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Na bijna vijftien jaar komt er op 26 juni a.s., althans 
voorlopig, een einde aan de succesvolle concertse-
rie ‘Sjoën Leedjes’. Nog één keer treden de gasthe-
ren Paul van Loo en Ivo Rosbeek met enkele trouwe 
muziekvrienden op; onder de titel ‘Paul van Loo en 
Vrung’ zullen zij zeker zorgen voor een waardige, 
feestelijke afsluiting. Paul van Loo en Philippe Cre-
mers (directeur Klooster Wittem) stonden aan de 
wieg van de serie en met dit tweetal kijk ik terug op 
dit project dat in de loop der jaren duizenden men-
sen naar de Kloosterbibliotheek Wittem trok.

,,Het begon allemaal nogal toevallig”, steekt Philippe 
van wal. ,,In september 2005 raakten Paul en ik aan 
de praat over luisterliedjes. Ik kende Paul van mijn 
tijd in de Bernardinuskapel in Heerlen; bovendien 
stonden Paul en Ivo toen net erg in de belangstel-
ling vanwege hun grote hit ‘‘t Is nog noëts zoë don-
ker geweës’. Paul had me al eens laten weten dat 
hij graag een keer zou willen optreden in de Kloos-
terbibliotheek. In dat gesprek ontstond al snel het 
idee voor een heuse concertserie.” Om het idee van 
genoeg draagvlak te voorzien, zowel organisatorisch 
als financieel, werd een paar maanden later contact 
gezocht met enkele mensen waarvan Paul en Phi-
lippe de verwachting hadden dat die het plan ver-
der zouden kunnen en willen ondersteunen. ,,Frans 
Tervoort was een oude schoolkameraad van me die 
juist in die periode vanuit Hilversum (waar hij voor 
de KRO werkte) terugkeerde naar Heerlen. Verder 
kregen we No Wolfs van Media Groep Limburg en 
directeur John Halmans van de Gulpener Brouwerij 
al snel enthousiast voor het idee”, kijkt Paul op die 
begintijd terug. 

De titel ‘Sjoën Leedjes’ zou overigens pas iets later 
het licht zien. Oorspronkelijk zouden de concerten 
de titel ‘Liederen van geloof, hoop en liefde’ mee 
krijgen. Maar hoewel iedereen aan tafel de onder-
liggende gedachte herkende, was ook al snel duide-
lijk dat die titel in commercieel opzicht absoluut niet 
geschikt was. Ook al omdat een Nederlandse titel 
wat vreemd zou klinken bij de toch vooral Limburg-
se avonden die gepland waren. Uiteindelijk kwam 
Paul met ‘Sjoën Leedjes’ op de proppen. En dat was 
een voltreffer, wist iedereen meteen. 

Mooie Wittemse concertreeks stopt

Nog één keer: ‘Sjoën Leedjes’

Paul van Loo en Ivo Rosbeek (foto) stonden natuur-
lijk garant voor de invulling van de eerste concert-
avond, die meteen een geweldig succes was. Maar 
ook het tweede concert, het eerste met gastmu-
zikanten, zit nog prima in het geheugen gegrift! 
Philippe en Paul noemen bijna gelijktijdig de naam 
van Henk Steyvers en zijn muziekvrienden. ,,Dat 
was een onvergetelijke avond.” Voor Philippe kreeg 
het eerste concert overigens wel nog een staartje. 
,,Vanuit het klooster kreeg ik veel commentaar. In 
de eerste plaats vanwege het geluid dat die avond 
werd geproduceerd. Conform onze uitgangspun-
ten zou het namelijk een min of meer akoestisch 
concert worden, maar zó akoestisch was het zeker 
niet. Eerlijk gezegd was dat eerste concert volgens 
mij qua geluid het hardste in al die jaren! Boven-
dien hadden we ons niet aan de gebruikelijke slui-
tingstijd gehouden, waardoor nogal wat mensen 
met de nodige alcohol in het lijf en met het nodige 
lawaai via het tuinpad naar de grote weg liepen…”. 
Dat commentaar zou in de eerste jaren nog wel va-
ker klinken. ,,We kregen echter langzamerhand de 
organisatie steeds beter op poten en onder contro-
le; bovendien werden de grenzen bij de paters en 
broeders in de jaren daarna ook wel wat verlegd.” 
Paul herinnert zich dat hij Henk Steijvers eigenlijk 
gevraagd had voor een luisterconcert. ,,Maar Henk 
belde bijna dagelijks of hij nog een muziekvriend 
mee mocht brengen. Uiteindelijk stond dus zo onge-
veer de complete Janse Bagge Band op het podium. 
Dat was niet de oorspronkelijke bedoeling, maar het 
was wel erg gezellig…” 

Al snel was duidelijk dat ‘Sjoën Leedjes’ een schot 
in de roos was. Paul: ,,Uitgangspunt is altijd geweest 
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dat het avonden moesten zijn 
waarbij de verstaanbaarheid van 
de teksten centraal stond. Dat be-
tekende dus dat we de artiesten 
al die jaren uitsluitend hebben 
gezocht in ons eigen taalgebied: 
Nederlands, Vlaams, Limburgs, 
Limburgs, Gronings, Fries en Zuid-
Afrikaans. Verder moest het re-
pertoire van de optredende(n) in-
houdelijk verder gaan dan alleen 
maar liefdesliedjes; het leven in al 
haar facetten moest erin bezon-
gen worden. Dat concept hebben 
we nooit verlaten. In de liedjes 
ging het altijd over het leven van 
alledag, het leven met diepte- en 
hoogtepunten, met onverwachte 
toevalligheden en verwonderin-
gen, met verveling en twijfels, angst en hoop, kracht 
en overtuiging!”

In dat eerste jaar waren verder nog Gé Reijnders en 
Arno Adams te gast in Wittem. Vervolgens werd van 
2006 tot en met 2018 elk jaar vier keer een concert 
georganiseerd. Het is ondoenlijk om alle artiesten 
op te noemen die daarna in Wittem bij ‘Sjoën Leed-
jes’ hebben opgetreden. Een greep: Dimitri van To-
ren, Stef Bos, Lenny Kuhr (foto) en Ernst Jansz (al-
len Nederlandstalig), Willem Vermandere (Vlaams), 
Gerard van Maasakkers (Brabants), Martin Korthuis 
(Gronings) en Piter Wilkens (Fries), Chris Chameleon 
(Zuid-Afrikaans) en natuurlijk alle bekende Limburg-
se artiesten, onder wie Jack Vinders, Sjef Diederen, 
Anja Bovendeaard, Resie Coumans en Jos Meessen. 
Natuurlijk kan Paul heel wat anekdotes vertellen 
over de gebeurtenissen en over de bijzondere sfeer 
rondom die concertavonden. ,,Wat me altijd is bij-
gebleven was het optreden van Dimitri van Toren, 
of beter gezegd zijn reactie na afloop. Dimitri was 
toch een echt bekende naam destijds, een man die 
overal grote successen vierde. Toen ik na afloop van 
het concert de kleedkamer binnenliep om hem te 
bedanken en te feliciteren met zijn optreden, stond 
hij daar in zijn eentje een stevig potje te huilen. Zo 
emotioneel was hij na afloop van de bijzondere 
sfeer en de bijzondere locatie.”

Omdat Paul, hij vooral, en Ivo het gezicht waren van 
‘Sjoen Leedjes’, hadden en hebben veel mensen 
het idee dat het ook een eigen concertserie van dit 
populaire duo is. Philippe beklemtoont echter dat 
Paul deze concertreeks als vrijwilliger van Klooster 
Wittem organiseerde. ,,Na enkele jaren hebben Paul 
en Ivo sámen de rol van gastheer en presentator op 
zich genomen. De contacten met de artiesten zijn 
uiteraard vrijwel altijd via Paul gelopen. De flanke-

rende hulp kwam vanuit onze eigen organisatie in 
Klooster Wittem en ook lange tijd van Media Groep 
Limburg, met advertenties en – ook heel belangrijk 
voor ons – als verkooppunt van kaartjes. Ook de 
Gulpener Brouwerij deed een duit in het zakje om 
eventuele financiële tekorten te voorkomen. Een 
paar jaar geleden is MGL weggevallen en sinds een 
jaar of vijf moeten we op eigen kracht varen….”, legt 
Philippe uit. 

Over anderhalve maand komt er dus een einde aan 
deze prachtige serie. ,,Hoewel ook ik intussen een 
dagje ouder word, heeft het einde van ‘Sjoën Leed-
jes’ niet zo zeer met leeftijd te maken. Er gaat door 
de verkoop van het klooster binnenkort ongetwijfeld 
veel veranderen in Klooster Wittem en daarom denk 
ik dat het nu een goed moment is om te stoppen. 
Ivo en ik zijn er in elk geval trots op dat we samen 
met Klooster Wittem zulk een mooie concertserie 
over zo’n lange tijd hebben kunnen programme-
ren. En wie weet, wellicht krijgt ‘Sjoen Leedjes’ in 
de toekomst nog een tweede leven. De serie heeft 
zijn bestaansrecht immers duidelijk bewezen. Mis-
schien dat, eventueel na een korte pauze, iemand 
anders met hetzelfde of met een iets ander concept 
door wil gaan! Ik zal ze zeker ondersteunen waar dat 
mogelijk is.”

Het slotconcert van ‘Sjoën Leedjes’ begint op woens-
dag 26 juni om 20.00 uur in de Kloosterbibliotheek. 
Paul van Loo en Ivo Rosbeek worden die avond mu-
zikaal gesteund door Roy Ginsel, Jop Peters, Steve 
Jansen en Wouter Houben. De entree is 15 euro; re-
serveren is noodzakelijk en kan via de receptie van 
Klooster Wittem: 043 450 1741.

Jef Brauers
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Bij de boedelscheiding die plaatsvond bij het ophef-
fen van het redemptoristenklooster van de Kapel in 
’t Zand in Roermond in 2011 bracht de laatste rector, 
pater Gé Janssens, een deel van het vaatwerk mee 
naar Klooster Wittem. Onder dit vaatwerk bevond 
zich ook een vergulde zilveren kelk met in één van 
de zogenaamde voetlobben een afbeelding van een 
schaar gegraveerd. In 2013 vroeg ik de oud-rector 
van Roermond en oud-archivaris van Klooster Wit-
tem, pater Jozef Konings, of hij wat meer van deze 
kelk af wist. ,,Ach”, reageerde deze ontroerd, ,,ik 
heb zó vaak de mis opgedragen met deze kelk!” Het 
verhaal dat hij toen deed heeft hij op mijn verzoek 
destijds op schrift gesteld.

De kelk werd door de Christoffelparochie, de kathe-
draal van Roermond, geschonken aan de ‘dochter-
parochie’ van de H. Jozef in de nieuwe Roermondse 
wijk de Kemp, gelegen nabij de Kapel in ’t Zand. 
Deze parochie, die gesticht werd in 1950/51, werd 
ook door redemptoristen bediend, o.a. door pater 
Konings die er pastoor was tot 1997. Na de fusie van 
de Jozefparochie met de Kapel in ’t Zand in 2001 is 
de kelk in de brandkast van de Kapel beland en van-
daaruit later in Wittem terecht gekomen. 

De bouwpastoor Harrie Adams had aan pater Ko-
nings verklaard dat deze kelk van het kleermakers-
gilde is geweest. Dat gilde had, zoals in de periode 
vanaf de Middeleeuwen gebruikelijk was, in de ka-
thedraal zijn ‘eigen’ altaar. 

De volgende informatie ontleen ik aan een artikel in 
de ‘Spiegel van Roermond’, 1993*. De eerste berich-
ten over een statuut voor de kleermakers dateren uit 
het jaar 1552. Het gilde zal zeker van eerdere datum 
zijn, maar vanwege de grote stadsbrand van 1554 
is oudere informatie in Roermond schaars. Gemeld 
wordt dat omstreeks 1570 twee wekelijkse missen 
werden opgedragen aan het altaar van Sint Anna. 

Het gilde had vele bezittingen. Er is een document 
bewaard uit 1787 waarin vermeld staan de inkom-
sten, goederen en schulden van het ambacht. Het 
gilde had toentertijd verschillende goederen in bezit 
voor de eredienst: “3 zilveren en 3 koperen kronen, 
2 zilveren ampullen, 1 zilveren bord, een vergulde 
zilveren kelk, 6 koperen kandelaars, 4 houten kan-
delaars, 6 antipendia, 6 stel klederen voor het beeld 
van Sint Anna en een kazuifel”. Het kan niet anders 
dan dat de vermelding van de kelk betrekking heeft 
op de betreffende kelk die in Wittem is terechtgeko-
men. Het betreft een strak sobere gotische kelk uit 
de Late Middeleeuwen. 
Het gilde vierde de mis bij het altaar van Sint Anna 
die als patrones van de kleermakers werd vereerd. 
Overigens geeft de website heiligen.net verschillen-
de patroonheiligen voor de kleermakers, maar een 
motivatie of aanleiding is niet duidelijk. Opmerke-
lijke afwezige in de lijst van heiligen is overigens de 
H. Gerardus Majella, die zelf kleermaker was… 

Tijdens het kennismakingsbezoek van bisschop Har-
rie Smeets aan Klooster Wittem op 8 april j.l. is de 
kelk aan de bisschop ‘terug’ geschonken met de be-
doeling dat deze weer op zijn oorspronkelijke plaats 
terugkomt in de Christoffelkathedraal van Roer-
mond. 

Jeroen de Wit

* G.W.G. van Bree, De ambachtsgilde van Roermond. 
In Spiegel van Roermond. Jaarboek voor Roermond. 
Een uitgave van de St. Rura, 1993, pp. 15-52.

Wittem schenkt ‘kelk met de schaar’ 
terug aan de kathedraal in Roermond
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Kölsch dialect
In de Dom van 
Keulen worden 
bezoekers sinds 
1 april in ver-
schillende talen 
welkom gehe-
ten. Er worden 
op een aan-
tal momenten 
bandjes afge-
draaid. Aan het 
eind van de dag 
klinkt er zelfs on-
vervalst Kölsch 
dialect; de aan-
wezigen wordt 
dan vriendelijk 
gevraagd om zich langzaam naar de uitgang te be-
geven. „In e paar Minute weed d’r Dom avjeschlos-
se. Sit esu jot un joht jetz nohm Usjang. Schön, dat 
ehr do wort - und kutt baal widder.” Het doel van 
de actie is duidelijk: bezoekers moeten het gevoel 
krijgen dat ze thuis zijn en zich welkom voelen in de 
Dom. De eerste reacties op het welkomstwoord in 
verschillende talen zijn erg positief. Bezoekers ver-
heugen zich erover dat ze in hun eigen taal worden 
aangesproken. ,,En zo hoort het ook”, zegt Gerd 
Bachner van de Dom. ,,De kathedraal is voor ieder-
een geopend, en dan maakt het niet uit welke taal 
hij/zij spreekt of tot welke religie hij behoort.” Het 
welkomstwoord wordt tot nu uitgesproken in het 
Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, 
Pools, Arabisch en Chinees. 

Brieven voor paashaas
Ook dit jaar hadden de 
postbedrijven in Duits-
land het weer druk met 
het bezorgen van brie-
ven aan de paashaas. 
Sinds 1983 kunnen 
kinderen, maar ook 
volwassenen een brief 
schrijven aan de paas-
haas met hun wensen 
en/of andere medede-
lingen. Dit jaar werden 
er meer dan 40.500 
brieven gestuurd naar 
de paashaas, die in 
Duitsland luistert naar 
zijn feitelijke naam: 

Hanni Hase. De paashaas leest en beantwoordt ge-
garandeerd alle brieven. Verantwoordelijk voor die 
antwoordbrieven is een team van vrijwilligers van 
de parochie. De paashaas leest overigens ook de 
brieven die door buitenlanders worden gestuurd. 
Dus mocht u interesse hebben volgend jaar een 
briefje te schrijven, dan noteer hier alvast het offici-
ele adres: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Os-
tereistett 1983. Overigens zijn er buiten het stadje 
in Niedersachsen nóg twee plaatsen (in Oost-Duits-
land) waar ook een filiaal is van de paashaas-post….

Bijbel in eigen taal
De Bijbel is al sinds mensenheugenis het meest ge-
lezen boek ter wereld, maar toch zijn er nog vele 
miljoenen mensen voor wie Gods woord onbereik-
baar is, om de eenvoudige reden dat er nog een he-
leboel talen zijn waarin het boek nimmer is vertaald. 
En daarom werkt de United Bible Societies (UBS), 
waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap bij is 
aangesloten, gestaag door aan nieuwe bijbelverta-
lingen. Vorig jaar, meldt de UBS, kwamen er dankzij 
die vertalingen 77 miljoen mensen bij die voor het 
eerst de Bijbel – of een deel ervan – in hun eigen 
taal kunnen lezen. Zij spreken één van de 44 talen 
waarin het boek voor het eerst werd vertaald. In 
negen van die 44 talen is de gehele Bijbel nu voor 
het eerst beschikbaar. De rest van de nieuwe ver-
talingen is beperkter: daar werd alleen het Nieuwe 
Testament of kleinere gedeelten van de Bijbel voor 
het eerst vertaald. 

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 692 talen. 
Het Nieuwe Testament is in 1547 talen verschenen, 
en kleinere delen van de Bijbel zijn te lezen in nog 
eens 1123 talen. Dat klinkt als flink wat – en met al 
die vertalingen wordt inderdaad ook het overgrote 
deel van de wereldbevolking bereikt – maar het aan-
tal talen waarin de Bijbel nimmer is vertaald is nog 
veel groter, meldt de UBS. Dat zijn er namelijk 3988, 
gesproken door in totaal zo’n 246 miljoen mensen. 
De UBS heeft een 20-jarenprogramma opgesteld: in 
die tijd wil de organisatie nog eens 1200 vertaalpro-
jecten afronden.

Weetjes – nieuwtjes 
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Als je de kloosterkerk van Wittem binnenkomt, kijk 
je automatisch eerst recht naar voren, naar het 
fraaie hoofdaltaar met de prachtige beeldengroep 
rondom Alfonsus, de stichter van de redemptoris-
ten. Maar er is natuurlijk veel meer fraais te zien in 
onze bijzondere kloosterkerk. Het opvallende beeld 
van kardinaal Willem van Rossum bijvoorbeeld, ge-
maakt door de Italiaanse kunstenaar Enrico Quattri-
ni, die het beeld zeven jaar na het overlijden van de 
kardinaal maakte. Al in 1932, meteen na het over-
lijden van de geliefde kardinaal, waren er plannen 
voor zo’n monument in Wittem. Maar door allerlei 
oorzaken, en vooral ook door onderlinge strubbelin-
gen in de kerkelijke top, werden dié plannen niet ten 
uitvoer gebracht. Wel werd een paar jaar voordat 
Wittem zijn beeld kreeg, in Den Bosch een monu-
ment onthuld ter ere van de kardinaal. Opmerkelijk, 
want Van Rossum was natuurlijk wel een echte ‘Wit-
temse’ redemptorist, die hier voor zijn benoeming 
tot kardinaal jarenlang had gestudeerd en gewerkt. 

Men zocht de kunstenaar die het beeld zou gaan 
maken nou niet meteen vlak naast de deur. De op-
dracht ging namelijk naar Enrico Quattrini, een be-
kend beeldhouwer in Italië die al menig belangrijk 
kunstwerk op zijn naam had staan. Het beeld zou 
een geschenk worden van de katholieke bevolking 
van Nederland. Men vond immers dat Van Rossum 
een dermate grote en belangrijke rol had gespeeld, 
dat een dergelijk monument toch echt wel op zijn 
plaats was. 

In het kloosterarchief bevindt zich een aantal brie-
ven die duidelijk maken dat er aan de totstandko-
ming en de inhuldiging van het monument nogal 
wat zorgen voorafgingen. Zo vroeg de toenmalige 
rector, pater Alfons Strijbos, zich af: ,,Past het mo-
nument wel in de kerk?” Zijn vrees was ongegrond. 
Iedereen was er van overtuigd dat de omvang van 
het beeld en vooral de barokke vormgeving perfect 
zouden aansluiten bij het interieur van de kerk.   

Ook de financiering van het beeld heeft ongetwij-
feld voor flink wat slapeloze nachten gezocht bij een 
aantal kloosterlingen. In het archief is de begroting 
van het project terug te vinden. Voor de vervoers-
kosten van Ventimiglia (Italië) naar Maastricht was 

600 gulden begroot; het vervoer van Maastricht 
naar Wittem en de plaatsing van het beeld zou 
450 gulden kosten. Veel dramatischer was echter 
het feit dat de invoerrechten maar liefst 2500 gul-
den bedroegen. Met nog een aantal andere kleine 
posten zou alles bijeen dus zo’n 5000 gulden nodig 
zijn. Er was echter maar 1148,02 gulden voorhan-
den; de kroniek vermeldt nergens hoe het tekort 
van 3851,98 gulden is aangezuiverd. Ook over het 
bedrag dat de kunstenaar voor zijn werk vroeg, is 
niets bekend.

Zoals gezegd: de schepper van het beeld is de Itali-
aanse professor Enrico Quattrini, die samen met zijn 
zoon Carlo en een meesterknecht begin mei 1939 
naar Wittem afreisde om het monument te instal-
leren. ,,De verzending van het monument was op 

Kloosterschatten (7)
Een monument voor de kardinaal

Elk klooster heeft zijn eigen bijzonderheden. Soms zijn het opvallende elementen in de kerk of kapel, 
soms zijn het kleine voorwerpen die ergens in een van de gangen of kamertjes van het klooster staan.

Ze hebben allemaal een eigen verhaal. 
In deze rubriek laten we een aantal ‘kloosterschatten’ zien en vertellen er wat meer over. 

Dit keer aandacht voor het monument van kardinaal Willem van Rossum, 
dat tachtig jaar geleden – op 22 mei 1939 – in Wittem werd onthuld.
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15 april 1939 en het deed er 13 dagen over om in 
Maastricht aan te komen. Professor Quattrini komt 
vervolgens begin mei naar Wittem en hij heeft dan 
vijftien dagen nodig om het monument te plaatsen”, 
zo lezen we. Broeder Hyacinth moest in Wittem zor-
gen voor een betonnen platform, zwaar genoeg om 
het gewicht van 12.000 kilo te dragen. 

Op 22 mei 1939 was het dan zover. De onthulling 
werd verricht door kardinaal Pietro Fumasoni Bion-
di, prefect van de Congregatie tot Voortplanting van 
het Geloof, en opvolger van kardinaal Van Rossum. 
Alles wat katholiek Nederland aan hoogwaardigheid 
te bieden had, was bij deze plechtigheid aanwezig. 
De feestdag werd om 12.30 uur begonnen met een 
diner in de refter van het klooster. De kroniekschrij-
ver vermeldt nauwkeurig wie er aanwezig waren: 
kardinaal Fumasoni Biondi en zijn secretaris, mgr. 
de Jong (aartsbisschop van Utrecht), mgr. Lemmens 
(bisschop van Roermond), mgr. Buckx (bisschop van 
Finland), de abten van Echt en Tegelen, het feestco-
mité, professor Quattrini en zijn zoon, vele wereld-
lijke autoriteiten, onder wie de katholieke ministers 
Welter en Goseling. ,,Aan tafel heerschte een opge-
wekten toon”, meldt de kroniek. In de kroniek is ver-
der een artikel opgenomen dat de gebeurtenissen 
van die dag in alle mogelijke superlatieven en juich-
tonen beschrijft. ,,De plegtigheid was een allerschit-
terendste apotheose, door Katholiek Nederland ge-
bracht aan Kardinaal Wilhelmus van Rossum.”

Op de zwart marmeren sarcofaag staat de volgende 
tekst (in vertaling): “Als geringe opgeheven uit het 
stof der aarde [psalm 112], geplaatst temidden van 
de vorsten van zijn volk, vroom sterk standvastig, 
onderwierp hij ontelbaren aan de allerzoetste heer-
schappij van Christus: Willem Marinus Kardinaal van 
Rossum CssR, prefect van de Congregatie van de 
Voortplanting van het Geloof, geboren 30 septem-
ber 1854, overleden 30 augustus 1932 in zijn 78ste 
levensjaar.” Boven het beeld zien we - in bronzen 
reliëf - de kardinaal afgebeeld te midden van tien 
priesters: een herinnering aan het feit dat hij als 
prefect van de Propaganda Fide geijverd heeft voor 
inheemse priesters en bisschoppen in de missielan-
den. Zo heeft hij bijvoorbeeld de eerste Chinese bis-
schoppen gewijd. Het beeld is echt bijzonder. 
De figuur van de knielende kardinaal in wit marmer 
steekt duidelijk af tegen de achtergrond van het 
zwarte marmer. Ernaast staat links het wapen van 
de kardinaal en rechts het wapen van de congrega-
tie van de redemptoristen. Het bovendeel laat zien, 
dat hij persoonlijk de eerste eigen priesters wijdde 
in landen als China, Afrika en Japan. 

Tot slot nog iets over de kunstenaar die het beeld 
vervaardigde. Enrico Quattrini (zie foto) werd gebo-

ren op kerstavond 1864 in Sobrano di Collevalenza 
(Midden-Italië). Al vanaf zijn jeugd waren zijn ar-
tistieke vaardigheden duidelijk waarneembaar. Op 
11-jarige leeftijd al bezoekt hij het instituut Crispoldi 
in Todi. De directeur daar roemt bij tal van gerenom-
meerde instituten de kwaliteiten van de jongen. In 
1880 start hij zijn studie aan de ‘Academie voor 
Schone Kunsten’ in Perugia. Als hij zijn beeldhou-
wersdiploma heeft behaald, verhuist Enrico naar 
Rome. Die stad is op dat moment ideaal voor een 
jonge kunstenaar. Het is een artistieke omgeving die 
volop in beweging is; grote kunstenaars ontwerpen 
er tal van feestelijke werken. In 1901 realiseert hij 
de centrale lunette van de gevel in de kathedraal 
van Arezzo en in 1902 produceert hij voor het justi-
tiepaleis in Rome de allegorische groep van Gerech-
tigheid, waar hij tussen 1906-1911 de groep Wetten 
aan toevoegt.

Later leerde hij paus Benedictus XV kennen en ook 
die werd getroffen door zijn kunst. De paus gaf hem 
dan ook diverse grote opdrachten. In 1922 ontving 
Quattrini bezoek van de nieuwe paus Pius XI en ook 
die gaf hem diverse opdrachten, met name voor 
het maken van bustes. Hoewel hij regelmatig in de 
hoofdstad Rome woonde en ondanks de vele op-
drachten van buitenlandse klanten, behield Quattri-
ni levendig contact met zijn geboortestreek. In 1923 
maakte hij voor de stad Perugia het standbeeld voor 
de gemeenschappelijke tuinen; en ook in zijn thuis-
stad Todi realiseerde hij meerdere grote werken. 
Gezien zijn status is het zeer opmerkelijk dat juist 
deze alom gewaardeerde en beroemde kunstenaar 
het Van Rossum-monument voor Wittem maakte. 
Enrico Quattrini stierf uiteindelijk in Rome op 26 
april 1950; hij was 75 jaar.

Jef Brauers
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Op paasmaandag wordt het stadje Sant‘Anastasia, 
aan de voet van de Vesuvius in Zuid-Italië, elk jaar 
opnieuw overstroomd door duizenden pelgrims. 
Met name voor veel Napolitanen is een bezoek aan 
de ´Madonna met de dikke wangen‘ een vast onder-
deel van het paasprogramma. Geen mens in Sant’A-
nastasia die in deze nacht een oog dicht doet. Sinds 

de avond zijn ononderbroken pelgrims op weg naar 
de kerk. En als de kerkklok drie uur slaat en het por-
taal van de kerk wordt geopend, klinkt er gejuch, ge-
fluit en gejoel. Duizenden mensen wachten tot het 
moment aangebroken is dat ze op audiëntie gaan bij 
de Madonna dell‘Arco.

Het is een traditie die zijn oorsprong vindt in een ge-
beurtenis in 1450. Op een muurtje onder een linde-
boom staat dan een vrij onopvallend Maria-beeldje. 
Op het weiland spelen kinderen met een bal. Bas-
ketbal is nog niet uitgevonden, de jongens proberen 
de bal in een net te gooien. Een van de deelnemers 
smijt de bal plotseling weg: tegen het gezicht van 
het beeldje aan. De linkerwang van de Madonna 
begint meteen te bloeden! Er ontstaat paniek! De 
dader wordt later die dag opgeknoopt aan de lin-
deboom en diezelfde boom verliest in de daarop-
volgende nacht al zijn takken. Sindsdien is het beeld 
voor duizenden mensen uit Napels de plek waar 
men op paasmaandag naar toe moet gaan. Zij gaan 
er een Madonna vereren die, net als de pelgrims 
zelf, niet ongeschonden door het leven is gekomen!

Uit alle delen van Italië en zelfs vanuit het verre bui-

tenland keren mensen uit Napels speciaal voor deze 
gelegenheid terug naar hun geboortestreek. In Na-
pels en de omliggende dorpen zijn vanaf de avond 
op paaszondag duizenden mensen onderweg, op 
pelgrimage naar de ´Madonna met de dikke wan-
gen‘. Grote vlaggen, met versieringen uit brokaat, 
worden meegedragen door de straten. 

Het verhaal uit 1450 past overigens 
uitstekend bij de eenvoudige en emoti-
onele bevolking in Zuid-Italië. Een Ma-
donna die zichtbaar lijdt, met littekens 
in het gezicht en met dikke wangen, dat 
spreekt de mensen aan. Het is zeker niet 
het mooiste beeld van een Madonna, 
maar het volk gelooft heilig in haar. Vol-
gens de verhalen behoedde de Madon-
na het stadje in 1631 voor de lava van de 
Vesuvius, later voor de pest en volgens 
velen heeft de Madonna dell’Arco in 
heel veel privé-noden de helpende hand 
geboden. In het heiligdom vind je talloze 

getuigenissen daarvan. 

Vroeger legden de pelgrims de laatste kilometers 
barrevoets af, maar tegenwoordig rijden de bussen 
tot voor de poorten van de kerk. De traditie staat on-
der druk, zo zeggen veel deelnemers, met veel uiter-
lijk vertoon en schijnheiligheid. Bij de kerk zelf merk 
je daar weinig van. Pelgrims gaan er nog steeds op 
hun knieën door de basiliek op weg naar het gena-
debeeld bij het altaar. Veel pelgrims lijken in trance 
nu ze zo dicht bij hún Madonna zijn. Blij als ze zijn 
om nu te kunnen zeggen waarom ze hier zijn: om 
te bedanken, om te hopen. Veel mensen beginnen 
een Ave Maria te zingen, anderen gillen en bidden 
luidkeels … Om de haverklap valt iemand, bevangen 
door emoties, op de grond. De hulpdiensten komen 
die nacht ongeveer zeventig keer in actie. De hele 
paasmaandag dag lopen duizenden pelgrims af en 
aan onder de lentezon, muziekkorpsen spelen onaf-
gebroken, en verenigingen banen zich met schitte-
rende draag-altaren een weg naar de kerk. Pelgrims 
die de Madonna een persoonlijke boodschap heb-
ben kunnen vertellen, staan met betraande ogen op 
straat. ,,Als je deze kerk binnen gaat, dan gebeurt er 
iets met je….”

Over de grens 
In deze rubriek kijken we verder dan Klooster Wittem en zijn bewoners. 
We gaan letterlijk de grens over. Volgen actuele ontwikkelingen in de kerk, bekijken bijzondere 
projecten, of nemen een kijkje bij één van de vele grote pelgrimsplaatsen. 
Dit keer zijn we ‘op bezoek’ in Sant’Anastasia, in de buurt van Napels. Daar komen elk jaar op paas-
maandag duizenden pelgrims op audiëntie bij de ‘Madonna met de dikke wangen’. 

´De Madonna met de dikke wangen‘
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Topkoren naar Wittem
Ook dit jaar is het Cultuurfonds Wittem er, dankzij 
de goede samenwerking met de stichting Cantarode 
uit Kerkrade, in geslaagd om weer enkele Europese 
topkoren naar Wittem te halen. Op 31 mei zijn in 
de Kloosterbibliotheek Wittem het Kamerkoor van 
de Hogeschool voor Muziek uit Detmold (Duitsland) 

en het ensemble Vozrozhdenie uit Moskou (foto) 
te gast. Beide koren gelden als toonaangevend in 
hun land. In beide gevallen gaat het om een ge-
mengd koor. Het Duitse koor is vooral klassiek ge-
oriënteerd, het Russische koor is letterlijk van alle 
markten thuis. Vozrozhdenie heeft in de afglopen 
jaren in vrijwel alle bekende kathedralen in Europa 
gezongen. Het concert begint op 31 mei om 20.00 
uur; de entree is 13 euro. Bewoners, medewerkers 
en vrijwilligers van Klooster Wittem kunnen aan de 
receptie kaartjes kopen met twee euro korting. 

Jubileum 
Op 17 maart vierden de redemptoristen van de Cle-
mensprovincie het 60-jarig professie-jubileum van 
pater Hermann ten Winkel. Naast enkele familiele-
den en medebroeders uit Duitsland en Nederland 
waren veel kerkbezoekers naar de viering in Kirch-
hellen gekomen. Pater Aloys Daniel (rector van Kir-
chhellen) dankte de jubilaris voor al zijn werkzaam-
heden. Aansluitend was er een drankje, soep en 
gebak. Pater Herman ten Winkel woonde en werkte 
ook enkele jaren in Klooster Wittem; hij was zes jaar, 
van 2005 tot 2011, provinciaal overste van de Cle-
mensprovincie. 

Jubilerende kerk 
Een van de bekendste kerken in Oostenrijk is de Ma-
rienkirche in de wijk Hernals in Wenen. Ze werd op 
25 april 1889 ingewijd. De kerk met het erbij beho-
rende redemptoristenklooster werd gesticht op ini-
tiatief van pater Andreas Hamerle, die er van over-
tuigd was dat het werk van de redemptoristen juist 
in deze toen zeer armoedige wijk van de stad hoogst 
noodzakelijk was. De kerk zou eerst Clemens Hof-
bauer als kerkpatroon krijgen, maar die was op dat 

moment nog niet heilig verklaard. Daarom werd de 
kerk verbonden aan Onze-Lieve-Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand. Het plein voor de kerk werd overi-
gens wel al tot Clemens Hofbauer-Platz benoemd. 

Museum
In Philadelphia (Amerika) is op 28 april een museum 
geopend dat geheel gewijd is aan het leven en het 
werk van de heilige redemptorist John Neumann, 
die vele jaren bisschop van die stad was. Het muse-
um is een geschenk van de redemptoristen-provin-
cie Baltimore aan de stad. Johann Neumann werd in 
Bohemen geboren en kwam als missionaris terecht 
in Noord-Amerika. Hij was van 1852 tot 1860 bis-
schop van Philidelphia en speelde met name een 
grote rol in de ontwikkeling van het (katholieke) 
onderwijs in de Verenigde Staten. Hij was in 1977 
de eerste Amerikaanse bisschop die heilig werd ver-
klaard. Het openingsfeest van het museum duurde 
liefst vijf dagen, met lezingen, concerten en boek-
presentaties.

Mededelingen & redemptoristen internationaal
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den Kruis tegenover de Kapel. Het verzet bestond 
voornamelijk uit het regelen van onderduikadres-
sen. Met apostolische ijver hield de pater de onder-
duikers voor om op Maria te vertrouwen. Daartoe 
liet hij Jan Gerrits, een frater uit Wittem, een prent 
maken van ‘Onze Lieve Vrouw van den Goede Duik’, 
die in groten getale werd gedrukt en wijd verspreid 
onder alle schuiladressen. Als zijn confraters een 
middagdutje hielden, hield Bleijs stiekem spreek-
uur, geholpen door broeder-portier Fabianus, die 
de gasten dan gauw boterhammen toestopte. Deze 
broeder smokkelde, verkleed als non, ook wapens 
in opdracht van Bleijs. In de serre in de kloostertuin 
verstopte de broeder distributiebescheiden en ille-
gale bladen, die Bleijs verdeelde onder de koeriers 
en koeriersters. 

In februari 1944 werd het steeds duidelijker dat 
de NSB een einde wilde maken aan ‘dat gedonder 
van die zwartrokken’. Allereerst moest pater Bleijs 
uit de weg worden geruimd. Het lek zat bij Bakker 
Koenen die Duitsgezind was. De secretaris van bis-
schop Lemmens, Leo Moonen, die leiding gaf aan 
het verzet in Limburg en in die rol ‘ome Leo’ werd 
genoemd, adviseerde Bleijs dringend om onder te 
duiken. Maar Bleijs weigerde pertinent. Hij had zijn 
overste moeten beloven klooster en communiteit 
niet in gevaar te zullen brengen. Die belofte wilde 
hij gestand doen. Daarom zorgde hij dat alle belas-
tend materiaal uit het klooster verdween. Ome Leo 
en kapelaan Naus uit Horn, die ook een prominente 
rol speelde in het verzet en wél was ondergedoken, 
overlegden wat te doen. Ome Leo probeerde nog 
rector Strijbosch over te halen, om Bleijs over te 
plaatsen of op vakantie te sturen. Maar deze wilde 
zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Als Bleijs 
niet wilde onderduiken, zat er nog maar één ding 
op: hem ontvoeren. 

Vrijwel alle kerken en kloosters van de redemptoris-
ten hebben hun eigen verhaal over de Tweede We-
reldoorlog. Kloosters en retraitehuizen werden door 
de Duitsers gevorderd. Vaak waren ze ook brand-
haarden van verzet, zoals ook Klooster Wittem. Veel 
geestelijken werkten mee in het verzet en boden 
onderduikers een schuilplaats. Er zijn veel verhalen 
over te vertellen, maar het verhaal over de onver-
zettelijke pater Louis Bleijs biedt het beste scenario 
voor een spannend jongensboek.

Bleijs werd in 1906 in Tilburg geboren als zoon van 
een schoenfabrieksarbeider; de stad dus waar ook 
Peerke Donders was opgegroeid. Bleijs was sterk 
geïnspireerd door de missie van Peerke en dat zette 
hem aan om zich bij de redemptoristen te melden. 
In 1931 werd hij in Wittem tot priester gewijd. Het 
liefst was hij net als Peerke naar Suriname gegaan. 
Maar hij werd leraar aan het kleinseminarie van de 
Nebo in Nijmegen. In 1939 volgde zijn benoeming 
als kapelaan van het rectoraat van de Kapel in ’t 
Zand in Roermond. Hij was nog maar net begonnen 
met zijn nieuwe taak toen een algehele mobilisatie 
werd aangekondigd vanwege de oorlogsdreigingen. 
De jaarlijkse processie naar het Maria-heiligdom 
werd daarom uitgeroepen tot een bedetocht voor 
‘Maria, Koningin van de Vrede’. Onder aan de Calva-
rieberg in het Kruiswegpark hield de nieuwe kape-
laan - een begenadigd predikant - een vlammende 
preek: ,,Nooit meer oorlog is het gebed der lange 
processies die hulp zoeken bij Maria, de toevlucht 
van alle zondaars. Nooit meer zonde waarschuwt zij 
die enkel door de overwinning der zonde tot Konin-
gin van de Vrede werd”, betoogde hij. Toch kreeg de 
Kapellerlaan, de statige laan die van de stad naar de 
Kapel voert, een twijfelachtige eer: de eerste scho-
ten van de oorlog op Nederlands grondgebied wer-
den hier in de nacht van 9 op 10 mei gelost, door 
een Nederlandse soldaat in een schermutseling met 
als Nederlandse soldaten vermomde Duitsers.

Pater Bleijs was recalcitrant in zijn houding naar de 
Duitsers. Hij hield zich niet aan de spertijd en zette 
de verboden radio knoerthard aan terwijl hij rustig 
aan zijn sigaar trok. In zijn preken durfde hij zich on-
verbloemd af te zetten tegen het nationaal-socialis-
me. Bleijs, wiens verzetsnaam Lodewijk werd, was 
één van de oprichters van de LO (Landelijke Orga-
nisatie voor Hulp aan Onderduikers; in de provincie 
de Limburgse Onderduikorganisatie genoemd). Op 
1 oktober 1943 vond de eerste vergadering in Roer-
mond van die organisatie plaats, in hotel Het Gou-

Hoe was het op ….. 29 februari 1944 
De kidnapping van pater Bleijs 
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In zijn zakagenda schreef Bleijs op de datum 29 fe-
bruari 1944: ‘Leven roept’, een aanduiding dat hij 
op retraite ging. In die nacht werd er gebonsd op 
de voordeur van het klooster in de Parklaan. “Auf-
machen, schnell…” In zijn lange witte onderbroek 
snelde broeder Adelbert naar beneden. ,,Sofort 
das Zimmer von pater Bleijs”, snauwde een van de 
‘Duitse’ marechaussees. Zij volgden broeder-portier 
naar de slaapkamer van de pater. ,,Pater, ze komen 
U arresteren”, zei de broeder. Rector Strijbosch, 
die de hele nacht nog geen oog had dicht gedaan, 
kwam de gang op. ,,Mag ik nog ter communie?”, 
vroeg Bleijs. Pater-rector reikte hem de communie 
uit. Bleijs werd vervolgens in de boeien geslagen en 
meegenomen. De rector wilde hem nog wat geld 
toestoppen. ,,Er braucht kein Geld mehr. Er wird so-
fort erschossen”, was de reactie van de ontvoerder. 
Bij de Maasbrug werd de auto die van Duitse num-
merplaten was voorzien, aangehouden. ,,Polizei”, 
meldde de bestuurder en hij mocht doorrijden. Op 
dat moment rook Bleijs onraad. ,,Waar brengt u me 
naartoe?”, vroeg hij. ,,Bek houden!” ,,Krijg ik de ko-
gel?” ,,Een kogel? We schieten een hele mitrailleur 
op je leeg.” En even later liet de ene ontvoerder aan 
de ander ontvallen: ,,Waar blijven we met die gast, 
Wiel?” ,,Wiel?”, kwam Bleijs tussenbeide. ,,Bent U 
Wiel uit Helden?” ,,Inderdaad”. ,,Ik eis, dat U me on-
middellijk terugbrengt”, sprak Bleijs. ,,Niks daarvan. 
U gaat met ons mee.” ,,Ik vlucht toch”, rebelleerde 
de pater. ,,Dan zorgen wij dat U niet kunt vluchten…” 
In een van de ‘spinhokken’ van het gemeentehuis 
van Helden-Panningen werd pater Bleijs opgesloten.
Vóór het gezamenlijke ochtendgebed lichtte de rec-
tor in Roermond de paters en broeders van de com-
muniteit in. Hij beval zijn confrater in hun gebeden 
aan. Onder de meditatie werd er gebeld. Omdat niet 
snel genoeg werd opengedaan, drukte de Grüne Po-
lizei een tweede keer op de bel. ,,Duitsers”, smies-
pelde broeder-portier in het oor van pater-rector. 
Strijbosch verbleekte. Kwamen ze hém ophalen? 
Nee, ze moesten pater Bleijs hebben. ,,Pater Bleijs? 
Maar die ís toch al gearresteerd?” ,,Al aangehou-
den! Door wie dan?” ,,Ja, door wie?”, sprak de rec-
tor. “Door twee marechaussees en een Duitser in 
burger”. De pater had geen beter tegenspel kunnen 
bieden. Zijn verbazing was volmaakt. Hij bracht de 
échte Duitsers naar de kamer van Bleijs. Er was niets 
te vinden. De Duitsers belden naar de Sicherheits-
dienst in Maastricht, de gemeentepolitie van Roer-
mond, de marechaussee, maar niemand wist iets 
van een arrestatie af... 

Vanaf dat moment werden plannen gesmeed. Om-
dat gebleken was dat Radio Oranje slecht was ge-
informeerd over het verzet van de katholieken en 
de regering-in-ballingschap in Londen weinig benul 

had van de organisatie van de onderduikers, was het 
een goed idee dat pater Bleijs Koningin Wilhelmina 
en de regering zou inlichten. Vanuit Helden bivak-
keerde hij daarom tijdelijk in Nijmegen om zich te 
laten informeren over de organisatie van het verzet 
boven de rivieren. Vandaar vertrok hij naar Génève 
in het neutrale Zwitserland, waar de contacten tus-
sen de kerken en de geallieerden werden gecoör-
dineerd. Bleijs ontdekte dat de informatie daar on-
juist werd becommentarieerd; ook werd informatie 
achtergehouden. Dat had te maken met onderlinge 
spanningen tussen de verzetsgroepen met een mili-
taire visie en een burgerlijk belang, dat partijpolitiek 
belang had. 

Vervolgens maakte Bleijs een avontuurlijke reis via 
Frankrijk naar het neutrale Spanje; vandaaruit was 
het gemakkelijker om de overtocht te maken naar 
Engeland. In London werd hij hartelijk ontvangen 
door koningin Wilhelmina. Hij kon haar bijpraten 
over de organisatie van het verzet, dat er actiever en 
rooskleuriger voorstond dan men in Londen meen-
de. De koningin stelde alle vertrouwen in hem en 
zag in hem ‘een van de markantste helden van het 
Nederlandse volk’. Ze benoemde hem als aalmoe-
zenier van de militaire staf van Prins Bernhard; zo 
kreeg hij de bijnaam ‘De aal van Oranje’. 

Na de oorlog trok hij het land door om over de ach-
tergronden van het verzet te spreken. Maar op 17 
augustus 1945 verongelukte pater Bleijs op een dijk 
bij Gorinchem. Het bleek dat een voorwiel van zijn 
auto was losgelopen en de boutgaten waren inge-
scheurd. Ongetwijfeld was er sabotage in het spel; 
een wraakactie van vrijgelaten NSB’ers. Met veel 
uiterlijk vertoon en militaire eer werd hij begra-
ven; de uitvaartmis vond plaats in de Munsterkerk, 
waarna de begrafenisstoet naar de Kapel trok. De 
kloostertuin met het kerkhof was niet voor het pu-
bliek toegankelijk; daarom werd hij begraven in het 
Kruiswegpark (aan de andere kant van de muur van 
het kerkhof). Later werd hij toch herbegraven op het 
kloosterkerkhof en werd vanuit het kruiswegpark 
een poortje gemaakt, waardoor het ‘gewone volk’ 
toch het kerkhof kon bereiken. Prins Bernhard was 
de enige spreker bij de uitvaart. ,,U was een prachtig 
voorbeeld bij al het werk dat u deed en dat zal in 
onze harten voortleven en ons aansporen uw voor-
beeld te volgen. Pater Bleijs, vaarwel…”. 

Jeroen de Wit

Voor wie meer wil weten: In 1987 publiceerde Jan 
van Lieshout een lijvige biografie (van meer dan 600 
pagina’s!) onder de titel ‘De aal van Oranje’. Voor 
foto’s van de uitvaart van pater Bleijs zie: http://
www.schumulder.nl/elly/Roermond%20Pater%20
Bleijs.htm
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Mededelingen  
Overleden
In het hospice in Mechelen overleed op zaterdag 
27 april Leo Jacobs. Hij werd 88 jaar. Leo heeft bijna 
zijn hele leven op Cartils gewoond. Vanaf die plek 
voelde hij zich sterk verbonden met Klooster Wit-
tem waar hij jarenlang vrijwilliger was. Hij behoorde 
lange tijd tot de groep van collectanten en was tot 
enkele jaren geleden ook betrokken bij de groep die 
elke maand voor het afstoffen van de boeken in de 
Kloosterbibliotheek zorgt. In Partij-Wittem was Leo 
zeer nauw betrokken bij fanfare Kunst en Vriend-
schap, waarvan hij sinds de oprichting in 1950 lid 
was. Hij was er vele jaren bestuurslid en werd in 
1990 koninklijk onderscheiden. De drukbezochte 
uitvaart vond plaats op zaterdag 4 mei en uiteraard 
zorgde onder meer de fanfare daarbij voor passen-
de muziek. 

Boekpresentatie
Katja Kreukels pre-
senteert op zaterdag 
1 juni in een van de 
zalen van Klooster 
Wittem haar boek 
‘Mijn vader was 
pries ter’. De presen-
tatie begint om 14.00 
uur met een inter-
view met de schrijf-
ster én haar vader. De 
entree is gratis, maar 
om organisatorische 
redenen is aanmelding via de receptie van Klooster 
Wittem noodzakelijk: 043 450 1741. In haar boek 
gaat Kreukels in op het priesterverleden van haar 
vader, die onder meer missionaris in IJsland was. De 
schrijfster trekt langs kerken en kloosters, bezoekt 
de laatste paters, gaat met haar vader naar plekken 
waar hij werkzaam was en verzamelt de brokstuk-
ken van de oude kerkelijke zuil. Kreukels, woonach-
tig in Amserdam, is zelfstandig journalist en cultuur-
socioloog. Ze schrijft voor tijdschriften en kranten. 

Afscheid
Op donderdag 28 maart nam Lia Engelen-Meijers 
afscheid van Klooster Wittem. Lia was een van de 
drie receptionisten van het klooster en daarmee au-
tomatisch voor veel mensen ook een van de gezich-
ten van Klooster Wittem. Zij werkte sinds 2008 aan 
de receptie en besloot onlangs met pré-pensioen te 
gaan. Tijdens een gezellig samenzijn met de collega-
personeelsleden en bewoners van het klooster werd 

teruggekeken op een mooie langdurige samenwer-
king en vanzelfsprekend werden daarbij ook enkele 
typische en kenmerkende eigenschappen van Lia 
nog eens even nadrukkelijk onder de aandacht ge-
bracht. Uiteraard wensen we Lia en haar man en 
(klein)kinderen alle goeds voor de toekomst!

Zomerexpositie
Op zondag 12 mei wordt in de Kloosterbibliotheek 
de laatste zomerexpositie van Klooster Wittem ge-
opend. Er is dan tot en met 26 augustus op alle zon-
dagen werk te zien van kunstenaar Hans Kuijs, die 
al eerder in Wittem exposeerde. De expositie is ook 
geopend tijdens de Kunstroute van de gemeente 
Gulpen-Wittem, op 8, 9 en 10 juni. 

Onder de titel Scriptum laat de kunstenaar schrift of 
beeld achter op vaste ondergronden als steen, hout 
of papier. Kuijs brengt nóg een drager in: de inscrip-
tie van gebeurtenissen die worden vastgelegd in het 
brein. De opening is op 12 mei om 13.30 uur; Philip-
pe Cremers, directeur van Klooster Wittem, verzorgt 
de inleiding. 
Deze zomerexpositie is de laatste die wordt gehou-
den onder verantwoordelijkheid van het pastoraal 
team van Klooster Wittem. Daarmee wordt een pe-
riode van 15 jaar afgesloten. Er waren onder meer 
tentoonstellingen met werk van Gerard Mathot, Al-
bert Servaes, Aad de Haas en Charles Eyck. 

Colofon ‘Rondom Wittem’
Intern communicatieblad voor Klooster Wittem. 
Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers. Opmaak: Jel-
le Wind
Het volgende nummer komt begin juli 2019 uit. 
Uiterste kopijdatum: 15 juni 2019.
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Bisschop op bezoek
Op maandag 8 april was het kennismakingsbezoek van de nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets. Hij 
werd om 12.00 uur door rector Henk Erinkveld en directeur Philippe Cremers ontvangen. Aansluitend was hij uitge-
nodigd voor de middagmaaltijd van de communiteit, waaraan ook enkele geassocieerden deelnamen.
Boeiend was het aansluitende gesprek van ongeveer een uur dat de communiteit en de geassocieerden met de bis-
schop hadden. Opvallend was zijn interesse in de band en betrokkenheid die iedereen met Wittem had. Henk en 
Philippe leidden hem daarna door het gehele kloostercomplex, inclusief kloosterkerk en kapellen. Uiteraard werd 

de bisschop ook bijgepraat over de toekomstplan-
nen van Wittem. De rondleiding werd vervolgd met 
een open gesprek met een aantal personeelsleden 
en vrijwilligers.
Het bezoek werd afgesloten met een vesperviering 
om 16.30 uur in de Gerarduskapel, waarvoor ook 
vaste bezoekers van onze (weekend)liturgie waren 
uitgenodigd. We waren zeer tevreden dat we met 
zo’n vijftig mensen deze dag mochten afsluiten. 
Aan het slot van deze vesper haalde bisschop Har-
rie Smeets nog enkele persoonlijke herinneringen 
aan Wittem op. Over enige tijd zal nog eens met de 
bisschop verder worden gepraat over de toekom-
stige pastorale betekenis van het klooster.

Het heeft even geduurd, maar als alles volgens 
planning verloopt, krijgt het asstrooiveld op 
donderdag 9 mei een bijzonder kunstwerk. De 
basis daarvoor werd gelegd op de jaarlijkse vrij-
willigersbijeenkomst in januari. Een belangrijk 
– en leuk – onderdeel van die avond was het 
maken van een kunstwerk van een regenboogta-
fereel in mozaïek. Zo’n vijftig vrijwilligers gingen 
op die avond in de Gerarduszaal onder leiding 
van kunstenares Silvia de Paauw en enkele van 
haar medewerkers aan de slag om de soms mi-
nuscule onderdeeltjes een plek te geven. Som-
mige vrijwilligers waren zelfs zo enthousiast dat 
ze gewoon door bleven werken tijdens de an-
dere onderdelen die op die avond plaatsvonden 
in de Kloosterbibliotheek. Uiteraard zal, lag en 
stond niet álles op z’n plaats aan het eind van 
die avond. Wel werd toen al meegedeeld dat 
het kunstwerk, als de afwerking ervan definitief 
klaar was, officieel zou worden onthuld.
Welnu, afgelopen maandag (6 mei) werd het 
kunstwerk met hulp van een aantal bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers naar het asstrooi-
veld gebracht ; het ophangen ervan was nog een 
flinke klus (zie foto). Op de dag dat deze editie 
van Rondom Wittem verschijnt, vindt dan de officiële onthulling plaats middels een korte ceremonie en een korte 
nazit. Vast staat wel dat de asstrooituin, voor velen toch al een bijzondere plek bij ons klooster, met dit regenboog-
tafereel weer verder verfraaid is…

Vrijwilligers werkten mee aan kunstwerk
Regenboogtafereel bij strooiveld


