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Theo Pirenne, oud-pastoor van Maren-Kessel ziet er tevreden uit. Begin mei is hij 89 geworden 

en hij zit er blakend van gezondheid bij. “Als dit zo doorgaat”, vindt hij, “mogen er best nog 

wel een paar jaar bij.”  

 

Vanuit zijn kamer in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in 

Tilburg
1
, heeft hij een prachtig uitzicht over de stad waar hij 

geboren is. Hij wijst in de verte, naar de Lange Nieuwstraat, waar 

zijn vader dagelijks doorheen fietste op weg naar het Tilburgse 

elektriciteitsbedrijf. Het herinnert hem aan zijn moeder: de zalige 

tijd dat hij nog niet naar school hoefde en hij en zijn broertje de 

hele dag bij haar waren. Ze ‘hielpen’ moeder soms met afstoffen 

en luisterden dan als zij Bijbelteksten reciteerde. Zo maakte ze 

haar kinderen spelenderwijs vertrouwd met bijvoorbeeld de acht 

zaligsprekingen uit de Bergrede
2
 en de zeven gaven van de 

Heilige Geest
3
. Als kleuter kende hij ook een klein ‘preekje’ dat 

hij op verzoek voordroeg als er familie op bezoek kwam: “Alles 

in deze wereld heeft een einde: vreugde en droefheid, genot en 

lijden, maar de eeuwigheid heeft geen einde.”  Terugdenkend vindt hij dat er verder weinig over 

het geloof gesproken werd in het gezin. Zijn ouders waren godvruchtige mensen, gaven de 

dingen door, maar overdreven niet. De kinderen mochten worden wat ze wilden.  

 

Theo Pirenne weet al vroeg in zijn leven dat hij priester wil worden. De geestelijken van de 

Dyonisius parochie, waartoe het gezin Pirenne behoort, zijn goede voorbeelden voor hem: de 

rustige pastoor Van Dun, die nooit de alwetende priester uithangt, kapelaan Verbeek, die er 

altijd is voor de jeugd, en kapelaan Niessen die vaak op huisbezoek komt aan het begin van de 

vakantie, om eens te kijken hoe het staat met de rapporten van de kinderen. Die bezoeken 

komen altijd gelegen, maar soms heeft moeder Pirenne onvoldoende tijd om de boel aan kant te 

hebben. Zo kan het gebeuren dat er overhaast wat papieren op een stoel worden gelegd met een 

kussen er bovenop, zodat de ‘rommel’ aan het oog onttrokken wordt.  Te laat beseft ze dat de 

rapporten van de kinderen er ook onder liggen, maar als de kapelaan ernaar informeert, is 

moeder Pirenne bevrijdend eerlijk: “Ach, daar zit 

u bovenop, kapelaan.” Theo Pirenne moet er nog 

steeds om lachen  als hij het vertelt. Zijn 

petekind Anne-Marie (dochter van zijn oudste 

zus) beaamt dat haar grootmoeder een pittige 

vrouw was en recht door zee. 

 

De priesterstudie begint aan het kleinseminarie 

Beekvliet in St.-Michielsgestel (foto). Daarna 

volgt het grootseminarie in Haaren bij 

Oisterwijk. Het is geen gemakkelijke studietijd, 

want in de oorlogsjaren moeten de studenten tot twee keer toe een ander heenkomen zoeken: in 

september 1941 wordt het grootseminarie verplaatst naar een leegstaand pensionaat (Mariaoord) 

in Vught en krap een half jaar later moeten de studenten daar weer vertrekken. Vanaf dat 

                                                 
1 Het voormalige fraterhuis Joannes Zwijsen, aanvankelijk gevestigd aan de Gasthuisring. Het huidige woonzorgcentrum aan de 
Burgemeester Brokxlaan, biedt ook ruimte aan niet-geestelijke bewoners. 
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Acht_Zaligheden_(religie) 
3 Raad en Sterkte, Wijsheid en Verstand, Wetenschap en Godsvrucht en de Vreze des Heren.   



moment krijgen de seminaristen les in een oud parochiehuis in Tilburg en worden ze her in der 

in de omgeving ondergebracht bij mensen thuis of – als er plaats is – in het fraterhuis.  

Aan het einde van zijn studie wordt Theo Pirenne ernstig ziek. Hij klaagt al weken over rugpijn 

en de huisarts van het grootseminarie denkt in eerste instantie aan spit. Maar daar neemt moeder 

Pirenne geen genoegen mee. Haar doortastendheid bezorgt haar zoon de medische aandacht, die 

achteraf levensreddend zal blijken te zijn. De diagnose luidt werveltuberculose. Een zware 

operatie is noodzakelijk en het herstel zal meer dan een jaar duren. Een ernstige tegenvaller voor 

de jonge ambitieuze priester en een bron van zorg voor zijn moeder. Als je hem nu blakend van 

gezondheid in zijn stoel ziet zitten, kun je je maar moeilijk voorstellen dat deze 89-jarige Theo 

Pirenne ooit een zorgenkind met een zwakke gezondheid was.  

Als hij voldoende hersteld is, vindt de priesterwijding plaats. Zijn moeder kan zich geen mooier 

verjaardagsgeschenk wensen, want uitgerekend op haar zestigste verjaardag, 20 december 1947, 

vindt de plechtigheid plaats. Zijn eerste H. Mis draagt hij op in de kerk van de H.Dionysius in ’t 

Heike, de parochie waarin hij geboren werd.  
 

 

Op 31 mei 1915 trouwt de Belgische Louis Pirenne (1883-1962) met de Nederlandse Nelly Menting (1887-1969). Het 
echtpaar woont korte tijd in Amsterdam, waar de twee oudste kinderen worden geboren: Dora  (1916) en Jos 
(1918). In verband met zijn aanstelling als Chef Distributie bij het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf van Tilburg 
verhuist Louis met vrouw en kinderen weer terug naar het zuiden. Hier, in de Tilburgse Tuinstraat, zal het gezin 
uitgroeien tot acht kinderen:  Berthe (1920), Theo (2 mei 1922), Louis (1924), Thérèse (1926), Maurice (1928) en 
Albert (1931). De foto is van 1926. Rechtsvoor: Theo Pirenne. 

 

 

Archivaris 

Het werkzame leven van Theo Pirenne start in het Brabantse Heeze waar hij van 1948 tot 1952 

kapelaan is. Daarna verhuist hij naar Boxtel waar zijn werkgebied in en rond de oude Petruskerk 

ligt. Hier assisteert hij pastoor Van Besouw, die hij zeer bewondert. Zoals deze man is, zo wil 

hij zijn: een gemoedelijk mens, die midden tussen de mensen staat en die - wat men noemt - een 

echte herder is. Twee gezusters runnen de huishouding van deze pastoor en één van hen zal op 

latere leeftijd in een brief aan Theo nog eens aanhalen hoe mooi ze die tijd in Boxtel heeft 

gevonden.   



Daarna is hij een jaartje rector van het Binnenziekenhuis in Eindhoven, en omdat zijn jongere 

broer Louis zo’n uitstekend stadsarchivaris is in Den Bosch, denkt men dat Theo uit hetzelfde 

hout gesneden is en is in 1958 zijn aanstelling als archivaris van het bisdom een feit. Hij kwijt 

zich gewetensvol van zijn taken, maar hij vindt het maar een eenzame bedoening: altijd tussen 

de papieren en weinig contact met mensen. Gelukkig valt dat ook de bisschop op en de tien 

daaropvolgende jaren brengt Theo Pirenne weer door als kapelaan, dit keer in de St.-Cathrien 

parochie in Den Bosch. Hier is hij weer helemaal op zijn plaats. Hij geeft godsdienstles aan de 

MULO, hij bezoekt de parochianen thuis en voelt zich overal op zijn gemak, of het nou aan een 

keukentafel met plastic kleed is of in een rijk ingerichte salon, als hij maar onder de mensen is.  

 

Relativeren 

De jonge kapelaan Pirenne heeft vier oud-studievrienden met 

wie hij jaarlijks bij elkaar komt. Een van hen is Jos 

Berkelmans, een geestelijke met een bijzonder talent: het 

beschouwend relativeren van wat aanvankelijk onoverkomelijk 

lijkt. Als Jos ermee klaar is, is het probleem teruggebracht tot 

verwaarloos-bare proporties. Ook zijn eigen feilbaarheid als 

godsdienstleraar aan het Van der Puttcollege in Eindhoven is 

bespreekbaar. Op de vraag: “En Jos, kun je een beetje orde 

houden?” zegt hij rustig: “Neu…., niet echt.” Waarna hij vertelt 

hoe hij een klas eens in tweeën deelde en tegen de 

herrieschoppers zei: “Als jullie nou gaan kaarten, dan ga ik aan 

de anderen gewoon lesgeven, want zij willen het wél weten.” 

De oud-studievrienden vinden Jos’ kijk op de wereld 

verfrissend en tijdens de jaarlijkse bijeenkomst passeren zo heel 

wat onderwerpen de revue die, van een andere kant bekeken 

misschien toch zo gek nog niet zijn.  Zo gaat het ook na het tweede Vaticaans concilie
4
 dat in 

het teken staat van het ‘aggiornamento’, het moderniseren en bij de tijd brengen van de 

katholieke kerk. Eén van de gevolgen daarvan is dat de H. Mis voortaan in het Nederlands mag 

worden opgedragen en aanvankelijk windt kapelaan Pirenne zich daar nogal over op. Hij heeft 

tenslotte niet voor niets al die jaren Latijn geleerd. Bovendien verdwijnt er zo ook een stukje 

mystiek uit het ceremonieel en of dat nou een verbetering is zal nog moeten blijken. Met zijn 

oud-studievrienden wordt de kwestie dat jaar nog eens nader beschouwd en besproken en 

blijken er uiteindelijk toch ook goeie kanten te zitten aan de veranderingen.  

 

Een eigen parochie 

Terugkijkend naar wat voorafging aan zijn benoeming tot pastoor in Maren-Kessel, kunnen we 

stellen dat onze pastoor Pirenne dus een meer dan gedegen voorbereiding heeft genoten. Eerlijk 

gezegd kende hij de dorpen niet, maar naar verluid is hij, samen met de pastoor van Boxtel eens 

door de dorpen gekomen en schijnt hij gezegd te hebben: “Mooie dorpjes zijn dat hier”. Zijn 

oudste zus vindt het maar niks: een benoeming tot pastoor is mooi, maar waarom in zo’n 

achteraf dorpsgemeenschap, waar hij mogelijk heel geïsoleerd zal zijn en waar hij zich per 

bromfiets moet verplaatsen? Theo zelf aanvaardt de benoeming zonder protest. Niets is tenslotte 

toevallig en de bisschop (Bluyssen) of Onze Lieve Heer kunnen er een goede reden voor 

hebben, zo redeneert hij. Bovendien zijn het ook inderdaad leuke dorpen. 

Op 30 maart 1968 wordt hij verwelkomd aan de parochiegrens – bij het kruisbeeld in Gewande 

– door een grote delegatie, aangevoerd door burgemeester E. van de Laarschot. In de kerk bij de 

plechtige installatie zegt deken J.A. Brouwers van het bisdom Den Bosch: “Een echt bewogen 

priester die leeft in het Geloof en zich in alles laat leiden door het Evangelie. Hij is een man van 

gebed die inspiratie vindt in zijn werk. De zucht naar roem is hem vreemd.”  

                                                 
4
 Geopend door paus Johannes XXIII op 11 oktober 1962 en afgesloten door zijn opvolger Paulus VI op 8 december 1965 

(Wikipedia). 



De burgemeester sprak bij de begroeting aan de parochiegrens al de wens uit dat de nieuwe 

pastoor ‘een tikkeltje gestrengheid aan zijn goedheid en vroomheid zou toevoegen’. Gezien zijn 

eigen ervaringen met de goedlachse en gemoedelijke bevolking achtte hij het nodig. Theo 

Pirenne zal die ‘gestrengheid’ niet nodig hebben. Zijn persoonlijkheid en zijn warme hart zullen 

voldoende blijken te zijn.  

Maren-Kessel is vanaf het eerste moment positief over deze pastoor en die gevoelens zullen 

alleen maar groeien. Kinderen zijn dol op hem, pubers aanvankelijk nog wat argwanend, en 

volwassenen sluiten hem bij de eerste kennismaking in hun hart. Sommigen noemen hem in de 

loop van de jaren ‘Pirenneke’: niet spottend en ook niet vanwege zijn postuur, maar vanuit de 

menselijke behoefte verkleinwoordjes te gebruiken voor alles wat vertedering opwekt of 

dierbaar is. Een van zijn oud-parochianen vernoemt zelfs zijn dochter naar de pastoor: Cirenne, 

sinds de tachtiger jaren een unieke nieuwe voornaam in Nederland.  

Gevraagd naar wat kenmerkend was voor hun pastoor noemen zijn parochianen vooral zijn 

intense goedheid, zijn wijsheid en zijn vermogen om in elke situatie de juiste woorden te 

vinden.  

 

Beatmis 

De modernisering in de kerk sijpelt ook door in Maren-Kessel.  

Onder pastoor Pirenne komt er een jongerenkoor en ook het ondenkbare gebeurt: er komt 

moderne beatmuziek in de kerk. Op de vraag hoe hij het vond dat er ineens een drumstel in de 

kerk stond, antwoordt hij: “Dat heb ik zelf eigenlijk een beetje uitgelokt.” Hij vertelt dat hij 

tijdens een bijeenkomst van de NCB – hij was nog maar een paar maanden pastoor - werd 

aangesproken door een jonge boerenzoon, die vroeg: ‘Waarom kan bij ons niet wat in Lith wel 

kan?’, doelend op het jongerenkoor dat daar al enige tijd actief 

was. “En toen zei ik: ja, maar dat kan bij ons ook. En zo is het 

gekomen.” Het hoofd van de school, Ton Leenaars, nam op 

verzoek van de pastoor de organisatie op zich en binnen een 

paar maanden had ook Maren-Kessel een jongerenkoor. Veel 

mensen gingen met meer enthousiasme naar de kerk omdat de 

H. Mis in het Nederlands werd opgedragen, en de muziek en de 

jongeren waren een extra stimulans.  

Pastoor Pirenne vond het prachtig om de kinderen die hij 

gedoopt had te zien opgroeien. Hij was goed op de hoogte van 

het wel en wee van de gezinnen en van wat er zich in het dorp 

en in het verenigingsleven afspeelde. Hij herinnert zich de vele 

communicanten in zijn parochie en de aangename spanning die 

rond de voorbereidingen hing, de vele huwelijken die hij sloot 

en de uitvaartdiensten die hij verzorgde. Met name de jonge 

kinderen die stierven laten grote verslagenheid bij hem achter, 

want hoewel zijn geloof rotsvast is, vindt hij het menselijk 

lijden nog altijd een moeilijk aspect. Aan de talrijke huisbezoeken bewaart hij goede 

herinneringen: “Er wonen goede mensen in Maren-Kessel en ’t Wild, en sommigen blijven je 

altijd bij.” Hij somt er een paar op: de moeder die intens veel bad voor haar zieke zoon, het 

echtpaar dat zo mooi kon dansen, de man die de boeken bijhield op de pastorie en de vele 

ontmoetingen die hij onderweg had. Mooie mensen en momenten die hij meeneemt als hij met 

emeritaat gaat.  

 

Met emeritaat 

De beslissing daartoe neemt hij trouwens niet lichtvaardig want tegen de tijd dat hij vijfenzestig 

wordt, consulteert hij de Lithse huisarts Pierre Wielders, die hem een eerlijk advies geeft: “Ik 

zou met emeritaat gaan, sommige mannen hebben op hun tachtigste nog sterke spieren, maar u 

bent wat wij noemen een zwakke bejaarde.” Voor de buitenstaander een weinig fijngevoelige 

opmerking misschien, maar pastoor Pirenne waardeert de eerlijkheid van zijn huisarts en vraagt 

het emeritaat aan. Terwijl hij vertelt hoe dat ging, constateren we geamuseerd dat die ‘zwakke 



bejaarde’ helder en gezond wist te blijven tot zelfs op deze hoge leeftijd. ‘Een goudhaantje’ 

noemt peetdochter Anne-Marie hem. Aan niets is te merken dat hij ooit een zorgenkindje was 

vanwege zijn gezondheid. Natuurlijk zijn er de nodige ongemakken, maar daar valt mee te 

leven, vindt hij.  

 

Het afscheid van de parochie is groots. De talrijke verenigingen, de school, de vele vrijwilligers, 

het kerkbestuur en het feestcomité sparen kosten noch moeite om hun pastoor een mooie dag te 

bezorgen en daarmee uiting te geven aan hun waardering voor hem. Omdat hij op 20 december 

van dat jaar (1987) veertig jaar priester zal zijn, wordt dit jubileum in de feestelijkheden 

meegenomen. Op de vrijdag vóór de grote dag, deelt hij ijsjes uit aan de kinderen van de 

basisschool. Aan een journalist van het Brabants Dagblad verklaart hij: “De deugd van de 

hartelijkheid is heel belangrijk voor mij.” In hetzelfde interview gaat het over de afgenomen 

belangstelling voor het geloof en hoe dat nou komt. Zijn antwoord bewijst dat hij nog steeds 

midden in het leven staat: “Misschien heeft de kerk de afgelopen jaren wel teveel richtlijnen 

voor het leven gegeven. Die uitspraken kunnen objectief juist zijn, maar subjectief pijn doen.  

Sommige groepen in de kerk houden te star aan één idee vast. Ik vind dat iedereen een grote 

verdraagzaamheid voor een ander mens moet opbrengen. Voor mij heeft de kerk in ieder geval 

nog steeds meer plus- dan minpunten.” 

 

Afscheid 

Zondag 30 augustus 1987 begint  met een hoogmis die geleid wordt door pastoor Pirenne, 

bijgestaan door pater J. Spruyt en pastoor J. de Jong. De feestpreek zal worden verzorgd door 

Pater Ivo van Dinther.  Vier oud-misdienaars, volwassen mannen inmiddels, staan de veertien 

jonge misdienaars bij, en het gemengd koor is voltallig aanwezig.  Overal in het dorp hangt als 

eerbetoon de vlag uit. Vanaf de pastorie begeleidt het gilde St.-Lambertus de pastoor via de 

hoofdingang van de kerk naar het altaar waar de vaandeldrager en de vendeliers zich tijdens de 

dienst opstellen aan de zijkanten. De kerk is prachtig versierd. Heel toepasselijk is de zang 

tijdens de communie: Ich bete an die Macht der Liebe  (Ik bid om de kracht van de liefde).  

Na de H. Mis volgt traditiegetrouw de vendelgroet van het gilde St.-Lambertus, dat in vol ornaat 

is aangetreden inclusief de majorettes en de minirettes. Daarna een lunch en een rijtour door de 

dorpen en dan is het tijd voor het middagprogramma op de speelplaats van de basisschool, waar 

alle verenigingen acte de présence geven. Er is veel belangstelling en de pastoor geniet met 

volle teugen, vooral ook omdat hij zijn familie en zijn parochianen ziet genieten. Na een 

drukbezochte receptie, wordt de dag besloten met een feestelijk diner voor de familie en de 

genodigden.  

Wie pastoor Pirenne goed gekend heeft zal het niet verbazen dat er zoveel belangstelling was. 

Wie hem minder goed kende, kan zich een beeld vormen bij de volgende uitspraken:  

De hoogmis met drie heren. In het midden Pastoor Pirenne. Feestpreek door Ivo van Dinther. 



 “Onze pastoor is een mens, die de hele kerk kan vullen met liefde.”  

(een van de parochianen).  

 “Moge God  geven wat Gij verdiend hebt. Tenslotte hebt Gij Hem en de mensen gediend.” 

(Gildehoofdman Jan van Oorschot)   

 “Nee, ge zult mekare nie vergete, want ge hurde bè d’r wel en wee, en wè is schonder um te 

wete,  ge neemt d’r hart en name mee”. (Nee je zult elkaar niet vergeten, want je hoorde bij hun 

wel en wee, en wat is mooier dan te weten, je neemt hun hart en namen mee).( Ivo van Dinther) 

 
Geschiedenis en taal 

Het afscheid ligt alweer bijna vierentwintig jaar achter hem maar vervelen doet hij zich nooit. 

Hij heeft een brede interesse, o.a. de heemkunde en de geschiedenis in het algemeen hebben zijn 

warme belangstelling. Hij mag graag lezen, vooral streekgeschiedenissen, zoals de boeken van 

schrijvers als Marie Koenen die zich vaak afspelen tegen de achtergrond van het Zuid-

Limburgse boerenmilieu. Ook Antoon Coolen leest hij graag, hoewel hij bij herlezing van ‘Dorp 

aan de Rivier’ het karakter van Tjerk van Taeke nogal geforceerd vond. Walter Breedveld vindt 

hij dan wat gemoedelijker. En Toon Kortooms, vooral omdat die de Brabantse humor zo mooi 

vervlecht met de geschiedenis van de Peel. En nog maar zeer onlangs las hij het Dagboek van 

Anne Frank. 

Theo Pirenne houdt sowieso van taal, altijd al gedaan. Latijn ging hem gemakkelijk af in 

tegenstelling tot wiskunde. Hij kan genieten van een goede toespraak of van mooie 

woordspelingen. ‘Van verre ben ik mooi, maar ik ben verre van mooi’  hoorde hij laatst iemand 

zeggen. Dat vindt hij mooi, als mensen zo kunnen spelen met de taal. Hij citeert de uitspraak 

van Louis Pasteur, een gelovig en vroom katholiek die hij om meerdere redenen bewondert: 

“Weinig wetenschap verwijdert ons van God en veel wetenschap brengt ons weer terug naar 

God.”  Zelf kan hij er trouwens ook wat van, als hij vertelt dat hij niet zo van druktemakers 

houdt: “Meestal komt er alleen maar vuurwerk uit, maar geen boodschap.” 

 

Volksdevotie 

Pratend over de leegloop van de kerk en de vele veranderingen die in de loop van de jaren 

plaatsvonden zegt hij: “De eigen volkstaal in de H. Mis is een goede verandering gebleken. Wat 

ik wel jammer vind is dat er soms te weinig aandacht is voor volksdevotie. Sommige mensen 

komen dan wel niet veel in de kerk, maar hebben thuis iets waar ze houvast aan hebben, een 

beeld of zo dat binding geeft met de kerk.”  

Dat het kerkbezoek lange tijd belangrijk gevonden werd, bewijst het feit dat het onderwerp 

tijdens huisbezoeken door de kapelaan of de pastoor aangesneden werd. In dat verband herinnert 

hij zich een van de kortste gesprekken die hij ooit had. Wanneer hij in Heeze een oude man 

thuis bezoekt en voorzichtig zegt: “Ik zie u niet zoveel in de kerk?”, draait de man zijn gezicht 

weg met de mededeling: “Houd erover op!” Einde gesprek, een ontmoedigend begin voor een 

jonge kapelaan vol idealen. In de loop van de tijd leert hij dat mensen als deze man heel wel aan 

godsdienst kunnen doen, maar op hun eigen manier.  

 

Daarom vindt hij het ook belangrijk dat een pastoor vóór zijn 

benoeming de nodige levenservaring opdoet: “Zodat je de mensen 

kunt nemen zoals ze zijn. Sommigen richten zich uitsluitend op 

God, sommigen op Maria, etc. Daar moet je van afblijven, dat moet 

je respecteren. Wat een mens een goed christen maakt is zeer 

verschillend en niet noodzakelijkerwijs het van buiten kennen van 

de gebeden of van de correcte volgorde waarin de H. Mis wordt 

opgedragen. Ik ben ervoor om de mensen enige ruimte te geven.”  

 

Volgens zijn peetdochter heeft Theo Pirenne een sterke band met 

Maria: elke kaart of brief van zijn hand begint steevast met ‘Ave 

Maria’. Hij beaamt het volmondig en vult aan: “Ik heb grote 

bewondering voor Maria, zij heeft met weinig woorden veel 



gezegd. Zij was een sterke vrouw. Het is verschrikkelijk om je kind te moeten zien lijden maar 

zij bleef, samen met de apostel Johannes, onder het kruis staan, terwijl iedereen was 

weggelopen.”  

De ontkerkelijking heeft op zijn eigen geloof geen invloed gehad. Die hield volgens hem 

verband met het feit dat de wereld kleiner werd. Mensen gingen  meer reizen en kwamen zo in 

aanraking met andere werelden. Zijn collega in Oijen vertelde hem eens dat er na elke grote 

vakantie wel een stuk of twintig parochianen waren die het voor gezien hielden. Die hadden 

tijdens de vakantie een week of vier geen kerk bezocht en die kwamen dan gewoon niet meer.  

Theo Pirenne neemt het leven zoals het zich aandient en accepteert wat hij  niet kan veranderen. 

In de geest van oud-studiegenoot Jos Berkelmans zegt hij: “We moeten de mensen met 

zachtheid blijven behandelen, met de botte bijl bereik je niet veel. Ik zou zeggen, probeer begrip 

te hebben voor de mensen als ze het soms moeilijk hebben. Behandel de mens met zachtheid. Je 

kunt het tij niet meteen keren.”  

 

Tot slot leggen we hem nog een aantal zinnen voor met het verzoek om die af te maken: 

Als ik iets geleerd heb in mijn leven, dan is het wel: 

“Relativeren, me niet zo druk maken.” 

De beste eigenschap die een priester kan hebben: 

“Gemoedelijkheid, je moet niet binnenkomen als professor, je moet een herder zijn.” 

Mijn levensmotto is: 

“Pax a Deo, het staat boven de voordeur van de pastorie en het betekent: De vrede komt 

van God. Iedereen wil eigenlijk vrede maar om het iedere dag te hebben: dát is de 

uitdaging. In relaties heb je soms meningsverschillen die soms worden opgelost met 

heftige woordenwisselingen maar je kunt ze ook oplossen met vrede.”  

 

En hij voegt eraan toe: “Vrede is een belangrijk deel van je leven.” 

 

 
Broers en zussen Pirenne 
 
Dora (1916-1997) studeert Frans en 
wordt moeder van tien kinderen.  
Jos (1918-2010) wordt priester en 
pater Marist, geeft geschiedenisles 
en publiceert een aantal 
gedichtenbundels. Berthe (1920) 
werkt al vroeg om de studie van 
haar broers mee te bekostigen en 
wordt later maatschappelijk 
werkster in Tilburg. Samen met 
haar jongere zus verzorgt ze haar 
ouders. Theo (1922) wordt op 20 
december 1947 tot priester gewijd. 
Werkt als kapelaan in Heeze, Boxtel 
en Den Bosch, is enige tijd rector 
van het binnenziekenhuis in 
Eindhoven, en archivaris van het 
Bisdom Den Bosch. Wordt per 30 
maart 1968 benoemd tot pastoor in 
Maren-Kessel. Gaat met emeritaat 
op 30 augustus 1987. Woont in 

Tilburg.  Louis (1924) studeert geschiedenis en wordt stadsarchivaris in Den Bosch, later rijksarchivaris in Noord 
Brabant. Louis is vader van vijf kinderen en woont in Den Bosch. Thérèse (1926-2008) werkt als chemisch laborante 
in de Tilburgse gasfabriek. Samen met zus Berthe verzorgt zij haar ouders tot aan hun dood. Maurice (1928-2008) 
wordt priester en musicus/componist, hij is o.a. docent aan het Brabants Conservatorium en rector cantus van de 
Schola Cantorum van de Bossche Sint-Janskathedraal. Albert (1931) wordt priester en bedient de parochie van St.-
Jan in Goirle. Na zijn emeritaat treedt hij in bij de Trappisten in Berkel-Enschot 

De broers en zussen Pirenne, gefotografeerd enkele jaren  
na het emeritaat van Theo Pirenne (2e van rechts). 


