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Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het 
Gerardusoctaaf af te sluiten met een open kloos-
terfeest. Het eerste jaar was er een grote verkoop-
markt in de Kloosterbibliotheek ingericht en enkele 
stukken werden ook geveild. Het ging voornamelijk 
om spullen en huisraad die her en der in het kloos-
ter stonden opgeslagen, op zolders en in kelders. 
De jaren daarna werd de markt verplaatst naar de 
refter en ofschoon er nog wel mooie kunstzinnige 
voorwerpen bij zaten, werd het allengs een soort 
kringloopmarkt. Het laatste jaar was de belangstel-
ling beduidend minder, dus we wisten dat er voor 
het kloosterfeest dit jaar een nieuwe impuls moest 
komen. 
De voorgenomen verkoop van het klooster hielp 
daarbij. Want de Sala Musealis, zoals we ons kunst-
depot heel deftig noemen, moet leeg. Daar worden 
binnen afzienbare tijd de kantoren gevestigd. Alles 
wat wij aan religieuze voorwerpen en kunst in de 
loop der jaren hebben verzameld, ook de stukken 
die afkomstig zijn uit inmiddels gesloten redempto-
ristenkloosters uit de Provincie St.-Clemens, moet 
dus worden opgeruimd. We conserveren alleen de 
voorwerpen en kunst die direct een relatie hebben 
met de geschiedenis van het klooster of met het erf-
goed van de redemptoristen. 
Nu waren we al enkele jaren bezig met het afstoten 
van de religieuze kunst, ofwel door te zoeken naar 
een herbestemming ofwel door verkoop. Zo zijn de 
afgelopen jaren ook al wat 18e-eeuwse schilderijen, 
afkomstig uit het klooster van Amsterdam, verkocht.

Veiling werd hoogtepunt van Kloosterfeest
‘Sympathie voor Wittem grootste winst’
Een bruisend evenement met een ongekende sfeer, zo mogen we het afgelopen kloosterfeest (21 oktober) wel karak-
teriseren. De taxatiedag, gekoppeld aan de verkoopmarkt en veiling, trok honderden mensen naar Klooster Wittem.

Daarvoor hebben we een goede bemiddelaar ge-
vonden in de persoon van Peter Dullaert, theoloog 
en beëdigd taxateur, met name gespecialiseerd in 
religieus antiek. 
Maar er bleven in Wittem toch nogal wat waarde-
volle stukken over die niet goed verkoopbaar ble-
ken. Een veiling bood de uitkomst, en deze gekop-
peld aan de verkoop van wat goedkoper geprijsde 
religieuze voorwerpen aan kraampjes. 
Daarbij kregen we nog een ander idee. Geïnspireerd 
door het succesvolle televisieprogramma ‘Tussen 
Kunst en Kitsch’ organiseerden we de mogelijkheid 
voor het publiek hun eigen meest geliefde religi-
euze voorwerpen te laten taxeren onder de naam 
‘Tussen Kunst en Devotie’. En ja hoor, daar kwamen 
de drommen mensen met tassen vol voorwerpen, 
zoals we dat kennen van de televisie. Ook konden 
mensen hun verhalen kwijt bij volksdevotie-deskun-
dige Paul Spapens.
Dat de belangstelling voor deze dag zó groot was, 
had niemand verwacht. Geholpen door het vooruit-
zicht dat het ‘misschien wel de laatste keer is’ en 
de vurige wens van mensen om ‘een tastbare herin-
nering aan Wittem te kopen’, togen velen naar de 
bibliotheek.
Het succes was voor een groot deel te danken aan 
de persoonlijke en deskundige wijze waarop Peter 
Dullaert en zijn dochter Anna de taxatie van alle 
voorwerpen ter hand namen. Dankzij de medewer-
king van René Brauers kon de zaal de taxatie op een 
groot scherm op het podium volgen. 
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Toch hadden we tot het laatst een hard hoofd in de 
veiling. Heeft de achterban van Wittem wel zulke 
grote huizen om een H.-Hartbeeld te plaatsen van 
125 cm hoog of een gehavend schilderij van 154 
bij 173 cm? Vooral omdat er behoorlijke bedragen 
voor moesten worden neergeteld. Voor het topstuk 
‘Christus op de koude steen’ was het richtbedrag 
maar liefst 850 euro. Maar door de professionele 
en ontwapenende aanpak van veilingmeester Peter 
Dullaert ontstond er een zinderende sfeer, waarin 
vele spelers in het veld tegen elkaar gingen opbie-
den. Bij alle 18 veilingstukken kwam er een hogere 
prijs uit dan het richtbedrag. Peter verklaarde later 
dat dit mede te danken was aan de ongelooflijke 
goodwill bij de aanwezigen: ,,Bij een professionele 
veiling zou ik als veilingmeester maar 1/3 van de 
opbrengst hebben gehaald. Dit is écht de Wittem-
bonus”. Waar de belangstelling voor de kerk minder 
wordt, is de liefde voor religieuze kunst nog onver-
minderd, zo bleek maar weer eens. De journaliste 
van De Limburger was vooral geïnteresseerd in de 
totaalopbrengst. ‘3000 euro voor het topstuk’, kopte 
de krant. Inderdaad hebben we een behoorlijk be-
drag bij elkaar geharkt. ,,Maar de grootste winst van 
deze dag is toch wel de sympathie voor Wittem”, zo 
reageerde rector Henk Erinkveld terecht. 
De dag - het slot van het Gerardusoctaaf - werd ook 
gemarkeerd door de muzikale medewerking aan de 
eucharistievieringen. Om 11 uur zong de Capella 
Majellana van de Gerarduskerk uit Utrecht o.a. een 
mis van Mozart. Dirigente Sonja Roskamp is van huis 
uit al een trouwe Wittembezoeker, dus dat was een 

goede reden haar eens te vragen met haar voortref-
felijke koor. ’s Avonds luisterde de Harmonie St.-Ge-
rardus uit Heksenberg de viering sfeervol op. 

Natuurlijk werd het feest zoals altijd officieel ge-
opend door de salvo’s van de schutterij uit Meche-
len. In de Gerarduszaal was de hele dag een geani-
meerde sfeer. En zo ook beneden in het klooster bij 
de verschillende standjes. Verschillende mensen 
meldden zich al aan voor een reis met de redempto-
risten. De reizen naar Zuid-Italië (Gerardus) en Suri-
name (Peerke Donders) nemen letterlijk en figuurlijk 
een hoge vlucht en vormen inmiddels een niet meer 
weg te denken programma-onderdeel van Klooster 
Wittem. 

Rest ons alle vrijwilligers hartelijk te danken voor 
het welslagen van deze dag. Zonder de voorberei-
dingen van antiquair Margie van der Mee hadden 
we de dag niet zo kunnen organiseren. Annie Essers 
heeft misschien wat extra euro’s verdiend voor Wit-
tem door de te verkopen meubelen en zilvergoed te 
poetsen. Suppoosten, de crew van de Gerarduszaal: 
wie van de vrijwilligers was er op deze dag niet op 
de been? 
De vraag is nu wel, hoe we dit succes volgend jaar 
moeten evenaren als Wittem in geconcentreerde 
vorm verder gaat. We hebben er gelukkig nog een 
jaar de tijd voor, om dit goed voor te bereiden!

Jeroen de Wit 
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Geslaagd octaaf
Het Gerardusoctaaf, dit keer van 13 tot en met 21 oktober, blijft ook in deze tijd nog altijd behoorlijk wat men-
sen trekken. Absolute topdag was natuurlijk de slotzondag, waarover Jeroen de Wit al uitvoerig verslag doet 
elders in dit blad. 
Het openingsweekend begon met de kringviering op zaterdagavond om 
19.00 uur, die werd afgesloten met een lichtjestocht. Met onze kaarsjes 
liepen we over het met kaarsen verlichte pad naar het beeld van Gerar-
dus in de tuin, om zo letterlijk aan te geven dat we het vuur van Gerardus 
brandend willen houden in ons midden en willen uitdragen (zie foto). De 
zondagse vieringen op 14 oktober waren aardig druk bezocht. Van de door-
deweekse vieringen sprong natuurlijk de feestdag van Gerardus - 16 okto-
ber - eruit; op die dinsdag sloten zich ruim 60 pelgrims van KBO Castenray 
bij ons aan en ook zo’n 20 pelgrims die ’s ochtends al om 7.30 uur vanuit 
Welten te voet vertrokken waren naar Wittem. Fijn om deze dag samen te 
vieren met zoveel mensen. Het was prachtig weer op de feestdag, waardoor 
ook het buitengedeelte (de wandeling en de processie in de middagdienst) 
aangenaam was.
Het slotweekend was dus vooral op zondag enorm druk. Bij de viering van 
11.00 uur was het zelfs zo druk dat er geen mens meer bij kon in de kapel. De parkeerplaats was bomvol, en 
mensen moesten flink zoeken om hun auto kwijt te kunnen. Ook het kloosterfeest was een groot succes. Het 
belangrijkste: de bezoekers waren heel enthousiast en tevreden. Al met al kijken we terug op een geslaagde 
middag, die vooraf veel werk had gekost, maar veel voldoening en plezier opleverde, ook na afloop.

Mededelingen

Overleden
Op 4 oktober over-
leed in Trier pater 
Jos Van Passen. Hij 
woonde sinds janu-
ari 2018 in de seni-
orencommuniteit 
van de redempto-
risten in Trier, die 
gevestigd is in een 
vleugel van het zie-
kenhuis. Op donderdag 11 oktober namen we af-
scheid van hem tijdens de viering in de Gerarduska-
pel, waarbij ook een grote delegatie aanwezig was 
uit Salzgitter (Duitsland). Pater Van Passen was daar 
33 jaar werkzaam. Aansluitend aan de viering werd 
hij in de grafkelder van het klooster begraven. Pa-
ter Van Passen werd 82 jaar. De in Aartselaar (Bel-
gië) geboren Jos Van Passen werd als kind getroffen 
door polio en kon daardoor zijn leven lang moeilijk 
lopen. In eerste instantie werd hij vanwege zijn han-
dicap door verschillende religieuze congregaties 
zelfs afgewezen. Jos was tientallen jaren werkzaam 
in parochies in Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen. 
In 2011 kreeg hij een nieuwe taak in Wittem, waar 
hij de laatste zeven jaar actief heeft meegewerkt 
in de weekendliturgie en in het pastoraat voor het 
dorp Partij-Wittem. Ook heeft hij veel kinderen ge-
doopt en deed hij uitvaarten. 

Overleden 
Ruim een week na het 
overlijden van Jos Van 
Passen, op zaterdag 
13 oktober, overleed 
in het kloosterverzor-
gingshuis in Boxmeer 
broeder Bonaventura 
Broeren. Hij werd 89 
jaar. Broeder Bona 
woonde meer dan zes-
tig jaar in Klooster Wit-
tem. In die jaren groei-
de hij uit tot één van de bepalende gezichten van 
het klooster. Het afscheid vond plaats tijdens een 
viering op zaterdag 20 oktober in de Kloosterkerk 
Wittem, waarna hij in de grafkelder werd begraven. 

Vertrek      
Op 3 oktober namen we in Wittem afscheid van pa-
ter Fred Bora. Zijn Indonesische provinciaal-overste 
Kimi Ndelo had hem verzocht naar Indonesië terug 
te keren, omdat er helaas weinig perspectief was op 
een pastorale taak in het Nederlandse taalgebied. 
Een paar dagen eerder kwam ook een einde aan het 
tijdelijk verblijf van pater Ricardo de Carvalho. Deze 
Braziliaanse redemptorist woonde sinds half juli in 
Klooster Wittem om Nederlands te leren voor zijn 
toekomstig pastorale werk in Suriname. Hij zal daar 
nu het pastoraat in de redemptoristenparochie La-
tour op zich nemen.
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De laatste boekenbeurs
Op zaterdag 10 en zondag 11 november wordt voor 
de laatste keer een tweedehands-boekenbeurs ge-
houden in de Kloosterbibliotheek Wittem. Op beide 
dagen is de bibliotheek gratis toegankelijk van 10.00 
tot 16.30 uur. Dit keer is er een extra groot aanbod. 
Het is immers de min of meer finale opschoning van 
de verzameling boeken van de Kloosterbibliotheek 
Wittem zelf, en van boeken uit gesloten kloosterbi-
bliotheken in met name Nederland en België. 

,,Aan alles komt een einde”, zegt Gerard Prickaerts 
van de boekwinkel. We hebben nu zo’n tien jaar een 
dergelijke boekenbeurs georganiseerd. Eerlijk ge-
zegd is het een wat uit de hand gelopen hobby ge-
worden. Er is behoorlijk veel werk gemoeid met het 
organiseren van zo’n beurs, maar de vele lovende 
reacties en de grote belangstelling van boekenlief-
hebbers bezorgden ons ook altijd weer veel plezier!” 
Op de achtergrond speelt natuurlijk ook de onzeker-
heid over de toekomst van Klooster Wittem en van 
de Kloosterbibliotheek mee in de overwegingen om 
er na deze editie mee te stoppen. 
,,In 2007 maakten we een tienjarenplan van alle ac-
tiviteiten die we graag als Kloosterboekwinkel wil-
den organiseren. Die periode is nu voorbij, en het 
wordt tijd om weer iets nieuws leuks en bijzonders 
te bedenken. En dat zal zeker ook gaan gebeuren”, 
verzekert Gerard. 

PeerkePad verbindt  
pelgrimsoorden 
Wie de Camino naar Santiago de Compostela te 
lang en te ver vindt, heeft een goed alternatief: het 
PeerkePad. Deze niet-gemarkeerde route loopt van 
Wittem naar Tilburg en verbindt twee pelgrimsoor-
den met elkaar: die van de heilige Gerardus Majella 
in Wittem en die van de zalige missionaris Peerke 
Donders (Tilburg is zijn geboorteplaats). Deze pel-
grimsweg heeft een totale lengte van 165 km. Men 

kan ook – met hier en 
daar een variant - van 
Tilburg naar Wittem 
wandelen. 

Van dit PeerkePad is 
een wandelgids ge-
maakt. Zowel noord-
waarts als zuidwaarts 
is de route in de gids 
verdeeld in zeven 
stukken van 14 tot 30 
km, zodat men er een 
zevendaagse wandel-
tocht van kan maken. 
Uiteraard kan men de 
tocht ook over méér 
dagen verdelen of 
het PeerkePad in afzonderlijke dagtochten bewan-
delen. Er zijn aan de hand van dit boekje ook rond-
wandelingen mogelijk van 14 km tot 23 km door 
routes in beide richtingen te combineren; de heilige 
huisjes worden ook dan niet overgeslagen.

Het PeerkePad is in eerste instantie bedoeld ter na-
gedachtenis aan de redemptorist Peerke Donders 
die zijn leven doorbracht onder verstoten melaat-
sen in Suriname. Het boekje biedt voor elke dag een 
bezinningstekst bij één van de ‘zeven werken van 
barmhartigheid’, waarmee men aan de tocht een 
pelgrimskarakter kan geven. Maar de beschreven 
wandelingen zijn natuurlijk ook ronduit mooi: door 
de Geul- en Maasvallei en door prachtige natuurge-
bieden in Belgisch Limburg en de Brabantse Kem-
pen. De gids is voorzien van degelijke wandelkaar-
ten, mooie foto’s en bezinningsteksten. Bovendien 
is er een grote lijst met overnachtingsmogelijkhe-
den toegevoegd.

Het boekje, grotendeels geschreven door rector 
Henk Erinkveld van Klooster Wittem, werd gepre-
senteerd op zondag 23 september jl. Op die dag 
kwamen zeventien mensen in Wittem aan nadat zij 
de zeven etappes van het Peerkepad vanuit Tilburg 
naar Wittem hadden afgelegd. 

De wandelgids PeerkePad wordt uitgegeven door 
Uitgeverij TIC, die in zijn 20-jarig bestaan ruim 300 
boeken op de markt bracht. De uitgave van de wan-
delgids Peerke Pad is de 25ste wandelgids van de 
uitgeverij! 

Titel: PeerkePad, Wittem – Tilburg
Auteur: Henk Erinkveld (eindredactie). 
Uiteraard is het boekje (12,50 euro) verkrijgbaar in 
de Kloosterboekwinkel. 
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Quiz: de dieren in de bijbel!
Als je aan de bijbel denkt, dan gaan de eerste gedachten niet meteen uit naar de 
dieren die in al die verhalen voor komen. Toch is het natuurlijk wel zo dat in veel 
verhalen een belangrijke rol is weggelegd voor die dieren; vaak hebben ze een 
bijzondere betekenis. Neem bijvoorbeeld de walvis die Jonas heeft opgegeten, 
of het verloren schaap, of Daniël in de leeuwenkuil! Of denk aan de kameel die 
door het oog van de naald is gegaan! Het zijn allemaal vrij bekende verhalen. 
Desondanks blijven er heel wat vragen over. Het bisdom Osnabrück in Duitsland 
ging er mee aan de slag en stelde een quiz samen met als onderwerp ‘Dieren in 
de bijbel.’ Weet u welk dier het vaakst wordt genoemd in de bijbel? Wat weet 
u eigenlijk in zijn algemeenheid af van de rol van dieren in de bijbel? Op deze 
pagina vindt u de vragen. Op de volgende pagina krijgt u dan alle antwoorden! 

Vraag 1: Welk dier mocht van Noach na veertig dagen als eerste de ark verlaten? 
1. De raaf; 2. De duif; 3. Een meeuw

Vraag 2: Welk dier wordt in de bijbel het vaakst genoemd? 
1. Het rund; 2. Een bok; 3. Het schaap

Vraag 3: Hoeveel verschillende dieren worden er genoemd in de bijbel? 
1. 100; 2. 130; 3. 210

Vraag 4: De slang (rechts) staat in de bijbel vooral model voor naderend onheil. 
Dat wordt met name duidelijk bij de zondeval. Maar de slang heeft ook een totaal 
andere betekenis. 
1. Ze staat voor een een betere wereld; 2. Voor rijkdom; 3. Voor moed

Vraag 5: Welke dieren moest Noach na aanwijzingen van God meenemen op de ark? 
1. Schapen en koeien; 2. Vogels en een ezel; 3. Van alle soorten dieren een tweetal 

Vraag 6: De adelaar is in de bijbel een symbool van kracht. Maar in diverse kerklie-
deren staat de adelaar ook symbool voor 
1. Eeuwigheid; 2. Scherpzinnigheid; 3. Gods bescherming

Vraag 7: Welk dier krijgt in de bijbel de functie van een postbode of koerier? 
1. De mus; 2. De duif 3. De raaf

Vraag 8: Voor welk symbool staat de duif ook vandaag de dag nog? 
1. Verstand en God; 2. Vrede en de Heilige Geest; 3. Moed en Jezus

Vraag 9: Dieren moesten vaak hard weken in het vroegere Israël. Welke 
dieren gelden als de belangrijkste werkdieren? 
1. Ezel en rund; 2. Schaap en geit; 3. Os en kameel

Vraag 10: Welk dier wordt in de bijbel regelmatig als zeer gevaarlijk be-
schreven? 
1. De leeuw; 2. De beer; 3. De vos. 

Vraag 11: Welk dier wordt in de bijbel  niet genoemd, maar heeft deson-
danks een belangrijke betekenis? 
1. De giraf; 2. De eenhoorn; 3. De hoofdkopluis. 

De antwoorden in deze quizvragen vindt u op de volgende pagina!
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De antwoorden van de dierenquiz!

Vraag 1: Voordat de duif hem een groene tak 
bracht, liet Noach een raaf uitvliegen vanaf zijn ark. 
,,Na veertig dagen opende Noach het raam van de 
ark en hij liet een raaf naar buiten vliegen. Die vloog 
af en aan, totdat het water op de aarde helemaal 
opgedroogd was“. 

Vraag 2: Het dier 
dat met afstand het 
meest wordt ge-
noemd in de bijbel, is 
het schaap. Het beest 
wordt liefst tweehon-
derd keer genoemd. 
Het rund, de koe, is 
met 166 vermeldin-
gen een goede tweede, terwijl de bok daar met 165 
vermeldingen vlak achter komt. 

Vraag 3: In de bijbel komen niet alleen de bekende 
dieren voor, zoals schapen, geiten en ezels. Ook kro-
kodillen en kameleons komen in sommige verhalen 
voor. In totaal komen er in de bijbel 130 verschil-
lende dieren voor.

Vraag 4: De slang wordt vaak genoemd in de bijbel. 
Meestal in de vorm van een verwijzing naar (na-
derend) onheil, hetgeen inderdaad heel duidelijk 
wordt bij de zondeval. Maar de slang heeft ook een 
andere kant. Ze staat namelijk ook symbool voor 
een betere wereld. De profeet Jesaja beschrijft het 
rijk van God zo dat kinderen daar geen angst meer hoe-
ven te hebben dat zij door een slang worden gebeten.

Vraag 5: In de bijbel staat het antwoord op de vraag 
welke dieren Noach van God moest meenemen op 
zijn ark heel letterlijk aangegeven: ,,Van alles wat 
leeft, van alle wezens uit vlees, neem je er twee van 
mee in de ark, zodat ze in leven kunnen bijven. Van 
elk soort een mannetje en een vrouwtje”. 

Vraag 6: De adelaar wordt in meerdere kerkliederen 
genoemd als symbool van de zorg die God voor ons 
allen heeft. 

Vraag 7: De rol van ‘postbode’ is weggelegd voor de 
duif. Noach stuurt die op pad en ze keert terug met 
een tak in haar snavel. Zij verkondigt daarmee het 
einde van de zondvloed.

Vraag 8: De duif is 
tot op de dag van 
vandaag het zinne-
beeld van de Heilige 
Geest. Ook wordt de 
duif vaak in verband 
gebracht met het her-
kenningsteken van 
veel vredesbewe-
gingen. 

Vraag 9: Ezels en koeien waren in de oudheid zeer 
belangrijke werkdieren. Zij trokken de ploeg voort 
op de akkers. Ook schapen en geiten waren natuur-
lijk heel belangrijk omdat zij met melk, wol en vlees 
een flinke bijdrage leverden aan het bestaan van de 
bevolking op het platteland. 

Vraag 10: De leeuw verslindt de schapen en trekt 
ze letterlijk het vel van hun lijf. Ook hier weer, zoals 
bij de vorige vraag: daarmee kwamen noodzakelijke 
producten als wol en 
vlees beschikbaar 
voor de toenmalige 
bevolking. In een van 
de psalmen wordt 
ook de angst voor 
de leeuwen beschre-
ven: Red mij van de 
wraak van de leeuw 
(psalm 22,22)

Vraag 11: De eenhoorn geldt als een fabeldier. Het 
beest is alleen te vangen door een maagd. In een 
van de oudste vroeg-christelijke leer staat de een-
hoorn daarom symbool voor Christus die door Ma-
ria ontvangen werd.
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Kerststallententoonstelling
‘Welkom in de herberg’
Ook dit jaar wordt in de Kloosterbibliotheek weer 
de traditionele Kerststallententoonstelling gehou-
den. Dit jaar vindt de expositie met zo’n tweehon-
derd grote en kleine kerstalletjes plaats van 8 tot 
en met 29 december. Kerststallen en kerstgroepen 
die elk op hun eigen manier het Bijbelse kerstver-
haal vertellen. Voor kinderen zijn er enkele speciale 
kerststallen. En er is voor hen ook een kerststallen-
quiz met leuke prijsjes.

 

Het thema dit jaar is ‘Welkom in de herberg’. We 
willen allemaal graag ergens welkom zijn, zeker met 
de feestdagen. Maar Jozef en de hoogzwangere 
Maria waren volgens het kerstverhaal duidelijk niét 
welkom in de herberg waar ze onderdak zochten. 
Daarom werd het kerstkind geboren in een stal. En 
nog steeds zijn er mensen niet welkom: vluchte-
lingen, vreemdelingen of mensen die niet zo ‘aan-
gepast’ zijn. Naast de vele kerststallen zult u op de 
tentoonstelling ook wat gedachten en vragen tegen-
komen, die verbonden zijn met het woord ‘welkom’.

Openingstijden:
za.  08 dec.  13.30 - 16.30 uur
zo.  09 dec.  12.00 - 16.30 uur
wo. 12 dec.  13.30 - 16.30 uur
za. 15 dec. 13.30 - 16.30 uur
zo. 16 dec. 12.00 - 16.30 uur
wo. 19 dec. 13.30 - 16.30 uur
za. 22 dec. 13.30 - 16.30 uur
zo. 23 dec. 12.00 - 16.30 uur
2e kerstdag 12.00 - 16.30 uur
do. 27 dec. 13.30 - 16.30 uur
vr. 28 dec. 13.30 - 16.30 uur
za.  29 dec. 13.30 - 16.30 uur

De entree is 3,50 euro, inclusief een kop 
koffie/thee. Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang.

Lezing ‘Kijk in de kerststal’
Ingrid Hensen uit Genhout houdt op zondag 
16 december om 14.00 uur een lezing/pre-
sentatie over kerststallen. Ze geeft daarbij 
een andere kijk op de kerststal en zal vertel-
len over de cultuur, folklore, symboliek en ge-
schiedenis van kerstgroepen. Daarbij vertoont 
ze prachtige foto’s van meer dan 100 kerst-
groepen. Ingrid Henssen is auteur van het 
kerststallenboek van pastoor John van Oss uit 
Schimmert en Genhout, een groot kerststal-
lenverzamelaar. 
Aanmelden voor deze lezing is niet nodig en 
de toegang is gratis.

Kribkes-rondleiding
Net als vorig jaar wordt ook nu weer twee keer in 
december een kribkes-rondleiding gehouden in 
Klooster Wittem. Tijdens deze rondleiding door 
kerk, kapel en kloostertuin zijn er kleine bezinnings-
momenten bij de diverse kerstgroepen. De rondlei-
ding eindigt met een bezoek aan de kerststallenten-
toonstelling. Na afloop is er gelegenheid om na te 
praten bij de koffie/thee.

De rondleiding is op de woensdagen 12 en 19 de-
cember en duurt van 11.00 tot 13.00 uur. Deelname 
kost 10 euro, inclusief de toegang tot de kerststal-
lententoonstelling in de Kloosterbibliotheek, en kof-
fie/thee met kerststol! Aanmelden kan tot 9.30 uur 
op de betreffende woensdagochtend bij de receptie 
van Klooster Wittem, 043 450 1741.
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‘Kerst Totaal’ met mooie 
verhalen en liedjes
Kerst Totaal is al jaren een succesvol onderdeel van 
het programma dat Klooster Wittem in december 
aanbiedt als voorbereidingen op de kerstdagen. Het 
concept is ook nu onveranderd gebleven. De be-
zoekers beginnen de middag met een bezichtiging 
van de kerststallententoonstelling in de Klooster-
bibliotheek. Uiteraard wordt daar ook uitleg gege-
ven over de expositie en wordt er wat verteld over 
de monumentale bibliotheek zelf.  
Daarna gaan we naar de Gerarduszaal, naast de bi-
bliotheek, waar de koffie/thee met kerststol al staat 
te wachten op de bezoekers. Aansluitend verzorgen 
Jef Brauers en troubaour Jos Meessen een program-
ma dat helemaal in het teken staat van de naderen-
de feestdagen. Dat betekent dat er mooie verhalen 
zijn te beluisteren, terwijl de prachtige liedjes van 
Jos prima aansluiten bij zowel de verhalen als bij de 
sfeer van de naderende feestdagen. 
Kerst Totaal wordt gehouden op donderdag 13 en 
dinsdag 18 december, telkens van 14.00 tot 16.30 
uur. De entree is 11 euro, inclusief bezichting kerst-
stallententoonstelling, koffie/thee met kerststol en 
concertprogramma. 
Aanmelden bij Els Mertens, 043 450 1741. 

Solistenkoor Petersburg met 
nieuwe sterren 
Het befaamde Solistenkoor van de Philharmonie 
uit Sint-Petersburg maakt ook dit jaar weer zijn 
opwachting in Wittem. Het koor, onder leiding van 
Olga Stupneva (foto onder), verzorgt twee concer-
ten in de Gerarduskapel. 

Dat gaat gebeuren op vrijdag 7 en dinsdag 11 de-
cember, beide om 20.00 uur. De voorverkoop draait 
inmiddels op volle toeren. Op dit moment zijn er al 
bijna vierhonderd kaarten gereserveerd, verdeeld 
over beide avonden. De entree is 16 euro. Kaartjes  
bestellen kan uitsluitend per mail via: jbrauers@zig-
go.nl. Kaartjes kopen kan bij de receptie van Kloos-
ter Wittem.

Het is duidelijk dat de belangstelling dit jaar mede zo 
groot is vanwege de onzekerheid over de toekomst 
van het klooster. Als de Gerarduskapel immers vol-
gend jaar niet meer beschikbaar zal/zou zijn, dan is 
het uitgesloten dat het Solistenkoor nog in Wittem 
te horen is. In de kloosterkerk past te weinig publiek 
om uit de kosten te komen.
Overigens belooft het ook om puur muzikale rede-
nen een bijzonder cocnert te worden. Olga heeft 
een ‘verversing’ toegepast in de de samenstelling 
van het ensemble. Dat betekent dat er diverse nieu-
we zangers en zangeressen zijn, die dit keer voor het 
eerst hun opwachting maken in Wittem. 

Kerstboom bestaat al eeuwen

Volgens een onderzoek van de Duitse katholieke 
portaalsite katholisch.de plaatste de Duitse boek-
handelaar Johann Wilhelm Hoffman in 1815 in Wei-
mar de eerste kerstboom op een publieke plaats. 
Hoffman kreeg in dat jaar het idee om op het grote 
plein voor zijn boekenwinkel een den te plaatsen 
en hij deed dat met de beste bedoelingen. Voorbij-
gangers werden aangespoord om bij de den een gift 
achter te laten opdat de arme kinderen uit de stad 
dat jaar een kerstcadeautje zouden krijgen. Weimar 
gaat er nog steeds prat op dat de eerste grote kerst-
boom in deze stad werd geplaatst! De geschiedenis 
van het plaatsen van kerstbomen in woonhuizen 
gaat overigens veel verder terug. Volgens histori-
sche documenten werden in Straatsburg en elders 
in de Elzas al in 1539 kerstbomen geplaatst. Het 
plaatsen van de kerstboom nam pas in de 17de en 
18de eeuw sterk toe. In eerste instantie in Duitsta-
lige protestantse gebieden, want die zagen daar een 
alternatief in voor de kerststal die als te katholiek 
werd bestempeld. Priesters, en aanvankelijk ook 
protestantse dominees, trokken fel van leer tegen 
de bomen die met snoep en poppen werden ver-
sierd. In de negentiende eeuw brak de weerstand 
en vonden de kerstbomen ook bij katholieke gezin-
nen in de Duitstalige wereld ingang. Halverwege de 
19de eeuw raakte de kerstboom ook in Nederland 
en België ingeburgerd en dat is zo gebleven tot op 
de dag vandaag.
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kloostercomplex, 
kon men plannen 
voor een nieuwe 
bibliotheek inpas-
sen in het geheel. 
In 1892 werd be-
gonnen met de 
vernieuwing van 
het klooster, een 
project dat in to-
taal enkele jaren 
duurde. Toen alles 
klaar was, beschik-
te Klooster Wittem 
over een grote 
open monumenta-
le ruimte van 31 bij 
8 meter die bestond uit een benedenverdieping en 
twee etage-galerijen. Zowel het plafond als de boe-
kenrekken als de wenteltrappen naar de etages -  al-
les van hout - zijn het werk van de broeders. De op 
die manier langs de muren verkegen plaatsruimte 
kan men op ongeveer 1500 strekkende meter stel-
len. Toen al, ruim 120 jaar geleden dus, bezat Wit-
tem een schat aan bibliografische kostbaarheden. 
De boekenvoorraad was intussen tot 40.000 ge-
stegen. Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uit-
brak, werd het aantal aanwezige boeken op 60.000 
geschat. Maar de groei zette zich toen nog steeds 
voort en weer 25 jaar later werd de piek bereikt met 
ongeveer 82.000 boeken. Buiten die prachtige boe-
kencollectie beschikte Wittem door de tijden heen 
altijd over eminente professoren, en dus groeide 
Wittem steeds nadrukkelijk uit tot een zeer hoog 
aangeschreven instituut. 
En dan breken, zo’n zes decennia geleden, de jaren 
zestig aan. Het aantal priesterstudenten daalt in rap 
tempo, veel kloosters worden gesloten en grootse-
minaries gaan fuseren. Ook het grootseminarie Wit-
tem verdwijnt, eind jaren zestig. Juist omdat er zo-
veel kloosters tegelijk dicht gaan, wordt in ons land 
een commissie ‘kerkelijke bibliotheken’ opgericht. 
Die maakt eerst een inventarisatie van alle biblio-
theken die meer dan 20.000 boeken hebben. Zij blij-
ken in totaal 2.380.000 boeken te bezitten! 

Toen de redemptoristen in 1836 arriveerden, be-
vonden zich in Klooster Wittem alleen nog enkele 
boeken uit de beginperiode van het klooster, toen 
de paters Capucijnen er woonden (1732-1794). En 
natuurlijk brachten de nieuwe bewoners vanuit 
hun vestiging in Sint-Truiden ook een aantal boeken 
mee. Dat zullen er nooit zo heel veel zijn geweest, 
want ook het redemptoristenhuis in Sint-Truiden be-
stond nog niet zo lang. Hoe dan ook, bijna tien jaar 
na hun aankomst krijgt Wittem zijn eerste biblio-
theek. Nou ja, bibliotheek: het gaat dan om enkele 
kamers op de eerste verdieping die als bibliotheek 
worden ingericht. Toch is er dan al sprake van een 
behoorlijk aantal boeken, bijna 13.000. Dat men vrij 
kort na de start in Wittem al zo’n groot aantal boe-
ken in bezit had, kwam mede door het feit dat het 
in eerste instantie schamele boekenbezit verrijkt 
wed met enkele grote en bijzondere schenkingen. 
Zo schonk bisschop Laurent van Luxemburg, zeer 
bevriend met de redemptoristen, zijn hele biblio-
theek aan Wittem, met onder meer kostbare wer-
ken van Suarez, Vasquez en Baronius. En zo waren 
er meer bijzondere aanwinsten te vermelden in die 
beginjaren. Omdat toenmalig rector Michael Heilig 
veel geld wist vrij te maken voor een waardige bi-
bliotheek, bleef het aantal boeken gestaag groeien. 

Een echt forse groei liet op zich wachten tot de pe-
riode rond 1880. Meester Batta vermaakte toen na-
melijk zijn complete bibliotheek met vele kostbare 
juridische werken aan Wittem. Ene meneer Walter 
schonk incunabelen en handschriften aan Wittem, 
terwijl de beroemde pater Bernard de volledige Pa-
trologie van Migne schonk. Ook kreeg men complete 
bibliotheken van pastoors, terwijl diverse bischop-
pen en ‘onze’ kardinaal Van Rossum ook tot de wel-
doeners behoorden. Een absoluut topstuk was on-
getwijfeld de wereldberoemde prachtige ‘Atlas van 
Blaeu’. Gezien de doelstelling van het studentaat in 
Wittem is het logisch dat het boekenbestand verder 
vooral bestond uit theologische werken. 

Hoe dan ook, de vijf kamers die men beschikbaar had 
voor de boeken, waren natuurlijk al lang niet meer 
toereikend. Omdat in die periode de eerste ideeën 
ontstonden voor een grootse verbouwing van het 

Boekenbestand maakte langzaam plaats voor cultuur
De bibliotheek: een instituut!
Een bibliotheek is onontbeerlijk voor een studiehuis! Daar zal iedereen het wel over eens zijn, dunkt me. En dus be-
schikte het studiehuis Wittem al vanaf de komst van de redemptoristen naar Wittem, in 1836, over een bibiotheek. 
Al was dat in de eerste ongeveer zestig jaar van hun aanwezigheid natuurlijk nog niet de majestueuze ruimte die we 
nu kennen. In dit verhaal bekijken we de ontwikkeling van de Kloosterbibliotheek Wittem eens nauwkeurig; we doen 
dat aan de hand van de gegevens zoals pater Theo de Caluwe ze bij elkaar heeft gebracht in zijn boek ‘Emmaus aan 
de Geul, het verhaal van een grootseminarie.’
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In 1973 krijgt Wittem het advies om de bi-
bliotheek af te stoten, samen met alle boe-
ken van andere redemptorstenkloosters in 
ons land. Voorwaarde: het totale boeken-
bestand moet als geheel bijeen blijven. In 
de praktijk betekende dit dat alleen univer-
siteitsbibliotheken in aanmerking kwamen 
om het geheel over te nemen. De overname 
had heel wat voeten in de aarde, want de 
meeste universiteiten hadden inmiddels al 
een theologische bibliotheek overgenomen. 
Uiteindelijk is ingegaan op een aanbod van 
de universiteit van Nijmegen om het boe-
kenbezit van de Nederlandse redemptoris-
tenprovincie over te nemen. 

De overdracht vond plaats in juni 1976. Vier 
weken lang waren gemiddeld acht perso-
nen betrokken bij de werkzaamheden. In 
totaal moest er 1924 strekkende meter aan boeken 
worden verhuisd. Voor de liefhebbers: de collec-
tie bestond toen uit vele kostbare stukken als 113 
handschriften, 38 incunabelen, 22 Nederlandstalige 
postincunabelen en 125 niet-Nederlandse postincu-
nabelen. Verder waren er veel devotieboeken uit de 
17de en 18de eeuw, complete werken met preken 
van beroemde predikers en een zeer goed voor-
ziene collectie van moraal-theologische werken uit 
de 18de en 19de eeuw. Het over te dragen geheel 
bestond uit 82.000 boekbanden!

Na de verkoop van de boeken heeft de bibliotheek 
zo’n twintig jaar helemaal leeg gestaan. Rond 1994 
riep de toenmalige – en huidige – rector Henk Er-
inkveld wat mensen bij elkaar om eens te praten 
over de toekomst en de invulling van de imposante 
ruimte. Ik was bij die eerste vergadering destijds 
aanwezig en kan ik me nog goed herinneren wat er 
toen besproken werd. En vooral de zin waarmee pa-
ter Erinkveld die bijeenkomst opende is me altijd bij 
gebleven: ,,Als we deze ruimte zo verder laten ver-
loederen, begaan we in katholieke termen gezien 
een doodzonde….!” 

Niet zo veel later vond de eerste grote activiteit 
plaats: een kerststallententoonstelling, een evene-
ment dat tot op de dag van vandaag is gehandhaafd 
en nog steeds elk jaar veel bezoekers trekt. Vanaf 
dat moment ging het snel met de ontwikkeling van 
de Kloosterbibliotheek. In de daaropvolgende jaren 
had ik zelf de eer om, als voorzitter van de fanfare 
van Partij-Wittem, het initiatief voor een vaste con-
certserie te mogen nemen; kort daarna lukte het ook 
om de Kunstdagen Wittem over te halen om vanuit 
het patronaat in Epen naar de unieke ruimte van 
de Kloosterbibliotheek te verhuizen. En gaandeweg 
vonden steeds meer orkesten, solisten, ensembles 

én – dat vooral óók – het publiek de weg naar de 
Kloosterbibliotheek. Inmiddels kun je zonder enige 
overdrijving stellen dat de Kloosterbibliotheek Wit-
tem zich heeft ontwikkeld tot hét cultuurcentrum 
van ons Heuvelland. 

Dank zij de de betrokkenheid en inzet van velen is 
het gebruik van de Kloosterbibliotheek de laatste 
jaren fors verder gestegen. Vorig jaar werd zo’n 120 
keer gebruik gemaakt van de ruimte. Grootgebrui-
kers als CultuurFonds Wittem, Kunstdagen Wittem, 
Kunstkring Wittem, Rotaryclub Gulpen-Vaals heb-
ben met hun concerten, exposities, lezingen en 
filmvoorstellingen ervoor gezorgd dat jaarlijks dui-
zenden mensen de weg vinden naar de Klooster-
bibliotheek en daarmee indirect ook naar andere 
ruimtes van Klooster Wittem. 

Landelijk erkende instituten als het Orlando-festival 
en Festival Vocallis houden met hun programma’s 
nadrukkelijk rekening met Wittem. Er worden hu-
welijken gesloten en uitvaart- en herdenkingsdien-
sten gehouden. Die hele combinatie van de meest 
uiteenlopende activiteiten maakt de Kloosterbibio-
theek absoluut tot een unieke plek. 

En nu? Nu breekt een nieuwe fase aan met de ver-
koop van het klooster. Hopelijk zal dit jaar nog dui-
delijk worden welke kant het op gaat en we hopen 
natuurlijk dat de bibliotheek een plek kan blijven 
waar elk jaar mensen graag naartoe komen om te 
genieten van een gevarieerd en kwalitatief hoog-
waardig cultureel aanbod op vaak zeer uiteenlo-
pend gebied. Zodat de Kloosterbibliotheek Wittem 
blijft wat het al sinds 1895 is: een instituut!

Jef Brauers
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Wittem, een stukje Europa
,,Denk je nog aan de  
column voor Rondom Wit-
tem? Graag nog voor het 
weekend!” Ik ben amper 
een halve dag in Bratislava, 
als ik dit dringende mailtje 
krijg van Jef Brauers. Om-
dat de ‘Conferentie Europa’ 
tot in het weekend duurt, 
zit er niets anders op dan 
’s avonds mijn laptop te ne-
men en op de rand van mijn bed – een bureautje ont-
breekt – deze column te schrijven. 
Het thema ligt voor de hand: Klooster Wittem en zijn 
internationale verbanden. Want in een soort Euro-
pees parlement van redemptoristen ben ik hier als 
tweede afgevaardigde, naast Jan Hafmans, de pro-
vinciaal, van de Provincie St.-Clemens. Zo’n extra 
afgevaardigde, ‘vocaal’ geheten, hebben alleen de 
grotere provincies; en wij tellen met 152 leden nog 
aardig mee. Maar dat zal niet lang meer duren als 
het sterftecijfer zo hoog blijft als in de laatste we-
ken. Jan en ik vertegenwoordigen dus de redemp-
toristen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en 
(het grootste deel van) Duitsland. We zijn hier met 
23 officiële provincie-afgevaardigden uit 14 Euro-
pese (vice)provincies, aangevuld met een elftal staf- 
en bestuursleden, waaronder de ons bekende pater 
Johannes Römelt, vorig jaar benoemd tot Europa-
coördinator. Toch mooi dat we met twee Wittemers 
hier zijn in een ‘parlement’ dat in totaal 1.366 re-
demptoristen vertegenwoordigt. 
Waarover praten wij deze vier dagen? Over het 
grootste probleem van de congregatie in dít deel 
van de wereld: de voortgaande vergrijzing en snelle 
inkrimping van het ledenbestand. Een van de onaf-
wendbare gevolgen zal zijn een verder proces van 
samengaan van provincies. En er zullen prioritei-
ten gesteld moeten worden: wat kunnen en willen 
redemptoristen nog betekenen in dit werelddeel dat 
qua kerkbetrokkenheid razendsnel aan het verande-
ren is? Welke projecten hebben zin en toekomst? 
Je zult je onmiddellijk afvragen: wat betekent dat al-
les voor Klooster Wittem? Ik ben ervan overtuigd dat 
in een toekomstig plaatje Wittem niet mag ontbreken 
en ik heb er vertrouwen in dat dat ook internatio-
naal wordt gezien. Maar dat zal wel een gedurfde 
toekomstvisie vragen en dezelfde ondernemingsgeest 
waarmee redemptoristen 182 jaar geleden vanuit 
Sint-Truiden naar Wittem zijn getrokken. Tien ide-
alisten van zes nationaliteiten, één pater en negen 
studenten, trokken toen op een winterse dag met nau-
welijks meer dan een handkar vol spullen een nieuwe 
toekomst tegemoet.

Henk Erinkveld

De kerk groeit…..  
       behalve in Europa
Echt verrassend is het niet, maar de cijfers die het 
missieagentschap Fides eind oktober presenteerde, 
gaven een nog desastreuzer beeld over de ontwik-
kelingen in de Europese kerk dan verwacht. Terwijl 
het aantal katholieken op elk continent toenam, 
daalde dat aantal in Europa met liefst 240.000 men-
sen. Het was het derde opeenvolgende jaar dat in 
Europa minder katholieken werden geteld. Het Eu-
ropese cijfer gaat ook helemaal tegen de trend in: 
wereldwijd steeg het aantal katholieken namelijk 
met liefst 14 miljoen mensen. Met name in de con-
tinenten Amerika en Afrika steeg het aantal enorm, 
met in zo’n 12 miljoen mensen. In totaal zijn op dit 
moment wereldwijd ongeveer 1,3 miljard mensen 
katholieken. Omdat de wereldbevolking nog veel 
stérker toenam, daalde het aantal katholieken we-
reldwijd procentueel gezien toch nog heel licht. 
Eind 2016 was ongeveer 17,5 procent van de we-
reldbevolking katholiek. 

Fides presenteert dit jaar al voor de 92ste keer een 
aantal statistieken over de missionaire Kerk wereld-
wijd. De cijfers zijn geput uit de laatste editie van 
het Annuario Pontificio (het Pauselijke Statistische 
Jaarboek, met cijfers tot en met 31 december 2016). 

In Amerika (Zuid-, Midden- en Noord) steeg het aan-
tal katholieken dus met ruim zes miljoen mensen. 
Maar dat zorgt daar meteen ook voor grote pro-
blemen. Amerika kampt namelijk met een enorm 
priestertekort. Als je de aantallen priesters bere-
kent op basis van het aantal katholieken moeten op 
dat continent namelijk ruim vijfduizend mensen het 
doen met één priester. Hoewel het aantal priesters 
in Europa in rap tempo daalt, scoort ons continent 
op dít punt juist goed. Omdat Europa al enkele eeu-
wen lang veel priesters telde, is hier in principe één 
priester beschikbaar op 1500 gelovigen. 

Het aantal priesters is wereldwijd overigens gedaald 
tot bijna 419.000. Opnieuw is Europa hier in nega-
tieve zin koploper, want het aantal priesters liep 
hier terug met ruim 2.500. Ook in Amerika liep het 
aantal priesters met ruim 500 terug, terwijl Azië en 
Afrika een toename van elk meer dan 1000 priesters 
zagen. 
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Hoe ontstonden de namen van noten?
De noten van onze toonladder werden ontleend 
aan een lied van Paulus Diaconus, een Italiaanse 
benedictijn. De notennamen waar we sinds eeuwen 
mee werken, worden toegeschreven aan Guido van 
Arezzo uit de 11de eeuw. De benedictijnse monnik 
wilde daarmee zangers helpen om de toonhoogten 
in Gregoriaanse gezangen aan te leren en te onthou-
den. Veel minder bekend is waar Guido van Arezzo 
die notennamen vandaan haalde.
Hij baseerde zich daarvoor op een Latijnse hymne 
uit de 8ste eeuw, Ut queant laxis, toegewijd aan Jo-
hannes de Doper. Schrijver van die hymne was een 
andere benedictijnse monnik, Paulus Diaconus. Elke 
regel van dat lied begint een hele toon hoger (be-
halve uiteraard van mi naar fa). Guido van Arezzo 
nam van elke regel de eerste twee letters, voor een 
toonladder die toen nog maar zes noten telde:

Ut queant laxīs
resonāre fībrīs 
Mīra gestōrum 
famulī tuōrum,
Solve pollūtī 
labiī reātum,
Sancte Iōhannēs.

Het moeilijk te zingen ‘ut’ werd later vervangen 
door ‘do’ – afkorting van ‘dominus’ en toevallig of 
niet ook het begin van de naam van de musicoloog 
die de verandering voorstelde: Giovanni Doni. Intus-
sen was met de si (Sancte Iohannes) de huidige dia-
tonische toonladder vervolledigd.
Do/ut-re-mi? We danken het dus aan een monnik 
uit de 8ste eeuw.

Weetjes 
Cecilia en de muzikanten!
Rond 22 november vieren fanfares, harmonieën 
en zangkoren in ons land elk jaar opnieuw het Ce-
ciliafeest. Sinds de late Middeleeuwen is die 22ste 
november de naamdag van de heilige Cecilia van 
Rome. Maar wat had ze nou precies met muziek? 

Cecilia leefde volgens de overlevering in de 2de of 
3de eeuw in Rome. Als jong meisje legde ze, als te-
ken van verbondenheid met Christus, de gelofte van 
maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, 
aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de huwelijks-
dienst zong Cecilia een lied aan God, met de vraag 
haar kuisheid te bewaren. En toen de bruidsmuziek 
begon te spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar 
voornemen in het oor.

Cecilia wist Vale-
rianus en diens 
broer Tibertius 
vervolgens te 
bekeren tot het 
christelijk geloof. 
Samen hielpen ze 
families van chris-
tenen, die toen 
door de keizer van 
Rome werden ver-
volgd. De broers 
werden hiervoor 
gevangen geno-
men en onthoofd, Cecilia wachtte een even gruwe-
lijk lot: ze werd in een bad kokend water gezet, maar 
dat overleefde ze. Volgens de overlevering bleef ze 
zelfs onophoudelijk zingen. Ook de poging om haar 
te doden met een nekslag slaagde niet. Uiteindelijk 
stierf Cecilia drie dagen later aan haar verwondin-
gen. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 over-
brengen naar de huidige Sint-Ceciliabasiliek in de 
Romeinse wijk Trastevere.

Cecilia werd in de late middeleeuwen de patroonhei-
lige van muzikanten. Ontelbare muziekverenigingen 
werden naar haar genoemd en talloze composities 
werden aan haar opgedragen. Eén van de bekendste 
is Hail bright Cecilia van Henry Purcell.


