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Gouden kloosterfeest van Zr. Regina

Zr. Regina heeft haar plek gevonden in Wittem
Op 26 april 2020 vierde Zr. Regina Janssen haar gouden kloosterfeest. Er was een besloten viering en
aansluitend een feestelijk diner met Regina en de
huisgenoten. Voor Rondom Wittem kijkt Ageeth Potma samen met haar terug op de afgelopen 50 jaar.
,,Al van jongs af aan heb ik me aangetrokken gevoeld tot het religieuze leven. Maar als kind was
het vooral de missie, die me trok. Ik had een paar
ooms en tantes die missionaris waren. Toen ik een
jaar of acht was, hield ik al een eigen inzameling
voor de missie: ik maakte kaartjes zoals ik die in de
bioscoop had gezien en verkocht die als toegangskaartjes voor onze tuin aan de kinderen in de buurt.
Voor één cent. De tuin bij ons huis in Roermond
was geliefd, want hij was groot en je kon er leuk spelen, dus ik verdiende aardig wat centen. Die deed
ik dan bij de kruidenier in het collectebusje voor
Afrika. Totdat mijn moeder erachter kwam. ,,Hoe
haal je het in je hoofd?”, zei ze ,,niemand hoeft
hier te betalen om in onze tuin te spelen. En daarmee was mijn missiewerk ook meteen afgelopen.”
Toen ik naar de Mulo ging, moest ik naar kostschool
in Almelo. Het was een kostschool van de Zusters
van de Goede Herder. Zo kwam ik met die congregatie in contact. Het is een grote congregatie, die
verspreid is over verschillende landen in de wereld.
Maar van oorsprong is het een Franse congregatie.
Ze is gesticht in Angers (niet zo ver van Nantes),
door Moeder Euphrasia. Het traditionele werk van
de Zusters van de Goede Herder was de opvang en
opvoeding van meisjes. Ze hadden kostscholen en ze
vingen meisjes op met een moeilijke thuissituatie.
Dat sprak me wel aan. Ik heb eerst een paar jaar bij
hen gewerkt in Almelo en toen ben ik in Leiderdorp
begonnen met het postulaat en noviciaat (dus de
voorbereidingstijd om in te treden als zuster). Het
was een tijd dat de terugloop in aantallen zusters,
paters en broeders eigenlijk al volop bezig was. Ik
weet nog dat mijn biechtvader in Leiderdorp tegen
me zei: ‘Jij durft wel, om het klooster in te gaan terwijl iedereen er juist uit gaat.’ Ja, dat was misschien
wel zo, maar ik heb er nooit spijt van gehad.”
Na mijn professie heb ik eerst in Bloemendaal gewerkt. Daarna in Velp, toen in Someren en tenslotte
in Haarlem. Ik had intussen ook de opleiding tot be-

jaardenverzorgster en ziekenverzorgster gedaan en
in Haarlem kwam ik te werken in een verpleeghuis,
op een afdeling voor zwaar demente mensen. Terugkijkend op alles is dat eigenlijk mijn mooiste tijd
geweest. Het was best moeilijk werk, maar het gaf
ook veel voldoening. Ik had altijd veel contact met
de familie van de patiënten. Dat is echt erg belangrijk bij dit soort werk.”
“En toen kwam de brief van de Generale Overste
met de vraag of er zusters wilden meedoen aan een
nieuw project in Hongarije. Daar heb ik me voor
aangemeld. In 1991 vertrok ik naar Boedapest om
er te gaan wonen in een internationale communiteit. We waren in eerste instantie met vier zusters.
Ons werk bestond uit de opvang van alleenstaande
moeders en kinderen. We hadden een groot huis
op het terrein van de universiteit van Boedapest. In
maart 1993 kregen we onze eerste ‘klant’ binnen,
een moeder met een baby. Snel volgden er meer en
na één jaar was ons huis met 14 kamers helemaal
vol. In Hongarije staat een woning altijd op naam
van een man, dus bij een echtscheiding moeten
vrouwen het huis uit. Wij boden die vrouwen met
hun kinderen een onderdak, tot ze hun leven weer
goed op de rails hadden. Ik heb er twaalf jaar ge1

werkt, met veel voldoening moet ik zeggen, al was
het zeker niet altijd makkelijk. Met name de taal
was toch wel vaak een handicap. Hongaars is echt
heel moeilijk.
Mijn volgende werkplek werd het dorp Gyöngyösoroszi, ongeveer 80 km ten noordoosten van Boedapest. Dat is een streek waar veel zigeuners wonen.
We hielden ons daar vooral bezig met sociaal werk
onder deze zigeuners. We hadden onder andere een
naschoolse opvang voor de kinderen. Ik weet nog
dat ik eerst best wel een beetje bang was voor de
zigeuners. Het is toch een heel typische groep mensen. Ik weet nog dat ik in het begin eens uitgescholden werd door een zigeunervrouw, ze schold en ze
bleef maar schelden, er was geen tussenkomen aan.
Totdat ze even een kort moment ademhaalde, toen
kon ik haar luid en duidelijk zeggen dat ze op moest
houden. Meteen was ze stil en zei: ‘Maar ik doe toch
helemaal niks?’ Toen begreep ik dat zij net zo bang
voor mij was als ik voor haar. Daarna kon ik eigenlijk
wel goed met de zigeuners werken. Je moet weten
hoe je met ze omgaat en ze proberen te nemen zoals ze zijn. Ze kwamen bijvoorbeeld voortdurend om
geld bedelen. Maar als ze bijvoorbeeld geld vroegen
voor een nieuwe bank gaf ik als antwoord dat ‘als je
zelf zorgt voor de helft, leggen wij er de andere helft
bij.’ Want zo deed mijn vader dat vroeger altijd als
mijn broer of ik iets wilde hebben. Als je het het geld
zo maar gaf, dan verkochten ze hun nieuwe spullen
vaak weer door. Dan hadden ze nog niks en stonden
ze binnen de kortste keren weer bij je aan de deur.
Zelfs met mijn half-geld-regeling gebeurde dat nog
vaak. Ze hadden ook liever te doen met mijn medezusters dan met mij, want die waren goedgeefser
dan ik. Maar toch hield ik van die mensen.”
Na een aantal jaren vond ik dat het tijd was om terug te gaan naar Nederland. Er waren hier toen nog
twaalf medezusters, maar ze waren allemaal hoogbejaard en woonden in een verzorgingshuis in Bloemendaal. Daar voelde ik me toch nog wat te jong
voor. Dus ik was blij met de oplossing die onze directeur Hubert Janssen me aanbood: Wittem. Het was
eigenlijk de bedoeling dat dit alleen mijn startplek
in Nederland zou zijn: van hieruit zou ik me kunnen
oriënteren op mijn verdere toekomst. Maar ik voelde me direct thuis in de communiteit en dus heb ik
gevraagd of ik mocht blijven. Zo woon ik hier dus nu
al ruim vijf jaar, met veel plezier. Ik bezoek wel nog
af en toe mijn medezusters. Maar niet zo vaak, want
het is een lange reis en ze zijn intussen zo oud dat
bezoek voor hun eigenlijk te vermoeiend is. Ze zijn
intussen nog maar met vijf. Verder heb ik nog mijn
broer in Roermond. Dat is natuurlijk een stuk dichterbij, dus dat is wel fijn. Ik loop er de deur niet plat,
maar zo af en toe bezoek ik hem.”
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“Hier in Wittem heb ik in het begin wel moeten zoeken naar mijn eigen plek. Maar zo in de loop van de
tijd heb ik toch allerlei taken op me genomen. Ik heb
verschillende vaste huishoudelijke taken en ik werk
ook vrij veel in de kosterij. Ik zorg bijvoorbeeld voor
het openen en sluiten van kerk en kapel, of het opruimen van de kaarsjes. Ik merk dat ik zo langzaamaan
een bekend gezicht geworden ben voor de mensen.
Ik word bijvoorbeeld wel eens door iemand aangesproken als ik in Gulpen in een winkel ben. Ik vind
dat leuk; het geeft een gevoel van verbondenheid.
Een paar jaar geleden ben ik ben ik begonnen om
een keer per week de rozenkrans te bidden, op donderdag, in de Smartenkapel. Er is een vast groepje
uit ontstaan dat altijd mee komt bidden. We zijn nu
even gestopt vanwege de coronacrisis, maar ik hoop
dat we het straks weer kunnen oppakken.”
,,Ik heb hier in huis het gevoel, dat ik kan zijn wie ik
ben. En dat doet me goed. En tegelijk word ik ook
steeds weer uitgenodigd om me aan te passen en
zelf te veranderen. Dat is niet verkeerd: veranderen

moet. Dat hoort bij het leven. Maar niet als je ertoe
gedwongen wordt. Mijn toekomst is sinds enige tijd
een heel stuk onzekerder geworden. In februari is
ontdekt dat ik schildklierkanker heb. Het is een nogal zeldzame soort waar ze niets aan kunnen doen. Ik
merk er nu eigenlijk nog niets van. Ik voel me goed.
Ik hoop dat dat nog een hele tijd zo blijft, maar je
weet het natuurlijk nooit. Zoals ik al zei, mijn toekomst is daardoor wel een stuk onzekerder geworden. Maar ik vertrouw erop dat Onze- Lieve-Heer
het beste met mij voor heeft.”
Ageeth Potma

Mededelingen
Pater Henk nu Ridder!

Pater Henk Erinkveld kreeg op vrijdag 24 april 2020
burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens op bezoek. Zij kwam de rector vertellen dat hij een koninklijke onderscheiding had ontvangen: Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Henk kreeg de hoge
onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de
samenleving. De onderscheiding was aangevraagd
door de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden.
Pater Erinkveld is medeoprichter en bestuurslid
van deze stichting die dit jaar haar zilveren jubileum viert. Uiteraard werd de aanvraag ondersteund
door Klooster Wittem, de redemptoristen en enkele
andere instellingen, zoals de Stichting Petrus Donders Tilburg. Henk heeft als rector het klooster in
de loop der jaren steeds verder uitgebouwd tot pelgrimsoord. Vanwege de coronacrisis zal de feitelijke
uitreiking van de koninklijke medaille op een later
tijdstip plaatsvinden.
Henk Erinkveld (72) was één van de zes mensen uit
onze gemeente Gulpen-Wittem die koninklijk werd
onderscheiden. Een andere van die zes was de in
Wittem en omstreken ook bekende Guil Lemmerlijn
uit Slenaken, die als voorzitter van de stichting Gemeentelijke Ziekendag Gulpen-Wittem al vele jaren
betrokken is bij de organisatie van deze ziekendag in
Wittem. Burgemeester Ramaekers had er voor gekozen om de zes gedecoreerden zelf op te zoeken;
ze deed dat met haar eigen inmiddels zeer bekende
oranje auto. Haar man Paul vervulde daarbij de rol
van chauffeur.

Voedselbank

In de Gerarduskapel van Klooster Wittem is sinds
kort een verzamelpunt voor de Voedselbank. Er
staat een boodschappenkrat waar mensen hun gaven in kunnen doen. Vanuit Klooster Wittem wordt
er dan voor gezorgd dat de spullen bij het centrale
punt van de Voedselbank Zuid-Limburg terecht komen. De Voedselbank heeft het extra moeilijk in
deze coronatijd.
Hotels en restaurants zijn gesloten, dus die hebben
nu geen overschotten om aan de voedselbank te

geven. Ook allerlei andere bedrijven zijn gesloten
of werken maar op halve kracht. Maar juist in deze
tijd is de vraag naar voedselpakketten groot. En die
vraag wordt de komende tijd alleen maar groter, zeals mensen hun werk of inkomen verliezen. Klooster
Wittem beveelt de Voedselbank-krat dan ook graag
bij allen aan!

Corona-maatregelen

Klooster Wittem volgt uiteraard de richtlijnen zoals
die in ons land zijn aangegeven door het RIVM. Dat
betekent dat de kerk en de kapellen voor individueel bezoek geopend kunnen blijven maar dat men
wel 1,5 m afstand moet houden. De receptie is van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
open. De Kloosterboekwinkel is van dinsdag tot en
met vrijdag en op zondag open van 10.00 tot 16.30
uur. Ook hier gelden natuurlijk de gebruikelijke
maatregelen. De zondagse viering van 11.00 uur is
elke week te volgen via www.kloosterwittem.nl/live.

Overleden

In de afgelopen periode overleden twee ook in Wittem bekende paters redemptoristen. Beide sterfgevallen vonden plaats in de seniorencommuniteit van
de redemptoristen in Boxmeer. Op 1 april overleed
pater Gerard Rottink. Hij was met 101 jaar de oudste redemptorist van de Clemensprovincie. Pater
Rottink was een groot aantal jaren werkzaam in verschillende Duitse bisdommen. Op 10 april overleed
pater Bas Mulders op 88-jarige leeftijd. Hij was ruim
vijftig jaar missionaris in Suriname, waar hij ook viceprovinciaal was.

Clemensfeest afgelast

Voor de redemptoristen in het algemeen en in
Oostenrijk in het bijzonder zou 2020 een geweldig
feestjaar worden. Het hele jaar door zouden er in
het hele land activiteiten plaatsvinden in het kader
van het feit dat Clemens Hofbauer tweehonderd
jaar geleden is overleden. Met name in Wenen waren vrijwel elke week activiteiten gepland. Geen
wonder, want de populaire Clemens is al sinds 1914
de stadspatroon van de stad. Maar corona gooide
roet in het eten. De festiviteiten in dit eerste halfjaar
gaan sowieso niet door. En voor het najaar is het ook
allemaal zeer onzeker. Er is overigens een opmerkelijke parallel met de situatie van ruim honderd jaar
geleden. In 1914 werd Clemens stadspatroon van
Wenen, maar ook toen moesten, door het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog, de vele geplande activiteiten worden afgelast. Die festiviteiten vonden
toen uiteindelijk plaats in 1920, tegelijk met de viering van de honderdste sterfdag van Clemens. Ook
nu hopen de redemptoristen dat de festiviteiten op
een later tijdstip alsnog kunnen plaatsvinden!
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Wie is die Heilige Corona?
Totdat de wereld geconfronteerd werd met het coronavirus was de Heilige Corona totaal in de vergetelheid geraakt. In Nederland spreken wij over coronavirus, maar met corona wordt feitelijk de familie
bedoeld, waartoe het virus behoort dat nu een pandemie heeft veroorzaakt; het betreft een tot voor
kort onbekende variant die de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Corona is het Latijnse woord voor ‘krans’;
de coronavirussen danken hun naam aan een krans
rond de virusdeeltjes. Al gauw nadat de pandemie
was uitgebroken, dook in de sociale media de Heilige Corona op. Nooit van gehoord, maar ze behoort
dus wel tot de schare van heiligen. Wie was deze
Corona eigenlijk?

Om te beginnen een nuchtere vaststelling: er zijn
maar weinig gegevens over haar te vinden. De lexicons van heiligen bijvoorbeeld vermelden haar niet
eens. En de verhalen op internet over deze martelares lopen ook nogal uiteen. Ze zou geleefd hebben
van 160 tot 177. Haar naam wordt verbonden met
ene Victor van Damascus, een Romeinse soldaat
die vanwege zijn christelijke geloof werd terechtgesteld. Zijn ogen werden uitgestoken en vervolgens
werd hij onthoofd. Corona, een jong meisje, stond
hem bij tijdens deze marteling. Zij troostte hem en
moedigde hem aan om vol te houden.
Vanwege haar hulp aan Victor werd ze vervolgens
zelf ook gearresteerd en eveneens ter dood veroordeeld. Haar marteldood, die vermoedelijk verzonnen is, zou eruit bestaan dat ze aan twee met touwen neergebogen palmbomen werd vastgemaakt.
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De palmbomen werden vervolgens losgelaten waardoor ze in tweeën zou zijn gerukt. Ze wordt daarom
ook wel afgebeeld met aan weerskanten palmbomen.
De relieken van Victor en Corona worden vereerd
in het Zuid-Tiroler stadje Feltre en in de Italiaanse
plaatsen Osimo en Otricoli. Ook zijn er relieken in
Aken en Praag terechtgekomen. In de Middeleeuwen was Bremen bedevaartplaats; nu wordt SintCorona nog aanbeden in Oostenrijk en het oostelijk
deel van Beieren. Het plaatsje Sankt-Korona, vlakbij
Passau, is een naar haar genoemd bedevaartsoord.
De heilige Corona wordt vereerd als patrones van
financiële zaken, waaronder ook gokken en schatzoeken! Daarnaast wordt ze aangeroepen door slagers en houthakkers; dat laatste houdt dan weer
verband met de wijze waarop ze werd gedood.
Wikipedia meldt dat persbureau Reuters de grotendeels vergeten heilige opnieuw bekend maakte in
relatie met de coronapandemie. Maar het meldt
daarbij óók dat het persagentschap flink de fout inging om haar als patroonheilige tegen epidemieën
op te voeren. Maar ja: op Facebook dook dan weer
een bidprentje op, waarop de heilige Corona toch
echt wordt gezien als beschermheilige tegen pest
en besmettelijke ziekten met op de achterkant onderstaand gebed…
Als de wereld haar nu massaal gaat aanroepen tegen
het coronavirus wordt ze vanzelf gesanctioneerd als
beschermheilige tegen epidemieën, zo gaat dat met
heiligen! Wat betreft de economische gevolgen van
de crisis (geld en gokken) zitten we bij haar natuurlijk al in de goede richting, want daarin is ze voor ons
nu in ieder geval al een voorspreekster…!

Almachtige God, die de zonden van Uw volk vergeeft en al haar gebreken heelt, U, die Uzelf de
Heer, onze Geneesheer noemt, en Uw geliefde
Zoon gezonden heeft om onze ziektes te dragen,
zie op ons neer, die nederig voor U staan. We bidden U in deze tijd van epidemie en nood, gedenk
Uw liefde en goedheid, die U altijd weer opnieuw
aan Uw volk getoond heeft in tijden van verdrukking. Zoals U genadig neergezien heeft op de
verzoening van Aaron en de uitgebroken plaag
een halt toegeroepen heeft, zoals U het offer van
David aangenomen heeft en de verderfengel bevolen heeft zijn hand terug te trekken, neem zo
ook nu ons gebed en offer aan en verhoor ons
naar Uw Barmhartigheid. Wend deze ziekte van
ons af, laat hen die erdoor getroffen zijn, weer
genezen, bescherm hen die door Uw goedheid
tot nu toe ervan bewaard zijn gebleven, en laat
de plaag niet verder om zich heen grijpen.

‘Kloosterlijke stilte in Wittem is een vreemde ervaring’

Dagboek in coronatijd
Elk jaar leg ik in een fotojaarboek de voornaamste
momenten vast uit mijn Wittems leven. Op de voorkant komt steeds een foto van een markant moment van dat jaar. Nu al weet ik dat de voorkant van
jaarboek 2020 iets laat zien van de coronacrisis. Een
echt dágboek houd ik niet bij, maar toen Jef Brauers
vroeg om een persoonlijke impressie te geven van
hoe ik deze tijd beleef, heb ik enkele ervaringen geordend rond een aantal data.

Dinsdag 25 februari. Waar begin ik mijn dagboek?
Twee dagen vóór de eerste besmetting in Nederland (Loon op Zand) was er al een net over de grens,
in de gemeente Gangelt (D). De dagen erna volgden
daar nog enkele tientallen. Echt dichtbij kwam de
bedreiging een week later. Onder de eerste slachtoffers aan déze kant van de grens was een 73-jarige
neef van huisgenote Ageeth… Daarna zijn vrouw, en
weer later zijn broer die ook zijn overbuurman was.
Opgenomen op de IC. Angstige weken volgden. Beide broers zijn inmiddels overleden… Ik kende ze niet
persoonlijk; het verdriet blijft een beetje buiten mijn
blikveld, maar het gevoel dat er onzekere, angstige
tijden aanbreken neemt met de dag toe.
Maandag 9 maart. Op een persconferentie doet
premier Rutte een oproep om hygiënische voorzorgsmaatregelen te nemen: handen wassen en elkaar geen hand geven. Prompt doet hij dat laatste

wél. Hij en wij deden er wat lacherig over. Ja, toen
nog wel… De man naast hem zagen we toen voor
het eerst; daarna heel vaak: Jaap van Dissel, directeur van het RIVM. Nee, voor mij was dat niét de
eerste keer. Ruim twee jaar geleden maakte hij op
een congres in Paramaribo namelijk de uitslag bekend van het onderzoek naar het DNA van Peerke
Donders. Al in 2013 had hij het graf mogen openen
van de zalige redemptorist, omdat hij en andere wetenschappers zich afvroegen: ‘Heeft Peerke Donders
na dertig jaar leven tussen leprapatiënten werkelijk

geen lepra onder de leden gehad?’ Zij deden vervolgens uitvoerig onderzoek naar mogelijke leprabacillen in het botweefsel, maar vonden niets. Als ik hem
nu zie staan naast de premier, denk ik vaak terug
aan zijn zeer zorgvuldige voordracht in Suriname. En
ik weet: wat hij vertelt is geen slag in de lucht…
Zondag 15 maart. Groot feest: de 200e sterfdag van
de H.Clemens Maria Hofbauer. Vooral in Wenen was
rond de stadspatroon een grootse viering gepland
in en rond de St. Stephansdom. Ik heb te doen met
mijn collega’s daar: vele maanden van voorbereiding
lopen uit op een grote teleurstelling. Het coronavirus slaat wereldwijd toe. En ook in ons land worden
de maatregelen strenger. Vanaf vandaag zijn er geen
publieke vieringen meer in onze kerk; wel een viering online om 11.00 uur. Jelle zorgt voor een mooie
uitzending via you tube, maar het is natuurlijk heel
vreemd om voor een lege kerk te preken. Zouden
er mensen kijken? Het zouden er zo’n 40 zijn, oplopend tot 100. ‘Uitzending gemist’ zorgt daarvoor.
Het heeft ook wel iets leuks aan spanning en onwennigheid, maar nu we al zeven, acht zondagen zo
bezig zijn, ga ik toch het ‘live’ contact met kerkgangers vóór mij missen. Komen de thuisblijvers straks
weer gewoon terug, als alles weer ‘normaal‘ is?
Vrijdag 20 maart. Het zou vandaag de ‘Dag van de Pelgrim’
zijn, een grote ontmoetingsdag,
door Klooster Wittem aangeboden aan de jubilerende Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden die vandaag precies 25 jaar
bestaat. Ik had me er echt op verheugd: een dag
met mensen en organisaties die ‘iets hebben’ met
pelgrimeren. Zo’n evenement betekent nerveuze
bedrijvigheid: is alles goed geregeld met inleiders,
muzikanten, bezoekers? Maar alles moest worden
afgezegd. Dat zou precies een maand later ook gelden voor de ‘lezersreis’ van het jubilerende Gerardus Magazine: ruim zeventig mensen verheugden
zich al op een reisje naar Gent. Beide dagen is het
prachtig weer. In mijn fantasie zie ik de deelnemers
volop genieten. Des te pijnlijker is de stilte die daarvoor in de plaats komt. Maar dan denk ik aan de
pijn van de échte slachtoffers, en relativeer ik dat
alles weer.
Pasen 2020
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen noemen we
ook wel het ‘Triduum Sacrum’ de drie heilige dagen.
Dat werden ze ook, maar heel anders dan gepland.
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● Tegen de regels in breng ik op Witte Donderdag de
H.Communie aan een oude, alleenwonende dame
in ons buitengebied. Ze verheugde zich erop en was
bang dat ik niet zou komen. Wel had ze op de buitendeur met beverige letters geschreven: ‘Kom binnen! Maar wel 1,5 m afstand houden en eerst handen wassen’. Het was een fijn, ja een heilig moment,
samen.
● Op Goede Vrijdag dit keer geen Kruiswegwandeling van de SPV. Dit jaar zou die gaan naar het kruiswegpark in Roermond, maar we zijn gedwongen
thuis te blijven. Het ‘gat’ wordt nu gevuld door de
bisschop, uitgezonden door KRO-TV. Ik had dus ‘vrij’
en kon gewoon in de kerk zitten en mediteren bij
de kruiswegafbeeldingen op het scherm en via internet: een rustig en heilig moment.
● Op Paaszaterdag zouden er twee paaswakes
zijn. Eentje, met een kinderdoop, ging niet door.
De andere, waarin een volwassen man zou worden gedoopt, wél; maar de doop tijdens de viering
moesten we helaas schrappen. Maar de man had er
helemaal naar toegeleefd om met Pasen gedoopt
te worden. Dat gebeurde nu op paaszondagmiddag
in zeer kleine kring. Van Heerlen op weg naar Wittem werd hij aangehouden: ,,Toeristen worden niet
toegelaten.” ,,Ik word in Wittem gedoopt, en dat
pakken jullie me niet af!” Hij mocht gelukkig door.
Een neef die als doopgetuige zou optreden, woont
in België en kon dus niet komen. Huisgenoot Jelle
kreeg die eer. De doop werd een ontroerend, intiem
en heilig moment. Dus toch een ‘Triduum Sacrum’.
Paasmaandag 13 april. Prachtig weer! In andere jaren is het een van de topdagen in en rond kerk en
kapellen, vooral met toeristen en dagjesmensen die
toch minstens even een kaarsje komen aansteken in
Wittem. De ‘lockdown’ van het Heuvelland houdt
ze weg. Ook door de week is er stilte: nauwelijks
mensen in huis, receptie en boekwinkel zijn maar
spaarzaam open. Na pas realiseer ik me dat ‘kloosterlijke stilte’ voor Wittem een vreemde ervaring is.
De zusters van Partij zijn eigenlijk altijd in stille quarantaine; ik zou daar niet aan kunnen wennen.
Donderdag 16 april. Ik ontvlucht vandaag de ‘intelligente lockdown’. Ik heb een afspraak in Rotterdam
met Toine, een Limburgs ‘jong’ die in 2018 met medestudenten van de TU Delft in Australië de Solar
Challenge won: een race van 3000 km puur op zonne-energie. En nu werkt hij in een fabriek die binnenkort vliegende auto’s in productie neemt. Een
interview voor het Gerardus Magazine in de serie
‘Je bent jong en je wilt wat’. Heerlijk om het eens
niet te hebben over corona, maar een enthousiasteling te horen praten over zijn toekomstdromen.
Lees de volgende Gerardus Magazine! Rijdend door
‘Holland’ tussen hoge woonflats door, denk ik: ‘Wat
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ben ik toch bevoorrecht niet op 8 hoog opgesloten
te zitten, maar in een zeer ruim klooster te wonen
met veel natuur rondom.’

Zaterdag 18 april. Precies een week geleden bezweek goede collega en vriend René Graat aan het
vermaledijde virus. Na enkele weken tussen hoop
en vrees moeten drie parochiegemeenschappen
hun geliefde pastoor ten grave dragen. Met twee
collega’s van de SPV loop ik nu de ochtendwandeling die we elk jaar op 1 februari lopen naar Noorbeek, waar René ons steeds opwachtte bij de Brigidabron om samen naar de kerk te trekken. Nu doen
we dat ook, maar met hem op een boerenkar, voortgetrokken door drie trekpaarden en begeleid door
de drie jonkheden: via ‘zijn’ kerken in Noorbeek en
Reijmerstok naar Banholt voor de besloten begrafenis. Mensen staan stilletjes en met een traan langs
de kant, op gepaste afstand van elkaar. Wat een indrukwekkend rouwbetoon vanuit een kostbare traditie. De foto van de rouwkar door de velden wordt
de cover van jaarboek 2020.
Vrijdag 24 april. De burgemeester van onze gemeente belt: of ik thuis ben, en of ik even naar de
voordeur wil komen. Ze staat met een stralende
lach op de stoep. ,,Het heeft onze Koninklijke Hoogheid behaagd…...” Nee, het lintje komt later; in plaats
daarvan een tas met een vlag en een fles champagne.

Het wordt een omhelzing op afstand en ze rijdt in
haar oranje ‘lintjesauto’ alweer naar de volgende
gedecoreerde in de gemeente. Inmiddels zijn uit alle

hoeken en gaten de bedenkers van het complot samengekomen en de fles champagne is dus geen lang
leven beschoren. Later begrijp ik dat de uitreiking
van de onderscheiding was gepland op 20 maart, de
‘Dag van de Pelgrim’. Jammer dat dat toen niet kon,
want dan ware duidelijk geweest dat het lintje ook
een onderstreping was van 25 jaar samenwerking
van pelgrimerende wandelaars in de SPV. Zij en huisgenoten hebben een maand lang hun mond moeten
houden. Het is hen gelukt!
Zondag 26 april. Huisgenote zuster Regina is vandaag precies 50 jaar kloosterlinge, waarvan de laatste vijf jaar in Wittem. Juist nu we bijna altijd thuis

zijn, zien en waarderen we dat zij en allen een eigen,
onmisbare schakel zijn in de communiteit. Ze verdient een mooi feest met veel dierbaren om haar
heen. Het wordt een besloten viering met hier en
daar iemand in de kerk. Daarna toch een feestelijk
diner van Monique met de zes huisgenoten plus
twee ‘buitenleden’ van de communiteit, maar wel
ruim van elkaar gezeten aan twee tafels. Wanneer
kan alles weer in spontane gezelligheid? Een vraag
die velen bezig zal houden in de huidige anderhalvemetersamenleving.
Henk Erinkveld

Over de grens ...
In deze rubriek trekken we letterlijk de grens over. Om daar te kijken op welke
wijze ‘de kerk’ er zich ontwikkelt, om bijzondere mensen te ontmoeten of om
een kijkje te nemen bij opvallende plaatsen. Vandaag gaan we ‘overzee’, naar
Amerika, waar door de ‘Barna Group’ een jarenlange studie is gedaan naar het
christendom in dat land. De Barna Group is naar eigen zeggen een onafhankelijke, evangelisch georiënteerde beweging. Amerika, land van tegenstellingen:
óók in het beleven van de religie…

Kerkbezoek in 20 jaar tijd gehalveerd, maar de bijbel is onverminderd populair
Terwijl in twintig jaar tijd het aantal praktiserende
christenen in de Verenigde Staten is gehalveerd, is
een aantal ándere christelijke gebruiken verrassend
genoeg stabiel gebleven of zelfs versterkt. Zo bidt
vandaag de dag zo’n 70 procent van alle christenen
elke week tot God; het aantal mensen dat elke week
in de bijbel leest is nu zelfs méér dan twintig jaar
geleden. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat de
‘Barna Group‘ heeft uitgevoerd. In dat onderzoek
heeft men vanaf 1996 elk jaar 100.000 willekeurig
gekozen christenen een aantal vragen voorgelegd.
Vanaf 2000 vertaalt de onderzoeksgroep de resultaten van die enquêtes naar concrete cijfers. En
die geven vaak een opmerkelijk inzicht in de wijze
waarop de mensen in Amerika hun religeuze leven
invullen.
In die twintig jaar is het aantal praktiserende christenen zo goed als gehalveerd. In 2000 beschouwde
ongeveer 45 procent zich nog als praktiserend christen, nu is dat nog maar 25 procent. Voor de duidelijkheid: dan gaat het in een immens groot land als
de Verenigde Staten nog steeds om ongeveer 80
miljoen mensen. Daarmee is Amerika in vergelijking
met veel andere (westerse) landen nog steeds een
positieve uitzondering. Volgens het bureau blijkt uit
het onderzoek vooral ook de noodzaak dat de kerkelijke autoriteiten zich veel meer dan vroeger moeten
bekommeren om het deel dat nu nog daadwerkelijk
actief is in de kerk.

Belangrijke vraag bij het onderzoek is natuurlijk: wie
beschouw je nu precies als praktiserend christen?
De ‘Barna Group’ hanteert daarbij eenvoudige, maar
wel duidelijke uitgangspunten: a) het geloof moet
een belangrijke rol in je leven spelen; b) je moet in
de vier weken voorafgaand aan het onderzoek naar
een viering in de kerk zijn geweest.
De binding met de kerk wordt bijna overal in de wereld heel vaak afgeleid van het aantal keren dat gelovigen de kerk bezoeken. Dat aspect weegt ook in
Amerika zwaar. Tien jaar geleden, in 2009, bereikte
het kerkbezoek met 48 procent van de christenen
een hoogtepunt, maar vanaf dat moment daalt het
vrij consequent elk jaar, tot 29 procent in dit jaar. Ter
vergelijking: in de jaren negentig kwam dat aantal
nooit onder de 40 procent.
Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat een
aantal andere aspecten nog steeds een vast wekelijks gebruik is in het religieuze leven van de Amerikaanse christenen. Zo bleek dat eind jaren negentig
34 procent van de deelnemers aan het onderzoek
wekelijks in de bijbel las; nu – in 2020 – is dat zelfs
een procent méér. Ook het aantal mensen dat minimaal een keer per week in gebed tot God gaat, is
met 70 procent nog steeds zeer groot. Al moet daar
wel aan worden toegevoegd dat dat wel zo’n 13 procent minder is dan in de beginperiode van het onderzoek rond 2000.
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Klooster verkocht

We hebben er lang op gewacht, maar uiteindelijk
is het er toch van gekomen. Op dinsdag 21 april is
het koopcontract getekend! Op die ochtend werd
door provinciaal Jan Hafmans, namens de redemptoristen, en Carlus Lenferink van de Lenferink Groep
het (ver)koopcontract van Klooster Wittem ondertekend. Hierbij waren naast enkele andere betrokkenen, ook rector Henk Erinkveld en huisgenoot Jelle
Wind aanwezig.

Samen verbinden
Sinds de start van mijn werkzaamheden bij Klooster Wittem, eind
januari, heb ik in vele contacten
en gesprekken een goede indruk
gekregen van de ontwikkelingen
die Klooster Wittem in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Ontwikkelingen die de organisatie
gevormd hebben tot een belangrijk middelpunt voor
geloofsbeleving, pelgrimage en zingeving. Jaarlijks
verwelkomen wij vele duizenden bezoekers in kerk en
kapellen, niet alleen persoonlijk maar ook via onze
website en social media.
Toch is het goed bij tijd en wijle stil te staan bij alles
wat bereikt is, en te reflecteren op onze rol in bredere
maatschappelijke context. Naast het feit dat ‘Wittem’ voor velen van oudsher een vertrouwd begrip is
(geworden), zien wij bij bezoekers ook een behoefte
aan meer eigentijdse vormen van geloofsbeleving en
zingeving. En vinden organisaties uit het maatschappelijke veld (welzijn, charitatieve instellingen, hulporganisaties, etc.) en Klooster Wittem elkaar steeds
vaker in een vorm van samenwerking. Een samenwerking die verbindt op basis van gemeenschappelijke waarden, in een visie ook op een rol midden in
de samenleving.

Jan Hafmans benadrukte dat het klooster al 184
jaar door de congregatie in gebruik is en dat er vele
honderden mensen gewoond en gewerkt hebben of
hun opleiding hebben gekregen. Het voelt vreemd
het eigendom over te dragen en tegelijkertijd als redemptoristen het pastorale werk voort te zetten. De
nieuwe eigenaar Carlus Lenferink benadrukte dat
wat hem betreft alleen het eigendom in andere handen is overgegaan. Hij hoopt dat de redemptoristen
mét enkele nieuwe huurders hun werkzaamheden
kunnen blijven voortzetten, zoals ze dat nu van plan
zijn.
Met de verkoop – de overdracht zal rond 1 juli
plaatsvinden – kunnen we nu inderdaad de verdere pastorale plannen voor een Wittem ‘op bescheidenere schaal’ voortzetten. Hopelijk kan er na de
zomer met de noodzakelijke verbouwingen begonnen worden, zodat nog voor het nieuw jaar er een
vernieuwd Pelgrimsoord Klooster Wittem is.
Binnenkort komt er een kleurrijke brochure ‘Kloostter Wittem vernieuwt’ uit. Die willen we breed verspreiden om te laten zien dat we ondanks de verkoop (eigenlijk juist dankzij de verkoop) ons werk
blijven voortzetten in de traditie van de redemptoristen. In de brochure staat ook een interview met
de nieuwe eigenaar.
Jelle Wind
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Met de aanstaande overdracht van Klooster Wittem
breekt een nieuwe periode aan. Met de brede maatschappelijke rol die Klooster Wittem voor zichzelf
ziet, bouwen wij aan onze toekomst. Klooster Wittem vernieuwt! En die vernieuwing krijgt langs twee
hoofdlijnen meer en meer vorm:
Op het inhoudelijke vlak ontwikkelt Klooster Wittem
activiteiten, die we baseren op vier belangrijke pijlers: 1) Liturgie en verkondiging; 2) Bedevaart en
pelgrimage; 3) Spiritualiteit en zingeving in kunst en
cultuur, 4) Educatie: delen en ontwikkelen van kennis.
De verdieping van de rol van Klooster Wittem in de
samenleving vormt dan de tweede hoofdlijn. Verankering in die samenleving kan alleen dán succesvol
zijn, als activiteiten met en door mensen in de samenleving worden gecreëerd en tot stand gebracht. Een
uitnodiging dus om mee te denken, mee te ontwikkelen én samen tot stand te brengen!
Het is onze overtuiging dat juist die vorm van participatie van en door vrijwilligers de betrokkenheid
en verbondenheid met Klooster Wittem in de huidige
samenleving vergroot en levend houdt.
Samen verbinden dus!
Han Willemsen, interim-directeur

Kloosterschatten (13)

Alfonsus in de godslamp

Na de vernieuwingen van de kloosterkerk kregen
we enkele keren de kritische vraag: ,,Waar is de
godslamp gebleven? Die komt toch wel terug?” We
hadden weliswaar een godslamp zonder houder geplaatst op het hoogaltaar zelf, maar kerkbezoekers
wilden de grandeur van de lamp terugzien die nu
eenmaal hoort bij de barokke pracht en praal van
het hoogaltaar!

In katholieke kerken duidt de ‘eeuwig’ brandende
vlam bij het tabernakel aan dat er zich in het tabernakel geconsacreerde hosties bevinden. Wellicht is
dit het meest kenmerkende onderscheid met het
interieur van een protestantse kerk. Als de ciborie
met de zogenaamde heilige Reserve van hosties niet
aanwezig is in het tabernakel, brandt de godslamp
niet. De godslamp is misschien een echo van het
gebruik in de vroegchristelijke tijd om op de martelaarsgraven een brandende lamp te plaatsen. Of
misschien kent het gebruik van de lamp nóg oudere
wortels in de menora, de zevenarmige kandelaar die
permanent brandde in de tempel van Jeruzalem.
Het hangen van een godslamp bij het tabernakel
is opgekomen in de Middeleeuwen door de opkomende verering van het ‘sacrament des altaars’,
zoals de hostie wel werd aangeduid. Er ontstond
in die tijd een ‘realistische’ kijk op de eucharistie:
brood en wijn werden door de consecratie letterlijk
getransformeerd in lichaam en bloed van Christus.
Gelovigen voelden zich onwaardig (“Heer ik ben niet
waardig…”) de communie te ontvangen; ofwel zij
huiverden uit grote eerbied voor het sacrament van-

wege een scrupuleuze nederigheid, ofwel vanwege
een onmetelijk schuldgevoel door hun vermeende
zondigheid. Zo ontwikkelde zich de devotie voor het
sacrament, in het Lof en de sacramentsprocessie.
Het zien van de hostie in de monstrans ging langzamerhand de communie vervangen en werd er op de
duur mee gelijk gesteld.
Een andere godslamp
Enkele praktische bezwaren deden ons besluit vertragen om de godslamp terug te hangen in de kerk.
De geelkoperen lamp die er hing, combineerde qua
kleur best goed bij het vergulde beeldhouwwerk van
het hoofdaltaar, maar wij vonden hem qua vormgeving wat pompeus. Paste hij nog wel in de nieuwe
situatie op het oude priesterkoor, in combinatie met
het beeldscherm?
Maar in de sacristie bevond zich nog een zilveren
godslamp, die vroeger alleen met hoogfeesten uit
de kluis kwam. Dat gebeurde evenwel de laatste jaren niet meer. Is dat gebruik van het wisselen van
de godslamp er van meet af aan geweest? De koperen lamp is gedateerd op 1847, de zilveren lamp op
1844, dus halverwege de negentiende eeuw waren
er al twee godslampen. Pater H. Mosmans, die een
boek over het klooster publiceerde naar aanleiding
van het gouden jubileum van de redemptoristen in
Wittem, suggereert wel dat de zilveren godslamp
alleen bij de grote feestdagen (die werden gevierd
‘met buitengewonen luister en plechtigheid’) werd
opgehangen, maar zeker is het niet. Uiteindelijk
hebben we er voor gekozen, om de veel sierlijkere
zilveren godslamp permanent in de kerk te hangen.
Voor veel kerkgangers zal deze lamp dus een nieuw
element zijn. Ze is waarlijk een pronkstuk dat gezien
mag worden en ze vormt nu een mooi ensemble
met de zilveren kandelaars.
De zilveren godslamp
Hoe is de zilveren godslamp in Wittem gekomen?
Vrome katholieken uit ’s-Hertogenbosch hebben de
lamp geschonken naar aanleiding van een volksmissie die de paters in de Brabantse hoofdstad hadden
gehouden in 1843. Deze schenking was voorwaar
een getuigenis ‘van genegenheid en dankbaarheid’,
zo meldt Mosmans. De 69 cm hoge godslamp had
ƒ 1600,- gekost; kennelijk had de inzameling zóveel
geld opgebracht dat er ook nog voor ƒ 600,- aan olie
werd toegevoegd (Mosmans geeft deze bedragen
andersom, maar dat zal zeker op een vergissing berusten; het zilver zal toch duurder geweest zijn dan
de olie).
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Een deputatie bestaande uit
vier voorname heren bood
in 1844 de lamp aan in Wittem (de kerk was juist in
1842 opnieuw gewit), op de
vooravond van het feest van
Alfonsus. De stichter van
de redemptoristen troont
centraal in deze fraaie godslamp. Daarboven bevindt
zich een schijf om de kettingen te geleiden, met daarop
drie engeltjes die respectievelijk een kruis, anker en
hart dragen, verwijzend naar geloof, hoop en liefde,
de symbolen die we al kennen van de grote figuren
rond het tabernakel op het hoogaltaar. De kettingen
met bijzonder gevormde schakels eindigen in een
kroon.
Onder Alfonsus vertoont de lamp vier reliëfs met de
patroonheiligen van de toenmalige parochies van
’s-Hertogenbosch: Johannes de Evangelist met adelaar (patroon van de kathedraal), Petrus, Catharina
en Jacobus major. Verder treffen we de tekst aan:
“pIIs gratlsqVe / MentlbVs sIjLVae DVCIs / VsqVe
LVCeblt” (vertaald: ‘steeds zal zij branden door de
vrome en dankbare harten van ’s-Hertogenbosch’).
De hoofdletters in de zin vormen in Romeinse cijfers
een chronogram dat wijst op het jaartal 1843.
De Bossche volksmissie van 1843
Vanwaar kwam toch het enthousiasme van de Bosschenaren om een godslamp te schenken? In 1843
waren maar liefst veertien paters-redemptoristen
op uitnodiging van de apostolisch vicaris Henricus
den Dubbelden in ’s-Hertogenbosch neergestreken
voor een volksmissie. Van Dubbelden had toentertijd in opdracht van de paus de leiding over het bisdom in wording, dat in 1853 met het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie gesticht zou worden. Gedurende vijftien dagen hielden de paters in de vier
parochiekerken een intensieve serie van godvruchtige preken waarin gehamerd werd op de beoefening van de christelijke deugden. De redemptoristen
stonden bekend om deze strenge missies en de beroemdste prediker was onmiskenbaar pater Bernard
Hafkenscheid, van wie we in het klooster vele portretten hebben en die in de tuin met een standbeeld
is vereeuwigd.
’s-Hertogenbosch was toen de ideale plaats voor
zo’n volksmissie. Het leven was er voor velen zwaar.
Iets minder dan de helft van de bevolking leefde op
of onder de armoedegrens. De lonen in de stad bleven achter in vergelijking met de rest van Nederland;
in de nijverheid liep de ontwikkeling sterk terug. Zedelijk verval lag op de loer! Daarnaast was ’s-Herto10

genbosch een zeer katholieke stad: bijna 83% van de
meer dan 20.000 inwoners was katholiek. De volksmissie was bedoeld om vernieuwing te brengen in
het godsdienstig en zedelijk leven in de parochies.
Maar liefst zestig pastoors uit de omgeving kwamen
naar ’s-Hertogenbosch om de paters te helpen bij
het biechthoren. De preken van de paters sloegen
aan bij de bevolking en hadden het effect van een
schoktherapie. De Bosschenaren verlieten de kerk
met het goede voornemen om voortaan een betere
katholiek te zijn. Sommige mensen kwamen openlijk tot inkeer, zoals een bordeelhoudster die enkele
van haar huizen sloot! Een andere Bosschenaar verbrandde openlijk zijn ‘slechte’ boeken en zijn bustes
van Voltaire en Rousseau!
Alfonsus en het sacrament
Alfonsus de Liguori, die een eeuw eerder leefde in
Zuid-Italië, benadrukte dat Christus zijn liefde tot
het uiterste toe schenkt in de eucharistie; in de
communie, het nuttigen van de hostie, wordt de
gelovige één met Hem. Voor Alfonsus was de oude
katholieke gedachte van de blijvende aanwezigheid
van Christus in de hostie (dus ook nog ná de Heilige
Mis) een onomstreden werkelijkheid: dus wie kan er
beter in die Godslamp tronen? Hij schreef hierover
zijn kleine boekje ‘Bezoeken aan het allerheiligste
sacrament’. Voor gelovigen die om wat voor reden
de communie niet kunnen ontvangen, propageerde
Alfonsus de zogenaamde ‘geestelijke communie’,
waarin je je ook kunt verenigen met Christus.
Juist in onze tijd van de coronacrisis, waarbij gelovigen verstoken blijven van het bijwonen van de
eucharistie, is de geestelijke communie weer actueel. Alfonsus schreef een gebed om het verlangen
te sterken naar de vereniging in de communie. Dat
gebed wordt tot op de dag van vandaag wereldwijd
gebeden, al weten vele gelovigen waarschijnlijk niet
meer dat dit door Alfonsus is geschreven. Hoewel
de taal misschien niet meer helemaal de onze is, is
het wellicht voor velen een herontdekking in deze
moeilijke tijd van ‘eucharistisch vasten’:
“Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament
persoonlijk tegenwoordig bent.
Boven alles heb ik U lief, en daarom
zou ik U zo graag in mijn binnenste ontvangen.
Maar op het ogenblik gaat het niet
en daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart
Ik omhels U alsof U reeds gekomen bent,
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe,
dat ik nog ooit van U gescheiden word.”
Jeroen de Wit

Weetjes-Nieuwtjes
Bidprentjes
De bekende bidprentjes, die voor sommigen begeerde verzamelobjecten zijn, vonden bij het ruime
publiek ingang in de 19de eeuw. En er valt, zo zegt
professor Hans Geybels van de KU Leuven, uit de
evolutie van de prentjes heel wat af te leiden over
hoe wij door de eeuwen heen zijn omgegaan met
het geloof en met de dood.
Al in de 14e eeuw bestonden er prentjes met handgekleurde miniaturen met een heilige of een tafereel
uit de Bijbel, bedoeld om mee te bidden. ,,Dankzij
de uitvinding van de drukpers in het Westen krijgen
die ‘santjes’ dan later grotere verspreiding.”
Vanaf het begin van de 17de eeuw schrijven de
meestal ongehuwde vrouwen die voor priesters de
huishouding doen op de achterzijde van zo’n prentje
de naam van de overleden priester. Daarmee wordt
het bidprentje een doodsprentje waarmee geregeld
gebeden wordt voor het zielenheil van de overledene. ,,Later wordt de achterzijde ook echt bedrukt,
eerst alleen maar bij de adel en hogere geestelijkheid. Tegen de 19e eeuw sijpelt dit door naar de bredere samenleving. Het duurt tot na de uitvinding van
de lithografie dat ook de eerste portretten, vooral
van notabelen, op de prentjes verschijnen. Ook dit
gebruik sijpelt later door naar de hele samenleving.
Tegenwoordig vinden wij op de gedachtenisprentjes
vaak het portret van de overledene.” Hier onder het
prentje bij het overlijden van kardinaal Van Rossum.

Trouwen in Wittem

We vinden het tegenwoordig heel gewoon dat in de kerk
of kapel van Klooster
Wittem huwelijken
worden voltrokken
en uitvaarten worden gehouden. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend
als het lijkt. Uit de kronieken blijkt namelijk dat het
tot 7 september 1960 heeft geduurd voordat ‘Wittem’ toestemming kreeg voor dergelijke erediensten. Op die datum namelijk maakte de toenmalige
pater rector Van Delft bekend dat bisschop Moors
per brief had meegedeeld dat ‘onder bepaalde
voorwaarden bevoegdheid werd verleend aan de
rectoraatskerk voor de inzegeningen van huwelijken en het houden van uitvaarten’. ‘Dit was’, aldus
de kroniek, een ‘dikwijls uitgesproken rechtmatig
verlangen van de rectoraatsbewoners geweest’. Er
was destijds veel lof voor Van Delft, die in stevige
onderhandelingen met het bisdom de machtiging
had verkregen. Het zou overigens nog bijna een jaar
duren voordat in de kerk van Wittem het eerste huwelijk werd voltrokken! En het zou nog bijna 3 jaar
duren voordat ook de eerste uitvaart plaatsvond:
op 23 april 1963 werd weduwe Maria Catharina
Schmetz-Pelzer van de Van Plettenbergweg vanuit
de kerk in Wittem naar het kerkhof in Mechelen begeleid.

Pelgrimsgroep
Individuele bezoekers
en ook groepen komen
sinds jaar en dag om de
meest uiteenlopende
redenen naar Wittem
en vooral ook naar de
heilige Gerardus. Soms
wordt er in de kronieken
van Klooster Wittem
een aparte vermelding
gemaakt van een bijzondere pelgrimsgroep. Zo lezen we in de kroniek van 1 mei 1966 het volgende:
,,De supporters van de voetbalclub Sittardia waren
’s nachts om 01.00 uur te voet uit Sittard vertrokken naar Wittem om hier de hulp van St.-Gerardus
te vragen voor de wedstrijd die op zondagmiddag in
Eindhoven gespeeld zou worden. De club verkeerde
in degradatienood en moest daarom in Eindhoven
winnen. De supporters hoorden de mis van 7.15 uur
in de kapel. Die heilige mis was speciaal voor hun
intentie. Sittardia won ’s middags met 3-1.”
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Een ‘andere’ dodenherdenking
Ik sla de jaarlijkse dodenherdenking eigenlijk nooit
over. Het bij elkaar komen in de Gerarduskapel, de
muziek daar en het vertelde oorlogsverhaal uit een
van onze dorpen, de stille tocht naar de Eyserlinde,
het dodenappel, de kranslegging, de volksliederen
en vooral die twee minuten stilte. Het zorgt ervoor,
elk jaar opnieuw, dat ik die dodenherdenking echt
niet wil missen…..

Een kilometer verderop vuren leden van de schutterij saluutschoten af. Eerder op de dag heeft de Mechelse scoutingclub enkele kratten vol met steentjes
bij het monument op de Eyserlinde gezet. Inwoners
van het dorp hebben in het weekeinde de steentjes
rood-wit-blauw beschilderd. En overal, zoals hier in

Dit jaar was alles anders. Duizenden mensen hebben
zich verheugd op 4 en 5 mei. Eerst de dodenherdenking en dan morgen het feest van de bevrijding, nu
75 jaar geleden. Maar nu ligt er bij het monument
op de Eyserlinde een eenzame krans, neergelegd
door ons gemeentebestuur van Gulpen-Wittem. En

Simpelveld (zie foto), kwamen mensen naar buiten
om samen met de trompettist uit hun straat te herdenken.

in Amsterdam staan onze koning en zijn Maxima op
een bijna leeg plein. En toch, toch zijn de twee minuten stilte om 20.00 uur misschien wel indringender dan ooit….
Waarschijnlijk is er nog nooit op méér plaatsen in
ons land tegelijk het Nationaal Taptoe Signaal zijn
gespeeld dan op deze avond. In bijna alle dorpen
geven muzikanten gehoor aan de landelijke oproep
om dat signaal juist nu, in deze bizarre tijd, te laten
klinken. In ons dorp, Partij-Wittem, doet Ruud Oligschläger dat. De trompettist van fanfare Kunst en
Vriendschap staat op de
foto op een bijzondere
plek, voor het karakteristieke torentje van het
zusterklooster in Partij
waar hij zo aanstonds gaat
spelen. Even voor acht uur
galmt de klank van zijn
trompet indrukwekkend
over het dorp. De twee
minuten die volgen zijn zo mogelijk nog indrukwekkender. Moeder overste Johanna gaf Ruud speciaal
toestemming om op die plek te spelen: ,,Het zijn
bijzondere omstandigheden en dan moeten ook bijzondere dingen gedaan kunnen worden”….
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In Amsterdam speelt op datzelfde tijdstip Limburger
John Bessems van de Marinierskapel het signaal, als
eerbetoon aan de overledenen in de Tweede Wereldoorlog en voor álle slachtoffers van oorlogsgeweld in de jaren daarna. Het signaal zelf is trouwens
al eeuwenoud. Het ontstond al in de zeventiende
eeuw, toen het werd het gespeeld voor de militairen, als teken dat de dag erop zat. Later werd het gebruikelijk om het signaal niet meer te spelen aan het
eind van de dag, maar aan het einde van iemands
leven, en zo werd het een eerbetoon. Eigenlijk is
het niet de bedoeling dat de taptoe zomaar wordt
gespeeld door mensen die geen militair zijn. Maar
vandaag, de avond van een dodenherdenking die in
alle opzichten anders is, is het juist wél de bedoeling
dat zoveel mogelijk muzikanten meedoen. En gelukkig gebeurt dat ook, in het hele land. En meer dan
ooit beseffen we in die paar minuten dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is…..
4 mei 2020, Jef Brauers
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