St. Elisabethsgast-
huis en redacteur van de Amigoe. Tevens is hij de oprichter en redacteur 
van het kinderblad Ala Blanca. Hij was lid van het Historisch Genoot
schap, lid van de Maatschappij der Nederl. Letterk. f Curaçao, 13 Dec. 
1934. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188; HM, 16 (1934-35), blz. 188. 

EELTJENS, J. B. 
* Breda, 1751. W a s eerst kapelaan te Weesp. Vertrok in 1790 naar 

" Suriname, maar keert reeds in 1793 terug. Dan wordt hij assistent in De 
Beemster, daarna in de Amsterdamse statie „De Pool", in 1795 pastoor 
te Alf en aan de Rijn, tot aan zijn f 14 Aug. 1823. 
Vgl. BBH, 43 ( ^ 2 5 ) , blz. 7-39; HM, 21 (1940), blz. 26; Bossers, blz. 
61-66. 

EERDEN, van, Aloisius. 
* Boxtel 1842; vertrok In 1867 naar Amerika, f St. Louis 1907. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 26 (1919), blz. 50; Van Hoeck. 
blz. 343 ; KI, 39 (1905-06), blz. 191. 

EGELMEERS, Adriaan. 
* Geldrop. Naar Amerika 1859. 
Vgl. Schutjes, И, blz. 291; KM, I (1874), blz. 93. 

ELAST, 
In 1895 naar N e w Orleans, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

ELISAEUS A S. CORDE JESU. 
= Joannes Gerardus Mehenna, ongeschoeid carmeliet, eerst in de Beierse 
provincie, later in de Hollands?. * 1 Aug. 1863 te Lutterade, werd hij in 
1890 naar Verapolim, Indie, gestuurd. Daar was hij professor van philo
sophie en vice-rector van het groot-seminarie te Puthenpally tot 1895 ; 
daarna een jaar in de zielzorg werkzaam om dan weer professor op het 
groot-seminarie te worden. In 1904 kwam hij naar Nederland terug om 
van hier uit, in 1905, naar Amerika te vertrekken; hij keerde echter in 
1907 weer terug en f 5 Juni 1941 te Geleen. 
Vgl. Bio-Bibliographia missionaria Carmelitarum Disc, blz. 328, 333, 
waar zijn werken, meest in manuscript, vermeld worden. 

ELK, van, Gerardus. 
* Afferden 1858 en vertrok als franciscanermissionaris in 1883 naar 
China. Daar werkte hij bijna 45 jaar, vooral als leraar van het groot
seminarie te Luanfu. Een tijd lang was hij vie. gen. van Zuid-Shansi. 
f 3 Mei 1927 te Luanfu als provicaris en procurator. 
Vgl. HM; 5 (1923-24), blz. 48. 

ELLERBECK, Frans. 
* Eibergen 1827, jezuïet en vertrokken naar Indie 1866; f Soerabaya, 
8 Nov. 1901. 
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Vgl. Van der Velden, biz. 298 ; Van Aemsbergen, biz. 105, 209 ; Les 
Missions Catholiques, 4 (1871), biz. 40. Zijn reisverhaal in КС, 1866, 
nr. 489. 

ELSEN, Jan. 
* Wamel; In 1868 naar Amerika vertrokken. 
Vgl. Schutjes, II, biz. 291. 

ELSEN, van den, G. 
Werkzaam In Noord-Amerika. Hij schreef een twintigtal brieven, welke 
uitgegeven werden te Helmond, In 1907. Deze brieven worden herhaalde
lijk geciteerd door Van Hinte, Nederlanders in Amerika, I, blz. 323, 328, 
331, 431; II, 102, 103. 

ELSEN, van den, M. 
* Gemert 1870 ; norbertijn, vertrekt In 1894 naar Wisconsin, N .-Amerika. 

ELZEN, van den, Martinus. 
* Gemert 1822 ; was jezuïet en rector van het college te Sittard, toen hij 
voor Indie bestemd werd. De eerste Nederl. jezuïet, die naar Indie ver
trekt, in 1859; f Soerabaya, 26 Juli 1866, hij was toen missieoverste. 
Voor een monument op zijn graf werd f 2500.— bijeengebracht ; de ont
hulling had plaats op 29 Nov. 1869. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298; Van Aemsbergen, blz. 97; Van den 
Eisen, blz. 354. v 

EMSTEDE, van, Frans. 
* Tilburg 1829; redemptorist 1855. f ab rector der S t Mlchaelkerk te 
Baltimore, 4 Aug. 1886. 

ENGBERS, Eduard. 
* Oldenzaal 1862 ; vertrekt als jezuietmissionaris naar Indie in 1896. Van 
1904-1918 is hij superior regularis; f Semarang, 27 Mei 1929. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 184, 241, 350. 

ENGBERS, Jan. 
* Oldenzaal, 9 Oct. 1859; jezuïet en naar Indie 1889. Werkt meer dan 
30 jaar op Flores, daarna te Djokja. f Batavia, 7 Mei 1931. 
Vgl. Van Aemsbergen, blz. 150, 364. 

ERP, van, Frans. 
* Oss 1826, vertrok als theologant naar Amerika 1851 en werd daar 
priester gewijd 1853. Hij werkte als miss. te Grand Rapids, pastoor te 
Hudson en Ann Arbor, f 1879. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 25 (1918), blz. 59. 

ESCH, van, Petras. 
* Amsterdam, 1861; redemptorist, vertrok naar Suriname 1891 waar hij 
tot zijn f 9 Febr. 1931, werkzaam is. 
Vgl. Het Petrus Donders Tijdschrift, 1931, blz. 102. 

ESCHERICH, Jan. 
* Amsterdam 1817; was een van de gezellen van Mgr. Grooff naar 
Indie 1845 en werd met dezen verbannen. Later jezuïet en vervulde ver
schillende betrekkingen In de orde. f Oosterhout, 28 Aug. 1891. 
Vgl. Van der Velden, Ыг. 297 ; Van Aemsbergen, blz. 59; 

ESSELING. 
Is missionaris in Denemarken. 
Vgl. CNS, 13 (1847), blz. 39. 
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ESSER, Hubertus. 
* 's-Bosch 1870; witte pater 1893 en vertrekt naar Oeganda 1897; + 
Villa Maria 1916. 

EUSSEN, L. 
In 1878 naar Vancouver, Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

EWIJK, van. Petrus. 
* Wijk bij Duurstede 1827; dominicaan 1848, priester 1851. Hij stu
deerde te Rome, maar de komst van Mgr. Griffith, ар. vie. van Kaap 
de Goede Hoop, deed zijn plannen veranderen. Deze bisschop zocht een 
Hollandsen priester voor de NedSrl. kolonisten in de Kaap en met toe
stemming van den generaal der orde, sloot hij zich bij Mgr. Griffith aan. 
Als diens secretaris is hij er 4 jaar werkzaam, 1852-56. Daarna keerde 
hij terug naar Nederland, was o.a. prior te Utrecht. In 1869 werd hij 
benoemd tot ap. vie. van Curaçao en tit. bisschop van Camaca. Zijn 
bisschopswijding was de eerste sedert de hervorming welke in het open
baar geschiedde. Vertrokken naar Curaçao in 1870. f 18 Mei 1886. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 18, 186; KI, 17 (1883-84), blz. 217; HM, 1 
(1919-20), blz. 195. 

EIJCK, Conrad. 
* Heerlen, 10 Juni 1867, miss. van Scheut, vertrok In 1895 naar Mon
golië, f Shanghai, 22 Nov. 1922. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 43. 

EIJCK, Nicolaas. 
* Heerlen, 24 April 1875, witte pater, vertrekt naar Tanganyka 1900. 
f Calala, 14 Nov. 1902. 

EIJGEN. van, Josef. 
* Neerritter, 23 Febr. 1873, miss, van Scheut, naar China 1898. 

EIJNTHOVEN, van, J. 
Miss, van Mill Hill ; werkzaam in Brits Indie ; f 18 Juli 1879. 

EIJSENBEIL, 
* Amsterdam, vertrekt in 1824 naar Curaçao, waar hij tot 1829 werk
zaam is. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 7 ; Dahlhaus, Mgr. Niewindí, passim ; Gods
dienstig, Geschied- en Letterkundig Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18. 

EIJSINK, Gerardus. 
* Haaksbergen, 3 Febr. 1850 ; redemptorist en miss. van Suriname 1882. 
Hij stond bekend ab een onvermoeid werker en raadgever van drie 
apostolische vicarissen. Gedtuende enige tijd was hij ook provlcaris. f 

-21 Mei 1911. 
Vgl. De Volksmissionaris, 32 (1911), blz. 227. 

EIJSVOGELS, Antoon. 
* Oss, 13 Jan. 1809, vertrok in 1835 naar Amerika, daar werd hij jezuïet, 
f 1857. 
Vgl. Précis historiques, 6 (1857), blz. 521; Taxandria, 26 (1919), blz. 51; 
Schutjes, II, blz. 291; Van Hinte, I, blz. 189. 

FAAY, Augustinus. 
* Gouda, franciscaan, in 1879 naar Zuid-Shansi; f 27 Juni 1889. 

203 



FERSTAPPEN, Adrianus. 
In Suriname aangekomen 1 Maart 1830, weer vertrokken 11 Mei 1831; 
І- Schoorle, 1846. 
Vgl. Bossers, biz. 202, 203. 

FEIJEN, Henricus. 
* 1861 Oude Pekela; miss, van Scheut, naar Mongolië 1892; f 1895 
Hoepa. 

FISCHER, Henri. 
* Nijmegen 1859 ; jezuiet en miss, in Indie 1891; f Batavia 22 Mei 1930. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aemsbergen, blz. 160, 357. 

FLECKEN, Carolus. 
* Sittard 1844 ; jezuïet en naar Indie 1884, maar moet hetzelfde jaar 
wegens ziekte reeds terugkeren, f Mariëndaal, 1930. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300; Van Aemsbergen, blz. 137. 

FOPPE, J. 
In 1882 naar Natchez, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

FORNAR, Basilius. 
* Wijchen, 7 Oct. 1813, capucijn; vertrok in 1840 naar Curaçao en be
diende er de parochie van St. Rosa, met een 3000 christenen. Hij be
hoorde tot de weinigen, die door de regering als dienstdoend geestelijke 
werd erkend en kreeg een jaarlijks tractement van 2400 francs. Zonder 
ooit terug te keren, f in de missie 12 Dec. 1884. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; BCH, blz. 25; HM, 2 (1920-21), blz. 
101; Franciscaansch Leven, 15 (1932), blz. 122. 

FORSTMAN, Henri. 
* Oudenbosch 1872, werd lazarist in 1892. In 1899 naar Abessinië, maar 
werd in 1901 met alle andere miss. uit deze missie verbannen ; hij vertrok 
toen naar China, waar hij werkzaam is tot 1916. f 10 Juni 1936. 

FORTEMPS D E WARRIMONT, Johan. 
* 10 Aug. 1807, Noorbeek bij Maastricht, pastoor van de St. Eugenia in 
Stockholm, 1842-1844; f te Aken, 30 Maart 1858. 

FRANCKEN, Godfried. 
* 's-Bosch, 22 Juni 1593; wordt jezuiet te Mechelen 1615. In 1643 gaat 
hij naar Scandinavië en wordt door koningin Christina belast met een 
zending aan het Spaanse hof. Terug in Nederland, 1653, vraagt hij de 
missie aan van Angola. Hij f in het zicht van deze missie, 19 Nov. 1654. 
Vgl. Précis historiques, 27 (1878), blz. 384; 29 (1880), blz. 195; Van 
Hoeck, blz. 249-251; Poncelet, Nécrologe, blz. 72 zegt: „Il fonda une 
mission à Copenhague et parcourut la Suède. Après avoir été recteur à 
Bruges (1633-40), il fut missionnaire en Hollande, où il fut jeté en pri
son. Après sa délivrance, il retourna en Amérique ; de là, il s'embarqua 

, pour les missions d'Afrique et mourut dans l'île de St. André, sur les 
côtes de la Guinée". 

FRANSSEN, Caspar. 
* Tegelen 1826, naar Indie 1856. Tien jaar werkt hij vooral te Laran-
toeka, waar hij een kerk bouwt. Uitgeput moét hij Flores verlaten en 
naar Nederland terugkeren, f Grubbenvorst 1888. 
Vgl. GV. 75 (1855). blz. 219; Van der Velden, blz. 298; Van Aems
bergen, blz. 102, 105. 
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FREDERIKS, Bernard. 
* Grave 1826, in 1844 naar Curaçao, waar hij in 1849 priester wordt 
Hij werd de secrçtaris van het vicariaat en in 1863 pastoor van St. Anna 
Geheim kamerheer van den paus, 1882. In 1892 vroeg en verkreeg hi, 
eervol ontslag, f Grave 1902. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 53 en zijn brieven in GV, 69 (1852) 
blz. 229; 72 (1854), blz. 201; 75 (1855), blz. 100; 78 (1857), blz. 297, 
80 (1858), blz. 235; 89 (1862), blz. 92; КС, 1857, nr. 19; 1862, nr. 291 

FREDERIX, Godfried. 
* Afferden, L., 17 Juli 1866 ; miss. van Scheut ; naar Mongolië 1893. Tol 
1910 werkte hjj in Kansoe. Van 1910-20 assistent van den algemener 
overste. In 1920 benoemd tot tit. biss, van Tagaste en ар. vie. vas 
Ningsia. f Tatung, 22 Juli 1938. 
Vgl. HM, 1 (1919-20), blz. 285; Bibliographie van Scheut, blz. 45. 

FRENCKEN, Charles. 
* 's-Bosch; vertrekt in 1893 naar Peoria, N.-Amerika. Was o.a. pastooi 
te Davenport, Iowa. 

FRENCKEN, Herman. 
* 's-Bosch, in 1892 naar Nequally, N.-Amerika; pastoor van Mechanic-
Ville, Iowa. 

FRENCKEN', Henri. 
* 's-Bosch, in 1887 naar Grand Rapids, N.-Amerika. 
Deze gebroeders vieren alle drie hun gouden priesterfeest. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; Sint Jansklokken, 27 Juni 1942. 

FRENCKEN, Jos. 
* Oosterhout, 1851; jezuïet, vertrekt naar Indie in 1896. Hij is er werk
zaam tot 1908. f Nijmegen, 24 Dec. 1929. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aernsbergen, blz. 184, 236. 

FRÍE, Antoon. 
* 1850 Rotterdam; dominicaan en miss, op Curaçao 1878. In 1890 is 
hij op bedeltocht in Nederland en haalt er f 18.000.— op voor zijn wees
huis, f Curaçao 27 April 1904. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 114, 186. 

FULLER, Thomas. 
Franciscanermiss. in Suriname, 1683-1686. 
Vgl. HM, 12 (1930-31), blz. 32-33. 

GAST, Jan. 
* 's-Bosch 1823 ; werd kruisheer te Uden en vertrekt in 1849 naar Cura
çao, stichtte de missie op het eiland Saba en keerde in 1858 naar Neder
land terug; f te Helden (L.), 1878. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 64. Brieven van hem verschenen in de 
GV, 72 (1854), blz. 273 ; 73 (1854), blz. 277 ; zijn reisverhaal in de GV, 
63 (1849), blz. 286. 

GASTEL, van, Gregorius. 
* Breda 1810 ; werd capucijn. Na een oproep om missionarissen door 
Mgr. Niewindt, biedt hij zich als eerste aan en vertrekt in 1844 naar 
Curaçao. Hij heeft de zorg over de statie van St. Pierre, door de re
gering erkend, met ongeveer 1000 christenen. In 1873 neemt hij pensioen 
en verHijft de laatste jaren van zijn leven in de leproserij Rif fort, waar hij 
de geestelijke zorg der zusters en verpleegden had. f 14 Juli 1875. 

205 



Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt, blz. 200; Gouden Jubileum, biz. 186? 
Frandscaansch Leven, 15 (1932), blz. 122 ; De Tijd, 1892, 1 April ; HM, 
2 (1920-21), blz. 101. 

GEELEN, Adriaan. 
* Utrecht 19 Jan. 1838; jezuiet en, miss, in Indie 1878-1880. f Utrecht, 
11 Dec. 1920. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 125, 127. 

GEERS, A. J. 
GV, 84 (1860), blz. 30 : brief van E.H. A. J. Geers, vroeger theologant 
te Hoeven, nu aspirant-missionaris aan het seminarie der buitenlandse 
missies te Parijs. Verslag van leven en studie. Dringende oproep om 
missionarissen. 

GEERTS, Josef. 
* Oudenbosch 1870; lazarist, vertrekt In 1894 naar China. + 1899. 
Vgl. Van den Brandt, blz. 129. 

GENNIP, van, Jan. 
* Heeze 1818 ;. vertrekt nog als seminarist naar Amerika 1851 en wordt 
daar priester gewijd, 1853, in Detroit, f Ecosse, Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 25 (1918), blz. 67. 

GERRITSEN, Albert. 
Was kapelaan te Tubbergen en vertrok in 1842 naar Curaçao; f 1843. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt, blz. 200; GV, 50 (1843), blz. 106. 

GEURTS, Emest. 
* Maashees 1862 ; lazarist en vertrekt naar China 1886 ; in 1899 benoemd 
ap. vie. van Yungpingfu. f 1940, 23 Juli. 
Vgl. Van den Brandt, blz. 105; De Tijd, 1900, 17 Mei; 1904, 24 Juli; 
HM, 5 (1923-24), blz. 65-67; 21 (1939), blz. 91. 

GEURTS, Herman. 
* Hees, vertrekt in 1868 naar Engeland. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. _ 

GIERS, Adriaan. 
* Kalsteren, N.B., 17 Maart 1835 ; treedt In bij de Vreemde missies van 
Parijs, vertrekt naar Japan 1860, maar f onderweg. 
Vgl. Launay, Mémorial, I, blz. 130 ; II, blz. 278. I 

GIESEN, Ephraem. 
* Amsterdam, 16 Oct. 1868 ; franciscaan, naar China 1894. In 1902 be
noemd tot blss. van Paltus en ap. vie. van Noord-Chantoung. In 1905 
benoemd tot mandarijn, f Tstngtao, 6 Aug. 1919. 
Vgl. HM, 1 (1919-20), blz. 146, 161-163. 

GLOUDEMANS, H. 
* Utrecht 1876, norbertijn en vertrekt naar Amerika 1900. 

GOCH, van, Jac. 
* 's-Bosch 1831; vertrekt In 1856 naar Amerika, f Osage. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 70; Schutjes, II, blz. 291; KM, 9 (1885). 
blz. 73. 

GODSCHALX, L. 
Vertrok in 1900 naar Boise City, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 
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GODTHARDT, 
* Haarlem 1811, werd franciscaan en kreeg op 4 Juli 1842 van de re
gering verlof om naar Indie te vertrekken als pastoor derde klas. Sub
sidie van de regering kreeg hij echter niet wegens bezuiniging. Mevrouw 
Gilles, uit Antwerpen, gaf f400.— ter bestrijding van de onkosten. Hij 
vertrekt naar Soerabaya, maar kan het niet vinden met zijn pastoor. 
Zonder verlof van den ap. pref. vertrekt hij terug naar Nederland. 
Is hij dezelfde als de Godhart, die sedert 1848 in Amerika werkzaam is? 
Deze reist in 1848 met een 80 landverhuizers, uit de omgeving van Uden, 
per schip „De Libra", naar Amerika. Op enige mijlen van Little Chute, 
legde hij temidden der bossen, het dorp „Franciscus Bosch" aan, later 
„Holland" geheten. Spoedig is hij daar weer weg gegaan. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297 ; Van Aemsbergen, blz. 55 ; BBH, 47 
(1930-31), blz. 384 ; Van Hinte, I, blz. 193. 322, 320. 

GOETSTOUWERS, Comelis. 
* Rucphen, witte pater, vertrekt naar Nyassa in 1895. f Kayambi 1897. 

GOEY, de, Bonaventura. 
* Grave, 17 Sept. 1824 ; capucijn. Vertrekt in 1860 als miss. naar Ier
land, in 1863 naar Noord-Amerika ; daar is hij pastoor der Franse kerk 
te Delona. In 1886 verlaat hij de orde. Dan pastoor te Somerset, in 1887 
te Reedsburg, in 1891 te East Fermington {te Wisconsin bouwt hij kerk 
en school, f 18 Febr. 1907. 
Vgl. BCH, blz. 25; Uni Trinoque, 5, blz. 111-112, 128. 

GOLIUS, Petrus. 
'* Leiden 1604, ongeschoeid carmeliet. Zijn eigenlijke naam is Petr. van 
Gooi, in het klooster Celestinus a S. Lidwina. Miss. in Syrië en Indie. 
Hij stond bekend als een apostolisch iemand, in de letteren en de talen 
zeer bekwaam. Hij stichtte een klooster van zijn orde op de Libanon en 
was tevens stichter van de missie aldaar in 1643. Door zijn oversten 
uitgestuurd op visitatie van de missies in het Oosten, f hij te Surate, 
1676. Van 1651-1675 was hij professor van Oosterse talen in het carme-
lieten-college te Rome. 
Vgl. Foppens, Bibüotkeca Belgica, I, blz. 188 ; Bibliotheca Carmelitana, 
I, blz. 305 ; Bio-Bibliographia Miss. ord. Carm. Disc, blz. 106 ; Monu
menta Mi$s. Carm. III, blz. 14, noot 23 ; Wilmet, Calendrier historique 
des Saints personnages de la Belgique, Doornik, 1877, blz. 57, 58. 

GOOSSENS, A. 
* Diessen, 1854; miss, van Mill Hill; vertrok 1879 naar Afghanistan en 
vandaar uit In 1881 naar Borneo. Van 1884-1899 prof. in Mill Hill. In 
1899. opnieuw naar Borneo, f 14 Aug. 1935. 
Vgl. Streit, VIII, nr. 1283. 

GOOSSENS, Aloislus. 
* Oirschot 1868. Studeert eerst voor notaris, maar wordt miss. van 
Scheut; in Mongolië 1896-1921. f Rotterdam, 1943. 

GOOSSENS, Josef. 
* Diessen 1860 ; redemptorist, vertrekt naar Brazilië in 1899. 

GORRIS, A. 
In 1893 naar Alton, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

GOUVERNEUR, Gonzaga. 
* Oudenbosch, franciscaan, in 1899 naar Brazilië tot 1900. Opnieuw naar 
deze missie in 1904, waar hij f 9 Juni 1936. 
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Vgl. Gedenkschrift o.f.m. in Brazilië, biz. 20, 23, 195; HM, 2 (1920-21), 
biz. 221. 

GRINTEN, van der, Henricus. 
* Eindhoven 1811, naar Indie 1847. Is administrator tijdens de afwezig
heid van Mgr. Vrancken in 1854 en wordt lid der Hoofdcommissie van 
onderwijs in 1859 ; f Batavia, 23 Jan. 1864. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297; Van Aemsbergen, blz. 87, 94, 103; 
Streit, VIII, nr. 901; GV, 77 (1856), blz. 226. 

GROENEVELD, Winfridus. 
* Amsterdam ; franciscaan, in 1892 naar de missie van Zuid-Shansl ; f 
1914. 

GROOFF, Jacobus. 
* Amsterdam, 3 Aug. 1800; priester gewijd te Munster 1825, vertrok 
dat jaar naar Suriname. In 1825 ap. pref. In 1842 benoemd ap. vie. van 
Batavia en tlt. biss, van Canea; geconsacreerd te Leiden, 26 Febr. 1844. 
In 1845 vertrokken naar Indie, werd hij in 1846 verbannen door den 
G.G. Benoemd ap. administrator van Suriname, ging hij naar zijn eerste 
missie terug, waar hij f Paramaribo, 29 April 1852. 
Vgl. Van der Velden, blz. 292 ; Van Aemsbergen, blz. 58-78 ; Van den 
Eisen. blz. 120, 350; GV, 60 (1852), blz. 41; De KathoÜek, 9 (1846), 
blz. 276; 22 (1852), blz. 1; HM, 1 (1919-20), blz. 33-38; Streit, VIII. 
nr. 475, alle mogelijke literatuur omtrent zijn verbanning, nr. 757 ; BBH, 
47 (1930-31), blz. 293; 47 (1930-31). blz. 373-469: biographie door 
p. Kleintjens ; 49 (1931-32), blz. 164 ; Bossers, blz. 192 v.v. 
Brieven van Grooff verschenen in GV, 34 (1835), blz. 35; 35 (1835), 
blz. 90; 40 (1838), blz. 81; 42 (1839), blz. 141; 43 (1839), blz. 69; 44 
(1840), blz. 150; 45 (1840), blz. 169, 225; 46 (1841). blz. 22; 47 (1841), 
blz. 129. 200: 320; 49 (1842). blz. 15, 185; 50 (1843), blz. 50, 226; 54 
(1845), blz. 38; 55 (1845), blz. 259; 57 (1846), blz. 43 ; 59 (1847), 
blz. 224; 61 (1848), blz. 163; 62 (1849), blz. 251; 64 (1850). blz. 262; 
68 (1852), blz. 55; CNS, 9 (1843), blz. 353. 

GROOTEL, van. Arsenius. 
* Uden 1824; capucijn 1853; verlaat in 1869 de orde en vertrekt naar 
Amerika ; f De Pere, 12 Jan. 1882. 
Vgl. Uni Trinoque, 5, blz. 114-115, 127. 

GRUBE, Arnold. 
* Rotterdam 1804, komt in 1832 naar Indie, pastoor te Semarang, wordt 
door Mgr. Grooff in 1846 gesuspendeerd ; hij huwde en viel af. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296 ; Van Aemsbergen, blz. 72. 

GRUIJTER, de. P. 
In 1897 naar Natchez. N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

GIJLSWIJK, Jordanus. 
* Delft 1870, dominicaan, vertrok in 1899 naar Curaçao. In 1921 werd 
hij benoemd tot ap. visitator van verschillende religieuze congregaties in 
Zuid-Afrika. In 1922 benoemd tit. aartsb. van Euchaitis en delegaat voor 
Zuid-Afrika. In 1925 was hij voorzitter van de bisschopsconferentie van 
Batavia; f 1944. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188; Van Aemsbergen, blz. 318; HM, 3 
(1921-22), blz. 134-146, 193. 
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GIJSEN, G. 
In 1876 naar Buffalo, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, biz. 382. 

HABETS, A. 
In 1876 naar Richmond, Noord-Amerika. 
VgL Van der Heyden, biz. 382. 

HAFFMANS, A. 
In 1881 naar Leavenworth, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, biz. 382. , 

HAGEN, van dei. 
. * Sint Oedenrode, in 1868 naar Louisville, Noord-Amerika. 

Vgl. Van der Heyden, biz. 382. 

HAGEN, van der, Jan. 
* Oedenrode, 10 April 1820, jezuïet en vertrekt in 1862 naar Indie ; 
pastoor te Ambarawa en regulier overste ; f 1868 te Soerabaya. 
Vgl. Schutjes, II, biz. 291; Van der Velden, biz. 298; Van Aetnsbergen, 
biz. 110. 

HAGEN, van dei, Willem. 
* Lith 1843 ; was enige tijd piofessoi aan het seminarie te Sint Michiels
gestel, naai Amerika In 1876, weid daai jezuïet, f Osage 1885. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 117. 

HAM, van, Jos. 
Jezuïet ai 'miss. in Syrië 1865-1889. Hij was ei bestuuider van een Ara
bische drukkerij en redacteur van de Arabische krant Bechir. 
Vgl. Les Missions CathoUques, 2 (1869), blz. 195; 4 (1871), blz. 728; 
5 (1873), blz. 524, waar vermeld staat: Un docte hollandais, le R.P. 
van Ham, s'est chargé de fournir à chaque numéro un article de contro
verse dogmatique ou historique. 

HAMER, Ferdinand. 
* Nijmegen 1840; miss. van Scheut, 1865 naar Mongolië. Bisschop-mar
telaar, 1900. 
Vgl. N. Schneiders, Mgr. Ferdinand Hamei, Maaseik, 1939; Biáschop 
Hamer, drama in 5 bedrijven, door Α. Suys, pr. ; Bij het standbeeld van 
Mgr. Hamer, 28 Sept. 1902, gedicht van E. Brom, in de KM, 1903, blz. 
156; KI, 36 (1902-03), blz. 281, 288, 315; 22 (1888-89), blz. 142; De 
Tijd, 1900, 20 D e c ; HM, 21 (1940), blz. 112-126; Bibliographie van 
Scheut, blz: 48. Brieven van hem in De Tijd, 1893, 7 Nov. ; GV, 101 
(1868), blz. 326; Annalen der H. Kindsheid, 1887, blz. 54-57, 184-187. 

HAMERS, Herman. 
Carmeliet, in 1893 naar Amerika, ging later over naar de ongeschoeide 
carmelleten ; na zijn professie in Beleren, werd hij weer naar Amerika 
gezonden. 

HANRATH, Henricus. 
* Roermond 1871; miss. van Scheut, naar Mongolië 1896; f Sianghuotl 
1910. 

HARAEUS, Frandscus. 
* Utrecht, miss. in Scandinavië eind 16de eeuw. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 247. noot 2. 

HART, van der, G. J. 
Missionaris in Suriname. 
Brief van hem in GV, 10 (1823), blz. 157. 



HARTE, Ignatius. 
* Rotterdam 1857; redemptorist, naar Suriname 1884; f 1892. 
Vgl. De Volksmissionaris, 13 (1891), blz. 545-550. 

HARTOGHVELT, Ignatius. 
* Amsterdam 16 Mei 1628 ; werd jezuïet te Mechelen 1644. Hij had den 
generaal der orde verzocht voor Indie te worden bestemd, maar wijzigde 
dit verzoek toen hij van pater Martini de nood vernam der Chinese 
missie. Op de landreis in 1658, naar Goa, werd hij in Siam gevaarlijk 
ziek en vond een liefderijke verpleging in het huls van een Holl. Calvi
nistische koopman, Jan van Rijck, die te Youbia, hoofdstad van Siam 
woonde ; f aldaar, dertig jaar oud. 
Vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195; Van Hoeck, blz. 255. 

HAVERMANS, 
* 1806 in Noord-Brabant ; in 1821 reeds naar Amerika, na een ont
moeting met pater De Smet. Hij vierde zijn gouden priesterfeest in 
Amerika en stierf er als oudste priester van de Verenigde Staten. Ge
durende de burgeroorlog stelde hij heel dikwijls zijn leven in gevaar, tot 
redding der negers. 
Vgl. De Tijd, 1880, 10 Mei; De Correspondent, 1 (1833), blz. 180; GV. 
68 (1852), blz. 33. 

HEBRANS, Louis. 
* Nijmegen 1863; jezuiet, naar Indie 1895-1900. f Nijmegen 1 Juli 1907. 
Vgl. Van Aemsbergen, blz. 179, 205. 

HEILIGENBERG, van den, Henricus. 
* Tiel 1831; dominicaan ; in Curaçao 1871-1891. f Dongen 12 Febr. 1902. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

HEININK, Gerardus. 
* Oldenzaal, missionaris in Suriname 1843 ; f 1849. 
Vgl. Bossers, blz. 233, 237. 

HELLING, Aloisius. 
* Amsterdam; dominicaan en miss. op Curaçao 1887-1905. f Huissen 
1906. 

HELLING, Frans. 
* Amsterdam, 1856 ; dominicaan en miss. op Curaçao 1884-1908 en 1914-
1919. f Huissen, 15 Dec. 1919. 
Vgl. Gouden jubileum, blz. 186. 

HELLINGS, Willem. 
* Schijndel 21 Mei 1854; jezuiet, naar Indie 1893; hij was er o.a. direc
teur van de Javapost, f 1932. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 178 ; Streit, VIII, 
nr. 1696, 2500. 

HELMICH, Albert. 
Vertrekt in 1894 als miss. naar Afrika. 
Vgl. Brom, Alfons Ariens. I, blz. 231. 

HELSEN, Theo. 
* Amsterdam 17 Aug. 1845; redemptorist, vertrok in 1899 naar Brazilië, 
f Engeland, 22 Dec. 1926. 

HEMMELDER, F. H. 
* Vreden, was miss. op Curaçao in 1859. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 356; КС, 1862, nr. 291. 
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HENDRICHS, Jan. 
* Amsterdam 1836; jezuïet en miss, in Indie 1871-1881. f Amsterdam 
1881. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 129. 

HENDRICKX, Aloisius. 
* Tilburg, in 1868 naar Amerika, waar hij meer dan 53 jaar werkzaam 
is. f Everett, Washington, 79 jaar oud. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; HM, 3 (1921-22), blz. 257. 

HENDRICKX, Louis. 
Limburger ; in 1868 naar Amerika. 
Vgl. КС, 1868, nr. 595. 

HENDRICKX, J. 
In 1872 naar Detroit, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

HENDRIKX, 
Limburger ; miss. van Scheut en vertrokken naar Mongolië in 1873. 

HENS, Mauriüus. 
Is miss. bij de Nederlanders in Wisconsin, Amerika, na 1850. 

HERBERICHTS, Fr. 
In 1883 naar Leavenworth, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

HERTEREN, Jan. 
Gaat als student in de godgeleerdheid naar Curaçao, 11 Jan. 1843. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewìndt, blz. 200. 

HERMANS, G. 
* 1851 in de provincie Limburg ; miss. van Mill Hill en vertrokken naar 
Madras, f 1900, 28 Oct. 

HESLINGA, Tibertius. 
* Woenseradeel 1842 ; jezuiet en miss, in Indie 1877. Van 1882-| 17 Oct. 
1899 werkt hij op Flores. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 122, 201; een 
brief van hem in De Tijd, 1890, 10 Nov. 

HESSELLE, de, Caspar. 
* Heerlen 1822 ; naar Indie 1851, is eerst kapelaan te Soerabaya, vertrekt 
in 1854 naar de Batak-landen, Sumatra, f op Nias, 1854. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297 ; Van Aemsbergen, blz. 87 ; Streit, VIII, 
nr. 513, 699. 

HEUMEN, Carolus. 
* Nijmegen, jezuiet, werkt in 1741 op Curaçao; f 22 April 1742. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 260 ; Godsd., Geschied- en Letterk. Tijdschrift, 2 
(1839), blz. 18; KM, 9 (1884), blz. 83. 

HEUVEL, van den, 
Kruisheer, is in 1880 werkzaam in Engeland in de zielzorg. 

HEUVEL, Adriaan. 
* Boxmeer 1830 ; capucijn. Is 27 jaar lang miss, in Engeland en Australië, 
later nog in Amerika, f Tilburg, 1889. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 179; BCH, blz. 25. 
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HEUVEL, Antonius. 
* Oirschot, jezuïet. In 1846 naar Noord-Amerika, werkt o.a. te Baiti' 
more en'f aldaar 1896. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919). blz. 58. 

HEUVEL, van den, Gerard. 
* Uden 1816 ; priester 1842, rector te Herenthals, kapelaan te Boekei 
1845. Vertrok in 1850 met 200 Noord-Brabantse boeren naar Amerika, 
f Greenbay, 1851. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 180; GV, 65 (1850), blz. 245; Van 
Hinte, I, blz. 194. 

HEUVEL, van den, W. 
* Wanroy 1855; jezuïet en miss, in Indie 1891; was werkzaam te Bata
via, Cheribon en Magelang ; van 1905-1914 en van 1923-25 hoofdredac
teur van de Javapost, f Semarang, 6 Sept. 1928. 
Vgl. Van Aemsbergen, blz. 160, 343. 

HEUVELMANS, Frans. 
* Vught, jezuïet en miss. in Amerika vanaf 1870. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

HEUVELS, Arnold. 
* Warmond 1814 ; vertrok met Mgr. Grooff in 1845 naar Indie en keerde 
het volgend jaar terug ; daarna was hij kapelaan te Amsterdam en den 
Haag en op verscheidene plaatsen pastoor, f Lisse 1881. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297 ; Van Aemsbergen, blz. 71. 

HEIJDE, van der, Adriaan. 
* Megen 1861; priestergewijd te Glasgow, 1884. Deken en pastoor van 
Baton-Rouge, New Orleans, Ν.-Amerika, f als rector van het St. Oda-
gesticht te Sint Oedenrode 1914. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918). blz. 120. 

HEIJDEN, van der, Adriaan. 
Jezuïet en vertrekt in 1870 naar Noord-Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

HEIJDEN, van der Carolus. 
* Goirle, in 1863 naar Australië. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

HEIJDEN, van der, Carotus. 
* Utrecht 1851; jezuïet en miss, in Indie 1890. Is lange tijd werkzaam 
op Flores, f Moentilan 1923. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aemsbergen, blz. 155, 302 ; HM, 5 
(1923-24), blz. 112. 

HEIJDEN, van der, J. 
In 1888 naar Idaho, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

HEIJDEN, van der, Jos. 
In 1858 naar Noord-Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

HEIJDEN, van der, Willem. 
* Vught 1842, naar Amerika 1867, wordt daar jezuiet ; f 1882 te Flo
rissant. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 57; Van Hoeck, blz. 343; Schutjes, II, 
291. 
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HEIJDEN, van der, Willem. 
* Woensel 1860 ; redemptorist, vertrekt in 1888 naar Suriname, waar hij 
f 1907. 

HEIJNEN, W. 
In 1880 naar Vancouver, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

HEIJSTER, Hyacinthus. 
* Venray 1851; capucijn in 1880. Verlaat echter de orde in 1887 en ver
trekt naar Amerika, waar hij pastoor wordt van Marlnsvllle en later van 
De Pere. 
Vgl. BCH, blz. 27; Het Hulsgezin, 11 JuÜ 1924. 

HILST, van, Jos. 
* Besoyen. Miss. van Scheut en In 1893 naar Mongolië. 

HOECKEN, Adriaan. 
* Tilburg 1815 ; jezuïet. Werkte als miss. In Amerika, waar hij van 1844-
1861 onder de Indianen van het Rotsgebergte verbleef en de missies van 
Sint Ignatius en St. Petrus stichtte. Uitgeput van het werken, werd hij 
overgeplaatst naar Cincinnati, waar hij zijn apostolaat voortzette onder 
de negerbevolking, f 19 April 1897 in het Marquette college te Milwau
kee. In zijn brieven spreekt pater De Smet herhaaldelijk met de grootste 
lof over dezen miss. 
Vgl. GV, 44 (1840), blz. 92; Précis historiques, 8 (1857), blz. 522-532, 
536-543; Taxandria, 26 (1919), blz. 59; Van Hoeck, blz. 342; Schutjes, 
II, blz. 291; Streit, III. nr. 2427. 

HOECKEN, Chrisüaan. 
* Tilburg 1818 ; priester 1832, vertrekt kort daarna naar het noviciaat 
der jesuieten te Florissant, Amerika ; 15 jaar werkt hij onder de Indianen 
van het Rotsgebergte. Tijdens een tocht met pater De Smet op de Mis
souri brak de cholera uit onder de bemanning van het schip en beide 
paters werden er door aangetast. P. Hoecken bezweek er aan, 19 Juni 
1851. 
Vgl. Précis historiques, 7 (1856), blz. 572, 605, waar pater De Smet een 
viertal brieven publiceert van p. Hoecken; Taxandria, 25 (1918), blz. 
216 ; Van Hoeck, blz. 342 ; Schutjes, II, blz. 291; De Tijd, 1852, 24 Jan. ; 
De Decker, Les Missions Catholiques, blz. 252 ; Streit, III, nr. 2264. 

HOEFNAGELS, Leonard. 
* Asten 1871; lazarist en miss. in China 1896. f 1929. 
Vgl. Van den Brandt, blz. 132. 

HOEVEN, van der, Alfcins. 
* 's-Bosch 1862 ; jezuïet en van 1878-t 1908 te Beyrouth. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 120. 

HOEVENAARS, H. 
* Uden. Pastoor te Hobson, Texas, N.-Amerika. 
Vgl. HM, 6 (1924-25), blz. 236. 

HOEVENAARS, Jacobus. 
* Gilze-Rijen 1865 ; jezuietmiss. In Indie van 1894-f 1937 te Semarang. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 174, 205; Streit, 
VIII, nr. 2502. 

HOEVENAARS, Petrus. 
* Uden 1862 ; capucijn 1882, verlaat de orde in 1892 en vertrekt naar 
Amerika ; Is daar pastoor. 
Vgl. BCH, blz. 27. 
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HOEVENAARS, Petrus. 
* Gilze-Rijen 1860 ; jezuïet en vertrekt naar Indie in 1896. Met p. van 
Lith werkt hij voornamelijk onder de Javanen. In 1906 wordt hij te 
Batavia geplaatst met de zorg voor het jongensweeshuis, tevens mede
werker van de Javapost. In 1911 president van het weeshuis te Semarang. 
Na 1922 is hij pastoor te Solo, waar hij tal van katholieke scholen op
richt voor de Javanen, f Semarang 1930. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 184, 357, 360. 

HOFMAN, Joannes. 
* Woerden 12 Juni 1834; franciscaan, miss. in China vanaf 1870; in 
1871 benoemd tot tit. biss, van Telmeso en ар. vie. van Zuid-Shansi. In 
1901 doet hij afstand en keert naar Nederland terug, f 26 Oct. 1917. 

HOLIERHOEK, Adriaan. 
* Pijnacker 1858, miss. van MUI Hill, in 1888 naar Nieuw Zeeland, f 
11 April 1928. 

HOOFF, van, Gerard. 
* Mierlo, miss. in Engeland. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 359. 

HOOGERS, Frans. 
* Horst, 12 Dec. 1867; miss. van Scheut'in Mongolië 1891. f Tatung 
1937. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 48. 

HOOGERS, Jos. 
* Horst, 12 Dec. 1867; miss, van Scheut in Mongolië 1895; hij is er 
directeur van een inlands seminarie en van 1908-1918 algemeen procu
rator te Changhai. In 1918 overste der miss. van Ili, in 1923 ap. pref. van 
Tatung. In 1932 neemt hij ontslag. Nu werkzaam in het inlands vie. van 
Tsining ; + 1945 te Peking. 
Vgl. HM, 4 (1922-23), blz. 242; 11 (1929-30), blz. 138-140; Biblio
graphie van Scheut, blz. 48. 

HORST, van der, Ludovicus. 
Miss. in Suriname 1817. f 21 Juli 1825, 35 jaar oud. 
Vgl. Bossers, blz. 95-188. 

HOUBAER, J. 
* Vlissingen 1863; miss. van Mill Hill en vertrokken in 1888 naar Brits 
Indie ; f 25 Mel 1921. 
Vgl. Streit, VIII, nr. 1531. 

HOUBEN. Andreas. 
* 11 Dec. 1821 te Munstergeleen. Werd passionist, werkte vanaf 1852 
in Engeland en Ierland, f 5 Jan. 1893. 

HOUBEN, Jan. 
* Munstergeleen; redemptorist, vertrok in 1881 naar Suriname, f 1896. 

HOUT, van, Theo. 
* Zetten 1857; jeiuietmiss. in Indie 1892-1921. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 425. 

HOVEN, van der, Petrus Ludovicus. 
* Rotterdam 1785, naar Suriname 1815, keerde hetzelfde jaar weer 
terug ; f 1866 te Sassenheim. 
Vgl. Bossers, blz. 89-92. 
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HUBERS, Mamertus. 
* Rotterdam, dominicaan, vertrok In 1897 naar Curaçao, waar hij maar 
één jaar werkzaam is. Hij verliet toen de orde en vertrok naar Brazilië, 
f 1919. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

HULST, Adriaan. 
* Veldhoven 1817; jezuïet in Amerika 1839. f Chicago 1909. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Taxandria, 26 (1919), blz. 61; KM. 9 (1884), 
blz. 73. 

HUTTER VAN REIJNEVELT, de, J. 
* Utrecht 1615 ; jezuietmiss. in Mexico 1647. f 1677. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 258. 

HUIJBERS, A. 
* Voorburg, miss. van Mill Hill in Nellore 1878. | 1912. 

HUIJGEN, Α. 
In 1888 naar Newark, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

HUIJGEN. G. 
In 1877 naar Newark, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

HUIGERS, Jan. 
* Lothem, in 1856 op Curaçao. 
Vgl. GV, 77 (1856), blz. 195; КС, 1862, nr. 291. 

HUYTS. H. J. 
Kruisheer, in Amerika werkzaam van 1850-1866. 

JANS, Jan. 
* Uden 1865; miss, van Scheut in Kongo 1895-t 1900. · 

JANSEN, Andries. 
Uit het bisdom Utrecht, vertrekt in 1871 als miss, van Scheut naar 
Mongolië. 

JANSEN, Henricus. 
* Schiedam 1875; miss. van Mill Hill in Borneo 1899. 

JANSEN, Henricus. 
* Amsterdam 1850; jezuietmiss. in Indie 1886-1896. f 12 Juli 1896 in 
Nederland. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aernsbergen, blz. 142, 184. 

JANSEN, Henricus. 
* Amsterdam 1865; jezuïet, in Indie vanaf 1899. 
Vgl. Van der Velden, blz. 304 ; Van Aernsbergen, blz. 201. 

JANSEN, J. J. 
Heeft reeds 23 jaar priesterwerk verricht in het vaderland als hij met 
Mgr. Niewindt naar Curaçao vertrekt in 1844 ; f vrij spoedig daarna. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt, blz. 217. 

JANSEN, Jos. 
* Baarle Nassau 1872 ; miss. van Scheut in China 1897. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 49. 
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JANSEN, Ludovlcus. 
* Schiedam 1845, dominicaan en miss. op Curaçao van 1875-1921, f. 
Vgl. Gouden Jubileum, biz. 186; HM, 2 {^20-21), biz. 241. 

JANSEN, Petrus. 
* Nieuwenhoom 16 April 1826, capucijn 1852. f als miss. in het ap. vie. 
Agra, 4 Juli 1885. 
Vgl. BCH, biz. 25. 

JANSSEN-BOY, Dominicus. 
Dominicaan, vertrok in 1623 als miss, naar Hamburg en Scandinavië ; 
moest echter in 1634 uitwijken en gaat dan naar Amsterdam, f 1647. 
Vgl. В. de Meester, Correspondance du nonce Giov. FT. Guidi di Bagno, 
biz. XXIX, XXX, XLIII, 344, 361, 362, 393, 395, 439, 489. 501, 523, 
545, 588, 620. 621, 624. 708, 728, 765, 782, 801, 833, 911; Schutjes, IV, 
biz. 327-328 ; Foppens, Bibliotheca Belgica, I, biz. 248 ; G. A. Meyer, 
De gebroeders Janssen-Вод, in De Katholiek, 149 (1916), biz. 259-286. 

JANSSEN-BOY, Nicolaas. 
* Zierikzee, broer van den vorigen. Dominicaan en als miss, naar Scan
dinavië, ongeveer 1621. In 1624 moet hij uit Denemarken vertrekken. 
Hij noemde zich ook N. van DijcK. f 1634. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 247 ; De Meester, a.w.. blz. XXVIII, XXX, XLIII, 
192, 213, 261, 296, 344, 361, 362, 366, 393, 405, 406, 435, 439, 461, 462, 
476, 477, 478, 553, 672, 708. 724, 745, 765, 775. 782, 833, 911, 938, 942, 
984 ; Schutjes, IV, blz. 327 ; G. A. Meyer, De Nederlandsche domini
canen in Denemarken, in De Rozenkrans, 1915, blz. 105. 
Nie. Janssen Boy vertaalde In het Latijn het werk van Ant. Monarch de 
Molina, Instruct io sacerdotum ex SS. Patribus et ecclesiae Doctorìbus, 
opus sane аигеит. Quod... Latlnltate donavit R.P. F. Nie. Janssenlus 
Boy, O.P. Edltio secunda Antverpiae 1644 ; 675 pag. kl. 8°. 

JANSSEN VAN SON, Henricus. 
* Heythuizen 1852; miss, van Scheut in Mongolië 1877; t ^79 te 
Hiamlaeulkou. 

JANSSEN, Jan Vitus. 
Kapelaan te Arnhem, in 1834 naar Suriname, f 1843. 
Vgl. Bossers, blz. 203; NB, 1833, nr. 146; GV, 39 (1837), blz. 231. 

JANSSEN. Vincent. 
* 1850, in 1876 naar Curaçao; f 1890. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; KI, 17 (1883-84), blz. 147, 166, 175. 
Op blz. 354, 366, 371, 378. 390 zijn reisverhaal; HM. 2 (1920-21), blz. 
103. 

JANSSENS. Alfons. 
In 1891 naar New Orleans, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

JANSSENS. Frans. 
* Tilburg 1842, in 1868 naar Noord-Amerika ; in 1881 bisschop van 
Natchez, in 1888 aartsb. van New Orleans ; f 1897. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 121; De Tijd, 1887, 16 Mei, 5 M d ; 
KI, 15 (1881-82), blz. 78; 22 (1888-89), blz. 142; KM, 14 (1889), blz. 
239. 

JANSSENS, Frans. 
* Roermond 1671; vertrekt als jezuïet naar de Phllippijnen 1704 ; f Ma
nila 1716. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 256; Précis historiques, 29 (1880), blz. 195. 

216 



JANS5EN5, Leo. 
* Tilburg 1875 ; trappist van de abdij Koningshoeven te Tilburg ; vertrok 
in 1892 naar het trappistenklooster van Yang Kia Ping bij Peking, als 
enige Nederlander aldaar. Priester 1898. f 1924. 
Vgl. HM, 1 (1919-20), bh. 287. 

JANSSENS, Norbertus. 
Franciscaan en miss. in Zuid-Shansi 1888. f 1901. 

JANZEN, Henri. 
* Den Helder 1858 ; trad in bij de Missions étrangères de Paris, priester 
1898 en vertrok naar Zuid Birma, f 1 Aug. 1911 te Rangoon. 

JASPERS, Amold. 
* Maastricht 1676; je2uietmiss. in Chili 1708-t vóór 1738. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 258; Précis historiques, 28 (1879), bk. 146. 

JASPERS, Gijsbert. 
* Geldrop 1871; miss. van Scheut in Mongolië 1898. f Siaokiaopan, 
1900. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 263. 

JASPERS, Servatius. 
* Wijk-Maastricht ; franciscaan en miss. in het H.Land van 1890-11914. 

JENNISSEN, Leonard. 
* Echt 1852 ; jezuietmlss. in Indie 1891; hij stichtte de statie Tandjong-
Sakti, waar hij bijna 20 jaar gewerkt heeft, ΐ Djokja, 1927. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aemsbergen, blz. 332 ; Streit, VIII, 
nr. 1737. 

JOHAN BAPTIST, 
* 1553; geboorteplaats en familienaam onbekend. In 1577 naai Brazilië; 
f 1599. 
Vgl. O. van der Vat, o.f.m., Een Nederlands jezuïet in Brazilië, in HM, 
21 (1940), blz. 242. 

JONCKBLOET, Godfried. 
* Eindhoven 1848; jezuïet en vertrok naar Indie in 1890; was er ge
durende éên jaar redacteur van het blad Expres. Keerde in 1908 naar 
Nederl. terug en f Nijmegen 5 April 1926. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302; Van Aemsbergen, blz. 163, 179, 237; 
Streit, VIII, nr. 1880, 2518; De Katholiek, 98, blz. 259: gedicht van 
H. Ermann, s.j., aan zijn vriend G. J. 
Er verschenen verschillende bundels van zijn hand : Lief en Leed, ver
zamelde kleine gedichten; Uit Nederland en Insulinde; Letterkundige 
causerieën. 

JONG, de, Henricus. 
* Amsterdam 1864; redemptorist, In 1895 naar Brazilië. 

JONGE, de, Willem. 
* Overzande 1817; kruisheer, miss. in Amerika 1849-1856. f Diest 1887. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 265; Van Hinte, I, blz. 193, 323, 324. 

JONGEN, Lambertus. 
* Schijndel 1834 ; naar Amerika 1859 ; was deken en pastoor van Franck-
fort, Kentucky. In 1892 terug naar Nederland, f Wijbosch 1903, ais 
rector van het liefdegesticht. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 265; Schutjes, II, blz. 291; KM, 1 (1874), 
blz. 93 ; Van den Eisen, blz. 356. 
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JOOSTEN, Alfons. 
* Nijmegen 1837; dominicaan en werkte van 1875-1884 op Curaçao. In 
1887 ontving hij de benoeming tot ap. vie. en tit. biss, van Marciana. 
Wegens ziekte keerde hij in 1895 terug en f Arnhem 1896. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 41-47; KI, 22 (1888-89), blz. 142; 30 (1896-
97), blz. 361. 

JOOSTENS, Jan. 
* Kerbergen 1778. Hij arriveerde 28 Sept. 1848 te Batavia, als oud-
vicaris-generaal van het bisdom Perth, Australië. Enige jaren doet hij 
dienst te Batavia en f 22 Maart 1863. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297 ; Van Aemsbergen, blz. 80. 

JORNA, Jan. 
* Wolsum ; jezuïet en miss. in Mexico 1888-f 1893 te Caxaca. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 344. 

KALLEN, Hubertus. 
* Roermond 1871; miss. van Scheut in Mongolië 1897-| 1902 te Peitze-
shankou. 

KALLEN, van der, L. 
* Leeuwarden 1873 ; miss. van Mill Hill In Oeganda 1899 ; f als pastoor 
in Engeland, 28 Febr. 1928. 

KAMP, van de, Henricus. 
* Velp 1829; redemptorist en miss. In Suriname 1873-1880; f Baltimore, 
1888. 

KAN, van, Eduard. 
* Maastricht 1873 ; miss. van Scheut In China 1899; f Schilde 1929. 

KANTER, de, J. 
In 1891 naar Nequally, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

KARS, E. 
In 1871 naar Newark, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

KASSANDER. W. 
* Haarlem, in 1874 naar Covington, N.-Amerika. 
Vgl. KM, 1 (1874). blz. 93. 

KASTEREN, van. Jan. 
Jezuïet en miss. in Beirouth. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 359. 

KEET, С 
'* Schagen ; miss. van Mill Hill in Borneo 1898. 

KELLENAERS, Η. 
* Horst, in 1874 naar Louisville, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; KM, 1 (1874), blz. 237. 

KELLER, Jac. 
* Eiks, 1862; als jezuiet-miss. naar Indie 1893. f Semarang 1894. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 170, 175. 

KEMPKES, 
Is miss, in Suriname in 1839. 
Vgl. Bossers, blz. 203; GV, 45 (1840), blz. 289, brief. 
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KERSTENS, Adriaan. 
* Breda 1757; was van 1786-87 in Suriname. Van 1791-1803 was hij 
pastoor te Lambertschagen en daarna te Zevenhoven. In 1804 vestigde 
hij zich ak rustend priester te Breda en sinds 1820 te Turnhout, waar 
hij f 1830. 
Vgl. Bossers, biz. 39; H. Mosmans, c.s.s.r., Twee Bredasche missiona
rissen, in HM, 21 (1940), blz. 23 ; BBH, 43 (1925), blz. 7-39. 

KERSTENS, Bemardus. 
Vertrok met Mgr. Grooff in 1845 naar Indie en kèerde in 1846 terug. 
Kapelaan te Amsterdam, pastoor te Hillegom, deken en pastoor te Delft 
in 1879. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297 ; Van Aemsbergen, blz. 59. ^ , 

KERSTENS, G. 
* Heerenveen 1868, miss, van Mill Hill in Oeganda 1895; f 1905 Mill 
Hill. 

KESSEL, van, Henri. 
* Kerkdriel, franciscaan, naar Zuid-Shansi 1877; f 1899. 

KEIJZER, Alois. 
* Denekamp 1853 ; miss, van Mill Hill op Borneo 1882-1920 ; f Roosen
daal 6 Dec. 1920. 

KEIJZER, Julius. 
* Sittard 1847; jezuiet en miss, in Indie 1883-1896; f Amsterdam 1896. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aemsbergen, blz. 187. 

KEIJZER, R. 
Vertrekt in 1890 naar Idaho, N.-Amerika. 
Vgl. Van dèr Heyden, blz. 382. 

KIEKEN, J. 
In 1898 naar St. Cloud, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

KIEKENS, Ferd. 
* 1827. Komt in 1849 naar Curaçao. Hij is de stichter van het Sint Mi-
chaelsgasthuis en van het college Santo Thomas, aan welke gestichten 
hij een groot deel van zijn aanzienlijk fortuin besteedde, f 8 Dec. 1893. 
Aan grote finantlële bekwaamheden paarde hij een onuitsprekelijke lief
dadigheid, die zich vereeuwigde in de bouw van een ziekenhuis, een 
krankzinnigengesticht en een melaatseninrichting. 
Vgl. Gouden JubÜeum. blz. 186; HM, 2 (1920-21); blz. 103; 4 (1922-
23), blz. 94. 

KIRCH, G. 
* Oldenzaal 1852 ; miss. van Mill Hill te Madras ; f Arnhem 1924. 

KISSELS, Walter. 
* Klimmen 1852; miss. van Scheut in Mongolië 1879-t 1902. 

KISTEMAKER, Jan. 
* Oldenzaal 1813, naar Curaçao vertrokken in 1837. In 1853 coadjutor 
van Mgr. Niewindt en sedert 1860 ap. vie. In 1866 vraagt hij ontslag; 
f 1883. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 13; G.G.L. Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18. 
Brieven van hem in GV, 44 (1840), blz. 289; 47 (1841), blz. 203; 48 
(1842), blz. 87; 49 (1842), blz. 238; 50 (1843), blz. 278; 55 (1845), 
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Ыг. 195; 68 (1852), biz. 251; 61 (1848), biz. 247; КС, 1866, nr. 476; 
Magazijn voor R.K.. 1841, biz. ПО. 

KLEI, van der, Marinus. 
* Bolsward, franciscaan, miss. Zuid-Shansl 1898-t Juli 1909. 

KLEIN, van der, Cajetanus. 
* Gouda, franciscaan, miss. Zuid-Shansi 1892 ; f 14 Oct. 1917. 

KLERK A 
* Mauri, miss, van Mill Hill; Borneo 1897; -j- Aug. 1941. 

KOCK, Jos. 
* 1823, naar Curaçao 1849, pastoor op Saba, waar hij een kerk bouwt, 
f 1890. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; КС, 1862, nr. 291. 

KOLFSCHOTEN, Theodoor. 
* Arnhem 1849 ; jezuïet en miss, in Indie 1879-1888 ; f 's-Hage 17 Mei 
1888 
Vgl. Van der Velden, blz. 300; Van Aemsbergen, blz. 149. 

KONINCK, de, Laurenüus. 
* Amsterdam 1698; jezuiet, vertrok naar Nieuw Granada 1735; f na 
1772. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 258; Précis historiques, 28 (1879), blz. 146. 

KONING, 
* uit de buurt van Nijmegen, jezuïet en miss. in Amerika. 
Vgl. KM, 1 (1874). blz. 73. 

KOOLEN, Petrus. 
* Oisterwijk 1871, witte pater, naar Unyanuembe 1898 ; f 1899 te Masa-
lala. 
Vgl. Taxandria, 25 (1918), blz. 293. 

KOOLWIJK, van, Antoon. 
* Winssen 1836, redemptorist, naar Suriname 1869-1871. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Bossers, blz. 271-272. 

KOOLWIJK, Antonius. 
* 1836, dominicaan, naar Curaçao 1872-1886; f 1913. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

KOOPMANS, Petrus. 
* Etten 1830, wordt in Amerika jezuiet 1867; + St. Louis. 1902. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 124 ; Van Hoeck, blz. 343. 

KOOT, van. Daniel. 
* 1848 ; miss. van Scheut in Mongolië en lil. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 84. 

KOOY, Mathias. 
* Uithoorn 1814; capudjn en vertrekt naar Indie 1848; daar wordt hij 
kapelaan te Soerabaya. Hij had het ongeluk de geestelijke stand oneer 
aan te doen; diep terneergeslagen door droefheid en berouw, verliet hij 
in het geheim Soerabaya. Gesuspendeerd en bij gouvemementsbesluit 
ontslagen, verliet hij de missie ; f Rome 1855. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297; Van Aemsbergen, blz. 80; Neer. Seraph., 
blz, 197. 



KOPPEN, Donatus. . 
* Ospel, franciscaan en miss, in het H.Land 1890-t 1917. 

KORNDOFFER, Th. 
* Amsterdam 1863 ; jezuiet en miss, in Indie 1898. Werkte van 1899-
1904 op Flores, dan te Menado; van 1915-17 pastoor te Malang en dan 
16 jaar te Semarang. Onvermoeid werkzaam aan de katholieke pers. 
Sedert 1925 was hij gedeeltelijk blind ; f Semarang, 1933. 
Vgl. Van der Velden, blz. 304 ; Van Aemsbergen, blz. 385. 

KORS, Dalmatius. 
* Amsterdam 1850, dominicaan, op Curaçao 1889-f 1908. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

KORST, С 
In 1865 naar Detroit, Ν.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

KORTSENHORST. Arnold. 
* Kuinre 1848, jezuiet en miss, in Indie 1877. Werkte van 1877-89 op 
Banka, vanaf 1889 te Batavia, was procurator der missie, secretaris van 
den bisschop; f Batavia 1917. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299 ; Van Aemsbergen, blz. 273 ; Streit. Vili, 
nr. 1836. 

KRAAYVANGER, Jac. 
* Angerlo 1835, jezuiet en naar Indie 1876; f 1889 te Atapoepoe. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 151. 

KREMER. Jan. 
* Assen 1861; jezuïet en naar Indie 1899, werkte 7 jaar op Flores, 4 jaar 
te Bandoeng, 6 jaar te Menado en 5 jaar te Makassar ; f 1932. 
Vgl. Van der Velden, blz. 304 ; Van Aemsbergen, blz. 376. 

KREMERS, H. 
Was miss. op Vancouver, N.-Amerika. Zijn eerste missiereis is be
schreven in De Tijd, 1898, 7 Febr. 

KREVEL, van, Jan. 
* Hurwene, jezuiet, in 1865 naar Amerika vertrokken. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

KREYMBORG, С 
* Enschede 1868 ; miss. van Mill Hill, 1894 naar Nieuw Zeeland ; f 1928. 
Vgl. Brom, Alfons Ariens, I. blz. 289. 

KRINGS, Frans. 
* 1873, passionist. in 1895 miss. in Bulgarije ; f Nijmegen 1 Febr. 1928. 
Vgl. HM, 9 (1927-28), blz. 251. 

KROES, Petrus. 
* Breda 1805, vertrekt in 1832 naar Amerika, en wordt daar jezuiet. 
Pastoor te Georgetown en Alexandria. Later werkzaam in de colleges 

• van Baltimore en Georgetown ; f Georgetown 1873. | 
Vgl. Taxandria, 26 (1919). blz. 125; De Correspondent, 1 (1833), blz. 
180 ; brief in de GV, 30 (1833), blz. 280. 

KROONENBURG, Evaristus. 
* Delft 1870 ; franciscaan, in 1894 naar het H.Land en vandaar in 1912 
naar China ; f Alverna 1937. 
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KROOT, Antonius. 
* Zwolle 1849 ; miss. van Mill Hill, naar Madras 1876 ; f 21 Nov. 1918. 

K R O O T . . . 
* Zwolle 1855, miss, van Mill Hill, naar Madras 1878, was daar secre
taris van den bisschop, Mgr. Colgan en geheim kamerheer van den paus. 
Teruggekeerd in 1899; f 1900. 
Vgl. Streit, V i l i , nr. 1602. 

KROOT, Bartholomeus. 
* Zwolle 1847 ; broer van de twee vorigen. Jezuïet en vertrok in 1882 
naar de Zambesi-missie ; f 21 Juni 1885 te Gutuluwayo. 
Vgl. Précis historiques, 32 (1883), blz. 693; 35 (1886), blz. 39; E .Ver-
wimp. De wreede missie, blz. 137 ; Van Hoeck, blz. 346. 

KRUITWAGEN, Eustachius. 
* Rotterdam, franciscaan, miss. in het H.Land, 1895-f 1913. 

KRIJNEN, Bartholomeus. 
* Breda 1808, vertrekt naar Amerika 1835 en wordt daar jezuiet ; f 1839. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 125; Van Hinte, I, blz. 189; HM, 9 
(1884), blz. 7 3 ; GV, 35 (1835), blz. 246; 43 (1839), blz. 126. 
Een reisverhaal van hem verscheen in 1837 te 's-Bosch. 

KUN, van der, G. 
* 's-Gravenhage 1864 jezuiet en miss, in Indie 1897-1921; f Amsterdam 
1923. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aernsbergen, blz. 288. 

KÜSTERS, Frans. 
* Asten 1865 ; redemptorist, in 1887 naar Suriname. Hij f Paramaribo na 
51 jaar missiearbeid, 6 Oct. 1938. 
Vgl. HM, 20 (1939), blz. 64; Het Petrus Donders Tijdschrift, 19 (1938-
39), blz. 66-67. 

KÜSTERS, ) . D. 
* Einighausen, 1849 ; jezuiet en miss, in Indie 1884. Hij is de grondlegger 
van de missie op de Kei-eilanden; f Magelang, 30 Aug. 1921. 
Vgl. HM, 3 (1921-22), blz. 176; Van Aernsbergen, blz. 136, 291; Streit. 
VIII, nr. 1522, 1739. 

KÜSTERS, Gerard. 
* Sevenum 1841; jezuiet, naar Indie 1881; f 9 Nov. 1887. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aernsbergen, blz. 146. 

KÜSTERS, L. 
In 1880 naar Nequally, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

KUIJPER, Jr. de, Alfons. 
* Dinther 1850 ; redemptorist, naar Suriname 1884 ; f 19 Dec. 1923. 
Vgl. Het Petrus Donders Tijdschrift, 4 (1923-24), blz. 92-93. 

KUIJPER, de, August. 
* Veghel 1857; jezuiet, naar Indie 1886; f Atapoepoe, 1888. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aernsbergen, blz. 149. 

K W A N T , Petrus. 
* Amsterdam; jezuiet én miss, in Calcutta sinds 1860; aldaar f. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 347, noot 23. 
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LAAK, ter, Evaristus. 
* Didam 1868 ; miss. van Scheut, naar China 1892. In 1905 ap. pref. van 
Zuid Kansoe, in 1914 coadjutor van den ap. vie. van Siwantze en tit. 
bisschop van Pacopolis ; in 1924 ap. vie. ; f 1931 te Kaokiaingtze. 
Vgl. De Tijd, 1916, 21 Oct. 

LAANE, Jos. 
* Roosendaal 1869; witte pater, in 1895 naar Oeganda. Na de verdrij
ving der Duitse benedictijnen was hij administrator van het ap. vie. van 
Daressalam. In 1923 terug in Nederland; f 1941 in Ruvenzori. 
Vgl. KI, 29 (1895-96), blz. 137; HM, 4 (1922-23), blz. 109. 

LAAR, van, A. 
In 1865 naar Hartford, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

LACHER, Bernard. 
* Zierikzee, jezuïet en miss. in Calcutta, 1860. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 347, noot 23. 

LAMB, Arnold. 
* Delft, franciscaan en miss, in Zuid-Shansi, 1893-t 1901. 

LAMMERSCHAP, Leo. 
* Beek (L.), 1854; redemptorist, naar Suriname 1888. Hij was eerst 
16 jaar onderwijzer geweest In het vaderland en wordt na 6 jaar missie 
priester gewijd, 1894 ; f 1921. 

LANGE, de, F. 
* Bobbeldijk 1871; miss. van Steil, in 1899 naar de missie van N.-Amerika 
en Flores vertrokken; f Rome 1938. 
Vgl. HM, 20 (1939), blz. 63. 

LANGENHOFF, Jan. 
* Roermond 1822; vertrokken naat Indie in 1851-1867. Hij had vrnL 
gewerkt op Banka, waar hij twee kerken, een kapel en een weeshuis 
voor Chinese kinderen en een toevluchtsoord voor ouden van dagen 
heeft opgericht. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 102, 108 ; Streit, 
VIII, nr. 513; GV, 68 (1852). blz. 40. 

LANGERIJT, Alfons. 
* 1850, lid van de congregatie van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartig
heid, priester 1873 ; in 1889 naar Curaçao en keert terug in 1894. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

LANSINK, J. 
Vertrekt in 1805 als ap. pref. naar Kaap de Goede Hoop ; + 1806 op zee. 
Vgl. De Katholiek, 133 (1918), blz. 144. 

LANSLOTS, Ildephonsus. 
.* Sprundel 1859; werd Benedictijn en vertrok in 1881 naar Oost-Ben
galen en vandaar in 1889 naar Amerika. 
Vgl. Streit, VIII, nr. 1325. 

LEDEL, J. 
* Harlingen, miss. op Curaçao in 1853. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt, blz. 255 ; brieven van hem In КС, 1866, 
nr. 478; De Tijd, 1852, 25 Dec.; GV, 44 (1840), blz. 296; 45 (1840), 
blz. 38; 71 (1853), blz. 147; 80 (1858), blz. 240. 
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LEEMKER, Herman. 
* Groningen 1853 ; jezuïet en miss, in Indie 1884 ; f Djokja, 1929. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aemsbergen, blz. 179 ; Streit, VIII, 
nr. 2540. 

LEENEN, Th. 
* 's-Gravenbage, franciscaan; werkt in Zuid-Shansl 1888-1906; f 1908. 

LEENT, van. Jan. 
* Geldrop 1839 ; naar Amerika 1872, jezuïet; f Easton, 1889. ' 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 173. 

LEESSENS, Desiderius. 
* Bemelen 1861; miss. van Scheut, naar Mongolië In 1888; f Ili 1915. 
Vgl. De Tijd, 1892, 23 Dec. ; Bibliographie van Scheut, blz. 59. 

LEEST, Adrianus. 
* Lage Zwaluwe 1795; vertrekt in 1827 naar Curaçao -1855; f Lage 
Zwaluwe 1861. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 173; Dahlhaus, Mgr. Niewindt blz. 80; 
Van den Eisen, blz. 350; G.G. Letterk. Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18; 
GV, 62 (1849), blz. 37. 

LEEUW, de, Theodoor. 
* Breda, vertrekt in 1835 Haar Amerika, waar hij jezuïet wordt. 
Vgl. KM, 9 (1884), blz. 93 ; Van Hinte, I, blz. 189 ; Brieven in GV, 45 
(1840), blz. 289; 47 (1841), blz. 34; Reisbeschrijving en brieven in 
particulier bezit. 

LEEUWEN, van, Antoon. 
Deze miss. landt op 25 Mei 1821 in Suriname, maar moet wegens tering 
op 4 Febr. 1822 al terugkeren. 
Vgl. Bossers, blz. 154. 

LEEUWARDEN, van, Joannes. 
Franciscaan, vertrekt in 1590 naar West-Indië. 
Vgl. HM, 12 (1930-31), blz. 27. 

LEMMENS, Felix. 
* Maastricht 1850 ; was van 1879-1882 offider in Suriname, werd dan 
redemptorist en vertrekt in 1888 nu ab miss. naar Suriname. Sedert 1902 
leefde hij als melaatse in de Sint Gerardus Majellastichting ; f 19 Sept. 
Ï906. 

LEMMENS, Jan. 
* Schimmert 1850 ; vertrok naar Amerika 1875 ; bisschop van Vancouver 
1888 ; f Guatemala, 1897. 
Vgl. De Tijd, 1888, 10 Sept.; KI, 22 (1888-89), blz. 142; KM, 13 (1888), 
blz. 249. 

LEMMENS, Willem. ν 
* Веек-Maastricht 1860 ; miss. van Scheut in Mongolië 1886; f 31 Maart 
1943 te How-lo. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 60. 

LENTJES, Petrus. 
* Huissen 1843 ; capucijn 1866 ; vertrekt in 1881 naar de missie van 
Alahabad. maar keert in 1883 wegens ziekte terug. In 1888 kon hij weer 
naar zijn missie terugkeren, sticht er het college van Nainl Tal, Hima
laya, waarvan hij tot 1892 het hoofd is. In 1906 gaat hij over naar de 
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provincie van Bologna, die deze missie bedlende. Hi] Is admlnistratoi 
van het bisdom, vicaris generaal en raadsman van den bisschop; f Ranchi, 
1932. 
Vgl. BCH, biz. 26; Franclscaansche Standdaard, 36 (1935), biz. 207. 

LEUVEN, van. 
* Haarlem 1871; miss, van Scheut in Mongolie 1894; f Haarlem 1904, 

LEVISSE, Antoon. 
* 's-Bosch, in 1845 naar Amerika, waar hij jezuïet wordt. 
Vgl. Schutjes. II. blz. 291. 

LIGTHERT, A. 
* Schagen 1862 ; miss. van Mill Hill in de negermissie van N.-Amerika, 
1887-1893. In 1893 naar de missie van Nieuw Zeeland; f 1939. 
Vgl. De Tijd, 1898, 7 Augustus. 

LIN, van, G. 
* In het bisdom Roermond, In 1874 naar Oregon Qty, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; KM, 1 (1874), blz. 237. 

LINDANUS, Henricus. 
* Leiden 1603 ; jezuiet, vertrekt In 1656 naar Denemarken, f Kopen
hagen als slachtoffer van zijn naastenliefde bij het verzorgen van de 
matrozen der Hollandse vloot, 2 Mei 1659. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 79 ; Poncelet, Nécrologe. bh. 79. 

LITH, van, Frans. 
* Oirschot ; miss. in Engeland. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 361. 

LITH, van, Frans. 
* Eindhoven 1863 ; jezuïet en miss, in Indie 1896 ; hij was er o.a. lid 
van de commissie tot herziening van het bestuursbeleid in Ned. Indie ; 
f Semarang, 8 Jan. 1926. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aernsbergen, blz. 277, 323 ; Streit, 
VIII, nr. 2688; HM, 7 (1925-26), blz. 165. 
De Java-missie en de vorming van een inlandse he clerus, in HM, 3 (1921-
22), blz. 96-101; De vorming van een Javaapsche geestelijkheid, HM, 2 
(1921-22), blz. 129-134. 

LOBETH, Bartholomeus. 
* Nijmegen 1646 ; jezuiet en miss. In Chili 1684-| 1700. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 258. 

LOHMEIER, Frans. 
* Venlo 1853 ; redemptorist en miss. in Brazilië 1893-t 1908. 

LOMMEL, van. Jan. 
* Terhelden 1803 ; de eerste Nederlandse jezuiet die naar Amerika ver
trok 1826; f Florissant 1833. 
Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 179; Van Hoeck, blz. 341; KM, S 
(1884), blz. 73; De Morgenstar, 2 (1832), blz. 27, brief. In het archici 
van het seminarie Haaren bevindt zich een brief van Van Lommei aar 
De Nef, 8 April 1828. 

LOMMEL, Lambertus. 
* Moergestel. In 1827 op Curaçao. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Dahlhaus, Mgr. Niewindt. blz. 80 ; G.G. Lett 
Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18. 
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LOOMAN, С. 
* Schiedam, miss. van Mill Hill; sedert 1897 in Brits Indie. 

LOOTS, Bonaventura. 
* Haaien, miss, der H.H. Harten en vertrekt naar de Hawaii-eilanden 
in 1882 ; f 1899. 

LOOYMANS, Hemicus. 
* Oudenbosch 1854 ; jezuietmiss. in Indie, 1888. Werkt onder de Dajaks, 
en op Flores, Buitenzorg, Soerabaya en Bandoeng ; f Batavia 1928. 
Vgl. Van der Velden, biz. 301; Van Aemsbergen, biz. 148, 346. 

LOUW, de, Justlnus. 
* Geldrop 1839; vertrekt in 1871 naar Amerika, waar hij werkt onder 
de Nederlanders te Wisconsin; f 1901. 

LUIJBEN, Willem. 
* Gemert 1832 ; redemptorist, werkt in Suriname 1866-f 1903. 
Vgl. Bossers, biz. 267. 

LUIJCKX, Martinus. 
* 1872; dominicaan; in 1899 naar Curaçao, in 1904 naar Porto-Rico. 
In 1919 is hij provinciaal op Curaçao, van 1928-30 in dezelfde functie 
in Porto-Rico. Sedert 1930 weer werkzaam op Curaçao. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

LUIJPEN, Edmundus. 
* Hoofdplaat 1855; jezuïet, in 1889 naar Indie. In 1898 benoemd tit. Ь. 
van Orope en ар. vie. van Batavia ; f Batavia 1923. 
Vgl. Van der Velden, blz. 294; Van Aemsbergen, blz. 195; HM, 1 
(1919-20), blz. 241; 5 (1923-24), blz. 40; Streit, VIH, nr. 2013; KI, 32 
(1898-99), blz. 319. 

LUYTARS, Daniel. 
* Venlo 1816, capucijn; miss. op Curaçao van 1849-1852 en van 1859-
1870 in Engeland ; t Zevenaar 1895. 
Vgl. Franciscaansch Leven, 15 (1932), blz. 130; HM, 2 (1920-21), blz. 
101. 

LUIJTELAER, van, Jan. 
Miss. in Noord-Amerita. Is in 1857 in het land om geld in te zamelen 
voor zijn kerkje. 
Vgl. De Tijd, 1857, 31 Jan. 

LUIJTELAAR, van de, Thomas. 
* Woensel, in 1855 naar Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

LUIJTEN, Jan. 
* Op Geleen; franciscaan, in 1776 naar Curaçao -1777. 
Vgl. G.G. Letterk. Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18 ; KM, 9 (1884), blz. 83 ; 
HM, 12 (1930-31), blz. 34. 

LIJNEN, J. 
* Dieteren 1815 ; in 1847 naar Indie. Hij haalt de zusters franciscanessen 
van Heythuizen naar Indie in 1869; f Batavia 1882. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297; Van Aemsbergen, blz. 104, 109, 133. 
Brieven in GV, 62 (1849). blz. 245; 69 (1852), blz. 170; 79 (1857), 
blz. 89. 
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MAESSEN, Arnold. 
* 's-Hage, jezuiet en miss, in Indie 1879-1889; f op zee bij Aden 1889. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aemsbergen, blz. 126, 152. 

MANSFELD, van, F. 
* Bergen op Zoom, 1864 ; miss. van Mill Hill in Afghanistan 1887-1903 ; 
* Bergen op Zoom 1941. 

MASKER, Petrus. 
* 16 Sept. 1829 te Delft, priester 1854; in 1859 naar Suriname, in 1866 
terug naar NederlanS. 
Vgl. Bossers, blz. 249, 265. 

MATHIJSEN, Adriaan. 
* Budel, jezuietmiss. in Indie 1888 ; -f Batavia 1935. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 179, 198 ; Streit, 
VIII, nr. 2568. Hij geeft uit een Maleis woordenlijstje in het Tijdschrift 
voor Indische Taal, Land- en Volkenkunde, 1893 en een gebedenboek en 
catechismus in het Tettum, Semarang, 1898. 

MATHIJSEN, Alfons. 
* Budel 1855 ; redemptorist en miss. in Brazilië, 1894 ; f 1927. 
Vgl. De Volksmissionaris, 48 (1936), blz. 249. 

MAUBACH, Amoldus. 
Miss. op Curaçao 1768-1769; f 1769. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 5-6; G.G.L. Tijdschr., 2 (1839), blz. 18. 

MEDDENS, Bernardus. 
* Groningen 1759 ; van 1788-1790 miss. in Suriname. 
Vgl. BBH, 43 (1925), blz. 7-39; Bossers. blz. 54. 

MELSEN. van der, Walter. 
* Zeelst, franciscaan, miss. H.Land, 1893-t 1919. 

MEMBREDE, Joannes. 
* Maastricht 1675. Gaat in 1718 ab aalmoezenier op koopvaardijschepen 
der compagnie van Ostende, verblijft enige tijd te Kanton, maar kan er 
zich niet blijvend vestigen; -f Maastricht 1738. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 256; Poncelet, Nécrologe, blz. 161. 

MENS, van, Jan. 
* Breda 1832, redemptorist, in 1869 naar Suriname -1874. Later pastoor 
te Wjoensdrecht en deken van Bergen op Zoom, waar hij de eerste mili
taire vereniging sticht. 
Vgl. Bossers, blz. 271, 287. 

MENS, van, W. 
* Breda, miss. van Mill Hill in Borneo 1899 ; f In Nederland 1941. 

MENSING, 
Kapelaan in het bisdom Haarlem, vertrekt in 1857 naar Curaçao. 
Vgl. КС, 1857, nr. 18; GV, 78 (1857), blz. 250. 

MERTENS, J. 
Miss. van Mill Hill, in Oeganda 1896-1909; f Zevenaar 1931. , 

MERTENS, Jac. 
* Oosterhout 1867; jezuiet en miss, in Indie 1900. Van 1901-03 werkt 
hij op de Kei-eilanden, vandaar gaat hij naar Moentilan, waar hij overste 
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Is. In 1921 pastoor te Mendoet en in 1922 overste van het novidaat der 
jezuieten te Djokja ; + 1922. 
Vgl. Van der Velden, blz. 304; Van Aemsbergen. blz. 205; HM, 4 
(1922-23), blz. 51. 

MERTENS, Mattheus. 
* Meerssen, witte pater, vertrekt naar Tanganyka, 1900; f 1903 te 
Ubiuta. 

METZ, Georgias. 
* Leeuwarden 1819; jezuïet, in 1862 naar Indie f f Maoemere 1885. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 102, 141. 

MEUFFELS, Jos. 
* 1853; jezuïet en miss. In Brits Honduras 1874; -j- 1931. 
Vgl. HM, 12 (1930-31), blz. 254. 

MEURKENS, Stephanus. 
In 1844 naar Suriname, waar hij 20 jaar werkt. Later deken van Olden-
zaal en pastoor van Enschede. 
Vgl. Bossers, blz. 233 ; Brom, Alfons Ariens, I, blz. 140 ; Brieven In 
CNS, 10 (1844), blz. 388; GV, 54 (1845), blz. 146. 

MEURS, van, Joannes. 
* Amsterdam 1838; jezuïet en miss. In Indie 1871-1891; f Sockaboemi. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 137, 161. 

MEUWESE, Aloisius. 
Vertrekt in 1884 naar Nequally, N.-Amerika. Daar werd hij vicaris-
generaal van het bisdom Karrisberg en geheim kamerheer. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; HM, 7 (1925-26), blz. 50. 

MEUWISSEN, Jac. 
* Breda ; redemptorist en ap. vie. van Suriname 1906 ; f Amsterdam 1916. 

MEIJER, Christiaan. 
* 1819, in 1857 naar Curaçao; f 1874. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

MEIJER, Jan. 
* Delden 1829 ; jezuietmlss. in Indie 1864 ; f 1865. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 103. 

MEIJER, J. 
* Schiedam 1875; miss. van Mill Hill in Madras 1898-1920; f Leiden, 
1933. 

MEIJER. Willem. 
* Zeddam 1838; miss. van Scheut in Mongolië 1866; f 1909 te Sung-
shutsuitze. 
Vgl. De Tijd, 1892, 26 Md; ВіЫ van Scheut, blz. 62. 

MEIJKNECHT, Jos. 
* 1860, in 1887 naar Curaçao; f 1914. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

MIERLO, van, Gerard. 
* Delft 1854 ; jezuietmlss. In Indie 1883-1895. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aemsbergeft blz. 420. 

MIERLO, van, Henri. 
* Soerendonk ; jezuïet, in 1835 naar Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 
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MIKKERS, С. 
* Gemert 1854; norbertijn, kapelaan te Vlijmen en novlcenmeester. In 
18% naar Amerika, is 17 jaar lang pastoor te Bay Settlement, later rector 
te Greensbay; f 1923. 
Vgl. HM, 4 (1922-23), blz. 109. 

MINDEROP. J. 
* Rotterdam 1875; miss. van Mill Hill in Oeganda 1899. 

MOLENAAR, Nicolaas. 
Vertrekt in 1741 naar Curaçao. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt. blz. 202. 

MOONEN, Hubertus. 
* Gulpen 1868 ; lazarist, in 18% naar Brazilië ; f Helden-Panningen 1910. 

MOONEN, Norbertus. 
* Waalwijk 1815; in 1847 naar Indie, waar hij 8 jaar pastoor is te 
Soerabaya; f Semarang 1856. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297; Van Aernsbergen, blz. 92; GV, 66 
(1851), blz. 38. 

MOORSEL, van, Adolf. 
„ * Eindhoven 1825; is miss, in Indie 1854-1886; f Eindhoven 1894. 

Vgl. Taxandria, 26 (1919), blz. 279; Van Aernsbergen, blz. 117, 143; 
Schutjes, II, blz. 291. 

MOURIKS, Gerard. 
* Rotterdam 1804, in 1826 naar Indie, waar hij pastoor is te Semarang 
tot aan zijn f 1 April 1834. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296 ; Van Aernsbergen, blz. 44. 

MOUTARD, 
Miss. in Amerika, vóór 1863. 
Vgl. De Tijd, 1863, 5 October. 

MUITEMAN, Gerard. 
* Utrecht 1842 ; miss. van Scheut in Mongolië 1869-t 1877 te Hongkong. 

MULDER, B. 
* Oldenzaal 1873; miss. van Mill Hill in Borneo 1900; f 1928. 
Vgl. HM, 9 (1927-28), blz. 251. 

MULDER, G. 
* Spanbroek 1876; miss, van Mill Hill in Oeganda 1899. 

MULDER, H. 
* Maastricht 1854 ; jezuietmiss. in Indie 189.1; werkte voornamelijk onder 
de Dajaks op Borneo ; f Weltevreden 1923. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aernsbergen, blz. 160, 302 ; HM, 1 
(1919-20), blz. 118 ; 5 (1923-24), blz. 48. 

MULDER, Laurentius. 
* Gent, G., 1843; dominicaan en miss, op Curaçao 1871; f 1916. 

, Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 
MULKEN, P. 

Jezuietmiss. in Brits-Indië 1894; f 1936. 
Vgl. HM, 17 (1935-36), blz. 183. 

MURÉ, Matemus. 
* Maastricht, franciscanermlss. in het H.Land 1891-f 1932. 
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MUTSAERS, Bernard. 
* Tilburg 1836; jezuietmisB. Indie 1878-t 1918. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299 ; Van Aemsbergen, blz. 276. 

NAS, Jan. 
* Nijmegen, capudjn en lange jaren miss. in Ierland; f Cork 1890. 
Vgl. Neer. Seraph., blz. 216. 

NEDERVEEN, Adolf. 
* Gulpen 1866, redemptorist en miss. in Suriname van 1893-1931; f 1937 
te Wittern. 
Vgl. De Volksmissionaris, 48 (1936), blz. 372. 

NELISSEN, Jac. 
* Mill 1752; priester gewijd in 1781, werd hij pastoor te Overloon en 
te Vierlingsbeek. In 1805 vertrok hij als miss. naar Kaap de Goede Hoop, 
maar moest vanwege de politieke omstandigheden in 1806 terugkeren. In 
1808 vertrok hij naar Indie als eerste ap. pref. van de missie van Batavia ; 
f Batavia 1817. 
Vgl. Van der Velden, blz. 291; Hensen, Het ontstaan van de R.K. missie 
in Ned. Indie, in De Katholiek, 133 (1908), blz. 274; Van Aemsbergen, 

* blz. 33; GV, 1 (1818), blz. 100. 

NEUVEL, 
* Wervershoef 1842; priester gewijd te Rome 1875, werkte hij eerst te 
Tromsö in Noorwegen, daarna in Denemarken, waar hij te Kopenhagen 
een ziekenhuis en de Sacramentskerk bouwde. In 1890 is hij in het land 
om gelden in te zamelen. In 1923 werd hij benoemd tot erekamerheer 
van den paus en provicaris van den ap. vie. ; f 1924. 
Vgl. De Tijd, 1890, 18 Aug., HM, 6 (1924-25), blz. 49. 

NEYBOER, Petrus. 
* Nijmegen 1849; jezuietmiss. in Indie 1890-1913. f Maastricht 1926. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aemsbergen, blz. 256. 

NICOLAS, H. 
* Maastricht, jezuïet, gedurende 50 jaar werkzaam in de missie van 
Bengalen. 

NICOLAYE, J. 
Vanaf 1876 missionaris op Vancouver-eiland, Canada. 
Zie Vancouver-eiland. Herinneringen uit het Missionarisleven, door J. 
Nicolaye, 's-Hertogenbosch, 1917. 

NIES, J. 
In 1900 naar New Orleans, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

NIEUWENHOF, van den, W. J. 
Te Chicago overleed de E.P. W. J. van den Nieuwenhof, van de St. Jo
seph' Society voor de missie onder de kleurlingen. Hij studeerde te 
Gemert. 
Vgl. HM, 6 {1925-26), blz. 127. 

NIEUWENHUIS, Stephanus. 
* 1825, vertrok in 1844 naar Curaçao; keerde terug in 1887 en f 1888. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; Dahlhaus, Mgr. Niewindt. blz. 200; 
КС, 1862, nr. 291. 
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NIEWINDT, Martinus. 
* Amsterdam 1796. Naar Curaçao 1824. In 1842 benoemd tot ap. vie. en 
tit. biss, van Cytrum; f 1860, 12 Jan. 
Vgl. G. J. L. Dahlhaus, Mgr. Martinus Niewindt, eerste apostolische vi
caris van Curaçao, Een levensschets ; G. Zwijsen, Een gedenkdag, 1824-
1924, in HM, 6 (1925-26), blz. 69-74 ; J. Kleintjens, De bisschopswijding 
van Mgr. Niewindt, in BBH, 50 (1933), blz. 147-160; P. Bloemen, Ko
ning Willem II en de bisschopswijding van Mgr. Ν., in BBH, 50 (1933), 
blz. 227-251; J. Kleintjens, Schrijven van Mgr. Niewindt aan Mgr. Bel' 
grado, wiens hulp hij vraagt voor de missionering van het eiland Saba, 
in BBH, 49 (1929), blz. 295-296. 
Brieven in GV, 34 (1835), blz. 91; 35 (1835), blz. 94; 36 (1836), blz. 
244; 37 (1836), blz. 36; 41 (1838), blz. 89; 42 (1839), blz. 32, 133; 43 
(1839), blz. 200; 45 (1840), blz. 31, 291; 46 (1841), blz. 185, 242; 49 
(1842), blz. 195; 50 (1843), blz. 90; 51 (1843), blz. 160, 319, 320; 53 
(1844), blz. 31, 38; 59 (1847), blz. 151; 65 (1850), blz. 34, 80; 68 (1852), 
blz. 34, 308; CNS, 8 (1842). blz. 323; 9 (1843), blz. 393; 10 (1844), 
blz. 198, 207; 14 (1848), blz. 349; 20 (1854). blz. 305. 

NISTELROOY, van, Frans. 
In 1899 naar Boise, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

NOLLEN, H. 
Miss. van het H. Hart, oud-apostolisch prefect van Ned. Nieuw Guinea. 
Keerde in 1922 in Nederl. terug, na een verblijf van 24 jaar in de missie. 
Vgl. HM, 3 (1921-22), blz. 257; 17 (1935-36), blz. 214-225. 

NOLTHENIUS DE MAN, Augustus. 
* Maastricht 1862 ; jezuietmiss. in Indie 1898-t 1939 te Salatiga. ,-, 
Vgl. Van der Velden, blz. 304; Van Aemsbergen, blz. 195. 

NOORT, van, Petrus. 
* 's-Gravenhage ; vertrok naar Suriname 1788, waar hij f 1790. 
Vgl. HM, 21 (1940), blz. 26; Bossers, blz. 53-57. 

NOORT, van de. 
* Dongen; is vóór 1877 pastoor te Putnam, Ν.-Amerika. 

NORTIER, Jan. . 
* Vllssingen, 22 Febr. 1726, uit Protestantse ouders. Tot 1767 is hij 
miss. onder de Indianen van het Raramauragebergte, toen de verdrijving 
der jezuïeten uit Spanje ook deze missie vernietigde. 19 Nov. 1767 werd 
hij met vele andere missionarissen ingescheept, naar Cadix gebracht en 
daar in het gewezen klooster Puerto Santa Maria gevangen gezet. Maria 
Theresia bewerkte door haar gezant te Madrid de vrijlating der priesters, 
die in haar rijk geboren waren en zo gelukte het Nortier, die tot de 
Duitsç missionarissen gerekend werd, in 1796, op een Hollands schip, 
naar Oostende te komen. Hij werd geplaatst in ας jezuietenstatle te 
Tongeren, waar hij tot de opheffing der orde bleef; f Brussel 1808. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 258; N.N.B.W., VIII, blz. 1230; Poncelet, Né-
crologe, blz. 210; Précis historiques, 28 (1879), blz. 146; 41 (1892), 
blz. 505. 

NOYEN, Petrus. 
* Helmond 1870. Miss. van Steil in Zuid Shantoeng, 1894. In 1899 sucht 
hij het missiehuis te Uden. In 1913 ap. pref. der Kleine Soenda-eilanden ; 
f Uden 1920. 
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Vgl. HM, 2 (1920-21), blz. 193; B.Vroklage, Mgr. Petrus Noyen. 
Uden, 1930; De Tijd, 1897, 25 Nov.; KI. 44 (1910-11), blz. 307; Van 
Aemsbergen, blz. 254. 

NUYTEN, Antoon. 
* Breda 1868 ; redemptorist en miss, in Suriname 1894-t 1930. 

NUYTS. Hubert. 
* Bergeijk 1823; kruisheer, vertrok naar N.-Amerika 1850, waar hij ver
bleef tot 1866 ; f Uden 1868. 
Vgl. Taxandria, 27 (1920), blz. 93; Van Hinte, I, blz. 194, 323. 

NYSSEN, G. 
In 1865 naar Baltimore, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

OEVER, ten, Th. 
Komt in 1755 op Curaçao en f 1790. 
Vgl. G.G.L. Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18; KMT, 1 (1917), blz. 46. 

OKHUIZEN, Henri. 
* Schiedam 1862; dominicaan en miss. op Curaçao 1894-1926. f 1929 
te Utrecht. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

OLDENHOVEN, Engelbert. 
* Venray 1842 ; redemptorist, miss. in Suriname 1866-| 1915. 
Vgl. Bossers, blz. 271. 

OMTZIGT, Cornells. 
* Nieuwer-Amstel 1827 ; jezuietmiss. in Indie 1867. Wegens ziekte moest 
hij terugkeren, maar stierf onderweg, 1874. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 118 ; Streit, VIII, 
nr. 2593. 

ONDERWATER, Jordanus. 
* Leiden 1850; dominicaan, werkzaam op Curaçao 1881- f 1891. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

ONEL, Jac. 
* Amsterdam 1861; jezuietmiss. in Indie 1895-1919; f Mariëndaal 1922. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 280. 

OOMS, Bernard. 
* Tilburg 1856; jezuietmiss. In China 1878. In 1883 onderdirecteur, in 
1890 directeur van het observatorium van Zikawei; f Changhai 1931. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 348. 

OORD, van den, Valentinus. 
* Ammerzoden; franciscaan en miss. in Zuid Shansi 1890-f 1891. 

OOSTERLAAN, L. 
* Leidschendam; miss. van Mill Hill, werkte als pastoor in Engeland; 
f Londen 1942. 

OPDENKAMP, Dionysius. 
* Ravenstein 1853; jezuietmiss. in Indie 1887-| 1915 te Malang. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 267. 

OPHOVEN, van, Jan. 
* Montfoort 1829. Vertrekt als diaken naar Indie en wordt daar 1856 
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priester gewijd. Wegens rwakke gezondheid keert hij terug 1858 ; f 
Weert 1907. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298; Van Aemsbergen, blz. 93; GV. 75 
(1855). blz. 219; HM, 16 (1935-36), blz. 253. 

OPPEN, van, Alfons. 
* Maastricht, vertrekt In 1875 naar Hartford, N.-Amerika. Hij is er o.a, 
pastoor te Meudan, Connecticut; f Heerlen, 1940, 90 jaar oud. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

OTTENS, Theodoor. 
ι * Uden 1844 ; miss. van Scheut in China 1870 ; f Scheut 1929. 

Vgl. КС, 1870, nr. 688. 
OTTERDIJK, Bertrand. 

* Schiedam 1869; dominicaan en miss. op Curaçao 1897-f 1911. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

OUD, P. 
* Westwoud, miss. van Mill Hill, in 1888 naar Brits Indie. Later is hij 
werkzaam op Nieuw Zeeland en in de negermissie van N.-Amerika. 
Van 1902-1912 directeur te Roosendaal. 

OUDEN, den, Petrus. 
* Tilburg 1808. In 1848 naar Indie, waar hij werkzaam is te Semarang 
tot 1878. Hij vertrekt in dat jaar terug naar Nederland, maar f onder
weg in de buurt van Napels. De laatste sacramenten werden hem toe
gediend door den lateren kardinaal Lavigerie. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Van der Velden, blz. 297; Van Aemsbergen, 

' blz. 125. 
OUWENS, Theo. 

* Delft 1853 ; frandscaanmiss. in China 18774 ^22 te Sinkehwang. 
Vgl. HM, 3 (1921-22), blz. 51; 4 (1922-23), blz. 179. 

PALINCKX, J. B. 
* Nieuw Vossemeer 1824 ; jezuïet en leraar te Katwijk, toen hij benoemd 
werd voor de missie in Indie. De eerste jezuïet in Indie, 1859. Hij was 
er o.a. aalmoezenier van het expeditiecorps naar Borneo. In 1899 пгип 
hij ontslag als pastoor en vestigde zich te Batavia, waar hij f 1900. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298; Van Aemsbergen, blz. 97, 99, 204; 
Streit, VIII, nr. 805. Van zijn hand verscheen : Verslag van een togt 
door de binnenlanden van Borneo, Arnhem 1862. 

PANKEN, Theodoor. 
Jezuïet en miss. in Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

PAUWELS, Bruno. 
* Groningen 1683 ; jezuïet en miss. op Curaçao 1716-f 1726. 
Vgl. Précis historiques, 28 (1879), blz. 146; Van Hoeck, blz. 146; KM, 
9 (1884), blz. 83. 

PA VERT, van den, Stephanus. 
* 1860 ; dominicaan en miss. op Curaçao 1889-f 1930. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

PAVOORDT, van de. 
Missionaris in 1889 in Dahomey; behoort tot de missionarissen van 
Lyon. 
Vgl. G. Goyau, Apôtres du Christ et de Rome, Parijs, z.d., blz. 204. 
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PAVOORDT, van de, Lucas. 
* Oudewater 1866, franciscaan en miss. In het H.Land en Egypte, 1891-
t 2 Nov. 1922 te Suez. 
Vgl. HM, 4 (1922-23), biz. 178. 

PELZER, P. 
In 1897 naar Santa Fe, Noord-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

PENNARTZ, A. 
In 1873 naar Alton, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. ( 

PENNINGS, B. 
* Gemert 1861. A b prior der norbertijnenmissie komt hij naar Noord-
Amerika, 1893, Bay Settlement, Greenbay. Hij werd abt van West de 
Pere. 
Vgl. HM, 3 (1921-22), blz. 16. 

PERRIENS-, Walter. 
* Roosteren 1867; redemptorist en miss. in Brazilië 1898. Hij is er o.a. 
viceprovindaal ; later pro vicaris In Suriname ; f 1925. 

PERQUIN, G. 
* Drunen, in 1863 naar N.-Amerlka. 
Vgl. De Tijd, 1863, 5 Oct. 

PETERS, A. 
In 1881 naar-Natchez, N.-Amerlka; f 1894. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; De Tijd, 1894, 11 September: De 
laatste dagen van een miásionaris, het afsterven van den E.H. Peters in 
Natchez. 

PETERS, Cornells. 
In Suriname 1828 en hetzelfde jaar f. 
Vgl. Bossers, blz. 199-202. 

PETERS, Theodoor. 
* Bemmel 1829; jezuletmiss. In Indie 1870; f 1871. Als merkwaardige 
bijzonderheid kan vermeld worden, dat de secretaris der loge een rede 
hield bij zijn graf, daar geen priester tijdig aanwezig kon zijn. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 112. 

PETERS, Willem. 
* Venlo 1871; redemptorist en miss. in Brazilië 1899. 

PILLOT, Petrus. 
* Zundert 1855 ; lazarist en miss. In Brazilië 1892-| 1893. 
Vgl. Taxandria. 27 (1920), blz. 138. , 

PLAS, van der, C. 
* Raamsdonk 1843; vertrekt In 1868 naar Richmond, N.-Amerika; f 
1870 te Persburg, Virginia. 
Vgl. Schutjes, II, blz.' 291; Van der Heyden, blz. 382; Taxandria, 27 
(1920), blz. 138. 

PLUYM, A. J. 
* Rotterdam 1808 ; priester gewijd te Keulen 1832 ; was regent van het 
seminarie van het bisdom Haarlem, toen hij intrad bij de passionlsten 
onder de naam: Joseph ab Immaculato Corde Mariae, in 1851. In 1863 
benoemd bisschop van Nicopolis. In 1868 aartsb. van Thyane en vie. 
van het Latijns patriarchaat van Constantinopel ; f 1874. 
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Vgl. De Katholiek, 101, biz. 31; Van den Elsen, biz. 351; De Katholiek, 
65, biz. 364 ; 67, biz. 137 ; De Tijd. 1865, H April, 30 Mei, 21 Aug. ; 
КС, 1863, nr. 351, 354 ; 1870, nr. 693. 

POEL, van de, L. 
In 1865 naar Buffalo, Ν.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, biz. 382. 

POELL, Martlnus. 
* Weert 1845 ; franciscaan en miss, in China 1874. In 1890 benoemd tot 
ut. b. van Cybistra en ар. vie. van Zuid Shansi ; f 2 Jan. 1891. 
Vgl. KM, 15 (1890-91), biz. 263. Van hem verscheen : Dagboek op mijn 
reis over Frankrijk, Italië, Egypte en het H. Land naat China, 's-Bosch 
1875. 

POELS, Petrus. 
* Venray 1851; naar Amerika 1877. W a s kapelaan te Morristown, 
pastoor te Mendhaw, Boonton en Newark. In 1914 neemt hij zijn ontslag 
en keert naar Nederland terug, waar hij zijn intrek neemt in het St. Jozef
klooster te Venray; daar f 1938. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; Paul Flynn, History of the St.Johnfs 
church, Newark, z.j., blz. 76. 

POMPE, Cassianus. 
* Utrecht, franciscaan en miss. in Zuid-Shansi 1889-| 1901. 

PONTUR, J. 
In 1898 naar Ogdensburg, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

PRENGER, A. 
* Millingen 1856, miss. van Mill Hill in Afghanistan 1881 en van 1883 
in Borneo; f 1902. 

PRINCEN, J. 
In 1867 naar Hartford, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

PRINSEN, Lambertus. 
* Zenderen 1777 ; vertrok in 1805 naar Kaap de Goede Hoop en in 1808 
naar Indie. Hij stichtte er de statie Semarang. In 1818 ар. pref. Tot 
herstel van zijn gezondheid keert hij in 1830 terug; werd pastoor te 
Almelo en verbleef als rustend priester enige tijd te Delden en te Riet-
molen; f 1840. 
Vgl. Van der Velden, blz. 291; Van Aemsbergen, blz. 33, 42. 

PRINZEN, Frans. 
* Helmond 1854; jezuietmiss. in China 1879-t 1928 te Zikawei. Hij was 
een broer van de ats zo liefdadig bekend staanden Willem en Antoon 

^ Prinzen. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 347; KM, 9 (1884), blz. 263. 

PULSERS, Jac. 
Van der Heyden, blz. 159 schrijft over hem : „In 1873 the Rector's 
mantle fell upon the deserving shoulders of the Rev. Pulsers, who de
voted years to the college without salary, paying even, so to say for 
the privilege of consecrating his time and his talents to the work by 
many useful donations in the hour of need. Father Pulsers was bom in 
1828, at Waalwijk. Upon the completion of his studies in his native 
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country, he applied himself for some'time to scientific Investigations at 
Malines under the distinguished priest-scientist, father Leva. After his 
stay at Malines he occupied with honor and credit to himself the chair 
of mental and of natural philosophy at the diocesean seminary of Bois-
le-Duc (Haaren). Whilst teaching there he heard of the amerlcan 
Bishop's pressing appeal for priests and he at once answer by resigning 
his honorable charge and by offering his services to bishop Lefevere of 
Detroit. They were of course accepted and, after inducing several young 
priests,and seminarians to accompany him, he left for Michigan, 1855". 
Vanaf 1865 is hij professor van moraal aan het Amerikaans college te 
Leuven en president van 1873-1881. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 159; Schutjes, II, blz. 291. 

PUTMAN, J. 
Is miss. op Curaçao vanaf 1837. 
Vgl. G.G.L. Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18. 
Brieven van hem in: GV, 38 (1837), blz. 186; 39 (1837), blz. 22; 40 
(1838), blz. 189; 41 (1838), blz. 294; 42 (1839), blz. 185; 44 (1840), 
blz. 45; 49 (1842), blz. 29; 59 (1847). blz. 181. 216; 60 (1848), blz. 268; 

* 61 (1848), blz. 310; 62 (1849), blz. 96. 242, 307; 67 (1851), blz. 196; 
69 (1852), blz. 134; 71 (1853), blz. 99; CNS, 4 (1838), blz. 351; 13 
(1847), blz. 277, 297. 
Hij geeft een gebedenboekje uit ten dienste van de katholieke jeugd. 

PUTTEN, van der, Victor. 
* Denneburg 1845; jezuietmlss. in Amerika 1868; f Milwaukee 1908. 

' Vgl. Taxandria, 27 (1920), blz. 141; Van Hoeck, blz. 343; Schutjes, II, 
291. 

PUTTEN, van der, Willem. 
* Stiphout; jezuietmlss. in de Zambesi-missie 1882-1889. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 346. 

RAATGER, G. 
* Rossum 1849; miss. van Mill Hill in Afghanistan 1879 en Madras 
1891. Hij keerde in 1921 terug naar Nederland en f Delden 1932. 

RAYMAKÉRS, Henri. 
* Helmond 1860; miss. van Scheut In Mongolië 1888. Gedurende een 
jaar is hij novicenmeester te Scheut en sticht het missiehuis Sparrendaal 
te Vught. Vertrekt daarna naar de Philippijnen; f Nijmegen 1928. 
Vgl. Bibliographie ven Scheut, blz. 69 ; De Tijd, 1892, 25 April, 14 Oct. ; 
1900, 18 Febr. 

REELICK, WÜlibrord. 
* 's-Bosch 1847. In 1865 als zóuaaf naar Rome, ridder in de orde van 
Sint Silvester en van de Gouden Spoor, ridderkruis van Mentana. Treedt 
in bij de priesters van het H. Hart ; miss, in Ecuador, waar hij wordt 
verdreven. Gaat dan naar de missie van Belgisch Kongo 1898, waar hij 
bijna 30 jaar werkzaam i s ; f Brussel 1931. 
Vgl. HM, 8 (1926-27), blz. 246; 13 (1931-32). blz. 57. 

REGOUIN, Reglnaldus. 
* Cuyk 1861; dominicaan en miss. op Curaçao 1891-1895; dan in Vene-

. zuela ; f Nijmegen 1936. ι 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

RENKIN, Alfons. 
* Echt, jezuietmlss. op de Philippijnen, waar hij werkzaam was aan de 
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sterrenwacht te Manila, 1865-66 ; f 1866. 
Vgl. Van Hoeck^blz. 348, noot 27; Studiën, 77, blz. 449; Strdt, IX, 
nr. 653. 

REIJFFERT, J. 
* Amsterdam 1856; miss. van Mill Hill in Borneo 1885-t 1914. 
Vgl. Father Felix Westerwoudt. blz. 14, 36 ; Streit, VIH, nr. 2631. 

REIJNDERS. D. / 
* Zevenaar 1845 ; wordt priester gewijd in het diocees Salford in Enge
land en treedt dan in te Mill Hill ; vertrekt 1887 naar Punjab. In 1894 
ap. pref. van deze missie ; f 1899. 

REIJNEN, Ceslaus. 
* Nijmegen 1836 ; dominicaan en miss. op Curaçao 1884 ; tit. bissch, van 
Aituria en ap. vie. 1886; •{• 1887. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 38-41, 186; De Tijd, 1887, 7 Juni. 

REIJNEN. Comelis. 
* Wanrooi 1804; in 1838 naar Indie; + 1844 te Padang. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297; Van Aemsbergen, blz. 56; GV, 44 
(1840), blz. 36. 

RICHTERS, Gerard. X 

* Schiedam 1867, werd priester van het H. Hart en miss. in Brazilië 1896-
1909. 

RIELE, te. Jan. 
* 1829, vertrok in 1853 naar Curaçao ; f 1886. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; КС, 1862, nr. 291. 

RIENTJENS, J. 
* Oostmarsum 1852, was eerst 12 jaar kapelaan in het bisdom Utrecht, 
vertrok in 1889 als miss. van Mill Hill naar Borneo; f 1891. 

RIETER, J. 
In 1889 naar New Orleans, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

RIEVERS, 
Is miss, in Noord-Amerika, bisdom Detroit. 
Brieven van hem in GV, 69 (1852), blz. 279; 70 (1853), blz. 32, 80; 
КС, 1868, nr. 595. 

RIKKEN, H. 
* 1863; redemptorist en miss, in Suriname 1892-t 1908. 
Vgl. Schetsen uit Suriname, in KI, 18 (1884-85), blz. 239, 247, 263, 270. 
280, 289, 296, 306, 313^ 320, 328. 

ROBBERS, W . 
* Zevenaar, is pastoor te Covington, N.-Amerika. 
Vgl. KM, 1 (1874), blz. 93. 

ROCHE, Comelis. 
* Best; in 1870 naar N.-Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

ROELANDS, Jac. 
* Amsterdam 1633, als zoon van een calvinistisch predikant, die zich 
later te Boxtel vestigde. Daar kreeg Jacobus een heel ander inzicht in 
de katholieke godsdienst dan hij tot nu toe gehad had. Hij bekeerde en 
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werd jezuïet. Na zijn priesterwijding vertrok hij over Texel en Lissabon 
naar Brazilië en kwam daar aan 1664. Twaalf dorpen won hij voor de 
Kerk onder de onbeschaafde Indianenstammen der Tapuia's. Toen werd 
hij benoemd te Bahia. In 1683 ging hij naar het eiland San Thomé in de 
golf van Guinea, waar hij f 1683. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 256; Précis historiques, 28 (1879), blz. 146. 

ROERMOND, van, Jan. 
* Oss, in 1844 naar Curaçao. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt, blz. 200 ; Schutjes, II, blz. 291; КС, 1862, 
nr. 291. 

ROMBOUTS, Winand. 
* Breda ; miss. van Mill Hill In Punjab 1895 ; later werd hij professor 
te Roosendaal. 

ROMME, Jan. 
* Beek, bij Breda 1837; in 1864 naar Suriname, waar hij redemptorist 
wordt; f 1889. 
Vgl. De Volksmissionaris, 10, bìz. 476; КС, 1864, nr. 388 ; Bossers, blz. 
260 v.v. 

ROOSMALEN, van, Lambertus. 
* Schijndel; op Curaçao 1842-t 1843. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Dahlhaus, Mgr. Niewindt bh. 219; GV, 50 
(1843), blz. 281; CNS, 9 (1843), blz. 143. 

ROOSMALEN, van, Willem. 
* 's-Bosch, vertrekt na 1880 naar Amerika. 
Vgl. Van den Eben, blz. 359. 

ROOSMALEN, 
Vertrekt in 1874 naar Engeland; f 1923 ab deken van Handsworth, 

Vgl. HM, 5 (1923-24), blz. 255. 
ROOY, van, Jan. 

* Oerle 1830; redemptorist en miss. in Suriname 18Ó6-t 1871. 
Vgl. KI, 5 (1871-72), blz. 246: Een man naar Gods hart. In memoriam 
pater van Roog ; Bossers, blz. 264-279. 

ROUGEMONT, de, Frandscus. 
* Maastricht 1624; werd jezuïet in 1641. 1656 vertrokken uit Lissabon 
naar China ; eind 1658 bereikte hij Macao en drong vandaar met p. Ver
biest China binnen. Tot standplaats kreeg hij de stad Tsang-ko. Tijdens 
een vervolging werd hij naar Peking gevoerd en toen naar Kanton ver
bannen, waar hij 6 jaar bleef. In 1671 kon hij naar zijn missie terug
keren ; f 1676. 
In samenwerking met Intorcetta en Couplet schreef hij het werk : Con
fucius Sinamm philosophua, dat in 1687 op last van Lodewijk XIV te 
Parijs werd uitgegeven. Hij schreef ook aan den generaal der jezuïeten 
een memorandum over de opleiding van inlandse geestelijken en een 
kerkelijke liturgie in het Chinees. Van zijn hand is ook: Historia Tartaro-
Sinica nova, Leuven 1673. Verder een vijftal godsdienstige werken in 
het Chinees. 
Vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195; Pfister, I, blz. 333; Van 
Hoeck, blz. 181, 255 ; N.N.B.W., IV, col. 1171; Streit, V, nr. 2275, 2299, 
2300, 2301, 2326, 2333, 2339, 2354, 2389, 2400, 2411, 2415, 2575; Pon-
celet, Nécrologe, blz. 101. 
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RUSIUS, (Ruis) Lambertus. 
* Culenborg 1549, in 1579 naar Indie. Meer dan 30 jaar heeft hij gearbeid 
in de Malabaarse missie; f Colombo, Ceylon, 1611. 
Vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195; Van Hoeck, blz. 253. 

RUTJES, Theodoor. 
* Duiven 1844 ; miss. van Scheut in Mongolië 1867 ; iñ 1883 ар. vie. van 
Oost-Mongolië en tit. b. van Eleutheropolis ; t 1894. 
Vgl. De Tijd, 1883, 17 Dec. ; 1872, 30 Sept. ; 1888, 27 Aug., ¡25 Dec. ; 
1889, 25 Jan. en 5 Nov.; 1890, 30 Juni; 1892, 2 Maart, 28 Maart; GV, 
100 (1868), blz. 101, 168, 232; 101 (1868), blz. 80, 275; КС, 1868, 
nr. 601; KI, 22 (1888-89), blz. 142. Van hem zijn nog bewaard een 200 
brieven, gericht aan zijn familie en bewaard in het Bisschop Hamerhuis 
te Nijmegen. Bibliographie van Scheut, blz. 70. 

RUTTEN, Paulus. 
* Tilburg, in 1847 naar Suriname; f 3 Maart 1850. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Bossers, blz. 233; GV, 61 (1848), blz. 178. 

RUIJTER, de, J. A. 
Is missionaris in Noord-Amerika. 
Vgl. KI, 28 (1894-95), blz. 350; NKS, 1879, nr. 20. 

RIJCKEVORSEL, van, Carolus. 
* 's-Bosch 1846 ; jezuietmiss. in Indie 1891-t 1898. 
Vgl. Van der Vekjen, blz. 302; Van Aemsbergen, blz. 160, 198. 

RIJCKEVORSEL, van, Hubertus. 
* 's-Bosch 1841; jezuietmiss. in Indie 1876. f Maumeri 1876. 
Vgl. Van def Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 119, 121. 

RIJDT, van de, Alfons. 
* Beek en Donk, miss. in Schotland. 
Vgl. Van den Eken, blz. 359. 

RIJN, van, Georgius. 
* 1853, naar Curaçao in 1886. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

RIJT, van der, Martinus. 
Was miss. in Engeland, daarna 12 jaar werkzaam in het vicariaat Agra 
in Indie en f als aalmoezenier te Cawnpore 1871. 
Vgl. Neer. Seraph., blz. 204. 

SADELHOFF, van, Thomas. 
* Huissen 1863; dominicaan en miss. op Curaçao 1891; f 1922. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

SANDERS, Gerard. 
Carmeliet, was van 1894-1898 werkzaam op Curaçao; f 1902. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

SANDERS, Jan. 
* Leiden 1817; vertrok naar Indie 1847, werkte tot 1858 en van 1860-
1862 ; moest toen voorgoed wegens ziekte terugkeren ; f Leiden, 1909. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297 ; Van Aemsbergen, blz. 93, 99, 199. 

SANDERS, Matheus. 
* Breugel; jezuietmiss. in N.-Amerika 1832; f 1868. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Van den Eisen, blz. 353. 
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SANTEN, van. Petrus. 
* 's-Bosch 1837; jezuietmiss. in Indie 1876-1907. Als rustend miss. ver
taalde hij het Handboek der Kerkgeschiedenis van Albers in het Latijn ; 
f Utrecht 1916. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299 ; Van Aemsbergen, blz. 234 ; Streit, VIII, 
nr. 1528. 7 

SCHAAP, Henricus. 
* Amsterdam 1823; redemptorist en miss. in Suriname 1874; ap. vie. 
1880 ; f 1899. 
Vgl. De Volksmissionaris, 12 (1890-91), blz. 411, 449; KI, 22 (1888-89), 
blz. 142 ; Bossers, blz. 287 v.v. 

SCHAEKEN, A. 
In 1876 naar Newark, N.-Amerika. Werkte vooral onder de Neder
landers ; pastoor te Jersey City, waar hij f. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

SCHAEKEN, M. 
In 1869 naar Detroit, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

SCHE(E)PERS, Gerard. 
Eerste ap. vie. van Suriname 1852; f 1863. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 251; GV, 54 (1845), blz. 296; 59 (1847), blz. 
222 ; Bossers, blz. 202-260. 

SCHEER, Jqannes. 
* Gouda, franciscaan en miss. in het H.Land van 1894-t 1938. 

SCHEPPERS, A. W. 
* 1874, dominicaan en miss. op Curaçao 1900-1905; f Amsterdam 1936. 
Vgl. HM, 17 (1935-36), blz. 253. 

SCHERMER, Jan. 
* Wormerveer 1815, in 1844 naar Curaçao; f 1894. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 20, 186; Schermer was de peter van Felix 
Westerwoudt, zie Een Nederlands miss. Father F. Westerwoudt, blz. 4 ; 
HM, 2 (1920-21), blz. 103. 
Brieven van hem in GV, 57 (1846), blz. 244; 60 (1848), blz. 158; 61 
(1848), blz. 252; 65 (1850), blz. 240; 68 (1852), blz. 314; CNS, 16 
(1850), blz. 342. 

SCHERMEISEN, N. 
* Rotterdam, jezuietmiss. op de Phillppijnen 1690. 
Vgl. Précis historiques, 29 (1880), biz. 195. 

SCHETS, Christiaan. 
* Oosterhout 1849; jezuietmiss. in Indie 1890-1904; f Brugge 1921. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aemsbergen, blz. 155, 220 ; HM, 3 
(1921-22), blz. 258. 

SCHEVERS, B. 
* Dinther 1874, norbertijn, in 1897 naar Michigan, N.-Amerika. 

SCHINCK, Jac. 
* Venlo, franciscaan en miss. op Curaçao 1778-1814, daarna in Suriname, 
waar hij spoedig f. 
Vgl. G.G.L. Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18; KM, 9 (1884), blz. 83; 
Bossers, blz. 71-88. 
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SCHMIER, Louis. 
* Lelden 1865, witte pater en miss. In Oeganda 1889-t 1893. 

SCHOENMAKERS, Jan. 
* Waspik 1807 ; vertrok in 1833 naar N.-Amerika, waar hij jezuïet werd. 
Eerst 13 jear werkzaam te St. Louis, dan onder de Sioux-Indlanen. Hij 
vestigde zich bij de stam der Osages en stichtte de statie van St. Fran-
ciscus de Hieronimo, welke een centrum van beschaving werd. In 1869 
kwam dit gebied onder het onmiddellijk bestuur der Ver. Staten en 
trokken de Osages weg. Schoenmakers werd nu pastoor der blanken en 
t 1893. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 342 ; Précis historiques, 6 (1857), blz. 36; Schutjes, 
II, blz. 291; KM, 9 (1884), blz. 393; De Correspondent, 1 (1833), blz. 
180. Brieven in de NB, 1834, nr. 30, 78. 

SCHOLTEN, Joannes. 
* Zifflich 1797, in 1826 naar Indie. In 1831 ap. pref. van de missie van 
Batavia. Zeer veel moeilijkheden met de vrijmetselarij, daarom onder
neemt hij een verlofrds van twee jaar tot herstel van zijn gezondheid 
en om bij de H. Stoel en bij koning Willem II een betere regeling der 
missiezaken te verkrijgen. Hij wordt gepasseerd bij de benoeming van 
een apostolisch vie. daar hij geen persona grata is bij de regering. Jaren
lang blijft hij voor de missie nog werken ; f 1865. 
Vgl. Van der Velden, blz. 292 enz. ; Van Aemsbergen, blz. 33, 43, 53, 
57-58; KMT, 7 (1924), blz. 107-118. 
Van zijn hand: Beknopte beschrijving van de R.K.Zending in N.O.I., 
gedeeltelijk gepubliceerd in de GV, 43 (1839), blz. 173, 255, 296; 44 
(1840). blz. 32, 87, 142, 186, 238, 279. Zie ook GV, 36 (1836), blz. 304; 
37 (1836), blz. 31; 91 (1863), blz. 217-230; CNS, 12 (1846), nr. 32 ; 
Streit, VIII, nr. 168, 206. 

SCHOLTEN, J. 
Werkzaam op Curaçao sedert 1861. 
Vgl. КС, 1862, nr. 291. 

SCHOONHOF, E. 
* Amsterdam ; miss. van Mill Hill in Nieuw Zeeland 1898. 

SCHOONEMAN, Petrus. 
* Ouderdijk, bij Medemblik. Jezuietmlss. in Peru, waar hij te Lima een 
kerk bouwt en de Indianen evangeliseert. Bij de opheffing der soc. van 
Jesus in Spanje, werd hij in de gevangenis geworpen. Het gelukte hem 
te ontsnappen en zo kwam hij, van alles beroofd, te Ostende aan. 
Vgl. Poncelet, Nécrologe, blz. 144. 

SCHOONEN, Adriaan. 
* 1829; in 1849 naar Curaçao, waar hij f 1880. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186 ; КС, 1862, nr. 291. 

SCHRÄDER, Henricus. 
* Deventer 1852; jezuietmlss. In Indie 1890-1906; f Nijmegen 1929. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aernsbergen, blz. 155, 230. 

SCHRAUWEN, Gerard. 
* Princenhage 1839; redemptoristmiss. in Brazilië 1894-1898. 

. Vgl. De Volksmissionaris, 40, blz. 48. 
SCHRAUWEN, Reginaldus. 

* 1831, dominicaan en miss. op Curaçao 1870-1880 ; f Neerbosch 1887. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 
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SCHRAVEN, Hubert. 
* Grubbenvorst 1873 ; lazaristmiss. in China 1899. In 1921 benoemd ap. 
vie. van Chengtlngfu en tit. b. van Amyalee ; f 8 Oct. 1937, vermoord 
door bandieten. 
Vgl. Van den Brandt, blz. HO; HM, 3 (1921-22), blz. 51; 5 (1923-24), 
blz. 129; 19 (1937-38), blz. 184. 

SCHREGEL, Willem. 
* 's-Hage 1873; witte pater en miss. in Unyanyembe 1900; f 1941. 

SCHRODER, Gerard. 
* Geesteren 1864; redemptorist en miss. in Suriname 1888; f 1930. 

SCHUTJES, Henri. 
In 1851 naar N.-Amerika. * Woensel. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. ' 

SCHUURMAN, Sergius. 
* Delft ; franciscaan en miss. in China 1896-| 1904. 

SCHWEITZ, Bernard. 
* Haarlem 1855; jezuietmiss. in Indie van 1883-t 1915 te Madioen. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aemsbergen, bb. 267 ; Streit, VIII, 
nr. 1672, 1678, 1849, 1850. 

SCHWEITZ, W . J. 
* Haarlem 1850; jezuietmiss. in Indie van 1892-1895. In Nederland ver
liet hij de orde. 
Vgl. Van der Velden, bb. 302 ; Van Aemsbergen, blz. 166, 179. 

SEVERENS, Frans. 
* Maastricht 1863; redemptoristmiss. in Brazilië 1899; f 1925. 

SIMONS, ComeÜs. 
* Zierikzee 1865 ; miss. van Mill Hill In Punjab 1895-1912; f Blerik 1934. 
Hij is de schrijver van een missiedrama in 5 bedrijven, Rudolf Aquaviva, 
Roosendaal, 1925. 

SLITS, Egbert. 
* Bakel ; eerst lazarist, daarna wereldgeestelijke in Mexico. *> 
Vgl. Schutjes, II, bb. 291. 

SLIJKERMAN, Pladdus. 
* Zwaag, franciscaan en miss. in China 1892-1907; f 1907. . 

SMARIUS, ComeUus. 
* Tilburg 1823 ; in 1841 naar Amerika, waar hij jezuïet wordt. Wegens 
zijn bijzonder redenaarstalent werd hij bestemd voor de kansel en hield 
conferenties in haast alle grote steden. Hij kreeg de naam van den 
„Lacordaire van Amerika" ; f Chicago 1870. 
Van Hoeck, bb. 342; KM. 1 (1874), blz. 114; КС, 1870, nr. 689. 

SMEEK, N. 
* 's-Hage 1870 ; miss. van Mill Hill in Borneo 1900-1920. f 1935. 

SMETS, Adriaan. 
* Dommelen 1867; priester gewijd te Jeruzalem 1892; werd in 1919 be
noemd visitator apostolicus van Mésopotamie en tit. aartsb. van Gangara. 
Woont sedert 1930 te Rome. 
Vgl. HM, 4 (1922-23), bb. 114; bb. 129-130; De Tijd, 1942, 30 Sept. 
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SMIERS. J. 
* Anna Paulowna 1858 ; miss, van Mill Hill in Nieuw Zeeland 1888. 

SMIT, Antonius. 
* Utrecht 1836; jezuietmiss. in Indie 1871; f Magelang 1904. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299 ; Van Aemsbergen, blz. 222. 

SMIT, Bernard. 
* 1806 ; in 1832 naar Curaçao ; f 1873. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. Brieven van hem in GV, 41 (1838), 
blz. 30; 60 (1848), blz. 154; 61 (1848), blz. 251; 62 (1849), blz. 37; 
CNS, 14 (1848), blz. 98. 

SMIT, H. 
Is pastoor te San Francisco, Ν.-Amerika en keerde in 1924 terug. 

SMIT, Gerard. 
* Dokkum 1856 ; jezuietmiss. in Indie 1888 ; is aalmoezenier tijdens de 
Lombok-expeditie ; f 1896. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aernsbergen, blz. 181. 

SMITS, J. A. H. 
* Gemert, miss. in Engeland. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 358. 

SMITZ, Constantinus. 
* Grave 1857; dominicaan en miss. op Curaçao 1884-1908; f Arnhem 
1909. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

SMOOR, Cornelius. 
* Oud Gastel 1872; witte pater, in 1899 naar Oeganda. 

SMORENBURG, A. E. 
* 1827; lazarist en miss. in China. Daar gaat hij over naar de congre
gatie van Scheut ; keerde terug in Nederland 1870 ; pastoor te Breevoord 
en later te Wijk bij Duurstede. Rustend priester sedert 1900; f 1904. 
Vgl. Brieven in GV. 73 (1854), blz. 156, 343; 74 (1855), blz. 181, 276; 
75 (1855), blz. 95; 76 (1856), blz. 84, 151; 77 (1856), blz. 186; 79 
(1857), blz. 201; КС ,1870, nr. 688. 

SNOEIJS, H. 
* Terheiden 1876, vertrekt in 1900 naar Noorwegen, is er kapelaan te 
Kristlansand, pastoor te Tromsö, Bergen en Oslo. Sedert 1925.geheim 
kamerheer en directeur van de St. Francisais Xaverius Zusters. 

SOER, Aloisius. 
* Oldenzaal 1853; jezuietmiss. in Amerika 1882; van 1886-1932 miss. 
in het Rotsgebergte; •f Glacierco, Montana, 1931. 

SONDAAL, Leonard. 
* Amsterdam 1867; jezuïet, naar Indie in 1900. 
Vgl. Van der Velden, blz. 304 ; Van Aernsbergen, blz. 205. 

SOOS, Jan. 
* Gouda; franciscaan en miss. in het H.Land 1888-f 1919. 

SPEE, Jac. 
* Delft 1863 ; witte pater, in 1897 naar Kongo ; f 1907 te Boudewijnstad. 
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SPIERINGS, Augustus. 
* Uden 1828, capudjn, miss. to Amerika 1859 ; f Antwerpen 1892. 
Vgl. Uni Trinoque, 2, blz. 226-235. 

SPIERINGS, Fidells. 
* Uden 1827 ; capudjn en miss. in Amerika 1850 ; f 1868. 
Vgl. Van Hinte, I, blz. 322 ; Uni Trinoque, 2, blz. 109. 

STAAL, Theodoor. 
* Velp 1813 ; in 1842 naar Indie ; na de verbanning van Mgr. Grooff is 
hij de enige rechtmatig dienstdoende geestelijke in deze missie. Vermoord 
door zijn bediende 1847. 
Vgl. Van der Velden, blz. 297; Van Aemsbergen, blz. 70; GV, 59 
(1847), blz. 96; CNS, 12 (1846), blz. 233. 

STAAL, Walter. 
* Velp 1839; jezuietmiss. in Indie 1875. In 1893 tit. b. van Mauricastro 
en ap. vie. van Batavia; f in de Bandazee 1897. . 
Vgl. Van der Velden, blz. 295; Van Aemsbergen, blz. 172; KI, 28 
(1894-95), blz. 257. 

STAPPERS, Jan. 
* Grubbenvorst 1841; lazarist, van 1870-1899 werkzaam in Ecuador. Hij 
was zeer bevriend met Garda Moreno. Later, misschien wel in verband 
met die vriendschap, moest hij het land verlaten. Van 1899-1922 is hij 
werkzaam in Columbia, bijna voortdurend als overste of professor aan 
een seminarie ; f 1922 te Cali, Columbia. 
Vgl. HM, 5 (1923-24), blz. 49. 

STARTZ, Engelbert. 
* Maastricht 1837 ; redetaptorist en miss. in Suriname 1872-1881; f Wit
tern 1887. 
Vgl. De Volksmissionaris, 12 (1890-91), blz. 363^366. 

STEENEMAN, Jan Baptist. 
* Brielle 1853 ; miss. van Scheut in Mongolië 1878 ; f Ili 1918. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 76. 

STEENWIJK, Everardus. 
* Rotterdam 1828, capudjn en miss. in Amerika 1862. 
Vgl. Uni Trinoque, 5, blz. 111, 127. 

STEINS BISSCHOP, Walter. 
* Amsterdam 1810 ; jezuïet, vertrekt In 1853 naar de missie van Bombay. 
In 1854 aangesteld tot superior en in 1856 tot provicaris. 1860 benoemd 
bisschop van Bombay en te Brussel gewijd. In 1867 volgde zijn benoe
ming tot tit. aartsb. van Bosra en ap. vie. van Calcutta. Daar gaf hij 
de eerste stoot aan het bekeringswerk onder de Hindoes in Oost-Ben
galen. In 1870 woonde hij het Vat. Concilie bij. Wegens ziekte vroeg hij 
ontslag 1877 en keerde naar Europa terug. In 1879 kreeg hij het bisdom 
Auckland te besturen in Australië ; f Sydney 1881. 
Vgl. Précis historiques, 30 (1881), blz. 256, 742; KM, 1 (1874), blz. 19, 
waar een gedicht gepubliceerd wordt, overgenomen uit de Volksalmanak 
voor Nederlandsche Katholieken, 1855, blz. 167, bij zijn vertrek naar de 
missie ; КС, 1862, nr. 271; Van Hoeck, blz. 346. 

STENMANS, Th. 
In 1897 naar New Orleans, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 
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STIPHOUT, Cornells. 
* Sambeek 1856 ; jezuletmiss. In Indie 1885-1921; f Nijmegen 1940. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aernsbergen, blz. 138, 288. 

STOPPEL, Joannes. 
Franciscaan, werkzaam op Curaçao 1816-t 1818. 
Vgl. G.G.L. Tijdschrift, 2 (1839), blz. 18; HM, 12 (1930-31), blz. 35. 

STRAETEN, van der. 
Witte pater en miss. in Centraal Afrika; f te Mpala, Belgisch Kongo. 
Vgl. De Tijd, 1888, 30 Aug. ; KI, 25 (1891-92), blz. 214. 

STRAETEN, M. 
In 1883 naar Oregon, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

SUERMONDT, Laurentius. 
* Ravensteln 1862; dominicaan en miss. op Curaçao 1891-1901; f Neer-
bosch 1921. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188 ; De Tijd, 1898, 30 Oct. 

SUMBRINK, Henri. 
* Woerden 1862; redemptorist, naar Suriname 1894; f 1914. 

SWAGEMAKERS, Daniel. 
Jezuïet en miss. in N.-Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291. 

SWART, de, Lodewijk. 
* Princenhage 1864; redemptorist en miss. in Suriname 1893-1913; f 
Wittern 1934. 
Vgl. Het Petrus Donders Tijdschrift, 15 (1934), blz. 9. 

SWEENS, J. 
In 1892 naar Nequally, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

SWEERE, Adriaan. 
* Zevenbergen; jezuietmiss. in Amerika 1367. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Van Hoeck, blz. 343. 

SWIETEN, van, Th. 
* Amsterdam 1854; jezuietmiss. in Indie 1890-·|· 1925 te Semarang. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aernsbergen, blz. 155, 317 ; Streit, 
VIH, nr. 1673, 1936. 

SWINKELS, Amold. 
* 6 Jan. 1824 te Maren, priester 1848, kapelaan te Voorburg ; in Suri
name 1854-1866. 
Vgl. Bossers, blz. 246-265. 

SWINKELS, Joannes Baptist. 
* Woensel 1810 ; priester gewijd in 1834 ; gedurende enige tijd was hij 
leraar aan het college te Oudenbosch, daarna rector der Latijnse school 
te Helmond. Hij was bestemd directeur te worden van een op te richten 
seminarie op Curaçao. Toen werd hij redemptorist en was van 1854-
1865 provinciaal. In 1865 werd hij benoemd tot tit. b. van Armorium en 
ap. vie. van Suriname ; f 1875. 
Vgl. KI, 9 (1875-76), blz. 962; Schutjes, II, blz. 291; КС, 1871, nr. 744. 
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Brieven in De Tijd, 1856, 23 Jan.; 1862, 14 Jan.; GV, 75 (1855), biz. 
148, 198; 78 (1857), biz. 41; Bossers, biz. 261 v.v. 

TAKKEN, P. 
* Ledeakker; kruisheer en miss, op Curaçao 1849, maar spoedig terug. 

TAKKEN, Willem. 
Limburger van geboorte en kapelaan te Neeroeteren voor hij naar 
Amerika vertrekt. Van 1874-1884 is hij pastoor der Nederlanders in 
Wisconsin, en later te Bay Settlement. 
Vgl. КС, 1868, nr. 595. 

TEGELEN, van, Bruno. 
* Baarloo; franciscaan, miss, in het H.Land 1893-t 1927. 

TEMPEL, van den, Petrus. 
* Rotterdam 1868; dominicaan en miss, op Curaçao 1897-1899; + Huis-
sen 1937. 
Vgl. Gouden Jubileum, biz. 188. 

TERKEN, Petrus. 
* Mierlo ; miss, in Engeland. 
Vgl. Van den Elsen, blz. 359. 

TERMAAT, Gerard. 
* Amhem 1873, witte pater, miss, in Kongo 1898-| 1904 te Lukulu. 

TERSTAPPEN, Adrianus. 
Is miss, in Suriname 1828, maar keert wegens ziekte na 14 maanden 
weer terug. 
Vgl. Bossers, blz. 203 ; NB. 1829, 10 Nov. 

TERWINDT, Arnold. 
* Pannerden 1825 ; jezuietmiss. in Indie 1864 ; 14 jaar missieoverste en 
pastoor te Soerabaya; f 1892. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 167. 

TEURLINGS, W. 
In 1894 naar New Orleans, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

THEUNISSEN, Arnold. -
* Venlo 1874 ; lazaristmiss. in China 1898-| 1900. 
Vgl. Van den Brandt, blz. 136. 

THIEL, van, Henri. 
* 's-Bosch 1865, witte pater, in Nyanza 1894-| 1911 te Nakatende. 

THIJSSEN. Adriaan. 
Vertrekt in 1826 naar Indie. In 1844 gesuspendeerd wegens schandalige 
geldzucht en woeker, slecht zedelijk gedrag en drankmisbruik ; tevens 
werd hij door gouvemementsbesluit uit zijn bediening ontslagen. In 1845 
terug naar Nederland, waar hij f Den Haag, 1877. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296 ; Van Aemsbergen, blz. 56. 

TIMMER, Bonlfacius. 
* Haarlem, franciscaan en miss. in China 1884-ф 1903. 

TIMMER, Odoricus. 
* Haarlem 1859, franciscaan en miss. in China 1883. Eerst was hij daar 
rector van het klein seminarie in de provincie Houpe ; in 1888 vertrok 
hij naar Chansi, om in het zuidelijk gedeelte van deze provincie het 
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vicariaat Luanfu te helpen oprichten. In 1900 werd hij benoemd tot ap. 
vie. van dit vicariaat en tlt. b. van Druzipare. Hij bracht het vicariaat 
tot grote bloei. In 1927 nam hij ontslag ; -f 1943. 
Vgl. HM, 2 (1920-21), blz. 151-153; 4 (1922-23), blz. 243; 8 (1926-
27), blz. 65-70. ' 

TIMMERS, Maurits. 
* Sittard 1857; jezuietmiss. in Indie 1893. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303 ; Van Aemsbergen, blz. 170 ; Streit, VIII, 
nr. 1939. 

TIMMERMANS, Alfons. 
* Heimond 1856; redemptorist en miss, in Suriname 1885-1905; f 1906. 

TIMMERMANS, Jan. 
* Maastricht 1835; to 1865 naar Indie; daar brak hij al zijn verplich
tingen als priester en katholiek ; werd gesuspendeerd en vertrok in 1877 
naar Europa. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, blz. 122. 

TOOREN, van, G. 
* Amsterdam 1853; redemptorist en misa, in Suriname 1881; f 1931. 

TROOSTENBERGHE, van, G. 
In 1873 naar Louisville, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

TULKENS, Mathias. 
* Stamprooi 1844 ; redemptorist en miss. ta Brazilië 1893 ; f 1915. 
Vgl. HM, 3 (1921-22), blz. 162. 

UDEN, van, Aemilius. 
* Dinther 1869; franciscaan en miss. in China 1898; f Luanfu 1925. 
Vgl. HM, 7 (1925-26), blz. 246. 

UIT DE WILLIGHEN, Joannes. 
* Oud Gastel 1866; miss. van Scheut ta China 1892-t 1911 te Hata. 

UYTRECHT, van, Antonius. 
* Eersel ; als miss. in Engeland. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 359. 

VAESSEN. Jan. 
* Hoensbroek 1876; lazarist en vertrekt in 1897 naar Zuid-Amerika ; is 
daar lang overste in seminaries ; thans werkzaam te Forteleza. 

VAESSEN, Willem. 
* Hoensbroek 1873; lazarist, in 1898 naar Brazilië, Is daar lange jaren 
overste van verschillende huizen ; thans vice-provindaal der Nederlandse 
lazaristen in Brazilië. 

VALCKENBORGH, van, Nlcolaas. 
* Maastricht 1681; jezuïet en vertrok in 1717 naar Chili, maar lijdt onder
weg schipbreuk. 
Vgl. Précis historiques, 28 (1879), blz. 146 ; Van Hoeck, blz. 258 ; Pon-
celet, Nécrologe. blz. 142 ; Streit, VIII, nr. 374. 

VEER, van der. Jozef. 
* Leeuwarden 1859; dominicaan en miss. op Curaçao 1886; f 1932. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 
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VELDEN, van der, Alolsius. 
* Woensel ; jezuietmiss. in Amerika 1882. Pionier der St. Labre-missie ; 
f als kapelaan der Ignatiuskerk te Portland, 1925. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 344 ; Van Hoeck, De manke zwartrok, tevens-
schets van ρ. Al. van der Velden, 1938. 

VELDEN, van der, Arnold. 
* Eindhoven 1862; jezuietmiss. in Indie 1890; f Flores 1918. 
Van hem is : De R.K. Missie in N.O.I. 1808-1908. Een historische schets, 
Nijmegen 1908. Vgl. Van Aemsbergen, blz. 198. 

VELDEN, van de, Libertus. 
Is kapelaan op Curaçao in 1802. 
Vgl. G.G.L. Tijdschrift. 2 (1839), blz. 18. 

VELSEN, van, Antonius. 
* Overveen 1865 ; jezuietmiss. in Indie 1897. Tot 1921 werkt hij in de 
Minahassa, waar hij het katholiek onderwijs grondvest door het stichten 
van een opleidingsschool voor inlandse onderwijzers. Ook is hij stichter 
van het eerste inlandse maand-blad: Geredja Katholik. In 1924 benoemd 
tot ap. vie. van Batavia. Keerde in 1933 terug en f Amsterdam 6 Mei 
1936. 
Vgl. Van Aemsbergen, blz. 247; HM. 6 (1925-26). blz. 129-132; 18 
(1936-37), blz. 60; Streit, VIII, nr. 1879. 

VELDHUYSEN DE MARE, Gerardus. 
* Ravenstein 1810; capucijn en miss. op Curaçao 1849-1852; f Handel 
1880. 
Vgl. Franciscaansch Leven, 15 (1932); blz. 132 ; Neer. Seraph., blz. 209 ; 
GV, 52 (1844), blz. 93-100; 53 (1844), blz. 64. 

VEN, van de, H. 
In 1886 naar Helena, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

VEN, van de, Cornells. 
* Oirschot 1865 ; in 1890 naar Amerika. In 1904 bisschop van Natchi
toches, in 1910 van Alexandria; f Shreveport 8 Mei 1932. 
Vgl. Van Hinte.II, blz. 280. 513. 

VENNE, van der, Reginaldus. 
* Nijmegen 1846 ; dominicaan en miss. op Curaçao 1873-1883 ; f Hulssen 
1907. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

VERBEEK, Gerard. 
* Venray 1820; redemptorist en miss. in Suriname 1866-1884; -j- 1885. 

VERBERKT. Martinus. 
* Boxmeer 1874 ; passionisi en miss. in Bulgarije, 1898-t 1936. 

VERBRAAK, Henricus. 
* Rotterdam 1835 ; jezuiet en miss, in Indie 1872. Daar werd hij aal
moezenier bij het leger in Atjeh; f Magelang 1918. 
Vgl. Van Aemsbergen. blz. 117, 138, 275 ; Streit, VIII, nr. 1818 ; KI, 44 
(1910-11), blz. 239. 

VERHAAG, L. 
* Grubbenvorst, in 1872 naar Oregon, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 
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VERHAEGH, Jac. 
* Velden 1831; in 1856 naar Indie. Keerde in 1863 terug, maar f onder
weg. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aemsbergen, bh. 102 ; КС, 1863, 
nr. 363. , 

VERHAGEN, A. 
In 1892 naar Nequally, N.-Amerlka. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382 ; Van Hlnte, II, blz. 242. 

VERHEVEN, ComeÜs. 
* Roosendaal 1860; redemptorlstmiss. in Suriname 1885; f 1939. 
Vgl. HM, 20 (1939), blz. 208; Het Petrus Donders Tijdschrift, 19 (1939), 
blz. 171; 20 (1940), blz. 16. 

VERHEVEN, Leonard. · 
* 1866 Roosendaal; redemptoristmls$. In Suriname 1894. 

VERHOEF?, W. 
* Utrecht ; kraisheermiss. in Amerika 1855-f 1878. 
Vgl. Van Hinte, I, 324. 

VERHOEVEN, Antonius. 
* Berlicum ; miss. in Engeland, waar hij f 1870. 
Vgl. Van den Eisen, blz. 356 ; КС. 1870, nr. 688, 689. 

VERMAAT, J. 
In 1897 naar Helena, N.-Amerika. 
Vgl. Van, der Heyden, blz. 382 ; Van Hinte, II, blz. 257 schrijft over 
dezen geestelijke : „Bij de kolonlsatiën in 1913 verleende vooral de 
Nederlandse pastoor J. M. Termaat zijn steun, die als agent van de Great 
Northern in het begin van 1914 naar België en Nederland vertrok voor 
het werven van nieuwe kolonisten, terwijl hij tevens met de Valier Farm 
Sales Company in betrekking stond. Dit verklaart zijn voornemen van 
de stichting ener Belgisch-Nederlandse volksplanting te Valier, waar 
reeds enige Belgen woonden en waar het land door de Valier Montana 
Company van het nodige bevloeiingswater werd voorzien tegen behoor
lijke betaling. De goede pastoor loofde op verschillende lezingen, o.a. 
te Roosendaal, het Montana-land, waar volop werk zou zijn te krijgen, 
prees in het bijzonder de landen rond Valier, welker geschiktheid voor 
de ooftbouw, zelfs met afbeeldingen werd toegelicht, vergat echter ge
heel en al op de onmisbare irrigatie met daaraan verbonden onkosten te 
wijzen. Een groot aantal Belgen en Nederlanders is hem toen gevolgd 
naar Valier, waar tot hun bittere teleurstelling geen vruchtbomen te zien 
waren. De kolonisten waren dan ook vol bittere verwijten. Vermaat 
heeft dit „paradijs" spoedig verlaten en is naar Noord-Dakota gegaan, 
waar hij sedert zijn priesterlijke functie heeft opgevat". 

VERMEER, Philip. 
* 1868; van de Congregatie van O.L. Vr. Moeder van Barmhartigheid, 
van 1886-1891 miss. op Curaçao. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

VERMEULEN, Frans. 
* Etten 1854; jezuietmiss. in Indie 1889-1891; f 1911 te 's-Hage. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302; Van Aemsbergen, blz. 162. 

VERSCHUEREN, Arnold. 
* Weert 1832; lazaristmiss. in Brazilië 1859. Van 1872-1879 is hij overste 
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van het groot-seminarie van het bisdom Rio de Janeiro en In 1879 visi
tator der lazaristen in Brazilië ; f 1880 te Rio. 

VERVERS, Emmanuel. 
* Roermond 1676 ; jezuietmlss. In Chili 1708-t 1738. 
VgltPrécis historiques, 28 (1879), blz. 146; Van Hoeck, blz. 258. 

VERVOORT, Otto. 
* Sambeek, franciscaan en miss. in Brazilië 1900-f 1940. 

VERWIJST, Chrysostomus. 
* Uden 1841; vertrekt 7 jaar oud met zijn ouders naar Amerika, waar hij 
priester wordt en miss. onder de Chlppena-Indlanen. Later wordt hij 

* franciscaan; f 1926. 
Vgl. HM, 7 (1925-26), blz. 177. i 

VETTE, de, С 
* Vlaardingen ; miss. van Mill Hill in Borneo 1900-| 1906. 

VEULEMANS, 
Vertrekt met С. Nerinckx ta 1821 naar N.-Amerika. 
Vgl. Laveille, Le Père de Smef, I, blz. 14. 

VIEGEN, J. 
* 1871; miss, van het H.Hart op Rabaul 1897-1904, daarna tot 1920 op 
Ned. Nieuw Guinea; f Stein 1936. 
Vgl. HM, 18 (1936-37), blz. 186. 

VISSCHER, de, J. 
* Rotterdam 1632; jezuietmlss. op Malabar. 
Vgl. Précis historiques, 29 (1880). blz. 195. 

VISSCHER, de, J. В. 
* Rotterdam; jezuietmlss. in Mexico 1633; f San Lucas, Spanje, 1674. 
Vgl. Poncelet, Nécrologe. blz. 78. 

VISSER, Nico. 
* 's-Hertogenbosch 1855; jezuietmlss. in Indie 1895; f Bandoeng 1915. 
Vgl. Van der Velden, blz. 303; Van Aemsbergen, blz. 179, 266; Streit. 
VIII, nr. 2703. 

VLIERDEN, van, Henricus. 
* Maastricht 1608, jezuïet en vertrokken naar China in 1644. 
Vgl. Précis historiques, 29 (1880), blz. 195; Van Hoeck, blz. 255. 

VLOKHOVEN, van, Willem. 
* Woensel 1834 ; redemptorist en miss, in Suriname 1871-f 1896. 

VOCHT, de, Louis. 
* Oirschot 1860 ; miss. van Scheut In Mongolie 1895-t 1899. 

VOLLEBREGT, Arnold. 
* Delft 1853 ; capucijn 1874, verlaat de orde in 1891 en vertrekt naar 
Amerika; f Liberty, als pastoor van St.Brigida, 1921. 
Vgl. BCH, blz. 26. 

VOLLEBREGT, Simon. 
* Delft 1857; vertrekt in 1890 naar Amerika, .waar hij pastoor is der 
H. Hartkerk te Newport, Oregon ; f 1924. 
Vgl. BCH, blz. 26. 
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VOLLERS, Hubert. 
* Maastricht ; jezuietmiss. in de Zambesi-missie 1884. 
Vgl. Précis historiques, 34 (1885), blz. 84; Van Hoeck, blz. 346. 

VONCKE. Gerard. 
-* Raalte 1862 ; miss. van Scheut in Mongolië 1896-t 1906 Meikoeiingtze. 

VOOGEL. Frans. 
* Amsterdam 1847; jezuietmiss. in Indie 1879-1898; f Groningen 1928. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300; Van Aemsbergen, blz. 126; KI, 28 
(1894-95), blz. 296; HM, 9 (1927-28), blz. 251. 

VOOGEL, G. 
* Amsterdam 1854 ; jezuietmiss. in Indie 1886-1889 ; f 1930. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 142, 151. 

VOORVELT, Fredericus. 
* Amsterdam 1866 ; franciscaanmiss. in Brazilië 1900-1906 ; f Rotterdam 
1906. 
Vgl. HM, 2 (1920-21), blz. 221; Gedenkschrift o.f.m. in Brazilië, blz. 20. 

VRANCKEN, Petrus. 
* Montenaken 1806 ; priester 1829 ; pastoor te Sittard 1838 ; in 1847 be
noemd tot tit. b. van Colophon en coadj. van den ap. vie. van Batavia ; 
in 1848 naar Indie; 1855 Romeins graaf en assist, b. bij de pauselijke 
troon; in 1869 gaat hij naar het Vat. concilie. Hij krijgt van den paus 
het gouden borstkruis, gedragen door Pius VII te Fontainebleau. In 1874 
vraagt hij ontslag ; f Hasselt 1879. 
Vgl. Van der Velden, blz. 292; KI, 12 (1879-80), blz. 504; De Katho
liek, 76 (1879), blz. 67; Van Aemsbergen, blz. 111, 114 v.v. ; Streit, 
VIII, nr. 504, 505, 658, 977; BBH, 52 (1935), blz. 365-442 en 53 (1935), 
blz. 1-65. 
Brieven van hem in De Tijd, 1849, 26 Oct. ; GV, 61 (1848), blz. 79, 243 ; 
63 (1849), blz. 144, 290; 66 (1851), blz. 51, 245; 73 (1854), blz. 41; 
CNS, 16 (1850), blz. 270. 

VREDEVELD, Nicolaas. 
* Dordrecht 1803, in 1833 naar Indie, doet een dienstreis naar Celebes 
en de Molukken, maar wordt wegens ergerlijk zedelijk gedrag gesuspen
deerd in 1836. In 1838, daar beterschap intrad, werd hij voorlopig aan
gesteld tot pastoor te Soerabaya, maar in 1840 verzocht de ap. pref. den 
'G.G. hem uit Indie te verwijderen. Hij keerde naar Nederl. terug, waar 
hij spoedig tot inkeer kwam; f Wijk aan Zee, 1866. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296; Van Aemsbergen, blz. 51. 

VRIES, de, Henri. 
* 1819, in 1849 naar Curaçao; f 1890. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186 ; De Tijd, 1869, 25 Juni ; 1877, 4 Oct. 

VRIES, de. Jan. 
* Huins ; jezuietmiss. in Indie 1863. Onderneemt als missieoverste be
langrijke visitatiereizen ; f Soerabaya 1887. 
Vgl. Van der Velden, blz. 298 ; Van Aerrtsbergen, blz. 107, 108, 120, 
145; KI, 20 (1886-87), blz. 379; Streit, VIII, nr. 2437. 

VRIES, de, Jos. 
* Gerwen; miss. in Amerika. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Van den Eisen, blz. 356. 
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VULLINGHS, Α. 
In 1892 naar Vancouver, N.-Amerlka. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

VUYLSTEKE, Gregorlus. 
* Delfshaven 1869; dominicaan en miss, op Curaçao 1896-1904; van 
1904-1910 in Portorico. In 1910 benoemd tot ар. vie. van Curaçao; f 
1930. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188 ; HM, 2 (1920-21). blz. 48 ; 8 (1926-27), 
blz. 193. Hij vertaalt het werk van Paolo Manna, Werklieden zijn er 
weinig, Amsterdam, 1922. 

VIJGEN, E. 
In 1864 naar Hartford, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

WAANDERS, Henricus. 
, * Ankeveen. In 1810 pastoor te Soerabaya. Wordt wegens blindheid 

eervol ontslagen in 1827 ; f 1833. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296 ; Van Aemsbergen, blz. 35, 37, 39 ; De 
Katholiek, 133 (1908). blz. 287. 

WAELEN, Alexander. 
* Oensel-Beek 1851; lazaristmiss. in China 1878 ; f 1917. 
Vgl. Van den Brandt, blz. 90; Bulletin Catholique de Pékin, 5 (1918), 
blz. 6-7.' 

WAESBERGHE, van, E. 
In 1893 naar Natchez, N.-Amerika. Pastoor te Pawhuska, Oklahama. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382; HM, 6 (1924-25), blz. 236. 

WAGENAAR, D. 
* Woudsend; miss. van Mill Hill in Kasmir 1889. Van 1900-1915 ар. 
pref. van Punjab. In 1919 sücht hij huize Vrijland te Arnhem ; -f 1942 
te Oosterbeek. 

WAHLEN, Raymundus. 
* 1871 Alkmaar; dominicaan en miss. op Curaçao 1898. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

WALLE, Joannes. 
* Gorcum 1869; redemptorist en miss. in Suriname 1894; f 1938 Para
maribo. 
Vgl. Het Petrus Donders Tijdschrift, 18 (1938), blz. 190. 

WALTERS, Cornells. 
* bij Nijmegen ; f als miss. in Amerika 1844. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; De Correspondent, 1 (1833), blz. 180; GV, 
43 (1839), blz. 184. 

WARDT, van der. 
Missionaris in Amerika. 
Vgl. De Morgenstar, 2 (1832), blz. 20. 

WASSINK, Bernard. 
* Lichtevoorde 1856; redemptoristmiss. in Suriname 1891-t 1917. 

WATERREUS, J. 
* Scheveningen; miss. van Mill Hill In Brits Indie 1887; f 1919 te 
Scheveningen. 
Vgl. De Tijd, 1919, 3 Mei. 
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WATERSCHOOT, van, J. 
* Hontenisse; in 1863 naar Detroit, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, biz. 382 ; De Tijd. 1862, 5 Oct.; КС, 1863, nr. 353. 

WAYENBURG, van, Paul. 
* Amsterdam 1853; redemptorist en miss, in Brazilië 1898-1901; f Rot
terdam 1920. 

WEDDING, Philip. 
* Amsterdam 1783; komt in Indie 1809; werkzaam te Batavia. Wegens 
zijn gedrag tijdens een cholera-epldemie, werd hij benoemd tot ridder 
in de orde van den Nederl. Leeuw. Hij was lid van het Batavia's Ge
nootschap van Kunsten en Wetenschappen, bestuurslid van het „Ja-
vaansch menschllevend Genootschap tot vrijmaking der slaven en tot 
bescherming der vrijgelatenen". Op verzoek van den Engelsen gouver
neur, brengt hij van 1813-1816 de koloniale archieven In orde. Tekenend 
voor de verdraagzaamheid in de Engelse tijd, is, dat hij lid is geweest 
van de sociëteit „De Harmonie" en zelfs secretaris van het Nederl. 
Bijbelgenootschap; f 1825. 
Vgl. Van der Velden, blz. 296 ; Van Aemsbergen, blz. 35, 37, 38 ; De 
Katholiek, 133 (1908), bb. 277; Streit, VIII, nr. 127; Algemçene Konst 
en Letterbode, 2 (1825), blz. 402 en 3 (1826), blz. 406 : Levensbijzonder-
heden van Ph. Wedding, pastoor en directeur van het Bat^Gen. van K. 
en W. 

WEE, van der, Antoon. 
* Kaatsheuvel 1871; witte pater, naar Unyanyembe 1895. 
Vgl. KI, 29 (1895-96), blz. 137; HM, 2 (1920-21), blz. 12-14. 

WEERD, de, Willem. 
* Steenbergen 1849; redemptoristmlss. in Suriname 1881-| 1896. 

WEERELT, van, Jos. 
* Rotterdam 1866; dominicaan en miss. op Curaçao 1893-1911; f 1941. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188. 

WEES, van, Petras. 
* Breda 1871; witte pater, naar Oeganda 1896 ; f 1933 Klsuhu, Oeganda. 

WELSCHER, te, Joannes. 
* 1827; naar Curaçao 1846-1889; f 1904. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 

WENNEKER, Carolus. 
* Schiedam 1837; jezuietmiss. in Indie 1876. Werkt 51 jaar onafgebroken 
aldaar, nl. 8 op Sumatra, 10 als pastoor te Soerabaya en 20 als pastoor 
en onderpastoor te Batavia. Driemaal bestuurde hij het vicariaat als 
provicaris. Toen hij Batavia verliet, ging hij Latijnse en Griekse lessen 
geven aan de seminaristen van Moentilan. Na zich vroeger het Maleis, 

- Τ anil en Bataks te hebben eigen gemaakt, ging hij op 75-jarige leeftijd 
nog de studie van het Javaans aanpakken en was die taal weldra genoeg
zaam meester om biecht te kunnen horen ; f Moentilan 1927. 
Vgl. Van der Velden, blz. 299; Van Aemsbergen, blz. 121; Streit, VIH, 
nr. 2182; HM, 1 (1919-20), blz. 218. 

WENNEKERS, 
In 1817 als ap. pref. naar Suriname; f 1823. 
Vgl/Bossers, blz. 95-166 ; Brieven in GV, 5 (1820), blz. 160; 6 (1821), 
blz. 134, 172, 234, 270. 
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WENSINK, В. 
* Zenderen ; miss. van Mill Hill in Borneo 1899-| 1900. 

WERSCH, van, Arnold. 
* Simpelveld ; In 1876 naar Hartford, N.-Amerika en f WÜlimantlc. 
Vgl. Van der Heyden, Slz. 382. 

WERSCH, van. Frans. 
* Kerkrade ; jezuïet, naar de Zambesi-mlssie in 1877. 
Vgl. Précis historiques, 34 (1885), biz. 36; 35 (1886), biz. 75; Van 
Hoeck, biz. 345. 

WESTEINDE, van 't, W. 
* Borselen ; miss, van Mill Hill in Nieuw Zeeland 1897. 

WESTELAKEN, van de, F. 
* Sint Michielsgestel; miss. van Mill Hill in Brits Indie 1884-+ 1927. 
Vgl. Van den Elsen, biz. 359; HM, 8 (1926-27), biz. 244. 

WESTERWOUD, Felix. 
* Amsterdam 1861; miss, van Mill Hill in Borneo 1885-t 1898. 
Vgl. E. van R. W., Een Nedetlandsch Missionaris, father Felix W., 
Tilburg, 1919; De Tijd, 1885, 20 Sept.; 1919, 7 Maart; KI, 32 (1898-
99), biz. 63; Streit, VIH, nr. 1642. 

WEIJDEN, van der, Martinus. 
In 1825 naar Suriname als ap. pref. ; f 1826. 
Vgl. Bossers, blz. 192; De Katholiek. 95 (1889). blz. 137, 298. 

WEIJER, van de, Fr. 
1832 naar Noord-Amerlka. Dominicaan ; f Heijst op den Berg, 1870. 
Vgl. De Rozenkrans, 1909, blz. 56. 

WEIJS, Ludovicus. 
* Horst 1873; miss, van Scheut in Mongolië 1898-1911. 
Vgl. Bibliographie van Scheut, blz. 95. 

WIDDERSHOVEN, Arnold. 
* Heerlen ; jezuietmlss. in de Zambesi-mlssie 1877-1882. 
Vgl. Précis-historiques, 34 (1885). blz. 36; Van Hoeck. blz. 345. 

WIEL, van de. J. 
* Stratum; is in 1874 secretaris van den bisschop van Covinton, Noord-
Amerlka. 
Vgl. KM, 1 (1874), blz. 93. 

WIERSMA, 
* Lutjebroek, miss, van Mill Hill In N.-Amerika ; f Lutjebroek. 

WILDE, Leopold. 
* Amsterdam 1820; jezuïet, enige jaren lang leraar te Katwijk, in 1856 
naar Rome als secretaris van den Duitsen assistent der sociëteit. In 1866 
aalmoezenier der zouaven, daar hij acht Europese talen vlot kon spreken. 
Na de inname van Rome keerde hij naar Nederl. terug. In 1872 naar 
Mexico, waar hij een noviciaat sticht ; f 1904 te Pueblo de los Angelos. 
Vgl. Van Hoeck, blz. 344. , 

WILLE, L. 
* Schiedam; in 1874 pastoor van de kathedraal te Covington, N.-Amerika. 
Vgl. KM, 1 (1874), blz. 93. ч 
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WILLEMS, Α. 
* Dommelen ; miss. van Mill Hill in Borneo 1897. 

WILLEMS, Gregorius. 
- * Horsen 1855 ; dominicaan op Curaçao 1883-1913 ; f Nijmegen 1936. 

Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186. 
WILLEMS, Jan. 

* Bergharen 1807 ; capudjn en miss. op Curaçao 1844-t 1888. Hij richtte 
de parochie op van Pletermaai, haalde de Zusters binnen voor het onder
wijs op Aruba, bouwde kerk en school te Santa Crux. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 186; BCH, blz. 25; HM, 2 (1920-21), blz. 
101. 

WILLEMSEN, J. 
* Velden 1847. Was van 1892-1898 rector van het Amerikaanse College 
te Leuven. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 206. 

WILLEMSEN, J. 
In 1870 naar Detroit, N.-Amerika. 
Vgl. Van der Heyden, blz. 382. 

WILLEMSEN, Joannes. 
In 1823-1824 in Suriname. Van 1848-1853 is hij aartspriester van Gelder
land; f als proost van het kapittel en geheim kamerheer 1871. 
Vgl. Bossers, blz. 166-172. 

WILT, de, Marinus. 
* Uden 1827; in Amerika 1868-i· 1907. 
Vgl. Uni Trinoque, 5, blz. 113-114, 128. 

WINTJES, Petrus. 
* Nijmegen 1858 ; jezuietmiss. op Java 1891-t 1915. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302 ; Van Aemsbergen, blz. 160. 

WIT, de, Antoon. 
* 1823 ; jezuiet in 1843 en is dan gedurende 16 jaar superior en pastoor 
van de „Zaaier" te Amsterdam. In 1877 vertrekt hij naar Zuid-Afrika ; 
daar verblijft hij drie jaar en wordt dan superior benoemd van de tweede 
karavaan miss. naar de Zambesi; f 1882 te Tati. 
Vgl. Précis historiques, 31 (1882), blz. 409; Van Hoeck, blz. 345. 

WOERKOM, van. Jan. 
* Oosterholt; in 1852 naar Curaçao; + 1859. 
Vgl. GV, 77 (1856), blz. 195; 82 (1859), blz. 92. 

WOLTERS, Albertus. 
* Nijmegen 1873; witte pater, naar Oeganda 1899; f 1933 te Rubaya. 

WOLTERS, Cornells. 
Missionaris in Amerika. 
Vgl. KM, 1 (1874), blz. 73. 

WOLTERS, Henri. 
Jezuiet ; f 1922 te Florissant, N.-Amerika, ruim 70 jaar oud. 
Vgl. HM, 3 (1921-22), blz. 257. 

WOOLDERINK, Adelbertus. 
* Zaandijk; franciscaan, vertrokken naar Brazilië 1899-1900. Keert ziek 
terug; f 1917 te Megen. 
Vgl. Gedenkschrift o.f.m. Braziüë, blz. 20; HM, 2 (1920-21), blz. 221. 
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WULFINGH. Willem. 
* 's-Bosch 1839; redemptorist. In 1889 benoemd tot ap. vie van Suri
name en tit. b. van Cambysopolis ;_f 1906 op zee. 
Vgl. HM, 1 (1919-20). blz. 189; De Volksmissionaris, 11 (1890), blz. 
73; 13 (1892), blz. 433; 27 (1907), blz. 182; De Tijd. 1890, 3 Febr. 

WUST, Georgius. 
* Dokkum 1852; jezuietmiss. in Indi« 1890-1897; f 1905 op Nieuw 
Zeeland. 
Vgl. Van der Velden, blz. 302; Van Aemsbergen, blz. 156, 191. 

WIJCKERSLOOTH, Aloisiiö. 
* Utrecht 1683; jezuïet en vertrekt naar Chili 1717, maar lijdt schipbreuk. 
Vgl. Précis historiques, 28 (1879), blz. 146; Poncelet, Nécrologe. blz. 
142; VanHoeck, blz. 258. 

WIJNGAARDEN, van, Cornells. 
* Mijdrecht 1856; redemptoristmiss. in Suriname 1890-t 1891. 

WIJNHOVEN, Frandscus. 
* Broekhulzervast 1848; lazarist in China 1871-f 1894. 

WIISBEK, Leopold. 
Carmeliet, van 1893-1908 werkzaam in N.-Amerika. 

YNTEMA. 
* Joure; naar Noorwegen in 1889; kapelaan te Oslo en pastoor te 
Frederikstad. Keerde in 1904 terug naar Nederland. 

IJSSELDIJK, Antoon. 
* Twello 1849; jezuietmiss. in Indie 1885-t 1936 te Semarang. 
Vgl. Van der Velden, blz. 301; Van Aemsbergen, blz. 139; Streit, VIII, 
nr. 1734. 

ZEELAND, van, Christiaan. 
* Geldrop ; in 1856 naar Amerika, waar hij jezuiet wordt. 
Vgl. Schutjes, II, blz. 291; Van den Eken, blz. 356. 

ZEELAND, van. Jozef. 
* Geldrop ; in 1853 naar Amerika, waar hij jezuïet wordt. 
Vgl. Schutjes, II. blz. 291; Van den Eisen, blz. 121, 356. 

ZELIS, Arnold'. 
* Sittard 1843 ; jezuietmiss. in Indie 1879-t 1892 Larantoeka. 
Vgl. Van der Velden, blz. 300 ; Van Aemsbergen, blz. 134. 

ZIRKS, Jan. 
* Amsterdam 1857; redemptoristmiss. in Suriname 1882--J· 1885. 

ZIJLMANS, Andreas. 
* Waalwijk 1873 ; miss. van Scheut in Mongolië 1898 ; door de Boxers 
vermoord 22 Aug. 1900 te Tieketankou. 

ZWEERS, J. J. 
* Eist; van 1844-| 1856 op Curaçao. 
Vgl. Dahlhaus, Mgr. Niewindt. blz. 200; GV, 76 (1856), blz. 91. 

ZWIJSEN, Victor. 
* 1858 te 's-Bosch ; van de Congregatie van O.L. Vr. Moeder van Barm
hartigheid. Eerst was hij tien jaar verbonden aan de paterskerk in de 
Gasthuisstraat te Tilburg, daarna rector van het blindeninstituut te Grave. 
Van 1894-1909 is hij op Curaçao rector van het St. Thomascollege. Hij 
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is de oprichter en eerste redacteur van het weekblad La Cruz, mede
werker van de Amigoe. Na zijn terugkeer in Ned. is hij een tijd lang 
verantwoordelijk hoofdredacteur van De Tijd. Assistent in de St. Lam-
bertuskerk te Helmond, daarna rector te Coudewater. Hij doceerde 
Spaans aan de Leergangen te Tilburg, was medewerker van de Engel' 
bewaarder, hoofdredacteur van de Sint Jansklokken, hoofdredacteur van 
Het Missiewerk, redacteur van het Koloniaal Missietijdschrift, redacteur 
van'de Annalen van. ée H. Kindshad ; Md van het hoofdbestuur van de 
Indische Missievereniging, f Coudewater 1930. 
Vgl. Gouden Jubileum, blz. 188; HM, 12 (1930-31), blz. 3-6. 
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1 ) Geen namen zijn opgenomen uit de 
nog naar de uitvoerige Inhoudsopgave. 
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Broederschap van den H. Geest, 79, 80, 

138. 
Broeders van Oudenbosch, 50. 
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Brouwer (Jac. de), 21, 23. 
Brouwers (Th.), 24. 
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Dubbelden (H. F. den), 34, 36, 43, 44, 

47, 49, 59, 72, 75, 77, 84, 85. 
Dubourg (L, bisschop van New Or
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Eeltjens (В.), 51. 
Elias a S.Teresia = Mouton (L.). 
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Everts (H.), 104. 
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Falllse (apostolisch vicaris van Noor
wegen), 114. 

Farnese (Od., kardinaal), 5. 
Feron (F.), 169. 
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Fischer (H.), 94, 109, 124, 125. 154. 
Flaget (В., bisschop van Kentucki), 63. 
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Marseille), 29, 85, 86. 
Foppens (J.), 20, 22. 
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Fuente (M. de la), 22. 
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Finland. 151. 
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Jansen (J. L.), 52. 125, 168. 
Jansenius (Cornelius), 9. 
Janssen (Am.), 94. » 
Janssen (J.), 16. 
Janssen Boy (Dominicua), 21 . 
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Missieverenigingen, 150, 151. 
Missievlag, 162. 
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Missionarissen van Lyon, 95. 
Miva, 161. 
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STELLINGEN 

I 

Het Godsbestaan kan door de menselijke lede apodictisch bewezen 
worden. 

II 

Het begrip „Middelares van alle genaden", in beperkte betekenis 
genomen, slaat alleen op het uitdelen van de genaden. 

IH 

De missieplicht der gelovigen is gefundeerd in het karakter van het 
doopsel. 

IV 

In zijn werk Vom Sinn und Zweck der Ehe geeft H. Doms slechts 
een gedeeltelijke visie op de betekenis van het christelijk huwelijk. 

V 

De „parochus" is „ex justitia" verplicht de missiegedachte onder 
de hem toevertrouwde gelovigen levendig te houden. 

VI 

Het werkwoord δικσιόω kan in het Nieuwe Testament zowel „recht
vaardig maken" als „rechtvaardig verklaren" betekenen. 

VII 

Het vraagstuk der aanpassing is slechts ten dele een theologisch 
probleem. 

VIII 

De natuurlijke Godsdienstwetenschap moet een plaats hebben in de 
belangstelling van den theoloog. 





IX 

Bij het beoordelen van den Ritenstrijd in China dient men meer 
rekening te houden met psychologische dan wel met theologische fac
toren. 

X 

Dom Lou Tseng Tsiang, o.s.b. in zijn Souvenirs ei Pensées (Brugge, 
1945, blz. 146 en v.v.) houdt geen rekening met de veranderde om
standigheden, wanneer hij van de missionarissen in het Verre Oosten 
een terugkeer eist tot de apostolische methoden. 

XI 

De definitie der missie als zijnde „de planting der Kerk onder die 
volkeren en in die landen, waar de zichtbare Kerk nog niet gevestigd 
is", laat niet voldoende recht wedervaren aan de traditionele idee van 
de voortplanting des Geloofs of de Geloofsprediking. 

XII 

De missieactie in Nederland dient parochieel georganiseerd te zijn. 

XIII 

Naast de grote pauselijke genootschappen behoort een plaats open 
te blijven voor particuliere missieactie. 

XIV 

Een bijzondere verplichting blijven de Nederlandse katholieken be
houden ten opzichte van het missiewerk in Oost- en West-Indië. 

X V 

De missiewetenschap behoort tot de vorming van den toekomstigen 
missionaris, maar ook tot die van den priesterstudent. 








