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Hij is nu zo’n anderhalve maand twee dagen per 
week aan het werk in Klooster Wittem. Maar in-
tussen weten de bewoners, personeel en ook veel 
vrijwilligers dat de opvolger van de eind januari ver-
trokken directeur Philippe Cremers de zaken graag 
snel en grondig wil aanpakken. Daar komt bij: de 
nieuwe directeur Han Willemsen voelt zich, naar ei-
gen zeggen, als een vis in het water in Wittem. 

,,Als je me vraagt wat me in die eerste maanden 
het meest is opgevallen, dan is het wel de betrok-
kenheid van heel veel mensen. Dat geeft je ook zelf 
volop energie! Ik ontmoet vrijwel elke werkdag wel 
mensen die ideeën aandragen, mensen die hard 
nadenken hoe we deze bijzondere plek ook in de 
toekomst een bijzondere plek kunnen laten blijven. 
Veel mensen willen daar echt mee aan de slag.” 

Han zal in principe een half jaar als interim-manager 
actief zijn in Klooster Wittem. Er komt de komende 
maanden ontzettend erg veel op hem – en op de to-
tale organisatie van het klooster – af. ,,Er is hier niet 
alleen veel potentieel aanwezig, er liggen ook volop 
mooie uitdagingen”, vindt Han. 

Eerst maar even wat feiten op een rij. Ruim twee 
jaar geleden, vlak voor Kerstmis 2017, schrok ie-
dereen behoorlijk toen bekend werd dat Klooster 
Wittem verkocht zou gaan worden. Nu, maart 2020, 
komt die verkoopstap echt dichterbij, al moet de 
beoogde nieuwe eigenaar (vastgoedbeheerder 
Lenferink Groep Zwolle) nog steeds zijn definitieve 
handtekening zetten. Na de verkoop van het (tota-
le) kloostercomplex zal de situatie voor de huidige 
bewoners en voor de werkgemeenschap drastisch 
veranderen. De redemptoristen huren dan immers 
slechts de kerkelijke ruimtes plus hun woon- en 
werk ruimtes terug van de nieuwe eigenaar. Daar-
mee kan de nieuwe directeur dus feitelijk alle aan-
dacht richten op uitsluitend die teruggehuurde 
ruimtes, al gaat Han er vanuit dat ook de bibliotheek 
en de Gerarduszaal in de toekomst een belangrijke 
rol zullen blijven spelen in het nieuwe ‘Pelgrimsoord 
Klooster Wittem’. 

,,Vanaf het moment dat zulke verkoopplannen be-
kend worden zie je – en dat is een natuurlijke re-
actie in veel organisaties - enige terughoudendheid 
bij de direct betrokkenen”, denkt Han. ,,Ik heb de 

indruk dat veel mensen de afgelopen twee jaar als 
het ware een beetje de adem hebben ingehouden. 
Er is, wellicht, een beetje op de rem getrapt bij het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Zo zijn er de 
laatste jaren zeker wel enkele dingen op de plank 
blijven liggen. Die fase is nu voorbij; ik kom veel 
mensen tegen die echt voluit er voor willen gaan. 
Ik hoor niet het geluid van ‘dat lukt niet, hebben we 
al geprobeerd’, integendeel; ik proef juist heel veel 
enthousiasme en bevlogenheid”.

Als interim-directeur heeft Han Willemsen nu een 
half jaar de tijd om een aantal belangrijke zaken te 
realiseren. Hoe ziet het werkplaatje voor de komen-
de maanden er uit? ,,Om te beginnen het concreti-
seren van de strategische koers voor Pelgrimsoord 
Klooster Wittem. Wat verwachten bestaande én 
nieuwe doelgroepen van ons? Met welke verwach-
tingen komen zij naar Wittem? En belangrijk: hoe 
geven wij met elkaar invulling aan die verwachting? 
Zowel voor de bezoekers die Wittem al jaren ken-
nen (bedevaartgangers en pelgrims), maar zeker 
ook cultuurliefhebbers, bezoekers die op zoek zijn 
naar rust en zingeving, en niet te vergeten: de pas-
santen die onze mooie provincie en Klooster Wit-
tem als toerist willen bezoeken. Om dit voor Kloos-
ter Wittem belangrijke plan te realiseren, willen wij 
de relatie met onze samenwerkingspartners verder 
versterken, maar zeker ook de samenwerking zoe-
ken met nieuwe partners op het gebied van cultuur, 

Han Willemsen interim-directeur Klooster Wittem
‘Ik proef enthousiasme en bevlogenheid’
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zingeving en toerisme. Gegeven de nieuwe situatie 
en het daarbij behorende aanbod aan activiteiten, 
moet er een duidelijk plaatje komen voor wat be-
treft onze medewerkers. Er is een meerjarenbegro-
ting nodig, die richting geeft aan een duurzame fi-
nanciële exploitatie.”

Tijd om wat concreter in te gaan op de plannen van 
de nieuwe directeur. ,,We weten allemaal dat we 
te maken hebben met een doelgroep die ‘relatief’ 
veel ouderen omvat. Maar er komen hoe dan ook 
elk jaar nog steeds heel veel mensen naar onze Heu-
vellandregio. Wat Wittem betreft had en heeft dat 
voor veel mensen nog steeds alles te maken met het 
klooster, met Gerardus en Maria. Die groep wordt 
dan wel kleiner in deze tijd, maar daar staat tegen-
over dat Wittem zeker in de laatste tien, vijftien jaar 
ook weer een hele stroom nieuwe bezoekers aan 
zich heeft weten te binden door andere activitei-

ten, ook al worden 
die lang niet altijd 
door het klooster 
zelf georganiseerd. 
Denk bijvoorbeeld 
aan de vele cultu-
rele activiteiten in 
de Kloosterbiblio-
theek. Kort samen-
gevat: we moeten 
het bestaande 
aanbod optimali-

seren, de activiteiten uitbreiden, nieuwe doelgroe-
pen blijven aanboren en steeds nieuwe uitdagingen 
aangaan. Dat is een stevige taak die we onszelf op-
leggen, maar wel een heel duidelijke. Daarnaast is 
het ook helder dat een afgeslankte organisatie als 
gevolg van de verkoop van het klooster zal leiden 
tot een inkrimping van het medewerkersbestand.”

Wat de kloostergemeenschap betreft ziet Han een 
grote rol weggelegd voor de Gerarduskapel. ,,Als die 
straks is verbouwd krijgen we een prachtig centraal 
punt. De receptie komt er te zitten, de boekwinkel 
krijgt er alle ruimte, er wordt een koffieruimte in-
gericht en de zogeheten Scala-ontmoetingsruimte 
(zeg maar de ruimte rondom het huidige altaar in 
de kapel) is een perfecte plek voor kleinschalige ac-
tiviteiten. Daar komen zo’n 100/125 zitplaatsen, een 
ideale plek voor het houden van bijvoorbeeld boek-
besprekingen, bijeenkomsten, symposia, lezingen, 
en kleine concerten. Daarnaast denk ik dat we ook 
als klooster behoorlijk wat activiteiten zullen blijven 
ontplooien in de Kloosterbibliotheek.” Willemsen 
wil op dit moment zeker niet uitsluiten dat straks 
ook samengewerkt wordt met andere partners. 
,,Dat moeten we eerst goed onderzoeken, al kan ik 
me voorstellen dat ook op dat terrein mogelijkhe-
den zijn.”

In de afgelopen weken voerde Han al meerdere ge-
sprekken met het bestuur van St. Redemptio, maar 
ook met alle vaste medewerkers van het klooster. 
Daar blijft het zeker niet bij. ,,We krijgen straks een 
nieuwe situatie waarbij religieuze en niet-religeuze 
activiteiten veel meer dan nu door elkaar heen zul-
len gaan lopen. Klooster Wittem heeft het geluk dat 
het beschikt over een groot en ook nog eens op veel 
specifieke vlakken deskundig vrijwilligerskorps. Die 
willen we ook in de nieuwe situatie optimaal blijven 
inzetten en binden aan onze organisatie. Ik weet wel 
zeker dat in die grote groep vrijwilligers ook mensen 
zitten die een uitstekende bijdrage kunnen én willen 
leveren aan het verder ontwikkelen van Wittem. Ik 
hoop oprecht dat we uit dat vrijwilligerskorps een 
aantal mensen kunnen overhalen om nadrukkelijk 
mee te denken over bepaalde beleidsaspecten. Ik 

Han Willemsen (59) 
woont met zijn echtgenote Helma (en hond 
Sjors) sinds januari van dit jaar in Gulpen. Daar-
voor woonden ze zo’n 21 jaar in Flevoland. Hun 
jeugd brachten ze door in hun geboortestad 
Amersfoort. Han is oorspronkelijk afkomstig 
uit het bedrijfsleven, maar stapte in 2004 over 
naar de zorgsector en richtte twee jaar later zijn 
eigen bedrijf Han Willemsen Interim Manage-
ment op. Eenvoudig gezegd werkt Han voor 
opdrachtgevers die hun organisatieresultaten 
willen verbeteren. Hij hecht daarbij veel waarde 
aan de inbreng van medewerkers en externe 
disciplines. 
,,Dertig jaar geleden was het al een wens ons 
ooit in Limburg te vestigen. Ik kwam toen al re-
gelmatig in Limburg. De cultuur, de natuur, het 
bourgondische leven en de vriendelijke bewo-
ners van Limburg spraken ons allebei erg aan. 
Nu, enkele decennia later, gaat die wens in ver-
vulling. En is het Gulpen geworden”, legt Han 
uit. 
Het leven in Gulpen bevalt in elk geval prima in 
die eerste maanden. En als het aan Han ligt, zal 
hij in de toekomst ook wel actief deel uit wil-
len maken van de gemeenschap Gulpen: ,,Ik 
zit nu weliswaar niet in verenigingen, maar ik 
sluit niet uit dat dat straks verandert. Al denk 
ik dat het dan om bestuurlijke functies zal gaan. 
Ik heb eigenlijk drie echte hobbies: onze hond 
Sjors, hardlopen en muziek”. Muzikaal gezien 
heeft hij een voorkeur voor klassiek, maar ook 
popmuziek waardeert hij zeker. ,,Ik ben organist 
geweest in enkele kerken en als de nood aan de 
man is kan ik misschien wel een keertje invallen 
in Wittem.” Waarvan akte! 
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wil ook echt frequent met die groep in gesprek gaan 
de komende tijd”.

Wie kennis maakt met het enthousiasme van de 
nieuwe directeur kan zich niet zo goed voorstellen 
dat hij over pakweg vijf, zes maanden alweer van 
het toneel verdwenen is. ,,Ik wil niet op zaken voor-
uitlopen. Het is een grote klus die we moeten zien 
te klaren. Bij Pelgrimsoord Klooster Wittem ligt een 

grote uitdaging. Het uitgangspunt is voor mij ook 
heel duidelijk: het goede van Wittem proberen te 
behouden, maar er tegelijkertijd wel nieuwe, eigen-
tijdse dingen aan toevoegen. En dat kunnen wat mij 
betreft zowel religieuze als niet-religieuze zaken zijn. 
Als de zaken qua beleving en uitwerking goed op el-
kaar aansluiten, dan is er heel veel mogelijk”.

Jef Brauers

MEDEDELINGEN
Afscheid directeur
Op donderdag 30 januari 
vond in de Kloosterbiblio-
theek Wittem de afscheids-
receptie plaats van direc-
teur Philippe Cremers. Het 
werd een goed bezochte en 
mooie, sfeervolle bijeen-
komst; Philippe zal er zeker 
met plezier op terugkijken. 
Rector Henk Erinkveld hield 
een mooie toespraak, Lieke Benders van het Stilte-
lab (gevestigd in Klooster Wittem) had samen met 
haar medewerkster Saskia een fraai item voorbe-
reid waarbij de paaswake een jaar geleden de rode 
draad vormde. Mooi! 
’s Avonds nam ook het personeel van Klooster Wit-
tem afscheid van de directeur. Dat gebeurde in de 
refter waar de werkers van Talentino voor een lekke-
re maaltijd hadden gezorgd. Tijdens de bijeenkomst 
werd onder meer een prachtig boekwerkje aange-
boden, samengesteld door Louis Hilgers. Alle perso-
neelsleden en enkele vrijwilligers waren allemaal op 
dezelfde wijze gefotografeerd onder het motto ‘effe 
achterom kijken naar Philippe’; uiteraard had ook 
iedereen een tekst geschreven en daarbij kwamen 
alle (eigen)aardigheden van Philippe aan bod! Na-
tuurlijk wensen we ook vanaf deze plaats Philippe 
nogmaals alle succes in zijn nieuwe werkkring. 

Asstrooiveld
Steeds meer mensen 
kiezen ervoor om na 
hun overlijden ge-
cremeerd te worden. 
Vaak zoekt men la-
ter naar een goede 
plek om te as uit te 
strooien. De belangstelling daarvoor is ook duidelijk 
merkbaar in Wittem. De interesse voor de asstrooi-
tuin achter in de tuin van Klooster Wittem neemt 
dan ook duidelijk toe. In 2019 werd de as van 23 

overledenen in Wittem uitgestrooid, dat waren er 
13 meer dan in 2018. Ook na de verkoop van het 
klooster blijft het asstrooiveld natuurlijk behouden. 
Overigens vonden in Wittem vorig jaar maar vijf uit-
vaarten plaats; in vier gevallen ging het daarij om 
inwoners van ons rectoraat Wittem.

Inzegening kerk
Op dinsdag 16 juni is het precies 250 jaar geleden 
dat de oude kloosterkerk werd ingezegend door de 
toenmalige bisschop van Luik, waartoe Wittem des-
tijds behoorde. Die inzegening vond daarmee op-
merkelijk genoeg pas zo’n veertig jaar na de bouw 
van het klooster plaats. Op diezelfde dag werd ook 
de St.-Agathakerk in Eys ingezegend. Beide kerken 
zijn door graaf Ferdinand van Plettenberg gesticht 
en gebouwd door dezelfde architect, Johannn Con-
rad Schlaun. De inzegening wordt in beide dorpen 
herdacht. In Eys houdt men op zondag 21 juni een 
dorpsfeest, in Wittem wordt gedacht aan enkele ac-
tiviteiten op de dag zelf, 16 juni dus. CultuurFonds 
Wittem zal rond de bouw en de inzegening van bei-
de kerken een lezing organiseren. Vanuit Eys wordt 
verder een dagtrip georganiseerd naar Münster en 
Nordkirchen, de thuishaven van beide grondleggers 
van de twee kerken. Dat gaat gebeuren op zaterdag 
25 april. Voor meer informatie en aanmelding kan 
men zich melden bij Ad Broers, amg.broers@home.
nl of 06 514 794 53. 

Muziek in missen
Sinds jaar en dag zijn er in Wittem regelmatig Eucha-
ristievieringen die opgeluisterd worden door koren. 
Uiteraard is ons eigen Gemengd Zangkoor regelma-
tig van de partij (in principe elke derde zondag van 
de maand in de mis om 9 uur). Maar ook op andere 
zondagen worden missen feestelijk opgeluisterd 
door gastkoren. Zo is zondag 8 maart het Jongeren-
koor Galou uit Gulpen in de mis van 11.00 uur te 
gast, terwijl de viering van zondag 22 maart wordt 
opgeluisterd door het Vredeskoor uit Nuth. Op die 
zondag staat ook in Wittem de Vastenactie centraal. 
Dat betekent dat Petra Janssen, medewerkster van 
de Vastenactie, dan in de missen van 9.00 en 11.00 
uur ook de preek verzorgt.
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te werken in parochies, diensten van de bisdom-
men, zorgvoorzieningen etc. Er zijn net wat minder 
(1940) benoemde priesters in het land. Die tendens 
zet zich voort. Momenteel volgen in België op dit 
moment 64 priesterstudenten en 39 diakens hun 
opleiding, terwijl er bijna 300 mannen, en vrouwen, 
vijf keer zoveel dus, een opleiding volgen voor pas-
toraal werker. 

Ook in Belgie ontkomt men er niet aan dat kerken 
worden onttrokken aan de katholieke eredienst. Al 
gaat het daar wel duidelijk in een minder rap tempo 
dan in ons land. In 2018 werden 31 kerkgebouwen 
gesloten, daarvan werden er overigens acht overge-
dragen aan andere christelijke denominaties. Op dit 
moment telt België nog 3791 parochies, al wordt er 
ook hier steeds vaker gestreefd naar het samengaan 
van kleinere parochies tot een grotere pastorale 
eenheid. 

Bezinningscentra en gastenverblijven van kloosters 
en abdijen blijven in ons buurland onverminderd 
populair. In 2018 trokken die bijna 230.000 over-
nachtingen, bijna 600 per dag. Ook het bezoeken 
van een kerk blijft populair: de negen kathedralen 
van het land ontvingen in 2018 bijna 2,9 miljoen be-
zoekers voor liturgie én toerisme. Ook leuk: de zes 
abdijen van de mannelijke trappisten (Achel, Chi-
may, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren) 
verschaffen in hun brouwerijen, kaasmakerijen en 
gastenverblijven werk aan 395 mensen en produce-
ren elk jaar ongeveer 46 miljoen liter bier…. 

‘Kerk in transitie’; dat is de titel van het tweede 
jaarrapport dat onlangs werd gepresenteerd door 
de Bisschoppenconferentie in België. En uit de ge-
presenteerde cijfers blijkt inderdaad duidelijk hoe-
zeer de katholieke kerk in ons buurland in beweging 
is. Twee gegevens vallen in het rapport veruit het 
meest op: 1) in de katholieke kerk in België werken 
meer benoemde leken dan priesters; 2) Er zijn meer 
vrouwen dan mannen werkzaam in deze sector. Ook 
het verschijnsel buitenlandse priester komt net als 
in Nederland steeds vaker voor bij onze zuiderbu-
ren. Sterker nog: één op de vijf bedienaars van de 
eredienst in België komt uit het buitenland. Onder 
hen vormen Congolezen met afstand de grootste 
groep, gevolgd door Fransen en Polen.

Uit alle beschikbare gegevens trekken de bisschop-
pen de conclusie dat vrouwen absoluut een onver-
vangbare rol spelen in en voor de toekomst van de 
kerk en van het geloofsleven. Van de meer dan 7000 
personen die in de Kerk in België een of andere ver-
antwoordelijkheid dragen of er een taak vervullen is 
55 procent vrouw, zo blijkt uit de cijfers. Steeds meer 
vrouwen nemen nadrukkelijk een taak op zich in de 
kerk. Bijna 80 procent van alle officieel benoemde 
parochie-assistenten en pastorale werkers is vrouw. 
En ook op het gebied van onderwijs en zorg vervul-
len meer vrouwen dan mannen een kerkelijke of 
pastorale functie.

Toch is er ook een ‘maar’ aan dat verhaal. Die per-
centages zakken namelijk fors als het gaat om ‘be-
langrijke posities’ op de ladder. Met andere woor-
den: veel vrouwen staan en werken aan de basis 
(zie foto), veel minder vrouwen zitten aan de top. 
Al heeft dat natuurlijk ook te maken met het feit dat 
de hoogste functies per definitie (nog steeds) zijn 
voorbehouden aan gewijde mannen. Duidelijk is 
echter dat een kerk zonder vrouwen in de toekomst 
ondenkbaar is. Er is, aldus de bisschoppen, sprake 
van een onomkeerbaar proces. 

Misschien wel even opvallend is het feit dat België 
meer benoemde leken dan benoemde priesters telt 
op dit moment. In alle Belgische bisdommen samen 
zijn nu 2038 leken door een bisschop benoemd om 

Over de grens…
In deze rubriek trekken we letterlijk de grens over. Om daar te kijken op welke 
wijze ‘de kerk’ er zich ontwikkelt, om bijzondere mensen te ontmoeten of om een 
kijkje te nemen bij opvallende plaatsen. Vandaag kijken we naar buurland België, 
waar de bisschoppen vorige maand voor de tweede keer een jaarrapport presen-
teerden. Met enkele zeer opvallende cijfers! Zo zijn er bijvoorbeeld meer vrouwen 
dan mannen én meer beneomde leken dan priesters actief in de Belgische kerk.

Vrouwen onmisbaar voor toekomst van kerk in België



5

van ons klooster. Het borstkruis is ontworpen en op 
grote schaal vervaardigd in 1982 bij de viering van 
het 250-jarig bestaan van de congregatie, toen de 
meeste paters en broeders al geen toog meer droe-
gen. 

Veel lezers zullen zich nog wel de toog herinneren 
van de paters en broeders. In Nederland hingen de 
religieuzen de toog of het habijt in de jaren zestig 
voorgoed aan de spreekwoordelijke wilgen. In Wit-
tem legden de studenten van de ene op de andere 
dag hun toog af en toen was er geen houden meer 
aan: alle paters en broeders volgden! De redemp-
toristen zijn een actieve congregatie die werken 
midden in de samenleving samen met hun mede-
gelovigen. Om die reden wordt wereldwijd de toog 
nog zelden gedragen; meestal is het dan bij liturgi-
sche plechtigheden. Ook de bestuurders in het ge-
neralaat in Rome lopen tegenwoordig gewoon in 
hun hemdsmouwen zonder boordje. Wel worden 
de jonge mannen bij het noviciaat nog steeds ‘in-
gekleed’ (behalve pater Erinkveld, die misschien de 
enige redemptorist is die nooit een toog heeft ge-
dragen…!). 

Hoe de redemptoristentoog er uitziet is zichtbaar in 
de verschillende beeltenissen die we van Gerardus 
hebben. Typerend is de grote band om het middel 
waaromheen een grote rozenkrans hangt, gedra-
peerd met een medaillon waarop aan weerskanten 
Alfonsus en Maria zijn afgebeeld. De devotie voor 
Maria neemt een grote plaats in in de spiritualiteit 
van de redemptoristen.

Een vast attribuut dat aansloot bij de spiritualiteit 
van de stichter is het zogenaamde beddekruis, 
waarvan we er nog meerdere in bezit hebben. Het 
kruis, van ongeveer 20-25 cm groot, moest de re-
demptorist tijdens het slapen in zijn armen dragen. 
In de cel hingen behalve natuurlijk een kruisbeeld 
afbeeldingen van de icoon van Onze-Lieve-Vrouw 
van Altijddurende Bijstand en van St.-Alfonsus, St.-
Clemens en St.-Gerardus. Sommige paters en broe-
ders droegen ook nog een relikwie in de broekzak, 
het liefst van een of meerdere redemptoristenheili-
gen. Het klooster heeft nog vele relikwieën in bezit, 
ook in grote gedecoreerde kastjes en kasten.

Tussen de vele mensen die door de gangen van het 
klooster lopen, kun je vandaag de dag de redemp-
toristen herkennen aan het bronzen kruis dat zij 
dragen op hun borst. Ook geassocieerden – de le-
ken die verbonden zijn aan de congregatie – dragen 
vaak dit kruis. 

Het is een prachtig ontworpen kruis. Centraal erop 
staat het wapen van de redemptoristen (dat we 
onder meer aantreffen in de schilderingen in de 
kloosterkerk): het kruis van Christus met schuin 
daartegen een lans en een speer met spons, de 
lijdenswerktuigen; daarboven is de H. Geest afge-
beeld. De afbeelding heeft betrekking op de missie 
van de redemptoristen. Wereldwijd verkondigen 
redemptoristen dat, door de kruisdood, Christus de 
verlossing in de wereld heeft gebracht. Dat gebeurt 
ook daadwerkelijk door bevrijding te bewerkstelli-
gen aan met name de armen, in allerlei projecten, 
in materieel en geestelijk opzicht. Bij uitstek men-
sen als Gerardus Majella en Peerke Donders hebben 
daaraan vorm gegeven in hun leven en deze gelden 
dan ook als grote voorbeelden in de activiteiten 

Kloosterschatten (12)
De attributen van de paters

Deze rubriek gaat inmiddels al weer een tijdje mee… deze keer al de twaalfde aflevering. Steeds kwamen artistieke 
meubels, schilderijen en beelden voor het voetlicht. Maar de titel ‘Kloosterschatten’ mogen we ook breder interpre-
teren, tot wat we noemen het redemptoristisch erfgoed. Deze keer richten we ons op voorwerpen die de paters en 
broeders bij zich droegen of in hun cel hadden om vorm te geven aan de spiritualiteit die was ingegeven door de 
stichter van de congregatie, Alfonsus de Liguori.
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Vroeger hadden redemptoristen standaard een 
klein Missaal voor het volgen van de Mis in bezit én 
een Brevier voor het getijdengebed. Redemptoris-
ten onderhouden niet zo uitgebreid de gebedsuren 
zoals de beschouwende orden dat doen, zoals de 
benedictijnen in de naburige Abdij van Vaals. Maar 
wel worden zij verondersteld dagelijks privé de getij-
den te bidden uit het Brevier, dat net zoals het Mis-
saal vernieuwd is na het Tweede Vaticaans Concilie. 
Een ander boekje dat je in de cel kon aantreffen is 
de Regel van de congregatie, die in de loop van de 
eeuwen enkele malen is vernieuwd.

Boetewerktuigen
Een aparte categorie vormen de boetewerktui-
gen, die werden gebruikt in het kader van de zoge-
naamde versterving. Een wat geheimzinnig gebruik 
dat vele vormen kende, en was ingegeven door de 
kloosterregel van Alfonsus. De leden van de congre-
gatie moesten volgens die regel ‘zich vooral beijve-
ren om hun inwendige te versterven, de opwellin-
gen der driften te overwinnen, hun eigen wil in alles 
te verloochenen, zoekende zich (…) te verblijden in 
de smarten, de versmadingen en de vernederingen 
van Jezus Christus’. 

Of, zoals een pater het ooit formuleerde: de verster-
ving diende om de ‘booze begeerlijkheid van haar 
kracht te beroven en zodoende de hindernis om 
goed te leven weg te nemen’. De mens is nu een-
maal als gevolg van de erfzonde geneigd tot het 
kwade, zowel lichamelijk als geestelijk, en daartoe 
moet boete worden gedaan. Positief gezegd komen 
door de versterving krachten vrij om God te dienen, 
wat nodig is om zich des te inniger te hechten aan 
het goddelijke. 

In nogal wat congregaties werd daarom op verschil-
lende wijzen boete gedaan voor de eigen zonden, 
voor de erfzonde én voor de zonden van anderen. 
Maar zeker voor de redemptoristen diende zoals 
gezegd nog een ander motief: de vereenzelviging 
met het lijden van Christus. Want als Jezus zo heeft 
geboet voor onze zonden, moeten wij mensen, die 
schuldig zijn, ons verenigen in zijn offer voor ons. 

De versterving bestond uit zelfkastijding met als doel 
het lichaam, de bron van lust, te verzwakken en te 
onderwerpen. De zelfkastijding had ook een geeste-
lijke component: de breking van de menselijke wil in 
zelfverloochening om je uiteindelijk volledig over te 
kunnen geven aan de wil van God.

De redemptoristen kenden de praktijk van de zelf-
kastijding met name tijdens het noviciaat. Allereerst 
was er de boeteketting of cilice: een ketting van ge-
vlochten ijzerdraad met scherpe punten die op je 
huid drukten (Klooster Wittem bewaart nog enkele 

van deze exemplaren). De redemptoristen droe-
gen deze op vrijdag om hun arm, dijbeen of middel 
(nooit tegelijk!). Het dragen van de ketting was een 
privézaak. 

Daarnaast kenden de redemptoristen ook de zoge-
naamde discipline: een zweepje waarmee men zich 
geselde. Deze gesel zien we vaak afgebeeld onder-
aan een Gerardusbeeld. In de kloosterregel stond 
dat allen gezamenlijk ‘zich de discipline geven’ op 
woensdag en vrijdag. Tot in de loop van de vorige 
eeuw werd dat in ieder geval nog op vrijdag gedaan. 
Allen moesten dan in de avond zichzelf geselen op 
de gang, ieder voor zijn eigen kamerdeur. Het licht 
ging dan uit en er werd hardop door een van de pa-
ters een boetepsalm gebeden. Je sloeg jezelf dan 
met het zweepje kruislings over de schouders en 
raakte zowel schouders als rug. Het was niet de be-
doeling dat je daarin te ver ging, maar er was altijd 
wel een fanatiekeling die dat tot bloedens deed. De 
novicen waren vooraf bij hun intrede in het kloos-
ter niet bekend met het gebruik: pas tijdens de vor-
ming in het noviciaat werden zij geconfronteerd met 
dit gebruik en aanvaardden dat voetstoots om het 
mooie doel te bereiken om redemptorist te worden. 
De zelfgeseling is in de congregatie tot in de jaren 
zestig gepraktiseerd. Er waren zover bekend niet 
veel orden en congregaties met dit soort praktijken 
van versterving. Opmerkelijk is dat wij over geen en-
kel zweepje meer beschikken; het is onbekend waar 
die zijn gebleven. 

Overigens kwamen boetepraktijken ook wel voor bij 
leken. De bompa van mijn moeder was bakker en 
zijn dochter (mijn oudtante) vertelde dat hij op zijn 
rug een kruisje met pinnen droeg aan een lintje en 
iedere keer als hij een baal bloem droeg, drukte dat 
in zijn huid. Dat moet vermoedelijk aan het eind van 
de negentiende eeuw hebben plaatsgevonden. Ik 
heb overigens nooit gelezen of gehoord dat dit een 
algemeen gebruik was bij leken; het zou de moeite 
waard zijn dat eens te onderzoeken. Mochten er on-
der de lezers verhalen bekend zijn, dan ben ik daar 
heel benieuwd naar.

Jeroen de Wit
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Bij gelegenheid van de opening van de Boekenweek 2020 houdt de Kloosterboekwinkel Wittem ook dit jaar een le-
zing. Op zaterdag 7 maart zijn in Wittem te gast tv-presentatrice en schrijfster Annemiek Schrijvers én leraar, dichter 
en aureur Hein Stufkens. 

Het duo houdt op deze middag bijbelteksten tegen het licht. De twee sprekers bevragen elkaar over wat zij vandaag 
de dag kunnen met deze teksten. Annemiek koos de citaten uit en ze legt daarbij haar ervaringen en vragen voor 
aan Hein. Het resultaat is een persoonlijke en inspirerende briefwisseling, waarin ze hun eigen wel en wee aan de 
orde stellen. 

Annemiek Schrijver is vooral bekend door de presentatie van geliefde televisieprogramma’s als De Verwondering en 
Het Vermoeden. Stufkens schrijft boeken op het grensvlak van spiritualiteit en psychologie. Hij woont en werkt in 
bezinningscentrum La Cordelle in Cadzand.

De Boekenweeklezing begint op 7 maart om 14.00 uur in de Kloosterbibliotheek Wittem. Na een pauze en signeer-
sessie is er vanaf 15.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen. Kaarten kosten 10 euro; ze kunnen worden gere-
serveerd via de receptie van Klooster Wittem (043 450 1741) of via info@kloosterwittem.nl

Overigens is het Boekenweekgeschenk dit jaar geschreven door Annejet van der Zijl. Bij een besteding van 12,50 
euro in de Kloosterboekwinkel ontvangt u het boekje gratis.

Pinksterlezing 
Naast de boekenweeklezing organiseert de Kloos-
terboekwinkel Wittem ook elk jaar een aanspre-
kende Pinksterlezing. Die vindt dit jaar plaats op 
zatedag 30 mei. Gastspreker is die dag de bekende 
pastor Marinus van den Berg, die zal spreken over 
het thema ‘Eenzaamheid omarmen’.  
 

Van den Berg, die ook regelmatig artikelen en co-
lumns schrijft voor het Gerardus Magazine van 
Klooster Wittem, is geestelijk verzorger/pastor met 
emeritaat; hij heeft veel mensen begeleid op het 
gebied van sterven, verlies en ziekte. Vanaf heden 
kunnen belangstellenden al kaartjes reserveren via 
de receptie van Klooster Wittem, 043 450 1741.

Met Annemiek Schrijver en Hein Stufkens

Boekenweeklezing: Lekenpraat!

Fietsvierdaagse naar 
Kruiswegpark in Roermond 
Liefhebbers van een fietspelgrimage kunnen van 2 
tot en met 5 juni meedoen aan een vierdaagse tocht 
van Wittem naar Roermond en terug. De tocht staat 
in het teken van kruiswegparken, naar aanleiding 
van het 100-jarig bestaan van het Kruiswegpark bij 
de Kapel in ’t Zand in Roermond. 
Elke dag wordt tussen de 40 en 60 kilometer af-
gelegd; de bagage wordt apart vervoerd. Er kun-
nen maximaal veertien personen deelnemen. 
De kosten bedragen 295 euro inclusief volpen-
sion. Tot 15 april kan men zich aanmelden bij:  
 nan.paffen@kloosterwittem.nl 
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Clemens Hofbauer is, na Gerardus, waarschijnlijk 
wel de meest bekende redemptorist. Dit jaar wordt 
zijn 200ste sterfdag wereldwijd gevierd. De gene-
raal-overste van de redemptoristen, pater Michael 
Brehl, heeft 2020 dan ook officieel uitgeroepen tot 
een jubileumjaar voor de hele kloosterorde. 

De populariteit van Clemens is met name in Oosten-
rijk zeer groot; hij is onder meer de ‘Stadspatroon 
van Wenen’. Daar wordt dan ook dit jaar een zeer 
uiteenlopend scala aan activiteiten georganiseerd. 
Uiteraard spelen de redemptoristen daarin vaak een 
grote rol, maar ook scholen, verenigingen, kunste-
naars en pelgrims werken volop mee. Vorige maand 
werd het jubileumjaar ingeluid met de presentatie 
van een speciale postzegel.

Eerst even een stukje geschiedenis. Johannes Hof-
bauer werd in Tasswitz geboren, gelegen in het 
huidige Tsjechië. Op jonge leeftijd stierf zijn vader. 
Hij wilde priester worden, maar zijn moeder kon 
de studie niet betalen. Na een voetreis naar Rome 
werd hij werkstudent en bakkersknecht in de Abdij 
Klosterbruck, dicht bij zijn geboorteplaats. Vanwe-
ge een oorlog trok hij zich terug als kluizenaar en 
toen nam hij de naam ‘Clemens Maria’ aan. Dank-
zij de hulp van weldoensters kon hij theologie gaan 
studeren in Wenen. Op een reis naar Rome kwam 
hij in aanraking met de redemptoristen en sloot 
zich, als eerste niet-Italiaan, bij hen aan. Van 1787 
tot 1808 was hij verbonden aan de St.-Bennokerk 
te Warschau. Hij begon er een armenopvang, een 
weeshuis en Latijnse school; hij droeg zorg voor de 
theologische vorming van kloosterlingen. Tussen-
door probeerde Clemens elders in Europa kloosters 
van de congregatie te stichten, vooral in Zwitserland 
en in Zuid-Duitsland. Deze pogingen mislukten de 
een na de ander. Vanwege de grote tegenslagen in 
zijn leven wordt hij ook wel de ‘patroon van hope-
loze zaken’ genoemd. Nog hopelozer werd het voor 
hem, toen Napoleon zijn klooster in Warschau op-
hief. Hij werd met zijn medebroeders weggejaagd. 

Clemens keerde terug naar Wenen en pakte daar 
zijn pastorale werk weer op. Hij verzamelde geleer-
den en kunstenaars om zich heen; kerkleiders en 
kroonprins Ludwig vroegen hem om advies en zo 
kreeg hij ook invloed op het verloop van het Weens 
Congres (1814-1815). Hij stierf op 15 maart 1820, de 
dag dat de redemptoristen officieel werden toege-
laten in Oostenrijk. Pater Clemens Maria Hofbauer 
werd in 1909 heilig verklaard. Zijn feestdag is op 15 
maart. 

Zoals gezegd: Oostenrijk gaat er een echt jubileum-
jaar van maken. Zo is er eind april een grote actiedag 
in Wenen, waaraan naar verwachting ook zo’n dui-
zend kinderen deelnemen. Verder wordt op die dag 
een nieuw beeld onthuld van de heilige. 

In maart en april komen de bakkers uit de stad in 
actie. Zij bieden dan een speciaal gebak aan, dat als 
het ware ook herinnert aan het oorspronkelijk be-
roep van bakkersknecht Clemens. Met de opbreng-
sten van de verkoop van het gebak gaan de bakkers 
een kinderhospice ondersteunen. Binnenkort, 14 
maart, wordt op initiatief van een pelgrimsgroep uit 
Noord-Oostenrijk, een nieuwe pelgrimsroute in ge-
bruik genomen, van Tasswitz naar Wenen. De route 
voert langs liefst dertig ‘staties’. In Retz wordt op de 
feestdag van Clemens officieel de Klemens-Maria-
Hofbauer-Platz geopend. Scholen in het hele land 
organiseren het hele jaar door pelgrimsdagen op 
plekken die een bijzondere rol hebben gespeeld in 
het leven van de heilige. 

In de laatste jaren van zijn leven was Hofbauer ook 
rector van de Ursula-kerk in Wenen, tegenwoordig 
onderdeel van de Weense muziekuniversiteit. Stu-
denten van de universiteit hebben nu een muziek-
vesper gecomponeerd, die op 13 maart rechtstreeks 
op radio wordt uitgezonden. 

Uiteraard zijn er in het feestweekeinde van 14 en 
15 maart op vele plekken in het land bijzondere vie-
ringen. Op zondag 15 maart wordt ’s ochtends een 
processie gehouden van de redemptoristenkerk 
Maria am Gestade naar de beroemde Stephans-
dom. Tijdens de viering daar houdt generaal-overste  
Michael Brehl de feestpreek.

Clemens Hofbauer wordt steeds populairder
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Als we de verhalen mogen geloven dan was, nadat 
Gerardus in 1904 heilig was verklaard, de Gerardus-
devotie in Wittem van meet af aan een daverend 
succes. Maar uit de kronieken blijkt dat die devo-
tie eigenlijk maar heel moeilijk op gang is gekomen. 
Pas ruim vijftien jaar na die heiligverklaring kwam 
er echt schot in. En dat had alles te maken met een 
aantal rigoureuze maatregelen die de redemptoris-
ten rond 1920 zelf namen om de verering van ‘hun’ 
heilige te bevorderen! Gerardus Majella werd in ja-
nuari 1893 zalig verklaard. Elf jaar later, op 11 de-
cember 1904, volgt dan de heiligverklaring. Om 11 
uur ’s ochtend werden overal de klokken geluid om 
het goede nieuws aan alle gelovigen mee te delen. 
Al vroeg in de ochtend was tijdens de missen aan 
de gelovigen verteld waarom het Gerardusbeeld in 
de kerk die dag feestelijk was versierd. En toen het 
klokgelui om 11.00 uur klonk, was de kerk helemaal 
gevuld om de nieuwe heilige aan te roepen. Dat was 
opmerkelijk, want in de jaren tussen de zalig- en hei-
ligverklaring speelde de verering van Gerardus he-
lemaal geen grote rol in Wittem. De deelname aan 
kerkelijke activiteiten rond Gerardus was wel bevre-
digend, maar niet zoals in later jaren. 

Ook in de jaren ná de heiligverklaring eind 1904 
bleef het in eerste instantie dus vrij rustig in Wittem. 
Wat heet? Toen een goed half jaar later een triduüm 
werd gehouden ter ere van de dan heilige Gerardus, 
klinkt er behoorlijk wat teleurstelling en kritiek door 
in het artikel dat de chronist van het klooster schreef: 
,,Heerlijk schoon was onze kerk voor het plechtig 
Gerardus-Triduüm versierd.” Maar, zo stelt de chro-
nist vast: ,,Bij de opening van het triduüm op 10 
juni 1905 om 18.00 uur ’s avonds was er bijna geen 
volk in de kerk! “ En het wordt nog erger: ,,De vol-
gende dag, Vigilie van Pinksteren, werd er om 5.30 
uur een hoogmis gehouden, die echter nog door 
geen 40 mensen werd bijgewoond. Die avond, om 
18.00, preekt pater Boomaars over Gerardus ’liefde 
voor het lijden’: alweder slechte opkomst! Toeval-
lig was een kleine processie uit het Duitse Call aan-
wezig, maar de banken waren niet eens bezet! Op 
Pinksterzondag was de kerk vol, maar grotendeels 
waren het bedevaartgangers van Langerwehe en 
Mechernich, ongeveer 450 tesamen in getal, die de 
kerk vulden…”. De schrijver stelt teleurgesteld vast, 
dat het contrast met het eerste triduüm – twaalf 
jaar eerder bij de zaligverklaring van Gerardus – erg 
groot was. ,,Wij kunnen niet zeggen van een schit-
terend verloop: veeleer moeten wij zeggen, dat de 
deelneming des volkes gering geweest is”. 

Uit de archieven blijkt dat er een aantal verklaringen 
zijn voor die tegenvallende belangstelling: er was 
om te beginnen weinig openbaarheid gegeven aan 
het triduüm, dat bovendien pas een half jaar na de 
heiligverklaring plaatsvond, en – waarschijnlijk het 
zwaarst wegend – Gerardus stond in die tijd simpel-
weg nog niet zo hoog in de belangstelling. Immers, 
ook in de periode tussen zalig- en heiligverklaring 
was er maar nauwelijks sprake van enige devotie 
voor Gerardus. Slechts heel langzaam trad er een 
verandering in. Mede omdat de verering van Ge-
rardus dan ook gestalte krijgt in andere delen van 
Nederland. In Amsterdam wordt in 1917 een goed 
bezocht driedaags kerkelijk feest gehouden, terwijl 
in Twente mensen uit de hele regio op de feestdag 
van Gerardus, 16 oktober, naar Overdinkel trekken. 
In Wittem wordt echter pas in juli 1919 de defini-
tieve aanzet gegeven tot een levendige devotie van 
Gerardus. Rector Wouters besluit dan namelijk een 
nieuw maandblad uit te geven ter ere van Gerardus 
én- zeer belangrijk in dit kader - ter ondersteuning 
van het missiewerk 
van de redemptoris-
ten in Brazilië en Su-
riname. In de jaren 
twintig en dertig werd 
de Gerardusdevotie 
namelijk vooral óók 
gebruikt om gelden te 
werven voor de mis-
sieactiviteiten van de 
redemptoristen. De 
‘missiebusjes’ getui-
gen daar nog van.

De officiële start van het Sint-Gerardusklokje is dui-
delijk nauw verbonden met de opbloei van de Ge-
rardusverering. Het nieuwe maandblad komt in ja-
nuari 1920 voor de eerste keer uit en er zijn dan al 
bijna 5.500 abonnees. In de loop van datzelfde jaar 
stijgt het aantal abonnementen tot liefst 13.000. 
Omdat het accent in dat eerste jaar nadrukkelijk 
wordt gelegd op de verering van Gerardus, is het 
ook wel logisch dat het maandblad een enorme im-
puls aan die devotie geeft. Dat wordt nog versterkt 
door het feit dat in juni van datzelfde jaar een Broe-
derschap van de H. Gerardus was opgericht. Dat was 
eerder ook al eens gebeurd, maar die was in 1915 
ter ziele gegaan. Maar deze nieuwe Broederschap 
wordt aangesloten bij de bestaande Aartsbroeder-
schap van de H. Gerardus, die met name in Italië een 
zeer grote aanhang heeft.

Hoe was ’t …. rond 1920
Gerardus-devotie komt op gang! 
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Het enthousiasme slaat plots in heel Nederland 
over. In oktober wordt de eerste ledenlijst aange-
legd voor de nieuwe Broederschap. Uiteraard prij-
ken de namen van de provinciaal overste en die van 
alle leden van de communiteit bovenaan. Maar ook 
valt op dat op die lijst hele gezinnen en zelfs hele 
families voorkomen. Waren er tot kort daarvoor op 
enkele plaatsen alleen nog maar kleine groepjes ac-
tief bezig met de Gerardusdevotie, nu er sprake is 
van een echte Broederschap kunnen al die krachten 
worden gebundeld. Eind 1920 telt de broederschap 
al 1400 leden. Dat aantal zal in de volgende negen 
jaar stijgen tot 32.000. Tegelijkertijd laat het aantal 
abonnementen van het ‘klokje’ een explosieve groei 
zien. Het ligt voor de hand dat er een verband be-
staat tussen die twee zaken en dat mensen die een 
abonnement hadden bijna ook automatisch lid wer-
den van de broederschap. 

De groei van de devotie werkt op alle fronten door. 
Er komen speciale gebedenboekjes en levensbe-
schrijvingen op de markt. En de redactie van het Ge-
rardusklokje brengt ook al snel een uitgave van een 
noveenboekje op de markt. Toch loopt nog niet al-
les van een leien dakje. In 1920 valt de feestdag van 
Gerardus, 16 oktober, op een zaterdag. Dat is een 
werkdag en bovendien één dag voor de verplichte 
zondagsviering. De paters gaan er vanuit dat het op 
die feestdag dan ook niet zo heel druk zal worden. 
Maar dan blijkt dat er op die zaterdagochtend om 6 
uur al heel wat mensen in de kerk zitten; dat zal die 
hele dag zo blijven doorgaan. Enig commercieel in-
zicht kan de paters van Wittem daarbij bepaald niet 
worden ontzegd! Om op die feestdag op zaterdag 
ook in de mis van 9 uur veel mensen naar de kerk 
te lokken, heeft men namelijk bedacht om die mis 
op te dragen ter intentie van het geestelijk welzijn 
van de abonnees van het Gerardusklokje. Uiteraard 
heeft men dat een maand eerder uitgebreid onder 
de aandacht gebracht van de lezers van het blad!

Een jaar later, als de feestdag op de gunstige zondag 
valt, neemt men verdere maatregelen. De zondag 
van tevoren worden de liederen voor Gerardus al 
uitgedeeld, zodat iedereen bij aanvang van alle mis-
sen weet wat er wordt gezongen. Thuis kan dan al 
flink worden geoefend in de voorafgaande week. In 
datzelfde jaar, 1921, gaat Wittem onverdroten voort 
op de Gerardusweg. Klooster Wittem heeft uit Rome 
een aantal relikwieën ontvangen. Zelateurs en ze-
latrices krijgen in januari al een brief met de mede-
deling dat iedereen die vóór Pasen op zijn minst 25 
nieuwe abonnees werft voor het Sint-Gerardusklok-
je, een kostbare ‘reliek van het Sint Gerardus-man-
na’ krijgt. De molen draait op volle toeren, kordaat 
wordt de Gerardusdevotie op bijna professionele 
wijze verder ontwikkeld. 

Weer twee jaar later, in 1923, wordt de wekelijkse 
Gerardusmis ingevoerd. Het aantal misintenties 
stijgt razendsnel: in 1919, één jaar voordat het Ge-
rardusklokje dus voor de eerste keer verscheen, 
waren het er 43, nu vijf jaar later zijn het 4602! Al 
die missen, de abonnementen op het maandblad 
en de giften vormen in die tijd een grote bron van 
inkomsten. Daar komen in de loop van de jaren tal 
van andere zaken bij: prentjes, medailles, beeldjes 
en andere devotionalia, die (tot in de jaren zestig) 
door de broeders van het klooster bij de ingang van 
het klooster worden verkocht!

In 1924 had Klooster Wittem flink wat problemen 
om de grote stroom Gerardusvereerders te verwer-
ken. Dat leidde tot een opmerkelijk besluit, dat tot 
de dag van vandaag stand heeft gehouden: de invoe-
ring van een octaaf. Dat gebeurde voor het eerst in 
oktober 1925. Om een te grote toeloop op de feest-
dag zelf te voorkomen, werden de mensen opgeroe-
pen om verspreid over de dagen van het octaaf naar 
Wittem te komen. Ondanks alle maatregelen loopt 
het op de feestdag zelf storm. Het is zó druk dat de 
communiegang grote problemen oplevert. Als men 
besluit om dan niet alleen in de kerk, maar ook in 
de Ronde Kapel de communie uit te delen, blijkt dat 
ook die maatregel nadelen heeft: de biechtstoelen 
zijn dan namelijk niet meer toegankelijk. En biech-
ten is voor veel mensen in die tijd bijna even belang-
rijk als het ontvangen van de communie. In de kro-
niek lezen we hij de terugblik op het Gerardusfeest 
1925 dan ook een opmerkelijk zinnetje: ,,Gelukkig 
dat het de laatste morgen van het octaaf aanhou-
dend regende, anders was de toevloed der mensen 
niet te overzien geweest” …

De Gerardusdevotie heeft dan definitief voet aan de 
grond gekregen!

Jef Brauers 
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Stichting Pelgrimswegen &  
Voetpaden 25 jaar jong
Pelgrimsdag met mini-symposium 

In het kader van het zilveren 
jubileum van de stichting Pel-
grimswegen en Voetpaden 
wordt op vrijdag 20 maart in 
Klooster Wittem de ‘Dag van 
de Pelgrim’ gehouden. Het pro-
gramma voor die dag voorziet 

onder meer in een pelgrimswandeling met pelgrim-
smaaltijd en een mini-symposium met een inleiding 
door Hella van der Wijst (foto).

Klooster Wittem is al vanaf de oprichting de thuis-
basis van de stichting. Niet alleen als vergader- en 
documentatieruimte, maar ook omdat enkele staf-
levedn al vele jaren als bestuurslid inhoudelijke on-
dersteuning verlenen.

De ‘Dag van de Pelgrim’ begint op 20 maart met een 
ochtendwandeling van ongeveer 8 kilometer rond-
om Wittem. De tocht start om 10.00 uur. De afslui-
ting met een pelgrimsmaaltijd is vanaf 12.15 uur in 
de kloosterrefter. Dit ochtendprogramma is inmid-
dels helemaal uitverkocht. 

Het mini-symposium vindt plaats in de Gerardus-
zaal en begint om 13.15 uur met een toespraak van 
voorzitter Henk Urlings over de geschiedenis van de 
stichting. Aansluitend volgt een inleiding door Hella 
van der Wijst over de ‘Spiritualiteit van het pelgri-
meren’. Ook vertellen enkele pelgrims over hun er-
varingen. Na een pauze met koffie/thee en vlaai be-
gint in de Kloosterbibliotheek en Gerarduszaal een 
pelgrimsmarkt. Het middagprogramma wordt mu-
zikaal opgeluisterd door troubadour Jos Meessen 
en het trio Mon Ame. De dag wordt om 17.00 uur 
afgesloten met een borrel. Deelname aan het mid-
dagprogramma kost 5 euro, ter plekke te betalen.

Het ochtendprogramma (wandeling plus maaltijd) is 
dus uitverkocht. Voor het middagprogramma aan-
melden kan nog: nan.paffen@kloosterwittem.nl.

Sint-Clara krijgt een herkansing
Toen ik zat na te den-
ken over een thema 
voor deze column, 
kwam er juist een te-
lefoontje vanuit het 
gemeentehuis van 
Vaals. De nieuwe 
burgemeester, Harry 
Leunessen, komt deze 
week met de carna-
valsverenigingen van 
Vaals en Vijlen te voet 
naar Wittem om een worst aan te bieden aan de 
H.Clara (of haar vertegenwoordigster Sint-Gerar-
dus) om goed weer af te smeken voor 14 maart, als 
de uitgestelde carnavalsoptocht wordt gehouden. 
Daarmee krijgt de heilige een herkansing, want vóór 
de eigenlijke carnavalszondag (23 februari) hebben 
zo’n tien carnavalsverenigingen - soms volledig uit-
gedosd of na een lange voettocht - tevergeefs het-
zelfde gedaan. Vanwege regen en storm is menig 
carnavalstocht letterlijk in het hemelwater gevallen. 
De H.Clara heeft haar oprechte excuses aangebo-
den voor dit ernstig falen. In een persbericht vanuit 
de hemel liet ze weten dat ze zich in de datum had 
vergist. Ze dacht dat de carnavalszondag op 30 fe-
bruari was. Zelfs de H.Gerardus had haar niet erop 
attent gemaakt, dat op aarde de maand februari dan 
al afgelopen was.

Een kleine troost was wel, dat zij had gehoord dat 
de vele carnavalisten niet alleen kwamen bidden om 
mooi weer, maar ook om gezelligheid ondanks alles, 
om een prettige onderlinge samenwerking en een 
optimistische levensinstelling. En dat is wél gelukt, 
heeft ze met genoegen vastgesteld. Daarom ook is 
geen enkele carnavalsvereniging op het idee geko-
men om de worsten te komen terugeisen. Trouwens: 
hadden ze dat wel gedaan, dan zouden ze bot heb-
ben gevangen. Want de nijvere Ageeth Potma was 
met al die worsten al meteen naar de voedselbank in 
Kerkrade gefietst om ze te offeren voor de arme me-
demens. U weet, dat de paters van Wittem zich strikt 
houden aan de strenge vastenregels.

Al die paters bidden nu vurig, samen met de H.Clara 
en de H.Gerardus, om mooi weer op 14 maart. En 
ze krijgen het nog veel drukker, want nu al hebben 
verschillende communicantjes, vaak in klasverband, 
zich gemeld om met een worst goed weer te komen 
afsmeken op hun grote feest in april of mei. En ook 
dan zullen zij bij deze heiligen bidden om een mooi 
en plezierig feest; en dat hangt echt niet af van het 
weer alleen.

Henk Erinkveld, rector



12

Niet alleen een haan op de torenspits!
Op de torenspits van kerkgebouwen zie je meestal 
een kruis en/of een haan. Dat dier heeft een rijke 
symboliek. Zo verwijst de haan in het christendom 
natuurlijk naar het verraad van Petrus. Toch is het 
gebruik om hanen op daken te plaatsen zelfs ouder 
dan het christendom. De haan is een alert dier. Hij 
heeft als eerste de nieuwe morgen in de gaten en 
kondigt die fier en onverstoorbaar van de daken. 
Dat vond men ook vóór het christendom al een te-
ken van hoop en een nieuw begin.

Maar op kerktorens kun je soms ook andere dieren 
en voorwerpen vinden. Zo vind je op lutherse ker-
ken vaak een zwaan. Die traditie zou voortgekomen 
zijn uit een uitspraak van Jan Hus, van wie de ach-
ternaam zoveel betekent als gans. Toen deze hervor-
mingsgezinde predikant in Praag op de brandstapel 
werd gezet, bracht hij nog uit: ,,Jullie verbranden 
een gans, maar er zal een zwaan uit zijn as herrij-
zen!” Volgelingen van Maarten Luther zouden die 
uitspraak een eeuw later op hem betrekken. 

Behalve een kruis en een haan kun je op veel kerk-
torens ook een bol vinden. De herkomst of beteke-
nis daarvan is niet heel duidelijk. Op de Sint-Petrus 
en Pauluskathedraal in Sint-Petersburg staat dan 
weer een engel en op de Martinikerk in Groningen 
een paard. In Ens gaan ze nog een stapje verder: 
dit dorpje in Flevoland heeft een paard met vissen-
staart op de spits!

INRI
INRI is de afkorting van 
het Latijnse opschrift ‘Ie-
sus Nazarenus, Rex Iudae-
orum’. Dat betekent ‘Jezus 
van Nazareth, koning der Joden’. Op veel afbeeldin-
gen van de kruisiging en op kruisbeelden vindt men 
deze afkorting boven het hoofd van Jezus Christus. 
Volgens het evangelie van Johannes zou Pontius Pi-
latus deze tekst echter in drie talen— Latijn, Grieks 
en Hebreeuws — boven de kruisbalk hebben laten 
opschrijven. Latijn, omdat dit de officiële taal van het 
Romeinse Rijk was. Grieks, omdat de vele buitenlan-
ders die naar Jeruzalem kwamen, Grieks spraken. En 
Hebreeuws, omdat de Romeinen de kruisiging als 
een waarschuwing voor anderen wilden stellen.

Het tragische leven van Soeur Sourire
Ooit gehoord van Jeannine Deckers? Waarschijn-
lijk niet. Ze is immers veel beter bekend onder haar 
zusternaam: Soeur Sourire. Jeannine Deckers kende 
een ronduit tragische levensloop, maar daarover zo 
meteen mee. Wat haar beroemd maakte was een 
wereldhit. In 1963 bestormde zij de hitlijsten met 
haar Dominique. Nu nog kunnen hele generaties de 
melodie van het liedje meeneuriën. 

Jeannine was zuster in het dominicanerklooster in 
Fichermont (Waterloo). Ze zong en componeerde er 
ook liedjes, waarbij ze zichzelf en haar medezusters 
begeleidde op gitaar. Eén van die liedjes, Domini-
que, werd als single uitgebracht door platenmaat-
schappij Philips. Het werd een wereldhit - zelfs num-
mer 1 in Amerika.

Het lied beschrijft het leven van Dominicus Guzman 
(1170-1221), de Spaanse stichter van de domini-
caanse orde. In opdracht van de paus trok Guzman 
onder meer naar Frankrijk om daar de confrontatie 
aan te gaan met de Katharen, een christelijke bewe-
ging die zich afzette tegen de rooms-katholieke Kerk. 

In 1967 trad Jeannine uit het klooster om zich hele-
maal te gaan wijden aan de muziek. Het werd geen 
succes. Feitelijk was de zingende zuster met haar 
ene hit een echte eendagsvlieg. Extra wrang voor 
haar was dat alle opbrengsten van de hit in al die 
jaren naar het klooster waren gegaan maar dat ze 
wel belasting daarover moest betalen. In de jaren 
zeventig kwam Jeannine opnieuw in conflict met de 
belastingdienst. Ze had samen met haar vriendin 
Annie Pecher een school opgericht voor autistische 
kinderen, maar het verleden bleef haar achtervol-
gen. 

Uiteindelijk liep haar leven dramatisch af. Samen 
met haar vriendin pleegde ze in 1985 zelfmoord 
door een overdosis slaappillen in te nemen. De 
twee vrouwen hadden van tevoren alles ingepakt 
en overal stond op een briefje precies wat ermee 
moest gebeuren. Het leven van Jeannine Deckers 
die 51 jaar werd, is later verfilmd. 
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