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Intern communicatieblad voor Klooster Wittem

Kwiek loopt hij door de gangen. Hoeveel voetstap-
pen heeft hij er liggen? Met zijn leeftijd is hij in-
middels de langst wonende in Klooster Wittem. Hij 
heeft het klooster in vele hoedanigheden gekend 
en de kloostergemeenschap hém. Zoals de meeste 
redemptoristen leerde hij de congregatie kennen 
in zijn kindertijd. Pater Reijnen werd geboren in 
Waalre bij Eindhoven. Zijn ouders kwamen uit de 
buurt van Roermond, waar het gezin in 1939 kwam 
te wonen aan de Kapellerlaan. De Kapel in het Zand 
was in die tijd een echte ‘kweekvijver’ voor jonge 
redemptoristen. Uit Roermond en de nabije omtrek 
meldden zich in zijn jaar maar liefst 14 kandidaten! 
De jonge Ton was misdienaar in een tijd dat het rec-
toraat in Roermond nog vier kapelaans kende; hij 
ging er ook naar de Alfonsusschool van de redemp-
toristen. Het was een tijd waarin het hele leven was 
doordrenkt van het geloof en dat was allemaal van-
zelfsprekend… 

Met name het laatste oorlogsjaar was enerverend. 
Ton was met één van zijn zusjes op vakantie in Waal-
re in de zomer van 1944. Maar het was niet mogelijk 
terug te keren omdat de treinen werden beschoten. 
In september van dat jaar werden grote delen van 
Brabant en Limburg bevrijd. Roermond, nog bezet 
door de Duitsers, was onbereikbaar. Zo kwamen Ton 
en zijn zusje terecht bij familie in Baexem en Heyt
huysen. De oorlog ‘leefde’ ook in de gedachten van 
de kinderen, die alle kippen namen gaven van ge-
allieerde generaals. Ton en zijn neef lazen veel. In 
januari 1945 werd de stad Roermond geëvacueerd, 
maar daarvan kreeg hij niets mee. Tot hij in maart 
een brief kreeg van zijn vader… uit Friesland! Op zijn 
naamfeest (St. Antonius van Padua, 13 juni) kwam 
zijn vader hem op de fiets ophalen. Maar het woon-
huis van het gezin Reijnen bleek sterk gehavend en 
daarom ging Ton eerst nog een tijdje terug naar zijn 
tante. Het betekende wel dat hij een jaar achterliep 
op school. Hij haalde dat in door een jaar naar de 

Pater Ton Reijnen 65 jaar geprofest en 60 jaar priester
‘Dienstbaar aan mensen vanuit het geloof’ 
Voor de werkgemeenschap van Klooster Wittem is hij de hartelijke en fidele buur. Zijn werk ligt immers niet binnen 
het klooster maar in het pastoraat in de omliggende parochies: Eys, Wahlwiller en Nijswiller. Op zijn hoge leeftijd - hij 
is onlangs 85 jaar geworden - blijft hij pastoor en voelt zich daar goed bij. Wel stelt hij regelmatig de open vraag aan 
kerkbesturen, dekenaat en bisdom of hij nog steeds van betekenis is voor de parochianen. Want daar is het pater 
Reijnen om te doen: dienstbaar zijn aan de mensen vanuit het geloof. Iedere vijf jaar viert hij drie lustra: verjaardag, 
professie en wijding. Deze septembermaand viert hij dat hij 65 jaar geleden zijn kloostergelofte heeft gedaan en 60 
jaar geleden tot priester is gewijd.

Mulo te gaan in Roermond. Daarmee had hij genoeg 
‘bagage’ voor het kleinseminarie van de redempto-
risten, want daar wilde hij naartoe.   

Die opleiding van de redemptoristen was in de na-
oorlogse jaren tijdelijk gevestigd in Glanerbrug in 
Twente. Pas in 1948 was het Neboklooster in Nij-
megen weer beschikbaar en hij verhuisde dus weer. 
Inmiddels was het kleinseminarie een zelfstandig 
gymnasium geworden en daar behaalde Ton dus 
zijn diploma gymnasium A. Daarop kwam het novi-
ciaat in Den Bosch, afgesloten met zijn professie, nu 
65 jaar geleden. 

Wittem
En toen volgde het grootseminarie… in Wittem! In 
die tijd woonden er zo’n 115 tot 120 man in het 
klooster. Het leven was heel sober. Men moest niet 
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afgeleid worden van waar het om te doen was: de 
aandacht voor God en de mensen. De atmosfeer 
ademde de verbondenheid met God door de hele 
vaste dagorde heen van colleges, liturgie en aller-
lei kloosterlijke gewoonten. Vervuld van God kon je 
je richten op een toekomst waarin je bezig kon zijn 
voor de mensen. De weg van het Evangelie was te-
gelijkertijd het doel. In die tijd droegen alle paters 
dagelijks de mis op. Er waren dan ook 16 altaren ver-
spreid over de kerk, kapellen en klooster. De Regel 
van de redemptoristen (uit 1936) schreef voor hoe 
de cel er uitzag. Die moest je overigens zelf schoon-
houden. Van het eenvoudige houten ledikant waren 
de afmetingen precies voorgeschreven; de eerste 
jaren in Wittem was de matras een strozak. Op het 
bed lag een houten kruis van ongeveer 30 cm. In de 
nacht stak men dat tussen matras en ledikant… In 
1982 kwamen er nieuwe Constituties en Statuten 
(samen ‘de Regel’) die – gezien de tijdgeest – een 
meer spirituele diepgang hadden.
De priesteropleiding in Wittem was theoretisch 
maar degelijk; Het was een van de beste seminaries 
van het land. Pas in het zevende studiejaar kwam de 
praktijk van het pastoraat aan de orde. Dan leerde je 
met name het maken en houden van missiepreken. 
Eenmaal afgestudeerd en priester gewijd, werd de 
‘verse’ pater Reijnen door de provinciaal overste in 
het klooster Roosendaal geplaatst; die plek diende 
als uitvalsbasis voor de volksmissies, retraites en be-
zinningsdagen die hij moest gaan houden op allerlei 
plekken in de kustprovincies. Dat duurde maar een 
jaar: de provinciaal benoemde hem namelijk tot ka-
pelaan in Wittem. Ton had eigenlijk helemaal geen 
zin om terug te gaan naar Wittem, maar achteraf be-
zien vond hij het een van de fijnste periodes in zijn 
werkzaam leven. Hij deed er veel huisbezoeken en 
bouwde het actieve gemeenschapsleven in het dorp 
mee op. Maar ook dat zou niet lang duren...
In 1963 werd hij gevraagd om spirituaal te worden 
van de jongens van de Nebo, het genoemde kleinse-
minarie in Nijmegen, waar hij zelf op had gezeten. 
Tegelijkertijd moest hij dan Engels gaan studeren. 
Maar de theologie trok hem veel meer. Voorzich-

tig probeerde hij bij de provinciaal: als ik spirituaal 
moet worden, kan ik dan niet beter voor theologie 
kiezen? Het lukte en hij mocht bij de beroemde pro-
fessor E. Schillebeeckx studeren aan de theologi-
sche faculteit. Drie jaar later deed hij zijn doctoraal-
examen en toen volgde zijn benoeming als directeur 
van het internaat van de Nebo. Inmiddels was het 
gymnasium daar al een zelfstandige school; de toe-
loop voor priesterstudenten was, zoals elders in het 
land, dermate afgenomen dat kleinseminaries en in-
ternaten werden opgeheven. Dat gold ook voor het 
internaat van de Nebo. 

Via Heerlen terug naar Wittem
Pater Reijnen verwisselde in 1968 Nijmegen voor 
Heerlen, waar de zes overgebleven studenten van 
Wittem inmiddels studeerden aan de opgerichte 
Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP). Ze 
woonden in twee flats in een nieuwbouwwijk in 
HeerlenZuid. Hij werd er prefect van de studenten. 
Bovendien werd hij door het bisdom gevraagd als 
directeur van de Voortgezette Pastorale Training. De 
afgestudeerden van de HTP volgden die twee jaar 
durende training. 
Pater Reijnen legde een sterk accent op de theolo-
gische reflectie; de basis vanuit de Schrift was daar-
bij voor hem essentieel. De training van het bisdom 
werd na enige tijd ingeschoven in de HTP en zo 
kwam hij in de staf van de jonge theologieopleiding. 
Hij nam deel aan een commissie die een curriculum 
ontwierp op grond waarvan de opleiding het recht 
kreeg om studenten te laten promoveren in de pas-
toraaltheologie. De HTP kreeg rijkserkenning en 
werd dus ook door het rijk gesubsidieerd. Maar al 
snel werd de Hogeschool deel van de kerkpolitieke 
conflicten in het bisdom met bisschop Gijsen. De te-
leurstellende ontwikkelingen kostten de staf van de 
HTP erg veel tijd en inzet. Toch bleef de HTP over-
eind; het instituut kon zelfs zijn wetenschappelijke 
status uitbouwen. In 1982 werd pater Reijnen geko-
zen als rector. Als gevolg van de herstructureringen 
van overheidswege veranderde de naam van Hoge-
school naar Universiteit voor Theologie en Pastoraat 

De kerken waar pater Ton Reijnen pastoor is: Eys, Wahlwiller, Nijswiller
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(UTP).
Al die tijd woonde pater Reijnen in de leefgroep van 
de redemptoristen in Heerlen. Het aantal studenten 
dat in zo’n klimaat wilde leven, nam toe. In 1974 
werd in de Ruys de Beerenbroucklaan te Heerlen 
een huis, ‘de Ruys’, gekocht. Intussen maakte ook 
pater Gé Janssens, de nieuwe studentenpastor van 
de HTPUTP, deel uit van deze leefgroep. 
In 1989 startte in Wittem ter vernieuwing van de 
pastoraal het nieuwe pastorale team onder leiding 
van pater Henk Erinkveld. In 1994 verhuisde de leef-
groep op verzoek van provinciaal Piet Nelen van 
Heerlen terug naar Wittem, waar Pater Reijnen be-
noemd werd als rector van het klooster. 
Hij kwam terecht in een spanningsveld tussen oude 
en nieuwe opvattingen over pastoraat en dat vroeg 
behendige stuurkunst. Na een periode van zes jaar 
als rector nam hij een sabbatperiode van vier maan-
den. Daarvan teruggekeerd werd hij in september 
2000 gevraagd als pastoor van de eerder genoemde 
parochies. De praktijk van het pastoraat was hem 
natuurlijk niet vreemd. Hij was regelmatig blijven 
preken in Wittem, en ook had hij gedurende der-
tig jaar geassisteerd in de parochie van Slenaken. 
In overeenstemming met zijn ervaring aan de UTP, 
waar naast priesters ook pastoraal werkers en werk-
sters werden opgeleid, legde pater Reijnen als pas-
toor de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en 
de vorming van de parochianen. In dat kader heeft 
hij vele vrijwilligers opgeleid om te assisteren in de 
pastorale werkzaamheden, met name in de liturgie 

• Wittem, dinsdag 25 september, 11.00 uur:  
feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van het 
65-jarig professiefeest en 60-jarig priesterfeest van 
pater Ton Reijnen én het 50-jarig professiefeest van 
pater Paul Revermann. Aansluitend receptie.
• Wahlwiller, zaterdag 8 september 19.00 uur
• Eys, zondag 9 september, 10.30 uur 
• Wahlwiller, zondag 16 september om 11.00 uur

Pater Reijnen wil geen persoonlijke cadeaus; even-
tuele giften voor de opvang van verslaafde zwerfkin-
deren in Brazilië (pater Gabriël Hofstede), en voor de 
scholing van kindmoeders in Congo. 

en de zorg. Maatschappelijk en kerkelijk doet zich 
momenteel het probleem voor dat het steeds moei-
lijker wordt om jonge vrijwilligers te vinden voor 
kerkbestuur en werkgroepen.

De redemptoristen
Ondanks dat pater Reijnen in het parochiepastoraat 
kwam te werken is hij een redemptorist in hart en 
nieren gebleven. Het doet hem pijn dat het hoofd-
gebouw van Klooster Wittem als laatste huis nu ook 
verkocht wordt. In zijn lange werkzaam leven heeft 
hij de bloeitijd en de neergang van de Nederlandse 
Redemptoristenprovincie meegemaakt. In de tijd 
waarin hij redemptorist werd, overheerste de uni-
formiteit van de congregatie, wat wel eens ten koste 
ging van de eigen individuele ontplooiing. Je had 
je maar te schikken naar de wil van de overste. Nu 
maakt pater Reijnen zich wel eens zorgen over de 
collectieve identiteit, die in zijn ogen wat op de ach-
tergrond dreigt te raken. Want het is zijn overtuiging 
dat de congregatie, hoewel minder in aantal, nog 
zeker een eigen inbreng heeft te bieden aan kerk en 
samenleving! Bij het gebrek aan aanwas van gepro-
feste Redemptoristen beschouwt hij het ontstaan 
van een ’Redemptoristenfamilie’ van geassocieer-
den en vrijwilligers daarom als winst. 
We wensen pater Reijnen toe dat hij nog vele jaren 
deel mag uitmaken van de redemptoristengemeen-
schap en zijn steentje mag blijven bijdragen!

Jeroen de Wit

GEZOCHT: WOONRUIMTE
Iemand die graag in het Heuvelland wil 

wonen en zich met het klooster verbinden, 
zoekt een bescheiden woonruimte/klein  
appartement voor kortere of langere tijd.

Informatie en contact: Jelle Wind
043 450 1741 • jelle.wind@kloosterwittem.nl

MET REDEMPTORISTEN OP REIS
Pelgrimsreis Peerke Donders en Suriname

In de voetsporen van Peerke Donders
14  25 feb 2019

Te voet door het land van Gerardus en Alfonsus
stevige pelgrimswandeltocht met bagagevervoer in 

Zuid-Italië, geboorteland van de redemptoristen
16  30 mei 2019

PeerkePad: september 2019
8-daagse voettocht van Wittem naar Tilburg 

met bagagevervoer
Vlieg-/busreis Land van Gerardus

Pelgrimsreis in Zuid-Italië, 
rond de feestdag van Gerardus

13  19 okt 2019

Informatie: Jelle Wind, Henk Erinkveld
043 450 1741 • jelle.wind@kloosterwittem.nl

Informatie en presentatie tijdens het kloosterfeest  
op zondag 21 oktober 2018
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Weetjes – nieuwtjes
Veilig thuis met Christoffel

Zo, de vakantietijd zit 
er weer op voor de 
meeste mensen. En 
hopelijk heeft ieder-
een deze erg warme 
zomer goed doorstaan. 
Ondanks de grote hitte 
zijn er natuurlijk ook dit 
jaar weer veel mensen 
op pad gegaan; op zoek 
naar avontuur, mooie 
steden en prachtige stranden in verre landen. Sinds 
jaar en dag hangt er aan de sleutelbos van veel toe-
risten een medaille met daarop een beeltenis van 
de heilige Christoffel. Hij moet ons al eeuwenlang 
verzekeren van een veilige reis. Midden in de zomer 
vierden we zijn naamdag, op 24 juli. 
Waar komt dat nu vandaan, die bijzondere rol van 
Christoffel? De meest gangbare versie vertelt het 
verhaal van een reus die reizigers op zijn schouders 
over een wilde stroom zette, in de hoop daarmee 
in dienst te kunnen treden bij de machtigste heer-
ser ter wereld. Toen hij op een dag een kind wilde 
overzetten, werd dat tijdens de tocht echter steeds 
zwaarder. Blijkt vervolgens dat Christoffel Jezus op 
de schouders had zitten. Hij herkende zijn schepper, 
werd gedoopt en stierf de marteldood na een peri-
ode als prediker. Christophorus betekent trouwens 
ook letterlijk ‘Christusdrager’. Op veel afbeeldin-
gen zien we Christoffel dan ook lopend in een rivier 
met een kind op zijn schouders. Die overzetscene 
is in eindeloze variaties neergezet op schilderijen, 
medaillies, altaarstukken enzovoorts. Die versie is 
overigens de westerse interpretatie. Die staat in 
schril contrast met de oostelijke voorstelling, waarin 
Christoffel wordt afgebeeld als een reusachtig we-
zen met een hondenkop. Die zou dan priesters of 
monniken hebben begeleid. Dat leidde ertoe dat 
Christoffel werd gedoopt, en vervolgens met men-
selijke tong kon spreken. Hij predikte, verrichtte 
wonderen, en zou zelfs de Romeinse keizer Decius 
hebben bekeerd. 
Opvallend is dat Christoffel eigenlijk geen officiële 
heilige meer is. Al in 1969 werd zijn naam door het 
Vaticaan van de heiligenkalender geschrapt; er was 
een gebrek aan historisch bewijs van zijn leven en 
zijn daden. Desondanks blijft Christoffel even popu-
lair als vroeger; al sinds de Middeleeuwen geldt hij 
als beschermheilige van de reizigers. En misschien 
heeft hij er ook aan bijgedragen dat u ook dit jaar 
weer veilig thuis bent gekomen…!

Aachener Dom al 40 jaar op  
Unesco-lijst

Aken maakt zich op voor een feestweek rondom de 
beroemde Dom. In deze maand september is het 
namelijk precies veertig jaar geleden dat de kathe-
draal – als eerste bouwwerk in Duitsland – werd 
opgenomen in de lijst van cultureel erfgoed van de 
Unesco. Dit robijnen jubileum wordt tussen 22 en 
30 september met tal van activiteiten gevierd. Zoals 
bekend is de ongeveer 1200 jaren oude Aachener 
Dom de grafkerk van Karel de Grote. In de loop der 
eeuwen werden meer dan dertig koningen gekroond 
in de Dom, bovendien is het een bekende pelgrims-
kerk én de bisschopskerk van het bisdom Aken.
Eén van de blikvangers in de Dom is ongetwijfeld het 
Mariabeeld. Het 112 centimer hoge houten beeld 
toont Maria met het kindje Jezus in haar armen. 
Hoewel de verering al uit de tiende eeuw stamt, is 
het huidige beeld pas gemaakt na de enorme stads-
brand in 1656. De sculptuur wordt sinds de 17de 
eeuw bekleed met verschillende feestelijke mantels, 
steeds in de kleuren van de liturgische tijd. In totaal 
bestaan er zo’n 43 mantels, allemaal schenkingen. 

Maar rondom het jubileum in de week van 22 tot 
30 september gaat er iets opmerkelijks gebeuren op 
kledinggebied. Er komt namelijk een nieuw kleed 
bij en bovendien: het wordt iets totaal anders! Het 
kapittel van de Dom heeft begin juli een wedstrijd 
uitgeschreven, waarbij kunstenaars gevraagd werd 
een modern kledingstuk te maken voor ‘alledag’. 
Volgens de leidster van de Aachener Domschatz-
kammer, Birgitta Falk, is de interesse groot. Meer 
dan veertig kunstenaars kwamen tijdens de kijkdag 
kijken, en Falk rekent op zo’n honderd ontwerpen 
Uiteindelijk zal een tienkoppige jury beslissen welk 
ontwerp het winnende zal worden. 
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Mededelingen
Overleden 
Op 10 juli stierf in 
zijn woning in Huize 
Rosa in Nijmegen pa-
ter Frans Boddeke, 86 
jaar oud. Na vele ja-
ren parochiepastoraat 
in Den Bosch wijdde 
Frans zich – naast al-
lerlei assistenties in 
Nijmegen en omge-
ving – vanaf de ne-
gentiger jaren aan het 
schrijven van boeken, 
dichtbundels en losse 
teksten en gedichten. Hij was in Wittem in die tijd 
hoofdredacteur van de ‘Gerardusklok’. Ook toen 
het blad later de huidige titel ‘Gerardus Magazine’ 
kreeg, schreef hij –tot het laatst toe– geregeld ge-
dichten en beschouwingen. In de afscheidsviering 
op 14 juli j.l. in de Dominicuskapel van Huize Rosa 
gingen de paters Johan Meijer en rector Henk Er-
inkveld van Klooster Wittem voor. Aansluitend was 
de begrafenis in de redemptoristenconcessie op de 
Algemene Begraafplaats van Sambeek bij Boxmeer.

Kerkproeverij

Klooster Wittem doet ook dit jaar mee aan de Kerk-
proeverij. Vorig jaar organiseerde de Raad van Ker-
ken voor het eerst in het gehele land deze proeve-
rij: een landelijke campagne om mensen te laten 
proeven en ervaren wat het bijwonen van een kerk-
dienst kan betekenen voor de persoonlijke geloofs-
beleving. Dit jaar is deze campagne er weer, waarbij 
regelmatige kerkbezoekers gevraagd wordt iemand 
mee te vragen naar een van de vieringen, in het 
weekend van 15 en 16 september. In Wittem is er op 
zaterdagavond om 19.00 uur een Kringviering van 
Woord en Gebed in de Gerarduskapel. Deze viering 
is wat meditatief van karakter in de sfeer van Taizé. 
Op zondagochtend wordt de viering om 9.00 uur 
in de Kloosterkerk opgeluisterd door ons eigen 

Gemengd Zangkoor. Aan de viering van 11.00 uur 
werkt het koor Mixtuur uit Utrecht mee. Opgericht 
als jongerenkoor zingt dit koor nog steeds eigen-
tijds repertoire, zoals de Mis van Hennie Vrienten, 
bekend van de popgroep Doe Maar. Een primeur 
voor ZuidLimburg! Ook om 18.00 uur is er nog een 
mis in de Kloosterkerk. 
Meer informatie: www.kloosterwittem.nl en tel. 
043 450 1741.

Volunteers
Sinds een aantal jaren is het in augustus altijd druk 
in Klooster Wittem. Dat heeft alles te maken met 
een bijzonder project van de paters redemptoris-
ten, waarbij een aantal (Duitse) jongeren in het ka-
der van een Freiwilliges Soziales Jahr een jaar lang 
gaan meewerken in landen over de hele wereld. Ter 
voorbereiding komen deze jongeren, de volunteers, 
eerst twaalf dagen naar Wittem waar zij een vol-
ledig programma afwerken. Dit jaar was dat van 6 
tot 18 augustus. Daarna volgde een week lang een 
zogeheten terugkeerseminar waarin de  net terug-
gekeerde volunteers hun jaar buitenlands verblijf 
evalueren. Het was dus bijna een maand lang ‘volle 
bak’ voor Klooster Wittem.

Wereldwinkel

De Wereldwinkel Wittem, gevestigd in de Kloos-
terboekwinkel, heeft met de opbrengst van 2017 
opnieuw enkele kleinschalige derdewereldprojec-
ten in onze eigen regio kunnen ondersteunen. Vijf 
stichtingen in de regio kregen allemaal vijfhonderd 
euro van de Wereldwinkel. Daarnaast houdt de We-
reldwinkel altijd wat geld achter de hand om een 
bijdrage te kunnen geven bij rampen in derdewe-
reldlanden. De vijf stichtingen die een bijdrage kre-
gen waren de Maria Gorettistichting in Eys (voor 
sociaal werk in India), ‘Un abrazo para los Amigos’ 
uit Banholt (voor gehandicapten in Argentinië), 
Fako uit Mheer (ondersteuning schoolkinderen op 
het eiland Fako in Indonesië), Jambo Hakuna Mata-
ta uit St. Geertruid/Wijlre (voor projecten gemeen-
schapsopbouw in Kenia) en ‘Vrienden van Chiromo’ 
uit Ransdaal (sociaal werk van de montfortanen in 
Malawi). De Wereldwinkel in de Kloosterboekwin-
kel Wittem is elke dag open, op maandag van 12.00 
tot 16.30 uur, op alle andere dagen van 10.00 tot 
16.30 uur. 
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Zomers Zondag Vieren: warm, warm
Klooster Wittem biedt al vele jaren in de zomer-
maanden juli en augustus een programma aan op 
de zondagmiddagen, bedoeld voor zowel buurtbe-
woners als toeristen. De inhoud van het programma 
varieert in de loop der jaren, maar al geruime tijd 
bevat het onder meer ook een muzikale invulling 
in de vorm van inloopconcerten. We zijn gezegend 
en verguld met diverse muzikanten, die op een zon-
dagmiddag enkele uurtjes komen spelen in onze 
Gerarduskapel. Meestal wordt de mooie muziek af-
gewisseld met teksten met een bezinnend karakter. 
Daarnaast was er dit jaar ook twee keer een medi-

tatiemiddag, een keer een film over Peerke Donders 
en een keer een lezing gekoppeld aan de tentoon-
stelling ‘Wittem aan Zee’. Een wandelactiviteit zat 
altijd al in het programma, maar dit jaar hebben we 
een oudere traditie opgepakt en elke zondag een 
wandeling aangeboden van acht tot tien kilometer. 

Het spannendste van deze ZZV (Zomers Zondag Vie-
ren) is niet zozeer het weer (al heeft dat zeker in-
vloed) als wel de vraag: hoeveel mensen komen er 
vandaag? En dat aantal was heel gevarieerd: bij de 
wandelingen kwamen meestal tussen 8 en 17 deel-
nemers opdagen; bij de meditatiemiddagen was er 
telkens een vergelijkbaar aantal deelnemers. De in-
loopconcerten trekken wat meer publiek; verspreid 
over de middag zitten er altijd wel enkele tientallen 
mensen voor korte of langere tijd te luisteren. Dit 
jaar speelde het extreem warme weer wel degelijk 
mee. Veel mensen hebben ongetwijfeld gekozen 
voor de koelte in eigen huis. Gezien de hete zomer 
zijn we dan ook niet ontevreden met de opkomst 
van de bezoekers. Bovendien verliepen de activitei-
ten van dit jaar perfect en dat leverde vaak mooie 
complimenten op! Die geven we dan weer graag 
door aan alle medewerkers en vrijwilligers!

CultuurFonds gaat voor mooi najaar
CultuurFonds Wittem, nauw gelieerd aan Klooster 
Wittem, gaat er ook komend najaar weer iets moois 
van maken. In oktober staan bijvoorbeeld weer en-
kele zeer bijzondere concerten op het programma in 
de Kloosterbibliotheek. Het najaarsprogramma van 
het CultuurFonds start op zaterdag 6 oktober met 
een concert van The Lasses. Zij brengen muziek die 
we niet zo heel vaak in Wittem horen: traditionele 
folk uit Ierland, Schotland an Amerika, afgewisseld 
met eigen nummers. De drie dames zingen spat-
zuiver meerstemmig en ze begeleiden zichzelf op 
meerdere instrumenten. The Lasses is eigenlijk een 
duo, maar in dit concert werken de dames samen 
met een Amerikaanse topvioliste waarmee ze de af-
gelopen jaren ook regelmatig op tournee in Amerika 
zijn.

Een tweede topavond is gepland op zaterdag 27 
oktober. Het Kamerkoor Limburg brengt dan onder 
leiding van Dion Riten, een programma onder de ti-
tel ‘Look at the World’. Het is een project dat plaats-
vindt in Nederland, België en Duitsland. Naast het 
koor werken diverse solisten en in alle drie de lan-
den een kinderkoor mee. Uiteraard zijn we blij dat 
de Kloosterbibliotheek gekozen is als locatie voor 
Nederland. In ‘Look at the World’ wordt inderdaad 
een blik op de wereld geworpen. Het repertoire van 
deze avond omvat muziek van alle tijden, van klas-
siek tot hedendaags. Kenmerkend is dat elk lied de 
aandacht vestigt op de facetten die er in het leven 
toe doen en waarmee elk mens te maken krijgt.

Beide concerten vinden plaats in de Kloosterbiblio-
theek Wittem. Ze beginnen telkens om 20.00 uur. 
Kaarten à 13 euro. via de receptie van Klooster Wti-
tem of via Jef Brauers: telefonisch 043 851 3101 of 
via brauers@ziggo.nl. 
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Kloosterschatten (4) 
Gerardus in extase…
We naderen de oktobermaand en dan gaat onze 
aandacht hier in Wittem uiteraard weer naar Ge-
rardus. Op 16 oktober is immers de grote feestdag! 
Natuurlijk is er maar één (echt) devotiebeeld van 
Gerardus, en dat staat in de onlangs opgefriste de-
votiekapel waar we een kaarsje kunnen opsteken 
voor hem. Maar wie enigszins bekend is binnen 
en buiten de kloostermuren weet dat er heel wat 
beelden en afbeeldingen te vinden zijn van de volks-
heilige, fraai of minder fraai. Nu kun je meestal een 
heilige herkennen aan het voorwerp dat hij bij zich 
draagt, bijvoorbeeld zoals Paulus met een zwaard en 
Petrus met een sleutel. De heilige Gerardus wordt 
echter met verschillende attributen afgebeeld. Hij is 
patroon van kleermakers en portiers en wordt aan-
geroepen voor een voorspoedige zwangerschap. 
Maar daarvan zien we dan weer weinig terug in de 
beelden en schilderingen van de heilige. 

Meestal draagt Gerardus Majella (17261755) een 
kruisbeeld in zijn armen, want hij wilde Christus vol-
gen in zijn lijden. Bij traditionele beelden heeft Ge-
rardus vaak een doodskop bij zich en soms een ge-
sel, zoals bij ‘onze’ Gerardus. Ook heeft hij wel eens 
een boek in de hand en vertrapt hij een draak, zoals 
in het beeldje in de sacristie: daar heeft de draak de 
kop van een duivel. 
Mij wordt wel eens gevraagd wat de betekenis is van 
die voorwerpen en ik weet niet altijd een adequaat 
antwoord te geven. Want soms is een relatie met 
het leven van Gerardus moeilijk te leggen. Gerardus 
heeft zeker geen draak verslagen: dat was SintJoris. 
Maar we kunnen hem wél verstaan als de overwin-
naar van het kwade. Het zweepje verwijst naar de 
zelfkastijding van kloosterlingen die nog tot ver in 
de vorige eeuw gebruikelijk is geweest, om lichame-
lijke ‘neigingen’ te bedwingen en om boete te doen. 
Het boek is een merkwaardig attribuut want Gerar-

dus was zeker geen geleerde. En in zijn tijd kende 
men nog geen ‘volksmissaal’, dus Gerardus ging 
waarschijnlijk niet met een kerkboek naar de kerk… 

Waar komen die oneigenlijke attributen dan van-
daan? Gerardus Majella stierf in 1755 in een geur 
van heiligheid. Maar het proces van zalig en hei-
ligverklaring van redemptoristen is altijd bijzonder 
traag verlopen. Het duurde bijvoorbeeld tot 1839 
dat de in 1787 overleden stichter van de redemp-
toristen, Alfonsus de Liguori, heilig werd verklaard. 
Vier jaar later, in 1843, werd pas het proces voor 
Gerardus geopend. En het zou nog een halve eeuw 
duren voordat Gerardus zalig werd verklaard. Zijn 
heiligverklaring volgde pas in 1904, bijna 150 jaar na 
zijn dood. 
De productie van beelden van hem kwam daardoor 
pas halverwege de 19e eeuw op gang. Maar de 
beeldhouwers stonden toen wel voor de vraag: hoe 
heeft Gerardus eruitgezien? Er was van hem geen 
portret bekend. En wat wisten de beeldhouwers 
eigenlijk af van deze jongeman? Gerardus stierf im-
mers al op 29jarige leeftijd. Viel men voor de pro-
ductie van beelden terug op de H. Aloysius? Deze 
jonge jezuïet was slechts 23 jaar geworden en in 
1726 al heilig verklaard. Wat was gemakkelijker om 
zijn baardeloze jongensgelaat als voorbeeld te ne-
men? Vergelijk de smoeltjes maar eens! Ze hoefden 
de toog en superplie alleen maar te vervangen door 
een soutane van de redemptoristen. In zijn hand-
boek over heiligen beschrijft mijn ouddocent Louis 
Goosen het gebruikelijke heiligenbeeld van Aloysius 
als een ‘bloedeloze … naïeve sukkel’ met een doods-
hoofd (teken van versterving naar nieuw leven), een 
lelie (teken van reinheid) en een gesel, want Aloy-
sius moest als voorbeeld dienen voor de kuisheid 
van jongelingen. 

Het oudste beeld van SintGerardus in Klooster Wit-
tem is het beeld dat nu in de gang staat tegenover de 
ingang van de Gerarduszaal. Het is gemaakt in ate-
lier Trombé in 1878. Gerardus houdt een kruis voor 
de borst; rechts voor hem knielt een engeltje met 
lelietak en zegekrans. Het stond oorspronkelijk in de 
tuin: zolang Gerardus nog niet zalig was verklaard, 
kon hij immers geen beeltenis in de kerk krijgen. 

In het jaar van zijn zaligverklaring, 1893, wordt dan 
het huidige devotiebeeld aangekocht en geplaatst in 
de kerk bij de toegang naar de ronde Mariakapel. 
Het beeld is vervaardigd in het atelier van Cuypers in 
Roermond. In 1923 werd vanwege de toenemende 
Gerardusdevotie voorin de kerk een speciaal altaar 
opgericht, in plaats van het H.Hartaltaar; daarop 
werd Gerardus geplaatst in een goudmozaïeken nis. 
Het beeld kreeg in 1961 een plaats in de nieuw ge-
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bouwde Gerarduskapel. Het Gerardusaltaar bleef 
nog in de kerk staan. Aanvankelijk met een schilderij 
van Cor van Geleuken, waarop Gerardus samen met 
de gekruisigde Christus is afgebeeld en dat grote 
bekendheid behield door een prentje; vanaf 1963 
kwam er een drieluik op het altaar van de hand 
van Harry Kranen, die een waarheidsgetrouw maar 
geen aantrekkelijk portret van Gerardus schilderde 
naar zijn dodenmasker. 

In de vorige eeuw, toen het onderzoek naar het le-
ven van Gerardus verder was gevorderd, kwam er 
meer aandacht voor de verhalen van zijn leven. Aan 
de buitenkant van de Gerarduskapel (ter hoogte van 
de apsis) is een betonnen reliëf aangebracht van 
Gerardus met naast hem een fluitspeler. Het ver-
haal gaat dat een blinde man aan de poort kwam 
en hem vroeg om eten en drinken. Gerardus vroeg 
hem daarop of hij iets moois wilde spelen op zijn 
fluit. De man zette toen een lied in van de H. Alfon-
sus: Il tuo gusto. Gerardus kon zich niet inhouden en 
begon mee te zingen: “Uw wil, God, niet de mijne! 
U alleen bemin ik, God! U bent een en al liefde!”. Al 
dansend van blijdschap raakte hij in vervoering en 
begon te zweven met de armen wijduit. Het reliëf 
is gemaakt door de eerder genoemde Cor van Ge-
leuken, die in de veertiger jaren in Wittem had ge-
studeerd maar uiteindelijk koos voor een leven als 
kunstenaar; kennelijk was de band met Wittem nog 
steeds gebleven.

Ook de redemptoristkunstenaar pater Gerard Ma-
thot beeldde zijn patroonheilige uit in extase. Kloos-
ter Wittem heeft sinds kort een klein houten beeld 
van zijn hand in bezit; de blinde fluitspeler zit hele-
maal in elkaar gehurkt, in zichzelf gekeerd, terwijl 
Gerardus boven hem uitstijgt. Hij schouwt zijn ogen 
als een ziener en beleeft als het ware de woorden 
uit het evangelie: “Mijn ogen hebben uw heil aan-
schouwd!”. Pater Mathot wilde naar eigen zeggen 
meer het innerlijk van Gerardus laten zien. Van pa-
ter Mathot is ook het beeld dat hangt in de gang bij 
de kleine refter. Daar is hij afgebeeld als een gekrui-
sigde. Gerardus wilde zich immers vereenzelvigen 
met de lijdende Christus. 

Een ander beeld is dat van Gerardus met een brood-
je; bijvoorbeeld het houten beeld afkomstig uit 
Duitsland dat een plaats heeft in de kaarsenkapel 
(de aanbouw van de brouwerij). Er zijn ook beelden 
waarop Gerardus het brood krijgt aangereikt door 
het Christuskind (o.a. te zien tijdens de noveenwe-
ken in de Kloosterkerk). Dat beeld gaat terug op het 
verhaal dat Gerardus als kind thuis kwam met een 
brood. ,,Hoe kom je daar aan, je hebt het toch niet 
gestolen?”, vroeg zijn vader. ,,Een jongetje gaf het 
mij”, antwoordt Gerardus. Later vertelt Gerardus, 
dat het gulle jongetje Jezus zelf was geweest. De 
redemptoristkunstenaar pater Jan Haen schilder-
de een ‘eigenzinnig’ portret van Gerardus met een 
broodje hamburger en zijn (nieuwe) jas die hij als 
kind aan een bedelaar had gegeven. Deze afbeelding 
siert sinds 2005 een ‘alternatieve’ noveenkaars. Vol-
gens de overlevering was Gerardus een bemiddelaar 
bij conflicten. Een unieke voorstelling van Gerardus 
is te vinden in de Gerarduskapel; het is afkomstig 
uit Aken. Daar is Gerardus afgebeeld met gebroken 
zwaard. Misschien moeten we hem ook maar gaan 
vereren als patroon van de vredestichters…! 

• Veel van de hier besproken beelden van Gerardus 
zijn in de maanden oktober en november te zien in 
de Kloosterbibliotheek ‘Devotionele afbeeldingen 
van de heilige Gerardus’. Op zondag 7 en 14 oktober 
en op het Gerardusfeest 16 oktober is de bibliotheek 
opengesteld vanaf 13.30 uur. 

• In en om de publieksgedeelten in Klooster Wittem 
zijn talloze beelden en afbeeldingen te vinden van 
Gerardus. Ga ze eens tellen en lever bij mij je lijstje 
in! Wie de meeste vindt en meldt vóór 16 oktober 
op de mail (jeroen.dewit@kloosterwittem.nl), krijgt 
een sixpack Gerardusbier!

Jeroen de Wit
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Op zondag 21 oktober 
vindt de eerste taxatie en 
verhalendag ‘Tussen Kunst 
& Devotie’ plaats. De taxa-
tiedag is een onderdeel 

van het jaarlijkse Kloosterfeest in Klooster Wittem. 
Er zijn inmiddels al een tiental religieuze voorwer-
pen, schilderijen en heiligenbeelden ter taxatie aan-
gemeld. Ook is exclusieve religieuze kunst uit onder 
andere Klooster Wittem zelf geselecteerd om op 
deze dag openbaar besproken en geveild te worden. 
In de veiling worden hoogwaardige religieuze kunst-
objecten aangeboden, zoals authentieke kruisbeel-
den, heiligenbeelden en meubilair. De voorwerpen 
zijn afkomstig uit Klooster Wittem of een van de 
andere redemptoristenkloosters. Op deze objecten 
kan worden geboden; er is een minimumprijs vast-
gesteld. 
Voor de kleinere beurs wordt een verkooptafel in-
gericht met heel bijzondere schilderijen van pausen 
en religieuze voorstellingen, religieuze kunst van 
Limburgse kunstenaars uit de vorige eeuw, originele 
iconen, kruisen met corpus van houtsnijwerk, Ma-

riabeelden, hei-
ligenbeelden en 
liturgische voor-
werpen.
De taxatie van re-
ligieuze kunst en 
devotionalia ge-
beurt door Peter 
Dullaert, erkend 
registertaxateur 
en theoloog en 
zijn dochter Anna 
(foto) , die als ex-
pert religieuze 
kunst bij veilingbedrijf Catawiki werkte. Rector Henk 
Erinkveld neemt met de volkscultuurhistoricus 
Paul Spapens plaats achter de ‘verhalentafel’, waar 
bezoekers hun verhaal kwijt kunnen over meege-
brachte prentjes, beeldjes of missaaltjes en naar de 
betekenis kunnen vragen achter die voorwerpen. 
Troubadoer Jos Meessen zorgt voor de muzikale 
omlijsting. 

Taxatie- en verhalendag in Klooster Wittem

Tussen ‘Kunst en Devotie’

Saluutschoten bij opening Kloosterfeest
Het Kloosterfeest Wittem is al enkele jaren een aantrek-
kelijk evenement waarbij de bezoekers een mooie gele-
genheid hebben om eens op wat andere manier kennis te 
maken met alles wat ‘Wittem’ zo boeiend maakt. Dit jaar 
is op de dag van het feest, 21 oktober, de hierboven ver-
melde taxatie en verhalendag een bijzonder onderdeel van 
het programma, maar er zijn die dag natuurlijk nog meer 
feestelijke activiteiten. Het begint al meteen met de altijd 
spectaculaire opening door leden van schutterij SintSebas-
tianus uit buurdorp Mechelen, een vereniging die altijd al 
nauw betrokken is bij activiteiten in Wittem en bijvoorbeeld 
ook al decennia lang de jaarlijkse bronk mee opluistert. De 
schutterij verzorgt een miniprogramma met als hoogte-
punt de opening van het kloosterfeest met saluutschoten. 
Een greep uit het verdere aanbod: uiteraard is er weer vol-
op gelegenheid om van alles te kopen, we noemen hier het 
Gerardusbier, de Gerardusbierkaas en andere (klooster)producten. De Wereldwinkel Wittem is natuurlijk present 
met een aparte stand. Er is wijn van wijnmaker Wim Hendriks uit Wahlwiller te koop, de stichting Pelgrimswegen en 
Voetpaden presenteert haar aanbod en de stichting Afika Anders is er met bijzondere kunst. Wie zin heeft kan mee-
doen aan een workshop voor het maken van geschenkdoosjes. Er wordt informatie gegeven over de verschillende 
pelgrimsreizen die vanuit Wittem worden georganiseerd, terwijl er in de Kloosterbibliotheek regelmatig levende 
muziek is te beluisteren. Daarnaast is er natuurlijk volop gelegenheid voor onderlinge ontmoetingen onder het ge-
not van een hapje en drankje in de Gerarduszaal, ons kloostercafé voor deze gelegenheid. 
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wat daar tussen 
zit. Kessels vindt 
namelijk overal 
zijn stof. Lichtvoe-
tig en ironisch, 
dan weer scherp 
en fel. De jaren dat 
hij als correspon-
dent in Duitsland 
en Italië werkte, 
hebben zijn blik op 
ons land en op de 
rest van de wereld 
flink verruimd. Hij 
heeft dan ook een 
trouwe en enthousiaste lezerskring opgebouwd. 
De kloostermaaltijd wordt verzorgd door de bijzon-
dere talenten van Talentino. 

Voor dit geheel wordt een bijdrage gevraagd van 
€ 37,50 per persoon. Dit bedrag is inclusief ont-
vangst, lezing, aperitief en buffetdiner, exclusief 
dranken bij de maaltijd. Het aantal plaatsen is be-
perkt en reserveren kan door het bedrag uiterlijk 7 
oktober a.s. over te maken op NL96 INGB 000 1042 
400 o.v.v. Gerarduslezing 2018 of door het kopen 
van een toegangskaart aan de receptie van Klooster 
Wittem. Dat kan vanaf begin september. 

De hele maand oktober is het Gerardusmaand in 
Klooster Wittem met de feestdag van Gerardus op 
16 oktober als centraal uitgangspunt. De Gerar-
duslezing op 14 oktober luidt het begin in van het 
Gerardusoctaaf, het kloosterfeest op zondag 21 ok-
tober vormt de afsluiting. Nieuw dit jaar is de taxa-
tie en verhalendag ‘Tussen Kunst & Devotie’ tijdens 
het Kloosterfeest. Bezoekers kunnen hier religieuze 
voorwerpen ter taxatie aanbieden of devotionalia 
bespreken aan de verhalentafel. Ook is er een vei-
ling van kostbare religieuze voorwerpen uit (voor-
malige) Redemptoristenkloosters in eigen land en 
omringend buitenland. Met uitzondering van de Ge-
rarduslezing van Gerard Kessels zijn alle activiteiten 
tijdens de Gerardusmaand gratis toegankelijk. 

Op zondag 14 oktober a.s. verzorgt journalist en co-
lumnist Gerard Kessels om 16.00 u. de eerste Gerar-
duslezing als start van het Gerardusoctaaf in Kloos-
ter Wittem. In zijn voordracht onder de titel “Opdat 
de draad niet breekt. Van misdienaar tot cultuurka-
tholiek”, legt Gerard Kessels een verbinding met zijn 
naamgenoot en heilige Gerardus Majella. De lezing 
wordt gevolgd door een gezamenlijke kloostermaal-
tijd in de refter. 
De opbrengst van de Gerarduslezing komt ten goe-
de aan de komende verbouwing van de Gerardus-
kapel van Klooster Wittem. 
Gerard Kessels is voor de meeste mensen in Lim-
burg bekend als columnist van dagblad De Limbur-
ger, waar hij twee keer per week schrijft over het 
beginnende leven en het eindigende leven en alles 

Citaat van de maand
‘De situatie is hopeloos maar niet ernstig’ 

(oude wijsheid die Gerard Kessels tot zijn levensmotto maakte)

Eerste Gerarduslezing in Klooster Wittem 
Gerard Kessels legt 
verbinding met heilige 
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Veel gekker moeten ze het niet 
maken – als dat al zou kunnen…
Ik heb een haat-liefde verhouding met 
Facebook. Het ene moment vind ik het 
een fantastisch medium om met elkaar 
te communiceren, nieuwtjes uit te wis-
selen, vrienden en kennissen te felici-
teren of even iemand op de hoogte te 
brengen van deze of gene trivialiteit… Het andere moment 
moet ik er niets van hebben… vertrouw ik geen enkele van 
die ‘social media’ vanwege de gegevens die ik zomaar, 
dikwijls onbewust, achterlaat… Hoe harder die aanbie-
ders schreeuwen dat mijn gegevens in vertrouwde handen 
zijn, hoe groter mijn wantrouwen… 
Maar daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben, 
tenzij over wat er deze dagen opeens langskwam op FB. 
Het was een artikel uit de Belgische krant ‘De Morgen’ 
dat verslag deed van de reactie van de Amerikaanse kardi-
naal Raymond Burke op de onderzoeksresultaten van Josh 
Shapiro, de openbaar aanklager van de staat Pennsylva-
nia die in een rapport van negenhonderd pagina’s drie-
honderd priesters beschuldigde van seksueel misbruik 
van zeker duizend minderjarigen in de afgelopen zeventig 
jaren in het bisdom van die staat. (Het zijn me nogal getal-
len!) Burke werd gevraagd naar commentaar… Volgens 
hem is een en ander geen fout van de kerk, maar dat het 
‘‘…daden zijn die komen door de homoseksuele cultuur… 
Die heeft de kerk beïnvloed en moet worden uitgeroeid…” 
Deze Burke raadt ouders dan ook aan om kinderen uit de 
buurt van homo’s en homoseksuele familieleden te hou-
den. Je kunt het dus écht niet gekker verzinnen!!! Mis-
bruik en zeker ook seksueel misbruik gaat niet zozeer over 
seksuele voorkeuren, maar over niet kunnen omgaan met 
macht, geen open relaties kunnen aangaan, over onzeker-
heid en minderwaardigheidscomplexen… Om dan maar 
allerlei seksuele voorkeuren op één hoop te gooien en die 
te stellen tegenover de (wat hij denkt) door God exclusief 
beschikte heterofiele relatie…? Ik ben te gelovig om dat 
serieus te nemen… 
Je kunt het dus écht niet gekker verzinnen!!! Gelukkig is 
paus Franciscus die mening ook toegedaan. Al in 2013 
ontsloeg hij deze kardinaal uit de Congregatie voor de 
Bisschoppen. En enkele dagen na de verschijning van het 
bovenstaande rapport heeft hij een brief gericht aan alle 
1,2 miljard katholieken in de wereld die hij oproept zich 
te verzetten tegen deze manier van denken en de ontken-
nende cultuur zoals van deze ‘kardinaal’ Burke. De paus 
schrijft: “Het (deze manier van denken) wordt duidelijk 
in een bepaalde opvatting van het gezag van de Kerk, die 
voorkomt in veel gemeenschappen waar seksueel misbruik 
en machts- en gewetensmisbruik plaatsvonden. Denk aan 
klerikalisme, een benadering die niet alleen de persoon-
lijkheid van christenen vernietigt, maar ook afdoet aan de 
genade van het doopsel, dat de Heilige Geest in het hart 
van ons volk uitstortte. Of klerikalisme nu door priesters 
of door leken tot stand komt, het leidt tot een snee in het 
kerkelijke lichaam die veel van het kwaad dat we van-
daag veroordelen, bevordert en in stand houdt…. Het is 
essentieel dat wij, als Kerk, in staat zijn om met verdriet 
en schaamte de wreedheden te erkennen en te veroorde-
len, begaan door godgewijde personen, geestelijken, en 
mensen belast met de missie om te zorgen voor de meest 
kwetsbaren”
Daar valt in deze column niet veel meer aan toe te voegen…

Philippe Cremers, 23 augustus 2018.

Rondleidingen populair
De rondleidingen in Klooster Wittem blijven zeer 
populair, zo blijkt ook dit jaar weer. Met name de 
rondleiding op woensdagochtend mocht zich in de 
afgelopen zomermaanden weer verheugen in een 
groot aantal deelnemers. In hoofdzaak bestaat het 
publiek in deze periode toch wel uit de gasten die 
hier hun vakantie doorbrengen. In de afgelopen 
maand augustus was er een prachtige deelname van 
gemiddeld ruim zestig mensen per woensdagoch-
tend. Bovendien waren op enkele woensdagen ook 
nog andere groepen in huis voor een rondleiding. 
Veel bezoekers verlaten het klooster na afloop met 
de opmerking dat ze behoorlijk verbaasd zijn over 
wat ze allemaal hebben gehoord en gezien! Fijn dat 
er zo’n grote belangstelling is; nog fijner is het dat er 
elke woensdag opnieuw veel lof klinkt voor de wijze 
waarop onze gidsen hun rondleiding doen. 

De zomer is trouwens nog niet voorbij. Ook in de 
maand september kunnen belangstellenden nog 
elke woensdag deelnemen aan de rondleiding, die 
telkens om 11 uur begint. Aanmelden is verplicht, 
via de receptie van het klooster: 043 450 1741.

Ook de ‘tweede’ rondleiding, onder de titel ‘Beleef 
Klooster Wittem’ bleek een redelijk aantal belang-
stellenden te trekken. Op elke eerste dinsdag van 
de maand werd deze rondleiding gehouden, waar-
bij het klooster in verhalen, gedichten, muziek en 
beelden op een spirituele manier tot leven wordt 
gebracht. Op die manier ervaren deelnemers op 
verschillende plekken in het klooster waar het hier 
ten diepste om gaat: geloof, hoop en liefde. Op 4 
september (van 13.30 tot 16.00 uur) is de laatste af-
levering van Beleef Klooster Wittem. 
Aanmelden kan ook hier via de receptie van Kloos-
ter Wittem: 043 450 1741.
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Evangelie op muziek
Een paar weken gele-
den overleed Aretha 
Franklin, een van de 
grootste Amerikaan-
se sterren. Een zan-
geres die erin slaagde 
tientallen jaren een 
dominante rol te 
spelen in de muziek-
wereld. ,,Een vrouw, 
die in de Verenigde 
Staten kerken weer 
vol deed lopen”, zo 
schreef the New York Times bij haar overlijden. De 
Belgische site Kerknet.be keek terug op een van de  
vele momorabele liederen, die Franklin zong:
“Ken je ‘Mary don’t you weep’ nog?” Het lied komt 
uit het album ‘Amazing Grace’ en het lied is puur 
evangelie op muziek. Met haar album Amazing 
Grace, dat in één weekend werd opgenomen met 
live publiek in een baptistische kerk in Los Angeles, 
haalde gospelzangeres Aretha Franklin twee gou-
den platen. Het werd de best verkochte gospelplaat 
ooit. Naast het titelnummer, een cover van een on-
verslijtbaar slavernijlied, is Mary, don’t you weep 
zeker ook de moeite waard om nog eens te beluis-
teren. 
In goede baptistische stijl nodigt de dominee Aretha 
Franklin uit op het podium. Meteen wordt het rit-
me gezet, dat zal aanzwellen en opzwepen tot het 
einde. Het lied gaat over de opwekking van Lazarus 
uit de dood, zoals verteld in het evangelie volgens 
Johannes, hoofdstuk 11. Lazarus is de broer van Ma-
ria en Marta, heel goede vrienden van Jezus. Maria 
verwijt Jezus: Heer, als U hier was geweest, zou mijn 
broer niet gestorven zijn. 
De zangeres brengt het verhaal bijna als een thea-
terstuk. Eerst schetst ze de situatie. Het koor ver-
persoonlijkt de rouwende menigte in het verhaal. 
Ze proberen haar te troosten: Ween niet. Maar ze 
weten nog niet welk mirakel zich hier zal voordoen. 
Maria’s wanhoop weerklinkt in de geëxalteerde 
hoogten van Aretha’s stem. Bij de reactie van Jezus 
komt ze tot bedaren: Waar heb je hem neergelegd? 
En even later: Lazarus, sta op!
Ze gaat helemaal het dak uit als ze zingt: Lááázarus 
stond op en kwam naar buiten, levend en wel. De 
menigte blijft scanderen: Maria, ween niet! In de 
zevende minuut legt Aretha het lied zachtjes neer: 
Maria, je hoeft niet te rouwen.

Kunstdagen Wittem
Op vrijdag 7 sep-
tember gaat in 
Klooster Wittem de 
31ste editie van de 
Kunstdagen Wittem 
van start. Het aan-
tal concerten in de 
Kloosterbibliotheek 
Wittem is iets min-
der dan voorheen 
en bovendien zijn 
de optredens wat meer geconcentreerd in de week-
einden. Daarmee hoopt de organisatie dat de muzie-
kliefhebbers nog wat makkelijker hun gewenste con-
certen kunnen bezoeken. Onveranderd is natuurlijk 
gebleven dat het ook dit jaar weer gaat om kwali-
tatief hoogwaardige muziek, die het oor streelt! De 
nadruk ligt bij deze concertserie op optredens van 
regionale, Limburgse musici met studenten of ander 
jong talent.
De bij de Kunstdagen Wittem behorende expositie 
staat dit jaar in het teken van de fotografie. Er is 
bijzonder werk van zeven fotografen te zien, terwijl 
in de tuin ook nog vier beeldend kunstenaars expo-
seren. Op de zondagen 9, 16, en 23 september zijn 
er om 14.00 uur interviews met steeds vier kunste-
naars over hun werk.

Culturele wandeling
Veldekekrink Um Mamelis houdt op zondag 7 okto-
ber vanuit Klooster Wittem voor de derde keer een 
culturele wandeling. Vanuit Wittem wordt dit keer 
gewandeld in voornamelijk het Geuldal tussen Partij 
en Mechelen. Rustplaats op de ongeveer 8 kilome-
ter lange tocht is de kapel van het voormalige zus-
terklooster aan de Hilleshagerweg 11 in Mechelen. 
Er zijn diverse vertrektijden. Het leuke van deze 
wandeling is dat er op de route op diverse plekken 
‘iets’ gebeurt. Dat kan een verhaaltje over de ge-
schiedenis van een van de eeuwenoude hoeves of 
andere monumenten op de route zijn, maar het kan 
ook gewoon een leuke anekdote of gedicht over bij-
voorbeeld de Geul zijn. Vast onderdeel is een kleine 
wijnproeverij onderweg, terwijl op de rustplaats al-
tijd koffie en vlaai is met een miniconcertje. Uiter-
aard staat de Limburgse taal centraal op deze wan-
deling. Alle relevante informatie is verkrijgbaar via 
Jef Brauers: 043 851 3101. 


