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Archief M.P.M. Muskens

Ten Geleide

M.P.M. Muskens (1935-2013) = Tiny Muskens
Martinus Petrus Maria Muskens werd geboren op 11 december 1935 te Elshout als tweede zoon in een boerengezin. Hij
werd in 1962 tot priester gewijd door Mgr. Bekkers. Hij studeerde missiologie in Nijmegen en promoveerde in 1969 op het
proefschrift Indonesie? : een strijd om nationale identiteit : nationalisten, islamieten, katholieken. Hij woonde acht jaar in
Indonesië en was directeur van het Centrum voor documentatie van de Indonesische bisschoppenconferentie. In 1978
werd hij benoemd tot rector van het Nederlands College (Pontificio Collegio Olandese) in Rome. Het gebouw werd door
zijn toedoen een centrum voor de Nederlandse katholieken in Rome en door hem "de kerk van de Friezen" genoemd.
Muskens zou zestien jaar in Rome verblijven, waar hij ook kerkgeschiedenis doceerde aan twee internationale colleges.

In 1994 werd hij benoemd tot bisschop van Breda als opvolger van Huub Ernst. Als bisschop kwam Muskens
herhaaldelijk in het nieuws: als vrijwilliger in de verpleging; hij sliep in Amsterdam met een dakloze in een portiek; in 1996
stelde hij dat het stelen van een brood geoorloofd is in geval van nood (wat overigens volgens de leer van de kerk is) en
in 2005 bepleitte hij Tweede Pinksterdag als vrije dag in te ruilen voor het islamitische Suikerfeest. Ook stelde hij voor dat
alle gelovigen de naam Allah zouden gebruiken, zoals dat bij de katholieken in Indonesië de gewoonte was. Hij ging
tegen de leer van de Kerk in door te pleiten voor condoomgebruik als minste van twee kwaden voor de bestrijding van
aids. Muskens was voorstander van het afschaffen van de verplichte koppeling tussen celibaat en priesterschap en stelde
voor om vrouwen tot diaken te wijden.

Na twee lichte herseninfarcten in 2001 vroeg hij de paus om ontslag hetgeen in 2007 officieel werd aanvaard. Zijn
opvolger werd Hans van den Hende, een student van hem in Rome, die hem tot 2007 als coadjutor ondersteunde.

Zijn laatste boek Opmaat tot eeuwigheid ging over de dood als een nieuwe fase in het leven. Bij de presentatie in 2007
kondigde hij aan als monnik in te treden bij de Benedictijnen in het zorgcentrum Zuiderhout in Teteringen. Later verhuisde
hij naar de Missionarissen van Scheut op dezelfde lokatie. Tiny Muskens overleed als broeder Martinus op 17 april 2013
te Teteringen. Hij ligt begraven in het familiegraf in zijn geboortedorp Elshout.
Bron: Wikipedia, e.a.
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Archief M.P.M. Muskens

  
 1-11.Correspondentie met diverse personen en instellingen over het armoedevraagstuk

en andere zaken. Geordend op jaar en volgnummer  1996-1999
Bevat 11 stukken

  
  1.6001-6070. Oktober 1996  1996
  
  2.6071-6140. Oktober 1996  1996
  
  3.6141-6280. Oktober-december 1996  1996
  
  4.6281-6320. Januari-december 1996  1996
  
  5.6321-6380. Januari-juni 1997  1997
  
  6.6381-6430. Mei-juli 1997  1997
  
  7.6431-6470. Juli-september 1997  1997
  
  8.6471-6510. September-december 1997  1997
  
  9.6511-6540. November 1997-februari 1998  1998
  
  10.6541-6600. Maart-mei 1998  1998
  
  11.6601-6657. Maart 1997-januari 1999  1999
  
 12-13.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de zorg en het

condoomgebruik. Geordend op volgnummer  1998-1999
Bevat 2 stukken

  
  12.6658-6705  z.j.
  
  13.6706-6785  z.j.
  
 14.Correspondentie met diverse personen en instellingen  1996
  
 15-16.Anonieme brieven onder andere over condoomgebruik en vrijwilligerswerk in de

zorg  1999
  
 17.Concepten van tijdschriftartikelen en brieven houdende uitnodigingen tot deelname

aan diverse activiteiten  1995, 1997-1998
  
 18.Voordrachten, toespraken en preken  1989, 1994, 1996-1998
  
 19-31.Stukken betreffende diverse vraagstukken. Geordend op onderwerp  1995-1999

Bevat 13 stukken
  
  19.Vereniging Oud Militairen Indiëgangers, Noord Brabant West. 1995  1995
  
  20.Stichting Armoegrens Medemens. 1997  1997
  
  21.Volkskrant, integratie van allochtonen. 1998  1998
  
  22.Institute for Asuan Bussines Management. 1998  1998
  
  23.Vluchtelingenwerk, het Landelijk Symposium over het vluchtelingenbeleid te Den

Haag, 5 september 1997  1997
  
  24.Minister-president Kok, vraagstuk toenemende armoede. 1996  1996
  
  25.'Kerken en moslims' en 'Interreligieuze dialoog'. 1996  1996
  
  26.Ondersteuningsgroep Werkgroep Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (WRTV). 1998

  1998
  
  27.Actiegroep Slachtoffers Algemene Nabestaandenwet. 1999  1999
  
  28.Het discussieforum over Dialoog en leiderschap, 31 mei 1995 te Utrecht  1995
  
  29.Algemene nabestaandenwet. 1997-1998  1997-1998
  
  30.Bisschoppelijke brief 'Ik was een vreemdeling'. 1998  1998
  
  31.Vraagstuk overbevolking. 1996-1998  1996-1998
  
 32.Reisverslag uit Indonesië  1998
  
 33.Werkstuk "Bisschop Muskens en de verdeling van het brood" van Nel Ruigrok  1997
  
 34-36.Stukken betreffende de publicaties over de armoede  1995-1999
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Archief M.P.M. Muskens

samenleving  1994-1998
 37.Stukken betreffende de publicaties over de vreemdelingen en de multiculturele  
 38.Stukken betreffende de publicaties over de interreligieuze dialoog  1992-1995
  
 39.Foto van een kamer [in het bisschoppelijk paleis in Breda]  z.j.
  
 40.Documenten uit zijn laatste tijd in Indonesië tot zijn benoeming als rector van het

Nederlands College in Rome  1969-1977
  
 41.Correspondentie met en over C. van Beek  1971-1977
  
 42-58.Dagboeken van zijn reizen. Geordend per reis.  1967-1968, 1972, 1975, 1977, 1979,

1984-1985
Bevat 17 stukken

  
  42.Thailand. 1967  1967
  
  43.Singapore. 1967  1967
  
  44.Flores en Bali. 1967  1967
  
  45.Java. 1967  1967
  
  46.Kalimantan. 1967, 1972, 1975  1967, 1972, 1975
  
  47.Sulawesi. 1967, 1975  1967, 1975
  
  48.India, 1967-1968  1967-1968
  
  49.Sumatra. 1967, 1971  1967, 1971
  
  50.Molukken. 1975  1975
  
  51.Irian Barat (Irian Jaya). 1972  1972
  
  52.Oost-Azië. 1975  1975
  
  53.Brazilië. 1975  1975
  
  54.Oost-Afrika; Australië. 1975  1975
  
  55.USA. 1975, 1977  1975, 1977
  
  56.USA, 1979  1979
  
  57.China. 1984  1984
  
  58.India. 1985  1985
  
 59.Programmaboekje #Bisschop Muskens bezoekt het dekenaat Oosterhout#  1995
  
 60-61.Het ad-liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen. De berichtgeving door het

ANP.  1998
Bevat 2 stukken

  
  60.#The Roman Catholic Church in The Netherlands anno 1998. Ad Liminia Visitation

  z.j.
  
  61.Report from the Dutch Bishops#. Met bijlagen  z.j.
  
 62-72.Verzoeken om interviews  2002

Bevat 11 stukken
  
  62.W. Herstel van #Tribune#. 2002  2002
  
  63.Stichting Cascade Filmprodukties voor het programma "De Dialoog" van de

Nederlandse Moslim omroep. Met bijlagen. 2002  2002
  
  64.B. Stol van het #NRC#. 2002  2002
  
  65.E. Vijzelaar van de IKON  z.j.
  
  66.Zij aan Zij in de Raad. 2002  2002
  
  67.E. van Heeswijk van #Onlijn#. Met bijlage. 2002  2002
  
  68.M. van Breugel-Smits van #Het Altenanieuws#. 2002  2002
  
  69.W. Oerlemans van Humanitas voor de #Nieuwsbrief#. 2002  2002
  
  70.T. Bennema van de VARA voor het programma "Ochtenden". Met bijlage. 2002  2002
  
  71.M. de Jong voor #Genoeg#, 2002  2002
  
  72.M. Winthagen van #SNS Nieuws#. 2002  2002
  
 73.Brief van R. Adank aan J. Willems om feedback van P. Bosmans  2002
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Archief M.P.M. Muskens

  
 74-77.Artikelen van M.P.M. Muskens  1996, 1998-1999, 2002

Bevat 4 stukken
  
  74."Armoede en politiek" in #De Heraut#. 1999  1999
  
  75."Arbeid is geen handelswaar" in de #Gids voor personeelsmanagement#. 1996

  1996
  
  76."Stop de verarming van de zorg" in de #Sociale Interventie". 1998  1998
  
  77."Zorg met een hart" in #Zin in Zorg#. 2002  2002
  
 78-89.Interviews  1997-1999, 2002

Bevat 12 stukken
  
  78."Een bisschop in de klas" van H. Maas in #Berichten & Belangen. 1999  1999
  
  79."Succes is niet de maatstaf van Muskens" van R. van de Woestijne in het Deventer

Dagblad van 6 april. 1999.  1999
  
  80."Dubieuze dilemma's" van A. van den Hul in #Exit Magazine# van april. 1999  1999
  
  81."Zelfportret" van B. Bukman in HP/De Tijd van 8 augustus. 1997  1997
  
  82."Tegendraads in opdracht" van B. van der Wal in #Koers# van 23 april. 1999  1999
  
  83."Een onthullend interview met mgr. Muskens #Kwartana# nr. 4. 1998  1998
  
  84."Bisschop Muskens 40 jaar priester" van T. Vliegenberg in #Magazine Kwintez# van

juli 2002  2002
  
  85."Wer Hunger hat, der stehle" van A. Broers in #Missio Aktuell# van juli/augustus.

1999  1999
  
  86."De bisschop van het broodje heeft meer noten op zijn zang" van T. van Loopik in

de #NCRV Gids# van 14-20 februari. 1998  1998
  
  87."Ik ga mijn 40-jarig priesterschap uitbuiten" van I. Uitslag in #Oikos-Nieuws# van

juni 2002  2002
  
  88.Artikel [zonder titel] over de eerste baan in #ON#, januari. 1999  1999
  
  89."Bisschop Muskens: "Het gaat niet goed met Nederland"" van K. Lievens in #Raak#

van februari 1998  1998
  
 90.Diverse artikelen waarin mgr. Muskens terloops wordt genoemd  1996, 1998-2000,

2002
  
 91-94.Intercambio  1994-1998

Bevat 4 stukken
  
  91.Welkom aan mgr. Muskens, oktober 1994, januari 1995. 1994-1995  1994-1995
  
  92.Contacten met Mexicaanse parochies, april 1996-april 1998. 1996-1998  1996-1998
  
  93.Tehuantepec-Breda.1996  1996
  
  94.Intercambiozondag 15 december. 1996  1996
  
 95.#Botsende culturen. Ontwikkeling langs breukvlakken#. Collegeserie/ cursus

1998/1999 van de Vrije Universiteit in Amsterdam  1998
  
 96.Brieven van en aan L. Muskens over zijn stamboom. Met bijlage  1984
  
 97.Artikel "Op de koffie bij familie Muskens-Hörmann in 'de Oosters' in Heusden" van

L. Sikkers in #Van onderdrukking tot redding. Deel 2#  2002
  
 98.#Gereja katolik di Tana Toraja dan Luwu# van G. van Schie CICM en een opdracht

  2000
  
 99.#Relatio quinquennalis Bredana 1992-1997#, het vijfjaarlijks verslag van het bisdom

Breda  1997
  
 100.Bedankbrief van de familie Sikkers bij gelegenheid van zijn afscheid als bisschop

van Breda  (2007)
  
 101.Twee begeleidende brieven en een begeleidende kaart bij boeken van diverse

personen  2002
  
 102.Concept-tekst over de levende godsdiensten en religies  z.j.
  
 103.Brief van (Piet v.) over een verslag van bijeenkomst in Genève  z.j.
  
 104.#La chiesa in Indonesia# van M. Muskens  z.j.
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 105."De kerk krijgt er een kleur van" over de oecumenische viering op Roze Zaterdag
  z.j.

  
 106.Opmerking geschreven in de #Acht Mei Krant# van januari  1989
  
 107-113.Synodus Episcoporum. Documenten over en van de Bisschoppensynode van

Aziatische bisschoppen  1998
Bevat 7 stukken

  
  107.Geplastificeerd identiteitsbewijs voor de synode. 1998  1998
  
  108.#Elenchus participantium#. Lijst van deelnemers. 1998  1998
  
  109.#Elenchus unicus propositionum# over enkele voorstellen. 1998  1998
  
  110.#Relatio ante disceptationem# over de relaties vóór de besprekingen. 1998  1998
  
  111.#Relatio post disceptationem# over de relaties ná de besprekingen. 1998  1998
  
  112.#Vademecum synodi#. 1998  1998
  
  113.#Bollettino#, nrs. 1-8, 10, 12-13, 17, 19-23, 25. 1998  1998
  
 114-117.Synodus episcoporum. #L'Osservatore Romano#  1998

Bevat 4 stukken
  
  114.Interventie "La seria minaccia della secolarrazione" over de synode op 26 april  z.j.
  
  115."Nostre informazioni" over audiënties. 30 april  z.j.
  
  116."Vatican Bulletin" over audiënties. 6 mei  z.j.
  
  117.Interventie "All Churches are confronted with generation gap". 13 mei  z.j.
  
 118.Synodus episcoporum. Notitieblok met aantekeningen. Met bijlagen  (1998)
  
 119.Synodus episcoporum. Brief van de staatssecretaris van het Vaticaan over zijn

medewerking aan de synode.  1998
  
 120.Synodus episcoporum.Formulier voor huisvesting en discussiegroepen van het

generale secretariaat van de bisschoppensynode.  (1998)
  
 121.Synodus episcoporum. Benoemingen van de leden van de bisschoppensynode van

de Aziatische bisschoppen door paus Johannes Paulus II, gepubliceerd in
(#L'Osservatore Romano#)  (1998)

  
 122.Synodus episcoporum. Fax van de Priesterraad van het bisdom Breda  1998
  
 123.Synodum episcoporum. Brieven van het Uffizio delle Celebrazioni liturgiche del

somme pontifice en de Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum
over de diverse liturgische vieringen tijdens de synode  1998

  
 124.Synodus episcoporum. #Hora Tertia in Episcoporum Synodo pro Asia celebranda#

met de getijdengebeden in het Latijn  z.j.
  
 125.Synodus episcoporum. #Conclusione dell'assemblea speciale per l'Asia del Sinodo

dei vescovi# met de afsluitende eucharistieviering van de synode  1998
  
 126-128.Synodus episcoporum. Documenten over de synode  1998

Bevat 3 stukken
  
  126.#Instrumentum laboris# over het werkgereedschap  z.j.
  
  127.#Nuntius# over de boodschapper  z.j.
  
  128.#Relatio secretarii generalis# over de relaties van de secretaris-generaal  z.j.
  
 129-131.Synodus episcoporum. Documenten van de synode  1998

Bevat 3 stukken
  
  129.#Norms for the Election of the Post-Synodal Council of the General Secretariat for

the Special Assembly for Asia#  z.j.
  
  130.#Closing remarks#  z.j.
  
  131.#Elenchus alphabeticus pro suffragatione consilii postsynodalis#  z.j.
  
 132.Synodus episcoporum.#Elenchus finalis propositionum# over de definitieve lijst

van de voorstellen  1998
  
 133-136.Synodus episcoporum. De verschillende circuli.  1998

Bevat 4 stukken
  
  133.Lijst van de synodevaders, de experts en de auditeurs van de verschillende circuli.

  z.j.
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Archief M.P.M. Muskens

  
  134.Circulus anglicus, "A" tot en met "H". Met bijlagen  
  
  135.Circulus gallicus, "A" en "B"  z.j.
  
  136.Circulus italicus, "Relatio"  z.j.
  
 137.Synodus episcoporum. Manuscript "Aziatische bisschoppen willen meer ruimte van

Rome" van G. de Bruin voor het ANP. Met bijlage  1998
  
 138.Synodus episcoporum. Uitnodiging van O.V. Cruz om een vergadering bij te wonen

van de Commission for the Message  1998
  
 139.Synodus episcoporum. Begeleidende brief van J.P. Schotte C.I.C.M.  1998
  
 140.Synodus episcoporum. Uitnodiging om het Sedos symposium "The Message of the

Church for Asia. Messages from Asia for the Church" van 21 april tot en met 15 mei
bij te wonen  (1998)

  
 141.Synodus episcoporum. Brief van O. Cruz over een vergadering op 8 mei van de

Commission for the Message.  (1998)
  
 142.Synodus episcoporum. Krantenberichten van het Ufficio delle Celebrazioni

Liturgiche del Sommo Pontefice over de opening van de Aziatische
bisschoppensynode.  (1998)

  
 143.Synodus Episcoporum. Toespraak "Trust the Chinese Catholic Church" door J.

Heyndrickx CICM  (1998)
  
 144.Synodus episcoporum. "Message" van de Bisschoppen van Azië. Met bijlagen  1998
  
 145.Synodus episcoporum. Documenten "Manila Forum on Synod for Asia" over de

deelname van leken binnen de Kerk. Met bijlage  1998
  
 146.Synodus episcoporum. Voorstellen van de bisschoppen voor het slotdocument.

  1998
  
 XX.Vervallen  
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