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Toen ik begin  2014 pastoor in de Roerstreek werd, kwam ik in Vlodrop (“St. Ludwig”) 
de Franciscanen weer tegen, die ik in Kerkrade al had leren kennen, om precies te 
zijn in wijk Bleijerheide waar ik tot 2006 pastoor mocht zijn. En dan bedoel ik niet 
zozeer de paters en broeders zelf als wel hun erfgoed, dat nog altijd spreekt van hun 
inspirerende aanwezigheid en werkzaamheid op deze plaatsen. Het oude 
Bleijerheidse Franciscanerklooster (patersklooster) is inmiddels afgebroken (1966), 
maar hier in Vlodrop(-station) stond tot voor kort nog het imposante en machtige 
“Kolleg Sankt Ludwig”, hoewel de sporen van onvermijdelijk verval en moedwillige 
sloop na de sluiting en verkoop van het klooster annex college in 19792 steeds 
duidelijker voor het voetlicht begonnen te treden. Een uitspraak van de Raad van 
State maakte begin 2015 de weg vrij voor de totale sloop van het immense gebouw 
dat een oppervlakte besloeg van twee voetbalvelden en 250 kamers telde. Er voor in 
de plaats wil de eigenaar, de Maharishi-organisatie (Stichting Meru), nieuwbouw 
realiseren. 
 
Zowel het Bleijerheidse klooster als het Vlodropper College lagen vlak bij de Duitse 
grens, hetgeen in verband gebracht kan worden met de “Preußische Kulturkampf” die 
er in het laatste kwart van de 19e eeuw oorzaak van was dat heel wat katholieke 
ordes en congregaties uit het Rijnland zich in het Belgisch-Nederlandse grensgebied 
vestigden3. Tegen de achtergrond van die “Kulturkampf” vestigde zich in Bleijerheide 
niet alleen de (eerste) Orde der Franciscanen (OFM) die teruggaat op niemand 
minder dan de H. Franciscus van Assisi (1181-1226), maar toevallig ook de (derde) 
orde van de Arme Broeders van de H. Franciscus (CFP)4, een congregatie die in 
1857 in Aken werd gesticht door Johannes Höver (1816-1864)5. In tegenstelling tot 
het klooster van de paters Franciscanen is dat van de broeders Franciscanen wel 
(gedeeltelijk) behouden gebleven. De eerste Orde der Franciscanen kende in 
Duitsland twee provincies: Beieren (“Bavaria”) en Saksen (“Saxonia”). Tot 
laatstgenoemde provincie behoorde de in het Rijnland gelegen kloosters in Aken, 
Düsseldorf, Hardenberg-Neviges en Remagen die door de Kulturkampf getroffen 
werden. Deze kloosters werden opgeheven, terwijl de bewoners elders (in het 
buitenland) hun heil zochten6. 
 
Over de geschiedenis van het Bleijerheidse St. Antoniusklooster van de paters 
Franciscanen en over de kerken die zij er lieten bouwen heeft pater Suitbert van Mil 
OFM (1917-1988) bij gelegenheid van het eeuwfeest in 1975 al een brochure het 
licht doen zien7, terwijl ikzelf - toen ik er kapelaan en later ook nog pastoor mocht zijn 
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- ook al het een en ander over geschreven heb8. De eerste (door de “Kulturkampf” uit 
Pruisen verdreven) Franciscanen werden er in het najaar van 1875 ondergebracht in 
het (ouderlijk) huis dat Dr. Jan Joseph Ackens (1800-1880) en zijn beide ongehuwde 
zussen Josephina (1810-1886) en Theresia (1817-1894) bewoonden, een huis dat 
zich bevond aan het huidige Dr. Ackensplein in Kerkrade (Bleijerheide), maar 
inmiddels onder de slopershamer is gekomen. Het was in de zomer van 1876 dat 
onder leiding van Br. Remigius Brand OFM (1819-1895) begonnen werd met de 
bouw van een echt klooster dat in 1877 gereed kwam. De kapel werd op 22 mei 
ingewijd, het klooster op 7 september daaropvolgend betrokken. In de 
daaropvolgende jaren werd het eerste Bleijerheidse Franciscanerklooster onder 
leiding van voornoemde Br. Remigius langzaam maar zeker uitgebreid. Dat gebeurde 
in de jaren 1880, 1881 en 1884. Br. Remigius werd op 28 mei 1819 in Duitse 
Ennigerloh (Westfalen) geboren en trad op 15 maart 1848 in bij de Franciscanen te 
Warendorf waar hij op 17 maart 1849 zijn eeuwige professie deed. Bij zijn intreding 
was hij timmerman (“schreiner”) van beroep. Vóór de Kulturkampf verbleef in het 
(Franciscaner-)klooster van Paderborn (D).  Voor de kloosterkerk aldaar (verwoest 
tijdens de tweede wereldoorlog) vervaardigde hij in 1857 drie nieuwe altaren, evenals 
een nieuwe communiebank9. In 1866 woonde hij als lekenbroeder in het klooster 
Pempelfort (Düsseldorf, parochie Derendorf) dat in 1853 was gesticht10. Ten gevolge 
van de Kulturkampf met zijn medebroeders uit Pruisen verdreven, komen we hem 
vervolgens in het Kerkraadse bevolkingsregister onder zijn burgerlijke naam 
“Bernhard Brand” tegen als bewoner van het Bleijerheidse St. Antoniusklooster 
(“Bleijerheide nr. 3”). Volgens dit register verhuisde hij in de herfst van 1888 naar (het 
Franciscanerklooster in) Werl (D)11, waar hij op 7 maart 1895 kwam te overlijden. In 
de bewaard gebleven kloosterkroniek van Bleijerheide over de periode 1875-1915 
wordt dit overlijden van Br. Remigius vermeld12, hetgeen erop wijst dat zijn 
medebroeders aldaar hem nog niet vergeten waren en dankbare herinneringen aan 
hem bewaarden. 
 
Wel mag het opvallend heten dat uitgerekend Br. Remigius en niet de uit het klooster 
in Warendorf afkomstige Br. Paschalis Gratze OFM (1819-1896) gevraagd werd om 
de uitwerking en uitvoering van de Bleijerheidse bouwplannen voor zijn rekening te 
nemen, temeer daar Br. Remigius ‘slechts’ timmerman en beeldhouwer wordt 
genoemd. Gratze tekende onder andere voor de Franciscanerkloosters in Düsseldorf 
(1855), Remagen (1858/59) en Aken (1890/92). De door Müllejans opgevoerde 
vermoedelijke reden daarvan, dat hij ten tijde van de Kulturkampf bij zijn Warendorfer 
medebroeders in Brunssum verbleef, lijkt er echter eerder vóór dan tegen te spreken. 
Later was Gratze rentmeester op kasteel Allner/Sieg en op kasteel 
Issum/Geldern13.Toen de (Duitse) Franciscanen eind jaren tachtig weer naar 
Pruissen mochten terugkeren werd het Bleijerheidse St. Antoniusklooster in augustus 
1888 betrokken door de uit Frankrijk verdreven Oblaten (OMI) uit Autun. Door 
maatregelen van de Franse regering waren die in eenzelfde situatie te verkeren als 
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de Duitse kloosterlingen daarvóór tijdens de Kulturkamp14. Nadat de Oblaten in het 
najaar van 1891 naar een nieuw klooster in Luik waren verhuisd, namen de Duitse 
Franciscanen het Bleijerheidse klooster weer over15. In de jaren 1894 en 1905 volgde 
een omvangrijke restauratie van opgelopen mijnschade. 
 
Op 18 mei 1913 werd de eerste steen gelegd voor een wederom noodzakelijk 
geworden vergroting van de bijbehorende kerk, die in 1881 als opvolger van de 
eerste bescheiden kloosterkapel eveneens onder leiding van Br. Remigius tot stand 
was gekomen. Bij deze gelegenheid werd in zuidelijke richting, dwars op het 
bestaande schip, een nieuw driebeukig schip aangebouwd. Dit maal tekende Br. 
Quintilian Borren OFM (1855-1927) als architect. Br. Quintilian werd op 30 januari 
1855 als Theodor Borren in Kleinenbroich (Rijnland) geboren. Na verschillende jaren 
als timmerman en bouwvakker te zijn geweest, werd hij in 1880 in Harreveld (NL) 
voor de 3e Orde ingekleed en in 1885 voor de 1e Orde. In 1886 deed hij daar zijn 
eenvoudige en in 1889 zijn plechtige professie. In 1891 werd hij naar hij naar het 
nieuwe missiegebied van de franciscanen in Brazilië gestuurd. Na een jaar of tien 
keerde hij weer terug en woonde en werkte hij achtereenvolgens in Moresnet (B), 
Düsseldorf en Vlodrop (NL). Van 1908 tot 1920 woonde hij in het klooster Mühlen, 
om uiteindelijk weer naar Vlodrop (college St. Ludwig) terug te keren. Hij kwam op 8 
juni 1927 in het Maria-Hilf-Krankenhaus te Mönchengladbach te overlijden16 en vond 
zijn laatste rustplaats op het kloosterkerkhof van St. Ludwig17. 
 
In de jaren 1890/92 ontwierp Br. Quintilian de kapel en een collegevleugel in het 
Gelderse Harreveld (Achterhoek), waar de vanwege de Kulturkampf uit Pruisen 
verdreven Franciscanen van het in 1870 gestichte College op de St. Annaberg in 
Silezië (“die Perle Schlesiens”) in 1882 hun tenten hadden opgeslagen, nadat ze 
aanvankelijk (1875) in Watersley (Sittard) hun toevlucht hadden gevonden. Daar in 
Harreveld werd niet alleen het ‘Seraphisches Kolleg’ (school met internaat) 
ondergebracht, maar ook het noviciaat dat tot dan toe in Warendorf was gevestigd18. 
Van 1882 tot 1909 zouden in Harreveld maar liefst 1361 studenten worden 
opgeleid19. Omdat het gebouw steeds minder voldeed aan het alsmaar groeiend 
aantal leerlingen, maar ook “wegen der ungesunden und beengten Lage” werd eind 
1904 tot nieuwbouw elders besloten. In Vlodrop dus. Na het gereedkomen van het 
nieuwe “Kolleg St. Ludwig” aldaar werd het Harrevelder klooster annex college op 4 
januari 1910 verkocht20. 
 
Vervolgens wordt Br. Quintilian nog genoemd als ontwerper en bouwer van het 
(Franciscaner-)klooster bij de (door Br. Paschalis in 1890 uitgebreide) 
bedevaartskerk op de Hülfensberg (landkreis Eichsfeld). Dat moet na zijn terugkeer 
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uit Brazilië zijn geweest. Zeker is in ieder geval zijn verblijf in het Belgische 
bedevaartsplaatsje Moresnet, waar de vanwege de Kulturkampf uit Pruisen 
verdreven Franciscanen zich in mei 1875 hadden gevestigd en tien jaar later hun 
klooster nog hadden laten uitbreiden. Nadat de Franciscanen in 1887 weer naar 
Duitsland waren teruggekeerd werd het Moresnetter klooster nog even bewoond 
door de Jezuïeten. In 1894 werd het klooster weer door de Franciscanen betrokken. 
Het was plaatselijk gardiaan Johannes Ruiter OFM die de plaatselijke Mariaverering 
probeerde te verbinden met de verering van de H. Franciscus. Ter realisering van 
zijn plannen voor een groots kruiswegpark werd hem begin 1901 door provinciaal P. 
Joseph Kaufmann (1857-1929)21 Br. Quintilian als deskundige toegewezen. Hoewel 
nog niet helemaal af (het zou pas op 13 september 1903 gereed komen) vond de 
plechtige inwijding van het park plaats op 25 mei 190222. 
 
In 1905 ontwierp Br. Quintilian in opdracht van P. Wenzeslaus Straußfeld, tot 1903 
rector van Harreveld en sindsdien provinciaal van de Saksische 
Franciscanerprovincie (“Saxonia”), de plannen voor het college “St. Ludwig in 
Vlodrop”. De doorslag voor de keuze voor Vlodrop gaven de gunstige ligging bij 
station Vlodrop aan de spoorlijn Mönchengladbach-Roermond-Antwerpen (“IJzeren 
Rijn”) én de onmiddellijke nabijheid van de Duitse grens23. De eerste 37 hectaren 
grond kochten de Franciscanen op 30 januari 1905 van Julius graaf von Schaesberg-
Thannheim van slot Krieckenbeck bij Hinsbeck (kreis Viersen)24. In de loop der jaren 
kochten de paters nog meer grond van de graaf en breidde hun bezit zich uit tot 
158.32.85 hectaren op Nederlands gebied, terwijl op Duits gebied ook nog ca. 1 
hectare grond van St. Ludwig lag25. 
 
 “Mit welch gewissenhafter Sorgfalt und peinlicher Umsicht in dieser wichtigsten 
vorbereitenden  Arbeit verfahren wurde, beweisen zur Genüge die viele entworfenen 
Skizzen, von denen erst die neunte vom Definitorium gutgeheißen und angenommen 
wurde. Weil die nach diesem letzten Entwurf auszuführenden Baupläne möglichst 
rasch zur Stelle sein sollten, um noch mit Beginn des Sommers den Bau anfangen zu 
können, schloß P. Wenceslaus Straußfeld mit dem Architekten Jorna in Roermond 
ein Vertrag, der am 9. Februar 1906 zustande kam und den Architekten zur 
Fertigstellung sämtlichter Baupläne bis zum 9. Mai dess. Jahres unter ein 
Konventionalstrafe von 15 Mark für jeden weiteren Tag verpflichtete. Bruder 
Quintilian, unter dessen ständiger Mitwirkung die Pläne ausgeführt wurde, mußte nun 
bis zu diesem Tage jeden Morgen von Vlodrop sich nach Roermond begeben“. 
Terwijl in 1906 al de fundamenten voor het hoofdgebouw gelegd konden worden, 
vond op derde paasdag 1907 de eerste-steen-legging plaats. Nadat men in 1907 van 
het eerste provisorische onderkomen naar de nieuwbouw was verhuisd en de grote 
zaal van het college voorlopig nog even als kapel was ingericht, vond op 29 juli 1909 
de officiële kerkconsecratie plaats. Bij die gelegenheid werd de kerk en het huis 
onder de bescherming van het H. Hart van Jezus en aan de H. Lodewijk (“St. 
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Ludwig”)26 geplaatst. Voortaan zou de 29e juli ook als feestdag voor het college 
gelden. Op (St. Franciscusdag) 4 oktober van dat jaar opende het nieuwe college 
haar deuren27. Uiteindelijk zouden tot de opheffing van het college in 1979 ruim 3000 
leerlingen het college bezoeken. Na de sluiting van St. Ludwig namen de paters 
deen gemynasium in Osnabrück over28. 
 
De werkzaamheden op St. Ludwig waren nog niet voltooid, toen Br. Quintilian in 
februari 1908 van provinciaal P. Wenzeslaus Straußfeld de opdracht kreeg om in het 
Oldenburger Münsterland een plek te zoeken voor een nieuwe stichting. “Nach 
verschiedenen Vorschlägen machte man sich auf eine zweite Inspektionsreise und 
nachdem sich auch Pater Wenzeslaus die Orte angesehen hatte, entschied man sich 
für Handorf und setzte den Bischöflichen Offizial Grobmeyer in Vechta davon in 
Kenntnis. Dieser jedoch schrieb zurück, dass Handorf kein geeigneter Wirkungskreis 
für die Franziskaner wäre. Man schlug Mühlen vor, da die Gläubigen von hier eine 
Stunde und mehr bis zur nächsten Pfarrkirche benötigten. ‚Baut in Mühlen, dann ist 
den Franziskanern, aber auch den Mühlern geholfen‘. Bruder Quintilian machte sich 
nach dem Vorschlag des Offizials auf den Weg nach Mühlen um einen geeigneten 
Platz für das Kloster mit Kirche zu finden. Die erste Station war der damalige Pastor 
Schlichting in Steinfeld. ‚Wenn der Herr Offizial die Franziskaner nach Mühlen haben 
will, kann ich nicht dagegen sein‘, war seine Reaktion. ‚Ich habe eine Kirche in 
Steinfeld gebaut und muss die Schulden noch abtragen. Für ein Kloster in Mühlen ist 
kein Geld da, ihr müsst damit noch zwei Jahre warten‘. Nach dem Ankauf des 
Geländes für 5600 Mark, die Mühlener zahlten 4000 Mark, den Rest die 
Franziskaner, beauftragte man den Architekten Bruder Quintilian Borren mit dem Bau 
des Klosters und der Kirche. Die Kirche sollte nach den Anweisungen des Ordens 
geräumig sein und vielen Gläubigen Platz bieten, das Kloster dagegen klein und 
unscheinbar, eher ein Klösterchen. 1908 konnte mit dem Bau des Klosters begonnen 
werden. Am 19. März 1909 wurde bei starkem Schneetreiben der Grundstein für die 
Kirche gesetzt. Ab dem 17. April 1909 konnte mit Pater Urban Vaessen in der 
Bibliothek und in den unteren Klosterräumen regelmäßig Gottesdienste abgehalten 
werden. Auch ein gemeinsames klösterliches Leben konnte aufgenommen werden. 
Der Kirchenbau ging zügig voran. Die Mühlener halfen nach Kräften mit. 
Unentgeltlich wurden Steine und anderes Material herangefahren. Bereits im 
Dezember 1909 war die Kirche soweit fertiggestellt, dass sie eingerichtet und am 21. 
Dezember 1909 von Pater Richard Breisig benediziert werden konnte. Am 20. 
Oktober 1910 fand die  Konsekration der Kirche statt, die dem hl. Bonaventura 
geweiht wurde“29. 
 
In 1912/13 ontwierp en bouwde Br. Quintilian in Werl (D) een nieuw bezinningshuis 
(“Exerzitienhaus”), om in 1913/14 te tekenen voor de uitbreiding van de kloosterkerk 
in Bleijerheide, een uitbreiding die eerder een nieuwbouw betrof, omdat dwars op het 
bestaande schip van de kloosterkerk een nieuw driebeukig schip werd aangebouwd. 
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Deze nieuwe Bleijerheidse (rectoraats-)kerk lijkt verbluffend veel op de kloosterkerk 
van Mühlen die Br. Quintilian vlak daarvoor bouwde. Voor de uitbreiding resp. 
nieuwbouw in Bleijerheide werd zoals gezegd op 18 mei 1913 de eerste steen 
gelegd, terwijl de nieuwe rectoraatskerk op 19 februari 1914 kon worden 
ingezegend30. Aan de gemeente werd een financiële bijdrage gevraagd, een bijdrage 
die door de gemeenteraad in haar vergadering van 10 februari 1913 werd toegekend. 
Het subsidiebedrag ad 5000 gulden zou evenwel pas een jaar later betaalbaar 
worden gesteld31. Hoewel al begin 1914 in gebruik genomen (“ingezegend”) zou de 
nieuwe Bleijerheidse (rectoraats-)kerk pas op 30 augustus 1920 plechtig worden 
geconsacreerd. Dat gebeurde door de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. 
Lemmens. 
 
Het toenemend aantal “parochianen” maakte niet alleen de uitbreiding van de oude 
kloosterkerk noodzakelijk, maar was ook voor het bisdom reden om de parochiële 
structuren eens onder de loep te nemen. Hoewel de (Duitse) Franciscanen ook in de 
zielzorg werden ingeschakeld, viel Bleijerheide nog steeds onder de Kerkraadse St.  
Lambertusparochie. In 1911 werd evenwel besloten dat Bleijerheide informeel een 
rectoraat werd. P. Vinzenz Diekhaus OFM, van 1894 tot 1897 en van 1909 tot 1915 
praeses van het klooster, was sinds 1915 “administrator” van dit informele rectoraat. 
Ondertussen was P. Cyprian Ketting OFM hem opgevolgd als praeses32. In 1918 zou 
P. Vinzenz als administrator worden opgevolgd door P. Luchesius Moeskops OFM 
(1876-1956) van de Nederlandse provincie der Franciscanen die dat jaar zowel het 
klooster als de zielzorg ter plaatse van de “Saxonia” overnamen. Het recht tot 
“doopen, uitvaart en begrafenis” verleende de bisschop evenwel pas op 22 juli 1919. 
 
Een (tijdelijk) verblijf van Br. Quintilian in het  Bleijerheidse St. Antoniusklooster heb 
ik in het Kerkraadse bevolkingsregister niet kunnen terugvinden. Hij zal er 
ongetwijfeld ook maar heel kort verbleven hebben. Officieel verbleef hij toentertijd in 
het Franciscanerklooster van Mühlen. Na de Eerste Wereldoorlog was Br. Quintilian 
actief in Ohrbeck (bij Osnabrück), waar in 1918 een Franciscanerklooster werd 
gesticht. Nadat in een houten barak een noodkerk werd ingericht, begon Br. 
Quintilian met de bouw van een provisorisch kloostertje in de vorm van een stenen 
barak die op 19 augustus 1919 betrokken kon worden. Vijf jaar later begon men met 
de bouw van echt klooster dat eind 1924 gereed kwam. Het bijbehorende 
bezinningshuis kwam op 26 september 1926 gereed, terwijl de kerk op 22 september 
1929 geconsacreerd werd33. In hoeverre Br. Quintilian daarbij betrokken was hebben 
we nog niet kunnen achterhalen.  
 
Bij St. Ludwig is het echter duidelijk dat naast Br. Quinitilian ook de provinciaal zelf, 
de eerder genoemde P. Wenzeslaus Straußfeld OFM (1867-1933) in belangrijke 
mate bij het ontwerp betrokken was. Aan hem bijvoorbeeld de gelijkenis van de 
plattegrond van St. Ludwig met dat van het Barok-klooster Einsiedeln toegeschreven. 
Onder het bestuur van P. Wenzeslaus werden ook het klooster en de kerk van 
Mühlen gebouwd, de bezinningshuizen in Werl en Neviges, de kerk en het klooster in 
Werl, het klooster in Recklinghausen en het studiehuis bij het klooster in Paderborn, 
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en dat allemaal onder zijn persoonlijke regie. Daarboven hield P. Wenzeslaus zich 
ook later als pastoor van Hardenberg-Neviges onvermoeibaar bezig met 
verbouwingen  en nieuwbouw, evenals met de ontwerpen daarvoor. “Beides spricht 
für seine Befähigung uns seinen Drang zum Wohle und Ruhme des Ordens 
bedeutende Baumaßnahmen zu inspirieren und zu organisieren. Deshalb kann 
selbst dann, wenn die oben aufgeführten Vorstellungen für P. Wenceslaus keine 
Bedeutung gehabt haben sollten, die Wahl der Schloß- und burgähnlichen, 
imponierend großen und sehr geschlossenen Klosteranlage von Einsiedeln als 
Vorbild für St. Ludwig zu einer Zeit, als der Jugendstil zwar schon in voller Blüte 
stand, der Historismus als insbesondere für sakrale und representative profane 
Bauten durchaus noch ein allgemein akzeptierter Still war, nicht erstaunen. Letzlich 
spiegt sie wohl den Wunsch und Willen des Bauherrn, für das wachsende 
Selbstbewußtsein des wiedererstarketen Ordens einen angemessenen 
architektonischen Ausdruck zu finden“34.  
 
P. Wenzeslaus, onder de doopnaam Wilhelm geboren in Bochum op 7 december 
1867, werd reeds op 15-jarige leeftijd als novice bij de Franciscanen opgenomen. Na 
filosofische en theologische studies en priesterwijding op 15 augustus 1891 was hij 
aanvankelijk in het onderwijs werkzaam, als laatste op St. Ludwig. Later werd hij 
pastoor in de bekende bedevaartsplaats Neviges waar hij zich inzette voor de bouw 
van een nieuwe kerk. “Straussfeld war sowohl als Seelsorger wie auch als Berater 
und Wahlkämpfer für die Zentrumspartei tätig. Er galt in seiner Umgebung als 
entschlussfreudiger Mensch, der seinen Willen energisch in die Tat umsetzte. Er 
gehörte zur Generation von Klerikern, die nach dem Kulturkampf wieder leitende 
Funktionen in der Kirche innehatten. Er verstarb am 27. Juli 1933 nach langer 
Krankheit in Köln und wurde auf dem Friedhof des Kollegs St. Ludwig beigesetzt“35. 
Zijn grafmonument aldaar eert hem niet alleen als rector van Harreveld en als 
provinciaal van de “Saxonia”, maar ook en vooral als bouwer (“aedificator”) van St. 
Ludwig. In 1926 waren ook al de stoffelijke resten van het kloosterkerkhof in 
Harreveld naar St. Ludwig in Vlodrop overgebracht36. 
 
Het was Ulrich Willmes die in1992 een onderzoek publiceerde naar “die Bauten von 
Br. Quintilian Borren unter besonderer Berücksichtigung des Kollegs St. Ludwig in 
Vlodrop”37. In die studie vergelijkt hij St. Ludwig met andere belangrijke werken van 
Br. Quintilian, met name in Harreveld, in Mühlen, in Werl en in Bleijerheide om 
daarmee de vraag te beantwoorden “nach dem Grad der künstlerischen Originalität 
und den Spezifika seines Stils”. Wat Willmes‘ informatie over Bleijerheide betreft 
moeten we toch constateren dat hij niet goed op de hoogte is van de plaatselijke 
situatie. Zo weet hij weliswaar dat de kerk aldaar in 1913/14 volgens plannen van Br. 
Quintilian werd uitgebreid, maar meent hij dat ook het klooster door hem 
“warscheinlich zwisschen 1881 und 1885” door hem werd gebouwd. Hij baseert zich 
daarbij op het kwartaalblad “Vita Seraphica” (VS), uitgegeven door de Saksische 
provincie van het H. Kruis (Münster en Werl) nr. 8 (1927) blz. 149-151 (Nachruf), 
waarin Br. Quintilian Borren als bouwer van het klooster Bleijerheide wordt genoemd: 
“in den von 1903 an erschienen Jahresberichten der Saxonia wird die Errichtung 
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eines Neubaus in Beyerheide nirgends erwähnt, so daß 1880, das Jahr der 
Aufnahme des Baumeisters in den 3. Orden, wohl als Terminus post quem und das 
Jahr 1903 als Terminus ante quem gelten dürfen. Berücksichtigt man ferner, daß sich 
Br. Quintilian Borren ab 1891 für etwa zehn Jahre im neuen Missionsgebiet der 
Franziskaner in Brasilien aufhielt, so ist es wahrscheinlich, daß das Kloster 
Bleyerheide zwisschen 1880 und 1891 errichtet wurde. Ferner berichtet die im Werler 
Provinzarchiv aufbewahrte, allerdings erst in 1905 verfaßte und nicht seht 
zuverlässige Chronik des Kloster Bleyerheide von einem Ausbau des Klosters und 
von einem Neubau der Kirche in den Jahren 1881 bis 1885. Mangels weiterer 
Umbauten in den folgende Jahren müssen das wohl die Baumaßnahmen sein, die im 
Nachruf Bruder Quintilians in VS 8 (1927) 149-151, speziell 150, erwähnt werden“38.  
 
Het was evenwel Quintilian’s medebroeder Remigius Brand die daarvoor tekende. 
Maar ook anderszins heeft hij het mis, dit keer echter fundamenteler. Hij beschrijft het 
aan het aan Br. Quintilian toegeschreven klooster in Bleijerheide immers als volgt: 
“ein dreigeschossiger, unterkelleter, von einem Satteldach bedeckter Bau mit 
ausgeprägt langrechteckigem Grundriß. An das Klostergebäude schließt im rechten 
Winkel die Klosterkirche an, eine neugotische, vierjochige, von einem Satteldach 
bzw. über den Chorabschluß von einem 5/10 Zeltdach bedeckte und von einem 
schlanken Dachreiter bekrönte Saalkirche mit Kreuzrippengewölbe. Der Chor wird 
von einem siebenteiligen Fächergewölbe überspannt, dessen auf rechten und linken 
Seite jeweils im vordersten Jochabschnitt gelegene Schildbogen mit den 
Längswanden des Schiffs eine gemeinsame Ebene bilden. Die vom Kircheneingang 
im Klosterinnern aus gesehen rechte Längswand der Kirche fluchtet mit der 
giebelgeschmückten Eingangsfront des Klosters“39. En zeker als je daarna nog eens 
de bijbehorende foto’s bekijkt (“abb. 22-27”)40 kom je er niet omheen dat hij het 
verkeerde klooster op het oog heeft, namelijk het nog altijd bestaande klooster 
(“Maria ter Engelen”) annex kapel van de Broeders Franciscanen (CFP) aan de 
Pannesheiderstraat! Hij “verraadt” zijn kapitale vergissing zelfs door te verwijzen naar 
het jubileumboekje “Honderd jaren - De broeders Franciscanen een eeuw in 
Bleijerheide” (Kerkrade 1976)41. 
 
Met de bouw van dit klooster werd rond 1888 begonnen. Nadat de bouw van een 
waskeuken, linnenkamer, kleermakerij en bakkerij op de begane grond en drie 
klaslokalen op de eerste verdieping, volgde in 1889 de bouw van een nieuw voorfront 
aan de Pannesheiderstraat. Het was de toenmalige generaal-overste, Br. Masseus 
Klein CFP, die daarvoor tekende. Deze was in 1860 toegetreden tot de congregatie 
van de Arme Broeders van de H. Franciscus (’Genossenschaft der Amen Brüder 
nach der 3. Ordenregel des. Heil. Franz von Assisi, zu Erziehung, Besserung und 
Bewahrung armer Knaben, Jüngelinge und Männer’). Na zijn opleiding tot bakker 
was hij aanvankelijk in het Akense broederklooster als kok en later als 
ziekenverpleger werkzaam. In 1866 komen we hem tegen als bewoner van het in 
1857 klooster van de broeders Franciscanen in Aken42. Als overste van het klooster 
Mt. Alverno in de Verenigde Staten (1882-1885) tekende hij – vermoedelijk na 
zelfstudie – een klooster met kerk. Na zijn terugkeer naar Bleijerheide was hij actief 

                                                 
38

 Wilmes: die Bauten von Br. Quintilian a.a. blz. 48-49 (met name voetnoot 6) 
39

 Willmes: die Bauten von Br. Quintilian a.a. blz. 59 
40

 Willmes: die Bauten von Br. Quintilian a.a. blz. 316-318 
41

 Willmes: die Bauten von Br. Quintilian a.a. blz. 49 (voetnoot 6) 
42

 Handbuch der Erzdiözese Köln (Köln 1866) blz.324 



bij de bouw van het nieuwe klooster annex kapel aldaar. Hij tekende voor de 
hoofdingangspartij met spreek- en gastenkamers en de nieuwe kapel, die op 28 juli 
1892 kon worden ingewijd. Bij het uitdiepen van de fundering van de kapel werkte hij 
zelfs eigenhandig mee. Ongeveer tegelijkertijd kwam ook het bijbehorende 
“broederhuis” tot stand43. 
 
De door Br. Quintilian gebouwde (oude) rectoraatskerk van de paters Franciscanen 
(OFM) aan de Bleijerheiderstraat werd evenals het bijbehorende St. Antoniusklooster 
in 1966 afgebroken. Deze kerk, in 1913/14 gebouwd in de “Rundbogenstil der 
Romantik” was in noordwestelijk richting in de zuidvleugel van het klooster in- resp. 
aangebouwd. “Das Querschiff der neunen, dreischiffigen Kapelle nahm das 
Kirchenschiff der alten Kapelle auf. Die westlichen Giebelwand des Querhauses 
entsprach somit der Westfront der älteren Kapelle. Der vierseitih gebrochene, 5,00 
m. breite Fünfachtelchor des Neubaus schob sich weit zwisschen Frontbau und 
südlichem Seitenflügel ein. Um den Chorraum zu belichten, mußte sowohl vom 
Hauptflügel als auch vom Seitenflügel eine Breite von zwei Fensterachsen im ersten 
und zweiten Obergeschoß abgetragen werden. Dadurch bestand zunächst in den 
Obergeschossen keine unmittelbare Verbindung zwisschen den beiden Flügeln 
mehr. Das Langhaus der neuen Kapelle, mit einer Gesamtbreite von ca. 13,50 m. 
und einer Länge von 22,70 m., schloß sich mit fünf Jochen nach Süden an. Die 
beiden Seitenschiffe waren nach Süden um je ein Joch verkürtzt. Die Wandaufbau 
des Mittelschiffs war zweizonig. Über rundbogig zulaufenden Arkadenbögen erhob 
sich der Obergaden, dessen hohe Rundbogenfenster das Mittelschiff belichteten. 
Mittelschiff und Seitenschiffe waren von Kreuzgratgewölben überspannt, während die 
Kapellenvierung einer Fächergewölbe trug. Die südliche Eingangsfront des 
Kapellenneubaus entsprach in ihrer Gliederung völlig der der alten Kapelle an der 
Westseite des Klosters – dem Querhausarm der neue Kapelle. Die neue 
Klosterkapelle wurde aus dunkelrotem Bachstein errichtet unter Verwendung von 
hellen Werkstein für Fensterlaibungen und Sohlbänke. Die Kapelle bildete durch die 
verwendeten Baumaterialien, ihre aufwendigere Gliederung und ihre Größe eine 
Starken Kontrast zum Klosterbau“44. 
 
Daarmee leek de (oude) rectoraatskerk in velerlei opzicht op de enkele jaren eerder 
tot stand gekomen (en eveneens door Br. Quintilian ontworpen) kloosterkerk van 
Mühlen, minstens qua vorm. Het betreft “eine sehr geräumige Backsteinbasilika mit 
Querschiff, zweijochigem Chor, eingezogener Apsis und gebusteten 
Kreuzgewölben”. Voor zowel de kerk van Mühlen als die van Bleijerheide geldt dat 
„nicht nur deren Dimensionen, sondern vor allem das Querschiff und die 
ausgeschiedene Vierung sowie der – wenn auch ziemlich kleine und im Vergleich 
zum Gesamtbau eher unterdimensioniert wirkende – achtseitige, in einem Zeltdach 
endende Turm über die Vierung der Tradition der franziskanischen Kirchenbaukunst 
in Deutschland (wiedersprechen). Ansonsten hält sich der architektonische und 
dekorative Aufwand hinsichtlich der Kirche trotz der Blendbogen vor allem an den 
Außenwänden, des Blendtriforiums, der Wandpfeiler, Trauffriese und vorgezogenen 
Kirchenportal insgesamt durchaus in den bei ländlichen Pfarrkirchen üblichen 
Grenzen“45. 
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Het Bleijerheidse St. Antoniusklooster van de paters Franciscanen (OFM) werd in 
1918 door de Duitse Franciscanen (“Saxonia”) verkocht aan de Nederlandse, die er 
ook de zielzorg overnamen. Door het sterk groeiend aantal parochianen 
(mijnindustrie) werd de “zielzorgeenheid” Bleijerheide in 1929 formeel verheven tot 
rectoraat een in 1966 tot parochie46. Nadat in 1932 al een nieuwe (parochie-)kerk in 
gebruik werd genomen, een ontwerp van Alphons Boosten (1893-1951) bleef, bleef 
de oude (rectoraats-)kerk no een twintigtal jaren in gebruik voor kindermissen, totdat 
eind 1954 de nieuwe aan de H. Maria Goretti toegewijde parochiekerk van Kerkrade-
Nulland werd ingezegend. De oude kerk werd in 1966 samen met het klooster 
afgebroken; er kwam een nieuw kloostertje voor in de plaats, de huidige pastorie aan 
het Henri Jonasplein. De Franciscanen (OFM) zouden de parochie nog bedienen tot 
1980, toen de zielzorg werd overgenomen door de “Afrikanen” (SMA). Eigenlijk 
herinnert er weinig of niets meer aan het meer dan 100 jaar wonen en werken van de 
paters Franciscanen in deze Kerkraadse volkswijk. Hooguit een paar straatnamen, 
als Franciscanerstraat, Antoniusstraat, Lodewijkstraat en Luchesiusstraat. Alleen wie 
de huidige St. Antoniuskerk binnentreedt zal wellicht iets ervaren van de “voorname 
eenvoud” die de paters en broeders altijd hebben willen beleven en uitdragen. In die 
zin is de huidige parochiekerk, hoewel geen ontwerp van een Franciscaan maar een 
bekende Limburgse architect, toch een echte Franciscanerkerk: “solide, ziemlich 
nüchtern, klar und schlich konstruiert”, een kerk zoals Br. Quintilian er in zijn leven 
verschillende had gebouwd. 
 
Hoe wordt het werk van Br. Quintilian momenteel eigenlijk beoordeeld? In zijn artikel 
over Br. Quintilian’s oeuvre van een jaar of twintig geleden concludeert Ulirch 
Willmes dat als men de bouwwerken van Br. Quintilian niet alleen met elkaar maar 
ook met het college St. Ludwig vergelijkt, men het oordeel van tijdgenoten in grote 
lijnen bevestigd ziet, “dat Br. Quintilian Borren vorrangig ein tüchtiger, fachlich 
versierter und gewissenhafter Baumeister und Ingenieur von soliden, ziemlich 
nüchternen, klar und schlicht konstruierter Zweckbauten war … Die damit scheinbar 
gegebene Modernität seiner Werke wird allerdings dadurch konterkariert, daß er als 
vom Historismus beeinflußter Architekt auf die wenn auch sparsame Verwendung 
historischer und zeitgenössischer Stillformen zur Nobilitierung oder Sakralisierung 
der Gebäude oder wegen der mit den jeweiligen Stillformen für ihn und seine 
Zeitgenossen verbundenen Anmutungsqualitäten oder zwecks besserer Anpassung 
der Bauten an die Umgebung nicht verzichtete. Die Zurückhaltung hinsichtlich der 
Benutzung architektonischer Schmuckformen ist dabei nicht als Anzeichen eines 
quasi embryonalen Funktionalismus zu verstehen, sondern ergibt sich nach den 
schriftlichen Quellen direkt aus dem franziskanischen Armutsgebot. Was die Auswahl 
der Stile anbelangt, so bediente sich Br. Quintilian nicht nur und insbesondere beim 
Kirchenbau neugotischer und neuromanischer, sondern auch neubarocker Formen 
sowie gelegentlich mancher Motive und Elemente des Jugendstils und der 
Industriearchitektur. Im übrigen kann man trotz der mehrfach zu beobachtenden 
Wiederkehr identischer, freilich nicht von Br. Quintilian selbst kreierter, sondern 
vielmehr auch von anderen Architekten häufig gebrauchter Architekturformen an 
verschiedenen Bauwerken und trotz der inzwisschen mehrmals genannten 
generellen Charakteristika kaum von einem unverwechselbaren persönlichen Stil Br. 
Quintilians sprechen. Seine Leistungen als Ingenieur und Bauleiter sowie als 
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pragmatischer und geschickter Rezipient historischer und zeitgenössischer Stile sind 
dagegen respektabel und unbestreitbar“ 47. 
 
„Recentelijk“ zou o.a. deze waardering van het werk van Br. Quinitilian in de strijd 
worden geworpen tot handhaving van “College St. Ludwig” in Vlodrop op de 
monumentenlijst en daarmee tot behoud van dit toch wel bijzondere complex48, zeker 
“wanneer wij letten op de zeer royale afmetingen (gevelwanden van ruim ongeveer 
100 m. lengte), het grondplan bestaande uit vier omsloten hoven, het samengaan 
van decoratieve stijl bouwstijl voor de representatieve onderdelen met een zeer 
sobere, aan utilitaire architectuur – zoals fabrieken – ontleende trant voor de woon- 
en bedrijfsgebouwen en de geïsoleerde ligging, gericht op Duitsland, temidden van 
uitgestrekte landerijen in een belangrijk natuurgebied. Bovendien is het college 
vanuit (cultuur-)historisch oogpunt interessant als volledig selfsupporting 
gemeenschap en als vermaarde, door de Duitse regering erkende 
onderwijsinstelling”49. P. Meinold Meijer OFM kan het niet nalaten zijn bewondering 
voor het werk dat Br. Quintilian ruim honderd jaar geleden in Vlodrop tot stand heeft 
gebracht onder stoelen of banken te steken. “Wenn (Br. Quintilian), wie zu vermuten 
ist, von Anfang bis Ende Planung und Durchführung dieses ungewöhnlichen Baues 
in der Hand hatte, dann war er ein Organisationsgenie über seine Architektenleistung 
hinaus … der Gesamteindruck, den jeder Besuchter bestätigt, ist Zugabe, ist 
unbeabsichtigte Zier rationalen Planend. Nehmen wir die vier Ecktürme, die von 
manchen kleinkarierten Geist als unziemliches Protzen bemäkelt werden. Sie sind 
nichts anderes als die notwendigen Wassertürme, zum Speichern des erbohrten 
Quelwassers. Der Mittelturm ergab sich als die zwingende Antwort auf diese 
Notwendigkeit. Er ist eigentlich kein Turm, sondern lediglich betontes Mittelstück zur 
Verbindung der beiden Gebäudeflügel … Die Ecktürme nahmen auch die 
notwendigen Treppen auf“50. 
 
Br. Quintilian verstond dus de kunst van de nood een deugd te maken. Dat zien we 
ook aan de Bleijerheidse rectoraatskerk die hij in 1913/14 bouwde, waarbij hij het 
schip van de oude kloosterkerk transformeerde tot transept van de nieuwe kerk. 
Daarmee week hij weliswaar af van de aloude principes van de kerkarchitectuur die 
aan bedelroden zo eigen is (zoals geen torens, geen transepten, geen overdadige 
versieringen)51, maar wist hij het oude en het nieuwe deel toch tot een harmonisch 
geheel met elkaar te verenigen, tot een kerk die – zoals gezegd – in mererlei opzicht 
leek op die van Mühlen die hij enkele jaren daarvoor bouwde (1909). 
 
Eigenlijk een vreemde combinatie: een kloosterling die tevens architect is, vooral als 
we ons realiseren dat voornoemde Franciscaner broeders Remigius, Paschalis, 
Quintilian en Masseus van oorsprong “slechts” gewone handwerkslieden waren, die 
ons monumenten in steen nalieten die er nog altijd mogen zijn. Het lijkt een 
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verschijnsel uit een ver verleden. Toch is er ook een recenter voorbeeld in de 
persoon van Benedictijner monnik Dom Hans van der Laan OSB (1904-1991) die 
een van de leidende figuren was van de zogenaamde “Bossche School”. Zijn 
theorieën over getalsmatige verhoudingen in de bouwkunst, onder andere over het 
plastisch getal, hadden een grote invloed. Geboren in Leiden als zoon van architect 
Leo van der Laan (ook zijn broers Jan en Nico zouden in de voetsporen van hun 
vader treden) studeerde Hans van 1923 tot 1926 architectuur aan de Technische 
Hogeschool te Delft, maar trad in 1927 in bij de Benedictijnen van de Sint-
Paulusabdij te Oosterhout. Later verhuisde hij naar de abdij St. Benedictusberg te 
Vaals (Mamelis). Van der Laan ontwierp slechts een klein aantal gebouwen, die 
bovendien niet allemaal werden uitgevoerd. In Helmond bouwde hij samen met zijn 
broer de achthoekige St. Jozefskapel (1948). De kerk van voornoemde abdij St. 
Benedictusberg (1967) te Vaals is zijn bekendste gerealiseerde werk. Zijn ontwerp 
voor de bibliotheek van dit klooster werd in 1989 bekroond met de Architectuurprijs 
Limburg. Ook de crypte, de sacristie en een kloosterhof van St. Benedictusberg zijn 
door Van der Laan ontworpen. De overige bouwdelen stammen uit de jaren '20 en 
zijn niet van zijn hand. In België bouwde de monnik de Abdij van Roosenberg van de 
Zusters van Maria te Waasmunster (1975), evenals het moederhuis ter plaatse (na 
1978). In Best is een patiowoning naar zijn ontwerp gebouwd (huis Naalden, 1981). 
Het laatste werk dat naar zijn ontwerp gerealiseerd werd, is het klooster voor de 
zusters Benedictinessen bij Tomelilla in Zuid-Zweden (grotendeels gereedgekomen 
in 1995)52. 
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