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Enkele grote stappen door de geschiedenis van de Paters Assumptionisten,  
met name door hun 80-jarige periode in Boxtel. 
 
 
1810  (30 augustus) Geboorte van Emmanuel d'Alzon, stichter van de congregatie der Assumptionisten. 
1832:  aanvang van zijn priesteropleiding 
1834:  zijn priesterwijding te Rome 
1845:  Père d'Alzon legt, samen met medewerkers privé geloften af, beschouwt zich als religieus en 

begint noviciaat. 
1850  (24 december) Toestemming van de bisschop tot het afleggen van de kerkelijke geloften. Vanaf 

dit moment bestaan de Assumptionisten kerkelijk als congregatie 
Volledige naam: Congregatie der Priesters van O.L.Vrouw Assumptie. 
 (Assumptie = ten Hemelopneming). 
Leuze: Adveniat Regnum tuum = Uw Rijk kome. 

1863  Uitbreiding van de congregatie-aktiviteiten naar het nabije oosten. 
1865  Ontstaansjaar van de congregatie der Zusters Oblaten van Assumptie, die het werk der 

missionarissen steunen. 
1880  (21 november) Sterfdag van de oprichter van de congregatie. De 

congregatie telt op dat moment 43 leden. 
1900  Vanwege de maatregelen van de Franse regering tegen de religieuze congregaties wordt het 

noviciaat van de Assumptionisten overgebracht van Parijs naar Nederland (kasteel Gemert), waar 
het tot augustus 1901 gevestigd blijft. 

1908  In het Belgische Zepperen, waar de congregatie inmiddels een opleidingshuis heeft, melden zich 
steeds meer Nederlandse studenten. Sommigen hebben aanpassingsmoeilijkheden. Er blijkt 
behoefte aan een opleiding, aangepast aan de eigen volksaard. Tegengevolge van W.O.-1 keren 
de Nederlandse studenten naar Limburg terug en worden in Urmond opgevangen. Het bisdom 
Roermond geeft echter geen toestemming voor een definitieve vestiging. 

1914  Mevrouw Mahie wenst haar kasteel te Boxtel, met bijbehorend park en enkele hectaren grond 
te verkopen. Een delegatie van drie paters Assumptionisten treft een goed onderhouden 
kasteel aan. 
Mevrouw Mahie geeft de voorkeur, qua verkoop, aan mannelijke religieuzen. Mede hierdoor 
verwacht ze tegemoet te komen aan een gemoedsbezwaar van haar man, n.l. om de bedevaart 
naar de H.Bloedkapel te kunnen kontinueren. Deze bedevaarten vonden plaats op 
Drievuldigheidszondag en gingen via het Konijnshol naar het park. Op 20 juli 1914 wordt een 
voorlopig koopkontrakt getekend. 

1915  (5 januari) De school wordt van Urmond naar Boxtel overgebracht. 
De officiële stichtingsdatum van de Assumptie in Nederland is 6 januari 1915. 
Mevrouw Mahie blijft voorlopig in een gedeelte van het kasteel wonen. 
Op 19 oktober 1915 wordt het definitieve koopkontrakt getekend. 
Als eerste overste op het kasteel fungeert de uit België afkomstige pater Louis-Antoine 
Verhaegen. 

1927  Bouw, buiten de slotgracht, van het eerste gedeelte St.Theresia-gymnasium. 1929 De eerste 
Nederlandse Assumptionisten vertrekken naar de Belgische Congo. 1931 Aanvang met de 
middenbouw en de tweede vleugel aan het Theresia-gymnasium. 1933 Aanvangsjaar van de 
organisatie, als eerste in Nederland, van bedevaarten 
naar het H.Land. 

1936  Aanvang van de missie naar Brazilië. 
1939  Aankoop van het klooster te Bergeijk. 
1945  Het algemeen sekretariaat van het Apostolaat der Hereniging wordt gevestigd op Stapelen. 

Enkele paters worden aangesteld om zich toe te leggen op studie van de Oosterse 
wetenschappen. 
Vanaf 1945 worden door de Paters Assumptionisten ononderbroken legeraalmoezeniers 
geleverd. 

 



1946 De Nederlandse afdeling van de Assumptie wordt een zelfstandige provincie. (Voorheen vormden 
de Assumptionisten in België en Nederland samen de Belgisch-Nederlandse provincie). 
Vanaf 1946 werken Nederlandse Assumptionisten in Frankrijk in twee groepen parochies. Tevens 
vindt vanaf 1946 de organisatie plaats van bedevaarten naar Beauraing en Banneux. 

1947  Vanaf dit jaar zijn, in diverse funkties, verschillende paters werkzaam in onderwijsinstellingen. 
Vanaf 1947 organisatie van bedevaarten naar Fatima. 

1948  In juli verschijnt het eerste nummer van het nog steeds bestaande tijdschrift "Het Christelijk 
Oosten". Kort daarna wordt in Nijmegen het Instituut voor Byzantijnse en oecumenische Studies 
opgericht. 

1950  De Nederlandse provincie telt 163 paters + 81 studenten met 27 broeders en 2 broeders-novicen. 
1952  Een kleine groep Assumptionisten vertrekt als zielzorgers onder Nederlandse emigranten naar 

Nieuw-Zeeland en sticht er later het Viard College in Porirua. 
1955  Door de Paters Assumptionisten wordt in Nijmegen een parochie gesticht. 

De Bredase bisschop verzoekt enkele Assumptionisten voor bedrijfsapostolaat in zijn bisdom. 
1959  Bouw van kapel, gymnastiekzaal en toneelzaal bij het St.Theresia-gymnasium. 1962 In 

Jeruzalem wordt het huis van St.Petrus in Gallicantu (= hanegekraai) 
overgenomen. Vijf paters wijden zich daar aan een studie over het Christelijk Oosten. 
Vanaf 1962 werken Nederlandse Assumptionisten in Duitsland in twee parochies (Neuss en 
Leverkussen). 

1963  Mgr.Bekkers verzoekt enkele Paters Assumptionisten voor bedrijfsapostolaat in het bisdom 's-
Hertogenbosch. 

1964  Verzoek van Mgr.Bekkers tot oprichting van een aantal, zgn. experimentele parochies in 's-
Hertogenbosch-West. 

1965  Na 50 jaar Assumptionisten in Nederland o.a. 300 priesters opgeleid, waaronder 1 bisschop. 
1995  De Paters Assumptionisten zijn 80 jaar in Boxtel gevestigd. 

P. J. Rood. 
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