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Een week na de actie van de Sint Michaël Brigade tegen pastoor Prasing in Oudenbosch, bracht
actievoerder Thomas van Oeffelen (midden met witte boord) een bezoek aan een kerkdienst waarin
gelovigen juist hun steun uitspraken voor de pastoor. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Radicaal katholieke Forza-
kandidaat Van Oeffelen niet meer
welkom in Willebrordse kerk
SINT WILLEBRORD - In de gemeente Rucphen is ophef ontstaan rond
Thomas van Oeffelen, een conservatieve katholieke activist met rechts
radicaal verleden. De man uit Sint Willebrord staat nummer vijf op de
kieslijst van de lokale raadspartij Forza Rucphen, die woensdag meedoet
aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Van Oeffelen is (mede-)oprichter en voorzitter van de Heilige Catharina van
Siena Stichting (2020), die zetelt in Sint Willebrord. Deze  conservatieve
roomse geloofsorganisatie bepleit onder meer de samenvoeging van
Nederland met Vlaanderen, een bekend streven in nationalistische kringen.
Daarbij maakt de stichting zich sterk voor de 'her-bekering en bescherming’ van
dit nieuwe ‘Dietsland’ tegen vreemde invloeden zoals de islam, waar ook Forza
fel tegen gekant is. 

Weg uit kerk Sint Willebrord
De in 2020 opgerichte stichting hield haar traditionele missen aanvankelijk in
de Willibrorduskerk in Sint Willebrord. Recent heeft het bestuur van de Sint
Franciscus Parochie de banden echter verbroken.  Dat gebeurde na kritiek van
parochianen die zich stoorden aan de aanwezigheid van de ‘ultra-
conservatieve geloofsgroep’ in hun kerk. Bronnen zeggen dat ook één of
meerdere leden van het kerkbestuur zodanig in hun maag zaten met de situatie
dat ze dreigden op te stappen als niet werd ingegrepen.

Wij zijn in een goed overleg overeengeko men
dat we uit elkaar gaan
- Eugène Rokx, Vice-voorzitter Sint Franciscus Parochie

De problemen resulteerden uiteindelijk in een gesprek bij het Bisdom Breda
tussen Van Oeffelen en vice-voorzitter Eugène Rokx van het parochiestuur.
,,Wij zijn in een goed overleg overeengekomen dat we uit elkaar gaan", is wat
Rokx erover kwijt wil. Ook pastoor Hans van Geel onthoudt zich desgevraagd
van nader inhoudelijk commentaar over de kwestie.

Het is een particuliere organisatie waar wij
niet aan verbonden zijn. Hun uitingen komen
voor eigen rekening
- Marc de Koning, Woordvoerder Bisdom Breda

Het Bisdom Breda bevestigt de gang van zaken en zegt vanwege de
‘vertrouwelijke sfeer van de bespreking’ er evenmin inhoudelijk iets over te
kunnen vertellen. Ernaar gevraagd zegt woordvoerder Marc de Koning dat het
bisdom geen afstand neemt van het gedachtengoed van de stichting ‘maar dat
evenmin ondersteunt’: ,,Wij geven er geen oordeel over. Het is een particuliere
organisatie waar wij niet aan verbonden zijn. Hun uitingen komen voor eigen
rekening.” 

YouTube-kanaal
Na de breuk met de parochie is de stichting met haar traditionele
gebedsdiensten verhuisd naar een als privékapel omgebouwde garage bij van
Van Oeffelen thuis. Uit beelden op het eigen YouTube-kanaal van de stichting
blijkt dat de missen doorgaans bezocht worden door zo'n vijftien tot twintig
aanhangers.

Ook actief bij Identitair Verzet
Van Oeffelen was voorheen ook verbonden aan het Identitair Verzet, een
actiegroep die bekend staat als extreem rechts, volksnationalistisch en anti-
islamitisch. In een reportage bij Omroep Gelderland voerde hij, onder de naam
Tom van Lier, het woord namens de afdeling West-Brabant. In 2019 werd de
Willebrorder veroordeeld voor diefstal van twee vlaggen uit de Turkse Yesil
Moskee in Roosendaal. In de rechtbank nam hij destijds afstand van het
Identitair Verzet.

De protestactie van de Sint Michaël Brigade tegen pastoor Prasing in Oudenbosch, 2019. Rechts staat
Thomas van Oeffelen. © Freek de Swart

Een jaar later kwam de Roosendaler (landelijk) in het nieuws als voorman van
de Sint Michaël Brigade, een als ultra conservatief omschreven katholieke
jongerenorganisatie met militante uitstraling waarvan de leden zich tooiden met
rode baretten. Ze noemden zich ‘moderne kruisvaarders die de wereld moeten
reinigen van alle vijanden van het katholieke geloof’. Sommige leden van de
club toonden op sociale media neo-nazistische sympathieën door in gotische
letters citaten aan te halen van Hitler waaronder ‘Kapitulieren werden wir nicht’.

‘Prasing is een ketter’
In 2019 voerden brigadeleden onder wie Van Oeffelen actie tegen pastoor
Maickel Prasing in Oudenbosch. De geestelijke had in een carnavalsmis het
idee geopperd om bij de basiliek een regenboogzebrapad aan te leggen tegen
hardrijders en als steun aan LHBTI mensen. ‘Prasing is een ketter’, stond er op
een spandoek van de actievoerders. De pastoor vertelde later dat hij zich
geïntimideerd voelde door de jongeren met baret. 

Trouw tot de dood, Dietsland wordt groot
- Thomas van Oeffelen, Facebook

Na deze actie werd het stil rond de groep en Van Oeffelen en verdwenen
profielen van social media. In 2020 duikt zijn naam op bij de Kamer van
Koophandel als voorzitter van de Heilige Catharina van Siena Stichting in Sint
Willebrord. ,,Een veilige haven voor (jong)volwassenen met een traditionele en
(Rooms-)patriottistische inslag’, staat op de website onder het kopje 'De
katholieke patriot'. De stichting houdt ‘rozenkransgebedsdagen voor de
bekering en bescherming van Nederland’. Op zijn Facebook-pagina schrijft Van
Oeffelen: ‘Trouw tot de dood, Dietsland wordt groot'.

Politieke aspiraties
Een van de regelmatige bezoekers van de traditionele (Latijnse)
kerkdiensten’,  zo blijkt uit filmpjes op het videokanaal van de stichting, is
Brigitte Clercx, fractieleider en oprichter van Forza,. Deze lokale partij in de
Rucphense gemeenteraad keert zich onder meer keert tegen ‘de islamisering
van Nederland’ (zie kader). Van Oeffelen heeft zich met een vijfde plaats op de
kieslijst van Forza kandidaat gesteld voor de raad en is daarmee nu ook
politiek actief.  

Desgevraagd zegt Thomas van Oeffelen niet te willen antwoorden op vragen
van deze krant over zijn geloofsstichting en politieke aspiraties. Voor vragen
over Forza verwijst hij naar lijsttrekker Clercx. ,,Ik heb geen behoefte aan
interviews. Wij hebben ons eigen kanaal waarop we communiceren over onze
partij.”

Clercx en Forza Rucphen wilden gisteren niet reageren op vragen van deze
krant.

Foto's van een heilige mis van de Heilige Catharina van Siena Stichting.in januari 2022. © Facebook-
pagina Heilige Catharina van Sienna Stichting
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