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Klooster Wittem vernieuwt

In de komende uitgaves van Rondom Wittem zullen we u onder de kop ‘Klooster Wittem vernieuwt’ informeren over
de voortgang van de veranderingen in het klooster in verband met de verkoop van het gebouw en de toekomst van
Pelgrimsoord Klooster Wittem.
Begin oktober is begonnen met de aanpassingen
van de Kloosterkerk, omdat dat straks de enige
grote liturgische ruimte van Pelgrimsoord Klooster
Wittem wordt. In het voorjaar zal ook de Gerarduskapel worden verbouwd om plaats te maken voor
de Kloosterboekwinkel en een ontmoetingsruimte.
De eerste fase van de werkzaamheden in de kerk
was het verwijderen van de kerkbanken, want deze
zullen worden vervangen door donkergrijze stoelen.
Met die stoelen kunnen we meer zitplaatsen realiseren én krijgen we de mogelijkheid om flexibel te zijn
bij de opstelling, bijvoorbeeld voor kleinere groepen zoals de kringviering op zaterdagavond. Het is
duidelijk dat niet iedereen het eens is met deze keuze, maar wij vinden dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. De kerk is naast een mooie ruimte
toch vooral ook een plek waar liturgie gevierd moet
kunnen worden op een wijze die we zinvol en verantwoord vinden.
Er komt verder nieuwe energiezuinige en heldere
verlichting in de kerk, terwijl ook de geluidsinstallatie helemaal wordt vernieuwd. We zijn ervan overtuigd dat we straks een mooie kerkruimte hebben
waar we ‘Gods lof kunnen blijven zingen’.
Maar het betekent wel dat er nu eerst veel geboord,
geschroefd en gehamerd wordt en dat er veel stof
ontstaat. Daarom zijn de kleinere beelden en de
schilderijen van de kruisweg tijdelijk weggehaald;
de grotere beelden zijn in plastic gewikkeld. Maar

stof dringt overal door. In december, als de verbouwing klaar is, zal daarom een speciaal schoonmaakbedrijf alles komen schoonmaken. De kleinere
kerkbanken hebben – voor een zacht prijsje – hun
weg gevonden naar medewerkers en vrijwilligers
van ons klooster die zich hierop konden inschrijven.
De langere banken gaan naar een kringloopbedrijf
in Brunssum.
We hopen dat we in het weekend vóór Kerstmis de
kloosterkerk in gebruik kunnen nemen. In het voorjaar begint dan de verbouwing van de Gerarduskapel. Maar daarover meer in het volgende nummer
van Rondom Wittem.
Eind
november
komt er een speciale
brochure uit, waarin
we de belangrijkste
wijzigingen nog eens
op een rijtje zetten.
Ook komt daarin
een interview met
de beoogde nieuwe
eigenaar, de heer
Carlus Lenferink.

namens de
taakgroep Toekomst Klooster Wittem,
Jelle Wind
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Rustig en sfeervol Gerardusoctaaf
Traditiegetrouw openden we in Wittem op zaterdagavond 12 oktober het
Gerardusoctaaf met de kringviering met aansluitend een sfeervolle tocht
over het met kaarsjes verlichte tuinpad naar het beeld van de heilige Gerardus in de kloostertuin (zie foto). Met de lichtzakjes in onze handen wilden we uitdrukken dat we datgene waarvoor Gerardus staat, graag willen
uitdragen in ons eigen leven in deze moderne westerse maatschappij: de
eenvoud en goedheid voor wie dat het hardst nodig hebben.
Op zondag vierden we de eucharistie met twee gastvoorgangers, pastor
Math Gubbels en pater Herman Bergsma. Er was om 12.15 uur een extra
viering voor de bedevaartgangers uit Den Bosch en omstreken. Deze groep
wordt helaas ook kleiner, maar ik heb afgeleerd te tellen want dat is niet
opbouwend. Het gaat erom dat datgene wat je biedt, mensen goed doet.
De middagdienst met processie door de tuin was – dankzij het mooie weer
op deze zondag – een genot om te doen: de beginnende herfstkleuren brengen een extra sfeer in de tuin.
Voor de doordeweekse vieringen werd drie keer een woord- en communieviering gehouden; op de twee andere
weekdagen was er eucharistie met op dinsdag bezoek van zo’n 60 mensen van de KBO Castenray. Op woensdag
16 oktober, de eigenlijke feestdag van Gerardus, vond een gezellige en drukke feestviering plaats. Een kleine groep
wandelaars voegde zich na een wandeling vanuit Welten hier aan toe.
Het slotweekend van de Gerardusweek werd vooral bepaald door het kloosterfeest, al was met name de viering van
11.00 uur weer goed bezocht. De kapel heeft ook dit jaar (en waarschijnlijk voor het laatst) zijn naam ‘Gerarduskapel’ waargemaakt. Over het kloosterfeest leest u elders in dit blad!
Nan Paffen

Mededelingen • redemptoristen internationaal
Vietnam
In Vietnam is op dit moment de grootste redemptoristenprovincie ter wereld gevestigd. Met 357 actieve leden, onder wie ruim 230 paters, is de congregatie uitstekend vertegenwoordigd in het land.
Afgelopen zomer legden veertien novicen hun eerste professie af, terwijl acht studenten hun eeuwige
professie deden. De redemptoristen zijn in Vietnam
verdeeld over 28 communiteiten die gelegen zijn in
27 bisdommen. Dat is des te opmerkelijker omdat in
het verleden veel conflicten waren met de overheid
die bijvoorbeeld zonder reden grond en gebouwen
in beslag wilden nemen. Maar de solidariteit onder
de katholieke gemeenschap verhinderde dat in bijna
alle gevallen!

Zusters in Polen
Eind september vierden de redemptoristinnen het
feit dat zij 30 jaar actief zijn in Polen. Dat gebeurde
in de kloosterkerk in Bielsko, waar de zusters tijdens
de feestelijke viering veel lof kregen toegezwaaid
voor de wijze waarop zij in Polen in de laatste drie
decennia zeer velen heben ondersteund. De zusters
kwamen dertig jaar geleden vanuit Scala in Italië
naar Polen, waar ze eerst woonden in Tuchów. In
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1992 verhuisden ze naar Bielsko, waar zij een eenvoudig parochiehuis wisten uit te breiden met een
kerk. Vanuit Bielsko werden vervolgens zusters uitgezonden om nieuwe gemeenschappen te vormen
in onder meer Slovenië, Oekraïne en Kazachstan.

Weinig vertrouwen
Het vertrouwen in de grote kerken in West-Europa
is in de laatste decennia schrikbarend snel achteruit
gegaan. Dat blijkt uit een groot onderzoek in Duitsland, waarbij 26 maatschappelijke organisaties onder de loep werden genomen.
Met name het vertrouwen in de paus (min 20%),
de katholieke kerk (min 9%), de protestantse kerk
(min 10%), het leger (min 13%) en het onderwijs
(min 10%) daalt fors. Politie, universiteiten en artsen scoren onveranderd met afstand het beste in
het onderzoek. Opmerkelijk is dat het vertrouwen
in ondernemers en managers enigszins is verbeterd,
maar die categorie vertoeft wel nog altijd in de onderste regionen. Alleen de islam-aanhangers en de
reclamesector scoren nog slechter dan de managers.
Op de ranglijst van 26 staat, wat vertrouwen betreft,
de protestantse kerk op plaats 13, de paus op 16 en
de katholieke kerk op 20.

Recept voor kloosterfeest werkt prima!
Vorig jaar, op 21 oktober 2018, werd er gezegd: ,,Dit
is het laatste kloosterfeest dat we kunnen organiseren, want volgend jaar is het klooster verkocht”.
Toen deze zomer duidelijk werd dat het verkoopproces langer ging duren, hebben we toch nog eens
de handen ineen geslagen en opnieuw een kloosterfeest georganiseerd. Dit vond plaats op 20 oktober
als afsluiting van het Gerardusoctaaf.
Het recept was bijna hetzelfde als vorig jaar: een
kloostermarkt met religieuze voorwerpen en taxaties (‘Tussen kunst en devotie’), een veiling met veilingmeester Peter Dullaert, live-muziek (dit keer uit
Twente maar liefst!), verkoop van kloosterproducten, informatiekraampjes en eten en drinken.
En het werkte ook nu weer: de mensen kwamen in
groten getale. Aantallen zijn moeilijk te schatten,
maar het leken er ongeveer evenveel als een jaar
geleden. Het was enorm gezellig én er werd goed
verkocht/gekocht. Want het kloosterfeest is behalve
een gezellige promotie van ‘Klooster Wittem, Pleisterplaats voor de Ziel’, ook een manier om gewoon
‘geld te verdienen’.
Vooral de verkoop van de religieuze voorwerpen
in de Kloosterbibliotheek liep heel goed. Met dank
vooral aan Jeroen de Wit, Margie van der Mee en
Marcel Verbeeck die in de weken voorafgaand aan
het feest alle mooie spullen uitgezocht heben en
een plaatsje hebben gegeven in de bibliotheek.
Voor de veiling aan het einde van de middag was
er veel belangstelling van kijkers, maar er werd wel
minder geboden dan vorig jaar. Uiteindelijk bracht
de veiling toch nog een heel aardig bedrag op, omdat mensen achteraf nog onderhandelden en iets
kochten. Een aantal overgebleven stukken zal nu elders worden aangeboden en dat zal zeker ook nog
wel wat opleveren.
In de Gerarduszaal was het de hele middag gezellig
druk en de vlaaien van de bakker en de zelfgemaakte appeltaarten (met dank aan Zr. Regina!) vonden
gretig aftrek.
De muziek van de twee Twentse ensembles op verschillende plaatsen in het klooster viel goed in de
smaak.
Kortom, het was een mooie, feestelijke middag, die
met de inzet van heel veel vrijwilligers weer een
succes is geworden.
Of er volgend jaar toch nog weer zo’n kloosterfeest
in zit? Ik verwacht het niet, maar je weet het nooit….
Jelle Wind
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Mededelingen
Ontspanning
‘FF alleen onder elkaar’ was de gedachte ... misschien wel ons allerlaatste uitstapje in de huidige
samenstelling. Plezier, ontspanning, gezelligheid,
maar ook ‘iets opsteken’ lagen altijd wel aan de basis van de uitstapjes van het Wittemse personeel. En
laten we eerlijk zijn: de Homo Sapiens en de Homo
Faber zijn hartstikke belangrijk. Echter de Homo Ludens (de spelende mens) krijgt tegenwoordig veel te
weinig aandacht. Vandaar dat de dag werd gestart
met een sportief top-evenement op Midgetgolfbaan Homo Ludens in Hoensbroek. Zie de impressie
https://www.youtube.com/watch?v=Q6k8RoGv5U&t=113s

weken later, op 31 augustus was Jan Haen 50 jaar
priester. Voor de meeste vrijwilligers van ons klooster is pater Haen wel bekend, met name vanwege
het schilderij in de Gerarduszaal. Ook gaat hij een
paar keer per jaar voor in onze weekendvieringen.

Overleden

Op 23 augustus is Math Damoiseaux overleden.
Math kreeg vier jaar geleden steeds meer gezondheidklachten; tot die tijd was hij als vrijwilliger actief
in Klooster Wittem. Jarenlang hielp hij broeder Leo
met het rondbrengen van Gerarduskalenders naar
onder meer de zelateurs in het hele land. Later, na
het overlijden van br. Leo in 2008, hielp hij mee in
de kosterij. Daar droeg hij onder andere zorg voor
het bijvullen en opruimen van kaarsen in de devotieruimte van Gerardus en in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijdurende Bijstand.

Nacht der Zielen

Daarna gingen we op weg naar onze ‘grote broer’
Rolduc voor de rest van de activiteiten. Iedereen
genoot van een prachtige rondleiding door het monumentale gebouw. De tour werd afgesloten met
een bescheiden bierproeverij. Diep in een van de
Rolducse catacomben, die met de prozaïsche naam
‘De verloren zoon’, konden we even nazitten, nagenieten en napraten. Over de complexe organisatie
Rolduc werden we ‘bijgepraat’ door directeur Harry
van Beers. Als ‘kleine broer Wittem’ waren we onder
de indruk van de complexiteit en de problematiek
van het instituut. In de bijzonder sfeervolle Kloosterbrasserie De Kanunnik werd deze geweldige middag
afgesloten met een meer dan copieus dinertje. Deze
dag vergeten we vast niet meer. Op de foto zien we
v.l.n.r. de sportievelingen Frans, Nico, Gerard, Ad,
Mia, Jenny, Hanny, Annemie, Jeroen, Nan, Philippe,
Désiré en Louis. Later voegden Els, Rob en Monique
zich nog bij dit sportieve en illustere gezelschap….

Jubilea
Vrijdag 27 september vierden pater Jos Slabbers
en pater Jan Haen, beiden uitwonende communiteitsleden, in Klooster Wittem hun jubileum. Op 18
augustus was pater Slabbers 40 jaar priester; twee
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Op zaterdag 2 november werd in de Kloosterbibliotheek voor de veertiende keer de Nacht der Zielen
gehouden. Het werd opnieuw voor veel mensen een
indrukwekkende avond, waarbij op een bijzondere
wijze aandacht werd geschonken aan onze dierbare
overledenen. Het is de laatste jaren iets minder druk
geworden, maar dat komt natuurlijk ook door het
feit dat de Nacht der Zielen tegenwoordig in veel
meer plaatsen dan vroeger wordt gehouden. Ook
nu werkten alle deelnemende muzikanten, dansers
en vertellers weer gratis mee aan deze avond.
Dank natuurlijk vooral ook aan het uitgebreide team
dat zich al lange tijd telkens opnieuw bezighoudt
met de organisatie van deze activiteit!

Autoluw Wittem
De provincie Limburg heeft van ‘religieus toerisme’
een van haar prioriteiten gemaakt. Dat heeft ook
voor Klooster Wittem en zijn omgeving in de toekomst consequenties. Zo wil de provincie de drukke
doorgaande weg vlak voor het klooster om gaan leiden tot áchter de grote parkeerplaats, om zo aan te
kunnen sluiten op een nieuw aan te leggen rotonde
aan de Rijksweg. Daardoor zou de Wittemer Allee
voor het klooster langs weer de rustige autoluwe
laan van weleer worden.
Op 12 augustus hebben ambtenaren van de provincie de plannen nog eens toegelicht. Klooster Wittem
staat in principe positief tegenover deze plannen;
wel zijn er nog enkele wensen, suggesties en inzichten meegegeven. Het is overigens wel een project
van de lange adem: twee jaar geleden werden de
eerste plannen al bekend en pas in 2022 verwacht
men de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Kloosterschatten (10)

Cor van Geleuken: geen pater maar kunstenaar

Klooster Wittem heeft honderden priesterstudenten gekend. Toch werden ze niet altijd priester. Het mag niet verbazen dat regelmatig studenten tot het inzicht kwamen dat een leven als redemptorist niet voor hen was weggelegd.
Tragisch was het als een kandidaat zich vlak voor de wijding terugtrok: toch maar niet. Eén van de studenten die
voortijdig afhaakten was Cor van Geleuken. Hij volgde zijn hart en werd kunstenaar. Hij leidde een teruggetrokken
bestaan, maar heeft wel prachtige kunst gemaakt in allerlei technieken, variërend van schilderijen tot betonplastieken. In Klooster Wittem hebben we een stukje erfenis van hem.
Cor van Geleuken
werd in Stramp
roy geboren in
1920. Omdat hij
een goed verstand had, was
hij - zoals dat
in die tijd ging voorbestemd om
priester te worden. Met name
zijn vastberaden
moeder praatte
hiervoor sterk op
hem in. Zijn familie telde veel priesters; omdat er
een heeroom bij de redemptoristen zat, werd de
keuze gemaakt voor deze congregatie, die in die tijd
juist in Nederland een sterke groei doormaakte. Cor
beantwoordde aan de verwachtingen van zijn omgeving en ging dus als jongen van 13 naar het kleinseminarie van de Nebo in Nijmegen. Aldaar kreeg
hij tekenles van pater Gerard Mathot. Pas toen werd
zijn artistieke aanleg ontdekt die altijd sluimerend
aanwezig was geweest.
In zijn curriculum, dat iedere redemptorist dient
te maken bij zijn intrede, schreef hij dat hij ‘reeds
lang eraan had gedacht priester te worden’; maar
die bekentenis schreef hij op als een rechtvaardiging achteraf. Al in 1939 verwoordde hij namelijk
zijn twijfels aan pater Mathot, die zijn persoonlijke
mentor zou worden. Mathot zelf had een goede balans gevonden tussen het uitoefenen van zijn pastoraat en het kunstenaarschap. Onmogelijk was het
dus niet. Maar Cor was een complexe persoonlijkheid. Hij was een binnenvetter en kon zijn gevoelens
eigenlijk alleen uiten in de kunst. Pastorale kwaliteiten had de eenzelvige jongen niet echt. Desalniettemin voltooide hij het noviciaat in ’s-Hertogenbosch
en legde in 1940 zijn tijdelijke geloften af. De derde
stap in de vorming en opleiding van de redemptoristen was het grootseminarie van Wittem. Hij doorliep de studie, maar de hang naar de kunst werd
steeds sterker. In Wittem maakte hij verschillende
kunstwerken, waarover dadelijk meer.

Langzamerhand kwam Cor in een crisis terecht. Hij
durfde aan zijn familie niet te vertellen, dat hij zijn
studie wilde afbreken. Het was de bedoeling dat Cor
in augustus 1945 tot priester gewijd zou worden.
Hij had de lagere wijdingen ontvangen en familie en
buurtgenoten waren al bezig met de voorbereidingen voor het grote feest bij gelegenheid van zijn eerste mis; zijn ouders hadden de wijn al ingeslagen.
Naarmate de datum voor zijn priesterwijding dichterbij kwam, werd hij steeds radelozer. Uiteindelijk
verzon hij dat hij een motorongeluk had gehad, dat
het priesterschap lichamelijk onmogelijk voor hem
maakte. Het besluit dat hij de priesterwijding niet
wilde ontvangen, kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Cor volgde zijn hart en ging naar de Kunstnijverheidsschool van Maastricht. Hij brak de studie daar
af omdat de katholieke invloed, met name van
Charles Eyck en Jean Adams, hem daar te overdadig
was. Hij verruilde Limburg voor Amsterdam en ging
daar studeren aan Kunstnijverheidsschool. Vond hij
het Limburgse klimaat te kerkelijk, toch kreeg Cor
met name opdrachten van parochies, kloosters en
scholen in het hele land. Zo schilderde hij de Heyerkapel in Stramproy (1948) en het oratorium van het
redemptoristenklooster in Roosendaal (1950). In de
jaren die volgden, maakte hij zijn grootste kunstwerken, met name voor
kerkgebouwen, waarvan de
schilderingen en het beeldhouwwerk van de Gerarduskerk in Nederweert-Eind
(1954-1956; zie foto) wel de
beste zijn. In het retraitehuis van de redemptoristen
in Noordwijkerhout bracht
hij in 1957 muurschilderingen aan. Pater Mathot bleef
op de achtergrond altijd
zijn grote vriend. Via hem
leerde Cor ook Aad de Haas
kennen. Cor werkte verder
samen met Charles Eyck. Hij
laat een omvangrijk oeuvre
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na van naar schatting 1000 kunstwerken, het merendeel in de expressionistische stijl: glas-in-loodramen, schilderijen, fresco’s, houtsnijwerken, beeldhouwwerk en betonplastieken. Cor van Geleuken
stierf in september 1986, nadat hij de laatste jaren
veelal vanuit Voerendaal werkzaam was.
Wittem
In Klooster Wittem hebben we verschillende kunstwerken van Cor. Personeel en vrijwilligers kennen
ongetwijfeld het schilderij van de kruisafname in
de kleine refter. Geen gezellig onderwerp voor bij
de geanimeerde gesprekken bij de koffie daar, maar
wel een goed schilderij. In de gang tegen de kerk
hangt een kersttafereel van enkele meters hoog.
Het is grof geschilderd, maar het was ook bedoeld
om in de kersttijd te plaatsen op het hoogaltaar vóór
het beeld van Alfonsus. Dat gebeurde in 1940; we
mogen veronderstellen dat dat ook de jaren daarna
weer gebeurde. Beide schilderijen zullen vanwege
de verkoop van het klooster worden overgedragen
aan de Stichting Heyerkapel in Stramproy die het
werk van Cor van Geleuken koestert.

Cor schilderde ook een afbeelding van Gerardus die
Christus aan het kruis omhelst (zie hierboven). Het
heeft vele jaren gestaan op het Gerardusaltaar in de
kerk. De afbeelding is bekend geworden doordat ze
op veel drukwerk van het klooster werd afgedrukt,
met name op prentjes. Helaas signeerde Cor zijn
werk maar hoogst zelden. Dat maakt het erg moeilijk om het te identificeren. Met grote zekerheid kunnen we stellen dat de prachtige roodkoperen altaarset van kruis en twee kandelaren in de sacristie door
hem ontworpen zijn. Het vermoeden bestaat dat hij
het kruis met de schildering boven de ingang van de
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refter ook heeft vervaardigd. Via pater Mathot bleef
er altijd een band bestaan met de redemptoristen,
ook toen Cor al lang het klooster had verlaten. Bewijs daarvan is zeker het prachtige betonplastiek
buiten aan de Gerarduskapel op de hoogte van de
apsis (1961; zie boven). Het stelt Gerardus voor die
in extase raakt als een bedelaar voor hem een lied
van de heilige Alfonsus op zijn fluit speelt.
Jeroen de Wit

Burgemeester Marion Leurs viert jubileum bij koor

‘Muziek is nu eenmaal mijn passie’

Het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem viert op 17
november zijn vijftigjarig bestaan en gedenkt bovendien drie jubilarissen. Één daarvan is bestuurslid Marion Leurs-Mordang; zij is al veertig jaar lid.
Ze weet het zingen in Wittem prima te combineren
met het drukke ambt van burgemeester in Stein.
,,Dat is alleen vol te houden als er sprake is van passie voor de muziek en voor het zingen”, denkt Marion (57).
,,In de jaren zestig en zeventig was er voor meisjes
in Partij niet veel te doen”, lacht ze, als ik haar vraag
hoe ze bij het koor terecht is gekomen. ,,Van meisjesvoetbal hadden we in die tijd bij wijze van spreken nog nooit gehoord en bij de fanfare mocht je
toen niet meedoen in het korps. Je mocht alleen in
de drumband. Dat laatste heb ik trouwens ook even
gedaan, maar dat heeft niet lang geduurd. Ik was
wél met carnaval actief. Toen ik op de lagere school
zat, mocht ik op de zittingen altijd in de buut staan.
Meester Sjef Lumey schreef die buut. Eerlijk gezegd
had ik soms geen idee waar de moppen op sloegen.
Waarschijnlijk heb ik in die tijd wel mijn liefde voor
cabaret ontdekt; die bestaat nog tot op de dag van
vandaag.” Marion, afkomstig uit een gezin met zeven kinderen, ging dus bij het koor; zeventien was
ze toen. ,,Toenmalig voorzitter Jan Lemmens kwam
op gegeven moment vragen of ik lid wilde worden
en ik heb toen eigenlijk wel meteen ja gezegd. Het
heette toen nog Kerkelijk Zangkoor en het was een
belangrijke vereniging in ons dorp, met meer dan
veertig leden. Bovendien zaten er in die tijd best
wel veel jongeren in het koor. Zie je hoe de tijden
veranderen? Ik was toen met zeventien jaar zo ongeveer de jongste, nu ben ik 57 en ben ik nog altijd
de jongste!”
Voor Marion kwam daarbij dat ze al van kinds af aan
‘iets’ had met Klooster Wittem. ,,Ik heb me altijd
met die plek verbonden gevoeld. Ik heb natuurlijk
heel wat jaren elke zondag in de mis gezongen, dat
was in die tijd een verplichting als je bij het koor zat.
Maar los daarvan vind ik Wittem altijd een prima
plek waar je tot rust kunt komen en waar volop
ruimte is voor bezinning.
In die tijd zongen we dus elke zondag, tegenwoordig
houden we het bij het opluisteren van één mis in
de maand. Maar geloven betekent sowieso voor mij
méér dan elke zondag in de kerk zitten.”
Sopraan Marion zag in de voorbije veertig jaar heel
wat dirigenten voorbij komen. ,,Ik ben begonnen
toen Jan Gouders dirigent was. Daarna volgden er
nog velen en nu alweer heel wat jaartjes Falco Borsboom.”

Intussen werd ook duidelijk dat Marion bezig was
met een succesvolle loopbaan die haar verder zou
brengen dan Partij. Ze kon uitstekend studeren en
op een gegeven moment was ze écht weg. Ze ging
aan de slag in het maatschappelijk werk in het verre Hoogezand-Sappemeer, tegenwoordig onderdeel van de gemeente Midden-Groningen. Daarna
kwamen achtereenvolgens de gemeentes Arnhem,
Landgraaf en Brunssum op haar werkpad.
In 2005 veranderde er veel voor Marion. Ze werd gevraagd om wethouder te worden in onze gemeente
Gulpen-Wittem. Een jaar later richtte ze een eigen
politieke partij op, Balans. Die deed in 2006 voor het
eerst mee aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Dat werd een succes en Marion werd
opnieuw een gewaardeerde wethouder. Na een
breuk in de toenmalige coalitie keerde ze voor een
laatste periode (2010-2013) terug in de banken van
de raad.
Dat viel allemaal nog wel goed te combineren met
haar liefde voor het zingen. Maar toen ze in 2013
benoemd werd tot burgemeester van Stein, leek dat
– althans voor de buitenstaander – toch niet meer
zo een-twee-drie haalbaar. Uitgerekend in Stein
burgemeester? Een gemeente die algemeen bekend
stond als een van de moeilijkste plekken in onze provincie? ,,Ik zal je eens wat vertellen. In de profielschets die ze in Stein hadden opgesteld, stond dat
ze expliciet iemand zochten die iets kon doen aan
de totaal uit de hand gelopen bestuurscultuur in de
gemeente. Toen ik er kwam, zaten er liefst negen
oud-wethouders in de raad van 21 leden. En er werd
echt voluit op de man gespeeld! Het was op het eerste oog natuurlijk niet zo logisch dat je als ‘gewoon’
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raadslid in Gulpen-Wittem benoemd wordt tot burgemeester, maar ze hadden er blijkbaar vertrouwen
in dat ik iets kon betekenen in Stein. Ik ga me niet op
de borst kloppen, maar feit is dat er nu een totaal
andere wind waait. We gaan goed met elkaar om,
respectvol. We gaan regelmatig een dagje op de hei
zitten om met elkaar te praten over allerlei beleidszaken. En Stein zelf is een hele boeiende gemeente,
met zeer actieve kernen. John en ik wonen sinds
augustus trouwens in Urmond, op een steenworp
afstand van dochter Ingeborg.”
Marion was in 2013 een van de eerste vrouwelijke
burgemeesters in onze provincie. ,,Dat was toen nog
echt nieuws als je als vrouw benoemd werd. Ik herinner me dat L1 me toen een paar dagen heeft gevolgd. Moet je nagaan hoe snel de tijd is veranderd.
Er is een flinke inhaalslag gemaakt. Ik ben nu zes jaar
burgemeester van Stein en we hebben in Limburg
inmiddels twaalf vrouwelijke burgemeesters; dat is
bijna de helft. En er komen nog benoemingen aan
in enkele plaatsen. Misschien hebben we dan wel
de meerderheid, haha…” Overigens is Marion intussen benoemd voor een tweede periode van zes jaar.
De complete gemeenteraad van Stein ondersteunde
die tweede benoeming met vele lovende woorden!
In Stein ontdekten ze al snel dat vergaderen op de
dinsdagavond een taboe was voor de nieuwe burgemeester. Want op die avond wordt de burgemeester geacht naar de repetitie van haar koor in Partij
te gaan. ,,Als er in het provinciehuis een belangrijke
bijeenkomst is, kan ik natuurlijk niet in Wittem zijn.
Maar in Stein zelf proberen we de dinsdag echt zoveel mogelijk vrij te houden. Los van het feit dat ik
dat zingen heerlijk vind, heb ik zo’n vrije avond ook
echt nodig voor mezelf. Hier ben ik gewoon voor ie-

Jubileumfeest

dereen Marion, kan ik gewoon heerlijk effe bijkletsen over van alles en nog wat. In Stein blijf je voor
veel mensen toch in de eerste plaats de burgemeester….”
Het zangkoor zit diep in het hart van Marion. ,,Ik kijk
echt met genoegen terug op die afgelopen veertig
jaar. Vrijwel alle vieringen bij jubilea waren hoogtepunten, maar af en toe wat anders doen dan in een
mis zingen blijft natuurlijk ook altijd leuk. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan de eerste toneelvoorstelling in ons dorp waaraan we als koor meewerkten.
Ik heb het overigens nooit een probleem gevonden dat we vrijwel alleen kerkelijke muziek zingen.
Onze activiteiten bestaan voor 80 procent uit kerkelijke activiteiten, dus het is logisch dat daar ook de
meeste tijd aan wordt besteed. Ik vind het wél leuk
om ook liedjes te zingen die niet persé kerkelijk zijn,
maar wel die sfeer hebben; denk aan Gabriella’s
Song, The Rose en zo.”
,,Het kan verkeren: vijf jaar geleden hadden we
angst voor de toekomst. Halen we het gouden jubileum nog? De gemiddelde leeftijd is inmiddels flink
omhoog geschoten, naar ruim 70-plus. Ik vind het
feit dat we die vijftig jaar nu halen al een feest an
sich. We tellen nog zo’n 20 leden, het is een leuke
groep en ik vind dat we kwalitatief nog steeds ons
mannetje/vrouwtje staan. Ik verheug me ook echt
op het jubileumfeest, het wordt zeker leuk! En over
de toekomst maak ik me eerlijk gezegd niet veel zorgen. Je moet de realiteit onder ogen zien. Natuurlijk
beseft iedereen dat het op een bepaald moment
misschien voorbij is, maar daar verander je toch
niets aan: het gaat nu eenmaal zoals het gaat….!”
Jef Brauers

Op zondag 17 november viert het Gemengd Zangkoor PartijWittem (opgericht op 1 oktober 1969) zijn 50-jarig bestaan.
Het feest begint om 11.00 uur met het opluisteren van de eucharistieviering in de Gerarduskapel van Klooster Wittem. De
feestmis die het koor dan ten gehore brengt is de Messe in C
van Anton Bruckner. Naast de vaste gezangen zingt het koor
nog enkele andere gezangen met medewerking van solisten,
o.a. de bekende zanger Martin van de Hurk en enkele instrumentalisten. Het geheel staat natuurlijk onder leiding van de
vaste dirigent Falco Borsboom.
Tevens vieren op deze dag drie jubilarissen hun koorjubileum. De drie jubilarissen op een rij bij de stemoefening
Dit zijn Marion Leurs-Mordang en André Deen (beiden 40 jaar
lid) en Rina Jacobs-Kokkelmans die 25 jaar bij het koor zingt. André vervult naast zijn inbreng als zanger ook
al vele jaren de functie van administrateur, Marion is ook bestuurslid. Na de viering waarin de jubilarissen ook
onderscheiden worden, is er van 12.45 tot 14.00 uur een receptie in de Gerarduszaal van Klooster Wittem. Het
koor sluit de dag af met een interne bijeenkomst
8

Geslaagd seizoen rondleidingen

De rondleidingen op de woensdagochtenden tussen mei en eind oktober waren ook dit jaar weer een groot succes. Net als vorig jaar kwamen er gemiddeld elke week 33 personen op de rondleiding af. Dat
leidde uiteindelijk tot een bezoekersaantal van 922 mensen, verdeeld
over in totaal 28 weken. Ook vorig jaar kwamen er gemiddeld 33 personen, al hadden we toen twee rondleidingen minder in die periode.
De beste maand was ook nu weer augustus toen in vier weken tijd 227
mensen deelnamen aan de rondleidingen, dus bijna zestig per week!
Ook juli scoorde met 203 bezoekers hoog. In oktober loopt het aantal
duidelijk terug, naar 86. Al met al weer een mooi resultaat. Dank aan
de rondleiders; ze kregen veel complimenten van de bezoekers! Duidelijk is dat de rondleidingen op woensdagochtend echt een begrip zijn geworden in het aanbod voor de gasten die hier in deze regio verblijven.

De ‘rode priester’ schreef zevenhonderd stukken

Vivaldi werd 80 jaar geleden herontdekt
Het is dit jaar 80 jaar
geleden dat de muziek
van Antonio Vivaldi
aan een wereldwijde
revival begon. Met
dank aan Italiaanse
leden van de orde der
salesianen!

Pas halverwege de vorige eeuw, 200 jaar na zijn
dood, begon de ster van Antonio Vivaldi (16781741) echt te rijzen. Natuurlijk had de Venetiaanse
‘rode priester’ ook al tijdens zijn leven succes gehad. Met name als violist op concertreizen met zijn
vader en als componist van vooral instrumentale
muziek voor het Venetiaanse meisjesweeshuis waar
hij werkte. Zijn muziek raakte ook buiten Italië bekend, maar na zijn dood verwaterde dat snel.
Het was wachten tot 1926. In een klooster in Monferrato, nabij Turijn, stoten enkele salesianen toen
namelijk op een koffer met oude partituren, deel
van een nalatenschap die hun enkele jaren voordien
was geschonken. Omdat ze zelf niet zo’n kenners
waren, vroegen ze voor de zekerheid een professor
Muziekgeschiedenis om de partituren te bekijken.
Wie weet: misschien zouden ze wel enige waarde
hebben. Die waarde bleek vervolgens onschatbaar
te zijn. In het koffer zaten namelijk stapels handgeschreven partituren van Antonio Vivaldi: honderden soloconcerti, cantates, opera’s… Snel bleek dat
er nóg meer moest zijn. Van sommige composities
ontbraken onderdelen, er zaten losse bladen uit andere werken bij, enzovoort. Onderzoek leidde naar
Marcello Durazzo, de man die bij zijn dood in 1922
de Vivaldi-partituren heeft nagelaten aan het klooster. Bij familie van hem werden nog eens honderden

originele Vivaldi-partituren gevonden. Het was één
van de grootste vondsten ooit uit de muziekgeschiedenis. Zonder deze ontdekking was de meerderheid
van Vivaldi’s werk wellicht nog langer onbekend gebleven, wie weet zelfs verloren gegaan. Maar het
zou nog tien jaar en veel verwikkelingen duren eer
al die nieuwe muziek ook werd gespeeld.
De Italiaanse componist Alfredo Casella werd de
motor achter een Vivaldi-festival in 1939 in Siena. In
enkele dagen tijd werd het ene na het andere herontdekte meesterwerk van Antonio Vivaldi voor het
eerst sinds tweehonderd jaar gespeeld. Daarbij ook
drie van zijn beste sacrale composities: het Credo
(RV 591), Gloria (RV 589) en Stabat Mater (RV 621).
Het festival betekende de start van de definitieve
faam van de meester.
Vivaldi is uiteraard vooral bekend geworden door
zijn ‘Vier Jaargetijden’, maar hij schreef in totaal
ruim zevenhonderd composities. Toen hij 25 jaar
was, werd hij priester en hij kreeg al snel de bijnaam
‘De rode priester’, waarschijnlijk vanwege zijn rode
haar. Kort daarna werd het hem verboden nog de
mis te lezen. Dat had te maken met zijn zwakke gezondheid, al zijn er ook bronnen die zeggen dat hij
zich niet genoeg kon concentreren op het lezen van
de mis. Als hem tijdens de mis iets te binnen schoot
op muziekgebied, onderbrak hij de mis namelijk en
ging eerst even enkele notities maken….!
Vivaldi schreef ook gewijde muziek die hoog gewaardeerd werd. Het grootste deel van zijn werkzaam leven bracht hij door in een weeshuis voor
meisjes. Voor deze meisjes schreef hij zijn meeste
stukken. Omdat de meisjes in die tijd geen muziek
mochten maken, liet hij ze concerten geven waarbij
ze achter een doek zaten….!
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Welk Bethlehem bedoelt U?
In de komende twee maanden zal Bethlehem ongetwijfeld weer de plaatsnaam zijn die wereldwijd het
meest genoemd wordt. De stad, zo’n tien kilometer
ten zuiden van Jeruzalem met vandaag de dag rond
de dertigduizend inwoners, is immers de geboorteplaats van Jezus. Voor veel gelovigen is het bezoeken
van deze bijzondere plek de meest ultieme droom.
Mocht u van plan zijn óók een keer naar Bethlehem
te gaan, let dan vooral bij de planning van uw reis
goed op, zodat u ook in het júiste Bethlehem terecht
komt! Want er zijn wel een paar méér Bethlehems
op onze aardbol dan alleen de bijzonder stad in Israël. U kunt ze overal tegen komen, bijna 25 in totaal!

We stellen u eerst het Bethlehem uit Wales voor. Dit
Bethlehem ligt tussen Llandeilo en Llangadog, twee
van die typische, mooie namen uit Wales. Het is een
wat slaperig dorp waar slechts zo’n 150 mensen wonen en waar niet veel te doen is. Het dorp ligt aan
de rand van een mooi natuurpark (foto). Rond Kerstmis leeft het plaatsje helemaal op. Dat heeft onder
meer te maken met de kerstkaarten die er vandaan
worden gestuurd met het poststempel ‘Post uit
Bethlehem’.
Het Bethlehem in Wales is het kleinste van al de
Bethlehems die verspreid over de wereld liggen.
Bizar: zo’n 190 kilometer verderop ligt Nasareth. In
het Heilige Land liggen de twee plaatsen op 110 kilometer afstand van elkaar. Nóg een overeenkomst:
in beide landen kom je op het platteland veel herders tegen… Het kerstverhaal had zich zogezegd net
zo goed hier kunnen afspelen.
Bethlehem werd bekend door zijn bijzonder kapelletje, dat afgelegen in een zijstraat van het dorp
ligt. Het kapelletje werd ergens tussen de 16de en
18de eeuw gebouwd door non-conformisten, een
groep die zich lang geleden heeft afgescheiden van
de rooms-katholieke kerk. De Engelse kerk nam namelijk rond 1533 afstand van Rome en stichtte met
koning Henry VIII een eigen staatskerk. Protestantse
stromingen vonden dat de veranderingen allemaal
niet ver genoeg gingen en daarom stichtten ze nieu10

we kerkgemeenten die dus ook hun eigen kapellen
bouwden.
In december verandert elk jaar werkelijk alles in
Bethlehem in Wales. Duizenden bezoekers vanuit
de hele wereld komen dan vooral naar de befaamde
kerstmarkt, waar onder meer de speciale streekproducten elke dag opnieuw binnen de kortste keren
zijn uitverkocht.
En dan zijn er, zoals al gezegd, de kerstkaarten. Duizenden mensen sturen elk jaar vanuit Bethlehem
in Wales een kerstkaart naar hun eigen adres, zodat ze kunnen zeggen dat ze daadwerkelijk ‘Post uit
Bethlehem’ hebben ontvangen. Daar kwam in 1985
overigens een (tijdelijk) einde aan. De economische
crisis dwong toenmalig leider Margareth Thatcher
ertoe om de kleine postkantoren te sluiten. Maar in
2002 beleefde Bethlehem zijn eigen kerstwonder:
het postkantoor werd opnieuw geopend in de (eerder eveneens door Thatcher gesloten) dorpsschool!
We zeiden het al: er bestaan veel meer Bethlehems
in onze wereld. Alleen al in de Verenigde Staten zijn
er zestien! En lang niet overal is het er even rustig
als in het landelijke Wales. Het grootste Bethlehem
(75.000 inwoners) van Amerika ligt in Pennsylvania,
een stad met grote industrieën. Je vindt er overigens weinig dingen die verband houden met het
Bethlehem in het Heilige Land…
In Zuid-Afrika is maar één Bethlehem. Het stadje
met zo’n 16.000 inwoners ligt op behoorlijke hoogte (1700 meter) aan de voet van de Rooiberg in de
provincie Vrijstaat. Het werd in 1864 door strenge
religieuze pioniers gesticht. De vruchtbare dalen van
de Maluti Mountains inspireerden de boeren die er
met het telen van tarwe begonnen, om deze nieuwe
plaats Bethlehem te noemen. De naam is namelijk
afkomstig van Beit Leche, Hebreeuws voor huis van
brood. De naam is nog steeds toepasselijk. Bethlehem vormt het centrum van de regio en is hoofdkantoor van het Tarwe-onderzoekscentrum van Zuid
Afrika. Bethlehem produceert 65 % van Zuid Afrika’s
tarwe-oogst.
Ook Duitsland heeft zijn eigen Bethlehem: in de
Allgau, gemeente Lengenwang. De kerken in deze
regio hebben allemaal torens in de vorm van een
ui. Volgens de legende heette het gehucht vroeger
Bettelheim; er heerste extreme armoede. Inwoners
zijn er trots op dat zij uit Bethlehem komen. Pogingen om het gehucht ook gewoon Lengenwang te
noemen zijn meer dan eens mislukt; de bewoners
wijzen zelfs iedere toevoeging aan hun dorpsnaam
categorisch af; ze moeten er niet aan denken dat de
weg naar hun gehucht Bethlehemstrasse zou komen
te heten…

Cultuur viert hoogtij in Wittem
Liefhebbers van cultuur, en dan met name muziek,
komen in november en december traditioneel altijd goed aan hun trekken in Klooster Wittem. CultuurFonds Wittem en andere culturele instellingen
plannen in die twee maanden al jarenlange mooie,
inspirerende concerten.

Een van de jaarlijkse hoogtepunten daarbij zijn natuurlijk de twee concerten die het Solistenkoor van
de Philharmonie uit Sint-Petersburg geeft in de Gerarduskapel. Dit jaar gebeurt dat op maandag 9 en
dinsdag 10 december. Het ensemble, onder leiding
van Olga Stupneva, heeft weer een prachtig programma voorbereid. De voorverkoop voor die twee
concerten draait inmiddels op volle toeren. De entree bedraagt 16 euro, maar bewoners, en ook personeel en vrijwilligers van Klooster Wittem, krijgen
twee euro korting op hun kaartje. Aanmelden kan
bij Jef Brauers, uitsluitend via jbrauers@ziggo.nl

Kerstdiner in Wittem
Ook dit jaar wil de communiteit van Wittem
het Kerstfeest graag samen met andere mensen vieren. Misschien voelt u er wat voor, om
op Eerste Kerstdag, 25 december aan te schuiven aan het Kerstdiner in Wittem? U bent van
harte uitgenodigd, van 12.00 tot ca. 16.00 uur.
We vragen u wel u van tevoren aan te melden.
Kosten: een vrije gave.
Aanmelden kan bij de receptie van Klooster
Wittem, tel 043 450 17 41

Het CultuurFonds organiseert ook in november
nog twee interessante concerten. Liefhebbers van
blaasmuziek kunnen op zondagmiddag 17 november (aanvang 14.30 uur) terecht in de Kloosterbibliotheek om te genieten van onvervalste egerländermuziek die gespeeld wordt door het ensemble
Blech Mich. Van tevoren kunt u dan het jubilerende
Gemengd Zangkoor, dat vijftig jaar bestaat, nog feliciteren in de Gerarduszaal.
Op zaterdagavond
30 november (aanvang 20.00 uur)
wordt de bibliotheek omgetoverd
in een Franse club.
‘Les enfants du Paradis’ (foto) neemt
u dan mee naar de
wereld van de iconen van het Franse
chansons: Brel, Piaf, Aznavour en Barbara.
Voor beide concerten is de entree 13 euro. Ook hier
geldt een korting van twee euro voor bewoners,
personeel en vrijwilligers van het klooster. Reserveren bij Jef Brauers, 06 10 2121 83.
Twee opvallende activiteiten
nog op zaterdag 9 november:
Eerst is er ‘s middags een presentatie met woord, muziek
en beelden door monnik Thomas Quartier over zijn nieuwe boek ‘Liefdesgeboden’.
Informatie en aanmelden kan
bij Gerard Prickaerts van de
Kloosterboekwinkel.
’s Avonds speelt in de Kloosterbibliotheek het European Saxophone Orchestra, een speciaal samengesteld orkest dat uit veertig saxofonisten bestaat.
Het is een euregionaal initiatief en het concert is inmiddels al een vijftal keren uitgevoerd in de grensregio. Correspondent Peter Giesen van de Volkskrant
houdt tijdens het concert een inleiding over het belang van euregionale samenwerking.

Colofon ‘Rondom Wittem’

Intern communicatieblad voor Klooster Wittem. Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers.
Opmaak: Jelle Wind
Het volgende nummer komt begin januari 2020
uit. Uiterste kopijdatum: 15 december 2019.
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In samenwerking met Euregionale verenigingen

Op zoek naar de mooiste kerststal!

Vorig jaar dachten we dat het de laatste zou zijn! Maar zie, ook dit jaar kunnen we
weer een kerststallententoonstelling houden in onze Kloosterbibliotheek. Al is het
waarschijnlijk nu echt de laatste, maar ook dat wachten we nog maar even af….
Het wordt in ieder geval een bijzondere tentoonstelling: we werken vanuit Wittem dit jaar namelijk samen met de ‘Vrienden van de kerstgroep’,
een vereniging van kerststallenverzamelaars. Deze
‘vrienden’ organiseren in januari 2020 een groot
internationaal kerststallencongres in de Euregio
(Aken/Luik/Zuid-Limburg). Dat doen ze samen met
kerststallenverenigingen in Duitsland en België. Onderdeel van dit congres (bedoeld voor hun eigen
leden) is een tentoonstelling in onze bibliotheek. In
ruil voor het gebruik van de bibliotheek in januari leveren zij in december 2019 de kerststallen voor onze
tentoonstelling.

filmpje
vertonen
van het grote kerstpoppenspel dat we
in 2006 in de bibliotheek hadden. Misschien herinnert u
het zich nog: het was een kerstspel afkomstig uit
Zwitserland, met bewegende poppen in een groot
landschap. Erboven hing een engel die het kerstverhaal vertelde. Vrijwilliger Jof Wolfs heeft de voorstelling destijds opgenomen en al die tijd bewaard. Dit
jaar willen we het filmpje laten zien als onderdeel
van de tentoonstelling. Het duurt ruim een kwartier.

En het is wat bijzonders wat ze leveren: ze hebben
onder hun leden afgelopen maanden een actie gehouden onder de naam ‘mijn mooiste kerststal voor
Wittem’. Dus wij krijgen op onze tentoonstelling de
mooiste kerststallen uit de vereniging. Komt dat zien
dus!

O ja, het thema van de tentoonstelling. Dat is: ‘De
kerststal verbindt’. Dat is ook het thema van het
congres in januari. Dat thema behoeft eigenlijk geen
uitleg: mensen komen samen rond de kerststal, hij
betekent iets voor jong en oud, man en vrouw, blank
en zwart.

‘Mijn mooiste kerststal’
Leden van de ‘Vrienden van de Kerstgroep’
hebben hun mooiste kerststal uitgeleend voor
onze tentoonstelling (en voor het internationale congres in januari 2020). Wij zouden het
als Werkgroep Kerststallententoonstelling
Wittem leuk vinden om van u te horen wat ú
‘de mooiste kerststal’ van de tentoonstelling
vindt.
Maak daar dus een foto van en stuur hem op
naar a.potma@redemptoristen.nl. Het resultaat van deze inzameling van mooiste kerststallen kunt u lezen in het volgende nummer
van Rondom Wittem.
We houden dit jaar voor het eerst in vele jaren ook
weer een officiële opening en wel op zondag 8 december om 13.30 uur (al is de tentoonstelling ook
al op zaterdag open). Pastoor Ruud Verheggen, de
nieuwe pastoor van Oost-Maarland en Eijsden, zal
een openingswoord spreken. Hij is zelf een enthousiaste kerststallenverzamelaar. Twee jonge muzikanten uit Eys, Scott en Carmen Huppertz, luisteren de
bijeenkomst op trompet en saxofoon op.
Een andere bijzonderheid is, dat we tijdens de openingsuren van de tentoonstelling regelmatig een
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Hartelijk welkom dus! We gaan open op zaterdag
7 december. Daarna zijn we alle weekenden en
woensdagen open tot Kerstmis. Verder op Tweede Kerstdag en de drie dagen na Kerstmis. Voor
exacte tijden zie de folders, posters, Vensters of
www.kloosterwittem.nl.
De Werkgroep Kerststallententoonstelling Wittem
bestaat uit Ageeth Potma, Jof en Lisa Wolfs, Maria
Kunkels, Peter Parren, Marit Stekelenburg en Ankie
Wesselius, Stijn Lumeij, Jo en Toke Brouns en Maarten Jacobs plus vele mensen die aanvullende handen-spandiensten verrichten en de mensen van het
suppoostenteam van de bibliotheek!
Ageeth Potma

