
1

Rondom Wittem nr 91 • jan.-feb. 2019
Intern communicatieblad voor Klooster Wittem

De regelmatige kerkbezoeker in Wittem ziet het ook 
in onze kerk en kapel: het aantal kerkgangers daalt. 
Gelukkig kent Wittem, in verhouding met veel an-
dere kerken, desondanks nog altijd een zeer grote 
groep trouwe bezoekers. Er zijn echt maar weinig 
kerken in Limburg waar pakweg ruim veertig keer 
per jaar nog zo‘n tweehonderd mensen om 11 uur 
aan de mis deelnemen! In veel kerken zitten op zon-
dagochtend vaak nog maar een handjevol mensen 
in de kerk. Nu is die vergelijking niet helemaal cor-
rect; bedevaartplaats Wittem is immers van ouds-
her een streekkerk waar mensen uit heel Limburg 
naar toe komen om voor de mis.

Uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, dat vlak voor Kerstmis werd gepubliceerd, 
blijkt dat gemiddeld iedere dag 267 mensen de kerk 
verlaten. Een rekensommetje leert dat dat er dus 
bijna 100.000 per jaar zijn. Hoewel het aantal ‘uit-
stappers‘ in álle sectoren van het christendom groot 
is, heeft vooral de katholieke kerk in West-Europa te 
maken met een snel dalende populariteit. In twaalf 
jaar tijd is het aantal kerkgangers in dit deel van de 
wereld gehalveerd! 

Hoe kijkt rector Henk Erinkveld van Klooster Wittem 
tegen die ontwikkeling aan? “Allereerst moet ook 
worden gezegd dat het SCP niet verwacht dat de da-
lende lijn van kerkbezoek linea recta naar ‘0‘ gaat. 
Het bureau voorziet dat er een groep zal blijven, 
ook onder jongeren, die heel bewust wél regelmatig 
naar de kerk gaat. Wat Wittem betreft: we moeten 
realistisch zijn. Ook hier is sprake van vergrijzing; 
het aantal kerkgangers zal verder afnemen. Maar – 
en dat is mijn stellige overtuiging – dat aantal gaat 
wel érgens stabiliseren. We zien het aantal ’binnen-
lopers‘ ook zeker niet teruglopen: mensen die een 
kaarsje komen aansteken of zomaar even een stil 
moment zoeken. De religiositeit neemt niet af, wel 
de manier waarop mensen dat uiten. We moeten 
ons in Wittem serieus afvragen hoe we daarop in-
spelen. Hebben we nog wel twee kerken nodig om 
in beide ruimtes af en toe een viering te houden? 
Moeten we niet één van de ruimtes meer inrichten 
voor andersoortige ontmoetingen? Dat kan heel 
goed in de Gerarduskapel. Vergeet niet dat we ook 

Rector Henk Erinkveld reageert op landelijke cijfers over terugloop
‘Dalende lijn van  kerkbezoek gaat niet 
linea recta naar nul‘

voor de boekwin-
kel een nieuw on-
derkomen moe-
ten zoeken als 
het hoofdgebouw 
naar een andere 
eigenaar gaat. Bij 
een andere inrich-
ting van de oude 
kerk kunnen we 
ruim 200 plaatsen 
realiseren. Uiter-
aard moeten de 
Gerardus-devotie-
kapel, de Ronde Kapel en de Smartenkapel beschik-
baar blijven voor gebed en devotie, en die laatste 
kapel ook voor kleine vieringen. Met die gedachten 
zijn we volop bezig, omdat we sowieso in de nieuwe 
situatie van Klooster Wittem ons in onze liturgische 
en pastorale activiteiten moeten concentreren op 
het deel van het gebouw rond de kerk. We zien het 
als een uitdaging om liturgische samenkomsten en 
andere vormen van ontmoeting letterlijk dichter bij 
elkaar te krijgen.” 

Uiteraard noopt de steeds verdergaande secularisa-
tie en het verminderde kerkbezoek ook het bisdom 
tot het nemen van maatregelen. Voor een deel is dat 
trouwens al gebeurd. Zo zijn er in de voorbije tien 
jaar al verschillende reorganisaties doorgevoerd in 
ons bisdom. Het aantal dekenaten werd sinds 2008 
stapsgewijs teruggebracht van 24 naar 13. Ook het 
aantal kerken in onze provincie neemt gestaag af. 
Vooral kerken uit de 20ste eeuw in stedelijke gebie-
den worden getroffen. Tot nu toe worden de dorps-
kerken zoveel mogelijk ontzien. Niet zozeer omdat 
er nog veel mensen komen, maar vooral omdat zij 
een (ver)bindende rol spelen in veel dorpsgemeen-
schappen. Tussen 1992 en 2011 sloten in Limburg 
al 44 kerken en die trend zal zich onverminderd en 
zelfs versterkt voortzetten. Twee jaar geleden telde 
het bisdom nog 302 parochies en 310 kerkgebou-
wen, maar de verwachting is dat daar over tien jaar 
nog maar een zeer beperkt aantal van over is. 

Jef Brauers
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De 21ste kerststallententoonstelling in de klooster-
bibliotheek is weer voorbij. De laatste kerststallen-
tentoonstelling volgens velen, maar dat wachten 
we nog maar even af. Misschien dat het vermoeden 
dat het inderdaad de laatste was mensen extra er-
toe heeft gebracht om te komen, want we hebben 
een goed jaar gehad: 1655 bezoekers op de vrije 
openingsuren en 513 in groepsverband, samen dus 
2168 mensen (volwassenen althans; kinderen zijn 
gratis en die worden dus niet geteld).

Maar dit aantal vraagt wel om een toelichting. Bij 
de 513 mensen die in een groep kwamen, horen 
namelijk ook de deelnemers aan de wandeling van 
de ODS (een onderdeel van het Fonds voor Sociale 
Instellingen) op zondag 9 december. Deze wande-
ling, waaraan honderden mensen deelnamen, had 
een rustpauzepunt in de refter van Klooster Wittem 
en in het wandelarrangement zat daarom ook een 
bezoek aan de tentoonstelling. Veel van de wande-
laars hebben dus de tentoonstelling bezocht ‘om-
dat het nu eenmaal in het programma zat’ en niet 
omdat ze welbewust kozen voor een bezoek aan de 
tentoonstelling. Daarbij heeft het weer zeker mee-
gespeeld: rond de tijd dat veel wandelaars bij het 
klooster aankwamen, goot het werkelijk. En dan is 
een bezoekje aan de droge bibliotheek natuurlijk 
een stuk aantrekkelijker dan de wandeling direct 
voortzetten.

Met ‘veel van de wandelaars’ bedoel ik overigens 
ook echt veel: 390 van hen deden de tentoonstel-
ling aan. Wij kregen van de organisatie een vergoe-
ding per bezoeker, (uiteraard) wel tegen geredu-
ceerd tarief. 

Als we deze ‘anders gemotiveerde’ bezoekers niet 
meetellen, komen we op 1778. Dat is nog steeds 
meer dan vorig jaar, want toen waren het er 1736. 
Maar het verschil is dan niet meer zo groot. Maar 
het waren er duidelijk meer dan in 2016 want toen 
was het bezoekersaantal 1526.

Opvallend is dat we, in vergelijking met een paar 
jaar geleden, minder groepen krijgen en meer 
mensen op de vrije openingsuren. De traditionele 
groepen, bijvoorbeeld KBO- of Zij-Aktief-groepen of 
mensen van een zorginstelling, komen al een aan-
tal jaren nauwelijks meer. Maar dit jaar was er ook 
niet meer zoveel belangstelling voor de ‘complete 
kerstmiddag’ die Jef Brauers organiseert, met naast 
het tentoonstellingsbezoek ook een kerstconcertje 
en koffie/thee met vlaai. Waarom niet? We weten 
het niet. Mensen die niet komen, kun je nu eenmaal 
niets vragen. 

Het aantal deelnemers aan de ‘kribkesrondleiding’ 
georganiseerd door Nan Paffen is al veel jaren 
heel grillig: soms zijn er veel mensen, soms bijna 
niemand. Dat was ook dit jaar weer het geval. De 
kribkesrondleiding is een tentoonstellingsbezoek 
gecombineerd met een rondleiding langs enkele 
kerststallen in kerk en klooster met op elke plek een 
moment van bezinning.

Maar de kerststallententoonstelling gaat natuurlijk 
niet alleen over aantallen. Of beter gezegd, ze gaat 
helemáál niet over aantallen. Het is een activiteit 
die hoort bij Klooster Wittem. Veel personeelsle-
den, vrijwilligers en bewoners werken er direct of 
indirect aan mee. Het is ook een activiteit die past 
bij Klooster Wittem als Pleisterplaats voor de Ziel. 
Steeds minder mensen zijn zich tegenwoordig nog 
bewust van de achtergrond en betekenis van het 
kerstfeest, toch één van de grootste feesten van 
onze christelijke traditie. Kerststallen laten op een 
eenvoudige en toegankelijke manier iets zien van 
die achtergrond en betekenis. En het thema dat we 
daarbij kiezen, voegt daar nog wat aan toe. 

Ik hoop dus van harte dat dit niet het laatste jaar 
was. Al zal het in de toekomst wellicht anders gaan 
dan tot nu toe.

Ageeth Potma, 
Werkgroep Kerststallententoonstelling

Kerststallen trekken veel bekijks 
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‘De Koningin’, zo wordt het instrument genoemd! 
Maar of er in de toekomst nog veel muzikanten zijn 
die het orgel willen bespelen? Het is op z’n minst 
twijfelachtig. Jonge mensen vinden het orgel nou 
niet bepaald een sexy instrument; daar komt bij 
dat een orgel vaak rechtstreeks in verband wordt 
gebracht met de kerk. En omdat er steeds minder 
jongeren naar de kerk gaan, komen dus ook steeds 
minder jongeren in aanraking met een orgel. De nog 
actieve organisten komen op leeftijd, en nieuwe 
aanwas blijft uit. 

Een doemscenario voor een instrument dat zóveel 
mogelijkheden heeft? Kan zijn, maar dat doemsce-
nario is vooralsnog gelukkig niet van toepassing op 
de situatie in Wittem. Want Klooster Wittem prijst 
zich gelukkig met wellicht wel het jongste organis-
tenteam van ons land. Met Thomas van der Luit 
(30), Chris Wouters (17) en Benoît Eggen (31) (op de 
foto van links naar rechts) zijn er er elke week drie 
jonge, gedreven musici bezig om vol overtuiging 
vrijwel alle vieringen in Wittem met mooie muziek 
op te luisteren. Wat bezielt dit jeugdige drietal om 
uitgerekend een orgel te gaan bespelen, en waar 
komt die passie vandaan?

Thomas heeft een simpele verkla-
ring: “Gemakzucht! Man, ik had ge-
woon geen zin om met een zwaar 
instrument overal naar toe te 
sjouwen”, lacht hij. Om er meteen 
een serieuzer antwoord aan toe te 
voegen: “De ontdekking dat je een 
heel orkest in één instrument hebt zitten, dat is voor 
mij belangrijk en ook altijd een uitdaging geweest. 
En dan is het ook nog eens zo’n mooi, groot en statig 
instrument!” Hoewel Thomas later een HBO-oplei-
ding volgde op een totaal ander gebied, koos hij in 
zijn hart al jong voor de muziek. “Ik begon als kind al 
met privé-lessen bij de in deze regio legendarische 
Rob van Wilgenburg, bijgenaamd de Pijp. Maar ik 
ontdekte al snel dat er méér was dan Epen, en ben 
dus les gaan volgen bij gerenommeerde organisten 
in heel Nederland. Er is in het hele land een tekort 
aan organisten, en dan word je in je eigen omgeving 
op gegeven moment vrijwel zeker gevraagd om een 
keertje in te vallen. Dat gebeurde met mij eerst in 
Epen en daarna al snel op andere plekken. Zo ben ik 
via Rob ook in Wittem terecht gekomen.”

Het bekende tv-programma ‘Nederland Zingt’ is 
voor Thomas een belangrijke inspiratiebron ge-
weest. “De volkszang is mij zeer dierbaar. Het is ook 

echt een soort van missie geworden: hoe krijgen 
we mensen in de kerk aan het zingen? Het is in de 
katholieke kerk immers geen grote traditie dat de 
mensen massaal meezingen tijdens de vieringen. Op 
dat terrein vind ik de katholieke kerk best passief. Bij 
de protestanten is dat toch anders. Het is echt een 
ongelooflijk machtig gevoel als die hele kerk voluit 
meezingt, dat je als organist op het laatst het ge-
voel hebt dat je ze bijna niet bij kunt houden. Fan-
tastisch!” In Wittem is Thomas in die missie om het 
volk aan het zingen te krijgen grotendeels geslaagd. 
Er wordt vaak veel en goed meegezongen, de rol 
van volkszang in de vieringen in Wittem is in de loop 
der jaren een stuk belangrijker geworden. Volgens 
Thomas van der Luit zou de katholieke kerk op een 
aantal terreinen veel meer om zich heen moeten 
kijken naar de ontwikkelingen binnen de kerk. “Ik 
vrees dat de katholieke kerk de boot heeft gemist. 
Ook hier in onze regio; al tien jaar geleden zag je 
toch bepaalde dingen aankomen. We hadden in 
onze Heuvellandregio al veel eerder stappen moe-
ten zetten naar een veel grotere samenwerking tus-
sen al die kerken die op een paar kilometer afstand 
van elkaar liggen. Straks zitten we met een aantal 
kerken die dicht moeten, met steeds minder men-
sen, met steeds minder geld. Die zorgen kun je ook 
doortrekken naar de kerkmuziek: er komen steeds 
minder mensen in aanraking met orgelmuziek, er is 
steeds minder geld beschikbaar, en tegelijkertijd is 
er op muziekgebied een vrij behoudend repertoire 
dat is blijven steken in deels vergane glorie”. Tho-

Wittem blij met jeugdige organisten 
‘Orgel verdient veel beter imago’
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mas heeft het gevoel dat blijkbaar niemand weet 
welke richting het nu écht op moet gaan. “Ik heb het 
idee dat het ontwikkelen van echt nieuw beleid op 
een aantal terreinen stop staat.” Hij verwijst daarbij, 
voor wat de geliefde orgelmuziek betreft, naar de 
dringend noodzakelijke opknapbeurt van het orgel 
in de kerk, iets waarover ook Chris en Benoît zich 
al langere tijd grote zorgen maken, maar waarover 
definitieve beslissingen uitblijven. 

Thomas speelt al sinds 2004 vrijwel wekelijks in 
Wittem; toch komt binnenkort een einde aan de sa-
menwerking. “Daar zijn verschillende redenen voor. 
Op sommige terreinen denken we bijvoorbeeld echt 
verschillend over de koers die moet worden geva-
ren. Privé speelt mee dat ik veel gevraagd wordt 
om mee te werken aan bijzondere concerten met 
koren; zeker in de periode rond Kerstmis speel ik 
op verschillende plaatsen, van Drachten in Fries-
land tot in Keulen toe”. Het tekort aan organisten 
die goed kunnen begeleiden én ook solistisch prima 
voor de dag komen, valt volgens Thomas niet meer 
weg te werken. “In deze regio hebben we inmiddels 
een organistencollectief, zodat je in elk geval snel 
een invaller ter beschikking hebt voor incidentele 
vieringen. De afgelopen tijd heb ik regelmatig vlie-
gende keeper gespeeld!” Bij de vieringen in Wittem 
valt op dat Thomas bij zijn solo-stukken regelmatig 
kiest voor muziek die zeker niet altijd even makkelijk 
in het gehoor ligt. “Dat heeft misschien te maken 
met het feit dat Olivier Messiame mijn favoriete 
componist is. Een man die begin 20ste eeuw echt de 
grenzen opzocht van wat je met een orgel allemaal 
kunt doen. Al blijft Bach natuurlijk de belangrijkste 
componist; zijn muziek vormt de basis van alles wat 
daarna is gebeurd.”

In Duitsland werd vorig jaar feest gevierd omdat de 
fameuze Duitse orgelbouw door de Unesco officieel 
erkend werd als cultureel erfgoed. Een paar weken 
later werd besloten dat in het Vaticaan de muziek 
niet meer vanuit een majestueus orgel komt, maar 
uit een elektronisch keyboard. Verbijsterend, vindt 
Thomas: “Daarmee is misschien wel alles gezegd 
over de mentale armoede waarin de kerk zich be-
vindt.”

Chris Wouters uit Reijmerstok is 
waarschijnlijk één van de jongste 
actieve organisten in ons land. Met 
zijn 17 jaar heeft de student Euro-
pees recht en geschiedenis al flink 
wat muziekervaring opgedaan. Hij 
speelt al vier jaar lang elk week-
einde in zijn geboortedorp, en daarnaast in Gulpen 
en in Wittem. Hij maakte een paar jaar geleden een 
eerste definitieve keuze. “Ik zat bij de fanfare in Re-

ijmerstok, speelde bugel. Maar ik zit ook al sinds 
2010 op de muziekschool in ’s-Gravenvoeren, waar 
ik piano studeerde. Omdat ik ook nog privéles volg-
de voor piano werd het uiteindelijk toch teveel. Ik 
moest kiezen.” De keuze voor het orgel maakte Chris 
drie jaar geleden, toen een lid van het kerkbestuur 
in Reijmerstok hem vroeg of hij een keertje kon in-
vallen als organist. “Van het een kwam het ander, en 
binnen de kortste keren zat ik ook in andere kerken 
te spelen. Op de muziekschool kwam nu naast de 
pianoles ook de orgelles erbij.” Een opleiding aan de 
muziekschool in België is niet te vergelijken met die 
in ons land. “De opleiding duurt er negen jaar en 
vooral de eerste jaren zijn heel zwaar. Het is echt 
studeren, met heel veel aandacht voor de theorie 
en de geschiedenis. In die periode haken ook heel 
wat studenten af. In Voeren studeren we nu nog met 
drie man orgel.” 

Wittem beschikt zoals bekend over twee orgels. “Ze 
zijn heel verschillend, waarbij het kerkorgel duide-
lijk veel meer mogelijkheden heeft, zeker als het 
gaat om het realiseren van een mooie klankkleur. 
Jammer genoeg verkeert dat kerkorgel (in 1901 ge-
bouwd door de bekende gebroeders Franssen) in 
slechte staat. Sterker nog: de kwaliteit loopt snel 
terug. Ik heb begrepen dat men er over nadenkt om 
in de toekomst mogelijk alle missen te houden in de 
oude kloosterkerk. Dan zal er echt een totale res-
tauratie van het orgel moeten komen, anders gaat 
het plezier er ook voor een organist op gegeven mo-
ment vanaf.” Uiteraard hangt aan zo’n restauratie 
een stevig prijskaartje, maar de drie Wittemse orga-
nisten zijn het er over eens dat het hoog tijd wordt 
voor een beslissing over de toekomst van het kerk-
orgel. Het favoriete orgel van Chris staat overigens 
niet in Wittem, maar in Noorbeek. “Dat is ook mijn 
les-orgel, echt een geweldig instrument.” Ook Chris 
vindt het begeleiden van de volkszang in de kerk 
telkens opnieuw een bijzonder moment. “Zeker als 
er massaal wordt meegezongen en je alle registers 
kunt opentrekken, dan voelt dat geweldig aan”.
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Chris vertoeft sowieso graag in een kerk. “Ik vind 
het een rustgevende plek. Ik weet zeker dat het ge-
loof me in zekere zin ook helpt bij het musiceren; 
het lijkt me lastig om orgel te spelen en volkszang 
te begeleiden als je zelf helemaal niks hebt met het 
geloof. Natuurlijk, noten spelen kan altijd, maar het 
gevóel dat je daarbij hebt is volgens mij ook van in-
vloed op de manier waarop je die muziek laat klin-
ken.” Ook Chris kiest, gevraagd naar zijn favoriete 
componist, duidelijk voor Bach. “Wat die allemaal 
in relatief korte tijd heeft geschreven, daar doet een 
normaal mens bij wijze van spreken meer dan een 
mensenleven over. En bij al zijn werken voel je dat 
zijn muziek ook echt geméénd was. Hij was zo ge-
lovig dat je dat in zijn muziek hóórt. Het was geen 
componist die schreef omdat hij aan het eind van 
de maand een aantal werkjes klaar moest hebben. 
Zoveel diepgang, zo mooi!”

Een tijdje geleden stond Chris opnieuw voor een 
moeilijke keuze: doorgaan met muziek of toch ge-
woon een ‘normale’ baan zoeken als hij zijn studie 
heeft afgerond? Het werd het laatste. “Ik vind mijn 
studie interessant, ik denk dat ik later ook graag iets 
wil gaan doen in de politieke sector. Ik ben nu al ac-
tief in de politiek, als burgerfractielid van het CDA 
in Gulpen-Wittem. Ik heb bewust voor die partij 
gekozen, ook daar speelt het christelijke geloof een 
rol waarbij je de plicht hebt om ook voor anderen 
te zorgen. Daar komt bij dat de vooruitzichten in 
de (orgel)muziek volgens mij niet zo goed zijn. “De 
jeugd komt nog nauwelijks in de kerk en kent nau-
welijks orgelmuziek. Ik vrees dat door de komende 
sluitingen van kerken ook niet zo heel veel organis-
ten aan de bak komen.” Die opvatting staat overi-
gens haaks op die van Thomas, die verwacht dat 
er wél een prima toekomst voor organisten is, júist 
omdat er waarschijnlijk maar zo weinig over blijven.
Voorlopig zal Chris in elk geval nog wel volop blijven 

spelen. “Op zaterdagavond in Gulpen, op zondag in 
Wittem (vaak twee keer) en in Reijmerstok ook nog 
een keer per maand. Dat zijn drie missen elk week-
einde; op termijn zal ik dat zeker niet volhouden. 
Muziek vergt veel tijd, want ik heb ook nog elke za-
terdag in Voeren drie uur orgelles en een keer per 
week nog een uurtje pianoles.” 

Hij speelt in een bigband, maakt 
feestmuziek met het bandje Die 
Männer en speelt orgel en piano in 
Wittem en, als invaller, op plekken 
waar dat nodig is. Benoît Eggen uit 
Wijlre is dus van meerdere mark-
ten thuis. “Ik ben op mijn 12de 
begonnen met muziek, had toen 
mijn eerste pianolessen. Mijn pianoleraar kwam uit 
Neerbeek waar hij ook orgel speelde in de kerk. Hij 
vroeg mij een keer als invaller en vanaf mijn 17de 
speel ik dus regelmatig in kerkvieringen.” Eigenlijk 
hoort Benoît niet voor de volle honderd procent 
thuis in dit artikel over orgelspelers, want meestal 
kiest hij voor de piano om in Wittem de vieringen 
muzikaal te begeleiden.. “Ik ben min of meer de vas-
te begeleider van de kringviering op zaterdag. Daar 
zijn nooit zo heel veel mensen en in die setting past 
de pianomuziek beter dan het orgel. Het is wat ‘klei-
ner’, de sfeer is anders dan bij een drukbezochte mis 
op zondag. De piano sluit beter aan bij het gevoel 
van die kringviering. Ook het repertoire is natuurlijk 
wat anders op zo’n moment.” 

Muziek beheerst grotendeels het leven van aan-
staande papa Benoît, want hij heeft er elke dag mee 
te doen op zijn werk. Benoît is sinds 2011 muziek-
therapeut bij zorginstellingen, momenteel bij Envi-
da, en hij helpt mensen met psychische problemen 
door ze met muziek te begeleiden. “In de praktijk 
werk ik tegenwoordig vooral veel met demente-
rende ouderen. Wat ik dan doe? Een voorbeeld: er 
zijn dementerende ouderen die ontzettend druk 
zijn. Muziek kan dan een prima middel zijn om het 
gedrag van die mensen te veranderen waardoor ze 
rustiger worden. Meestal werk ik individueel met 
mensen; je ziet trouwens steeds meer instellingen 
die muziektherapie nadrukkelijk gebruiken als een 
belangrijk onderdeel bij het verlenen van zorg.”

Als je Benoît Eggen hoort spelen op de piano, droom 
je bijna vanzelf een beetje weg. Ook bij de muziek in 
de kringviering kiest hij vaak voor wat meer roman-
tische muziek. “Ik ben een fan van pianist Jan Mul-
der die ook veel toepasselijke titels en teksten mee-
geeft aan zijn composities. Ik vind dat een belangrijk 
onderdeel van muziek. Het zijn zeker niet alleen de 
noten die het doen, juist de teksten geven vaak een 
bijzondere lading aan de muziek. Daar moet je dan 
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ook met respect mee omgaan”, vindt Benoît. Hij 
vindt de sfeer van ‘het moment’ allesbepalend. “Ik 
luister altijd goed naar de preek, de preek is voor 
mij – en trouwens voor veel organisten – ontzettend 
belangrijk. Vaak is er een meditatief moment na 
de preek, waarin je een solostuk speelt. Dat moet 
aansluiten op wat je net hebt gehoord. Ik verander 
soms nog op zo’n moment het stuk dat ik ga spelen, 
omdat ik het beter vind passen bij de preek.” Neemt 
niet weg dat het bespelen van een orgel ook Benoît 
een machtig gevoel geeft. “Wat Thomas net al zei: 
als alle registers open gaan, dan is dat heerlijk!“

Benoît betreurt het dat het orgelinstrument een 
vrij slecht imago heeft bij jongeren. “Het probleem 
is dat veel mensen het orgel meteen koppelen aan 
de kerk en aan kerkmuziek. Je moet eens goed naar 
popmuziek luisteren en je zult verbaasd staan hoe-
veel orgels er in die muziek zijn te horen. Ander 
probleem: er is een structureel tekort aan mensen 
die zowel het soleren als het begeleiden beheersen. 
Het zijn twee verschillende zaken en in de kerk moet 
je ze allebei beheersen.”

Zoals gezegd houdt Benoît zich ook met andere mu-
ziekgenres bezig. “Dat maakt het, voor mij althans, 

ook interessant. Er is natuurlijk een groot verschil 
tussen spelen in de kerk of in een bigband. In een 
orkest ben je uitvoerend musicus, als pianist of or-
ganist in de kerk ben je veel meer als het ware in 
dienst van het koor of van de volkszang. Ik vind het 
mooi dat ik in Wittem helemaal met mezelf bezig 
kan zijn, ik kan er muzikaal gezien mijn ei echt kwijt. 
Daarnaast vind ik de kringviering qua sfeer telkens 
heel bijzonder. En ik heb er altijd het gevoel dat de 
muziek die ik dan speel ook een beetje mijn eigen 
identiteit weerspiegelt.”

Zoals Thomas zich verbaast over het keyboard in het 
Vaticaan, zo verbaast Benoît zich over het feit dat 
in Nederland de orgels bijna uitsluitend staan opge-
steld in kerken. “In Duitsland en in Scandinavië zie je 
veel meer orgels op andere plekken. Zeker in Duits-
land is nu een tendens dat in bijna elke concerthal 
ook een orgel wordt geplaatst.” Voor het imago van 
het instrument is dat zeker een goede zaak, vinden 
ook zijn twee collega’s. Tip van Thomas: “Je kunt zó-
veel meer op een orgel dan alleen maar kerkmuziek 
spelen. Google eens op Cameron Carpenter, dan 
weet je meteen dat je met een orgel echt alle kan-
ten op kunt.”

Jef Brauers

Ingezonden brief
Viering van inkeer en bezinning 

“Verheugend om te merken hoe weinig mensen tegenwoordig nog zondigen”, merkte pater Henk Erinkveld op 
na afloop van de ‘boeteviering’, ongeveer een week voor Kerstmis. Grapje uiteraard, maar er waren inderdaad 
maar weinig mensen aanwezig in deze viering, die we tegenwoordig liever een ‘viering van inkeer en bezinning’ 
noemen. 
Zou het komen door die oude naam boeteviering, die mensen tegenstaat, waardoor ze niet komen? Of is het 
gewoon vanwege de drukte voor Kerstmis, waardoor mensen geen tijd hebben voor een extra doordeweekse 
viering? Want iedereen is druk bezig met het bijwonen van kerstvieringen op het werk en in verenigingen, met 
inkopen doen voor de feestdagen, met het plannen van het programma voor de komende vrije dagen, enzo-
voorts. 

Maar persoonlijk vind ik het jammer dat juist in déze viering zo weinig mensen komen. Want ik vind het echt 
één van de mooiste vieringen van het jaar; ook dit jaar weer met Philippe Cremers als voorganger. Een viering 
met stiltes, rustige orgelmuziek, tijd om echt even bij jezelf te komen. Philippe begon met een gedachte bij het 
engelenlied van Kerstmis: ‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde’. God eren en vrede stichten horen 
dus bij elkaar. Maar dat laatste – vrede stichten – lukt ons vaak niet. Soms per ongeluk of door misverstanden, 
soms opzettelijk door angst of onverschilligheid. Na die inleiding, waarover we even in stilte konden nadenken, 
volgden een psalm, lezing en een overweging over de ruimte die God ons geeft om opnieuw te beginnen, om een 
nieuwe mens te worden.
Bijna aan het einde van de viering volgt dan een mooi gebaar: alle kerkgangers kunnen naar voren komen, waar 
de voorgangers (dit jaar naast Philippe Cremers lectrice Birgit Janssen) hun de handen opleggen en zeggen: 
‘Vergeef jezelf, vergeef de ander; God maakt met jou een nieuw begin van vrede’. Mooi toch? Wat mij betreft kan 
daar geen kerstnachtdienst tegenop.

Ik zou u echt willen adviseren om er volgend jaar tijd voor te maken, ondanks alle drukte. Dat kan trouwens ook 
al met Pasen, want ook dan is er een viering van inkeer en bezinning.

Ageeth Potma
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Klooster Wittem kent één prominente biechtstoel 
en die bevindt zich in de Smartenkapel. Deze biecht-
stoel zou nog hebben toebehoord aan de Graaf van 
Plettenberg. Het is een groot meubel in barokstijl 
bestaande uit drie compartimenten; het is zeker de 
moeite waard om er eens een kijkje in te nemen! 
In het middengedeelte zat de priester die de biecht 
afnam. Aan weerskanten van hem bevinden zich de 
hokjes, waarin de biechteling knielend kon plaats-
nemen. In de zijwanden bevindt zich in het midden 
een traliewerk dat kan worden afgesloten met een 
deurtje, ook wel schuif geheten. De priester open-
de de schuif beurtelings. Eigenlijk is de benaming 
biechtstoel heel merkwaardig, want alleen de pries-
ter kon zitten: de biechtelingen moesten knielen! 

Kloosterschatten (5)
Eer en deugd in de biechtstoel 

Ik behoor nog net tot de generatie, die gebiecht heeft. Maandelijks gingen we met de schoolklas naar de paro-
chiekerk. Je moest dan in de biechtstoel bij een priester je zonden belijden, maar ja: wat had een jongen van 10 
jaar nou méér te melden dan dat hij koekjes had gepakt uit de trommel zonder aan zijn moeder te vragen of dat 

mocht? Ik ging altijd bij kapelaan Wouters biechten. Het lukte mij namelijk niet om de zogenaamde ‘Oefening van 
berouw’ uit mijn hoofd te bidden en die kapelaan was zo aardig dat hij mij altijd hielp en niet boos werd. Als je je 
zonden beleed uit oprecht berouw, kon de priester je zonden vergeven in Christus’ naam: de zogenaamde abso-
lutie. Daarvoor legde de priester wel een boete op: de penitentie. Dat bestond dan in mijn geval meestal uit het 

bidden van drie weesgegroeten en een onzevader.
De biechtstoel in de Smartenkapel is de enige nog 
overgeblevene van een zestal dat ooit in de kerk 
gestaan moet hebben. We weten in ieder geval dat 
er een biechtstoel stond op de plaats waar nu het 
grafmonument van Kardinaal van Rossum staat (zie 
foto). Daarnaast stonden er biechtstoelen in de ron-
dingen: op de plekken waar nu de beelden van An-
tonius en Franciscus staan. Aanvankelijk stonden die 
beelden bovenop die biechtstoelen. 

De houten noodkapel (op de plek van de huidige 
Gerarduskapel) die in 1932 werd gebouwd om de 
grote groepen pelgrims op te vangen, werd ook wel 
de biechtkapel genoemd. Op de foto zien we een 
viertal biechtstoelen op een rijtje, waaronder twee 
van de kerk… Aan de bordjes te zien hadden man-
nen en vrouwen hun ‘eigen’ hokje! Dat waren ove-
rigens lang niet alle biechtstoelen in Wittem. In de 
ronde Mariakapel bevinden zich immers ook nog 
vier biechtstoelen!

Waarom stonden er zoveel biechtstoelen? Het was 
gebruikelijk dat tijdens de bedevaart gebiecht werd. 
Dat betekende dus dat er veel bedevaartgangers te-
gelijkertijd kwamen, die allemaal individueel moes-
ten biechten. In de nieuw gebouwde Gerarduskapel 
in 1961 werden ook nog vier biechtstoelen inge-
bouwd. Die zullen wel niet meer zo lang gebruikt 
zijn: met de vernieuwingen in de jaren zestig werd de 
individuele biecht namelijk steeds minder populair. 

Biechtstoel in de Kloosterkerk (waar nu het monu-
ment van kardinaal van Rossum staat).



8

De redemptoristen en de biecht

Toen er nog een veelvuldige biechtpraktijk was, 
gingen gelovigen graag voor de biecht naar een pa-
terskerk zoals Wittem. De volksmissies die redemp-
toristen in de parochie gaven, boden ook biechtge-
legenheid en zoals gezegd waren er ook de drukke 
bedevaarten. Paters waren in de regel wat milder in 
hun oordeel. Bij hen kon je wat gemakkelijker vrijuit 
spreken over wat je op je geweten had dan bij je 
eigen pastoor, omdat die vaak veel meer van je af 
wist. Die kon dan wel eens het ‘schuifke geven’, zo-
als het heette: als hij vond dat je te weinig berouw 
toonde, schoof hij het deurtje voor de tralies zonder 
je de absolutie te geven en iets ergers kon je haast 
niet overkomen... Een pater deed dat niet zo snel. 

Bij de biechtpraktijk hoort ook een wetenschap: de 
moraaltheologie. Deze probeert een antwoord te 
geven op kwesties van goed en kwaad in het licht 
van het christelijk geloof. De moraaltheologie was 
een specialiteit van de redemptoristen. Met name 
de professoren van Wittem waren in dat opzicht 
landelijk toonaangevend. In 1886 publiceerde pa-
ter Aertnijs een handboek voor priesters dat vele 
malen werd herdrukt en later werd bewerkt door 
pater Damen. Bij seminaristen en paters was ‘de 
Aertnijs-Damen’ een begrip. Daarin kon je alles op-
zoeken wat tot het zondige leven behoorde. Want 
de biechtvader moest natuurlijk wel weten wan-
neer zijn biechteling in de zonde was vervallen. Het 
vergde bovendien een goed vermogen om de aard 
van de zonde op zijn waarde te schatten, want je 
had een onderscheid tussen de ‘dagelijkse zonde’ 
en - voor de ernstige vergrijpen - de ‘doodzonde’. En 
bij iedere zonde moest de zwaarte van de peniten-
tie worden vastgesteld. 

Het merendeel van de zonden die werden opge-
biecht, had betrekking op de seksualiteit. De angst 
voor onkuisheid lag als een klamme deken over het 
katholieke volksdeel. De kerk hield haar gelovigen 
voor dat seksualiteit gericht moest zijn op haar ‘na-
tuurlijke doel’: de voortplanting. Andere vormen 
van seksualiteit werden als ‘intrinsiek ongeregeld’ 

beschouwd. Die moraal werd ook door de redemp-
toristen gepropageerd in hun publicaties, zoals het 
tijdschrift tegen de zedenverwildering met de titel 
‘Mannenadel en Vrouweneer’. ‘O hoe schoon is een 
kuisch geslacht’ was de slogan op de voorpagina! 
Het ging de paters om eer en deugd binnen de gren-
zen van het huwelijk. 

Maar in de loop van de vorige eeuw brak een nieu-
we kijk door. De redemptoristen waren niet langer 
meer de moraalridders, maar liepen voorop om te 
werken aan de ‘geestelijke bevrijding’ van de strak-
ke kerkelijke moraal. Lag tot dan toe het accent op 
de zonde die was bedreven, vanaf de dertiger jaren 
werd de aandacht verschoven naar de zondaar. Met 
andere woorden: de biechtvaders kregen aandacht 
voor de persoon achter de biechteling. Wat waren 
de achterliggende redenen waarom een biechteling 
telkens weer in (dezelfde) zonde verviel? De biecht-
vader moest oog krijgen voor de psychische achter-
gronden van de zondaars; men kwam tot het inzicht 
dat de strenge biechtpraktijk tot grote angsten voer-
de bij het gelovige volk. 
Onze pater Buys (die 
later generaal-overste 
van de redemptoristen 
zou worden) preekte 
een gematigde seksuele 
moraal. De redemptorist 
Duynstee, die hoogle-
raar zou worden aan de 
Katholieke Universiteit 
in Nijmegen, ging te rade 
bij de psycho-analyse en 
zou daardoor in een ern-
stig conflict komen met 
Rome. Dat mocht niet verhinderen dat langzamer-
hand de opvatting groeide dat de biecht een vorm 
van therapie kon zijn, een pastorale hulpverlening 
aan de gelovige die ondersteuning zocht. Daarom 
werd psychologie een belangrijk vak in het theolo-
gie-onderwijs. Want als de biechtvader een goed 
psychologisch inzicht had, kon hij adequater optre-
den. Op deze manier veranderde de biecht van een 
rechtsinstrument in een vorm van pastoraat.  

Geen wonder dat de biechtstoel vanaf de jaren zes-
tig in onbruik raakte. Het biechtgesprek kreeg een 
karakter van opbeuring en troost in de spreekka-
mer. De pater is daar een luisterend oor, een steun 
en toeverlaat. Hij spreekt uit, dat bij de barmhartige 
God altijd vergeving mogelijk is. Zo heeft de biecht 
een bevrijdend karakter voor de gelovige en die ver-
lossing was van meet af aan de missie van de re-
demptoristen… 

Jeroen de Wit

P. Leonard Buys door p.  
Gerard Mathot
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tioneren en dat ook in de toekomst willen blijven 
doen in hun klooster Wittem. Kortom: Anja, Bob, 
Philippe en alle Wittemmers hebben op deze avond 
‘Veel Kusjes’ (de betekenis van Tanti Baci) verdiend!

Rondleidingen
Klooster Wittem kan met tevredenheid terugkijken 
op het ‘rondleidingen-seizoen’. In totaal namen in 
de periode tussen begin mei en eind oktober meer 
dan 900 mensen deel aan de rondleidingen op 
woensdag. Daarmee kwam het gemiddelde aantal 
deelnemers uit op bijna 35 per keer. Zelfs in okto-
ber, in eerste instantie niet eens opgenomen in het 
programma, namen nog bijna 70 mensen deel aan 
de rondleiding. Topmaand was ook dit jaar weer 
augustus met 264 deelnemers verdeeld over de vijf 
woensdagen (gemiddeld dus 53 per keer). Maar ook 
juli en september scoorden met gemiddeld 43 en in 
totaal 171 deelnemers uitstekend. 

Goede doelen 

Cultuurfonds Wittem geeft sinds de oprichting in 
2011 elk jaar een donatie aan een of meerdere goe-
de doelen. Tot nu toe gingen die giften elk jaar naar 
Klooster Wittem. Zo droeg het CultuurFonds Wittem 
in de voorbije jaren fors bij aan de aanschaf van een 
vleugel en van een flink aantal nieuwe stoelen in de 
Kloosterbibliotheek, werd de elektrische geluids-
kast verder uitgebreid en werd een groot deel van 
de kosten van de zuilen in de asstrooituin voor re-
kening genomen. Vanwege de onzekerheid over de 
toekomst van Klooster Wittem werd dit jaar gekozen 
voor andere goede doelen. Vier projecten kregen dit 
jaar voor een totaalbedrag van 2.500 euro een gift. 
Dat waren de Franciscusgroep Wijlre (ter ondersteu-
ning van hulpbehoevenden in dit dorp), het Leger 
des Heils Limburg, de stichting Mama Alice (een 
project rondom zwerfkinderen in Peru, dat reeds 
lange tijd succesvol loopt en onder leiding staat van 

Mededelingen

Kerstdiner
In 2016 werd voor de eerste keer in Klooster Wittem 
het kerstdiner samen met een aantal mensen uit de 
regio genuttigd. Het was een idee van de afgelopen 
najaar overleden pater Jos Van Passen; op zijn initi-
atief werden in 2016 met Kerstmis mensen uitgeno-
digd om samen met de communiteit van Wittem de 
kerstmaaltijd te komen gebruiken. Het ging daarbij 
niet specifiek om mensen die alleen en/of eenzaam 
zijn; in principe is iedereen welkom die op de feest-

dag van Kerstmis “graag samen met andere mensen 
wil eten”. Op eerste kerstdag 2018 vond de derde 
editie plaats. Met 25 mensen aan tafel was het op-
nieuw een zeer sfeervolle bijeenkomst. De maaltijd 
werd daarbij verzorgd door vrijwilligers van Klooster 
Wittem die een overheerlijk, klassiek getint kerstdi-
ner hadden bereid. 

Pizza’s maken
Ach, een personeelsavondje vullen met wat eten 
en gekeuvel en misschien ook nog een beetje zin-
gen erbij, dat is gemakkelijk te organiseren. Maar zó 
gemakkelijk wilden Nan, Hannie en Louis het voor 
hun collega’s dus niet maken. Handen uit de mou-
wen mag immers óók tijdens een avondje uit met 
het personeel van Klooster Wittem. Aan de rand van 
Maastricht ligt de carré-boerderij van Anja en haar 
familie. Tanti Baci, zoals het etablissement heet, is 
een intieme en gezellige ruimte met twee imposan-
te pizza-ovens .... en dat was dus nu even the-place-
to-be. Anja en zoon Bob wilden ons graag inwijden 
in de edele kunst van het pizzabakken.
Nu kunnen we hier uitgebreid beschrijven hoe top 
iedereen het vond, maar beelden zeggen meer als 
1000 woorden. Dus bekijk het filmpje dat Louis Hil-
gers in elkaar knutselde op: https://www.youtube.
com/watch?v=f-ODHLoPEPU. Heel bijzonder was 
ook het functioneringsgesprek dat Annie Essers die 
avond hield met de groep. Vanwege de privacywet 
mogen we daar echter niets over loslaten. Wel was 
duidelijk dat alle Wittemmers verr@kte goed func-
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Frederique Kallen uit Noorbeek), en een project 
van Caritas in Aken, ondersteund vanuit Mechelen, 
waarbij op kerstavond bijna tweehonderd daklozen 
in de stad een kerstmaaltijd kregen aangeboden. De 
royale gift werd zeer dankbaar aanvaard! 

Provinciaal overste
Tijdens de eerste zitting van het vijfde Provinciaal 
Kapittel van de Provincie St.-Clemens werden op 
dinsdag 27 november 2018 de provinciaal overste 
en de provinciale raad voor de periode 2019-2022 
gekozen. In de eerste ronde werd pater Jan Hafmans 
(Klooster Wittem) met tweederde meerderheid als 
provinciaal gekozen. Hij was, na het vertrek van de 
vorige provinciaal pater Johannes Römelt begint 
2018, al interim-provinciaal. Daarna volgden verkie-
zingen voor de provinciale raad. Hierin werden ge-
kozen de paters Winfried Pauly (die ook geruime tijd 
in Wittem woonde), Ludger Wolfert, Jürgen Langer 
en Aloys Daniel.

Uitstralingsprijs
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gul-
pen-Wittem werd ook nu weer de Uitstralingsprijs 
uitgereikt. Dit jaar was die voor de werkgroep van 
de Kunstroute Gulpen-Wittem. De Kunstroute is een 
driedaags evenement dat om het jaar tijdens Pink-
steren door een groep bevlogen vrijwilligers wordt 
georganiseerd. Kunstenaars uit Gulpen-Wittem stel-
len tijdens het Pinksterweekend hun atelier open en 
tonen er hun kunstwerken. In 2003 vond de eerste 
editie plaats. Met het evenement wordt Gulpen-
Wittem op het gebied van kunst en cultuur stevig 
op de kaart gezet. Het evenement trekt veel bezoe-
kers van zowel binnen als buiten de gemeente. Op 
de foto reikt burgemeester Nicole Ramaekers (links) 
de prijs (een oorkonde en een beeldje dat door 
Pierre Lumey is vervaardigd) uit aan de werkgroep. 
De receptie in de Kloosterbibliotheek Wtitem trok 
ook dit jaar weer veel gasten uit de politiek en uit de 
(sociaal)-culturele en maatschappelijke sector. Me-
vrouw Ramaekers opende haar toespraak met het 
uitspreken van de hoop dat deze bijeenkomst nog 
vele jaren in de unieke locatie van de Kloosterbiblio-
theek plaats kan vinden. 

Zondagsrust..?..!

Na enige dagen van rust en een lagere 
versnelling voor mijn hersenen merk 
ik dat er allerlei nieuwe en creatieve 
ideeën ontstaan. Het heeft me goed ge-
daan, die kerstdagen! Evengoed druk 
met andere zaken, blijkt het inspire-
rend om deze afgelopen weken rust 
te hebben gehad. En ik realiseer me daardoor opnieuw 
dat onze samenleving veel van ons vraagt. Door voort-
durende prikkels van de 24-uurseconomie worstelen we 
met het vinden van een goed evenwicht tussen buitenshuis 
werken, zorg voor elkaar en vrije tijd waarin we ‘even 
écht niets moeten’. 

Afgelopen jaar lazen we het al in de kranten. Ons sa-
menleven begint tekenen van oververhitting te vertonen: 
burn-outs nemen toe, ook en met name bij jongeren; bij 
kleine kinderen wordt (al) stress geconstateerd, ecosys-
temen en milieu kunnen de last niet langer dragen, een 
groeiende groep mensen komt financieel steeds moeilijker 
uit, armoede blijft groot, flexibilisering van arbeid blijkt 
een aanslag op de financieel-economische grondstructuur 
van ons bestaan, voedselbanken draaien overuren en een-
zaamheid is niet meer voorbehouden aan de grote stad, 
maar neemt ook op het platteland snel toe… 

We lijken als samenleving ‘het noorden kwijt’, we raken 
uit koers en steeds vaker dreigen mensen af te haken om-
dat ze de vele prikkels niet aan kunnen of omdat ze de 
financiën niet (meer) hebben om deel te nemen… De enige 
richting die wordt aangegeven is die van ‘consumeren’. 
Niet alleen in de vorm van ‘kópen, kópen, kópen’, maar 
ook in de vorm van aan van alles moeten deelnemen. En 
als je dat niet kunt dan val je buiten de boot, dan hoor 
je er eigenlijk niet bij. Mensen voelen zich een ‘loser’ en 
begrijpen dat ze er niet bij horen…

Ik maak de inschatting dat het gevoel en de ervaring van 
‘verloren lopen in onze samenleving’ de komende jaren 
zal groeien en dat het steeds lastiger zal zijn om rust en 
ruimte te vinden voor jezelf en voor je directe omgeving. 
Evenwicht vinden en evenwichtig met je leven en dat van 
anderen omgaan, veronderstelt een zekere stabiliteit. In 
zichzelf biedt de samenleving die stabiliteit steeds minder. 
Deze lijkt alleen nog te kunnen worden behouden als wij 
de rol van consument maar blijven spelen. 

Laatst zei iemand ironisch ‘Misschien zouden we zoiets 
als een zondag, als zondagsrust moeten uitvinden…?!’ 
Inderdaad kun je je de vraag stellen of dat niet een oplos-
sing zou kunnen zijn. Het katholieke zuiden, in tegenstel-
ling tot het protestantse noorden, heeft nooit ‘zondagsrust’ 
gekend. Hier werd op zondag altijd gevoetbald, was er 
bronk en kermis, ging je naar familie, een stuk wandelen, 
of verveelde je je gewoon… Maar is dat niet precies wat 
we beginnen te missen? Met regelmaat een gezamenlijke 
pauze – een moment waarop we collectief zeggen ‘van-
daag even niet’, rust om met elkaar bezig te zijn, aandacht 
te hebben voor wat er met ons en onze omgeving gebeurt. 
Om eens even ‘niets’ te doen, even stil te staan bij ‘wat 
was nou ook alweer de bedoeling van mijn, van ons le-
ven…?’ En dat mag je ‘zondag’ noemen of ‘Green Friday’ 
of Stiltedag of wat dan ook. 

Philippe Cremers
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De veelgehoorde bewering dat Gutenberg de boek-
drukkunst zou hebben uitgevonden, is overigens 
misleidend. De blokdruk bestond namelijk al langer, 
waarbij een hele bladzijde uit één blok werd ver-
vaardigd. Als zo’n bladzijde achteraf moest worden 
gecorrigeerd en geredigeerd, dan moest er meteen 
een heel nieuw blok worden gesneden. Gutenbergs 
zeer grote verdienste bestaat in het gebruik van los-
se letters. Door Gutenbergs vinding werden correc-
tie en redactie gemakkelijker en goedkoper; kleine 
verwisselingen in het zetsel waren nu voldoende. 

Clara: patroonheilige van de televisie
In 1958, toen televisie aan zijn opmars als massa-
medium begon, werd de Heilige Clara van Assisi 
door paus Pius XII aangesteld als patroonheilige. De 
keuze voor de 13de-eeuwse heilige, die de orde van 
de Clarissen stichtte en voor een leven van armoede 
koos, was niet zo vreemd als je zou denken. De re-
den was namelijk dat Clara tijdens haar leven een 
‘tv-ervaring’ beleefde, al drukt het Duitse woord 
‘Fernsehen’ het misschien nog beter uit. Volgens de 
legende was Clara op het eind van haar leven te ziek 
om de kerstmis bij te wonen, maar zorgde de Heilige 
Geest ervoor dat beelden van de misviering in haar 
kamer werden geprojecteerd, zodat ze vanuit haar 
ziekbed toch de mis kon meevolgen. Om dezelfde 
reden wordt overigens de voorspraak van de Heilige 
Clara van Assisi (feestdag: 11 augustus) ook ingeroe-
pen tegen oogkwalen.

Colofon ‘Rondom Wittem’
Intern communicatieblad voor Klooster Wittem. Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers. Opmaak: Jelle Wind
Het volgende nummer komt begin maart 2019 uit. Uiterste kopijdatum: 15 februari 2019.

Weetjes - nieuwtjes
Hoogste ‘kaars’ 
Het stadje Schlitz, in het midden van Hessen in Duits-
land, is in het hele land bekend. Sinds 1991 staat 
het stadje namelijk in het Guinnessboek, het boek 
waarin vrijwel alle wereldrecords staan genoteerd 
en beschreven. Schlitz, met nog net geen 10.000 in-
woners, presenteert nu al 28 jaar in december op 
de kerstmarkt de hoogste kaars ter wereld. De kaars 
is liefst 42 meter hoog!

Het gaat hier overigens niet om een kaars van was, 
maar om een complete installatie. Een stenen toren 
van 36 meter hoog wordt eerst in een rode doek ge-
wikkeld. Op de kop daarvan zijn lampen bevestigd 
die vervolgens zorgen voor ongeveer zes meter hoge 
‘vlammen‘. In totaal komt de hoogte daardoor op 42 
meter uit. Er bestaan nu trouwens plannen voor een 
nog veel hogere kaars. Een gemeente in Oostenrijk 
werkt aan een plan om een 81 meter hoge kerkto-
ren compleet om te bouwen tot een kaars….

Gutenbergs bijbel
Door puur toeval heeft een curator in de Ameri-
kaanse staat New York een pagina (fragment) ont-
dekt van een bijbel die halverwege de 15de eeuw 
is gemaakt door Johannes Gutenberg, de uitvinder 
van de boekdrukkunst met losse letters. Wereldwijd 
bestaan er nog maar 49 van deze unieke bijbels; bij 
de meeste gaat het daarbij nog slechts om enkele 
fragmenten van het origineel. De curator ontdekte 
de pagina bij een onderzoek naar een aantal andere 
oude werken. Het fragment wordt nu, samen met 
andere vroege drukwerken uit Duitsland, tentoon-
gesteld bij de expositie ‘Making History: the Nuren-
berg and Augsburg Chronicles’ in het museum van 
de Hyde Collection. 
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dag in meer dan driehonderd talen gezongen, daar-
onder ook vele dialecten. Met name in tijden van 
oorlog werd het eenvoudige liedje een echt troost-
lied. Ik herinner aan wat er in de kerstnacht van 
1914 – begin Wereldoorlog II – aan het front ge-
beurde. De soldaten waren uitgeput. Het vroor en 
er viel sneeuw. Plots begonnen Duitse mannen te 
zingen: Stille Nacht. De Britten hoorden iemand aan 
de overkant ‘Zalig Kerstfeest’ wensen. Behoedzaam 
kwamen de soldaten uit de loopgraven en ze bega-
ven zich naar het niemandsland, waar ze tenslotte 
urenlang samen kerstliederen zongen. 

Wie de tekst van ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ wat 
nader bestudeert, vraagt zich wellicht af hoe het 
kan dat juist dít lied zo populair is geworden. Een 
literair hoogstandje is het zeker niet. Het gaat om 
de geboorte van een kind in Judea, destijds gelegen 
aan de rand van het Roomse Rijk. Het gaat over de 
komst van de Heiland, in een stille, eenzame nacht. 
Maar ook tweehonderd jaar na de eerste uitvoering 
van het lied in Oberndorf is het lied in staat om de 
mensen te raken, te beroeren zodat zelfs de hardste 
bink onder ons soms een traantje moet wegpinken 
bij het horen ervan. 

En dus klonk afgelopen kerstavond over de hele we-
reld weer het ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. Uiteraard 
was dat ook het geval in het Salzburgerland, het ge-
bied waar het lied zijn zegetocht begon. Er zijn spe-
ciale musea ingericht in de dorpen waar Mohr als 
pastoor actief was en ook in het voormalige woon-
huis van Franz Gruber. En duizenden mensen brach-
ten bij gelegenheid van dit jubileum een bezoek aan 
de Stille Nacht-kapel in Oberndorf, dat nu van een 
dorp met enkele inwoners in 1818 is uitgegroeid tot 
een drop met bijna zesduizend inwoners.

Rond 1815 stond Europa voor een enorme opgave. 
Na de val van Napoleon moest het werelddeel op-
nieuw ingedeeld worden en met name de overwin-
nende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland 
en Engeland wilden in dat proces uiteraard een grote 
rol speelden. Het eeuwenoude Heilige Roomse Rijk 
was verdwenen, Frankrijk had een aantal delen in 
Oostenrijk, Zwitserland én de Republiek van de Ze-
ven Verenigde Nederlanden geannexeerd. Ook het 
gebied van Duitsland ten westen van de Rijn stond 
nu onder Franse invloed. Onder leiding van de Oos-
tenrijkse kanselier Klemens von Metternich werd 
vanaf medio 1814 tot juni 1815 tijdens het Congres 
van Wenen vergaderd. Al snel werd duidelijk dat er 
twee grote problemen waren: het immense wan-
trouwen tussen Engeland en Rusland, en de enorme 
rivaliteit tussen Pruisen en Oostenrijk.

Uiteindelijk werd Europa toch hertekend. De terri-
toriale veranderingen waren op papier schijnbaar 
eenvoudig uit te voeren; maar de werkelijkheid was 
totaal anders. In veel gebieden betekenden de ver-
anderingen een regelrechte shock voor de inwoners. 
Ze woonden plotseling in nieuwe plaatsen die er tot 
dan toe nooit waren geweest. Ze beschikten niet 
over een bestuur of een andere structuur, hadden 
soms niet eens een naam. Maar het gevolg was wel 
dat mensen plotseling een andere nationaliteit kre-
gen, ze waren soms van de ene op de andere dag 
door een grens gescheiden van vrienden, werkge-
vers en buren. Er kwamen nieuwe wetten en veel 
mensen voelden zich opeens vreemdeling in eigen 
land. 

Dat zijn zo ongeveer de omstandigheden waarin de 
mensen van het dorpje Oberndorf bij Salzburg in 
Oostenrijk in die tijd verkeerden. Een tijd van veel 
noden, grote zorgen en zelfs van totale verdeeld-
heid. In 1816 schreef de hulppastoor van het dorp, 
Joseph Mohr, een eenvoudige en toch diepe tekst. 
Een gedicht, bedoeld als symbool voor vrede en 
hoop in een tijd van diepe wanhoop. Twee jaar la-
ter schreef de leraar Franz Xaver Gruber er een aan-
sprekende melodie bij: op kerstavond 1818 werd het 
lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ voor de eerste keer 
uitgevoerd in de Sankt Nicolau, kerk van Oberndorf. 
De omstandigheden waren bij die eerste uitvoering 
verre van perfect: het eenvoudige orgel in de kerk 
was op die dag defect. De eerste uitvoering van het 
lied werd dan ook begeleid door een gitaar.

‘Stille Nacht, heilige Nacht’ maakte vervolgens een 
zegetocht over de hele wereld. Het is zonder meer 
het beroemdste kerstlied. Het wordt vandaag de 

‘Stille Nacht’ klonk voor de 200ste keer!


