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Uit het Oirschotse Roomse leven 
(Door: Clari van Esch-van Hout) 

 

 

ôt ons”, zei ons moeder op een avond in het jaar 1953, nadat wij al een hele reeks gebeden, van 

rozenhoedje met litanie en avondgebed tot alle Oefeningen, die van berouw, geloof ,hoop en liefde 

enz. enz. achter de rug hadden, “nun Onze Vader en een Weesgegroetje bidden vur Harrie Verstegen, 

umdèttie vermist is, èn dèttie mèr vlug en gezond gevonden mag worren”. En wij, die al  een kruiske gemaakt hadden 

(blij dat het er weer op zat), wij baden een Onze Vader en een Weesgegroetje voor Harrie Versteden. Wij baden 

weken, maanden, jaren zelfs voor Pater Harrie Versteden. En hij was inderdaad gevonden, thuis geweest en weer 

vertrokken naar een andere Missie, maar wij baden stug door: “vur Poater Verstegen”. Hij hoorde bij onze 

dagelijkse gebeden  zoals het Onze Vader bij een Weesgegroetje. Hoeveel gebeden van familie, vrienden, 

kennissen en buurtgenoten zullen er in die tijd hemelwaarts gezonden zijn voor hem. En zou hij er in die tijd enig 

vermoeden van gehad hebben? 

 

Maar laat ons bij het begin beginnen. 

Harrie Versteden (op z’n Oirschots: Verstegen) is geboren in Best op 11 februari 1921 als zoon van Cees 

Versteden en Anna van Esch. Eind twintiger jaren verhuisde het gezin naar Oirschot, waar ze kwamen wonen op 

een boerderij, gelegen op de grens van de Notel en  buurtschap ’t Laageind. Nu heet de straat daar de Bleek, 

vernoemd naar een bleekkuil (met vermoedelijk een bleekveld) die daar in de buurt gelegen heeft. 

Was Harrie zijn schoolleven begonnen in Best, van toen af aan ging hij in Straten naar de school. De school die 

destijds nog niet de H. Antonius als beschermheilige had, maar waar al wel sinds enkele jaren (vanaf 1925)  

katholiek onderwijs gegeven werd in plaats van openbaar; waar de kinderen dus voortaan godsdienstlessen 

kregen van de leerkracht  en van een priester.  

Zoals alle kinderen uit zijn buurt in die tijd heeft hij natuurlijk de dagelijkse weg naar school te voet, op z’n 

klompen, afgelegd. En dat ging in die tijd nog niet over gebaande wegen, maar van de Notel uit,  

binnendoor, dwars door “Dèkker” over smalle paadjes en karrensporen. Vermoedelijk heeft hij bij meester 

Hobbelen en meester van Genuchten in de klas gezeten, en waarschijnlijk heeft hij goed kunnen leren, want na 

de Lagere School ging hij naar het seminarie - toentertijd enigszins te vergelijken met een gymnasium - en daar 

wilden ze natuurlijk alleen maar “goede” leerlingen. Een andere vervolgopleiding was er trouwens niet. Hij ging 

niet, zoals je misschien van een Stratense leerling zou verwachten, in Schimmert, naar het klein-seminarie van de 

Paters Montfortanen, maar in Vught, naar het seminarie van de Missionarissen van Scheut op Sparrendaal. Dat 

was een Belgische orde waarvan de officiéle naam was: Congratie van het Onbevlekt Hart van Maria 

Een orde die in Oirschot niet zo bekend was. In de kronieken van deze orde ben ik maar weinig andere 

Oirschottenaren tegen gekomen, o.a. Louis de Vocht en Jan van 

Hersel (uit Boterwijk). De famililie Versteden en ook Harrie 

kende die orde wel, want zij hadden een tante Zuster in Vught  

die regelmatig contact had met de bewoners van Sparrendaal. 

Vandaar !  

 

In 1934 begon voor Harrie het kostschoolleven op het klein-

seminarie. Voor het groot-seminarie vertrok hij in 1940 naar 

Nijmegen, naar het zgn. Bisschop Hamerhuis en in 1941 werd hij 

geprofest. Dat hield in dat hij de gelofte aflegde om als 

kloosterling door het leven te gaan. Ondertussen was het oorlog 

en werd hun tehuis in 1942 door de Duitsers in beslag genomen. 

De bewoners moesten Nijmegen verlaten en werden ergens 

anders ondergebracht. Harrie verbleef o.a. tijdelijk in Asten en in 

Dreumel. 

 

Op 2 februari 1947, zijn studie was enigszins vertraagd door alle 

oorlogsperikelen, werd hij in Nijmegen tot priester gewijd en op 

6 april van dat jaar deed hij zijn “eerste H. mis” in de 

parochiekerk van Oirschot. Zo’n dag was vroeger een feest waar 

heel de buurt bij te pas kwam. Een feestcomité werd opgericht, er 

werd “gesierd” bij het huis van de neomist, meisjes werden in 

bruidjeskleren gestoken, de mensen uit de buurt en zeker het 

feestcomité hulden zich in hun paasbeste  kleren en zo werd de neomist die dag, gezeten in een landauer en 
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Harrie Versteden als  pas-gewijd priester 

vergezeld van zijn familie, in feestelijke optocht naar de kerk gebracht. Want was een priester in die tijd van het 

Rijke Roomse leven niet de trots van de familie, ja zelfs van de hele buurt?  En daar moest op gefeest worden, 

niet alleen door de familie, maar door de hele buurt. Jammer dat het weer op de dag dat Harrie zijn eerste mis 

deed een beetje de spelbreker was. Alle zegen komt van boven, maar als er regen komt als iedereen in zijn 

paasbeste pak in optocht naar de kerk gaat, kun je dat moeilijk zegen noemen.  
 

De congregatie van de Scheutisten was een echte missieorde, dus lag het voor de hand dat Harrie naar de missie 

zou gaan.  

Celebes – tegenwoordig Sulawesi  - was zijn bestemming. In datzelfde jaar nog, in1947, vertrok hij. Geen 

bazuingeschal of afscheidscomité dat hem uitgeleide deed. Zelfs geen taxi die hem naar het station bracht, want 

dat zat er toen niet aan. Nee, volgens getuigen, vertrok hij gewoon vanaf Sparrendaal op 

een (dames)fiets naar het station, 2 biezen koffers scheef achter op  de “pakkendrager” 

waar  zijn hele hebben en houwen in zat. De trein bracht hem naar Rotterdam waar de 

boot klaar lag. En die boot lag ook klaar voor Nederlandse militairen op weg naar “ons” Indië in verband met de 

onafhankelijkheidsstrijd daar. Zodoende werd Harrie, vers van het seminarie en nauwelijks 26 jaar, al meteen 

ingezet als tijdelijke aalmoezenier van de Indiëgangers. Het gebied op Zuid-Celebes waar Harrie terechtkwam, 

bestond uit woest bergland. Er waren daar streken met ontoegankelijk oerwoud, maar ook kale bergmassieven 

met diepe ravijnen. Kortom een ideaal oord voor guerrillastrijders. Al eind jaren veertig ( de tijd dat Harrie daar 

aankwam) trokken er groepjes strijders voor de afhankelijkheid rond. Begrijpelijk dat Hollanders daar niet bijster 

geliefd waren. Toch hadden die kleine bendes nog niet veel te betekenen, in vergelijking met de goed 

georganiseerde troepen van de vijftiger jaren. Die laatste vochten niet meer tegen de Nederlanders (Indonesië 

was ondertussen onafhankelijk) maar tegen de regering van president Soekarno, die Celebes met één pennestreek 

had ingelijfd in zijn eenheidsstaat. De guerrillastrijders wilden een onafhankelijke Islamitische staat. Het leger 

had toen de handen vol om de dorpen tegen de plunderende en brandstichtende opstandelingen te beschermen.  

Harrie begon zijn werk als kapelaan in Torajaland, waar  het  voorlopig nog tamelijk veilig was. Drie jaar later – 

in 1950 – nam hij de pastoorstaak in Minanga over van zijn medebroeder M. Pijnenburg. Dat is de man die later 

het relaas van Harrie’s verdwijning en bevrijding op papier zou zetten. Minanga was een vrij nieuwe missiepost. 

Behalve de onderwijzers en enkele schoolkinderen waren er nog geen katholieken in heel de streek. Drie jaar 

lang trok Pater Versteden missionerend rond in deze streek, bijna dag en nacht. Soms te paard, maar meestal te 

voet legde hij enorme afstanden af, bijvoorbeeld om zieken te bezoeken of stervenden in hun laatste uur bij te 

staan. Helaas werd de zorg voor zieke mensen hem noodlottig.  

Op 11 februari 1953 - zijn 32
ste

 verjaardag - waren nog confraters naar zijn missiepost gekomen – waaronder 

Oirschottenaar Jan van Hersel - om samen de verjaardag te vieren. De volgende morgen trok hij al vroeg de 

kampongs in waar een zieke naar hem gevraagd had. Van een militaire legerpost die hij passeerde, kreeg hij nog 

verlof om door te rijden en dat was het laatste wat men van Harrie hoorde. Van deze tocht kwam Harrie niet 

meer terug. 

Natuurlijk meldden zijn collega’s (waaronder M. Pijnenburg) zijn vermissing aan de bestuurders van het gewest, 

aan de politie en zelfs aan het hoofd van de legergroep in die streek. Die beloofden er werk van te maken.  Er 

werden spionnen uitgestuurd om Harrie op te sporen; zonder resultaat. Op 19 februari kreeg M. Pijnenburg een 

briefje in handen met de volgende tekst, geschreven door Harrie zelf. 
 

“Donderdag ben ik gevangen genomen toen ik de kampong binnenkwam. Zoiets is me nog nooit overkomen. Nu word ik 

vastgehouden tot er van hogerhand een beslissing is genomen. Mijn fiets staat in Buntudatu vlak bij de weg. Het H. 

Sacrament is nog in het tabernakel en de sleutel ligt in mijn kleerkast. Ik hoop dat P. van Hersel daarvoor zal zorgen. 

Huishoudgeld is ook in die kleerkast. Wees niet bezorgd voor mij. Ik word door de mensen hier goed verzorgd en niemand 

valt me lastig. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop spoedig weer bij u te zijn. Bidt voor mij.  

Beste groeten.”  

Harry Versteden. 
 

Daarmee wisten ze echter nog niet waar Harrie was. Pas later vertelde hij dat hij de eerste nacht had 

doorgebracht in een school in de buurt. Op 8 maart werd plaatsgenoot Jan van Hersel , die de taak van Harrie in 

Minanga voorlopig had overgenomen ook overvallen door een bende. Ondanks hevige protesten van de kant van 

Jan namen ze behalve kleren en dekens ook 2 kelken en misgewaden mee. Bij het weggaan dreigden ze hem dat 

hij neergeschoten zou worden als hij de legerpost zou waarschuwen. Jan bleef dan ook wijselijk binnen en 

meldde het voorval pas de volgende morgen. Geen wonder dat het gerucht de ronde deed dat de leider van de 

guerrilla’s zijn mensen had gestuurd om misbenodigheden voor Harrie te halen. Later bleken die geruchten op 

fantasie te berusten. 

Men heeft nog pogingen gedaan om Harrie uit te wisselen tegen een gevangen genomen guerrillaleider, maar dat 

liep op niets uit vanwege een opstand die in die tijd in dat gebied uitbrak. En ondanks alle pogingen slaagde men 

er niet in de verblijfplaats van Harrie aan de weet te komen en zeker niet om met hem of zijn gijzelhouders in 

contact  te komen. Dit lag ook aan het feit dat het gebied ontoegankelijk was en de guerrillastrijders zich steeds 
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Harrie Versteden op latere leeftijd 

verplaatsten. Wel doken er telkens geruchten op van mensen die Harrie gezien zouden hebben, maar het bleef bij 

geruchten, totdat er in februari 1955 een gevangen genomen guerrillastrijder beweerde Harrie te kennen en te 

weten waar hij was. Bij ondervraging vertelde de man dat Harrie in een hutje woonde, mager was, een baard had 

en oude kleren droeg. Die man beloofde hem op te zoeken en daar veilig weg te krijgen. Echter de ondervragers 

hadden weinig vertrouwen in de beloftes van die man en gingen er niet op in. Toch was dit het enige verhaal dat 

klopte, zoals Harrie later vertelde. Van toen af werd het, op wat vage geruchten na,  stil rond Pater Versteden. 

Men vreesde dat hij  onder de barre omstandigheden wel zou zijn bezweken. Toch bleef men hoop houden, al 

werd die met de jaren kleiner.  

 

Zo werd het 1962. Het leger van Indonesië had intussen de situatie beter in de hand. Grotere en beter opgeleide 

troepen kwamen naar Celebes en langzaam maar zeker werden de guerrilla’s  steeds verder terug de bergen in 

gedrongen. En zo werden als het ware de aanvoerlijnen van levensmiddelen en wapens voor de guerrilla’s 

afgesneden  Er begonnen zelfs geruchten de ronde te doen dat Kahar Muzakkar, de grote leider van de 

guerrilla’s, wilden onderhandelen met het leger. En op zekere dag werd pater Pijnenburg verrast met een briefje 

van luitenant kolonel van het leger in die streek, Rais Abin,  met de volgende inhoud: 

 

 “Pastoor Versteden is meegekomen met een gezantschap van onderhandelaars van Kahar Muzakkar. Ze gebruiken hem 

blijkbaar als een soort gijzelaar. Als u hem wil spreken, kom dan naar mijn huis. Ik breng u naar de kazerne, waar onze 

gasten verblijven.” 
 

Natuurlijk was er vreugde toen dit nieuws bij de Nederlandse missiepaters en – zusters bekend werd. pater 

Harrie Versteden leefde! De jarenlange gebeden schenen verhoord te zijn. 

Samen met een collega ging pater Pijnenburg en onder geleide van Rais Abin naar de kazerne. En inderdaad… 

daar zat Harrie te midden van een groep guerrilla’s. Hij was wel gejaagd en zenuwachtig omdat journalisten die 

ook aanwezig waren, alles van hem wilden weten en hij geen antwoord kon en durfde geven. Zijn eerste vraag 

aan zijn collega-paters was hoe het thuis in Oirschot was. Omdat er te veel meegeluisterd werd, durfde hij ook op 

hun vragen geen antwoord te geven.  

 

Bijna 9 jaren gevangenschap hadden hem getekend met angst, al zag hij er redelijk gezond maar wel mager uit 

en het was te merken dat hij onder grote druk stond. Overste Rais, die dat ook gezien had, vroeg de paters de 

volgende morgen naar zijn huis te komen. Hij zou Harrie dan ook naar zijn huis laten komen onder het mom van 

een ondervraging en zo zouden beide partijen rustig kunnen praten. En zo gebeurde het.   

Wie nu denkt dat Harrie meteen vrij-man was heeft het mis, er moest onderhandeld worden en die 

onderhandelingen liepen niet van een leien dakje. Op een gegeven moment vertrokken de onderhandelaars van 

de guerrilla’s zelfs weer met Harrie, om met hun leider, Kahar Muzakkar, te overleggen. Dat werd even een 

spannende tijd, maar gelukkig kwamen de onderhandelaars na een paar weken terug met Harrie, die 

onmiddellijk werd opgenomen in een militair hospitaal voor onderzoek en eventuele behandeling. Maar nog 

steeds was hij niet echt vrij want, hoewel hij bezoek mocht ontvangen, werd hij bewaakt door een oudere 

guerrilla.  

Later mocht hij zelfs naar een huis van de missionarissen van Scheut, waar 

hij wel onder huisarrest kwam te staan. Wat zich intussen achter de 

schermen afspeelde is niet bekend, maar er kwam weinig schot in de 

onderhandelingszaak.. tot dat tenslotte de hulp in geroepen werd van een 

zuster Urselien, een zekere Mère Loyola. Deze zuster was bekend met de 

hoogste politieke kringen omdat de vrouwen van verschillende autoriteiten 

op haar school hun opleiding hadden gekregen. Zij was degene die Pater 

Versteden tenslotte, zij het na maanden omdat er telkens weer iets tussen 

kwam, vrij wist te praten. Eindelijk op 6 juni kon hij van Celebes vertrekken 

naar Djakarta. Maar tot verbazing en grote schrik van hem en zijn 

begeleiders werd hij daar opgewacht door een peloton soldaten en naar een 

kampement gebracht waar hij weer huisarrest kreeg opgelegd. Zo gauw 

mogelijk werd er weer contact opgenomen met Mère Loyola, die, hevig 

verontwaardigd, meteen actie ondernam. Er moet zich wel het een en ander 

op verschillende bureaus en ministeries hebben afgespeeld, maar eindelijk, 

op 14 juli had mère Loyola het pleit gewonnen en mocht Harrie uit 

Indonesië vertrekken. Ze haalde hem persoonlijk af op zijn adres om hem de 

volgende morgen ook persoonlijk op het vliegtuig te zetten en afscheid te nemen met de woorden: “Stap maar in, 

pastoor. Niemand zal er u nog uit halen”. En twee dagen later, op 16 juli 1962  kon moeder Versteden (73 jaar) en 2 

van haar zonen na 15 jaar, waarvan 9 jaar gevangenschap, haar verloren gewaande Harrie eindelijk verwelkomen 

op Zaventhem, het vliegveld van Brussel.  
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De schok door de verandering moet aan beide kanten groot zijn geweest. Harrie, vertrokken als 26-jarige 

jongeman, in de fleur van zijn leven en als 41-jarige, getekend door 9 jaar gijzeling, teruggekomen. En moeder 

Versteden bij het afscheid een vrouw van middelbare leeftijd en nu een bejaarde vrouw, bij wie het verdriet zijn 

sporen beslist nagelaten zal hebben.  

 

Na eerst een bezoek aan het moederhuis van de congregatie in Scheut, kon Harrie Versteden  naar huis, waar hij 

enthousiast werd ontvangen door familieleden, kennissen en de hele buurt, die uitgelopen waren om hem te 

verwelkomen. men verwachten dat Pater Versteden voor de rest van zijn leven genoeg had van het missiewerk in 

den vreemde en hij het voortaan rustig aan zou doen in eigen land. Maar nee, nadat hij redelijk opgeknapt was 

(er zal wel geen traumateam of slachtofferhulp klaar gestaan hebben) had hij na 2 jaar weer de moed om 

opnieuw naar de missie te vertrekken. Dit keer naar de Philippijnen, waar hij weer van voren af aan moest 

beginnen met nieuwe mensen, met nieuwe gewoontes en het leren van een nieuwe taal. 

 

Op 18 juli 1982 overleed hij daar nog vrij jong, op 61-jarige leeftijd. Waarschijnlijk hadden die negen jaren 

gevangenschap toch een tol geëist van zijn gezondheid. Hij werd begraven in zijn eigen parochie op de 

Philippijnen.  

 

 

Met dank aan de fam. Versteden en informatie: “Uit Gevangenschap en Bevrijding”  M. Pijnenburg 


