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Ontwikkeling van de missiegedachte

Vroegere missionering

Vanaf  het begin van het christendom zijn er missionaire activitei-
ten geweest. Daarbij valt te denken aan vaderlandse zendelingen 
als Willibrordus en Bonifatius in de zevende en achtste eeuw; aan 
Spaanse en Portugese missionarissen die sinds de vijftiende eeuw 
meetrokken met ontdekkingsreizigers, en aan de missies van jezu-
ieten vanaf  de zestiende eeuw. Rond 1750 komt het internationale 
missiewerk echter stil te staan, omdat ordes en congregaties, met 
hun opleidingen, worden opgeheven of  hun uitbreiding in diver-
se landen tegengewerkt. In de negentiende eeuw ontstaat er meer 
vrijheid voor geloofsverkondiging en groeit het aantal religieuzen 
weer. Vanaf  ongeveer 1830 bloeit een nieuw enthousiasme op voor 
missionering op nationaal en internationaal vlak.

De Propaganda Fide
Bij de missieactiviteiten in de zeventiende eeuw speelde de con-
gregatie De Propaganda Fide (opgericht in 1622) een belangrijke 
rol; zij kreeg de leiding bij het leggen van relaties tussen de Kerk 
en de niet-gekerstende gebieden. Er ontstaan dan ook specifieke 
missiecongregaties: de lazaristen van Vincentius á Paulo (1625), het 
Genootschap der Vreemde Missiën bestaande uit seculiere priesters 
(1659) en de spiritijnen (1703); hun leden vallen onder de Fide.1  
 Nieuwe bisschoppen moesten tot dan toe de instemming hebben 
van bijvoorbeeld het toenmalige koloniale bewind van Spanje of  
Portugal; de Fide ging daarom apostolische vicarissen of  titulaire 
bisschoppen i.p.i. benoemen, voor wie dat niet gold. Wel leidde dat 
nogal eens tot juridische conflicten met die koloniale besturen.2  
In de achttiende eeuw raakt de missiebeweging in verval omdat de 
Kerk aandacht moet besteden aan de bestrijding van het jansenisme.  
 De verlichting komt tot stand en de staatsmacht neemt in diverse 
landen van Europa toe. Na opheffing van de de jezuïetenorde in 
1773 culmineert dit alles in de Franse Revolutie en het tijdperk van 
Napoleon. Kloosters moeten de deur sluiten of  sterven uit door 
een verbod op aanname van novicen.
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 Vanaf  1820-1840 gaat het missievuur weer voorzichtig branden. 
Oprichting van internationale missionaire verenigingen, zoals het 
Genootschap tot Voortplanting van het Geloof  (1822), Genoot-
schap van de H.Kindsheid (1843) en het Liefdewerk H.Apostel 
Petrus (1889), getuigt daarvan. Er ontstaan ook organisaties die 
in woord en geschrift propaganda voor de missie maken, zoals de 
Leopoldinen-Stiftung te Wenen (Oostenrijk) uit 1829.3  Ook de 
pausen Gregorius XVI (1831-1846), Pius IX (1846-1878) en Leo 
XIII (1878-1903) bevorderen de missiegedachte. Onder hun ponti-
ficaten ontstaan ook weer nieuwe congregaties van religieuzen die 
zich op missiewerk richten.4  

De herrijzende missiebeweging 

Vanaf  eind negentiende eeuw komt  de missiebeweging onder in-
vloed te staan van het zogenoemde ultramontanisme. Dat stelt zich 
Omnia restaurare in Christo (alles in Christus herstellen) ten doel, of-
wel de realisering van een herkersteningsideaal op wereldschaal.5  
Dit drukte een stempel op missionarissen, die aan het werk gingen 
met een heroïsch zelfbeeld, bezield met bekeringsijver vanuit een 
rotsvast geloof. Men denkt dan dat zij, in een ver land en tussen 
‘goddeloze heidenen’, de grootste problemen trotseren, tot aan de 
dood toe. De martelaarskroon van een missionaris geeft zelfs extra 
impulsen voor rekrutering. 
 Zending en missiegebied worden identiek; de missionaris gaat 
niet mét een missie, maar vertrekt náár de missie, waarbij de buiten-
wacht zijn kwaliteit afmeet aan het aantal bekeringen. 
Tot ruim na de Tweede Wereldoorlog hangt er een sfeer van ro-
mantisch heldendom rond missionarissen, maar hun imago van be-
keringshelden spoorde vaak niet met de praktijk van alledag. Door 
gebrekkige beheersing van de taal leden ze vaak aan eenzaamheid 
en cultureel isolement. Gevoegd bij hun westers gevoel van superi-
oriteit én teleurstelling over geringe bekeringsresultaten, leidde dit 
gemakkelijk tot psychosomatische klachten.6  
 Gaandeweg verandert het accent van het werk: niet toename van 
bekeringen en aantal kerkgebouwen, maar vorming van blijvende 
gemeenschappen wordt de prioriteit in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw – een doel dat de missionaris met de lokale bevolking 
moet zien te realiseren. Daarmee verdwijnt ‘de radicale en strijdlus-

tige toon’ van de missiebeweging-oude stijl en ontstond in plaats 
daarvan  ‘een meer gematigde en coöperatieve houding’.7 
 

Vernieuwende elementen in het missiewerk

De internationale situatie rond 1920 maakte het nodig om  het mis-
sioneringswerk meer bij de tijd te brengen en centrale aansturing 
van het Vaticaan te vergroten. Daarbij speelt kardinaal Willem van 
Rossum (1854-1932), vanaf  1918 prefect van de Propaganda Fide, 
een grote rol.  
 In 1922 verklaart Pius XI, Pontifex Missionum genoemd, bij het 
300-jarig bestaan van de Fide dat de Kerk de missionaire uitdaging 
serieus wil nemen. Aan de encycliek Rerum Ecclesiae uit 1926 heeft 
Van Rossum flink bijgedragen. Diens politiek is te karakteriseren 
als centralisatie van missie-activiteiten bij de curie. Ook zet hij in op 
dekolonisatie van de missiegebieden, oftewel het doorsnijden van 
hun banden met koloniale mogendheden. Verder wil hij bij ordes en 
congregaties de neiging beteugelen om een missiegebied voor zich-
zelf  te claimen. Hij zet in op toename van kerkelijke hiërarchieën 
in de betreffende landen, op uitbreiding van het aantal apostolische 
vicariaten en prefecturen en bevordering van studie op het vlak van 
missiologie. Propaganda en collectes voor de missie worden gecen-
traliseerd in organisaties als H.Kindsheid, St.Petrus Liefdewerk en 
Unie van Priesters en Religieuzen. De moderne H.Theresia van Li-
sieux wordt uitgeroepen tot patroon van de missie, een positie die 
tot tot dan toe werd ingenomen door de zestiende-eeuwse H.Fran-
ciscus Xaverius.
 Mede door een efficiëntere geografische ordening komen er 
spectaculaire aantallen bekeringen, met soms triomfalisme als ge-
volg. Zo roept mgr. Le Roy, generaal-overste van de Spiritijnen, 
in 1922 uit: ‘Overal ter wereld zult ge een menselijk wezen ont-
moeten dat het kruisteken dat ge in zijn aanwezigheid begint te 
maken, kan afmaken en dat samen met U het onsterflijk symbool 
van ons katholieke geloof  kan bezingen’. Zo’n geluid komt in 1935 
ook uit Ruanda (Afrika) waar evangelisatie voortgaat ‘als een tor-
nado’.8 Daardoor ontwikkelt de ‘apostolische missionaris’, door de 
Fide uitgezonden, gemakkelijk een dédain tegenover de in het mis-
sieland opgeleide clerus; die geldt in zijn ogen als hulppersoneel bij 
de realisering van het motto Christus vincit, Christus regnat, Christus 
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imperat (Christus overwint, Christus regeert, Christus staat boven 
alles). Om dit tegen te gaan willen de pausen en Van Rossum de 
eigenlandse priesters via pauselijke seminaries anders opleiden. 
 De pauselijke zorg betreft ook de relatie tussen de Kerk en de 
koloniale mogendheden. Missionarissen kunnen, ondanks inzet en 
goede bedoelingen, door pas gekerstende volken worden gezien als 
vertegenwoordigers van westerse landen. Dat geldt temeer als ze 
schuilen achter de rug van de koloniale macht en profiteren van 
voordelen, maar blind zijn voor de nadelen van de westerse over-
heersing. De band van Kerk en koloniale macht maakt de oprecht-
heid van bekeringen discutabel – befaamd zijn de zogenoemde 
rijstchristenen uit India geworden, die zich in de negentiende eeuw 
bekeerden om een zak rijst als beloning te krijgen. 
 Verder dreigt het gevaar dat bij het zelfstandig worden van een 
land de bezettende macht verdwijnt, zodat de missie in problemen 
kan komen. Om de Kerk hiervan los te maken en de schijn te ver-
mijden dat er koloniale belangen in de missiepolitiek aanwezig zijn, 
worden er bisschoppen uit het betreffende land benoemd. Hun 
aantal stijgt snel; bij de sluiting van Vaticanum II in 1965 zijn er 
al 228, van wie de meerderheid in Azië resideert. Daarnaast wijst 
de H.Stoel gezanten aan die rechtstreeks met nationale autoriteiten 
contact kunnen leggen en zo heeft de Kerk sinds 1960 bijvoorbeeld 
in vrijwel alle landen ter wereld een apostolische nuntius.
 Culturele diversiteit vormt ook een probleem. Missionarissen 
hebben vanouds de Europese versie van het christendom uitgedra-
gen, met bijbehorend kerkmodel en Latijnse liturgie, zonder zich 
veel aan te trekken van een inheemse cultuur. Het leek op een ‘ec-
clesiologisch narcisme’, dat echter gaandeweg onhoudbaar werd. In 
1944 stelt Pius XII dan ook dat de taak van de missionaris vooral is 
om de overeenkomst te laten zien tussen christelijke levensgewoon-
ten en opvattingen c.q. praktijken die elke beschaving heeft. Pas na 
Vaticanum II komen er kerkelijke documenten met een nieuwe en 
meer sociologische visie op missie.9 
 Na 1945 hebben missionarissen vaak in in twee werelden geleefd. 
Ze raakten ontredderd door de veranderingen in maatschappelijk 
en kerkelijk opzicht, die ze vooral tijdens hun vakanties waarnamen, 
en de vele kwesties die de nieuwe kijk op het missiewerk opriep.10 
Ze voelden allerlei vragen op zich afkomen. Hoe moeten we om-
gaan met een verzetsbeweging in het land waar we werken? Wat 
is onze toekomst als ons gebied juist onafhankelijk is geworden? 

Moeten we de nationaliteit daarvan aannemen? Hoe lang zullen we 
nog welkom blijven? Wat wordt onze plaats binnen de moderne 
ontwikkelingshulp en onze rol tussen gespecialiseerde vrijwilligers, 
uitgezonden door een non-gouvernementele organisatie (ngo)? Hoe 
moeten we reageren op veranderende theologische opvattingen? 
  Verder bleken opvattingen over de missie lang niet overal gelijk.  
Rond 1900 zien het kerkelijk leergezag en de Fide het vestigen van 
het Europese kerkmodel nog als ideale taak van de missie, maar dit 
ging niet altijd op voor missionerende ordes en congregaties, noch 
voor de individuele priester, broeder of  zuster. Bij ordes en congre-
gaties was dat ideaal afhankelijk van hun taak: missiewerk, maar ook 
onderwijs, pastorale zorg of  het verlenen van medische hulp.
 Voor de individuele missionaris kon dit veel verschil maken. Wie 
koos voor een missionerende orde of  congregatie ging enthousiast 
naar het missiegebied, maar als een orde of  congregatie zich niet 
expliciet op missiewerk richtte en missionering er een van meerdere 
activiteiten was, dan kon het gebeuren dat een missionaris slechts 
naar de missie vertrok op grond van de gelofte van obedientia (ge-
hoorzaamheid) – niet uit vrije wil en eventueel zelfs met tegenzin.  
 In die tijd ging men nauwelijks na of  een kandidaat psychisch in 
staat was tot missiewerk, terwijl voorbereiding op de taak, via het 
aanleren van de taal en opdoen van informatie over het land van 
bestemming, weinig gebeurde. Daarbij was er verschil in de positie 
van mannen, vrouwen, priesters en leken; broeders en zusters wer-
den vaak als hulpjes gezien van de priester-missionaris. Zo liep de 
ervaring van missionarissen uiteen, afhankelijk van het missieland, 
het werk en hun status.11

 Vanaf  1920 treedt per decennium vrijwel een verdubbeling van 
het aantal missionarissen op. Na de Tweede Wereldoorlog nemen 
de aantallen nog verder toe, tot er een daling inzet door sluiting van 
landsgrenzen (India) en omzetting van missiegebieden in zelfstan-
dige bisdommen. 

Nieuwe congregaties en oude ordes in het missieveld

De groeiende negentiende-eeuwse missie-ijver uit zich ook in de 
oprichting van speciale missiecongregaties, zoals de missionaris-
sen van het H.Hart (1854), de paters van Scheut (1862), de paters 
van Mill Hill (1866), de Witte Paters van kardinaal Lavigerie (1868) 
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en de paters van het Goddelijk Woord (1875). Daarnaast komen 
er congregaties van broeders en van zusters die zich op een on-
derdeel van het missiewerk concentreren; zo zijn er rond 1900 al 
ruim 45.000 Europese vrouwelijke religieuzen over de hele wereld 
werkzaam in onderwijs en verpleging. Aan het thuisfront dragen 
gelovigen hun steentje bij via donaties aan kerkelijke missieorgani-
saties. De grootste drie, Voortplanting van het Geloof, Kindsheid 
en Liefdewerk Apostel Petrus, smelten in de twintigste eeuw samen 
tot de Pauselijke Missiewerken.
 Ook oude ordes zoeken een missieterrein, bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten. Zo proberen Nederlandse kruisheren zich rond 
1850 te vestigen in Wisconsin. Als dat mislukt, doen ze rond 1910 
een tweede en nu succesvolle poging in Minnesota. Karmelieten 
strijken rond 1900 neer in Mississippi, maar moeten bij gebrek aan 
mankracht de zaak opgeven. Was een orde niet of  onvoldoende in 
staat om missiewerk op zich te nemen, dan traden leden uit om op 
eigen initiatief  te gaan. Zo ‘verliezen’ de Nederlandse kapucijnen 
eind negentiende eeuw diverse medebroeders die in de Verenigde 
Staten als seculier priester gaan werken.12 Ook tientallen studenten 
van diocesane grootseminaries trekken naar Amerikaanse bisdom-
men. De jezuïeten laten juist een andere beweging zien: als de the-
orievormers van het missiewerk werken ze sinds de zeventiende 
eeuw in de Verenigde Staten; ze realiseren daar een eigen opleiding 
en daarom stopt hun Sociëteit rond 1880 met het sturen van mede-
broeders. 

Toename van mankracht uit Nederland 

Aan de stijging van het missiepersoneel draagt Nederland flink bij. 
Tussen 1854 en 1900 gaan 634 priestermissionarissen uit ons land 
op weg. Vanaf  1890 neemt hun aantal fors toe. 
 In 1953 werken er wereldwijd 25.000 priestermissionarissen met 
9.000 mannelijke en 62.000 vrouwelijke religieuzen; op hun totaal 
maakt het Nederlandse contingent 13% uit. Indrukwekkend, omdat 
van het totaal aan katholieken in de wereld dan slechts 2% in ons 
land woont.13

 

Tabel 1. Nederlandse priestermissionarissen 1890-1940, per decennium

   decennium uitgezonden
   1890-1900    248
   1900-1910    341  
   1910-1920    326
   1920-1930    597
   1930-1940 1.319
   ----------------------------
   Totaal:  2.831
 
 
 Noord-Brabant heeft een groot aandeel: de lange periode 1600-
1940 telt 3.162 mannelijke missionarissen uit Nederland, van wie 
992 afkomstig uit Brabant, ofwel ruim 31%.14 Brabant stuurde meer 
missionarissen uit dan elke andere provincie, wat is toe te schrijven 
aan de priesteropleidingen daar. Van de 33 Nederlandse kleinse-
minaries tussen1800 en 1970 lagen er 22 in Noord-Brabant.15 De 
daling in het missiepersoneel hangt dan ook samen met terugloop 
van de seminaries. 

Tabel 2. Nederlandse missionarissen (priesters+broeders+zusters+leken)   
1940-2000

   
   jaar    totaal in de missie
   1940   6.213 
   1950   6.667
   1960   8.521
   1969   8.482
   1972   7.608
   1981   6.206
   1992   3.080
   2000   1.803
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Norbertijnen verschijnen op het 
internationale missietoneel

Halverwege de negentiende eeuw begint ook de orde der norbertij-
nen met missiewerk. In 1843 vertrekt Adalbert Inama (1798-1879), 
van Stift Wilten bij Innsbruck (Oostenrijk), op eigen initiatief  naar 
New York. Vandaar gaat hij naar Wisconsin, waar hij later van drie 
medebroeders en een paar Oostenrijkse leken hulp krijgt bij de op-
bouw van enkele parochies en een religieuze gemeenschap in Rox-
bury. Zijn streven naar een blijvende vestiging mislukt vanwege het 
individuele karakter van de actie, er komt onvoldoende steun uit de 
moederabdij en qua organisatie blijft er veel te wensen over. Dat 
men zich slecht verstaanbaar kon maken draagt bij aan het echec.16 
 Vrijwel gelijktijdig met de medebroeders van Wilten doet de abdij 
van Grimbergen (België) een poging om voet aan de grond te krij-
gen in het overwegend protestantse Zuid-Afrika. Op verzoek van 
een lokale bisschop trekt abdijheer Jozef  de Sany er in 1849 heen, 
samen met een confrater en een leek die broeder wil worden. De 
laatste valt al snel voor een donkere schone en de confrater wordt 
door een ossenwagen overreden, waardoor hij gehandicapt raakt 
en naar België moet terugkeren. Al in 1852 meldt De Sany dat hij 
geen kansen ziet voor een definitieve vestiging. Zijn brieven getui-
gen van het ongemak dat hij ervaart en van continu heimwee, maar 
ook van zijn vastberadenheid want ‘onze mensen zonder priester 
achterlaten, onze kinderen aan onwetendheid en verwildering prijs 
geven, dat mag ik niet’. Nauwelijks vijftig jaar oud en in zijn eigen 
woorden ‘een klein, oud manneke, met stijve benen, een witte kop 
en halfblind’, wordt hij aangesteld als aalmoezenier in soldatenkam-
pen. In 1869, als hij de kans krijgt om 
naar België terug te gaan, sterft hij. Zijn 
graf  is in King Williams Town, ca. 400 
km oostelijk van Cape Town.17 
 Tegen het einde van de negentiende 
eeuw stichten de Belgische abdijen Aver- 
bode en Het Park missies in Brazilië (res- 
pectievelijk in 1896 en 1898), Tongerlo 
zet missiestaties op in Congo (1898) en 
Grimbergen neemt de zorg op zich voor 
enkele parochies in Canada (1900).18

Jozef  de Sany (1819-1869)

I 
BERNEMISSIE IN 
NOORD-AMERIKA 

(1893-1908)

Aan het einde van de negentiende eeuw komt ook de abdij van 
Berne in actie. In het bisdom Green Bay (Wisconsin) hadden zich 
veel immigranten uit Nederland, België, Frankrijk, Bohemen en Po-
len gevestigd,1 voor wie weinig zielzorgers beschikbaar waren. Dat 
bood kansen aan leiders van niet-katholieke geloofsovertuigingen 
om zich te introduceren of  hun al aanwezige aanhang te vergroten. 
Daarom richtte mgr. Sebastian Messmer, bisschop van Green Bay, 
zich in het voorjaar 1893 tot abt Augustinus Bazelmans van Berne.2 

Hij is de abdij vermoedelijk op het spoor gekomen via zijn seculiere 
priester Alfons Broens, die destijds werkte in Sturgeon Bay en een 
broer had in de abdij. De bisschop vroeg de abt om enkele mede-
broeders naar Amerika te zenden voor parochiewerk in zijn bisdom 
met, zoals later bleek, tevens de bedoeling om de invloed van een 
oudkatholieke beweging te keren.
 Het verhaal over het werk in Amerika is deels gebaseerd op ca. 
400 brieven, gericht aan de abdij in 
Heeswijk en de familie Pennings te 
Gemert. St. Norbert Abbey in De Pere 
(VS) liet die correspondentie vertalen 
en publiceren als Letters written in Good 
Faith.3 Daarnaast kwam in 2008 op 
wens van diezelfde abdij Prepared for 
Every Good Work uit, dat onder ande-
re handelt over de beginjaren van de 
missie in de VS; de abdij, die de Ame-
rikaanse interesse voor historie in zijn 
roots heeft, liet in 2010 ook de biogra-
fie van abt Pennings het licht zien. 

Augustinus Bazelmans
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1. Selectie van de missionarissen
Nadat mgr. Messmer en abt Bazelmans 
brieven hebben uitgewisseld over de con-
dities die aan een komst van Bernenses 
verbonden zouden zijn, onderzoekt de 
abt medio 1893 welke medebroeders zich 
beschikbaar willen stellen voor het Ame-
rikaproject. In de nazomer van 1893 telt 
de abdij 51 leden: 15 juniores, 7 broeders 
en 29 priesters. Meer dan de helft van de 
priesters werkt op dat moment als pas-
toor of  kapelaan in de negen eigen paro-
chies van Berne en kan dus niet of  slecht 
worden gemist, terwijl anderen doceren 
aan het in 1886 opgerichte gymnasium 
of  aan de interne opleiding van de abdij.4  
Verder hebben sommige priesters al een leeftijd waarbij uitzending 
niet meer verantwoord is. In feite is er dus maar een beperkte groep 
kandidaten voor de missie. Uiteindelijk laat de abt op 6 oktober 
1893 aan mgr. Messmer weten dat op 1 november drie Bernenses 
scheep zullen gaan naar de Verenigde Staten: Bernard Pennings, de 
jonge priester Lambertus Broens en broeder Servatius Heesakkers. 
Het zijn er meteen drie, want de abt wil dat ze vanaf  het begin een 
convent vormen; Pennings zal als prior fungeren. 
 Hoe men destijds in de abdij aankeek tegen deze missie, laat de 
preek van subprior Gerlacus van den Elsen zien. In de afscheids-
mis op 30 oktober vergelijkt hij de pioniers met schapen die zich 
tussen wolven gaan wagen!5 Na afloop gaf  de abt aan Pennings 
de bestuursvolmacht. Bazelmans probeerde, zich beroepend op de 
beperkte middelen van de abdij, bij de Propaganda Fide in Rome 
reisgeld voor het trio los te krijgen, maar daar verwees men hem 
naar mgr. Messmer. Daarop gaf  hij 150 gulden mee voor de reis 
en 1000 gulden als voorschot om de aanloopkosten in Amerika te 
dekken. Overigens betaalde de Franse tak van de Propaganda Fide 
eind 1893 wel 900 francs aan de abdij als tegemoetkoming in de 
kosten. Het is de enige bijdrage van de Fide aan de Amerikaanse 
onderneming. 

mgr. Messmer

Motieven van de pioniers

Het lijkt duidelijk dat Lambertus Broens zich vrijwillig voor het 
Amerikaanse avontuur aanmeldt; zijn broer Alfons werkt al in het 
bisdom Green Bay en een andere broer, Leo, is werkzaam in Chica-
go (Illinois), ook als seculier. Over Servatius weten we niet veel; er 
zijn maar enkele brieven van hem bewaard en hij wordt nauwelijks 
in die van anderen genoemd. Hij was waarschijnlijk bezield met 
geloofsijver en wilde vermoedelijk graag aan de vestiging van een 
communiteit meewerken; voor zover bekend had hij geen verwan-
ten in de VS. 
 Het is moeilijker om de beweegredenen van Bernard Pennings 
helder te krijgen. Door zijn loopbaan tot dan toe – leraar aan het 
gymnasium, docent aan de interne priesteropleiding en novice-
meester in de abdij – leek hij niet tot missiewerk voorbestemd. Hij 
maakte immers promotie in de abdijrangen en had het perspectief  
om na verloop van tijd pastoor van een parochie te worden. Het is 
dan ook de vraag of  hij zich als vrijwilliger aanbood of  door de abt 
werd aangewezen. Pennings heeft zich daarover nooit uitgelaten; 
alleen in het prille begin laat hij aan zijn Gemertse verwanten weten 
dat het een echt offer voor hem is om in Wisconsin te werken. Dat 
klinkt niet als de taal van een ware vrijwilliger. 
 Het vertrek van Pennings naar Amerika, zeker als het vrijwillig is, 
kan ook verband houden met de sfeer in de abdij. Naast juniores en 
broeders zijn er in die tijd twee groepen priesters: zij die in de paro-
chies werken en zij die in de gemeenschap binnen de muren leven. 
Omdat er twee eeuwen geen gemeenschappelijk leven is geweest, 
hebben de ‘buitenheren’ per traditie een onafhankelijke positie; hun 
ideeën staan dikwijls haaks op die van de communiteit. Ook binnen 
het convent is de eensgezindheid niet groot, onder meer vanwege 
de vaak opspelende problemen tussen de abt en subprior Van den 
Elsen. Zag Pennings mogelijk nog jaren van onenigheid en verspil-
ling van energie aan onderlinge twist vóór zich en verlangde hij 
daarom misschien naar wat anders? Dat lijkt aannemelijk, want hij 
zal niet alleen een gezonde menselijke ambitie hebben gehad, maar 
kan daarnaast in professionele zin, vanwege zijn ervaring in diverse 
functies, het missieachtige parochiewerk bij Messmer als een nieu-
we en aantrekkelijke optie hebben gezien. Amerika kan dus een per-
soonlijke uitdaging voor hem zijn geweest. Of  hij nu vrijwillig ging 
of  gewoon de beste kandidaat was, de beslissing van abt Bazelmans 


