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Het Patershuis

Hens Dekker

Aan de Stokweg tussen Elst en Rhenen staat een huis dat door bijna iedereen in 
Rhenen Het Patershuis wordt genoemd. Het is een groot, monumentaal gebouw en 
dan mag je verwachten dat er bij velen het een en ander over bekend is. Dit blijkt 
echter niet het geval te zijn.Het huis is zelfs met enige geheimzinnigheid omgeven. 
Tijd dus om de geschiedenis van het huis en zijn bewoners uit de doeken te doen. 

De nieuwe burgemeester d’Aumale baron van Hardenbroek wordt in 19�� via Elst de gemeente Rhenen 

binnengehaald.
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Rhenen kreeg in 1934 een nieuwe burgemeester om de vorige ambtsdrager 
Van Holthe tot Echten op te volgen. Het was Gijsbert C.D. d’Aumale baron 
van Hardenbroek, telg uit een oud geslacht dat verbonden is met het kasteel 
Hardenbroek. Ene Gijsbert van Wulven had het kasteel omstreeks 1260 laten 
bouwen aan de Langbroekerdijk onder Driebergen. Daarna zijn vele nazaten naar 
hem vernoemd en zo ook onze burgemeester. Na zijn benoeming reisde hij vanuit 
het westen de gemeente binnen. In Elst werden hij en zijn vrouw en kinderen met 
muziek van de fanfare en een escorte van ruiters en versierde auto’s binnenge-
haald. De vlaggen waren uitgestoken en heel Elst was op de been.

Voordat hij de tocht naar Rhenen voortzette, werd hij voor de school door kinderen 
met een welkomstlied verrast. In Rhenen was de Westpoort opnieuw in hout opge-
trokken. Een delegatie van het bestuur van de gemeente bood de burgemeester de 
sleutels van de stad aan waarmee de poort geopend werd, waarna het gezelschap 
de stad kon binnentreden. Zijn artistiek aangelegde vrouw, die van Engelse komaf 
was, en zijn dochter en zoon, de freule en de jonkheer, weken niet van zijn zijde. 

Ook Achterberg bleef bij de inhuldiging niet achter. Daar werd een erepoort opge-
richt en de familie toegezongen. 

Het gezelschap wordt door de zojuist geopende Westpoort de stad binnengeloodst.
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De voorkant van het door de Rhenense architect Van Ommen ontworpen landhuis.

De achterkant  met de hoofdingang onder een door pilaren gedragen luifel.



OUD RHENEN - vierentwintigste jaargang - januari 2005 - no. 1 - blz. 18

Zij konden naar hun oordeel binnen de gemeente geen bestaand  huis vinden 
dat voor hen geschikt was en namen het besluit een representatieve  woning te 
laten bouwen. Maar liefst 3,5 ha grond werd aangekocht, gelegen aan het eind 
van de Stokweg. Dit is een zijweg van de Utrechtsestraatweg tussen Rhenen en 
Remmerden, al in 1392 in een acte genoemd. “Stok” komt hier waarschijnlijk van 
stokken oftewel ophouden. De weg loopt inderdaad dood op de heuvelrug. Het 
door de Rhenense architect Van Ommen ontworpen huis kreeg de toepasselijke 
naam De Hught. Hij heeft veel huizen in Rhenen getekend met vaak de grote over-
stekken als kenmerk. Het in rode baksteen opgetrokken pand oogt als een Engels 
landhuis, met 32 vertrekken en vijf garages, wel wat veel voor het uit vier leden 
bestaande gezin.

De jonker en de freule kregen ieder een eigen kamer en de baron en de barones 
hadden een eigen slaapkamer op de bovenverdieping waar een monumentale trap 
vanuit de ruime hal naar toe leidde.
Het huis werd in 1936 opgeleverd. De burgemeester heeft er slechts een jaar of 
acht van kunnen genieten. Hij werd in 1943 door de Duitsers wegens sabotage uit 
zijn ambt gezet en moest onderduiken, ironisch genoeg onder andere op Kasteel 
Hardenbroek. Zijn huis werd in 1944 ter beschikking gesteld van de geevacueerde 

De Hught = Huize Fatima = Het Patershuis.
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De brief van kardinaal De Jong betreffende vestiging van het Provincialaat in Rhenen.
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De met bezittingen van de Paters afgeladen GMC vrachtwagen is zojuist bij De Hught gearriveerd.

Burgemeester Jonkheer Bosch ridder van Rosenthal heet samen met zijn vrouw de leiding van de 

Paters welkom. Rechts het hoofd van het Provincialaat Pater De Winter.
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bewoners van Heimerstein. Na de oorlog werd hij weer eerste burger van Rhenen, 
maar hij besloot een jaar later zijn functie neer te leggen. Het huis werd in 1947 
aan de Congregatie van de Paters van de Heilige Geest verkocht voor ƒ 130.000.  
De Paters waren wel zo slim geweest om het huis in burgerkostuum en niet in hun 
zwarte toog te bezichtigen om verkopers en omwonenden niet af te schrikken. 
Later werd het de burgemeester door protestants Rhenen kwalijk genomen dat hij 
zijn bezit aan de roomsen verkocht had. De Paters huurden een vrachtwagen om 
huisraad en persoonlijke bezittingen vanuit Gemert over te brengen. Daar kwam 
de uitdijende organisatie ruimte tekort en het besluit was gevallen om het hoofd-
bestuur met administratie en de propaganda afdeling van de congregatie, op dat 
moment zeventien personen, in het midden van het land te vestigen.

De opvolger van baron d’Aumale van Hardenbroek, Jonkheer Bosch ridder van 
Rosenthal, verwelkomde de Paters hartelijk. De in november vorig jaar overleden 
oud-burgemeester heeft altijd goede contacten met de Paters gehad. Hij werd hun 
buur toen hij en zijn vrouw (vorig jaar honderd jaar geworden!) een modern huis 
op de heuvel lieten bouwen. Daarvoor logeerden zij bijna twee jaar in hotel “Het 
Wapen van Hardenbroek”, door eigenaar Laheij zo genoemd naar onze baron.

Huize Fatima met enige Paters in de klassiek aangelegde tuin.
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De Paters van de Heilige Geest werden ook wel Spiritijnen genoemd. De 
Congregatie werd in 1703 door Claude François Poullart des Places, zoon van 
rijke ouders afkomstig uit Rennes in Frankrijk, gesticht. Hij vond dat ook zonen 
van minder gegoede burgers een priesterstudie moesten kunnen volgen wat toen 
niet mogelijk was. Het voornaamste doel van de opleiding die hij in Parijs in het 
leven riep, was missiewerk in Afrika. Er is een mede-oprichter, namelijk Jacob 
Libermann, een joodse bekeerling die uit de Elzas kwam en in 1840 een soort-
gelijke orde als die van Poullart gesticht had. Van hogerhand (Rome) werd er op 
aangedrongen om de op dat moment zieltogende congregatie met de nieuwe orde 
te laten fuseren, wat in 1848 een feit werd. Na Parijs werden in vele landen zoge-
naamde Provincies  gesticht, zo ook in 1904 in Nederland in Weert. Het honderd 
jarige bestaan is vorig jaar opgeluisterd met de uitgave van een boek. Het kasteel 
in Gemert werd in 1926 aangekocht voor het vestigen van een groot semenarie. 
Door toename van het aantal studenten ontstond er gebrek aan ruimte die dus in 
Rhenen gevonden werd. Daar hadden de Paters het goed naar hun zin. De naam 
van het huis werd in Fatima omgedoopt en in 1953 uitgebreid met een kapel. Er 
hebben zelfs plannen bestaan voor verdubbeling van de omvang en de bouw van 
een heuse klokkentoren.

Op deze luchtopname is links-achter de aangebouwde kapel met torentje te zien.
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Een boekje geschreven door Peter Spoor en uitgegeven door de Paters van de Heilige Geest.
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In de kapel werden de missen opgedragen waarbij katholieke jongens uit Rhenen 
behulpzaam waren. In 1960 werd het huwelijk van de uit de buurt afkomstige Ria 
van Miltenburg in de kapel ingezegend. Curieus is dat in het Patershuis een kind 
geboren is en wel van de familie Gerritsen die na de oorlog tijdelijk inwonend 
was. De Paters waren vooral druk met het uitzenden van missionarissen waarvoor 

zorgvuldige voorbereidingen getroffen werden. Zij stichtten scholen en kerken in 
Afrika en Latijns Amerika. Ook het Afrika Museum in Berg en Dal is aan hen te 
danken. Op het hoogtepunt in de jaren vijftig telde de congregatie 4.500 leden. In 
1962 kwamen de Spiritijnen op een treurige manier in het nieuws toen in Congo 
twintig Paters werden vermoord. Men organiseerde verder collectes en gaf boek-
jes voor de jeugd uit, de meeste geschreven door Peter Spoor en daarom ook wel 
“spoorboekjes” genoemd. Deze werden op katholieke lagere scholen uitgedeeld. 

De gemoedelijke geestelijken uit het zuiden des lands werden in het begin door 
de protestante Rhenenaren met een flinke dosis argwaan beschouwd. De midden-
standers behoorden tot de eersten die met de Paters in contact kwamen, en die 

De Paters nemen een koele duik in het door hen in 195� zelf gebouwde zwembad.
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merkten dat zij gewone mensen waren die ook in materieel opzicht best wat voor 
een ander over hadden. Een bestuurslid van onze vereniging, Ad de Jong, had zich 
bijvoorbeeld als jongetje bij het bosbessen plukken eens een hoedje geschrokken 
toen achter hem plotseling een zwarte pater opdook. Jaren later ging hij bij de 
Paters te biecht voor een toog die hem goed van pas kon komen als deel van een 
tenue waarin hij het kempo stokvechten oefende. Dit kledingstuk werd hem zonder 
dralen afgestaan. De brandweer mocht ook graag bij huize Fatima oefenen. Een in 
1956 aangelegd zwembad was tevens voorbestemd om als basin voor bluswater te 
dienen. De brandweermannen werden na afloop van hun oefeningen getrakteerd 
op bier.
In de jaren zeventig tekende zich een teruggang af wat met wel meer religieuze 
instellingen het geval was. Opbrengsten van collectes liepen terug, de animo voor 
opleiding tot priester werd minder en in 1970 vond noodgedwongen een concen-
tratie in Gemert plaats van bestuur met diverse  afdelingen van de congregatie. Bij 
de verhuizing bleef het altaar van de kapel in Rhenen achter; dit werd geplaatst 
in de Gedachteniskerk. In 1986 werd het Patershuis verkocht aan  een Zwitser, 
genaamd Wassner, die er echter nooit gewoond heeft. De voorafgaande vijftien 
jaar was een dependance van Heimerstein in het huis gevestigd. In 1991 kocht 
de familie De Groot het huis, die het ging bewonen en er tevens een evangelisch 
centrum in vestigde. Mevrouw De Groot verleent gastvrijheid aan deelnemers van 
conferenties en (internationale) sprekers die overal in het land optreden en die hun 
werk in rust kunnen voorbereiden. Het huwelijk van haar zoon Peter met zijn Coby 
is in 2002 in de kapel ingezegend. 
Zij heeft het oorspronkelijke karakter van het huis bewaard, een monument van 
belang in Rhenen dat in de oorlog zoveel op dat gebied is kwijtgeraakt.
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