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,,Het is nu eenmaal een bizarre tijd”, zegt Marijke 
Deen, secretaris van het Gemengd Zangkoor Partij-
Wittem. Het koor vierde vorig jaar op 17 november 
op bijzonder mooie wijze zijn vijftigjarig bestaan, 
luisterde een dikke maand later de kerstvieringen 
op prachtige wijze op en begon daarna enthousiast 
met de voorbereidingen op Pasen. Maar deze voor-
bereidingen bleken helaas voor niets. Want met 
Pasen, 12 april, zat ons land al bijna een maand in 
een ‘intelligente lockdown’ en werd er nergens in 
Nederland nog gezongen. Het virus snoerde ook óns 
koor, sinds jaar en dag door zijn activiteiten één van 
de grootste vrijwilligersgroepen bij Klooster Wit-
tem, letterlijk de mond! 

Vandaag de dag is er in die 
toestand nog steeds geen 
verandering opgetreden. 
,,Twee weken geleden zijn 
we voor het eerst bij elkaar 
gekomen in de klooster-
kerk, om eens met elkaar 
te praten. Hoe staan we 
ervoor? Is er animo om 
de repetities te hervat-
ten, uiteraard onder de 
voorwaarden die in het 
kader van corona wor-
den gesteld? Je moet niet 
vergeten dat ons koor op 
een enkeling na bestaat uit mensen van 70 jaar 
en soms zelfs echt veel ouder. We hebben Marion 
Leurs, trouw lid van ons koor en als burgemeester 
van Stein natuurlijk uitstekend op de hoogte van de 
coronavoorschriften en -maatregelen, gevraagd om 
op die bijeenkomst eerst een algemene uitleg te ge-
ven.” 

Een paar dagen eerder had het bestuur van het koor 
al vergaderd als voorbereiding op de bijeenkomst 
met alle leden. Men was tot de slotsom gekomen 
dat de leden gevraagd zou worden of ze het zagen 
zitten om na 1 september weer voorzichtig te star-
ten met repetities. ,,Al snel bleek op die bijeenkomst 
dat een duidelijke meerderheid van onze leden nog 
altijd erg angstig is. Zeker nu het aantal besmettin-
gen in ons land in de tweede helft van augustus toch 

weer flink is opgelopen. Je merkte aan alles dat veel 
mensen liever nog een tijdje willen afwachten hoe 
een en ander zich ontwikkelt. We komen nu kort 
voor 1 oktober opnieuw bij elkaar. We hebben nog 
steeds de stille hoop dat we met kerst toch weer in 
staat zijn om op de een of andere manier de vierin-
gen op te luisteren.”

Duidelijk is dat er hoe dan ook veel gaat veranderen 
in muziekland. Veel koren in onze regio bestaan nu 
eenmaal grotendeels uit oudere mensen en nu al is 
er - op basis van de berichten die doorspijlen uit de 
wereld van koren en muziekkorpsen - de waarschijn-
lijk terechte vrees dat er de komende tijd behoorlijk 

wat verenigingen 
leden gaan verlie-
zen of, nog erger, 
wellicht gedwon-
gen worden te stop-
pen. ,,Als je tegen 
de tachtig loopt en 
kwetsbaar ben, dan 
is dit voor veel men-
sen hét moment om 
te stoppen, ook al 
doet dat veel pijn”, 
denkt Marijke. Ze 
heeft zelf gelukkig 
nog geen signalen 
gekregen dat leden 

van het koor de pijp aan Maarten willen geven, 
maar het is wel duidelijk dat veel mensen erg voor-
zichtig zijn en dat misschien ook nog wel heel lang 
zullen blijven.

Om een beetje te zien hoe die voorschriften er in 
de praktijk uitzien, werd de bijeenkomst van het 
Gemengd Zangkoor coronaproof gehouden. ,,Con-
form de voorschriften van het RIVM hielden we bij 
onze vergadering uiteraard rekening met het af-
stand houden van elkaar en ook zijn we in een zig-
zag-vorm gaan zitten. Als je dat later bij repetities 
en uitvoeringen óók wilt doen op het oksaal in de 
kerk heb je al een probleem, want daarvoor is daar 
te weinig ruimte. Op het priesterkoor zou het wél 
moeten kunnen.” 

Gemengd Zangkoor hoopt met 
kerst weer te zingen!

Dinsdagavond: repetitie in de kloosterrefter (pre-corona!)
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André, zingende echtgenoot van Marijke, weet in-
middels al wél hoe het werkt, repeteren in corona-
tijd. Behalve in het koor van Partij-Wittem zingt hij 
ook bij het Mechels Vocaal Ensemble, dat repeteert 
in de parochiekerk van Mechelen. ,,Een wezenlijk 
verschil is dat je nu echt voor jezelf staat te zingen. 
Als je, zoals ‘vroeger’, gewoon naast elkaar staat, 
zoek je elkaar bij het zingen als het ware op, je trekt 
je aan elkaar op. Dat is nu totaal anders. Je moet het 
echt helemaal zelf doen. En ook akoestisch is het na-
tuurlijk heel anders als je met alle leden bijna twee 
meter van elkaar af staat.”

Vrijwel alle verenigingen in de muzieksector kampen 
met dezelfde problemen: te kleine repetitiezalen en 
veel mensen die simpelweg bang zijn om weer te 
beginnen. ,,Je zult om te beginnen ieders mening 
moeten respecteren. Zeker voor oudere en kwest-
bare mensen is het een situatie die vaak veel zorgen 
met zich meebrengt. Al hebben ook wij leden die 
wel weer heel graag zouden willen beginnen. Maar 
gelukkig heeft iedereen volop begrip voor de opvat-
ting van de ander.” 

Marijke spreekt uit eigen ervaring, want die ver-
schillende opvattingen komt ze ook tegen bij de 
Zonnebloem-afdeling van Partij-Wittem, waarvan ze 
voorzitter is. ,,We zijn normaal gesproken een van de 
actiefste afdelingen van onze regio, maar ook daar 
ligt nu alles stil. En daar maak je hetzelfde mee als 
bij ons koor. Mensen die het wel weer aan zouden 

durven om weer iets te organiseren voor de cliënten 
die ons natuurlijk zeer dierbaar zijn, en anderen die 
juist erg terughoudend zijn. Dit jaar komen er in elk 
geval ook hier geen nieuwe activiteiten meer.”

Al met al is het een extreem rustige tijd, constateert 
Marijke. ,,Maar ik kan bepaald niet zeggen dat ik het 
ook een léuke tijd vind…..” Bovendien heeft het koor 
door corona al twee leuke activiteiten gemist: de 
gouden bruiloften van de leden Rina en Jo Jacobs, 
en van voorzitter Jo en zijn vrouw Annie Peters. ,,En 
uiteraard zouden we daar maar wat graag hebben 
gezongen… Maar dat moeten we later dan maar 
eens een keertje inhalen….!”, besluit Marijke toch 
nog enigszins optimistisch.

Jef Brauers

Het bezoek aan de kerken en kapellen is deze zomer 
behoorlijk hoog geweest. Er zijn minstens zoveel 
kaarsjes en noveenkaarsen opgestoken als vorig jaar. 
Na de coronadip in het voorjaar hebben veel mensen 
de weg naar Wittem weer weten te vinden. 

Dat geldt nog niet voor het bezoek aan de weekend-
vieringen, dat nog zeer matig is: ongeveer de helft 
van vorig jaar. Tijdens slechts één viering zaten we 
aan het maximum van honderd deelnemers. Dat 
was op 16 augustus toen er een eerste communie 
was van drie kinderen die in totaal zo’n vijftig fami-
lieleden, buren en vriendjes meenamen. 

Wat wel veel bezoekers trok, waren de rondleidin-
gen, wekelijks op woensdag en zaterdag van 11 
tot 13 uur. Vanwege corona kunnen maximaal tien 
mensen per groep meedoen. Bijna steeds zijn er 
twee rondleiders nodig; en enkele keren zijn er ook 
’s middags extra rondleidingen ingelast vanwege 
de vele aanmeldingen. Daarom zullen er ook op de 
woensdagen in september rondleidingen zijn.

Corona-nieuws uit Klooster Wittem
Er is veel interesse voor de ‘coronaproof’ pelgrims-
wandeling naar de reliekschrijn van H.Corona in 
Aken. De regionale pers prees in een paginagroot 
artikel dit ‘pareltje onder de pelgrimswandelingen’. 
Onze Kloosterboekwinkel verkocht binnen enkele 
weken ruim 60 boekjes. De routebeschrijving, met 
veel informatie over wat onderweg te zien is en met 
o.a. ook een ‘gebed in coronatijd’, is ook gratis te 
downloaden via www.spvlimburg.nl. 

Steeds meer mensen in ons land doen een beroep 
op de voedselbank. Zeker in deze coronacrisis ver-
liezen veel mensen hun baan of (een deel van) hun 
inkomen. Klooster Wittem werkt daarom volop mee 
aan de oproep ‘Kom naar de kerk’. Niet alleen om 
er te bidden, maar ook om iets te brengen voor de 
voedselbank. De Gerarduskapel is daarom een inza-
melpunt. Achterin de kapel staat een krat waar men 
(houdbare) voedingsproducten in kan doen. Op 
voedselbanken.nl vindt u trouwens meer adressen 
en ook een lijstje met geshikte producten. Warm 
aan te bevelen!
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Mededelingen 
Website
Nu Klooster Wittem volop in beweging is op weg 
naar een nieuwe situatie is ook de website aange-
past. Daarmee hopen we natuurlijk nog meer be-
langstellenden warm te maken voor een bezoek aan 
de vele bezinnende en inspirerende activiteiten die 
in onze ‘Pleisterplaats voor de Ziel’ plaatsvinden. De 
website heeft een frisse opmaak, met uitvoerige in-
formatie. Kortom, een aantrekkelijke eerste kennis-
making voor de nieuwe bezoeker!

Priesterraad
Op 16 juli werd door mgr. Harrie Smeets van Bisdom 
Roermond een nieuwe priesterraad geïnstalleerd. 
Bij de verkiezingen onder de Limburgse priesters 
kreeg pater Henk Erinkveld de meeste stemmen. 
Datzelfde was vroeger ook al eens pater Ton Reijnen 
overkomen. Wittem ziet dat als een signaal dat on-
der de diocesane clerus Klooster Wittem nog steeds 
gezien wordt als belangrijk centrum voor het pasto-
raat in het bisdom.

Peerke Pad
Op zondag 6 september gaat een zevendaagse voet-
tocht tussen de heiligdommen van twee bekende 
redemptoristen van start: van de heilige Gerardus 
Majella in Wittem naar de zalige Peerke Donders in 
Tilburg-Noord.In totaal wordt er ongeveer 160 km 
afgelegd via landwegen en bospaden door het Geul- 
en Maasdal en door de Belgische en Brabantse Kem-
pen. Elke dag wordt geopend met een pelgrimsge-
bed en wordt stilgestaan bij de bijzondere plekken 
onderweg. Soms wordt in stilte gewandeld. De dag-
etappes zijn tussen 25 en 30 km lang. De tocht staat 
onder leiding van pater Henk Erinkveld. Vanwege 
corona kunnen er slechts maximaal 10 pelgrims 
mee wandelen.

Drie keer volharding
● De coronatijd levert nieuwe woorden op zoals 
‘halvemetersamenleving’, maar ook oude ver-
geten woorden krijgen weer betekenis. ‘Volhar-
ding’ is zo’n woord. De deugd van volhouden, 
de moed niet verliezen, is meer dan ooit nodig. 
‘Houd afstand, was vaak je handen, blijf thuis 
bij verkoudheid…’ Premier Rutte roept op tot 
volharding. Ouderen, die extra kwetsbaar zijn, 
houden zich daar gemakkelijker aan dat jon-
geren die bruisen van vitaliteit en zelf minder 
gevaar lopen. Bewoners, medewerkers en vrij-
willigers van de Wittemse gemeenschap horen 
vooral tot die eerste categorie: je ziet ze soms 
al weken, zelfs maanden niet meer in Wittem. We 
missen ze. Maar de deugd van volharding kost 
ook hen pijn en moeite. “Ik mis die dinsdagse 
koorrepetitie heel erg”, zei iemand van ons koor, 
dat vorige week héél voorzichtig bij elkaar kwam 
om de stand van zaken op te nemen. “In de loop 
van september bekijken we of we in oktober weer 
voorzichtig kunnen beginnen”, was hun conclusie.
● Ook in ander opzicht hebben we hier in Wit-
tem de deugd van volharding hard nodig. Blijven 
vertrouwen dat toch echt de overdracht van het 
kloostergebouw naar de nieuwe eigenaar aan-
staande is. Die is al enkele keren uitgesteld en 
volgens de laatste berichten nu tot december; 
en dat omdat enkele juristen en de notaris vol-
harden in hun mening dat er hier en daar toch 
nog een puntje op de ‘i’ moet. Maar ja, dit soort 
volharding is hun vak... Overigens wordt nu die 
overdracht niet afgewacht en wordt de exploita-
tie van Gerarduszaal en bibliotheek deze week al 
overgedragen. Lees daarover elders. 
● Ik zat zo wat na te denken over die aloude 
deugd van de volharding, toen ik dit weekend 
de preek hoorde van Jeroen de Wit. Het woord 
‘volharding’ viel daar niet, maar het ging er 
wel over. De eerste lezing ging over de profeet 
Jeremia die ondanks alle weerstand bleef vol-
harden in zijn strijd voor de goede zaak. Je-
roen vertelde over mensen in de eigen regio die 
zich al vele jaren met grote volharding inzetten 
voor asielzoekers en vluchtelingen. Zij kwamen 
onlangs in Wittem samen uit bezorgdheid voor 
vluchtelingen die nog altijd onder erbarmelijke 
omstandigheden in Griekse opvangkampen zit-
ten. De Nederlandse regering heeft ooit beloofd 
om 500 weeskinderen op te vangen. Daar is nog 
niets van terecht gekomen. Deze volhardende 
actievoerders hebben pastores van vele kerkge-
nootschappen in beweging gezet. Ruim 750 van 
hen, waaronder de rector van 
Wittem, steunen een petitie aan 
de regering om die belofte na te 
komen. Maar… hoe vrijblijvend 
is zo’n handtekening? Iets om 
over na te denken.
Henk Erinkveld CSsR
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In Italië, en vooral in de regio Assisië, wordt nu al 
reikhalzend uitgekeken naar 10 oktober van dit jaar. 
Op die dag wordt Carlo Acutis, die op zijn vijftiende 
aan een vorm van leukemie overleed, zalig verklaard. 
Acutis was een computerwonder. Hij bouwde als 
tienjarige al websites en wordt nu luidop genoemd 
als de voornaamste kandidaat om patroonheilige 
voor het internet te worden. Het nieuws van de 
zaligverklaring werd onlangs bekend gemaakt. Het 
lag al langer in de lijn der verwachting dat Carlo 
zalig zou worden verklaard, nadat begin dit jaar in 
Brazilië een mirakel werd erkend dat aan zijn tus-
senkomst wordt toegeschreven. De procedure voor 
de zaligverklaring zelf werd overigens al in oktober 
2012 opgestart. In 2018 werd Carlo Acutis door paus 
Franciscus erkend als eerbiedwaardige. 

Carlo Acutis werd in 1991 in Londen geboren als 
zoon van Italiaanse emigranten; hij overleed op 12 
oktober 2006. Hij had grote belangstelling voor het 
programmeren van computers, het bewerken van 
films en het ontwerpen van websites. Met name in 
Italië hopen veel mensen daarom erop dat deze cy-
berapostel uitgeroepen wordt tot patroon van het 
internet, al bestaan daarvoor ook nog andere kandi-
daten. Carlo deed ook vrijwilligerswerk bij kansarme 
kinderen en bejaarden. De Milanese tiener overleed 
aan leukemie; hij werd in de kerk van Santa Maria 
Maggiore in Assisië begraven. Daar wordt hij op 10 
oktober in de Sint-Franciscusbasiliek zalig verklaard. 
In Assisië is uiteraard met grote vreugde gereageerd 
op het Vaticaanse bericht dat de paus een wonder op 
voorspraak van Carlo heeft erkend. Dat betekent im-
mers dat deze ‘eerbiedwaardige dienaar Gods’ kan 
en ook zal worden zaligverklaard. De jongen werd 
de ‘cyber-apostel van de eucharistie’ genoemd, na-
dat hij een website had gemaakt over eucharistische 
wonderen. Tijdens de Wereldjongerendagen van 
2013 in Rio de Janeiro werd zijn levensverhaal uit-
voerig verteld; ook werd hij toen al voorgesteld als 
een mogelijke patroon van het internet. 

Kort na de geboorte van Carlo vestigde het gezin 
zich weer in Italië, in Milaan. Als kind gaf Carlo blijk 
van een diepe religiositeit door dagelijks de mis bij 
te wonen en de rozenkrans te bidden. Ook had hij 
een grote verering voor Maria. Vanaf zijn eerste 

communie ontwikkelde hij een grote liefde voor de 
eucharistie, die hij omschreef als een ‘snelweg naar 
de hemel’. In zijn parochie stond Carlo bekend om 
zijn levensvreugde. Hij was er actief als catechist en 
als hulpverlener aan daklozen. Hij schreef al op tien-
jarige leeftijd computerprogramma’s en ontwierp 
websites en lay-outs voor online-kranten. Op elf-
jarige leeftijd begon hij aan een web-encyclopedie 
van eucharistische wonderen van overal ter we-
reld. Dat leidde na zijn dood tot de meertalige site  
www.miracolieucaristici.org. 

Toen Carlo in oktober 2006 ontdekte dat hij termi-
naal ziek was, besloot hij zijn lijden op te dragen 
aan Christus ten behoeve van de paus en de Kerk. 
Hij stierf op 12 oktober 2006 in Monza en werd be-
graven in Assisië, waar zijn familie een vakantiehuis 
had. Zeven jaar na zijn dood werd zijn zaligverkla-
ringsproces geopend. Nadat er een wonder op zijn 
voorspraak werd erkend, stond de weg tot zaligver-
klaring open. Het wonder betreft een genezing van 
een Braziliaans kind dat aan een zeldzame afwijking 
aan de alvleesklier leed. De Medische Commissie 
van de Congregatie voor de Heiligverklaringen oor-
deelde in november vorig jaar dat de genezing me-
disch gezien niet te verklaren was. 

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 gebeurtenissen. Dit keer komen we in 
Italië terecht, in Assisië. Daar wordt op 10 oktober Carlo Acutis zalig verklaard. Nu komen er wel vaker zaligverkla-
ringen voor, maar dit keer is het toch een bijzondere gebeurtenis. Carlo overleed al op 15-jarige leeftijd en wordt nu 
genoemd als dé kandidaat om ‘patroonheilige van het internet’ te worden.

Carlo, patroon van het internet?
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daarmee was het klooster in Heiligenstadt het eer-
ste klooster ter wereld dat de H. Clemens als pa-
troon kreeg. Het toenmalige klooster lag overigens 
een behoorlijk eind buiten de stad. Na de opening 
van het klooster gingen de bouwactiviteiten onver-
minderd door. Er kwam een veel groter gebouw met 
daarbij ook een mooie Gerarduskerk (foto links) die 
in 1926 werd ingewijd. Het zou nog tot 1964 duren 
voordat deze kerk de parochiekerk werd. 

Op dit moment wonen er nog zes paters en twee 
broeders in het klooster in Heiligenstadt. Pater Paul 
Reverman, die in zijn laatste jaren woonde en werk-
te in Klooster Wittem en hier 
vorig jaar onverwacht over-
leed, was een aantal jaren 
rector in Heiligenstadt. Pater 
Revermann heeft tussen 1999 
en 2005 een belangrijke rol 
gespeeld in de opwaardering 
van de bijzondere bibliotheek. 
En bijzonder is die bibliotheek 
in Klooster Heiligenstadt zeker, zoals wel méér lees-
zalen in redemptoristenkloosters zeer de moeite 
waard zijn. In Wittem zijn we terecht trots op de 
prachtige kloosterbibliotheek, maar die van het 
klooster in Heiligenstadt mag er ook zijn! Ze werd 
in de jaren twintig van de vorige eeuw in neoba-
rokstijl gebouwd en er worden nu nog steeds zo’n 
25.000 boeken bewaard. De bibliotheek, betiteld als 
‘Klemenssaal’, wordt sinds een jaar of tien gerund 
door de vrijwilliger Johann Freitag. De bibliotheek 

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog, zo rond 1920, 
werd in Duitsland een flink aantal nieuwe kloosters 
gebouwd door redemptoristen. Alleen al in de regio 
München zouden dit jaar drie kloosters hun eeuw-
feest vieren. Maar ook in de Provincie St.-Clemens, 
waar Klooster Wittem toe behoort, was een groots 
jubileumfeest gepland. In het eerste weekeinde van 
juni bestond namelijk het klooster in Heiligenstad 
in de zeer katholieke regio van het Eichsfeld hon-
derd jaar. Het patersklooster, zoals het in de volks-
mond daar wordt genoemd, is een bijzondere plek, 

die – gelegen op de grens van West-Duitsland en de 
voormalige DDR – een belangrijke rol speelde in het 
leven van de bewoners, zowel in de periode van de 
Tweede Wereldoorlog als bij de vreedzame revolu-
tie in 1989 die uiteindelijk tot ‘Die Wende’ leidde…  
Het Eichsfeld staat niet voor niets bekend als het 
Gallië van Duitsland, een anker van de democra-
tie voor het oostelijk deel van Duitsland. Zoals het 
dorpje van Asterix en Obelix zich in de stripverhalen 
met succes verzette tegen de invasie van de Romei-
nen, zo bleven de inwoners van het Eichsfeld dwars 
liggen tegenover ongewenste ontwikkelingen: eerst 
tegen de nazi-dictatuur, daarna veertig jaar lang te-
gen de SED-partij die het land wilde veranderen in 
een socialistische staat….
Terug naar het begin: hoewel de eerste steen voor 
het redemptoristenklooster in Heiligenstadt op 19 
april 1920 werd gelegd, waren de paters al veel 
eerder actief in de regio het Eichsfeld. Al rond 1860 
vonden er grote volksmissies plaats en de kronieken 
betitelen die met gepaste trots als ‘zeer succesvol’. 
Een eerste poging om er een klooster te bouwen, in 
1916, mislukte omdat de onderhandelingen om de 
benodigde gronden te verwerven, stukliepen. Maar 
de plannen werden niet opgegeven. En in 1920 
startte dan toch de bouw. Een jaar later werd het 
toen zeer bescheiden klooster in gebruik genomen. 
Patroon van het klooster werd Clemens Hofbauer; 

Toen er voor de inwo-
ners van Heiligenstadt 
op 8 mei 1945 een einde 
aan de oorlog kwam, 
werd het stadje eerst be-
zet door de Amerikanen. 
Ruim twee maanden later, op 26 juli, namen 
Russische troepen het gebied over.  Men vrees-
de het ergste, de verhalen over de misdaden 
van de Russische soldaten waren hun komst al 
lang vooruitgesneld. Ook de paters vreesden 
voor het behoud van hun klooster. Er vond een 
gesprek plaats tussen de rector van het kloos-
ter en de leidinggevende Russische officier. Ver-
volgens gebeurde er vrijwel niets, integendeel: 
de Russen plaatsten een bord bij het klooster: 
‘Hier wonen heilige monniken’….! Het klooster 
bleef onbeschadigd en de bewoners van kloos-
ter en stadje bleven gevrijwaard van onheil.

Redemptoristenklooster Heiligenstadt een eeuw oud

‘Hier wonen heilige monniken’
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De communistische partij in de DDR, de SED, 
heeft in de loop der jaren verschillende pogingen 
gedaan om de macht van de protestantse en ka-
tholieke kerk in het Eichsfeld te breken. Zonder 
veel succes. Zoals de nazi-partij in de jaren der-
tig en tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze 
regio geen poot aan de grond kreeg, zo lukte het 
ook de communisten niet om er veel invloed te 
krijgen. Bij verkiezingen scoorden Heiligenstadt 
en omliggende plaatsen steevast de laagste cij-
fers voor deze partijen van heel Duitsland. De 
meest spectaculaire poging ondernamen de 
communisten met de uitvoering van het ‘Eich-
splan’. In Leinefelde, vlakbij Heiligenstadt, werd 
een van de grootste katoenspinnerijen van Eu-
ropa neergezet, vervolgens werden duizenden 
(niet-katholieke) inwoners vanuit de hele DDR 
gedwongen te verhuizen naar het Eichsfeld. 
Ook andere industrietakken kregen er een plek. 
Maar de Eichsfeldenaren hielden vast aan hun 
geloof en de daarbij behorende tradities.
Een bijzondere rol speelde Heiligenstadt, en in 
het bijzonder de redemptoristenkerk/kloos-
ter, in 1989 bij de vreedzame protesten tegen 
het DDR-regime. Na de omvangrijke protesten 
in grote steden als Leipzig, Berlijn en Dresden 
volgden acties in het Eichsfeld. Vanuit de Frie-
densgebete in de Gerarduskerk kwamen de de-
monstraties voort onder het motto ‘Wir sind das 
volk’. In de weken voorafgaand aan de val van de 
Muur namen in Heiligenstadt soms wel 30.000 
mensen uit de hele regio deel aan de acties. In 
deze tijd geldt Heiligenstadt nog steeds als een 
anker van de democratie voor het hele land. 
Terwijl de populisten van de AFD (Alternative 
Für Deutschland) in vrijwel het hele gebied van 
de voormalige DDR spectaculaire verkiezingsre-
sultaten boekt, scoort de partij in het Eichsfeld 
nauwelijks. 

beschouwt zich absoluut niet als een concurrent 
van de grote stadsbibliotheek; er zijn ook geen vas-
te openingstijden. Toch komen er regelmatig theo-
logiestudenten en wetenschappers naar de biblio-
theek van het klooster. De voorraad boeken wordt 
nog steeds aangevuld, vooral uit schenkingen en 
erfenissen, vertelt Johann. 
Overeenkomsten met Wittem zijn er volop. Ook in 
Heiligenstadt werd de bibliotheek bijvoorbeeld gro-
tendeels gebouwd door broeders van de congrega-
tie. En ook hier vind je veel boeken over kerkrecht, 
kerkgeschiedenis, filosofie en specifieke boeken die 
met de redemptoristen te maken hebben. Een deel 
van de collectie gaat over de positie van de kerk in 
de tijd van het socialisme, van 1949 tot 1989, de pe-
riode dus dat Heiligenstadt deel uitmaakte van de 
DDR! De bewoners zijn er trots op dat in Heiligen-
stadt in die moeilijke periode belangrijke westerse 
literatuur van de theologie behouden is gebleven! 
De viering van het eeuwfeest is door het coronavi-
rus grotendeels in het water gevallen. De communi-
teit vierde intern op bescheiden wijze de mijlpaal, 
in de verwachting dat op een later tijdstip het ‘ech-
te’ feest nog ingehaald kan worden. Wel heeft de 
prachtige jubileumkaars, met een op de computer 
door de paters zelf ontworpen fraaie versiering, al 
een prominente plek gekregen bij het altaar in de 
kerk.

Jef Brauers

Nieuwe exploitant Kloosterbiblitheek
Zoals al wel bekend is dit voorjaar het koopcontract getekend tussen de redemptoristen en de Lenferink Groep 
uit Zwolle. Vanwege enkele juridische zaken heeft de feitelijke overdracht van het eigenaarschap nog niet 
plaatsgevonden. Hierop vooruitlopend - aan het begin van een nieuw seizoen voor de Kloosterbibliotheek - 
zal de nieuwe exploitant die voor de  bibliotheek en Gerarduszaal is aangesteld door de toekomstige eigenaar 
alvast wel met zijn werk beginnen. Dat is in het belang van alle betrokken partijen - huurders, leveranciers en 
verhuurder. 
Vanaf 1 september zullen daarom alle afspraken voor gebruik van de Kloosterbibliotheek en/of Gerarduszaal 
met de nieuwe exploitant worden gemaakt. Alle al geplande activiteiten zullen ook door de nieuwe exploitant 
worden uitgevoerd. 
De nieuwe exploitant is donderdag 3 september aan de vrijwilligers, bewoners en medewerkers voorgesteld 
tijdens een bijeenkomst in de Gerarduskapel.
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Ook in Wittem was duidelijk merkbaar dat veel men-
sen dit jaar hun vakantie in eigen land door brach-
ten. Het was in ons hele Heuvelland vanaf medio juli 
bijzonder druk. En voor veel vakantiegangers is een 
bezoek aan dit prachtige stukje Nederland duide-
lijk een eye-opener geweest. Want dat kregen onze 
rondleiders regelmatig te horen… Neemt niet weg 
dat veel mensen huiverig waren om drukke plek-
ken te bezoeken. Dat was ook in Wittem merkbaar, 
waardoor bijvoorbeeld erg drukke zondagen zich af-
wisselden met vrij rustige middagen. Voor de rond-
leidingen op woensdag en zaterdag was een goede 
belangstelling, zodat begin augustus werd besloten 
om op woensdag naast de twee ochtendgroepen 
ook in de middaguren bij voldoende interesse rond-
leidingen te verzorgen.

Op 1 juli gingen de rondleidingen in Klooster Wittem 
weer van start. Er werd telkens met twee groepjes 
van tien personen rondgelopen. Op vrijwel alle da-
gen waren er (vaak veel) meer aanmeldingen dan 
de nu toegestane twintig mensen; op die eerste 
woensdag in juli bijvoorbeeld hadden wel zeker 40-
50 mensen de rondleiding willen meemaken. Ook 
de wijze waarop de rondleidingen plaatsvonden 
was anders dan normaal. In de kerk werd begonnen 
met een filmpje van vier minuten over het hoe, wat 
en waarom van Wittem, wat voor veel mensen zeer 
verhelderend werkte. Op diverse plekken werd een 
algemeen verhaal verteld waarna de deelnemers 
zelf rond konden lopen om een en ander nader te 
bekijken.

Jos Stolwijk en partner Maria Willems uit Zwolle na-
men op woensdag 22 juli deel aan de rondleiding. 
,,We hebben er echt van genoten. We kenden Wit-
tem van naam, maar waren er nog nooit geweest, 

ondanks het feit dat we vaker in Amby en Klimmen 
op familiebezoek kwamen”, zegt Maria. Voor Jos kon 
de dag al vroeg niet meer stuk. Vanaf hun logeer-
adres in Slenaken waren ze naar Wittem gewan-
deld. ,,Fantastisch!”, vatte Jos de wandeling samen. 
In Wittem zelf was hij gecharmeerd van de diverse 
bouwstijlen die hij er tegenkwam. ,,Kerk en kapel 
zijn totaal verschillend, maar ik vind ze allebei mooi. 
Jammer dat de kapel zo verbouwd gaat worden. En 
de bibliotheek is natuurlijk geweldig. Het enige min-
punt dat we hebben ontdekt: de plastic stoelen in 
de kloosterkerk. Dat kan dus echt niet!”, klinkt het 
eensgezind.

Lof was er voor rondleider Frank die het geschie-
denisverhaal van Wittem opfleurde met leuke we-
tenswaardigheden en enkele fraaie anekdotes. 
,,Leuk dat Zwolle, onze woonplaats, een paar keer 
terugkwam in de rondleiding. Kardinaal van Ros-
sum kwam er vandaan en de nieuwe eigenaar van 
het klooster komt ook uit Zwolle. We wonen er al 
heel wat jaartjes, maar eerlijk gezegd heb ik er nog 
nooit iets gezien of gehoord van bijvoorbeeld een 
Van Rossumstraat of Van Rossumplein…. Gaan we 
toch eens uitzoeken als we weer thuis zijn, haha…..” 
Onder normale omstandigheden zouden Jos en Ma-
ria vanaf half juli in New York zitten, maar dat zat 
er onder de coronadreiging natuurlijk niet in. ,,Maar 
we vermaken ons prima, het is hier een prachtige 
gebied.” 

Rondleider Frank Geering is op deze mooie woens-
dagochtend blij dat hij weer aan de slag kan. ,,Al heb 
ik die hele periode toch ook genoten van de rust die 
je – noodgedwongen – moest nemen. Uiteraard 
hebben we ons goed aan de regels gehouden, dus 
fysiek bezoek aan kinderen en bezoekjes aan bio-
scoop, theater of café was er niet bij. Ik heb wel alles 
zelf kunnen regelen, dus op heel rare tijdstippen in-
kopen doen. Wat me opviel was dat ik automatisch 
meer bij de kleine lokale ondernemers kwam. Ik was 
wel blij dat op gegeven moment enige versoepe-
ling kwam. Daardoor kon ik bijvoorbeeld naar een 
prachtige tentoonstelling van Toetanchamon gaan 
in Station Luik!” Frank is niet alleen actief in Wittem. 
Ook bij de stichting ‘Afrika Anders’, doet hij vrijwil-
ligerswerk. ,,Gelukkig draait het ook daar inmiddels 
weer volop.”

,,Ja, alles was anders deze zomer!”
Natuurlijk, álles wat anders deze zomer. En dus ging ook het ‘Zomer Vieren’ in Klooster Wittem op een andere ma-
nier door dan hoe we dat gewend zijn. Gelukkig konden ondanks corona in de zomermaanden juli en augustus toch 
nog heel wat activiteiten doorgaan, al was het dan in bescheidener vorm dan normaal. Met veel minder deelnemers 
uiteraard, al vonden veel bezoekers én rondleiders het juist best wel prettig om in kleine groepjes van tien personen 
door het gebouw te lopen.

Wittemse wandeling op zondagmiddag in kleine groep
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voor de eerste keer twee rondleidingen op een dag, 
eentje ’s ochtends en een in de middaguren. ,,Is wel 
intensief hoor, maar we worden met broodjes en 
lekkere druiven goed verzorgd door Nan, haha….”

Vandaag zijn er in de bezoekersgroep ook weer en-
kele Limburgers. José uit Kerkrade begeleidt van-
daag John uit Hoensbroek. ,,Eigenlijk hadden we 
Abdij Rolduc gepland, maar daar hebben ze proble-
men en ligt het nu dus stop. Dan is Wittem een mooi 
alternatief”. Ze hebben vanochtend genoten van de 
rondleiding. ,,Met name de bibliotheek is natuurlijk 
geweldig!”, klinkt het in koor. John is intussen met 
zijn gedachten al bij het weekeinde. ,,We gaan een 
paar dagen naar de Ruhrsee. Niet ver weg, maar dat 
wordt ook heel mooi”, zo weet hij zeker….

Uiteraard waren er op de zondagen in juli en augus-
tus naast de inloopconcerten ook weer de traditio-
nele wandelingen. Ook dit jaren waren er meerdere 
tochten uitgezet, allemaal tussen de 8 en 10 kilome-
ter lang en natuurlijk begeleid door medewerkers 
en vrijwilligers van Klooster Wittem zelf. Zo was er 
onder meer de Vierstromen-wandeling, langs Geul, 
Gulp, Eyserbeek en Sinselbeek. Ook de Kruisjesont-
dekkingstocht was interessant, waarin men op zoek 
ging naar weg- en herdenkingskruisen in de heuvels 
rondom Wittem. Vanwege de hitte moest af en toe 
ook een activiteit afgelast worden. 

Op zondag 30 augustus sloten medewerker Jeroen 
de Wit en Benoit Eggen (een van onze pianisten/or-
ganisten in Wittem) het zomerprogramma af. Mooie 
piano- en vioolmuziek zorgden voor een sfeervol 
besluit van twee zomermaanden die in alle opzich-
ten anders dan anders waren…

Jef Brauers

Vrijwilligers en enkele bewoners en werknemers 
van Klooster Wittem zijn ook in deze zomermaan-
den volop actief op de zondagmiddag. Zo werkten 
interim-manager Han Willemsen en vrijwilliger Jo 
Brouns uit Klimmen mee aan de inloopconcerten 
die elke zondagmiddag werden gehouden. Han 
zorgde op 5 juli voor mooie orgelmuziek, afgewis-
seld met bezinnende teksten die door Jeroen de Wit 
werden voorgedragen.

Op 2 augustus had Jo, ook lid van de groep die de 
kerststallententoonstelling in Wittem organiseerde, 
er een heel themaconcert van gemaakt. Onder de 
titel ‘Gaandeweg door deze wereld’ zong hij liedjes 
in het dialect, de Nederlandse en de Duitse taal. ,,Ik 
heb bewust gekozen voor een verbinding tussen 
de muziek. Met enkele eigen liedjes, maar ook met 
mooie covers, van onder meer Adéle. Ook ‘Morning 
has broken’ en ‘Als er nooit meer een morgen zou 
komen’ ga ik zo aanstonds zingen. Ik hoop dat het 
goed gaat, want er zijn in het voorbije half jaar nau-
welijks momenten geweest waarop ik heb gezon-
gen. Ik geloof dat het na enkele kerstconcerten in 
december zelfs helemaal heeft stilgelegen.” 

En zo was er elke zondag wel wat te genieten in Wit-
tem. Anja Drissen uit het Brabantse Asten is samen 
met haar zus, partner en dochter naar Wittem afge-
reisd om ook de familietraditie in stand te houden. 
,,We komen elk jaar wel een keer naar Wittem. Het 
was van huis uit een traditie; mijn moeder wilde elk 
jaar minstens één keer naar Wittem toe. Ik kan me 
goed herinneren dat bij ons thuis ook altijd wel een 
noveenkaars brandde. Dus die steken we natuurlijk 
vandaag hier ook aan.” Anja weet dat in haar familie 
bij de voornamen van ooms en neven vrijwel altijd 
ook de naam Gerardus van de partij is. ,,We vinden 
het altijd prima hier. Als je bent opgegroeid in een 
gelovig gezin voel je je hier al snel thuis.” Haar doch-
ter is het er helemaal mee eens, al geeft ze toe dat 
ze zelf nog maar weinig met het geloof heeft. ,,Maar 
de rust hier spreekt me echt aan, je voelt dat van 
deze plek een bepaalde energie uitgaat.” 

Rondleider Ton Maar, ook actief als vrijwilliger in de 
Gerarduszaal, is blij dat in Wittem in elk geval een 
aantal activiteiten weer zijn opgestart. ,,Het lag alle-
maal stop de afgelopen maanden, ook bij mij. Ik doe 
één keer per maand een dag vrijwilligerswerk bij het 
IVN, snoeiwerk en onderhoud in de natuur, maar 
zelfs dat ging niet door.” Het is voor Ton toch al hele-
maal een vreemde zomer. ,,Normaal gesproken zou 
ik nu met de caravan aan het rijden zijn, Frankrijk, 
Baskenland en andere regio’s in Spanje. We gaan ei-
genlijk altijd wel vijf, zes weken kriskras door Europa 
in de zomer. Dus dit was een heel aparte zomerperi-
ode…..” Op deze eerste woensdag in augustus zijn er 
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Het Rijke Roomsche Leven
De jaren twintig van de vorige eeuw vormde een 
van de grote bloeiperiodes van de Rooms-Katho-
lieke Kerk in Nederland. De congregatie van de 
redemptoristen had daarin een groot aandeel. In 
die jaren moesten de bedevaarten in Wittem nog 
op gang komen. Dé grote bedevaartplaats van de 
redemptoristen was de Kapel in ’t Zand in Roer-
mond, waar het eeuwenoude genadebeeldje van 
Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand werd vereerd, dat 
volgens de legende in de Middeleeuwen was ge-
vonden in een put. Het bedevaartsoord had een 
steeds grotere toeloop gekregen van pelgrims, 
mede door de Eerste Wereldoorlog, die het Neder-
landers verhinderde om naar Kevelaer af te reizen. 
Om de almaar toenemende stroom van bedevaart-
gangers op te vangen, werd een immens kruisweg-
park aangelegd. Dit jaar is het precies honderd 
jaar geleden dat het park werd ingezegend. De 
Calvarieberg bij de twaalfde statie (Jezus sterft) 
was gelokaliseerd op een gigantisch binnenter-
rein met een capaciteit van wel 10.000 tot 12.000 
personen! Daar konden de gelovigen worden op-
gevangen en de openluchtmissen bijwonen. In die 
jaren werd pelgrims ook de gelegenheid geboden 

een tegeltje te laten plaatsen in de processiegang 
waar het bronwater kan worden geput: uit dank-
baarheid ofwel om het vragen van een bijzondere 
gunst. Inmiddels hangt die gang helemaal vol. In 
de jaren twintig deden de redemptoristen overi-
gens uitzonderlijk veel investeringen: retraitehuizen 
werden gebouwd en niet te vergeten het kolossale 
Neboklooster (tegenover de H. Landstichting) in 
Nijmegen dat dienst ging doen als kleinseminarie. 

Uitbreidingen in Wittem
Sinds de heiligverklaring van Gerardus waren de be-
devaarten in Wittem aarzelend op gang gekomen. 
Maar vanaf de jaren twintig maakte de devotie voor 
Gerardus een groeispurt. De stroom pelgrims nam 
al maar toe en de kloosterkerk kon de grote aan-
tallen gelovigen niet meer herbergen. Bovendien 
was er een tekort aan biechtstoelen, want als je 
op bedevaart ging, was het gebruikelijk dat je ging 
biechten. Architect C. Franssen, die ook het kloos-
ter had gebouwd, werd gevraagd een ontwerp te 
maken voor een bijkapel naast de Smartenkapel. 
Vooral vanwege de financiën gaf het bestuur van 
de redemptoristen geen toestemming. Hoe de rec-
tor van Wittem heeft gereageerd op deze beslissing 

Kloosterschatten (15)

De houten kapel
Zoals bekend zal op korte termijn de Gerarduskapel definitief aan de eredienst worden onttrokken. Toen de aanpas-
singen in de kloosterkerk (waaronder het stoelenplan) eind december klaar waren, werd besloten voortaan alle 
vieringen in de kerk te houden; in feite was de kapel dus al aan de eredienst onttrokken. Maar het coronavirus ver-
anderde dit even… Omdat de verbouwing van de kapel nog niet was begonnen (voordeel van een nadeel!), konden 
we opnieuw in de kapel gaan vieren en zodoende - op 1,5 m afstand - méér mensen een plaatsje bieden. 
Nu de Gerarduskapel definitief van functie gaat veranderen, wordt het tijd in onze rubriek Kloosterschatten aan-
dacht te geven aan architectuur en inrichting van deze bijzondere kapel. Dat komt in de volgende aflevering… Want 
nu richten we ons eerst op de voorgeschiedenis van deze kapel. Concreter gezegd we proberen ons een voorstelling 
te maken van zijn voorganger: de houten biechtkapel. 
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valt te raden: eerst in Roermond een prachtig kruis-
wegpark aanleggen en daarna nog eens een burcht 
van een klooster in Nijmegen… dat moet toch wat 
afgunst hebben opgeroepen, zo fantaseer ik maar. 
Maar hoe dan ook, Wittem moest zoeken naar een 
goedkopere oplossing, hopelijk voor tijdelijk... In 
1931 begon de befaamde timmerman in huis, broe-
der Andreas, met de bouw van een houten nood-
kapel van 12 bij 12 meter, tegen de Smartenkapel 
aan. Omdat in deze kapel de biechtstoelen werden 
geplaatst, werd deze kapel wel de Biechtkapel ge-
noemd. Er stonden meerdere altaren, en het hoog-
altaar was gewijd aan Gerardus. ‘Gerarduskapel’ zou 
eigenlijk toen al een betere benaming zijn geweest, 
ware het niet dat het devotiebeeld van Gerardus 
nog steeds in de kerk bleef staan. Verder was er ook 
een afbeelding van de icoon van Onze-Lieve-Vrouw 
van Altijddurende Bijstand geplaatst. 

Uitbreiding gezocht
De kapel voldeed echter niet, hij was nog steeds veel 
te klein! Rond 1935 werden al nieuwe plannen ge-
smeed voor een meer definitieve oplossing van het 
ruimteprobleem. Er was een ambitieus plan om de 
kerk zelf uit te gaan breiden, waarin de ronde kapel 
integraal zou worden opgenomen. De lengteas van 
de kerk zou dan een kwartslag gedraaid worden. Het 
architectenbureau E. Cuypers leverde het ontwerp; 
we hebben daarvan nog een grote maquette, een 
curiositeit om te bewaren. 
Maar vanaf het allereerste begin waren er al grote 
bezwaren tegen deze plannen. Behalve de hoge kos-
ten waren er ook esthetische bezwaren omdat de 
oorspronkelijke architectuur van de kerk geweld zou 
worden aangedaan. Bovendien zou van de karakte-
ristieke ronde kapel met zijn kenmerkende koepel 
niet veel meer overblijven. 
Een definitieve oplossing bleef uit. Dus moest de 
noodkapel maar worden uitgebreid… In 1936 ge-
beurde dat richting Wittemer Allee. Er werd een 
doorgang gecreëerd naar de ronde kapel. Daarmee 
ontstond een capaciteit van 800 pelgrims, terwijl er 
soms 1200 op een dag kwamen! 
In 1937 werd aan de kant van de Wittemer Allee de 
(stenen) Mariazaal gebouwd voor vergaderingen 
van verschillende verenigingen zoals de Aartsbroe-
derschap van de H. Familie. Later zou in deze ruimte 
Boekhandel ‘De Wegwijzer’ worden gevestigd, de 
voorloper van de Kloosterboekwinkel. In de jaren 
negentig werd dit de huidige devotiekapel van Ge-
rardus.
In de jaren dertig ontstond ook het gebruik van een 
processie door de kloostertuin op de zondagmiddag 
met prediking in de openlucht. Hiertoe werd in 1948 
een geluidsinstallatie aangelegd en het jaar daarop 
werd een houten tuinkapel gebouwd.

Afbeeldingen in de kapel
Hoewel het genadebeeld van Gerardus nog steeds 
in de kloosterkerk stond, werd de noodkapel allengs 
de kapel voor de bedevaartgangers naar Gerardus. 
Een prominente plaats werd in 1936 ingeruimd voor 
de afbeelding van Gerardus te midden van huis-
moeders met hun kinderen. Gerardus is immers de 
patroon voor het moederschap. Het schilderstuk 
(olieverf op triplex) werd vervaardigd door zuster 
Amabilis van de Zusters van het Arme Kindje Jezus 
uit Simpelveld en is nog in de gang bij de Gerardus-
zaal te bewonderen. De ondertiteling luidt: “Heilige 
Gerardus, goede en machtige kindervriend, zegen 
en bescherm in deze moeilijke tijden ons en onze 
lieve kleinen naar ziel en lichaam.” De moeilijke tij-
den verwijzen zeker naar de financiële crisis en de 
dreigende oorlog in Europa. Een detail ervan siert 
het noveenprentje van dit jaar. 

Aan weerskanten van dit tableau zijn schilderingen 
van de ouders van Maria afgebeeld. Joachim, met 
baard, staat met Maria als baby in doeken gewik-
keld in zijn armen. Onderaan staat de tekst: 
“Hl. Joachim, Vader van de allerzaligste Moeder-
Maagd, zegen de gehuwden en verwerf hun een 
heilig geslacht.” De andere afbeelding toont ons 
‘Anna-te-drieën’. Anna, met sluier en kindoek, houdt 
in haar rechterarm het Kind dat beide handjes uit-
strekt naar Maria; Anna’s linkerhand rust op Maria’s 
schouder. Onderaan staat de tekst: “Heilige Anna, 
zeer heilige moeder van de allerheiligste moeder, 
geef ons heilige moeders.”
In 1938 werd er nog een kunstwerk geplaatst in de 
kapel. De glazenier Frans Balendong vervaardigde 
een gebrandschilderd raam voor de kapel. Deze in 
1911 in Roermond geboren kunstenaar werd opge-
leid door de vermaarde glazenier in die stad Joep 
Nicolas. In 1929 had hij zich in Haarlem gevestigd. 
Van links naar rechts zijn, staande op wolken Gerar-
dus, Maria en Alfonsus afgebeeld. Onder hen be-
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Weetjes-Nieuwtjes
Klokken luiden 
De Spaanse wetenschapper Jordi Diaz deed onlangs 
een seismologisch onderzoek in de buurt van ker-
ken in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk. Dat 
onderzoek leverde onbedoeld een leuk weetje op 
over het luiden van de kerkklokken. De geplaatste 
seismometers registreerden immers ook het luiden 
van de kerkklokken. En wat bleek? Die klokken lui-
den niet overal op dezelfde manier. 
Zo blijkt dat het respect voor de siësta in Grieken-
land nog altijd pal overeind staat. In Riolos Kato 
Achaia onderdrukt de plaatselijke kerk het klokke-
gelui namelijk niet alleen ‘s nachts, maar ook tussen 
13 en 17 uur. 
In Lunas, Frankrijk, wordt slechts driemaal per dag 
geluid: om 7 uur, om 12 uur en om 19 uur. Waar-
schijnlijk is dit nog een restant van een traditie uit 
de middeleeuwen, namelijk de oproep tot het an-
gelusgebed. 
In het Spaanse dorpje Santa María de Montmagas-

vindt zich het klooster van Wittem. De ramen waren 
een schenking van de broederschap van de H. Fami-
lie en het rectoraat Wittem. Gerardus staat op een 
wolk met boven hem een engel. De wolk is omge-
ven door cherubijntjes. Er zijn ook vier muzikanten 
te zien. In de hoek links onder is het wapen van Wit-
tem aangebracht. Tevens is een landweg zichtbaar 
waarop pelgrims van twee kanten richting Wittem 
trekken, er is een fanfare te onderscheiden en een 
vaandeldrager. Curieus is een koe in de wei… Daar-
mee wilde de kunstenaar ongetwijfeld het aardse 
uitbeelden tegenover het hemelse.

Toen de houten kapel afgebroken moest worden 
om plaats te maken voor de huidige Gerarduskapel 
werd het raam verplaatst naar de nieuwe buitenka-
pel. Om veiligheidsredenen is het raam nu opgesla-
gen in de brouwerij in de hoop dat het nog weer 
eens een plaatsje kan krijgen. Het kalenderschild 
van dit jaar toont een detail uit het raam. Daarop is 
duidelijk de kerk en klooster te zien met de toenma-
lige Mariazaal.

Jeroen de Wit

trell rinkelen kleinere klokken elk kwartier. Op het 
hele uur worden luidere kloksignalen voorafgegaan 
door vier lichtere.
Italië heeft - hoe kan het ook anders - het meest in-
gewikkelde patroon van het klokgelui. In het kust-
stadje Oriolo bijvoorbeeld luiden de klokken bijna 
dag en nacht. Elk kwartier wordt aangegeven met 
een herhaling van het uur plus een kleinere slag per 
verstreken kwartier. Dat maakt een totaal van wel 
768 klokslagen per dag! En zo blijkt maar weer: zo-
als het klokje thuis luidt, luidt het nergens. 
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werk van te maken. In Wittem liet Von Plettenberg 
een klooster bouwen met een barokke en rijkelijk 
aangeklede kerk, die in schril contrast stond met de 
armoede van de kapucijner kloosterlingen. In Eys 
liet hij centraal in het dorpje een geheel nieuwe pa-
rochiekerk bouwen. Feitelijk had hij permissie moe-
ten vragen bij de bisschop van Luik, maar omwille 
van zijn goede contacten met de kerkvorst Clemens 
August kreeg hij alles gedaan. Het zorgvuldig opge-
bouwde imperium stortte echter als een kaarten-
huis ineen toe Von Plettenberg in ongenade viel bij 
de egocentrische Clemens August (1733). Die ont-
nam hem vervolgens alle functies waardoor ook de 
geldkraan dichtging. Tot overmaat van ramp over-
leed Von Plettenberg al op 47-jarige leeftijd in We-
nen. Het klooster in Wittem was inmiddels gereed, 
terwijl de kerkbouw in Eys met moeite voltooid kon 
worden. 
Daarmee waren de problemen niet voorbij: de prins-
bisschop van Luik was niet te porren om deze twee 
kerkgebouwen in zijn bisdom in te wijden. Hem was 
immers geen toestemming gevraagd en bovendien 
waren het bouwsels van iemand die gebrouilleerd 
was met de familie Van Beieren die zoveel prins-
bisschoppelijke functies cumuleerde. Zijn voorgan-
ger en opvolger in Luik kwamen uit die invloedrijke 
familie. Daarom duurde het tot prins-bisschop Jo-
han XI Theodor van Beieren overleed voordat ie-
mand op het Luikse pluche kwam die genegen was 
de kerken in te zegenen. Dat gebeurde voor zowel 
Wittem als Eys op 16 juni 1770 door prins-bisschop 
d’Oultremont – dit jaar dus 250 jaar geleden.”

Op dinsdag 16 juni jl. was het precies 250 jaar ge-
leden dat de kerken van Wittem en Eys werden in-
gewijd. Die inzegening werd destijds verricht door 
prins-bisschop d’Oultremont van het bisdom Luik, 
waar onze regio toen toe behoorde. Eigenlijk zou 
uiteraard in juni in beide dorpen uitvoerig worden 
stilgestaan bij dat jubileum, maar het coronavirus 
gooide ook hier roet in het eten. In Wittem was 
een plechtige viering, een concert en een lezing 
gepland, in Eys zelfs een compleet dorpsfeest (dat 
nu verschoven is naar 13 juni 2021). Toch ging het 
jubileum niet helemaal onopgemerkt voorbij. In de 
Wittemse kerk was een viering die ook rechtstreeks 
te volgen was via internet. Bovendien had filmer 
Henk Kroese een aantal opnamen gemaakt van de 
mooiste en meest bijzondere plekjes in de kerk. Dat 
documentaire-filmpje werd voorafgaand aan de vie-
ring vertoond in de kerk.
Het jaartal van de inzegening van beide kerken – 
1770 – is opmerkelijk; ze werden immers allebei 
rond 1732 gebouwd, bijna veertig jaar eerder. Waar-
om duurde het dan toch nog tot 1770 voordat de 
kerken officieel werden ingezegend? Historicus Luc 
Wolters beschreef de gang van zaken al eerder in 
zijn boek over Graaf Von Plettenberg. Voor het Lim-
burgs historische tijdschrift De Maasgouw maakte 
hij onlangs een verkorte bijdrage die we, uiteraard 
met zijn toestemming, graag overnemen:
,,Het kan soms raar lopen. Dat was zeker het geval 
met de kerken van Wittem en Eys en dat had alles te 
maken met Ferdinand von Plettenberg (1690-1737). 
Hij verkeerde in een uiterst machtige positie als eer-
ste minister van Clemens August van Beieren, die 
mede dankzij Von Plettenberg de prinsbisschoppe-
lijke functies van Münster, Paderborn, Hildesheim 
en Osnabrück had vergaard; tevens was hij aartsbis-
schop en keurvorst van Keulen. 
Deze prelaat hield van de goede dingen in het leven 
en liet het bestuurswerk over aan Von Plettenberg, 
die hij met rijkdom en titels overlaadde. Ferdinand 
was rijk aan geld én aspiraties. Hij wilde graag iets 
voor zichzelf opbouwen. Zo kocht hij in de jaren 
1820-1822 de rijksheerlijkheden Wittem en Eys (la-
ter ook Slenaken, Gulpen-Margraten). Wittem bood 
hem daarmee een stem in het prestigieuze college 
van Nederrijns-Westfaalse rijksgraven. Toch waren 
de gebieden in zijn ogen niet af. Zo ontbeerde Wit-
tem nabij het oude kasteel een religieuze uitvalsba-
sis terwijl het hem in Eys stoorde dat het dorpskerk-
je op een lastig te bereiken heuvel lag. Hij besloot er 
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Jubileumviering grotendeels uitgesteld tot volgend jaar

Kerken in Wittem en Eys werden pas bijna 
vier decennia na bouw ingezegend


