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Normaliter zou je verwachten dat een opsomming in een boek van de geestelijken van een dorp
“alle” geestelijken bevat die geboren zijn in dat dorp. Toch werd deze minderbroeder in Tungelroy op
woensdag 13 juni 1906 geboren en niet vermeld in een boek. Een broeder “geboren in ons dorp”.
Deze latere Franciscaan werd dus in 1906 geboren als Joannes van Geneijgen, zoon van Godefridus
van Geneijgen en Wilhelmina Hubertina Tindemans, roepnaam Sjeng.

Godefridus van Geneijgen (1876-1952) en Wilhelmina Hubertina Tindemans (1877-1950) waren de
ouders van een gezin van 10 kinderen. Godefridus (Fried) werd in Molenbeersel geboren, Mina
Tindemans in Hunsel.
De familie van Geneijgen was afkomstig uit Molenbeersel. Fried van Geneijgen werd “op Triene” in
Molenbeersel geboren aan de huidige Enkestraat. In maart 1888 verhuist het gezin van GeneijgenJanssen naar Tungelroy en gaat “op Koeële” wonen. Ook de broers van Fried, Jacobus van Geneijgen
(Koeële Sjaak) en Mathijs van Geneijgen wonen dan op Koeële, evenals zijn zuster Hendrina
Margaretha.
Fried trouwt op 6 april 1904 met Wilhelmina Hubertina Timmermans en gaan op Theurke wonen.
Hier wordt o.a. de latere franciscaan Joannes van Geneijgen geboren. De eerste jaren van zijn leven
groeit hij op in Tungelroy, maar een aantal jaren later verhuist het gezin naar de boerderij “op de
Keevit”, niet ver van Tungelroy, gelegen aan de Spechtebaan.

Wie via de Castertweg binnendoor langs Roekes naar o.a. de Gamma en de Praxis rijdt, komt langs
boerderij “Varkenszicht” zoals de boerderij nu genoemd wordt. Dit is niet de naam die vroeger
gebezigd werd. Dit was “De Keevit” waar de familie van Geneijgen ging wonen rond 1910.
Het gezin groeit hier alleen maar en uiteindelijk zijn er 9 kinderen. Er blijft een zeer intensieve band
met Tungelroy bestaan.
Op 1 oktober 1928 trad Sjeng van Geneijgen in de orde van de Minderbroeders te Weert. Hij wordt
een broeder van de Franciscanen en noemt zich vanaf dan “Caspar” van Geneijgen. Op 25-04-1932
legt hij zijn kloostergeloften af.
In december 1936 wordt bekend dat broeder
Caspar bestemd is voor de missie in Nederlands
Indië. Op dat moment was hij werkzaam als
portier voor het rectoraat aan de Sittarderweg
te Heerlen.
De Bisschop van Roermond wenste katholiek
middelbaar onderwijs in Heerlen, maar de
Pancratiusparochie werkte daar niet aan mee.
Daarom richtte hij zich tot de Franciscaner orde
die reeds aan de Sittarderweg een klooster met
kerkgebouw in gebruik hadden genomen. Na een opstartperiode werd in september 1913 de
schooldeuren geopend, met de franciscanen als de leraren. In 1931 kwam er uitbreiding en daarom
waren er ook meer franciscanen nodig voor de dagelijkse gang van zaken. Zo kwam broeder Caspar
van Geneijgen in Heerlen terecht.
Caspar wordt in Heerlen de portier. Een functie waarbij je een duizendpoot moest zijn om alle
personeel de juiste weg te wijzen. Toen hij in december 1936 bericht kreeg dat hij op missie ging had
hij maar weinig tijd ter voorbereiding hier op, want zijn reis was al ingepland voor februari 1937.
Samen met kapitein de heer van Duyl en het schip de “Dempo” vertrekt Caspar voor zijn missie naar
Java.
De “Dempo”, het schip werd in 1931 gebouwd in de fabriek “De Schelde” in Vlissingen. Het schip

weegt 17.000 ton, is 167,96 m lang en 21,45 meter breed. De boot heeft plaats voor 236 passagiers
voor de 1e klasse, 280 personen voor de 2e klasse en 70 personen voor de 3e klasse en 48 personen
voor de 4e klasse. In 1939 werd het schip opgelegd te Soerabaja. In 1940 kwam het schip weer in de
vaart voor de Java-New York lijn. Tijdens WOII deed de boot dienst als troepen transportschip. Op
17-03-1944 werd het schip getorpedeerd door een Duitse onderzeeër U371 bij Algiers en ging
verloren.

Broeder Caspar beschrijft zijn reis in brieven die hij o.a. richt aan het Weerter Missie Thuisfront. Zij
zorgen voor publicaties in plaatselijke kranten. Zo weten we dat hij op 12 februari aankomt in
Southampton, via Lissabon op 19 februari 1937 arriveert in Marseille. Daar stappen weer meerdere
Nederlanders op de boot, die eerst per trein naar Marseille zijn gereden. Samen met meerdere
geestelijken arriveren ze op 11 maart in Tanjung Priok. Hun eindbestemming met de boot. Dat
betekende ontschepen. Tanjung Priok is de havenplaats van Batavia-stad.
Situatie in Java
Nadat in 1806 in Nederlands Indië de godsdienstvrijheid was afgekondigd, werd op 8 mei 1807 de
apostolische prefectuur van Nederlands Oost-Indië opgericht. In 1862 werd Batavia aangewezen als
het bestuurlijk centrum van de missie in Nederlands Indië en werd vastgelegd dat de prefectuur heel
dit gebied zou bevatten (m.u.v. Flores). Op 20 september 1842 werd de prefectuur tot apostolisch
vicariaat van Batavia verheven. In 1859 namen de Jezuïten de missie over van de seculieren.
Door gebrek aan menskracht moesten zij zich beperken tot enkele eilanden buiten Java, in de praktijk
voornamelijk Flores, Solor en naburige eilanden waar vanouds veel katholieken woonden.
Vanaf 1902 vestigden andere orden en congregaties zich in Nederlands-Indië. Aan hen werden
bepaalde gebieden toevertrouwd zoals Zuid-Nieuw Guinea dat het domein werd van de
Missionarissen van het Heilig Hart. In 1961 kreeg Indonesië een eigen bisschoppelijke hiërarchie en

werd Jakarta een aartsbisdom.

De apostolisch prefect respectievelijk de vicaris van Batavia/Jakarta in
de periode van de aanwezigheid van Broeder Caspar was pater (later
bisschop) Petrus Johannes (Peerke) Willekens (1881-1971, zie foto).
In Indonesië speelde Willekens tijdens WOII een belangrijke rol in het
kerkelijk leven. Als diplomatiek vertegenwoordiger van het Vaticaan
kon hij niet, zoals wel gebeurde met de andere blanke geestelijken,
geïnterneerd worden.

Zoals gezegd arriveerde broeder Caspar op 11 maart 1937 in Java. Hij werd tewerk gesteld in Kramat
in de plaats Batavia. Batavia heet nu Jakarta en ligt aan de noordkust van West-Java. Kramat was een
“Europese” woonwijk in het zuiden van het centrum van de stad, aan weerszijden van de Raden
Salehlaan.
Caspar was voor en na de oorlog werkzaam in de opvoeding van verwaarloosde jongens. Uit een
krantenadvertentie uit 1947 kunnen we opmaken waar hij tewerkgesteld is. Hij heeft het dan over
verwaarloosde jongens van het Vincentiusgesticht in Batavia. In dit geval kan het niet anders zijn dan
het Vincentiusgesticht Putera, gelegen op Kramat.
In 1910 werd op Kramat Raya een landhuis aangekocht met een groot stuk grond eromheen. Het
huidige hoofdgebouw werd in 1916 in de "voortuin" gebouwd. Nog voor de tweede wereldoorlog
(1938) groeide Vincentius uit tot twee flinke huizen: één voor jongens "Vincentius Putera" op Kramat
(het oude Weltevreden) en één voor meisjes "Vincentius Puteri" (1938) op Bidara Cina (het vroegere
Meester Cornelius), samen zorgend voor zo'n 250 kinderen.
Vincentius heeft de oorlog moeizaam overleefd, maar bleek na de oorlog noodzakelijker dan ooit
tevoren. Minder voor Indische kinderen maar meer en meer voor Indonesische kinderen.
In de meerderheid van de gevallen ging het om halfwezen, niet-geëchte kinderen of kinderen die bij
de geestelijken werden achtergelaten omdat de ouders gewoonweg niet konden zorgen.
In Batavia waren ongeveer 400 katholieke kinderen ondergebracht bij twee vestigingen van de
Vincentius Vereniging, Bidara Tjina en Kramat, en ongeveer 150 protestantse kinderen in de tehuizen
Parapatan en Dorcas.
Na de eerste oorlogsmaanden bleef minder dan de helft daarvan achter.
Tijdens de oorlog kwam broeder Caspar terecht in een Jappenkamp.
In die zin kende Caspar een moeilijke missie. Vaak ook had men te maken met ziektes door een
geheel ander klimaat. Zelfs de reis kon al een hachelijk avontuur zijn, al viel dat wel mee met de
moderne schepen aangedreven met een dieselmotor ipv zeilen!?
In een periode waarin de Indische bevolking in raciaal, economisch en geografisch opzicht op zoek
was naar een plaats in de samenleving, vielen de kinderen vaak tussen wal en schip. De kerk bood
uitkomst, waar duizenden van hen werden opgevangen door katholieke en protestante geestelijken.
Waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef is niet bekend. Wel zat hij in een Jappenkamp.
Het werk dat opgebouwd was werd door de Japanners teniet gedaan. De missionarissen op Java

gingen een onzekere, bange tijd tegemoet.

Vincentiusvereniging, Harmonie en voetbalclub.
Het kamp op Kramat was in de periode van oktober 1942 tot september 1943 een burgerkamp. Hier
zaten toen 3600 geïnterneerden mannen en vrouwen. Vanaf september 1943 tot september 1944
heette dit kamp Bunsho 1 Kamp 2. De vrouwen en kinderen die er reeds zaten werden naar de wijk
Tjideng, elders in de stad gebracht. Het zuidelijk deel van de wijk werd vervolgens de
interneringsplaats van werkende mannen met hun gezinnen en “Europese” vrouwen en kinderen uit
Batavia, Buitenzorg (nog zuidelijker), Tangeang en Bandoeng. Onder hen waren ook nonnen.
In september 1944 werd deze situtatie weer omgedraaid. Toen moesten de werkende mannen weer
naar verschillende kampen rondom Batavia en kwamen de vrouwen (ongeveer 2200) weer terug
naar Kramat. In de periode van 01.03.44 tot 01.08.45 waren er 20 sterfgevallen, in de periode van
01.08.45 tot 15.10.45 waren er 8 sterfgevallen. Ten tijde van de Japanse capitulatie bevonden zich in
het zuidelijk deel van de wijk Kramat nog ongeveer 2000 vrouwen en kinderen. In februari 1946
verbleven nog 2400 mensen in de wijk. De huizen en de garages, die ook als woonruimte werden
gebruikt, verkeerden vaak in een erbarmerlijke staat. Lekkende daken konden niet worden
gerepareerd en de riolering functioneerde vaak niet.
Direct na de oorlog was de situatie in Djakarta helemaal anders geworden en bovendien werd de
stad alleen maar groter. Hierdoor was er ook meer zorg benodigd. Zo was de situatie toen in 1946
Broeder Winand Divendal door zijn Franciscaner orde naar Jakarta werd geroepen. Hij zorgde voor de

wederopbouw en realiseerde in die periode ook een nieuwe middelbare school. Broeder Caspar
werd naar huis gestuurd om te recupereren, maar keerde wel terug.

Kamp Batavaia

Situatie WOII. Links het kamp op Kramat en rechts de plattegrond

Zijn eerste verlof kreeg hij na de Tweede Wereldoorlog in 1947. Hij herstelde erg slecht na zijn
internering in een Jappenkamp en daarom werd besloten hem naar huis te laten gaan. Al snel wordt
duidelijk dat broeder Caspar niet van plan is lang te blijven. Door de oorlog is de bibliotheek in het St.
Vincentiushuis volledig verdwenen en heeft hij zich als taak gesteld dit weer in ere te herstellen.
Wellicht was Broeder Caspar voor de oorlog ook al verbonden aan die bibliotheek. Hij vraagt mensen

zoveel mogelijk boeken aan te leveren. Het liefst heeft hij jongensboeken. Iedereen die boeken heeft
kan deze bij het klooster aan de Biest in Weert afgeven.
Na zijn terugkeer in Batavia zal hij zich zeker beziggehouden hebben met de wederopbouw van de
bibliotheek. Maar men kwam erachter dat hij ook erg handig was. Een timmerambacht had hij zich
nooit aangeleerd, toch had hij dat in de vingers, want we weten inmiddels dat hij ook lessen gaf in
timmerwerk en tevens voor allerlei klusjes werd gevraagd.
Tijdens zijn verblijf in Nederland in 1947 wordt er ook een familieportret gemaakt:

Als hij terugkeert naar Java zal hij wederom een
lange periode wegblijven. Pas in 1959 keert hij
terug naar Nederland voor een verlof.
In 1963 laat hij weten dat hij enorm blij is met de
Nederlandse hulp voor de ramp op java. In maart
Op de foto, genomen in 1959 op “de Keevit”
langs de Spechtebaan zien we broeder Caspar
samen met Tjeu van Geneijgen, zoon van de
broer van Caspar, Pierre van Geneijgen.

Na zijn terugkeer in Djakarta laat hij al vrij snel weten dat het niet goed met hem gaat. Binnen een
periode van 1 jaar is hij 16 kg afgevallen, terwijl hij vlak daarvoor nog had aangegeven dat hij als
timmerman meehelpt met het opbouwen van een kerk in Batavia.
In 1963 voltrekt zich een ramp op Java. De vulkaan Agung komt tot een enorme eruptie met meer
dan 1000 slachtoffers. Dorpen raken verwoest, oogsten raken verloren, drinkwater vervuild en
sommige dorpen verdwenen zelfs onder verwoestende lava. Door deze catastrofe op het eiland werd
ook een hulpactie op touw gezet. Ook Weerternaren doneren door een actie van de
Vincentiusvereniging. Er werden 1584 mensen gedood toen gloeiend hete pyroclastische wolken uit
de vulkaan Angung op Bali door enkele dorpen waaiden. De uitbarstingen bleven duren tot begin
1964. Een lavastroom miste op een haar na de Pura Besakih, de heiligste tempel voor de Balinese
hindoes op de flanken van de Angung. De Gunung Agung is een 3031 hoge berg die in 1963 maar
liefst 20 kilometer aswolk spoot. De lava legde ruim 7,5 km af en de vulkanische as bereikte zelfs
Batavia, op 1000 kilomter van de berg.
Als duidelijk wordt dat in 1964 zijn broer, die in Vorden zit zijn zilveren kloosterfeest wilt vieren, zijn
zus in Noorwegen ook haar kloosterfeest wilt vieren, dan wilt broeder Caspar zeker ook naar
Nederland om dit feest te vieren.
“Dat is pas de derde keer dat ik om verlof vraag tijdens mijn missie, dat is toch niet te veel”
Na het priesterfeest keert hij weer terug, maar kondigt aan dat hij wellicht op 20 juni 1965 definitief
terug is in Nederland. Dit wordt wat later maar als hij aankomt in Rotterdam verblijft hij nog enige
tijd in een ziekenhuis van Rotterdam. Dit is overigens maar kortstondig. Daarna gaat hij naar het
klooster op de Biest.

Detail van herdenkingsplaat uit het klooster Franciscanen uit Weert

Broeder Caspar was niet de enige geestelijke in zijn familie. Van de negen kinderen waren er
meerdere ingetreden zoals hier te zien is op de foto van 2 broers en 2 zussen van Geneijgen.
Overigens zijn ze niet allemaal in Tungelroy geboren. Zuster Sidonia (1908-1991) werd ook in
Tungelroy geboren en werd ook nooit vermeld als “ geestelijke afkomstig uit Tungelroy”.

Broeder Caspar op een foto uit 1971.

Broeder Caspar overleed te Weert op 71-jarige leeftijd in het klooster van de Biest op 1 maart 1978.

Bidprentje Caspar van Geneijgen

Plechtige Heilige Professie 1937
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