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Verkoop Klooster komt in eindfase
De onderhandelingen over de verkoop van Klooster
Wittem komen zo langzamerhand in een beslissende fase terecht. De eigenaren van het klooster, de
paters redemptoristen, zullen in de komende twee
maanden gesprekken gaan voeren met de enkele
overgebleven partijen, die het complex willen kopen en het gebouw vervolgens een herbestemming
willen geven. Medio september hopen de paters
duidelijkheid te hebben welke kant het dan definitief op gaat. Het uiteindelijke besluit over de verkoop wordt genomen door het bestuur van de provincie St.-Clemens (waartoe de redemptoristen van
Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en (Noord-)
Duitsland behoren).
Over de enkele partijen die nog in de race zijn voor
de aankoop van het kloostercomplex doet de werkgroep, die de verkoop namens Klooster Wittem
voorbereidt, op dit moment verder geen mededelingen. Duidelijk is wel dat de plannen die op tafel
liggen, uitgaan van uiteenlopende bestemmingen
van het klooster in de toekomst.
Zoals bekend staat (een groot deel van) Klooster
Wittem sinds dit jaar te koop. De paters willen de
liturgische ruimtes (kerk, kapellen, sacristie, grafkelder) in eigendom behouden. De rest van het gebouw, onder meer de refter, de woon- en werkruimtes, de Kloosterbibliotheek en de tuin, staat te koop.
Belangstellenden konden onlangs op twee kijkdagen nader kennis maken met het pand. Die kijkda-

gen werden druk
bezocht door zo’n
35 belangstellenden. Tot vrijdag 15
juni jl. konden geïnteresseerden hun
plannen én een financieel bod indienen bij de makelaar.
De paters hebben
van meet af aan
duidelijk gemaakt dat ze het complex bij voorkeur
aan één partij verkopen. Bekend was al dat er ook
enkele belangstellenden waren die interesse hadden in slechts een gedéélte van het klooster.
Hoewel Klooster Wittem zelf geen mededelingen
doet over de betrokken partijen, is al langer bekend
dat in elk geval een plan is ingediend door de Initiatiefgroep ‘Toekomst voor Klooster Wittem’. Deze
groep, die wordt gesteund door een groot aantal
culturele instellingen in de regio, wil in eerste instantie gaan voor handhaving van het complex, mét
behoud van alle huidige functies. In een tweede
fase zou men dan graag een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Desgevraagd laat de woordvoerster weten te hopen op een uitnodiging voor
een gesprek om de ambitieuze plannen van de initiatiefgroep voor de toekomst van het klooster nader
te kunnen toe lichten.

‘Zomers Zondag Vieren’ in Wittem
In de zomermaanden is er weer een aantrekkelijk programma samengesteld in en rondom Klooster Wittem.
Het zomerprogramma ging op 1 juli van start met een klassieke bedevaartzondag, met onder andere een middagdienst in de Gerarduskapel en een processie door de tuin. Een week later (8 juli) is om 13.30 uur de opening van de
expositie ‘Wittem aan zee’, waarin schilderijen en fossielen zijn te zien. Op 15 juli is er een Peerke-Dondersmiddag;
vanaf 14 uur wordt dan doorlopend een korte film vertoond met informatie over het leven en werk van Peerke in
Suriname. In de Smartenkapel zijn er op 22 juli twee meditatiebijeenkomsten bij te wonen. Belangstellenden kunnen gewoon aansluiten. Op de laatste zondag van juli is er tussen 14.00 en 16.00 uur een inloopconcert in de Gerarduskapel met dwarsfluit, cello en orgel.
De maand augustus begint met een tweede meditatiemiddag op 5 augustus, ook weer vanaf 14.00 uur in de Smartenkapel. Op zondag 12 augustus vindt in Wittem een ‘Kroetwusjtocht’ plaats. Die tocht start om 13.30 uur, waarbij
in de omgeving van Klooster Wittem kruiden worden verzameld die daarna worden gebundeld in de kroetwusj. De
bossen worden om 15.30 uur in een korte viering gezegend. Op 12, 19 en 26 augustus zijn er inloopconcerten, telkens van 14.00 tot 16.00 uur, in de Gerarduskapel. Op 12 augustus speelt Ben Dassen stemmige fluitmuziek, op 19
augustus is het de beurt aan pianist Benoît Eggen, waarna Trio Vivente samen met zanger Ruud Verhoeven de serie
afsluiten op de laatste augustuszondag.
Een speciaal zondagmiddagwandelprogramma staat elders in dit blad.
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Mededelingen redemptoristen (internationaal)
Jongerensynode

Onlangs werd in Utrecht het eindverslag gepresenteerd van de ‘pre-synode’ over het thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren uit de hele wereld waren van 19 tot
24 maart op uitnodiging van het Vaticaan in Rome
bij elkaar om mee te denken over de Algemene
Bisschoppensynode die in oktober over hetzelfde
thema wordt gehouden. Danny Hakvoort nam namens Nederland deel aan de bijeenkomst in Rome.
Ruim driehonderen jongeren praatten, schreven en
communiceerden in Rome en wereldwijd via social
media met elkaar. De jongeren vragen in het einddocument aandacht voor hun persoonlijke leefwereld,
ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: ,,Een Kerk die open en transparant in
de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.”
Vooral de gemeenschap vinden jongeren belangrijk.
Zij zoeken naar een kerk die warm en barmhartig is,
die het gesprek over moeilijke onderwerpen niet
uit de weg gaat en duidelijkheid schept over deze
thema’s. Een aantrekkelijke Kerk is een relationele
Kerk.”

Redemptoristen verlaten
bedevaartsplaats

in de toekomst zoveel mogelijk door een pastoraal
team worden voortgezet. De redemptoristen hebben wel toegezegd om daarvoor in de komende jaren ook financiële middelen vrij te maken.

Pijnlijke twitter

Kardinaal Joseph Tobin uit Newark (Amerika) heeft onlangs
voor enige verwarring
gezorgd. Tobin, een
populaire redemptorist, verzond namelijk
een
twitterbericht
met de tekst: ,,Goede
nacht, baby, ik hou
van je”. De kritiek op
het bericht was heftig. Toen Tobin een dag later per
vliegtuig onderweg was naar een belangrijke bijeenkomst verontschuldigde hij zich meteen. Het twitterbericht was bedoeld voor een van zijn zussen, zo
liet hij weten. Uiteraard had hij het bericht meteen
gewist. Maar in het Amerika van vandaag leidt zo’n
‘misstap’ meteen tot zeer heftige reacties, in dit
geval met name van de groepen die zeer sceptisch
staan tegenover de standpunten van Tobin over
asielzoekers.
Tobin vraagt vrijwel dagelijks, tot bij president
Trump toe, om meer aandacht voor vluchtelingen
en benadrukt daarbij steeds de verantwoordelijkheid die christenen dragen voor het lot van asielzoekers. Het twitterbericht dat als een boodschap aan
een geliefde zou opgevat kunnen worden, was dan
ook koren op de molen van zijn kritikasters.

Peerke
De redemptoristen laten weten dat zij hun pastoraal
werk in het Canadese bedevaartsoord Saint-Annede-Beaupré, aan de oevers van een rivier op 20
minuten van de Franstalige stad Québec, noodgedwongen moeten stopzetten. Het bedevaartsoord,
een van de grootsten ter wereld, ontstond in 1658.
Sinds 1878 zorgen de redemptoristen er voor de bedevaartskerk, het seminarie, de opvang van studenten en het aan Sint-Anna gewijde museum. Maar
die taken moesten in de laatste jaren al stuk voor
stuk worden afgebouwd. Het bedevaartsoord wordt
jaarlijks door bijna een miljoen pelgrims bezocht. De
Congregatie geeft aan dat al de taken die in het verleden door de redemptoristen werden uitgevoerd
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Peerke Donders blijft volop in de belangstelling
staan. In Wittem is er op zondag 15 juli vanaf 14.00
tot 16.30 uur doorlopend een korte film te zien over
het leven en werk van de zalige redemptorist. Ook
In Tilburg, de geboortestad van Peerke, bezoeken
veel mensen wekelijks het het aan hem gewijde paviljoen. Het heiligdom van Peerke ligt aan de Pater
Dondersstraat 14 en het bestaat uit een kruiswegpark, een replica van zijn geboortehuis, een kapel
en een museum over Peerke en over naastenliefde
in deze tijd. Het Peerke-paviljoen is geopend op zondag- en woensdagmiddag. Het park en het geboortehuis zijn elke dag open. Misschien een leuke tip in
deze zomerse tijd van uitstapjes!
En in februari 2019 komt er weer een pelgrimsreis
naar Peerke Donders in Suriname.

Maria Mobers is altijd bezig met duurzaamheid

Van wieg tot wieg

In het Magazine Gerardus, het blad dat acht keer per jaar verschijnt op initiatief van de redemptoristen in Wittem,
staat dit jaar het thema ‘Duurzaamheid’ centraal. Ageeth Potma, één van de medewerkers, moest meteen denken
aan Maria Mobers. Maria, geboren en getogen in Partij, is immers vrijwel haar hele leven – ze is begin 50 – al bezig met duurzaamheid. Bovendien is ze in Klooster Wittem geen onbekende; ze was lang betrokken bij de kindernevendiensten in onze kerk en daarnaast behoort zij al vele jaren tot de actieve groep die in onze Gerarduskapel
regelmatig actie voert voor Amnesty International. We nemen in Rondom Wittem graag het in Gerardus al eerder
verschenen artikel over, hoewel veel lezers het misschien al kennen, omdat ze een abonnement op Gerardus hebben.
aandachtsveld voor alle afdelingen. Dat is op zich
misschien wel goed, maar persoonlijk vind ik het
heel jammer.”

,,Eigenlijk heb ik het van kinds af aan meegekregen”, vertelt Maria, ,,zuinig zijn met spullen, nooit
iets weggooien. Dat sprak vanzelf bij ons thuis. We
hadden een kleine boerderij en leefden bijna helemaal van wat ons land opbracht aan groenten, fruit,
eieren en vlees. Kleding werd zelf gemaakt en alles
wat kapot ging, werd gerepareerd tot het echt niet
meer ging. Eten weggooien was al helemaal uit den
boze, want mijn moeder had de hongerwinter meegemaakt.
Niet dat ik daar als kind zo heel erg mee bezig was.
Ik hield wel van de tuin en daarom koos ik voor een
opleiding tot hovenier. Aansluitend ging ik milieukunde studeren en werd ik milieu-ambtenaar. In die
tijd, begin jaren 90, was dat nog een vrij nieuw beroep. We hielden ons onder andere bezig met het
invoeren van afvalscheiding, dus klein chemisch
afval, papierinzameling, GFT-containers en zo. Boeiend vond ik dat, want je spreekt mensen heel concreet aan op hun eigen verantwoordelijkheden. Helaas heeft de gemeente waar ik werk tegenwoordig
geen aparte milieu-afdeling meer. Milieu is nu een

Dus nu houd je je op andere manieren bezig met
milieu?
,,Ja, maar dat deed ik al. Toen mijn kinderen op de
basisschool zaten bijvoorbeeld. De school bleek
weinig aandacht te besteden aan natuur en milieu,
en daarom besloot ik, samen met enkele andere
ouders, om ‘natuurouder’ te worden. Dat betekent
dat je een aantal keren per jaar een natuuractiviteit
organiseert voor de kinderen. Het Instituut voor natuureducatie, kortweg het IVN genoemd, heeft daar
een speciale cursus voor opgezet en die hebben we
gevolgd. De school gaf gelukkig alle medewerking.
We hielden twee keer per jaar een natuurdag. Voor
elke klas was er dan een andere activiteit, bijvoorbeeld een blote-voeten-pad maken van natuurlijke
materialen, of onderzoek doen naar wat voor plantjes en diertjes je allemaal in een beek kunt vinden.
Toen mijn kinderen van de basisschool af gingen,
heb ik me aangesloten bij de scholenwerkgroep van
het IVN Heuvelland. In die groep doen we eigenlijk
hetzelfde, alleen niet meer als ouders. We werken
nu op vier scholen hier in de omgeving, op elke
school vier keer per jaar.”
En je kinderen, hebben die er wat van meegekregen?
,,Ja, ik geloof het wel. Mijn oudste zoon zit op kamers in Eindhoven en bijna vanaf het begin is hij
in zijn studentenhuis verantwoordelijk voor het afval. Afgelopen zondag was hij ’s avonds nog bij ons
en toen moest hij ineens nog een app-je naar zijn
huisgenoten sturen dat ze de afvalcontainer buiten
moesten zetten. En hij heeft mijn hulp aangenomen
om op hun balkon een compostbak te maken, zodat
ze hun eigen GFT-afval kunnen composteren. Ik doe
dat zelf ook al jaren, dus hij kent het van jongs af
aan. Maar op een balkon is het natuurlijk een stuk
lastiger, want je moet het water dat uit de compost
komt, opvangen en je moet wormen toevoegen omdat die er niet van nature zijn.
3

Ja, afval heeft mijn grootste interesse. Afval scheiden, maar vooral afval voorkómen. Ik heb afgelopen jaar meegedaan met het project 100-100-100
in onze regio. Daarbij gaat het erom dat 100 huishoudens proberen om 100 dagen lang 100% afval te
scheiden. Als je dat serieus doet, heb je echt maar
een onsje restafval per week.”
Dus als we allemaal consequent ons afval scheiden, dan komt het wel goed met het milieu?
,,Nee, uiteindelijk toch niet. Er moet eigenlijk een
totaal andere manier van denken komen bij het
produceren van goederen. Ik kreeg een paar jaar
geleden een boekje van een collega over de ‘cradle
to cradle’-filosofie; in het Nederlands: ‘van wieg tot
wieg’. Dus niet van de wieg tot het graf, maar opnieuw tot de wieg. Ik vond het echt een openbaring.
Het gaat erom dat je producten zó moet maken dat
de onderdelen na afloop weer voor hetzélfde doel
te gebruiken zijn. Er wordt tegenwoordig wel veel
ingezameld, maar de ingezamelde stoffen zijn vaak
zó vermengd met andere stoffen, dat je er niet zo
veel mee kunt. Dat komt doordat er bij het maken
van een product geen rekening is gehouden met de
vraag wat er na aflóóp mee gebeurt. In een product
zijn vaak onnodig veel verschillende materialen gebruikt, bijvoorbeeld doorzichtig en gekleurd plastic,
rubber, aluminium. En die onderdelen zitten ook
nog eens zo aan elkaar geplakt dat je ze nooit meer
uit elkaar krijgt. Als je zo’n product recyclet, krijg je
een grondstof die je hooguit kunt gebruiken voor

bankjes voor het park, of straatpaaltjes. Maar als je
al vooráf nadenkt over de vraag hoe je alles weer
uit elkaar krijgt, dan zou je na recycling grondstoffen
hebben die je weer voor het oorspronkelijke product kunt gebruiken. Van wieg tot wieg dus. Dat is
pas echt duurzaam.”
‘Milieubewust’ is dus niet hetzelfde als ‘duurzaam’?
,,Nee. Duurzaamheid is duidelijk méér. Er bestaat
officieel een nogal ingewikkelde definitie voor duurzaamheid, maar als ik ergens een lezing houd over
milieu en duurzaamheid (want dat doe ik wel eens)
dan zeg ik: duurzaamheid gaat over ‘hier en daar’
en over ‘nu en straks’. Dus: wat voor gevolg heeft
het wat we hier doen voor mensen in andere delen van de wereld? En: wat voor gevolgen heeft dat,
wat we nu doen, voor de generaties die na ons komen? Als je daar serieus rekening mee houdt, dan
leef je duurzaam. Dat kun je natuurlijk niet alleen.
Dat moet een complete samenleving samen doen:
burgers, overheid en bedrijven.”
Heeft je zorg voor het milieu en duurzaamheid wat
met je geloof te maken?
,,Ja, natuurlijk. Dan gaat het over rentmeesterschap,
dat we verantwoordelijk zijn voor de aarde die aan
ons is toevertrouwd. Of de schepping als een gave
van God. Ik weet eigenlijk niet wat ik daar meer over
moet zeggen. Het spreekt gewoon vanzelf voor mij.”
Ageeth Potma
De scholenwerkgroep IVN in actie
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Over de grens…
In deze rubriek gaan we over de grens. Na Brazilië, Duitsland en Indonesië nemen we dit keer
een kijkje in enkele landen waar de afgelopen weken uitbundig het feest van Onze-Lieve-Vrouw
van Altijddurende Bijstand werd gevierd. Dat gebeurde natuurlijk ook in ons eigen Wittem, waar
op 27 juni, weer meer dan duizend noveenkaarsen werden aangestoken. Het is telkens een fascinerend beeld om al die kaarsen tegelijk te zien branden op
Filippino’s op bedevaart in Wittem
de trappen van het altaar in de
Gerarduskapel. Maar in tal van
Op de zondag vóór het feest van Onze-Lievelanden wordt dit feest op veel
Vrouw van Altijddurende Bijstand vond ook dit
grootsere wijze gevierd. We beginnen onze reis in
jaar weer een bijzondere bedevaart plaats in
Haïti, waar de wereldberoemde icoon, patrones van
Wittem. Op 24 juni kwamen ruim 60 mensen,
het land, in vrijwel ieder huis is te vinden…
voornamelijk van Filippijnse afkomst, bij elkaar
in de kerk. Nadat ze de noveen hadden gebeden
Het verhaal van de icoon van Onze-Lieve-Vrouw
en gezongen, was er een eucharistieviering. Er
van Altijddurende Bijstand is ongetwijfeld bekend.
werd onder andere gebeden voor de intenties
Ruim 150 jaar geleden werd ze door de paus toeen de noden van de Filippijnse gemeenschap.
vertrouwd aan de Congregatie van de RedemptoOpvallend dat ook een groeiend aantal Nederristen. En overeenkomstig de opdracht van de paus
landers uit de regio deze viering willen meemadroegen de leden van de congregatie vervolgens
ken. Bij samen vieren hoort ook samen eten.
zorg voor de wereldwijde verspreiding en verering
Het is een traditie in de Filippijnen dat ieder zijn
ervan. Duizenden afbeeldingen en kopiën werden
eigen eten meeneemt en deelt met de gemeengedrukt, opnieuw geschilderd en naar allerlei plaatschap. Het eten is echt een sociaal gebeuren
sen op de hele wereld gebracht. Er ontstond al vrij
waarbij er veel wordt gepraat en gelachen.
snel een aantal grote bedevaartsoorden en op sommige plekken werd al kort daarna gesproken over
wonderen en gebedsverhoringen.

In enkele landen is de verering van de icoon vele malen groter dan in ons land. Dat is met name het geval
in Haïti en ook op de Filippijnen. Is de verering in dat
laatste land vooral een rechtstreeks gevolg van de
in 1906 begonnen missionaire inzet van de redemptoristen, in Haïti heeft de bijzondere belangstelling
vooral te maken met een gebeurtenis in het land. In
1881-1882 werd Haïti namelijk geteisterd door een
verschrikkelijke cholera-epidemie. Met name de
hoofdstad Porte-au-Prince werd hierdoor getroffen.
De artsen zagen eigenlijk nog maar één oplossing en
daarbij was men afhankelijk van het weer. Het land
zou getroffen moeten worden door een enorme
storm die er voor zou zorgen dat de lucht gezuiverd
zou worden. Probleem was echter dat de epidemie
precies in de droge periode van het jaar viel, waarin
niet het geringste zuchtje wind te bespeuren viel.
Nu had net in die periode een vrouw uit Frankrijk de
icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand meegebracht. In de hoop dat op voorspraak
van de Maagd Maria de epidemie overwonnen kon
worden, bood de vrouw de icoon aan de rector van
de kathedraal in de hoofdtad aan. Op 5 februari
1882 werd ze in een plechtige processie naar een
kleine kapel gebracht (zie foto) met uitzicht op de
gehele stad. Tegelijkertijd werd er gestart met een
noveen van negen dagen. Tegen alle weersvoor-

Inmiddels is de bedevaart een echte traditie
geworden. Het begon bijna tien jaar geleden.
Klooster Wittem had toen namelijk bezoek van
een pater redemptorist uit de Filippijnen. Hij
was hier omdat hij vanwege zijn 25-jarig priesterjubileum drie maanden op sabbat kwam. Hij
kon die tijd zelf invullen. Hij had in die periode
veelvuldig contact met de Filippijnse gemeenschap in Zuid–Limburg en bood aan om samen
met hen een viering te houden. Filippino’s zijn
een zeer gelovig volk en met name de Mariaverering in de vorm van processies en novenen
is erg populair. Het eerste jaar kwam al een hele
bus deelnemers uit Utrecht en Amsterdam.
Wat Pater Teodie Holgado in 2010 is gestart,
wordt nu nog elk jaar gedaan. Pastor Nan Paffen heeft de organisatie op zich genomen en
bereidt elk jaar met een groepje Filippino’s en
een Filippijnse priester de viering voor. In de
loop van de jaren werd de groep steeds groter
en werd er voor het eten uitgeweken naar de
grote refter.
Volgend jaar zal deze bedevaart dus voor de
tiende keer zijn. Gezien de ontwikkelingen in
Klooster Wittem moeten we overigens nog zien
hoe we dit volgend jaar gaan organiseren. Maar
het moge duidelijk zijn dat voor veel Filipino’s
Wittem een bijzondere plek is, waar ze graag
samen komen om te bidden en samen te zijn.
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spellingen in deden zich al na vijf dagen meerdere
wolkbreuken voor. En vanaf die dag begon de epidemie snel af te nemen en werden er geen nieuwe
gevallen van besmetting meer gemeld. De bevolking
van Haïti was er van overtuigd dat hun deze onverwachte hulp te danken was aan het ingrijpen van
Maria. Vanaf die tijd noemt men de icoon, die in
bijna elk huisgezin is te vinden, de ‘Wonderdadige
Maagd’. Ook de burgerlijke regering reageerde: de
natie werd officieel onder bescherming gesteld van
Onze-Lieve-Vrouw. In 1942 deed president Lescot
het verzoek bij de paus om de Moeder van Altijddurende Bijstand tot officiële patrones van Haiïti te
verklaren. Onder het pontificaat van paus Pius XII
werd dit verzoek ingewilligd. Hoe levend de icoon
is, moge blijken uit de afbeeldingen ervan op talrijke
postzegels in het land.
Ook in vele andere landen neemt de icoon een bijzondere plaats in. We noemden al de Filippijnen,
waar een van de grootste bedevaartsoorden ter wereld, Baclaran, is gewijd aan deze icoon. Elke woensdag verzamelen zich daar tussen de 70- en 100.000
mensen voor gebed. Ook in Singapore komen elke
zaterdag meer dan 20.000 mensen bij elkaar. Opvallend in dat land is dat er ook vele boeddhisten deelnemen aan de vieringen. Elke week komen hier tus-

6

sen de zeven- en achthonderd brieven binnen met
verzoeken of dankbetuigingen.
Dichter bij huis komen op de feestdag ook In Belfast
(Noord-Ierland) zo’n 60.000 mensen bij elkaar. De
verering in dat land is in 1943 begonnen met een
noveen. Opvallend is dat in de stad, met zijn vele
conflicten tussen protestanten en katholieken, zielzorgers van beide confessies zorg dragen voor de
begeleiding van de activiteiten.
Bijna vanzelfsprekend trekken in Latijns- en ZuidAmerika de vieringen rond Onze-Lieve-Vrouw van
Altijddurende Bijstand elk jaar vele tienduizenden
bezoekers. In Brazilië zijn zelfs meerdere bekende
heiligdommen waar elke woensdag grote groepen
gelovigen bij elkaar komen. In Boston (Amerika)
werd al vrij snel nadat de icoon was aangekomen bij
de redemptoristen, begonnen met de bouw van een
grote kerk voor Onze-Lieve-Vrouw. Het werd een
kerk met twee indrukwekkende torens en twaalf
reusachtige klokken. Het hoogaltaar is er getooid
met het beeld van de Moeder.
Jef Brauers

Thematochten vanuit Klooster Wittem
Op elke zondag in juli en augustus is vanuit Klooster Wittem een thematische rondwandeling van 13.30 uur tot
ongeveer 16.00 uur. De route is steeds 8 tot 10 kilometer lang. Deelname kost 2,50 euro; kinderen wandelen gratis
mee. Opgave is niet nodig, vertrek telkens vanaf de receptie in Klooster Wittem.
Op 8 juli is een Kruisjesontdekkingstocht; achtereenvolgens zijn dan op 15 juli een ‘Gulpener rondje’, op 22 juli de
‘Van Plettenbergtocht’, op 29 juli ‘Langs bronnen, bruggen en bevers’, op 5 augustus ‘Langs zusters en heeren’, op
12 augustus de Kroetwusjtocht, op 19 augustus opnieuw het ‘Gulpener rondje’, en op 26 augustus weer de Kruisjesontdekkingstocht.

Tentoonstelling in zomersfeer: Wittem aan Zee
Van 8 juli tot en met 26 augustus is in de Kloosterbibliotheek de zomertentoonstelling ‘Wittem aan Zee’ te zien, geopend op zondagen tussen 13.30 en 16.30 uur. De
entree is een vrije gift. In deze expositie worden beelden en fossielen boven water
gehaald in het kader van het ‘Jaar van het Water’. In de kindvriendelijke expositie zitten ook een enkele opdrachten verwerkt voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De expositie bestaat uit schilderijen over water van Miriam Meertens en
uit werk van Charlotte Beunders. Haar werk is opgebouwd uit meer dan honderd
iconische schilderijen die de biodiversiteit van de Zeeuwse wateren verbeelden.
Ongeveer 66 miljoen jaar geleden was het Zuidlimburgse land bedekt door het
water van de ondiepe subtropische Krijtzee. In samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Maastricht tonen leden van de Nederlandse Geologische Vereniging, afdeling Limburg, in de vitrinekast in de bibliotheek fossielen die ze hebben
gevonden: resten van dieren die geconserveerd zijn in gesteente.
De expositie wordt op 8 juli om 13.30 uur geopend door burgemeester Nicole
Ramaekers van Gulpen-Wittem. Op zondag 29 juli verzorgt Eric Nieuwenhuis om
14.00 uur een lezing met lichtbeelden over belangrijke fossielen uit het krijt in Zuid-Limburg. Deze presentatie vindt
plaats in de Gerarduszaal en wordt enkele keren herhaald; ze duurt telkens een half uur.

Jaarlijks feest dit keer met taxatiedag

Kloosterfeest: ‘Tussen Kunst en Devotie’
Het jaarlijkse Kloosterfeest Wittem krijgt dit jaar een bijzondere invulling.
Op het feest, op zondag 21 oktober van 12.00 tot 17.00 uur, krijgen bezoekers de kans om deskundigen de waarde te laten bepalen van religieuze
voorwerpen. Zeg maar in een variant op het bekende televisieprogramma
‘Tussen Kunst en Kitsch’.
Register-taxateur Peter Dullaert en iconen-expert Anna Dullaert nemen dan
plaats achter de tafel om de devotionalia te bekijken en te onderzoeken.
Verder nemen die middag rector Henk Erinkveld van het klooster en volkscultuurhistoricus Paul Spapens plaats achter de verhalentafel, terwijl troubadoer Jos Meessen voor de muzikale omlijsting zorgt.
Tijdens de taxatie- en verhalenmiddag wordt ook exclusieve religieuze kunst
uit Klooster Wittem besproken en geveild. Vanaf begin oktober wordt een
tiental veilingvoorwerpen gepresenteerd op de website van Klooster Wittem en fysiek in de Kloosterbibliotheek, waar dan ook al per dichte envelop
op geboden kan worden. Via de website van Klooster Wittem kunnen dan
ook religieuze voorwerpen ter taxatie worden aangemeld. Voorwerpen om
te bespreken aan de verhalentafel kunnen ter plekke aangeboden worden,
zonder opgave vooraf.
Uiteraard is er die dag nog veel meer te doen in Klooster Wittem. We komen daar in de editie van september uitvoerig op terug.
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Mededelingen
Ziekendag

De prachtige traditie van de gemeentelijke ziekendag in onze gemeente Gulpen-Wittem werd ook dit
jaar voortgezet. Het organiserende comité maakt
daarbij al jaren gebruik van de Gerarduskapel, die
uitermate geschikt blijkt te zijn voor dit doel. De
invulling van het programma wordt altijd per toerbeurt door één van de kerkdorpen uit de gemeente
verzorgd. Dit keer was het de beurt aan Gulpen om
het programma in te vullen. De ziekendag werd ook
dit jaar weer bijgewoond door zo’n tweehonderd
mensen. De middag wordt altijd geopend met een
viering, die dit keer fraai werd opgeluisterd door
Mannenkoor Cecilia. Na de koffie en vlaai zorgde
de populaire zanger Paul van Loo met mooie liedjes ervoor dat er de hele middag een prima sfeertje
heerste. Nu de Gerarduskapel in de toekomst een
andere bestemming krijgt, zal het comité op zoek
moeten naar een andere geschikte locatie.

Wandelen

De vrijwilligers van de Gerarduszaal in Klooster Wittem hielden zich op woensdag 23 mei eens een
keertje niet bezig met het inschenken van de glazen! Samen togen zij eropuit voor een stevige wandeling, die uiteindelijk eindigde in de Eyserhof in
Eys. Daar werd niet alleen genoten van een lekker
hapje en drankje. De jeugdige eigenaren van deze
populaire ontmoetingsplek gaven een uitgebreide
rondleiding in het gebouw, dat onlangs opnieuw
werd verbouwd. Uiteraard werd het tiental vrijwilligers op deze middag begeleid door Annemie, de
oppervrouw van de Gerarduszaal.

Lezing

Op Pinksterzaterdag, 19 mei, hield Erik Borgman de
Pinksterlezing. In Klooster Wittem is het al vele jaren een goede traditie dat de Kloosterboekwinkel
op de dag voor het feest van Pinksteren een spraakmakende lezing houdt. Theoloog Borgman nam zijn
laatste boek, ‘Zieltjes winnen’, als uitgangspunt voor
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een boeiend verhaal. Zo’n vijftig belangstellenden
kregen na afloop volop de gelegenheid om vragen
te stellen. Wie de hele lezing nog eens rustig wil nalezen, kan dat doen op de site van de kloosterboekwinkel: www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Mooie bronk

Op zondag 27 mei vierde Partij-Wittem kermis. De
avond tevoren was er al flink feest gevierd in een
grote tent aan de Partijerweg, maar die ochtend

was het tijd voor de bronk. Om 10.00 uur werd er
onder een stralende zon een mis gehouden in de
Kloostertuin; daarna trok een vrij kleine groep met
de processie mee door een deel van het dorp. Fanfare Kunst en Vriendschap uit Wittem, de schutterij
van Mechelen en ons Gemengd Zangkoor zorgden
voor de opluistering, pater Henk Erinkveld en pater
Fred Bora verzorgden de liturgische plechtigheden
onderweg.
Startte men nog onder zeer fraaie weersomstandig-

heden, op het laatst gooide een stevig regenbuitje
toch nog wat roet in het eten. Maar uiteindelijk
kwam iedereen veilig aan bij het zusterklooster
waar de bronk werd ontbonden. Daarna begon voor
veel dorpelingen het echte kermisfeest, want in de
feesttent was het met een brunch en veel vertier
nog tot aan de avond zeer gezellig.

Hoe was ’t toen … 1968

Studenten verlaten Klooster Wittem
In verschillende Europese landen is het jaartal 1968
absoluut één van de belangrijkste geweest in de
hele geschiedenis. Wereldwijd waren er opstanden,
protesten, oorlogen, wetenschappelijke ontdekkingen en vul de lijst maar verder aan. Ook voor Klooster Wittem was 1968 een bijzonder jaar. Na 132 jaar
kwam er namelijk een einde aan de aanwezigheid
van studenten die hier hun opleiding tot priester
kregen. Helemaal onverwacht kwam dit niet; al aan
het einde van de vijftiger jaren was er een kentering
te zien in het geestelijk leven. Toen er in de roerige
jaren zestig in snel tempo nog veel meer grote veranderingen in mens en wereld plaatsvonden, constateerde de kroniekschrijver van Klooster Wittem
nuchter en met vooruitziende blik dat dit ook grote
gevolgen voor de priesterstudenten zou hebben:
,,Jonge mensen, komend uit die zwaar veranderde
maatschappij, kunnen in de kloosters niet meer het
klimaat vinden dat zij nodig lijken te hebben om tot
volwassen christenmensen van deze tijd, en vandaaruit tot in een klooster levende priester, op te
groeien”.
In Wittem speelde bovendien een rol dat halverwege de jaren zestig de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) in Heerlen was opgericht.
De weinige studenten die nog in Wittem woonden,
pendelden sindsdien elke dag tussen hun woonplek
Wittem en Heerlen. Dat leidde ertoe dat in de zomer
van 1967 voor het eerst serieuze besprekingen werden gevoerd over de kwestie: ,,Zullen de studenten
in Wittem blijven wonen?”
Dat het beantwoorden van die vraag voor de leiding
van de redemptoristen een moeilijke bevalling was,

is niet vreemd. Buiten de rationele overwegingen
dat een verhuizing het beste zou zijn, speelden ongetwijfeld ook emoties mee. Wittem was in januari
1968 immers al 132 jaar aan één stuk het studiehuis (of grootseminarie) van de redemptoristen in
Nederland.
Eind 1835 was in Sint-Truiden (België) bekendgemaakt dat er met Klooster Wittem een nieuw studiehuis was aangekocht. Door het steeds groeiend
aantal studenten was het huis in België veel te klein
geworden. Meteen na het nieuws werden in SintTruiden maatregelen genomen. Boeken en koffers
werden op wagens geladen, klaar om naar Wittem
te worden gebracht. Op 12 januari 1836 vertrok een
gezelschap vanuit Sint-Truiden richting Wittem. Het
waren veertien personen: de overste, een lekenbroeder en twaalf studenten. Die overste was overigens pater Alexander, die later vruchtbaar werk zou
doen bij de net opgerichte Amerikaanse stichtingen
van de redemptoristen.
Het studentengroepje vormde destijds een zeer
internationaal gezelschap: twee Portugezen (door
de revolutie uit hun land verdreven), een Elzasser,
een Lotharinger, een Belg, een Hamburger en enkele Franstaligen. De reis verliep moeizaam. Omdat
Maastricht in die tijd als een stad in staat van beleg
werd beschouwd (de oorlog België-Nederland was
in volle gang), mocht de koetsier niet door de stad
rijden. Dat werd dus een behoorlijke omweg. Uiteindelijk arriveerde het doodvermoeide gezelschap
toch in Wittem, waar de groep werd opgewacht
door een afvaardiging van Wittemse dorpelingen.
Het klooster zelf was toen, na veertig jaar leegstand
tijdens de aanwezigheid van de Fransen
in ons gebied, eigenlijk nog helemaal niet
klaar voor bewoning. Maar de studenten
staken zelf flink de handen uit de mouwen en bovendien werden zij geholpen
door ijverige bewoners van het dorp. In
de loop van 1836 nam het aantal studenten nog met zes jonge mannen toe.
De 132 jaar van het Wittemse studentaat
kun je onderverdelen in een aantal periodes. Om te beginnen die eerste jaren, toen
er sprake was van een zeer internationaal
getint studiehuis. Tussen 1836 en 1882
was Wittem immers het gemeenschappelijke studiehuis voor de Belgische, Duitse,
Engelse en Nederlandse stichtingen. Hoewel de voertaal officieel het Frans was,
werd er onder elkaar toch vooral Duits
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gesproken. In die eerste 46 jaar hebben liefst 432
studenten hun studie in Wittem gevolgd. Hoewel
de Nederlandse en Belgische studenten duidelijk
een meerderheid vormden, waren er in die periode
studenten uit liefst achttien verschillende landen
aanwezig. De verst komende was ongetwijfeld een
student uit Puerto Rico! Maar al vanaf 1850 was er
een duidelijke trend te zien, waarbij iedere provincie van de redemptoristen streefde naar een eigen
studiehuis. De Franse studenten waren de eersten
die terugkeerden naar hun eigen land. Kort daarna
vertrokken de Amerikaanse en Duitse studenten.
Uiteindelijk bleven in 1882 alleen Nederlandse studenten over.
Een tweede periode omvatte de jaren 1882-1918.
In Wittem was er nu een totaal andere situatie dan
voorheen. Nu alle buitenlandse studenten verdwenen waren, waren er natuurlijk veel minder studenten. Daarnaast werd juist deze periode gekenmerkt
door een aantal interessante ontwikkelingen. In veel
landen werd de wereldlijke macht van de Kerk, die
ze tot die tijd wel degelijk bezat, aanzienlijk beknot.
Als een soort tegenreactie ontstond er een duidelijke spiritualisering van het kerkelijk leven. Dat
uitte zich op tal van gebieden: er kwam veel meer
aandacht voor devotie (met name voor Maria), er
ontstond veel meer aandacht voor sociale hervormingen, de oprichting van vakbonden werd bepleit,
er kwam een liturgische beweging van de grond en
kerkmuziek kreeg steeds meer aandacht. Waren er
vroeger, mede door de aanwezigheid van de vele
buitenlandse studenten, soms wel eens onderlinge
fricties, in deze periode vormden de studenten een
homogene groep. Het studentaat bloeide; er werd
hard gewerkt onder leiding van lectoren die wetenschappelijk en pastoraal hun mannetje stonden.
De derde periode (1918-1945) mag gerust een absolute bloeiperiode worden genoemd. Na het vertrek van met name de Belgische studenten waren
er nog maar zo´n twintig Nederlandse studenten
over. Maar een tiental jaren later was dat aantal
alweer bijna verdubbeld. En vanaf ongeveer 1925
nam het aantal nog verder toe. In álle seminaries
in Nederland was er toen trouwens een duidelijke
stijging van het aantal priesterkandidaten. Terwijl er
qua geestelijk leven sprake was van een vrij rustige
periode, werd de rol van priesters steeds prominenter. De pij, habijt of toog vroeg om afstand en niet
voor niets was er de aanspreektitel ‘eerwaarde’. De
bloeiperiode duurt in feite tot het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Op dat moment telde het
studiehuis Wtitem 56 studenten. Maar de studenten van na de Tweede Wereldoorlog zouden niet
meer de studenten zijn van de jaren daarvoor….
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Meteen na de oorlog wordt voor iedereen duidelijk
dat er een andere tijd is aangebroken. Niet alleen
op politiek, maar zeker ook op kerkelijk gebied. De
veranderde opvatting over Kerk en maatschappij, en
over kerkelijk gezag en geloofspraktijk, was al enige
tijd sluimerend aanwezig, maar in de jaren 19451955 komt die in een stroomversnelling. En daardoor ontstond natuurlijk ook een een ander type
student. Er kwamen ook duidelijke meningsverschillen tussen de lectoren en de studenten aan het licht,
de studiedruk werd steeds groter en steeds vaker
traden studenten uit. De studenten die bleven, gingen eigen initiatieven ontwikkelen
De laatste periode kan men het beste betitelen als
‘de weg naar het einde’. Hoewel dus al langer duidelijk was dat er iets moest gebeuren op het gebied
van de huisvesting van de nog weinige studenten
die in Wittem woonden maar in Heerlen studeerden, stond men aanvankelijk sceptisch tegenover
een vertrek van de studenten. Maar, zo bleek in
de eerste maanden van 1968, de wens van de studenten om zich buiten Klooster Wittem te vestigen,
werd steeds sterker. Half maart al viel de definitieve
beslissing: de studenten zouden in september Wittem voorgoed verlaten.
Op 30 augustus 1968 namen de studenten afscheid
van Wittem. Eerst was er ’s ochtend een mis, waarna
een broederlijk samenzijn volgde. Na een tochtje in
de Eifel werd de dag besloten met een etentje in hotel/restaurant In den Roden Leeuw in Wittem. Hoewel het een gezellig samenzijn was, bleek uit alles
– aldus de kroniek – dat veel studenten het moeilijk
hadden om dit afscheid te ‘vieren’. Enkele dagen later, op 3 september, vertrokken de vier oudste studenten naar Amsterdam om daar hun pastorale opleiding te voltooien. Een dag eerder waren al twee
studenten vertrokken naar Leuven om daar een studie van vier maanden te volgen die hen moest voorbereiden op hun vertrek als missionaris naar ZuidAmerika. De zes overgebleven studenten vertrokken
op 9 september naar hun nieuwe huis aan de Peter
Schunckstraat in Heerlerbaan.
Het heeft zeker tot enige weemoed geleid in Wittem. In de kronieken staat te lezen: ,,De nieuwbouw
van ons klooster, waar de studenten sinds 1836
verbleven, ziet ontluisterend, kaal en leeg uit. ’t Zal
moeite kosten om daar een leefbare ruimte van te
maken….”.
Jef Brauers
Bronnen:
Emmaus aan de Geul / boek Theo de Caluwe’
Kronieken Klooster Wittem

Akense familie ook betrokken bij Klooster Wittem

Clara Fey zalig verklaard
Clara Fey, oprichtster van de Congregatie van de
Zuster van het arme kind Jezus’, is op zaterdag 5
mei tijdens een viering in de Dom van Aken zalig
verklaard. De familie Fey heeft ook een duidelijke
verbintenis met Limburg, met name met Wittem en
Simpelveld. De gebeurtenis werd dan ook in beide
dorpen met met belangstelling gevolgd. De famile
Fey was in de begintijd van de redemptoristen in
Wittem zelfs nauw betrokken bij ons klooster. Een
broer van Clara was pater bij de redemptoristen, en
de familie steunde destijds ook financieel de paters
in Wittem.

Clara (1815-1894) wordt door Rome beschouwd als
een ‘echte heldin van het evangelie’. In de periode
dat de industrialisering een steeds grotere rol ging
spelen in de maatschappij, bekommerde Clara zich
met name om kinderen en jongeren die verwaarloosd en uitgebuit werden. De zaligverklaring moet,
aldus Rome, dan ook gezien worden als een teken
van bemoediging voor alle mensen die betrokken
zijn bij de opvoeding van jongeren.
Overigens waren lang niet alle tijdgenoten het eens
met het werk van Clara Fey. Het werd haar in zekere zin zelfs kwalijk genomen dat zij, als vrouw uit
een gegoede familie, zich bezighield met het lot van
arme kinderen. Maar Clara beschouwde haar werk
absoluut niet als als een degradatie naar een lager
niveau; ze zag haar werk als pure naastenliefde. Dat
levenswerk wordt overigens tot op de dag van vandaag voortgezet. De door haar gestichte Congregatie van de Zusters van het arme kind Jezus’ telt nu,
anno 2018, nog 450 zusters die in twaalf landen actief zijn. Ze houden zich, buiten de opvang van kinderen, ook in deze tijd vooral bezig met het werken
in alles wat te maken heeft met gezondsheidscen-

tra, voedselvoorziening, immigranten en opvang
van daklozen.
De Congregatie werd door Clara Fey, samen met
drie andere medestrijders, in 1844 opgericht.
Met name de wereldwijde revoluties in 1848
zorgden vervolgens voor een snelle groei. De
zusters zetten zich in om kinderen en jongeren
onderwijs, opvoeding en een echt tehuis te bieden. Als snel na de oprichting breidde de congregatie zich uit over Europa en Amerika. Oorspronkelijk werd het werk gedaan vanuit Aken, maar
toen rond 1870 de ‘Kulturkampf’ in Duitsland
uitbrak, werd het moederhuis verplaatst naar
Simpelveld. Daar stierf Clara in 1894 op 79-jarige
leeftijd. Haar lichaam werd pas in 2012 teruggebracht naar Aken.
De relatie van de familie Fey met de redemptoristen dateerde eigenlijk al van 1836, het jaar
van de komst van de paters naar Wittem. Sterker nog: het ouderlijk huis van de familie Fey was
een plek waar de Wittemse redemptoristen met
regelmaat bij elkaar kwamen. Die band werd verder versterkt toen een broer van Clara, Jozef, in
1837 intrad bij de redemptoristen en vier jaar later priester werd gewijd. Ook een andere broer,
Andreas, was als wereldgeestelijke regelmatig te
gast in Wittem om er te preken.
Nadat de congregatie van Clara Fey gedwongen
werd uit Duitsland te vertrekken als gevolg van
de Kulturkampf, waren de paters van Wittem in
Simpelveld vele jaren verantwoordelijk voor de
geestelijke verzorging van de zusters. In vrijwel
alle geschriften die over Clara Fey zijn geschreven, wordt dan ook vol lof gesproken over de offervaardige trouw van de redemptoristen.
Herdenkingsmonument van Clara Fey in SImpelveld
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De bijzondere ontstaansgeschiedenis
van het Ave Maria van Gounod
Het is en blijft razend
populair, dat Ave Maria
van Charles Gounod. Eigenlijk is het trouwens
maar half van hem: voor
de begeleiding leunde
hij namelijk nadrukkelijk
op Bach (het begin uit
‘Das wohltemperierte
Klavier’). En het lied was
eerlijk gezegd ook nooit
bedoeld als een vrome
ode aan Maria.
Hoe ging het dan in werkelijkheid? Oorspronkelijk
was het Ave Maria een instrumentaal muziekstuk,
een improvisatie. Gounod had het tijdens een muziekavond met vrienden uit zijn mouw geschud,
meer voor de lol dan voor de kunst. Zijn toekomstige schoonvader — zijn vroegere muziekleraar bovendien — hoorde hem bezig, noteerde de melodie
en zorgde dat ze werd uitgegeven: Méditation sur
une prélude de Bach was geboren. Het was 1850.
Twee jaar later, Gounod was intussen getrouwd
met de dochter van zijn muziekleraar, maakt Gounod een nieuwe versie, met een tekst van de dichter
Alphonse de Lamartine. Gounod was er behoorlijk
mee in zijn sas. Hij droeg het op aan de jonge zangeres Rosalie Jousset. Zij volgde les bij Gounod en hij
had, naar verluidt, wel een oogje op haar. De moeder van de zangeres vermoedde al zoiets en zij vond
het ongehoord dat de getrouwde Gounod de compositie naar haar — eveneens getrouwde — dochter
had opgestuurd.
Maar ze kwam zelf met een alternatief. Ze stuurde
de partituur namelijk per kerende post terug en onderaan de verzen van Lamartine had ze een nieuwe tekst geschreven: de woorden van het Latijnse
gebed Ave Maria. Gounod begreep de hint. In mei
1859 werd het Ave Maria zoals we het nu kennen
voor het eerst uitgevoerd door een zangeres van
grote naam: Marie Caroline Miolan-Carvalho.

Trevi-fontein
In het afgelopen jaar werd voor ongeveer 1,4 miljoen euro aan munten in de beroemde Trevi-fontein
in Rome geworpen. Het geld komt al jarenlang helemaal ten goede aan een aantal Caritas-projecten in
de stad, met name aan eetprojecten, medische verzorging en daklozenopvang. Het gemeentebestuur
sluit niet uit dat in de toekomst ook andere welzijnsinstellingen gebruik kunnen maken van de opbrengst van de Trevi-fontein. Het gooien van munten in de fontein is een echte traditie: bezoekers aan
de stad gooien over hun schouder een munt in de
fontein met als wens om eenmaal terug te keren in
de ‘eeuwige stad’. De Trevi-fontein is 26 meter hoog
en 50 meter breed. De fontein werd rond 1732 aangelegd; onlangs werd het marmer van het bouwwerk gerestaureerd.

Citaat van de maand
‘Traditie is niet de as bewaren,			
maar het doorgeven van het vuur’

Gounod vond het Ave Maria zelf trouwens maar een
onbeduidend stukje; hij zou later knarsetandend
vaststellen dat het zijn meest gespeelde werk werd.

Colofon ‘Rondom Wittem’
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