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Henk Kroese maakte documentaire over Wittem

‘Een mooi verhaal in beelden verteld’
De titel ‘Pleisterplaats voor de Ziel’ is misschien wat
obligaat, maar de film zelf is echt een pareltje. Henk
Kroese kan terecht trots zijn op de documentairefilm die hij in de laatste maanden van 2018 heeft gemaakt over de belevenissen ín, van en rond Klooster Wittem. Het is een prachtig document geworden
van een klooster dat volop in beweging is, op weg
naar een nieuwe toekomst. ,,Ik heb gekozen voor
een intensieve aanpak, vanaf september ben ik drie
maanden lang gemiddeld vier keer per week in het
klooster bezig geweest met filmen. Vooropgesteld:
dat kon alleen omdat er vanuit het klooster op alle
gebied volop medewerking is geweest. Ik had daarbij ook nog eens het geluk dat het in het afgelopen
najaar fantastisch weer was, waardoor je heel faaie
beelden kon maken. In die zin zat werkelijk alles
mee!”
Centrale vraag voor Henk was: Klooster Wittem
staat te koop, en wat doet dat met bewoners, met
het personeel en met al die bezoekers die hier komen? ,,We gaan er misschien soms wat al te makkelijk aan voorbij, maar we hebben het hier natuurlijk niet over zómaar een klooster! De religieuze
betekenis is altijd duidelijk geweest. Maar er is ook
nog steeds een (kleine) communiteit aanwezig en
daarnaast is er ook nog eens een geweldig en zeer
uiteenlopend aanbod van activiteiten. En zelfs als je
dat allemaal al beseft, dan sta je in de praktijk nóg
versteld over de enorme dynamiek en de variatie
van de activiteiten. Dát heeft me uiteindelijk toch
het meest verbaasd.”
Het had trouwens niet zo héél veel gescheeld of de
film van Kroese was er nooit gekomen. Een landelijke omroep liep namelijk met hetzelfde idee rond.
Maar toen die omroep het financiele plaatje niet
rond kreeg, was de weg voor Henk vrij. ,,Eigenlijk
heb ik na enkele goede gesprekken met de leiding
van het klooster als het ware carte blanche gekregen. Ik heb zonder beperkingen met iedereen vrijuit
kunnen praten.”
Henk Kroese, (59 jaar, getrouwd, twee kinderen)
werd geboren in Wijlre en groeide daar ook op.
Maar hij woont nu al zo’n dertig jaar met zijn gezin in buurdorp Eys. Zijn ouders runden in Wijlre
een slagerij, en ook Henk leek voorbestemd om het

slagersvak in te gaan. Maar het liep anders. ,,Ik zag
thuis bij wijze van spreken alleen maar vlees. Dus
het was inderdaad vrij logisch dat ik in het vakonderwijs voor slagers terechtkwam. Maar die opleiding is behoorlijk veelzijdig en je krijgt dus bijvoorbeeld ook te maken met het maken van analyses en
je komt in contact met tal van bedrijven. Uiteindelijk
ben ik als het ware de tegenovergestelde richting in
gegaan met een opleiding tot keurmeester. Nu werk
ik al 38 jaar als inspecteur consument en veiligheid
bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In
het rayon Limburg en een groot deel van Brabant
bezoek ik gemiddeld per week zo’n vijftien tot twintig ambachtelijke en horecabedrijven. De controles
zijn vaak gericht op veiligheid. Even terzijde, Limburg is een relatief ‘braaf’ gebied; er worden weinig
gekke dingen uitgehaald.”
Naast zijn werk had Henk nog genoeg tijd over om
zijn hobby van filmen uit te oefenen. ,,Dat is begonnen toen ik papa werd. Als trotse vader maakte ik
met een eenvoudige camera heel veel opnames van
onze kinderen. Ik raakte er eerlijk gezegd een beetje
verslaafd aan. Min of meer toevallig ontmoette ik in
die tijd op een oldtimertreffen, hier in de wei tegenover Klooster Wittem, Tjeu Seeverens van Omroep
Krijtland. Hij zag me filmen en vroeg meteen of ik
zin had om wat te gaan doen voor de lokale om1

leren. Drie juryleden beoordelen je werk en in hun
rapport krijg je waardevolle tips: over de opbouw
van een film, technieken, belichting, camerawerk en
interviewtechnieken. Ik had een reportage gemaakt
over kunstenaar Jo Havenith en tot mijn stomme
verbazing won die de eerste prijs. Dat betekende
dat de film gedurende het hele filmfestival werd uitgezonden.”

Opname uitzending Koetske durch ‘t Krijtland met p. Jozef
Konings over Landhuis Emmaüs
roep. Dat ging van meet af aan best goed. Ik kreeg
rond 2003 een eigen serie met ‘Koetsje durch ’t
Krijtland’. In eerste instantie deed ik alleen de interviews. Maar al vrij snel deed ik alles zelf. Ik had
de vrije hand bij het bepalen van de onderwerpen.
Mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar het vertellen
van een menselijk verhaal en dat vertellen gebeurt
dan als het ware met beelden. Ik heb zo’n 150 afleveringen voor die serie gemaakt, o.a. over Wittem
en de paters. Naast het ‘koetsje’ heb ik ook nog een
kerkenserie gemaakt, de rubriek Carnavalles, een
quiz en een programma over dialect. In totaal kom
ik wel op 250 reportages.”
In 2016 vond Henk het welletjes. ,,Ik kreeg steeds
meer vragen om reportages te maken, onder meer
uit de bedrijfssector. Daarnaast filmde ik al vaak bij
allerlei uiteenlopende gebeurtenissen. Intussen had
ik ook mijn eigen bedrijfje opgestart. Dus al bij al
was het niet onlogisch dat ik toe was aan een volgende stap.” Vooruitgang boeken stond daarbij
hoog genoteerd op het wensenlijstje van Henk. ,,Ik
wilde léren, een betere filmer worden.” Vervolgens
besloot hij om een documentaire te maken voor het
Limburgs Filmfestival. ,,Eén onderdeel daarvan is
een filmwedstrijd. Ik nam vooral deel om ervan te
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Dat succes smaakte naar meer. Het onderwerp voor
de nieuwe film was snel gevonden: Klooster Wittem.
,,Kloosters hebben mij altijd aangetrokken. Misschien heeft het ermee te maken dat ik in Wijlre opgroeide in het huis tegenover een zusterklooster: ik
liep er in en uit. Klooster Wittem vormde, zeker met
al de veranderingen die er op komst waren, voor mij
een bijna logische keuze. En tegelijkertijd was het
een grote uitdaging. Die hele transitie, van het oude
klooster naar een geheel andere situatie, dat móest
wel haast een interessant verhaal opleveren. En dat
is dus ook gebeurd. Bovendien gebeurde er in die
laatste maanden van vorig jaar ook nog eens van alles tegelijk. De laatste broeder, Bona, overleed. Dat
leek me een prachtig symbolisch begin van de documentaire. En natuurlijk was er ook nog de voortgang
van de besprekingen rond de verkoop.”
Henk velt in zijn film geen oordeel over al die ontwikkelingen. ,,Het gaat over en om de plek Wittem
en over de mensen die heel erg betrokken zijn bij
die plek. Dus díe mensen moeten hun zegje doen.
Het heeft interessante gesprekken opgeleverd.
Mooi was dat iedereen zijn eigen verhaal vertelde
en zijn eigen gevoel vertokte, of het nu de rector, de
directeur, de koster, de pelgrimsbegeleider, de rondleider of de cultuurman was. Je voelt aan alles dat
de mensen die aan het woord komen met hart en
ziel betrokken zijn bij Klooster Wittem.”
Uiteindelijk heeft Henk een prachtig, 43 minuten
durend, kunstwerkje afgeleverd. ,,Ik heb
echt alles zelf gedaan, de hele documentaire is geheel in eigen beheer gemaakt.
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je zelf
de muziek moet uitzoeken, die dan ook
nog eens vrij van rechten moet zijn. Daar
gaat veel tijd in zitten. En daarna moet je
zelf de boer op, want je wil natuurlijk wel
dat die film ook een keertje ergens is te
zien. Ook deze film heb ik ingediend bij het
Limburgs Filmfestival en ik heb verder zelf
contact gelegd met L1. Ik vond het wel een
heel bijzonder moment toen ik te horen
kreeg dat L1 de film gaat uitzenden.”
Jef Brauers

Mededelingen (internationaal)
Clemensprovincie

De Clemensprovincie,
waar ook Klooster Wittem deel van uitmaakt,
telt steeds minder
leden. Werd in 2005
gestart met meer dan
driehonderd paters en
broeder, per 1 januari
jl. was dat aantal gezakt
tot 146 leden.
In het afgelopen jaar moest afscheid worden genomen van 15 medebroeders. In 2017 waren dat er
11, in 2016 maar liefst 17 en in 2015 ‘slechts’ 8. De
146 leden zijn verdeeld over de diverse landen die
deel uitmaken van de provincie. Op dit moment telt
Vlaanderen 36 redemptoristen, Nederland 24, het
Duitse deel van onze Clemensprovincie 63 en Zwitserland 20. Drie leden wonen in Irak. De gemiddelde leeftijd is 78 jaar; slechts 20% is jonger dan 70.
Verder zijn er vier Indonesische medebroeders voor
meerdere jaren in Duitsland. De provincie telt daarnaast wel nog 21 geassocieerden, vooral in Vlaanderen en Nederland.

Late Pasen

De kerk bereidt zich voor op het naderende paasfeest. Maar we hebben allemaal een beetje het gevoel dat Pasen dit jaar toch wel bijzonder laat valt,
op 21 april pas. Welnu, dat gevoel is volkomen terecht. Het heeft alles te maken met een speling van
de astronomische en de liturgische kalender. Daardoor valt Pasen dit jaar op 21 april. Het is allemaal
het gevolg van de berekening van de paasdatum.
Het Concilie van Nicea bepaalde namelijk al in 325
na Christus dat Pasen plaatsvindt op de zondag ná
de eerste volle maan van de lente. Dat betekent
dat 22 maart en 25 april theoretisch de vroegste en
laatst mogelijke datums voor Pasen zijn. Het begin
van de lente wordt astronomisch bepaald door de
zogeheten equinox, het tijdstip in het jaar waarop
de zon loodrecht boven de evenaar staat. Dat is ten
vroegste op 19 maart en ten laatste op 21 maart ‘s
avonds.

Lied

De redemptoristen-bisschop Vicente Ferreira in Belo
Horizonte (Brazilië) heeft enkele weken geleden een
bijzonder fraai lied gecomponeerd en gezongen dat
hij heeft opgedragen aan de bewoners van Brumadinho, een stadje met ruim 30.000 inwoners dat op
25 januari jl. het toneel was van een milieuramp. Die
dag begaf de dam met ijzerhoudend afvalwater van
het nabijgelegen mijnbouwbedrijf Vale het. Meer
dan vijftig mensen vonden de dood, en honderden
bleven vermist. In het lied bezingt bisschop Vicente
de schoonheid van het gebied rondom Bumadinho,
en vraagt hij uiteraard ook aandacht voor de noden
van de bevolking.				

Bij het bepalen van deze twee datums is de plaats
waar die equinox wordt gemeten bovendien van
doorslaggevend belang voor de paasdatum: kies je
Greenwich-time (vanwege het fundamentele belang van de meridiaan van Greenwich) of kies je omwille van religieuze motieven Jeruzalem? Door het
verschil van tijdzone ligt daartussen namelijk drie
uur verschil. De wiskundige Carl Friedrich Gauss legde in 1800 een heel praktische procedure vast, die
nog steeds wordt gebruikt. Omdat de volle maan op
de ochtend van 21 maart volgens die methode nog
steeds als winter wordt beschouwd, verschijnt de
eerste volle maan van de lente pas in april - en dus
wordt Pasen gevierd op 21 april. Pas in 2038 vallen
Pasen en de periode van veertig dagen van voorbereiding opnieuw zo laat.
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Weetjes-nieuwtjes
Audiëntie Paus

Als het weer het toelaat, vindt de wekelijkse algemene audiëntie van de paus op woensdag altijd plaats op het Sint-Pietersplein. Bij slecht weer
wordt echter uitgeweken naar de vlakbij gelegen
Paulus VI-aula, waar liefst 6.300 zitplaatsen zijn. De
achterkant van het podium van die ruimte wordt al
sinds 1977 gedomineerd door een enorm, behoorlijk dreigend sculptuur.

niet alleen op sport wil richten, maar ook op spirituele, culturele en solidariteitsacties. Verder krijgt
ondersteuning van gehandicaptensport veel aandacht. Het jongste lid van de nieuwe vereniging is
een 19-jarige man van de Zwitserse Garde, het oudste lid een 62-jarige vrouw die verbonden is aan de
bibliotheek van het Vaticaan.

Patroon

Wat stelt dit sculptuur, dat La Resurrezione (de Verrijzenis) heet, nu precies voor? Welnu, het gaat hier
om het bekendste werk van de Italiaanse kunstenaar Pericle Fazzini (1913-1987). Het beeld is twintig meter breed, zeven meter hoog en drie meter
diep. Het is gemaakt uit brons en koper. Het stelt
Jezus voor die oprijst uit een nucleaire bomkrater
in de Tuin van Getsemane, symboliek voor 2000
jaar christelijk geloof en de angst van de mens voor
een nucleaire oorlog. Fazzini kreeg de opdracht in
1965, het werk werd in 1977 ingehuldigd door paus
Paulus VI. Sindsdien hielden al vijf pausen hun algemene audiënties met dit beeld op de achtergrond:
Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus.

Sport in het Vaticaan

Het is niet erg waarschijnlijk, maar theoretisch zou
het kunnen: een sporter van het sportteam van het
Vaticaan, de kleinste staat ter wereld, die een medaille wint op de Olympische spelen. Want voor de
eerste keer in de geschiedenis heeft het Vaticaan
een officiële sportvereniging opgericht: Athletica
Vaticana. Vooralsnog telt de club zo’n zestig werknemers van het Vaticaan. Op 20 januari waren atleten van de nieuwe club voor het eerst officieel in
een wedstrijd actief, toen zij deelnamen aan een
solidariteitsloop van drie kilometer in Rome. In een
toelichting zegt een woorvoerder van de sportafdeling in het Vaticaan dat de nieuwe vereniging zich
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De katholieken in
Dortmund
hebben een wat moeizame relatie met
hun stadspatroon:
Reinhold von Köln.
Dat Reinold geen
belangrijke
historische persoon
was, daar valt nog
wel overheen te
komen. Maar dat
Reinold ‘von Köln’
heet, dat vindt de
echte Dortmunder
ronduit ergerlijk.
Reinhold zou een
neef zijn geweest
van Karel de Grote. Hij had jarenlang ruzie met zijn
familie en trad later in een benedictijnenklooster in
Keulen in, waar hij werkte als bouwmeester. Ook
daar was hij niet echt geliefd, met name zijn enorme ijver beviel zijn collega-werkers niet. Zij sloegen Reinhold uiteindelijk dood. Toen men Reinhold
vervolgens wilde begraven en de lijkkist op een kar
zette, begon die volgens de legende vanzelf te rollen. De kar zou pas in Dortmund tot stilstand zijn gekomen. Blijkbaar wist Reinhold na zijn dood waar hij
definitief thuis hoorde….!

Over de grens
In deze rubriek gaan we letterlijk de grens over. We volgen actuele ontwikkelingen in de kerk,
kijken terug in de tijd, bekijken bijzondere projecten, zoeken naar bijzondere mensen of nemen
een kijkje bij één van de vele pelgrimsplaatsen. Dit keer gaan we terug in de tijd met aandacht
voor de Duitse broeder Max Schmalzl, die met zijn schilderingen in talloze kerken over de hele
wereld furore maakte.

Broeder Max ‘preekte’ met zijn tekeningen:
Kunst in dienst van het geloof
Soms stoot je min of meer per toeval op een gebeurtenis of op een persoon die in menig opzicht best
belangrijk is geweest, terwijl je er eerder nog nooit
van had gehoord. Het overkwam me toen ik - nog
voordat de warme zomer van 2018 begon - op een
wat druilerige avond wat te surfen zat op een aantal
buitenlandse sites met verhalen over redemptoristen. Max Schmalzl, dat was de naam die ik die avond
tegenkwam. En ik had er dus inderdaad nog nooit
van gehoord. Het was een redemptoristen-broeder
die een teruggetrokken bestaan leidde in het Beierse klooster in Gars am Inn. Een paar regels verderop
werd me duidelijk dat die broeder Max een bijzonder man moet zijn geweest. Een kunstenaar op het
allerhoogste niveau die wereldwijd geacht werd, en
die de meest fantastische schilderingen in kerken in
heel Europa en ver daarbuiten heeft gemaakt.
Max Schmalzl dus. Geboren in Falkenstein, in Beieren, op 7 juli 1850. In het gezin was hij het tiende
kind. Al vrij vroeg werd duidelijk dat kleine Max een
bijzondere aanleg voor tekenen had. Maar bij hem
thuis werd tekenen nu niet meteen beschouwd als
‘werken’. Toen hij de leeftijd had bereikt om écht te
gaan werken, werd hij in eerste instantie bouwvakker. Toch mocht hij al spoedig bouwkundig tekenen
gaan leren. Bouw en architectuur zullen hem vervolgens blijven vergezellen in zijn telkens mooi geconstrueerd artistieke werk. Bij zijn oom, die decorateur
was, bekwaamde hij zich in het mengen van verf en
in het maken van sjablonen voor muurschilderingen; ook dít decoratieve element treffen wij later
onafscheidelijk aan in zijn liturgische tekeningen.
In 1871 trad Max Schmalzl in bij de redemptoristen;
hij verkoos het om geen pater te worden zoals zijn
oudere broer. Max bleef broeder. Kort na zijn intrede werd de congregatie van de redemptoristen, net
zoals zovele andere, verboden in Duitsland. Twintig
jaar leidde de congregatie en dus ook Max een soort
ondergedoken bestaan. Zijn novicemeester, die ongetwijfeld ook al lang zijn tekentalent had ontdekt,
bracht hem in contact met een uitgeverij die zich
specialiseerde in liturgische boeken. Max werd daar
medewerker. Ondertussen was hij ook begonnen
met het maken van muurschilderingen in kerken,

kloosters en kapellen. Aanvankelijk werkte hij naamloos, hij ondertekende zijn creaties niet eens. Totdat
zijn uitgeverij hem aanspoorde om toch maar eens
te gaan werken aan zijn eigen naamsbekendheid.
Kort daarop is in een boekje voor het eerst ergens
in een hoekje van de gravures de signatuur F.M.S.
(Frater Max Schmalzl) en een enkele keer C.Ss.R. (de
kenletters van de redemptoristen) te zien.
Zijn hele werk stond in dienst van het geloof. Als
men hem vroeg naar zijn gedrevenheid luidde het

antwoord steeds: ,,Wat de paters doen door middel
van hun prediking, doe ik door middel van mijn tekeningen.” Hij ontwikkelde zich in snel tempo tot een
veelgevraagd kerkschilder en zijn ontwerpen werden in de hele wereld besteld. Zijn grootste creaties
zijn ook vandaag de dag nog te zien, met name in
Duitsland, Italië, Brazilië en Amerika. In de tweede
helft van de 20ste eeuw verdween de aandacht voor
zijn werk, maar opmerkelijk (en gelukkig) wordt zijn
kunst nú weer als zeer kostbaar en betekenisvol betiteld.
In de bijna vijftigjarige samenwerking met zijn vaste
uitgeverij Puster maakte Schmalzl ook zo’n 150 illustraties voor liturgische boeken en catechismussen. Enkele van die illustraties zijn ook in Wittem
bewaard gebleven. Verder vervaardigde broeder
Max altaren, figuren, en bijzondere liturgische voorwerpen. Zijn bekendste werken zijn te vinden op bij5

Beroemde kruidentuin
Het Klooster in Gars am Inn is al heel oud, maar in de loop
der eeuwen werd het meerdere keren verwoest en opnieuw
opgebouwd. De redemptoristen wonen en werken hier al
sinds 1853. Het dorp Gars ligt ongeveer zestig kilometer ten
oosten van München. Met dertien paters en zestien broeders
is het een goed bezet klooster. BIj de broeders valt op dat
ze niet alleen zeer actief zijn in het klooster zelf, maar ook
zeer enthousiast bezig zijn met het uitoefen van hun hobby.
Zo verzamelt broeder Andreas al sinds 1959 postzegels; met
de verkoop van zijn verzameling steunt hij de missie in Japan.
Op die manier haalde hij tussen 1959 en 2000 ongeveer 190.000 Mark op.
De absolute trots van het klooster in Gars am Inn is echter de kloostertuin, die wijd en zijd bekend is. Vooral
de kruidentuin is zeer geliefd. Op traditionele wijze worden tal van producten vervaardigd, en met name op
het gebied van groenten en salade heeft het klooster een grote naam opgebouwd. Van heinde en verre komen
mensen naar Gars om bij het klooster sierplanten, zeer uiteenlopende kruidensoorten en de door de broeders
gemaakte keramiek en terracotta-potten te kopen.
zondere plekken. Voor de basiliek in Aparecida, het
grootste pelgrimsoord van Brazilië nabij Sao Paulo,
maakte hij een van de mooiste kruiswegen ter wereld. In Rome schilderde hij de fantastische fresco’s
voor de Sint-Alfonsuskerk, en zo kan de lijst van bijzondere kunstwerken moeiteloos verder worden
aangevuld.
Max Schmalzl was het liefst gewoon thuis in zijn
klooster in Gars am Inn, maar toch bezocht hij meerdere keren Rome, onder meer bij de zaligverklaring
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van Gerardus Majella in 1883.
De laatste zes jaar van zijn leven was broeder Max
ziek, maar als het maar enigszins kon ging hij verder
met zijn missie: de verkondiging van het evangelie
door middel van tekeningen en schilderingen. Op 7
januari 1930 overleed broeder Max. Hij liet de wereld een schat aan fantastische kunstwerken na…..
Jef Brauers

Illustratie door broeder Max Schmalzl

Vrijwilligersdag

Op vrijdag 18 januari vond in Klooster Wittem weer
de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Het werd een
geslaagde bijeenkomst met een deelname van ongeveer honderd mensen. In het middagprogramma
werd iedereen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de verkoop van Klooster Wittem. Vooral
de plattegrondtekeningen waren interessant en
gaven een wat concreter beeld van hoe met name
de Gerarduskapel er uit gaat zien. Heel bijzonder
was de film van Henk Kroese die een prachtig beeld
schetste van Klooster Wittem anno 2018. De film
begint met de uitvaart van Wittems laatste broeder,
Bona, die ruim 60 jaar in Klooster Wittem leefde en
werkte. Verder gaf de documentaire een mooie impressie van wat zich hier allemaal afspeelt. Mooie
opnames en openhartige ontboezemingen. Zeer de
moeite waard! Binnenkort te zien op L1.
De viering daarna in de Gerarduskapel stond alvast in het teken van de regenboog, die ook in het
avondprogramma centraal zou staan. Aan de hand
van de 7 kleuren-kaarsen werd teruggekeken op het
afgelopen jaar en onder leiding van pianist Benoît
en voorzanger Jeroen ging het zingen vanzelf goed.
Na het eten gingen we op de creatieve toer. Onder
leiding van Sylvia de Paauw werd er enthousiast gemozaïekt. De een deed het heel precies, de ander
heel vrij en van alles daar tussenin. Sylvia zal met
haar medewerkers het kunstwerk afmaken. De regenboog gaat daarna de achterkant van het Mariabeeld in de tuin opsieren. Als het klaar is zullen we
het op een gepaste manier ‘onthullen’. Een van de
klappers van deze dag was natuurlijk weer de ‘buut’
van Annie Essers. Ze liet als toekomstig moederoverste zien wat er onder haar leiding allemaal in de
toekomst gaat gebeuren in het klooster. Kostelijk!
Misschien waren er wel bewoners die zo’n wisseling
van de wacht zagen zitten….?

Ook heel bijzonder waren de toetjes die Monique
ons halverwege de avond voorschotelde: geen zoet
toetje dit keer, maar hartige hapjes die erin gingen
als zoete koek. En natuurlijk vergeten we niet het
lekkers dat aan de bar geschonken werd, zodat gedurende de hele avond niemand droog hoefde te
zitten (al waren er fanatieke mozaïekwerkers die
nauwelijks tijd hadden om iets te drinken).

Overleden

In de ochtend van dinsdag 5 februari overleed pater
André Schotsmans, oud-rector van Klooster Wittem.
Pater Schotsmans was al enige tijd ernstig ziek en
wist dat hij niet meer beter zou worden. Kort voor
zijn overlijden liet hij nog weten dat hij met warme
gevoelens aan zijn tijd in Wittem terugdacht. In het
vertrouwen dat hij in de toekomst iedereen weer
zou zien, vroeg hij om iedereen te danken voor die
fijne jaren. Pater Schotsmans was vooral zeer geliefd
in Sint-Truiden, de stad waar hij lange tijd deken was
en waar hij ereburger van was. De zeer druk bezochte uitvaart vond plaats op zaterdag 9 februari in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden.
		

Rondleidingen

We hebben net carnaval achter de rug, maar in
Klooster Wittem is men al bezig met de drukke periode die binnenkort weer aanbreekt. Zo gaan eind
april alweer de eerste rondleidingen van start, waarbij bezoekers een kijkje achter de kloostermuren
kunnen nemen.
Vanaf 24 april tot eind september kunnen belangstellenden weer elke woendag terecht. De rondleidingen beginnen om 11 uur, aanmelden is noodzakelijk: 043 450 1741.
Een week later, op dinsdag 7 mei, gaat ‘Beleef Klooster Wittem’ van start. Op elke eerste dinsdag van de
maand gaan de deelnemers in een spirituele ontmoeting ervaren waar het in Klooster Wittem ten
diepste om gaat: geioof, hoop en liefde. De bijeenkomsten duren telkens van 13.30 tot 15.30 uur. Zowel bij de woensdagrondleidingen als bij de Beleefrondleidingen kost deelname 10 euro.
7

Grote verschillen tussen westen en oosten

Vindt ‘Europa‘ een moslim/jood in de familie een probleem?
Het ijzeren gordijn bestaat al zo’n dertig jaar niet
meer, maar als het gaat om opvattingen over religie, minderheden en sociale thema’s is Europa nog
steeds helemaal in tweeën gesplitst. “Dat geldt ook
voor onderwerpen als het homo-huwelijk en legale
abortus”, zeggen analisten van het Amerikaanse onderzoeksinsituut Pew Research Center. Zij hebben
onderzoek gedaan bij 56.000 volwassenen in 34 Europese landen en stellen vast dat er nauwelijks te
overbruggen verschillen zijn tussen Oost- en WestEuropeanen.
Het accepteren van een moslim in de familie? Abortus toestaan? Akkoord gaan met het homohuwelijk?

Oost-Europa is dat bepaald niet zo. In Rusland bijvoorbeeld zeggen negen van de tien inwoners absoluut tegen het homohuwelijk te zijn. In de meeste
West-Europese landen is gemiddeld zo’n 75 procent
er juist voor.
Opvallend is hoe de inwoners aankijken tegen hun
eigen cultuur. Of beter gezegd: aankijken tegen de
superioriteit van de eigen cultuur. Eenvoudig gezegd:
hoe verder je naar het oosten gaat, hoe meer overtuigd de mensen zijn dat hun cultuur ver verheven
is boven culturen van andere landen. In Duitsland
vindt dat minder dan 45 procent, maar in Griekenland (89%), Georgië (85%), Armenië (84%) is men er
van overtuigd dat de eigen cultuur de beste is…!
Een op het eerste gezicht moeilijk onderwerp als

Over zulken vragen wordt echt totaal verschillend
gedacht. De tolerantie in het westen van ons continent is daarbij beduidend groter dan in het oosten.
Opvallend, of misschien ook wel helemaal niet: op
een aantal punten scoort Nederland qua tolerantie
nog steeds het hoogst van alle Europese landen.
Moslims hebben het extreem zwaar in Oost-Europa.
Minder dan de helft van de families in dat deel wil
een moslim in de familie krijgen. In Tsjechië zou 12
procent dat accepteren. Ter vergelijking: Nederland
scoort op dit punt met 88 procent extreem hoog.
De tolerantie ten opzicht van joden is welswaar in
het algemeen wat groter, maar in Griekenland zou
slechts 35 procent joden in de familie welkom heten. Ook hier ligt dat in Nederland heel anders: liefst
96 procent zou er geen moeite mee hebben om een
jood in de familie op te nemen.
In veel landen in West-Europa is het homohuwelijk
tegenwoordig wettelijk geregeld. En in de meeste
landen wordt dat ook helemaal geaccepteerd. In

Colofon ‘Rondom Wittem’

legale abortus levert verrassend genoeg minder
verschillen op dan wellicht verwacht. In West-Europa is in elk land minimaal 60 procent voorstander
van een goede, legale abortusregeling, maar ook
in Oost-Europa is in veel landen een meerderheid
daarvoor te vinden.
Als het om het geloof gaat, zijn de verschillen wel
weer erg groot. In Oost-Europa geloven beduidend
meer mensen in God dan in het westen. In Georgië,
Roemenië en Griekenland geloven negen op de tien
mensen in God, in Tsjechië nauwelijks drie op de
tien mensen. In West-Europa gelooft ongeveer 66
procent in God, al zakken Nederland, België en Zweden daar ver onder met minder dan vijftig procent.

Intern communicatieblad voor Klooster Wittem. Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers. Opmaak: Jelle Wind
Het volgende nummer komt begin mei 2019 uit. Uiterste kopijdatum: 15 april 2019.
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Kloosterschatten (6)

Nepomuk en het mirakel van Gerardus

Wanneer een nieuwe kerkgebouw in gebruik wordt genomen, kiest men vaak een patroon die in het recente ver
leden is heiligverklaard en een zekere mate van populariteit geniet. Zo werden in ons land verschillende Gerardus
parochies opgericht in de decennia na zijn heiligverklaring in 1904.
In Hengelo werd zelfs een Moeder Teresakerk gewijd reeds vóór haar zaligverklaring in 2003...!
Toen de graaf Ferdinand von Plettenberg in 1732
een kerk stichtte tegenover zijn kasteel, koos hij
twee patronen. Ten eerste Johannes Nepomucenus, die in 1729 heilig was verklaard en zeer geliefd
was bij de adel van Westfalen, waartoe de graaf behoorde. De tweede patroon werd de H. Franciscus,
ongetwijfeld met het oog op de capucijnen die het
klooster zouden gaan bewonen. Op de feestdag van
de H. Johannes Nepomucenus, 16 mei 1733, werd
de stichtingsoorkonde ondertekend. Maar de kerkwijding zelf vond pas plaats in 1770 en over Franciscus wordt dan niet meer gerept!
Wie was Johannes Nepomucenus?
Jan Nepomucký, zoals zijn Tsjechische naam luidt,
(in gewoon Hollands: Nepomuk) werd geboren rond
1350. Over zijn leven is niet veel meer te vertellen
dan dat hij een diepgelovig priester was in Praag,
die enorm populair was bij het volk door zijn wijze
preken. De bisschop van Praag koos Nepomuk tot
vicaris-generaal. De toenmalige koning Wenceslaus
IV wilde deze geliefde priester aan zich binden en
bood hem een betrekking aan aan zijn hof. Nepomuk
weigerde, maar werd wél de persoonlijke biechtvader van de koningin. Dat zinde de tirannieke koning
niet. In 1393 werd Nepomuk op bevel van de koning
gevangen genomen en na een geheim proces werd
hij gefolterd en vervolgens van de Karelsbrug in de
Moldau geworpen, waar hij verdronk. Als werkelijke
reden voor de veroordeling van Nepomuk gaat in
1433 het pikante verhaal, dat hij weigerde te verklappen of de koningin al dan niet gebiecht had dat
ze er een minnaar op na hield. Een ander verhaal
doet ook nog de ronde. De opvliegende koning zou
zijn kok aan het spit levend hebben willen verbranden omdat die een bedorven kuiken zou hebben
opgediend. Nepomuk zou dit hebben willen verhinderen, waarvoor hij in de kerker werd geworpen.
Er zijn nog wel gruwelijkere verhalen over de dood
van Nepomuk. In ieder geval bleef Nepomuk populair en een voorbeeld voor de kerk; maar het zou
tot 1729 duren eer hij heilig werd verklaard. Hij is
de patroon van o.a. de biechtvaders en het biechtgeheim of oneerlijke verdachtmaking. Vandaar dat
we hem vaak zien afgebeeld met zijn vinger op de
mond; soms draagt hij een aureool met vijf sterren
met de letters TACUI, wat betekent: ik heb gezwe-

gen. Ook werd hij patroon van schippers en bruggen. De brugheilige moest niet alleen de brug voor
instorten behoeden, maar ook bescherming bieden
tegen allerlei boze geesten die zich onder de brug
konden bevinden. Hij werd ook aangeroepen tegen
watersnood en droogte.
Nepomuk en Wittem
Wie wel eens een rondleiding in Klooster Wittem
heeft gehad (zeer aan te bevelen!), heeft ongetwijfeld ook voor het schilderij van Nepomuk gestaan
aan het eind van de gang aan de voorzijde. Het
kunstwerk is in 1742 geschilderd en had oorspronkelijk een plaats op het hoogaltaar in de kerk. De patroonheilige van de kerk wordt op dit schilderij door
engelen naar de hemel gevoerd. In zijn linkerhand
draagt hij de martelaarspalm. Onder hem zien we
een neerstortende figuur met een bazuin waaruit
een slang kruipt als teken van de laster; verder een
leeuw met een kroon in zijn poot die het gevallen
koningschap symboliseert. Linksboven een vrouwenfiguur geleund tegen een kerkgebouw, wellicht
als personificatie van het geloof, met de vinger op
de mond. Op de achtergrond de marteldood van
Nepomuk. Het gekroonde wapen van de graaf Von
Plettenberg, schenker van het schilderij, ontbreekt
niet.
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Toen de redemptoristen in
1836 hun intrek namen in het
klooster, kozen zij als tweede
patroonheilige hun stichter,
de H. Alfonsus de Liguori. Hij
moest natuurlijk prominent in
het zicht komen. Het schilderij
van Nepomuk verhuisde dus
van de kerk naar een kloostergang. Alfonsus troont tot op de
dag van vandaag op de wolken,
gebeeldhouwd in het hoogaltaar. Vanaf 1870 werd het schilderij van Nepomuk jaarlijks op
de naamdag 16 mei in de kerk
uitgesteld. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd het ontvreemd. Pas in 1934 werd het
teruggevonden bij de paters
trappisten te Lilbosch bij Echt,
die het als erfstuk hadden gekregen. Na de Tweede Wereldoorlog kon het naar Wittem
terugkeren en kreeg het na restauratie zijn huidige
plek in de gang.
In 1895 werd in de nieuwgebouwde sacristie een lavabomeubel geplaatst, een kast met wastafel met
daarin een beeld van Nepomuk in neogotische stijl.
Een stenen uitvoering van dit beeld, vergezeld van
een beeld van Alfonsus (beide vermoedelijk van een
Roermonds atelier), is te zien tegen de huidige kerkgevel. Maar veel interessanter is het grote beeld van
Nepomuk in de Gerarduskapel dat afkomstig is van
de vroegere kerkgevel.
Nepomuk en het mirakel van Gerardus
De kloosterkerk is gebouwd door de gerenommeerde Westfaalse barokmeester Johann Conrad
Schlaun. Van de barokke stijl is aan de buitenkant nu
niet veel meer te zien; maar oorspronkelijk had de
kerk een prachtige façade in hardsteen opgetrokken,
kerkinwaarts gebogen volgens de karakteristieke
barokke stijl. Toen aan het eind van de negentiende

eeuw het nieuwe klooster werd
gebouwd, werd de gevel van het
klooster - tot groot verdriet van
veel hedendaagse cultuurminnaars - doorgetrokken omdat
‘het klooster van de kerk teveel
verschilt’ zoals de huiskroniek
het zegt, waarbij ook fijntjes werd
vermeld, dat er toch genoeg bakstenen van het klooster waren
overgebleven…! De kerk werd ca.
3 meter richting straat uitgebreid,
waardoor er meer plek kwam op
het zangkoor en er plaats kwam
voor een groter orgel.
In de oorspronkelijke gevel was
boven de ingang een grote, in
hardsteen vervaardigde beeldengroep aangebracht van de hand
van de beeldhouwer R. Rendeux
uit Namen. In de beeldengroep
knielt Nepomuk op de wolken,
waar engelenkopjes doorheen
breken. Terzijde zijn engelen aangebracht, waarvan
één met zijn vinger het zwijggebaar maakt en met
de andere hand een bonnet aanreikt; de andere engel draagt een opengeslagen boek. In de top torst
een engel een krans boven het hoofd. De gevel werd
gesloopt in 1894. De verhuizing van het topzware
beeld van Nepomuk ging niet zonder slag of stoot.
Daarvoor moest Gerardus te hulp schieten… Zie
daarvoor het verslag in het kader hieronder.
De beelden en de hardstenen brokstukken van de
barokgevel kwamen met het beeldhouwwerk verspreid in de tuin en bij de grafkelder terecht. Toen
de Gerarduskapel werd gebouwd, plaatste men Nepomuk met de engelen bij de doorgang naar de Mariakapel. Daar zijn sinds enige jaren ook tekeningen
en foto’s te zien van de oude barokgevel met beeldengroep. Met de verbouwing van de Gerarduskapel zal Nepomuk waarschijnlijk weer moeten verhuizen; waarheen dat blijft vooralsnog onduidelijk…
Jeroen de Wit

Het mirakel van Gerardus
“Als in het jaar O.H. 1894 het hardstenen beeld van de H. Joanens Nepomucenus (thans in de kloostertuin van
Wittem) uit den gevel aan deze nevenliggenden haak omlaag werd gelaten, begon deze haak recht te buigen en
het koord af te glijden. Het beeld was op het punt van 5 meter hoog neer te ploffen. De eerw. Br. Vincent merkte
het met ontzetting, viel op zijn knieën en riep: ‘H. Gerardus kom ons te hulp’. En zie! het doorbuigen en afglijden
hield op en het beeld kwam zonder ongelukken te veroorzaken op de grond. Alle aanwezigen waren ervan over
tuigd dat de H. Gerardus hen op bijzondere wijze had beschermd.
Ooggetuigen van dit feit waren Mr Dupuis, aannemer Wylre, br. Vincent CssR, Wittem, Hubert Jozef Mouben,
Wylre nr. 17, Gerard Jozef Sijben, Wahlwiller nr. 352.
Oorgetuigen o.a. RP Jos Gottmer CssR, E. Br. Andreas CssR, timmerman, Meertens, timmerman in Wittem’s
klooster. Dezen hebben dit aan mij bevestigd, behalve Mr Dupuis en br. Vincent (thans reeds overleden). Wittem,
juli 1925. H. A. Jansen CssR.”
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Limburg klaar voor
’75 jaar bevrijding’
Grote gebeurtenissen werpen
hun schaduw meestal al ver
vooruit. Dat is ook het geval
met het feit dat zuidelijk Limburg dit jaar herdenkt dat het
75 jaar geleden werd bevrijd.
In onze regio was de oorlog
medio september 1944 voorbij. In de gemeente GulpenWittem wordt daarom tussen
5 mei 2019 en 5 mei 2020 een groot aantal activiteiten georganiseerd. CultuurFonds Wittem gaat in
dat geheel een grote rol spelen. Zo staan er diverse
activiteiten gepland in de basisscholen van GulpenWittem (scholenconcert, verhalenwedstrijd), komt
er een lezing over de oorlogsellende vlak over de
grens in de regio Aken, en wordt een excursie gemaakt naar Kamp Vogelsang waar de elitetroepen
van Hitler hun opleiding kregen. In de hele gemeente ligt het accent van veel activiteiten in het weekeinde van 13-15 september. Ook hier speelt Wittem
een belangrijke rol, want op vrijdag 13 september
(19.45 uur) organiseert Cultuurfonds Wittem het
grote bevrijdingsconcert van onze gemeente. Dat
gaat plaatsvinden in de Gerarduskapel in het bijzijn
van onder meer een aantal Engelse en Amerikaanse
veteranen. Aan dat concert nemen diverse koren,
Brassband Limburg, en meerdere solisten deel. Uiteraard kunt u in de ‘Bevrijdingskrant’ die op 5 en
6 mei verschijnt in alle huisgezinnen in Gulpen-Wittem, naast mooie verhalen ook het complete programma vinden.

Prachtige concerten

Ook dit jaar is de Kloosterbibliotheek van Wittem
weer het decor van een aantal prachtige concerten.
Diverse stichtingen en organisaties staan weer borg
voor een fraai muziekprogramma. De serie wordt al
op 5 april afgetrapt door Jimmy Duchateau, die samen met zijn muziekvrienden een eerbetoon gaat
brengen aan John Denver. Veertien dagen later gaat
het WereldmuziekFestival van het CultuurFonds
Wittem van start met het ensemble Encantadas dat
muziek uit alle windstreken brengt. In datzelfde kader volgen op 10 mei (Mah-e Manouche, Iraanse
muziek) en 24 mei (Dance of Joy, klezmer) nog twee
concerten. Op 31 mei sluit het Cultuurfonds zijn
voorjaarsreeks af met een optreden van twee internationale koren die dat weekeinde deelnemen aan
het Cantarode-concours in Kerkrade. Aanmelden
kan bij de kloosterreceptie. Alle concerten beginnen
om 20.00 uur en de entree is telkens 13 euro.

Einde als een nieuw begin
Het was de laatste tijd
weer raak. De ene begrafenis was nog niet achter
de rug of de andere diende
zich aan; in de afgelopen
maand drie keer in onze
redemptoristenprovincie
St.-Clemens. Daaronder de
uitvaart van pater André
Schotsmans. Hij was hier
rector tussen 2005 en 2008; slechts 2 ½ jaar, maar
velen herinneren zich nog zijn innemende vriendelijkheid. Hij was ‘pas’ 84 jaar oud; in onze kringen
kon hij eigenlijk niet gemist worden als contactpersoon voor de Vlaamse medebroeders. Met hem is
weer een belangrijke steunpilaar van het redemptoristengebouw weggevallen.
Elke maand komt uit Rome een lijst met actuele gegevens van de redemptoristen internationaal: over
intredens, priesterwijdingen én overlijdens. In de
eerste twee rijtjes zie je de Clemensprovincie nooit
vermeld; in het derde rijtje des te meer. We zijn daar
stevige koploper, met in de laatste maand dus drie
vermeldingen. De fusie-provincie Sint-Clemens begon in 2005 met 301 leden en is nu tot de helft gereduceerd. En vraag niet naar de gemiddelde leeftijd.
Het is om neerslachtig van te worden…
Is Klooster Wittem het laatste bolwerk dat zal vallen? Toen ik ergens vertelde over de plannen met
Wittem en zei dat wij van de nieuwe eigenaar een
deel van het klooster voor onze leefgroep willen terughuren voor minstens tien jaar, hoorde ik iemand
tegen een ander mompelen: “nou, zelfs die tien jaar
zullen ze niet halen.”
Nuchter gezien heeft hij gelijk als je strikt kijkt naar
het aantal paters uit eigen kring. Maar als ik een
beetje voor me zie hoe het straks zal zijn als de Gerarduskapel een ontvangstruimte is geworden, dan
zie ik nieuwe kansen. Mensen lopen er binnen om
een kaarsje aan te steken bij Gerardus of Maria,
maar ze kunnen dan niet om de receptie, boekwinkel
en koffiecorner heen. En wie alleen voor de boekwinkel kwam, wordt straks vanzelf getrokken naar
die andere verstillingsplekjes om ook even te verwijlen bij Maria of bij het intentieboek. Een mooie plek
kan het worden waar bidden en ontmoeten bij elkaar
komen. ‘Genade en vriendschap ontmoeten elkaar’,
om het met een variant op psalm 85 vers 11 te zeggen. Zo’n plek wil toch niemand kwijt? Er zullen altijd onvermoede krachten omhoog komen om zulke
kostbare plaatsen toekomst te geven. ‘Nieuwe paters’
zal het niet meteen opleveren, maar het gaat niet om
óns. Als het goede maar gebeurt.
Henk Erinkveld CSsR
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Pelgrims naar Suriname en Peerke Donders
Na de succesvolle pelgrimsreis vorig jaar naar de
zalige Petrus Donders, vertrok op 14 februari opnieuw een groep, dit keer van 16 mensen, naar Suriname. Onder hen waren twee redactieleden van
het Gerardus Magazine: Marianne Debets en Marije
Bijleveld. Reisleider was Jelle Wind en verder ging
Ageeth Potma mee; de administratieve voorbereiding werd grotendeels gedaan door het ‘Huis voor
de Pelgrim’ dat zijn sporen al verdiend had met eerdere redemptoristen-pelgrimsreizen, o.a. naar SintGerardus in Zuid-Italië. Mevrouw Sylvia Ang, actief
in de toerismebranche in Suriname én lid van de
Surinaamse Stichting Devotie Peerke Donders, was
onze praktische organisator in Suriname en voor de
dagelijkse begeleiding hadden we een goede locale
gids, Hans Parana.
Na een rondleiding door de historische binnenstad
van Paramaribo, hoofdstad van Suriname, legde de
groep op de eerste dag een krans op het graf van
Peerke Donders in de indrukwekkende houten kathedraal. De volgende dag maakten de deelnemers
kennis met een donkere bladzijde uit de Nederlandse koloniale geschiedenis, tijdens een rondreis
door het Commewijne-district, langs voormalige
plantages waar ooit de slaven werkten. Petrus Donders heeft fel geageerd tegen de slavernij die door
Nederland pas in 1863 werd afgeschaft. Hij schreef
aan zijn thuisfront “dat lastdieren in Nederland beter worden behandeld dan de slaven hier.”
Op de tweede avond was bisschop Karel Choennie
van Paramaribo bij ons te gast en de zondag stond in
het teken van maar liefst drie godsdiensten: na een
eucharistieviering in de redemptoristen-parochie in
de buitenwijk Latour volgde een boeiend bezoek aan
een moskee en de synagoge. Door de import van sla-

De kathedraal in Paramaribo
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ven en contractarbeiders uit india en Indonesië is
Suriname een zeer multicultureel land geworden.
De volgende dagen verbleef de groep in een resort
in het tropisch regenwoud, drie uur rijden en een
uur varen vanaf Paramaribo. Hier kon men de rijkdom en natuur van het regenwoud ervaren en de
cultuur van de inheemse volken én van de nakomelingen van weggelopen slaven (marrons). Ook
onder deze mensen heeft Petrus Donders gemissioneerd. Vrijdag 22 februari was het hoogtepunt
van de pelgrimsreis: een bezoek aan de voormalige
leprakolonie Batavia. Hier werkte Petrus Donders
27 jaar met grote opoffering voor de uitgestoten lepralijders. Op deze plaats was ook zijn eerste graf.
Nu is Batavia een indrukwekkende, spirituele plaats
in het oerwoud, alleen toegankelijk over water. De
groep bad er o.a. de kruisweg vanuit de beleving
van lepralijders en Petrus Donders. De dag werd
afgesloten met een bezoek aan het inheemse dorp
Kalebaskreek op 20 minuten varen van Batavia. De
groep werd o.a. ontvangen door de vrouwelijke kapitein (dorpsleider). Op de laatste dag in Suriname,
zondag 24 februari, werd de eucharistieviering in de
kathedraal van Paramaribo bijgewoond.
Alle deelnemers waren het er over eens dat deze
pelgrimsreis een unieke gelegenheid is om dit bijzondere land te bezoeken en dichter bij Petrus Donders te komen.
We hopen dat dit verslag u warm maakt voor de
volgende pelgrimsreis naar Suriname: van 6 t.e.m.
17 februari 2020 (max. 20 deelnemers). Misschien
kunt u alvast gaan sparen! Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen bij Jelle Wind (043 450
1741 of j.wind@redemptoristen.nl).
Jelle Wind

Op de boot met zwemvesten aan

De kruisweg van Batavia

