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Partij-Wittem bereidt zich in de komende weken 
weer voor op de jaarlijkse sacramentsprocessie. In 
ons dorp wordt die processie, of de bronk zoals wij 
dat hier zeggen, altijd gehouden op de zondag na 
Pinksteren. Dit jaar dus op 27 mei. Het hele feest 
start die dag al om 10 uur met (bij goed weer) een 
viering in de openluchtkapel in de kloostertuin. Van 
daaruit trekt de processie dan, begeleid door onder 
andere de fanfare van Partij-Wittem en de schutte-
rij van Mechelen, naar Partij. Rond 12.00 uur is de 
plechtigheid afgelopen met een zegening op de bin-
nenplaats van het klooster van de zusters redemp-
toristinnen, waarna op het dorpsplein (tegenover 
het gemeenschapshuis) een dorpsbrunch met ker-
misfeest begint. Iedereen is uiteraard van harte uit-
genodigd voor de viering en de processie.

De traditie van de sacramentsprocessie bestaat al 
heel lang in het zuiden van Nederland. Dat klinkt 
misschien als iets heel logisch, maar dat is het zeker 
niet. In Nederland heeft namelijk bijna 140 jaar lang 
een uitdrukkelijk processieverbod bestaan. Want bij 
de invoering van de grondwet in 1848 werd bepaald 
dat katholieke processies alleen mochten worden 
gehouden op plekken waar dat vóór 1848 óók al 
gebeurde. Dat betekende dat er eigenlijk slechts 
op enkele plaatsen in Limburg een processie mocht 
plaatsvinden.

Hoe zit dat? Welnu, na de Franse bezetting ging ook 
Wittem tot Nederland behoren. Men moet beseffen 

Op weg met de bronk!

dat de rijksheerlijkheid Wittem tot 1815 nooit iets 
te maken heeft gehad met ‘Holland’. Terwijl Gulpen 
en andere omliggende dorpen wél al een tijdlang 
staatsgebied waren geweest, had de heerlijkheid 
Wittem zich daar steeds aan kunnen onttrekken. Tot 
aan het begin van de Franse revolutie, rond 1794, 
had Wittem steeds onder gezag van adellijke fami-
lies gestaan. De straatnamen in het dorp, zoals de 
Julemontstraat, de Waldeck Pyrmontstraat, de Van 
Cosselaerstraat en de Plettenbergweg herinneren 
daar nog aan. Toen Wittem onder Nederlands gezag 
kwam te staan, ontdekte men al gauw dat koning 
Willem I een duidelijk anti-katholiek beleid voerde. 
Dat beleid veranderde pas in 1840 toen hij werd 
opgevolgd door zijn zoon, koning Willem II, die veel 
maatregelen van zijn vader meteen afschafte. 

Maar toen in 1848 een nieuwe grondwet kwam, lag 
de macht in ons land nog overduidelijk in handen 
van de protestanten. En toen processies en groeps-
bedevaarten langzamerhand steeds populairder be-
gonnen te worden, greep de protestantse overheid 
in. Zij legden het uitoefenen van religieuze hande-
lingen in de publieke ruimte aan banden. Kortweg 
wordt dat het processieverbod genoemd. Hoewel 
het wetsartikel eigenlijk voor álle religies gold, was 
al snel duidelijk dat de maatregel vooral bedoeld 
was om de katholieke processies aan banden te leg-
gen. Al trok men zich er in het zuiden van ons land 
niet zo heel veel van aan. Ook al omdat daar inder-
daad al vóór die tijd processies plaatsvonden. Maar 

De bronk 2015 startte in de kloostertuin



2

Mededelingen

Paaswake
In de paasnacht, van 31 maart op 1 april, werd in 
de oude kloosterkerk van Wittem een bijzondere 
paaswake gehouden. Elk kwartier tussen klokslag 
24.00 uur en 07.00 uur nam iemand plaats op een 
krukje voor het hoofdaltaar; en in de naast de kerk 
gelegen Smartenkapel zaten vrijwel de hele nacht 
afwisselend een aantal andere wakers. Via een 
beeldscherm konden de bezoekers een verhaaltje 
lezen over de waker van dat moment. De ene keer 
ging dat over de persoon zelf, de andere keer over 
de beweegreden om hier midden in de nacht te ko-
men zitten, of over een persoonlijke ontboezeming 
van de waker. 
Omdat er zeven volle uren gewaakt moest worden, 
waren er in totaal 28 personen nodig. Dat lukte net 
niet helemaal, waardoor de initiatiefnemers van het 
in het klooster gevestigde Stiltelab ook zelf enkele 
keren hun plaats als waker moesten innemen. De 
deelnemers waren onder andere mensen die als 
vrijwilligers al betrokken zijn bij Klooster Wittem; 
ook enkele personeelsleden en bewoners van het 
klooster namen deel. De reacties waren zeer posi-
tief. Alle wakers vonden het een bijzondere beleve-
nis om een kwartiertje in volmaakte rust en stilte 
voor het hoofdaltaar te zitten.

Uitstapje
Het personeel van Klooster Wittem maakte op 
maandag 26 maart het jaarlijkse uitstapje. Einddoel 
was dit keer de stad Luik. Dus eerst met de bus naar 
Maastricht en vervolgens per trein naar Luik. Daar 
arriveerde men in het prachtig vernieuwde station, 
dat eigenlijk al op zichzelf een bezoek waard is. Ver-
volgens ontpopte Guus Prevoo zich als een bekwa-
me gids; op zijn rondleiding kwamen verschillende 
interessante gebouwen aan bod. Na een gezamen-
lijke lunch was er ook nog wat tijd over om zelf de 
stad te verkennen. De gezamenlijke afsluiter was ui-
teraard Belgische friet en een gehaktbal!

Overleden
Op zondag 18 februari overleed José Schouteten- 
Van de Berg uit Eys; zij was jarenlang actief als ver-
koopster in de Kloosterboekwinkel. Daarnaast was 
José nauw betrokken bij de Goretti Stichting in Eys. 
Voor haar vele goede werk werd zij koninklijk onder-
scheiden tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. 
Door haar vele andere vrijwilligerswerk is zij een 
aantal jaren geleden gestopt in onze boekwinkel, 
maar ze bleef altijd trouw de winkel bezoeken. We 
wensen haar man en kinderen veel sterkte toe bij 
dit grote verlies. De Goretti Stichting uit Eys steunt 
sinds 1993 het werk van de Indiase zuster Maria Go-
retti, die werkt in de deelstaat Karnataka in India. 
Ook Wereldwinkel Wittem, gevestigd in de boek-
winkel, ondersteunt deze stichting. 

op andere plekken in ons land leidde het verbod re-
gelmatig tot grote onrust in de samenleving. Pas in 
de jaren zestig van de vorige eeuw (!) veranderde 
het beeld en liepen de sentimenten gelukkig steeds 
minder hoog op. De scherpe kantjes gingen ervanaf. 
Al bleef met name de SGP in ons land volharden in 
de strijd om het processieverbod te handhaven. Vol-
gens de SGP eist de katholieke kerk met haar pro-
cessies de ‘openbare weg op voor haar afgoderij’….!

Hoewel de samensteller van de grondwet, Thorbec-
ke, in 1848 al meteen zei het oneens te zijn met het 
processieverbod, heeft dat wel stand gehouden tot 
1983! Gelukkig was Partij-Wittem dus al vele jaren 
eerder gevrijwaard van dit soort onzinnige verbo-
den. Conform de katholieke traditie wordt in ons 
dorp sinds jaar en dag dus op de zondag na Pinkste-
ren de sacramentsprocessie gehouden, waarbij het 
allerheiligste sacrament in een monstrans door de 
priester rondgedragen wordt onder een baldakijn. 
De monstrans met het Heilig Sacarament wordt op 
de route van de processie enkele keren enige tijd op 
een rustaltaar geplaatst voor aanbidding.
Ook in Partij-Wittem veranderde in de loop der ja-
ren veel. De tijden dat vrijwel het hele dorp meeliep 

in de processie zijn al lang voorbij; vaak sloten toen 
ook vele pelgrims aan bij de stoet die uit de kerk in 
Wittem vertrok en daar een paar uur later in volle 
glorie terugkeerde. Een paar jaar geleden was er 
echt sprake van een impasse, ook al bleef een aantal 
getrouwen nog steeds zorgen voor een mooie ver-
siering langs de weg en op de straten zelf. 
Partij bezon zich op een nieuwe opzet. Immers, 
ook het kermisfeest was tot een minimum terugge-
bracht. Op initiatief van een groep uit het dorp werd 
de kermis nieuw leven ingeblazen en goed overleg 
met het klooster leidde ertoe dat ook de processie 
weer een impuls kreeg. Het een werd met het ander 
gecombineerd. En sinds enkele jaren start de bronk 
nu vanuit de kloostertuin waar tijdens de mis in de 
openluchtkapel het (kermis)brood wordt gezegend. 
Daarna volgt een processie door enkele straten van 
het dorp, waarna het gezelschap verhuist naar de 
feesttent. En net als vroeger keren de laatste bronk-
gangers meestal pas een flink aantal uren later huis-
waarts!

Jef Brauers
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Wittem staat nu vooral bekend als bedevaartsoord 
voor de H. Gerardus. Maar dat is niet altijd zo ge-
weest. De redemptoristen zijn namelijk van meet 
af aan Maria-vereerders geweest. Het mag ons 
dan ook niet verwonderen dat de redemptoristen 
vrij snel na hun intrek in het klooster in Wittem de 
devotie tot Onze-Lieve-Vrouw gingen bevorderen. 
Hoewel de kerk al het huidige Maria-altaar kende 
met de beeltenis van Maria als de Vrouw uit de Apo-
kalyps (bekleed met de zon, de maan onder haar 
voeten die een slang vertrappen, en op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren), plaatste pater-rector 
Michaël Heilig in 1843 daar een tweede Mariabeeld, 
dat echter al snel verhuisde naar een zijkapel, de 
huidige Smartenkapel. 

De plaatsing van dat beeld had een speciale reden. 
Toen Limburg in 1839 onder het bestuur van Koning 
Willem I kwam, was men bang dat die het kloos-
ter zou opheffen. De kloostergemeenschap bad tot 
Maria, de ‘allerheiligste Maagd’, dat dit niet zou ge-
beuren. De nieuw aangetreden en meer gematigde 
Koning Willem II gaf in 1840 zijn goedkeuring aan 
het klooster. Uit dankbaarheid voor deze konink-
lijke erkenning, een onmiskenbare verhoring van 
hun gebeden, richtten de paters het beeld op. Pater 
Heilig kroonde het op 8 december, het feest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Het volgende 
jaar kreeg het beeld een mantel van fluweel met 
goudbrokaat; voor de aanschaf hadden gelovigen 
het geld geofferd. In de jaren daarop werd de gar-
derobe van het beeld verrijkt met meerdere man-
tels en sieraden. In de volksmond heette het beeld 
de ‘Wittemse Onze-Lieve-Vrouw’; in de kronieken 
wordt (we zouden nu zeggen met een vooruitziende 
blik naar de icoon) gesproken over de titel ‘Mutter 
Gottes vom guten Beistand’.

Het Mariabeeld was - volgens de overlevering - on-
geveer 1 meter hoog. Maria droeg het Jezuskind 
op haar linkerarm, die in zijn hand een wereldbol 
vasthield. In haar rechterarm hield Maria een scep-
ter vast. Om er ons een voorstelling van te maken, 
kunnen we misschien het beste terecht bij de Zoete 
Moeder van Den Bosch (zie foto boven). In 1845 
kreeg het beeld zijn definitieve plaats in de ronde 
kapel, die dat jaar was gebouwd naar het voorbeeld 
van het Pantheon in Rome. In de marmeren vloer zijn 
in koper afbeeldingen geplaatst: de lelie (symbool 
van de maagdelijke zuiverheid), de ster (verwijzend 
naar de titel ‘Sterre der Zee’) en het monogram met 
de letters AM van Ave Maria (Wees gegroet Maria).

De devotie voor Maria werd, zoals ook in de congre-
gatie van de redemptoristen wereldwijd, geconcen-
treerd in het octaaf (feestweek) van het genoemde 
feest van de Onbevlekte Ontvangenis, voorbereid 
door een noveen (negen dagen voorafgaand). De 
Mariaverering maakte in die periode van de kerkge-
schiedenis een grote bloei door. In 1854 werd door 
de paus het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis 
uitgeroepen. Dit werd in 1858 door de H. Maagd zelf 
‘gepromoot’ (als we dat zo mogen zeggen) door haar 
verschijning in Lourdes. In de kronieken van Wittem 
werden al spoedig bijzondere gebedsverhoringen 
en wonderen opgetekend van het Mariabeeld. Tot 
1867 was de verering voor dit genadebeeld de voor-
naamste devotie in Wittem. 

In dat jaar 1867 werd in de kerk de icoon van Onze-
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand geplaatst, 
een replica van de icoon die zich bevindt in de kerk 

Kloosterschatten in Wittem (3)
De Wittemse Onze-Lieve-Vrouw
De derde aflevering van onze rubriek Kloosterschatten gaat over de Wittemse Onze-Lieve-Vrouw....

Bij het Maria-al-
taar in de kloos-
terkerk stond in de 
19e eeuw enige ja-
ren het beeld van 
OLV van Wittem
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van het generalaat van de redemptoristen in Rome. 
Paus Pius IX had het jaar tevoren de verspreiding 
van de devotie voor deze icoon toevertrouwd aan 
de redemptoristen. Vanaf dat jaar werden honderd-
tallen iconen verspreid over de wereld, o.a. bij de 
volksmissies die de redemptoristen in de parochies 
verzorgden. In 2016 is in Wittem uitgebreid stil 
gestaan bij de geschiedenis van de icoon en is het 
150-jarig jubileum nadrukkelijk gevierd. Aanvanke-
lijk stond de icoon in de kerk, maar daarmee raakte 
de Mariadevotie in Wittem (in de woorden van de 
kronist) ‘versplinterd’. Rigoreus werd daarom beslo-
ten de ‘Wittemse Onze-Lieve-Vrouw’ in de ronde 
kapel te vervangen door de icoon. Het genadebeeld 
verdween en nergens wordt melding gemaakt waar 
het beeld is gebleven. Wel schijnen de sieraden 
gebruikt te zijn voor de vervaardiging van nieuwe 
kerkgewaden door de zusters van Simpelveld. De 
Mariaverering bleef geconcentreerd in de ronde 
Mariakapel. 

Toch zou er nog een andere beeltenis van Maria in 
Wittem komen: een piëta die werd geplaatst in de 
Smartenkapel. In deze kapel stond een Theresia-
beeld, dat nu in een van de kloostergangen staat. 
De piëta is een schenking van de volksprediker 
pater Bernard Hafkenscheid, die van onschatbare 
betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de 
volksmissies van de redemptoristen in ons land. Hij 
is bovendien nog viceprovinciaal is geweest in Ame-
rika. Aanleiding voor de schenking van het beeld 
van de Moeder van Smarten in 1860 was dat hij had 
moeten ervaren wat pijnlijk lijden betekent, toen hij 
doodvermoeid van zijn reizen in Wittem was terug-

gekeerd. De piëta is de klassieke beeltenis van Moe-
der Maria met de dode Christus in haar schoot; de 
meest bekende is die van Michelangelo in de St. Pie-
ter in Rome. Ons beeld is gepolychromeerd en wel-
licht gemaakt in een Roermonds atelier. Maria heeft 
een sluier en kleed, versierd met vergulde orna-
menten. Achter haar staat het kruis met de lijkwa-
de over de dwarsbalk; midden op het kruis zit een 
kruisreliek. Met de schenking van deze piëta wilde 
pater Hafkenscheid de devotie voor de Moeder van 
Smarten bevorderen. Op het fries stond aanvanke-
lijk (in het Duits) dat bij het bidden vóór het beeld 
van zeven weesgegroeten een aflaat van zeven jaren 
en zevenmaal veertig dagen verdiend kon worden. 

Er wordt wel eens gezegd dat de devotie voor Ge-
rardus, die in Wittem na zijn heiligverklaring in 1904 
gestimuleerd is, de devotie voor Maria heeft ver-
drongen. Dat is maar deels waar. Zeker, Gerardus 
domineert in ons heiligdom, maar de devotie voor 
de Moeder Gods is altijd sterk gebleven en ook zijn 
er steeds bedevaarten voor Maria gebleven. De 
aandacht voor Maria verdeelt zich over twee mo-
menten: de meimaand en het feest van de icoon 
van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand 
op 27 juni. Sinds de 150-jarige herdenking is een 
feestweek (octaaf) ingevoerd. Voor die week vragen 
we gelovigen uit het hele land een kaars te bestel-
len, waardoor kerk en kapel negen dagen in het licht 
worden gezet door (in de afgelopen jaren) ongeveer 
1400 noveenkaarsen. Ook is naar aanleiding van de 
oorlog in Syrië opnieuw een rozenkransgebed inge-
voerd op donderdag om 12.00 uur in de Smartenka-
pel, waarbij iedereen welkom is. 

pastor Jeroen de Wit

Pinksterlezing Erik Borgman
De Pinksterlezing vindt dit jaar plaats op zater-
dag 19 mei, in een van de benedenzalen van 
het Klooster. Te gast is dan de bekende theo-
loog Erik Borgman. De titel van de lezing is 
‘Zielen winnen’, dezelfde titel als die van zijn 
nieuwste boek. In dit boek gaat Borgman in op 
een aantal persoonlijke ervaringen; dat levert 
enkele fraaie vergezichten over kerk, geloof en 
God op.

De lezing duurt van 14.00 tot 15.00 uur. 
De entree is 10 euro, inclusief koffie/thee. 
Kaarten zijn te koop of te reserveren bij de 
receptie van Klooster Wittem (043 450 1741). 
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Klooster Wittem wil graag als kerkgemeenschap en als Pleisterplaats voor de Ziel zijn werk blijven voortzetten. Maar 
om dat daadwerkelijk te kunnen, is (extra) steun meer dan welkom. Daarom is Klooster Wittem medio maart een 
actie gestart om extra geld binnen te krijgen, zodat het klooster een betekenisvolle plek kan blijven voor huidige en 
volgende generaties. Naast vrije giften, reguliere donaties en eenmalige schenkingen zijn er nog drie andere moge-
lijkheden waarop een financiële bijdrage kan worden geleverd. Klooster Wittem adviseert belangstellenden graag 
over de diverse vormen van schenken en doneren. Uiteraard is er ook volop informatie beschikbaar over fiscaal 
gunstige aspecten van schenkingen, nalatenschappen en legaten.

De laatstgenoemde drie vormen kunnen in dit kader voor belangstellenden interessant zijn.   
• Bij een periodieke schenking kan men een gift over meerdere jaren verdelen, bijvoorbeeld in de vom van een 
fiscaal aantrekkelijke lijfrente;
• Een andere mogelijkheid is een nalatenschap. Dat betekent dat u Wittem in een testament, opgesteld door een 
notaris, aanwijst als uw erfgenaam of als een van uw erfgenamen. Een nalatenschap is altijd een saldo van bezit-
tingen en schulden; 
• Tenslotte is er de keuze van een legaat. Daarbij staat in uw testament exact beschreven wat wordt gegeven. Ook 
deze vorm van nalatenschap kan via de notaris worden vastgelegd. 

Belangrijk is nog te weten dat de Belastingsdienst Klooster Wittem heeft aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dat heeft gunstige gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid van een schenking. Ook zijn er bij nala-
tenschap of legaat geen schenking- of successierechten verschuldigd.
Tenslotte: het is natuurlijk altijd mogelijk een gift te doen. Dat kan via rekeningnumer NL78 INGB 0006 7426 38 ten 
name van ‘Paters redemptoristen inzake giften’. 
De bijdragen komen ten goede aan de voortgang van de pastorale activiteiten in Klooster Wittem en aan de missie 
van de redemptoristen wereldwijd.

Rondleidingen
Ook dit jaar worden er in de maanden mei tot en 
met september weer op elke woensdagochtend 
rondleidingen georganiseerd in Klooster Wittem. 
De bezoekers kunnen dan vanaf 11.00 uur onder 
begeleiding van ervaren gidsen een wandeling ma-
ken in het gebouw. Bezocht worden alle bijzondere 
kloosterruimtes: de kerk en de kapellen, de sacris-
tie, de refter, de grafkelder, de bibliotheek en de 
tuin. De kosten bedragen 10 euro, inclusief koffie/
thee en vlaai tijdens de nazit. Aanmelden kan tot 
9.30 uur op de woensdag via de receptie van Kloos-
ter Wittem: 043 450 1741. 

Vorig jaar is Klooster Wittem ook gestart met een 
meer spirituele en bezinnende rondgang, verzorgd 
door leden van de werk- en/of woongemeenschap 
van het klooster: ‘Beleef Klooster Wittem’. Elke eer-
ste dinsdagmiddag van de maand laten zij bezoekers 
het klooster zintuiglijk beleven. Een geweldige erva-
ring, zeker ook voor gasten die de klassieke rond-
leiding al eens hebben gedaan. Deze rondleiding is 
dus alleen op de eerste dinsdag van de maand; ze 
duurt van 14.00 tot 16.30 uur en wordt afgesloten 
met een nazit met een glas fris of Gerardusbier. Ook 
hier bedragen de kosten 10 euro. Aanmelden kan 
tot 9.30 uur op de betreffende dinsdag bij de recep-
tie van het klooster.

Klooster Wittem: uw steun is zeer welkom!

Website Kloosterbibliotheek
Sinds enkele weken is er een nieuwe website met 
uitsluitend berichten die te maken hebben met de 
(openbare) activiteiten in de Kloosterbibliotheek: 

www.kloosterbibliotheekwittem.nl

Het was al langer een wens van de gebruikers van 
de bibliotheek om naast de berichten die op de 
site www.kloosterwittem.nl (van het klooster zelf) 
staan, ook zo’n zelfstandige website ter beschikking 
te hebben, waarop specifiek de activiteiten in de 
bibliotheek te vinden zijn. Dat vergemakkelijkt im-
mers ook het zoeken. 

Op initiatief van Cultuurfonds Wittem en de stich-
ting Cultuurzomer Heuvelland is die site nu ge-
maakt. Men vindt er achtergrondinformatie over 
de bibliotheek, maar de site is toch vooral bedoeld 
als een goed bijgehouden agenda-website met veel 
info over de vele openbare acticiteiten die er plaats-
vinden. 
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Hel? 
‘De Hel’ is een gedeelte op de bovenste 
galerij in de Kloosterbibliotheek waar 
de boeken waren ondergebracht die 
stonden op de ‘Index librorum prohi-
bitorum’ (lijst van verboden boeken), 
kortweg ‘de Index’ genoemd. Deze In-
dex ontstond in de tijd van de opkomst 
van de boekdrukkunst. Zo legde de paus vast wat er niet 
mocht worden gelezen omdat deze geschriften verwerpe-
lijk waren en niet overeenstemden met de katholieke leer. 
Mensen als Luther, Casanova, Erasmus, Kant, Marx, Spi-
noza, Gerard Walschap, Sartre enz. stonden op die lijst. 
In 1966, 407 jaar nadat de Index het licht zag, werd zij 
afgeschaft. Dat valt ook ongeveer samen met het moment 
waarop de Kloosterbibliotheek als zodanig buiten wer-
king werd gesteld… Maar sindsdien mag een katholiek 
wel weer lezen wat ie zelf wil… 
’De hel’ is ook dat deel van de eeuwigheid waar je in te-
recht komt nadat er bij het Laatste Oordeel een negatief 
vonnis over je is geveld. De hel is het tegengestelde van de 
hemel, de plek waar je na je dood graag zou willen zijn. 
De hel is in de loop van de tijd steeds meer gebruikt als 
een soort pedagogisch middel om mensen op het rechte 
pad te houden. Als je goed doet, kom je in de hemel, wijk 
je af van wat God (lees: De Kerk) welgevallig is, dan 
wacht de hel…
‘De hel bestaat niet!’, aldus een erg oude journalist die 
schreef dat Paus Franciscus dat gezegd had. Ik wil nog 
wel geloven dat Paus Franciscus gesuggereerd heeft dat 
de hel als beeld in pastorale gesprekken niet bruikbaar is, 
maar het lijkt me sterk dat hij het bestaan ervan ontkend 
zou hebben. Dat zou in spirituele, religieuze en theologi-
sche zin het einde van het christendom betekenen. Juist 
in het christendom, (zoals in alle monotheïstische gods-
diensten) kan de mens de vragen van ons menszijn, van 
goed en kwaad aan de orde stellen omdat hij met God in 
gesprek daarover kan gaan. God (en dan heb ik het hier 
niet enkel over de Kerk) kan de mens ‘de hemel en de hel 
laten zien’. God is geen God meer als Hij/Zij dat niet kan. 
De mens heeft dan geen gesprekspartner meer… 
‘De hel, dat zijn de anderen’ schreef de Franse filosoof 
Jean-Paul Sartre. Inderdaad, diezelfde die op de Index 
stond maar die ook in 1954 gelauwerd werd als Nobel-
prijswinnaar voor literatuur. Maar goed, of we daar 
nu zoveel wijzer van zijn geworden? In het theaterstuk 
‘Sartre zegt sorry’, maakt Sartre excuses voor het feit dat 
hij de wereld heeft opgescheept met zijn inzichten dat er 
niets is dat zin heeft. Er is niets in ons bestaan dat er toe 
doet; alles is zinloos en als er wél zaken zijn die we zinvol 
vinden dan komt dat omdat we dat er zelf in hebben ge-
legd. Zelfs de liefde is een verzinsel omdat we niet kunnen 
leven met de diepe afgrond van de zinloosheid…
Syrië, Syrië, Syrië… 
Ik denk dat de hel bestaat.   
Niet in de zinloosheid van het leven, 
maar in het kapotslaan, vernietigen, vermoorden van 
alles wat zin heeft…

Philippe Cremers 

Topkoren zingen in bibliotheek
Liefhebbers van koormuziek komen op vrijdag 11 
mei aan hun trekken in de Kloosterbibliotheek. Cul-
tuurfonds Wittem organiseert dan, in samenwer-
king met de stichting Cantarode uit Kerkrade, een 
concert met twee internationale topkoren. Eerst 
treedt het Women’s Chorus van de University of 
Manitoba (Canada) op; na de pauze is het de beurt 
aan het gemengd koor van de Zeevaart-universiteit 
uit het Poolse Sczessin (het voormalige Stettin). 
Beide koren hebben tal van internationale prijzen 
gewonnen. De twee koren nemen in het weekeinde 
na Hemelvaart deel aan het bekende internationale 
zangconcours in Kerkrade. Het concert begint op 11 
mei om 20.00 uur; de entree is 12 euro en kaartjes 
kunnen, zolang de voorraad strekt, worden gereser-
veerd bij Jef Brauers (043 851 3101 of jbrauers@
ziggo.nl) en bij de receptie (043 450 1741). 

Tentoonstelling Heiligdomsvaart
Met Pinksteren wordt in de kloosterbibliotheek een 
tentoonstelling geopend over de Heiligdomsvaarten 
in Aken en Maastricht, die beide eens in de zeven 
jaar plaatsvinden; in Maastricht dit jaar. In de Maas-
trichtse Heiligdomsvaart gaat het om de relieken 
van St.-Servaas, bewaard in de ‘Noodkist’. In Aken 
gaat het om relieken die verwijzen naar het leven 
van Christus, zoals het kleed van Maria. De tentoon-
stelling geeft o.a. informatie over de beleving van de 
Heiligdomsvaarten door Middeleeuwse pelgrims. 
De tentoonstelling wordt geopend met een lezing 
van kunsthistoricus Fred Ahsmann over de afbeel-
dingen op de Noodkist van St.-Servaas en in het 
hoogkoor van de Servaasbasiliek. 
De opening is op Pinksterzondag, 20 mei, om 14.00 
uur, waarna de tentoonstelling te bezichtigen is tot 
16.30 uur. Daarna is de tentoonstelling open op alle 
zaterdagen en zondagen in juni, t/m 1 juli, steeds 
van 13.30 tot 16.30 uur. Toegangsprijs: vrije gave.

Gerarduskalender weer te koop
Uiteraard is er ook weer een Gerarduskalender voor 
2019 gemaakt. Vanaf 1 juli is hij te koop bij de re-
ceptie en in de Kloosterboekwinkel van Klooster 
Wittem. Opnieuw een gevarieerde kalender waarbij 
vele onderwerpen elkaar afwisselen.
Sinds enkele jaren is de kalender overigens ook als 
app voor smartphones (Android of iOS). Met deze 
app kunt u door de kalenderblaadjes bladeren en 
kun u ook een tijd instellen waarop u dagelijks het 
actuele kalenderblaadjes krijgt gepresenteerd. U 
kunt ook blaadjes via sociale media als Twitter en 
Facebook met anderen te delen. 
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Dat alcohol in het leven van veel mensen een rol 
speelt staat buiten kijf. En daar is ook helemaal niks 
op tegen, zou ik zo zeggen. Nemen we alleen al de 
laatste weken van december: met een glaasje glüh-
wein op de kerstmarkt, een glaasje wijn bij het kerst-
diner en een lekker pilsje met een afsluitend glas 
champagne op oudejaarsavond zijn de feestdagen 
zo op het eerste gezicht niets voor mensen die níet 
van alcohol houden. Maar wat vindt de bijbel daar 
eigenlijk van? 

Nou, het antwoord op de die vraag is niet zo een-
twee-drie te geven. Op veel plekken in de bijbel 
wordt het gebruik van alcohol negatief benaderd en 
zelfs vervloekt. Maar tegelijkertijd vind je er ook ge-
noeg teksten in die een positiever beeld geven over 
het gebruik van alcohol. 
Alles bij elkaar zijn er 1543 bijbelverzen die over 
wijn gaan. En hoe opvallend is het dan dat er slechts 
zestig verzen zijn te vinden over bier. En dat terwijl 
veel kloosterorden zich toch al eeuwen bezighou-
den met het produceren van heerlijke bieren. Toch 
is dat geringe aantal van bieren wel te verklaren, en 
wel op heel pragmatische gronden. Want hoewel er 
ook al vele eeuwen geleden al bier was, had wijn 
één groot voordeel: wijn is langer houdbaar. Ook 
speelt de wijn natuurlijk een veel grotere rol in het 
geloof: niet voor niets komt in tal van verhalen de 
wijnstok en de wijnrank voor. 

De apostel Paulus wist het in zijn tijd overigens wel 
zeker: hij waarschuwde nadrukkelijk voor overmatig 
gebruik van alcohol, want dat leidt, aldus de apostel, 
alleen maar tot ellende. Die waarschuwing kwam 
natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. In bijbelse 
tijden leidde het gebruik van alcohol immers regel-
matig tot groot onheil. Wat te denken van de doch-
ters van Lot die zwanger werden van hun dronken 
vader (Gen 19,31-38)? Op meerdere plekken in de 
bijbel wordt gewaarschuwd voor drinkebroers, die 
vergeleken worden met verraders en dieven. Ook 
Clemens van Alexandrië (150 na Chr.) riep op om de 
verleiding van alcohol te weerstaan, omdat het spul 
een verderfelijke invloed en uitwerking zou hebben 
op lichaam en geest. Tegelijkertijd staat vast dat ook 
al in die vroege jaren het gebruik van alcohol juist 
tamelijk normaal werd gevonden. En ondanks de 
waarschuwingen die her en der klonken, waren het 
vooral juist de christelijke kloosters die zich al vele 
eeuwen geleden bezig hielden met het maken van 
kwalitatief hoogwaardige drankjes. 

De Romeinen waren de eersten die in Europa heb-
ben gezorgd voor het ontwikkelen van een echte 
wijncultuur. Maar vanaf de vroege Middeleeuwen 
werd dat proces overgenomen door monniken, met 
name de benedictijnen. Ze verfijnden de technieken 
steeds meer. De franciscanen en jezuïeten zorgden 
er vervolgens voor dat de wijnbouw ook in de ‘nieu-
we wereld’ terechtkwam. Hun kennis van de wijn-
bouw leidde ertoe dat de kloosterordes zich later 
ook bezig gingen houden met het ontwikkelen van 
nieuwe alkoholische dranken. De Franse benedic-
tijnenmonnik Pierre Pérignon (1638-1715, zie foto) 
bijvoorbeeld geldt als pionier bij het ontwikkelen 
van champagne. Een van de beroemdste champag-
nemerken is tot op de dag van vandaag dan ook de 
‘Dom Pérignon’.

Maar ook bij het brouwen van bier spelen kloos-
ters natuurlijk al vele eeuwen een belangrijke rol. 
In de middeleeuwen ontwikkelden de monniken 
in kloosters steeds betere methoden; het bier uit 
de kloosterbrouwerijen werd de standaard van de 
brouwkunst. De oudste brouwerij die bekend is van 
bewaarde tekeningen ligt in Zwitserland: het is de 
abdij St. Gallen, waar men al rond 820 bezig was 
met het ontwikkelen van bier. Dat proces werd later 
steeds interessanter; zo geldt bisschop Arnulf von 
Soissons (1040-1087) als de uitvinder van de ma-
nier waarop men bij het bier maken bepaalde on-

derdelen moet filteren. 
Arnulf is de patroon 
van de bierbrouwers 
en herbergiers omdat 
hij in tijden van ziek-
ten de mensen aange-
raden zou hebben om 
bier te drinken in plaats 
van besmet water. Hij 
wordt ook vaak als een 
bisschop afgebeeld en 
heeft als attributen 
soms een biervat aan 

Hildegard von Bingen: ‘Water is om je mee te wassen’
Alcohol, de bijbel en brouwerijen!
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een medicijn. Eén van de beroemdste uitspraken 
van de heilige Hildegard von Bingen (1098-1179, af-
beelding rechts) luidt dan ook: ‘Wijn is een medicijn, 
bier is een drank, en water is om je mee te wassen’!

Kortom, alcohol en christendom hebben heel wat 
met elkaar gehad in de loop der eeuwen. Betekent 
het dan ook dat de Kerk in het algemeen heel soe-
pel stond tegenover het gebruik van alcohol? Zoals 
in het begin al gememoreerd: de uitspraken daar-
over zijn vaak tegenstrijdig. Op veel plekken wordt 
expliciet gewaarschuwd voor het effect dat alcohol 
heeft. Met name het in gevaar brengen van de vei-
ligheid van zichzelf maar vooral ook van anderen, 
wordt herhaaldelijk vermeld. Met andere woorden: 
alcohol wordt niet expliciet verboden (zoals de islam 
bijvoorbeeld wél doet), maar er wordt wel nadruk-
kelijk gewaarschuwd voor overmatig gebruik ervan. 

Wie zich beperkt tot het drinken van een glaasje, zit 
bij de Kerk wel goed. Zolang je het tenminste met 
mate doet. Voor veel mensen hoort bij een gezel-
lige avond nu eenmaal ook een glaasje bier of wijn! 
In een bekend drinklied in Duitsland wordt gezon-
gen: ,,Im Himmel gibt’s kein Bier, drum trinken wir 
es hier!”. Of de gedachte dat in de hemel geen bier 
is ook daadwerkelijk klópt, kunnen we niet bevesti-
gen. Want zei Jezus zelf niet ooit: ,,En Ik zeg u, dat 
Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des 
wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve 
nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vader”……

Jef Brauers

de voeten en draagt verder een roervork, een in-
strument dat bij het brouwen wordt gebruikt. 

Wijn en bier hebben we nu gehad. Bleef het daarbij? 
Nee, want uiteindelijk wisten kloosterlingen ook bij 
het produceren van andere kwaliteitsdranken hun 
naam definitief te vestigen. Zo beschouwt men Ier-
se monniken uit de middeleeuwen als de uitvinders 
van whisky. En het recept van beroemde kruidenli-
keurs komt vanuit een klooster van de Karthuizer-
monniken: de Chartreuse. 

Het vervaardigen en verkopen van alcoholische 
dranken was voor voor de kloosters natuurlijk een 
zeer belangrijke inkomstenbron. Dat geldt overigens 
tot op de dag van vandaag. In ons eigen Klooster 
Wittem werd tot 1952 een eigen brouwerij gerund; 
tegenwoordig wordt het Gerardus Wittems kloos-
terbier gebrouwen bij de Gulpener Brouwerij. 

Inmiddels zijn er zelfs al drie varianten: het Gerar-
dus-blond, het Gerardus- dubbel en het Gerardus-
triple. (zie foto: de presentatie van het triple, najaar 
2017). Voor de liefhebbers: ze smaken alledrie voor-
treffelijk!

Anderszijds werd het product ook gemaakt voor 
eigen gebruik. In de vastentijd bijvoorbeeld was 
bier zo ongeveer het belangrijkste voedingsmiddel, 
conform de zin ‘Liquida non frangunt ienum’’ , wat 
zoveel betekent als ‘iets vloebaars nuttigen is niet 
tegen de regels van het vasten’. Bovendien verricht-
ten de monniken vaak zware lichamelijke arbeid. En 
dan bleek het drinken van bier een prima middel te 
zijn om goed te herstellen. Niet voor niets zegt men 
wel eens dat een glas bier drinken evenveel effect 
heeft als het eten van drie boterhammen!

Er speelde nóg iets anders een belangrijke rol: men-
sen dronken in vroegere eeuwen veel gemakkelijker 
bier omdat het water in veel gevallen flink veront-
reinigd was. Het drinken van alcohol was beduidend 
minder gevaarlijk dan het drinken van (verontrei-
nigd) water. En tenslotte: alcohol werd in brede 
kringen beschouwd als een gezondheidsmiddel, 
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‘Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor”. De 
oudere lezers van dit blad kennen dit rijtje ongetwij-
feld nog uit hun hoofd. Ze leerden het immers op 
de lagere school en zo’n rijtje gaat nooit meer hele-
maal uit je hoofd. Het zijn de namen van een rijtje 
eilanden ten oosten van Java in Indonesië, de zo-
geheten ‘gordel van smaragd’. Tegenwoordig is het 
vooral een populair toeristengebied, en dat geldt 
zeker voor Bali.

In Indonesië zijn al meer dan zestig jaar paters re-
demptoristen actief. Geen Nederlandse, maar 
Duitse redemptorsiten werden namelijk in 1957 
uitgenodigd om op Sumba een missie te starten. 
Dat verzoek kwam overigens per toeval tot stand 
via een gesprek tussen enkele missionarissen van 
het Gezelschap van het Goddelijk Woord (uit Steyl) 
en de Duitse pater Aloys Pohl die in het generaal 
bestuur van de redemptoristen in Rome zat. Pater 
Pohl ging met de vraag aan de slag en kwam uit bij 
de paters uit zijn eigen regio, Noord-Duitsland. Die 
redemptoristen daar behoorden bij de zogeheten 
‘Keulse provincie’en ze hadden net hun missieop-
dracht in Argentinië afgesloten. Ze waren op zoek 
naar iets nieuws. Het aantal roepingen was in die 
dagen nog groot, dus er zouden genoeg paters zijn 
om uitgezonden te worden. Dat klopte ook, zo bleek 
achteraf, want in de loop van de jaren zijn er 37 
paters en broeders naar Indonesië getrokken. Nu, 

anno 2018, leven en werken er nog twee, waaron-
der pater Willy Wagener.

De voorbereidingen op de missie bestond natuurlijk 
niet alleen uit het leren van de taal, het Bahasa In-
donesia. Pater Willy Wagener vertelt: ,,We moesten 
ook allerlei vaardigheden leren, zoals het onder-
houd en reparatie van motoren en terreinwagens, 
en natuurlijk ook een snelcursus tropische EHBO. 
We kregen allemaal een uitgebreide set tropenkle-
ding, een groote doos met medicijnen en een eigen 
motorfiets. Dat moest allemaal mee op de boot. 
De motorfiets was in die tijd het meest praktische 
vervoermiddel op een eiland waar nauwelijks asfal-
twegen waren. Ook nu wordt de motorfiets nog wel 
vaak gebruikt, vooral ook omdat het nu eenmaal 
veel goedkoper is dan een auto” .

De missie begon zestig jaar geleden op het eiland 
Sumba en op dat eiland ligt ook nu nog steeds een 
belangrijk deel van het pastoraal werk van de re-
demptoristen. In de afgelopen decennia hebben de 
Duitse paters en broeders nadrukkelijk meegehol-
pen de kerk op Sumba en enkele andere eilanden in 
de buurt op te bouwen. 

Belangrijkste winstpunt daarbij is dat ze ook er voor 
hebben gezorgd dat er eigen Indonesische roepin-
gen kwamen. Volgens pater Willy is de missie dan 
ook een groot succes geworden. ,,Kijk maar: op dit 

Over de grens…
In deze rubriek gaan we over de grens. Na Brazilie en Duitsland gaan we nu een kijkje nemen 
in Indonesië, een land waar al meer dan zestig jaar redemptoristen volop actief zijn. En waar, 
in tegenstelling tot met name West-Europa, op dit moment tientallen jonge mannen in de 
priesteropleiding zijn! 
Dit artikel is overgenomen uit het Gerardus Magazine
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moment zijn er 155 Indonesische redemptoristen 
en daarnaast zijn er liefst vijftig jonge mannen in 
de priesteropleiding. En zoals vroeger de missiona-
rissen uit West-Europa naar het zuiden gingen om 
een kerk op te bouwen, zo zendt nu de provincie 
Indonesië haar medebroeders over de hele wereld 
uit! In zo’n twintig verschillende landen zijn nu In-
donesische paters actief, onder andere in Austra-
lië, Nieuw-Zeeland, Japan, maar ook in Europese 
landen als Duitsland, Italië en Nederland. In feite is 
er nu dus sprake van een ’omgekeerde’ missie. Dat 
doet me deugd!”

In Duitsland zijn op dit moment al vier Indonesische 
redemptoristen werkzaam of ‘in opleiding’. En sinds 
januari vorig jaar is pater Fred Bora in onze Wittem-
se gemeenschap opgenomen.

In de constituties (leefregel) van de redemptoristen 
staat dat ze er zijn zijn voor de meest verlatenen, 

Godsdienstvrijheid in de wereld gaat achteruit 
Het afgelopen jaar is de godsdienstvrijheid wereldwijd er opnieuw op achteruit gegaan. Dat is vooral het ge-
volg van het groeiende aantal autoritaire regimes en maatregelen in naam van de bestrijding van de terreur. 
Dat verklaarde voorzitter Daniel Mark bij de voorstelling van het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse Com-
missie voor Godsdienstvrijheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS. De top-tien van landen 
waar de godsdienstvrijheid het sterkst wordt geschonden, wordt gevormd door Myanmar, China, Eritrea, Iran, 
Noord-Korea, Saudi-Arabië, Sudan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. 

vooral voor de armen. Toen de eerste zes Duitse 
missionarissen in 1957 voet aan wal zetten op het 
eiland, was dit een van de vele afgelegen gebieden 
in Indonesië. Sumba heeft niet voor niets de bijnaam 
‘het vergeten eiland’. Er waren nauwelijks wegen en 
andere infractstructuur, maar er woonden wel al 
zo’n 9000 katholieken, vrucht van bijna dertig jaar 
missionaire arbeid van de missionarissen van Steyl. 

Nu, anno 2018, zijn er bijna 200.000 katholieken en 
ruim honderd priesters. Sumba is een zelfstandig bis-
dom geworden en telt 28 parochies, met daarnaast 
nog vele hulpkerken. En vanuit Sumba verspreiden 
de Indonesische redemptoristen zich weer over an-
dere grotere en kleinere eilanden in de buurt. 

Steeds weer op zoek naar plekken aan de rand van 
de samenleving om daar mensen te ondersteunen 
in hun dagelijks leven en om er kerkgemeenschap-
pen op te bouwen.

Volksmissie van de redemptoristen op Sumba
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Onze vrijwilligers
Klooster Wittem beschikt over meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Ze zijn op soms zeer uiteenlopende ter-
reinen vaak elke week actief en werken zo mee aan de grote uitstraling van Klooster Wittem als ‘Pleisterplaats voor 
de ziel’. In deze rubriek stellen we regelmatig enkele van die vrijwilligers aan u voor. 

Wie: Piet Vrehen (67) uit Me-
chelen. Geboren en getogen in 
Wittem (bij de molen) en in Par-
tij. Ik heb nog twee zussen, die 
in Vijlen en Landgraaf wonen. Ik 
ben 43 jaar getrouwd geweest, 
met An. Zij is helaas zeven weken 
geleden overleden. We hebben 
tot zes jaar geleden in Partij ge-
woond, maar An wilde graag te-
rug naar haar geboortedorp. Zelf 
heb ik altijd het idee gehad dat ze voelde dat ze aan 
haar laatste levensjaren bezig was. We hebben een 
zoon, Bas (36), die als design architect een succesvol 
eigen bedrijf heeft. 
Werk: Na de MTS en de Stadsacademie voor de 
bouwkunst heb ik vele jaren een eigen bedrijf in 
keukens gehad met als uitvalsbasis Weert/Susteren. 
Op m’n 64ste ben ik met pensioen gegaan. 
Vrijwilliger Wittem: Ik ben heel lang misdienaar ge-
weest in Wittem, dus die band met het klooster gaat 
er nooit meer uit. 
Eerst ben ik een tijdje collectant geweest; tegen-
woordig ben ik hulpkoster. Daarnaast oefen ik met 
het restaureren van schilderijen (o.a. het staatsie-
portret van Willem II in de benedengang) en het 
hoofdaltaar, een hobby van me.
Ander vrijwilligerswerk/hobby’s: Ik werk als vrijwil-
liger in de tuin van het hospice in Mechelen, ben be-
trokken bij Historisch Goud dat zich bezig houdt met 
streekgeschiedenis, heb veel judo beoefend en loop 
graag met de metaaldetector in het veld. 
Laatste boek: Ik lees graag, geen romans maar wel 
biografieën van schilders, architecten en zo. Mijn 
laatste twee boeken waren een boek over rouwver-
werking en een boek over leven en werk van Pieter 
Breugel (Brueghel). 
Muziek: Daar heb ik niet zoveel mee. Het is puur af-
hankelijk van de stemming. 
Wens voor Wittem: Dingen veranderen. Het ver-
haal van de te grote jas is bekend. Het zal straks dus 
verder gaan in een kleinere vorm. Persoonlijk vind 
ik dat Klooster Wittem het thema Pleisterplaats 
voor de Ziel nog veel meer zou moeten uitdragen 
met name in zijn pastoraal werk. De ziel is voor veel 
mensen iets ongrijpbaars, de pleisterplaats heeft 
daarentegen echt te maken met de satelieten die er 
als het ware omheen draaien. En ik hoop dat de rest 
van het kloostergebouw een bestemming krijgt die 
in de lijn ligt van wat hier altijd is geweest. 

Wie: Jan van den Bosch. 
(61) uit Gulpen. Ik woon pas 
een jaar of zeven in Lim-
burg. Ben opgegroeid en 
heb gewerkt in de Noord-
oostpolder, in Marknesse. 
Ik ben een boerenzoon, 
kom uit een protestants ge-
zin en ben christelijk opge-
voed. 
Werk: Na de havo heb ik de 

school rigoureus de rug toegekeerd. Ben gaan 
werken in een loonbedrijf, heerlijk op de trekker! 
Het grootste deel van mijn leven heb ik gewerkt 
in het magazijn van de grootste vuilniswagenfa-
brikant van ons land in Emmeloord. Na een reor-
ganisatie daar heb ik nog enkele jaren met heel 
veel plezier gewerkt in een witlof-bedrijf. Vond ik 
eigenlijk veel leuker dan in de fabriek! Een aan-
tal jaren geleden had ik het moeilijk: baan kwijt 
en privéproblemen. Uiteindelijk kwam ik terecht 
in Limburg. Zeker geen makkelijke periode ge-
weest, heb erg moeten wennen. Ik was ook afge-
keurd; maar ik heb intussen helemaal mijn weg 
gevonden in het vrijwilligersswerk. 
Vrijwilligerswerk: Dat doe ik op drie plekken, 
in Klooster Wittem in de Gerarduszaal achter 
de bar, bij de woon- en werkgemeenschap Har-
telstein in Itteren en bij Caninos in Gulpen. Wel 
altijd iets waarbij ik bezig kan zijn met andere 
mensen. In Wittem ben ik terechtgekomen door 
gewoon te reageren op een stukje in een van de 
weekbladen. Bevalt prima!
Hobby: Fietsen. Ik trek er binnenkort weer op uit 
voor een fietsvakantie, om dan vanuit de Alpen 
in Frankrijk weer noordwaarts rijden. Sport loopt 
als een rode draad door mijn leven. Zelf veel ge-
sport, maar ook veel bestuurs- en vrijwilligers-
werk gedaan. Van oud-papier tot kantinewerk!
Muziek: Van alles, met uitzondering van jazz.
Laatste boek: Ik lees niet echt veel, soms wel 
eens een oorlogsboek.
Wens voor Wittem: Laat het vooral geen com-
merciële instelling worden! Alles draait om geld 
in deze wereld. Ik moet er niet aan denken dat 
het een hotel wordt. Ik hoop dat het gebouw een 
functie krijgt in het verlengde van wat er nu is. 
Het is zó’n markante plek dat je toch alleen maar 
kunt hopen dat de basissgedachte gehandhaafd 
blijft!
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Colofon ‘Rondom Wittem’
Intern communicatieblad voor Klooster Wittem. Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers. Opmaak: Jelle Wind
Het volgende nummer komt begin juli 2018 uit. Uiterste kopijdatum: 15 juni 2018.

Film op maandag
De laatste film voor de zomer is op 14 mei 2018 om 19.30 uur in zaal 2 van het klooster.

Alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd!

val van het communisme en de heropstanding van 
het land. Het kerkgebouw is 120 meter lang en 75 
meter breed en biedt plaats aan minstens vijfdui-
zend gelovigen. De kathedraal maakt deel uit van 
een nog groter gebouwencomplex en omvat on-
der meer twee herbergen met duizend overnach-
tingsplaatsen, twee grote zalen en een gaarkeuken 
waar maaltijden aan armen worden verstrekt. Is er 
nog behoefte aan kerkklokken? Blijkbaar wel, wan 
Grass mayr wist in de afgelopen twintig jaar zijn pro-
ductie ruim te verdubbelen. Intussen klinken er in 
meer dan honderd landen klokken die in Innsbruck 
zijn gemaakt. Naast veel katholieke en protestantse 
kerken betreft het ook orthodoxe kerken. Dat heeft 
alles te maken met het feit dat na de val van het 
communisme duidelijk behoefte was in de Oost-
Europese landen om een inhaalslag te maken. Zelfs 
boedhistische kloosters kloppen tegenwoordig re-
gelmatig bij Grassmayr aan. Tot nu toe waren de 
klokken in de Dom van Keulen, bijgnaamd ‘Dicker 
Pitter’ de grootste. 

Mariawald dicht 
De bekende Abtei Mariawald bij Heimbach, vlak 
over de grens in de Eifel, wordt definitief nog dit 
jaar gesloten. Er zijn nog maar tien monniken over; 
volgens de regels moeten dat er minimaal twaalf 
zijn. De gemiddelde leeftijd van de nu nog aanwe-
zige monniken is 84 jaar; de oudste bewoner van 
de abdij is inmiddels 94 jaar oud. Het tiental wordt 
overgeplaatst naar andere abdijen. In Mariawald 
waren verder nog twaalf mensen werkzaam; voor 
hen wordt een sociaal plan opgesteld. De abdij, die 
ook door veel Limburgers wordt bezocht, is het eni-
ge trappistenklooster in Duitsland.

Weetjes – nieuwtjes
Leeg boek!

Een uitgeverij in Würzburg heeft opzien gebaard 
met het uitgeven van een boek onder de titel 
‘Christ-liches in der AfD’. Het boek, meer een bro-
chure, bestaat namelijk uit 32 nagenoeg lege blad-
zijden. De uitgeverij laat weten dat de vanwege haar 
immigrantenpolitiek zeer omstreden politieke par-
tij simpelweg helemaal geen christelijke waarden 
en normen in haar programma heeft opgenomen. 
De brochure is in eerste instantie in een oplage van 
1500 uitgegeven; vrijwel meteen na het verschijnen 
waren er al enkele honderden verkocht. 
De AfD-woordvoerder betitelt de brochure als een 
‘schandaal’; de partij overweegt juridische stappen. 
Volgens de woordvoerder hanteert de partij wel 
degelijke christelijke waarden, met name op het ge-
bied van het huwelijk, familie en bescherming van 
het leven. 

Grootste kerkklok
De grootste kerkklok ter wereld hangt sinds vorig 
jaar in Roemenië, om precies te zijn in de nieuwe ka-
thedraal van het Roemeens-orthodoxe patriarchaat 
in Boekarest. De nieuwe klok weegt 25,2 ton en is 
3,3 meter hoog. In totaal komen er overigens zes 
klokken te hangen in de kathedraal. De klok werd 
gegoten in het bekende bedrijf Grassmayr in Inns-
bruck in Tirol. De opdracht uit Roemenië was een 
van de grootste die het bedrijf, dat in 1599 al werd 
opgericht, ooit heeft gekregen. De Roemeense pa-
triarch Teocist had al meteen na de val van de Ber-
lijnse muur het plan opgevat voor de bouw van de 
kathedraal. De kerk moest symbool staan voor de 


