Rafaël, van wees tot pater

ders en andere voogden. Die laatsten organiseren in april 1920 een veiling waarop de
spullen worden verkocht die de kinderen van
hun ouders erfden: het ouderlijk huis, een
stuk bouwland en meubels. Het zal voorlopig
de laatste keer zijn dat het gezin als zodanig
bij elkaar is: de kinderen worden gescheiden

Behalve een aansprekende oom en getuige
had mijn overgrootvader Ger Rutten (19091990) ook een zwager met een bijzonder levensverhaal. Wie in Limburg naar de naam
van een pater vraagt, krijgt vast meer dan
eens die van pater Karel te horen. Maar de bekendste pater die de provincie voortbracht is
zeker niet de enige geestelijke die zijn sporen
buiten de landsgrenzen heeft verdiend. In de
van oorsprong zo katholieke provincie struinden paters tientallen jaren de wereld af om
het evangelie te verspreiden. Een van hen was
pater Rafaël, een broer van Gers echtgenote
Mia. Hij werd geboren in 1910 in Horst als
Cornil Hendrik Mechtild Zevenhoven. Cornil
was het derde kind en de tweede zoon in het
gezin van Willem Zevenhoven (1868-1920) en
Carolina Duijf (1879-1916). Zij kregen naast
Cornil nog drie zonen en twee dochters, onder wie Mia. Hun vader Willem was schoenmaker van beroep; diens elf jaar jongere
vrouw Carolina was ten tijde van hun huwelijk werkzaam als dienstmeid, maar zorgde
vanaf de geboorte van de kinderen voor hen
en het huishouden.
De kinderen hebben allesbehalve rooskleurige kinderjaren. Zij komen er namelijk al
snel alleen voor te staan. Nadat in 1916 eerst
hun moeder sterft, overlijden kort daarna hun
3-jarige broertje Arnold in 1917 en hun vader
in 1920. De overgebleven kinderen worden zo
jong wees en zijn aangewezen op adoptieou-

en komen op verschillende plekken in het
land terecht. Cornils oudste zus Anna woont
in 1924 in het naburige Wanssum, zijn jongste
zusje Mia vertrekt naar Doetinchem, zijn oudste broer Matthias komt in het Brabantse dorp
Maashees terecht en de twee jaar jongere Joep
blijft in Horst achter.
Van Cornil is als enige onbekend waar hij na
de dood van zijn vader wordt ondergebracht.
Tot augustus 1934 studeert hij vermoedelijk
theologie aan het kleinseminarie Rolduc in
Kerkrade en reeds op 8 september 1933 treedt
hij op 23-jarige leeftijd toe tot de orde van
franciscanen. Na zijn studie verhuist hij naar
Venray, vanwaar hij in 1936 als franciscaner
frater naar Wijchen vertrekt. Hier, in het kerkdorp Alverna, wordt tussen 1886 en 1889 een
groot franciscanenklooster gebouwd, een gebeurtenis die tevens de stichting van het dorp
betekent. Alverna werd immers vernoemd
naar La Verna, de berg in Toscane waar Franciscus van Assisi in 1224 zou hebben verbleven. De keuze voor Wijchen is daarmee goed
te verklaren.
Op 10 september 1937 ontvangt Cornil
namens mgr. Arnold Diepen, destijds de bisschop van Den Bosch, in de kapel van het
klooster de tonsuur: het kaalscheren van de
kruin als teken van toewijding aan God en
verzaking aan seksualiteit. De dag daarna volgen de vier zogeheten mindere orden. Samen
met hem wordt een veertigtal andere fraters
gewijd. Het is tevens het eerste moment dat

we Cornil onder zijn kloosternaam Carolinus

week’), waarin hij zeer conservatieve denk-

tegen zouden komen. Een naam die hij onge-

beelden niet schuwt. Zo hekelt hij de vrijmet-

twijfeld kiest uit eerbied voor zijn te jong
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Jezus hoort, is tegen haar’.

Als pater Carolinus vertrekt hij aan het einde
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[…] de Nederlandse broeder Rafaël Zevenhoven,
Botafogo-fan, [had] een onheilspellend silhouet van
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Daarmee maakt hij zich niet geliefd bij de ge-

ter Rafaël zou er iets meer dan twintig jaar
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king. Net als vele andere franciscanen overi-

kloosterjubileum vieren. De franciscaner ver-
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De broers van Rafaël trekken net als hij
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De oudste zus van Rafaël, Anna, trouwt met
Joseph Trommar en woont ten tijde van Rafa-
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els overlijden in Eindhoven. Zij overlijdt al-
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daar in 1990 op 83-jarige leeftijd. Rafaëls jongste zuster Mia trouwt met Ger Rutten en

Bovenstaand artikel is een fragment uit het elfde

woont in Heerlen. Zij overlijdt in 1988 op 74-

hoofdstuk uit het boek ‘Over de lijn die zuidwaarts

jarige leeftijd. Haar wordt door Rafaël een in-

ging’, dat in de loop van 2020 moet verschijnen.
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