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Voorstudie van Charles Eyck voor een van de koepelschilderingen van de kloosterkerk te Wittem, met in het midden Sint
Paulus. In het bezit van het kloosterarchief CssR te Wittem.
J. Julicher, Eindhoven.

Veur Pap (gesjtorve op 10 juni 1987). Hai zooj dit gair
höbbe mitgemaak. Neet mit alles waat ich hiej sjrief zooj der
't èns zin gewais. Mit Mam en mit minnige an gère miens
hait der ein groot sjtök van de gesjiedenis van geluive en
kerk die in dit book waird besjreve zellef mitgemaak. En den
kiekse der allien anges taingenaan. Jaomer det ich det mit
Pap neet meer hob könne besjpraike. Ich waas der wiezer
van gewaore, al wore ver Ч zeker neet gans èns gewais. Mer
feng, zo es Pap gezag zooj höbbe: eder mot mer zelfwete
of't duuster of leech is.
Veur Mam, die Goddank nao zjwaor maondje weer gans biej
ós is. Mesjien zonger te wete haitse mich aangezat om oet
te zeuke mit waarver opvattinge ziej is grootgebrach en waat
dao aan in häöre laivestied is verangerd.
Tevens roep ik op deze plaats dankbare herinneringen op
aan prof.dr. M.Lemmen en prof.dr. J.Kahmann CssR, die
beiden een belangrijk aandeel hebben gehad in mijn theologische en pastorale vorming.
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VOORWOORD
"Me mósjing hillieje aaròffe die jee mierakel dunt"

In deze Kerkraadse volksspreuk ligt een theologisch en pastoraal probleem besloten.
Letterlijk verwijst deze spreuk naar de gewoonte om heiligenverering als een transactie te zien: devotie met hulp als tegenprestatie. En je bent natuurlijk niet verstandig
als je je heil zoekt bij een heilige waarvan geen wonderen bekend zijn. Later kreeg
de spreuk een meer algemene betekenis: je moet geen hulp zoeken waar ze niet is
te vinden of niet is te verwachten.
De beleving van heiligenverering als onderhandeling wordt door theologen en
pastores als problematisch gezien. Vaak legt men het probleem dan bij de mensen
die heiligen vereren. Het is overigens de vraag of hun handelwijze louter op transactie
is gebaseerd en of dat dan wel zo laakbaar is. Wat voor soort hulp en heil zoeken
mensen dan? Het leek mij terecht om het probleem ook eens te leggen bij initiators
van heiligenverering en bij degenen die voor pastorale begeleiding zorgdragen. Op
welke manier spelen ze in op een behoefte aan hulp en heil? Welke boodschap wordt
verkondigd? Is de verbinding van wonderhulp en devotie niet ook deels gelegd en
bevestigd in een jarenlange pastorale traditie? Confronteert zo'n volksspreuk het
pastoraat niet met zijn eigen verleden? Is derhalve deze spreuk niet minstens even
"volks" als "historisch-pastoraal"? En kun je zo'n spreuk beschouwen als een uiting
van creatieve receptie van verkondingspraktijk rond heiligenverering? Vragen te over.
Sommige komen in dit boekwerk meer uitgebreid aan de orde, andere wachten op
verder onderzoek. Uitdrukkingen in dialecten - en dat zijn toch veelal de dagelijkse
talen van "het volk" - zou men ook in theologische en historische wetenschappen
als bronnen kunnen gebruiken, zeker als men de feitelijke praktijk en beleving voor
het voetlicht wil halen.
Interesse in de geloofsbelevings-wereld van gewone gelovigen is een sterke
drijfveer geweest om me bezig te houden met de binnenkant van pastoraat rond bedevaart. De aanzet was gegeven toen ik me had verdiept in de historische achtergronden
van Wittern. Voor de verdere uitwerkingrichtingonderzoek naar pastoraal aanbod
en met name het gezangrepertoire heb ik van mijn promotor prof dr Ad В lijlevens
alle ruimte gekregen. Ik dank hem hartelijk voor de vele uren die hij heeft besteed
om consciëntieus mijn papieren te controleren. Stimulerend en bemoedigend was
hij wanneer ik niet vooruit meende te komen. Kritisch wanneer hij ondoordachte
visies of nader te verantwoorden uitlatingen las. Dat alles maakte de begeleiding soms
spannend Zijn steeds gastvrije onthaal schiep echter een sfeer waarbinnen veel kon
worden gezegd en bevraagd. Naar ik hoop stopt dit niet nu de begeleiding van dit
proefschrift is afgerond. Speciaal wil ik memoreren, dat hij ook tijdens de zware
lasten die het rectoraat van de UTP te Heerlen met zich mee bracht juist in de periode
van noodzakelijke fusering, steeds gewetensvol de begeleiding verzorgde.
Hartelijke dank ben ik verschuldigd aan dr B. Kahmann, die in de beginfase van
dit onderzoek lied-analyses nauwkeurig bestudeerde en van kanttekeningen voorzag.
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Bijzondere waardering heb ik voor dr J. Kahmann, die met belangstelling menige
analyse bestudeerde en becommentarieerde en ook meer in het algemeen adviezen
gaf bij de opzet van mijn onderzoek. Helaas heeft hij geen kennis meer kunnen nemen
van de afronding en er zijnfijnzinnigen rechtvaardig oordeel niet meer over kunnen
uitspreken. Dank zeg ik aan dr H. Manders die me met interesse volgde en met raad
bijstond bij de opzet van het evaluerende deel van dit proefschrift. Graag noem ik
prof dr L. Meulenberg die aanvankelijke plannen om het historische gedeelte breed
op te zetten uitvoerig bestudeerde. Hoewel de uitkomst van onze gesprekken misschien niet datgene was wat ik wenste en hem voor ogen stond, ben ik hem oprecht
dankbaar voor de tijd en betrokkenheid. Allen dank ik die me op een of andere wijze
inhoudelijke diensten bewezen. >.
Uiteraard zijn er velen geweest die voor mij van betekenis zijn geweest tijdens
de periode waarin ik dit proefschrift voorbereidde en tot afronding kwam. Het personeel van de bibliotheek en de repro-centrale gaf me steeds alle medewerking en humorvolle suggesties. Dit proefschrift is niet alleen de afsluiting van een onderzoek,
maar ook van mijn studie en werkzaamheden aan de UTP.
Een proefschrift schrijven is niet altijd even leuk. Door het onderwerp en door
andere motieven gedreven, wordt er menig uur aan besteed. Elianne, Judith, Mieke
en Thomas hebben behalve het plezier ook de schaduwzijde van dit werk meegemaakt
en me met milde spot en relativering terzijde gestaan. Had ik een kinderboek geschreven, als ik dat al zou kunnen, dan was het enthousiasme zeker groter geweest ...
Mijn moeder en meerdere andere familieleden hebben me gestimuleerd door
van tijd totrijdte vragen hoe het vorderde en of onderhand het bier nog niet koud
moest worden gezet en de "kaaj sjóttel" gemaakt Misschien heeft het allemaal wat
langer geduurd dan verwacht, mede door allerlei werkzaamheden die ik de afgelopen
jaren ook moest verrichten, maar nu is het dan bijna zover. Bij de technische afronding van dit werk heb ik op alle medewerking mogen rekenen van mijn zwager Joep
Julicher. Dank je wel!
Tot slot dank ik ook de Nederlandse Provincie van Redemptoristen voor hun
betrokkenheid bij dit onderzoek.
Mijn huidige collega's arbeidspastores in het bisdom Breda zullen zich wellicht met mij overigens - afvragen wat de actuele maatschappelijke relevantie van zo'n
onderzoek is. Dit vind ik geen eenvoudige vraag en ik ga ze hier ook niet proberen
te beantwoorden. We moeten er misschien maar een "(laat) avondgesprek" tijdens
onze jaarlijkse studiedagen aan wijden...
Een proefschrift is geen levenswerk, maar er zit toch een flink stuk van mijn
leven in en het zal in mijn leven een plaats blijven houden. Ik laad wellicht de schijn
op me dat ik een groot voorvechter ben van devoties en bedevaart, door er zoveel
aandacht en tijd aan te schenken. Voor degenen die me goed kennen en voor degenen
die dit proefschrift nauwkeurig lezen, zal duidelijk zijn, dat ik met belangstelling en
tegelijk kritische distantie volg hoe er in kerkelijk beleid en pastorale praktijk wordt
omgegaan met gelovigen die in bedevaart en devotie een eigen geloofsuiting vinden.
Etten-Leur, september 1993
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ALGEMENE INLEIDING
Voor we overgaan tot de presentatie van de resultaten van ons onderzoek naar
pastoraat en bedevaart bieden we ter algemene inleiding notities aan over de
directe en bredere achtergronden van dit onderzoek. De probleemstelling
wordt verhelderd en de operationalisering hiervan, die leidt tot concrete
vraagstellingen wordt kort beschreven. Het gehanteerde bronnenmateriaal
en de bijzondere aandacht voor gezangen eisen toelichting. We kunnen deze
algemene inleiding vervolgens afsluiten met notities over de gehanteerde
methode, de grenzen en beperkingen van dit onderzoek en de wijze waarop
de resultaten hier worden gepresenteerd.

1. Achtergronden van dit onderzoek
In 1981 organiseerde de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen
(= HTP; laten Universiteit voor Theologie en Pastoraat = UTP; sinds 1991 :
Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat=UTP) een speciaalcursus
voor pastores en andere belangstellenden over het thema volksreligiositeit.
In 1982 verscheen de HTP-studie Volksreligiositeit: uitnodiging en uitdaging,
waarin inleidingen van de speciaalcursus waren gebundeld, aangevuld met
enkele andere bijdragen tot dit thema (1). In internationale kring van theologen was dit thema sinds een vijftal jaren nadrukkelijk aanwezig. In de genoemde HTP-studie werd het thema onder andere vanuit aanzetten uit de
Latijnsamerikaanse en Franse contexten behandeld.
Het brede thema-veld volksreligiositeit werd enkele jaren later in de opzet
van een onderzoeksprogramma van de HTP toegespitst op bedevaart, als een
van de opvallende historische en actuele fenomenen van volksreligiositeit.
In dit onderzoeksprogramma Christelijke bedevaart: verschijningsvorm,
functies en pastoraaltheologische implicaties van een volbreligieusfenomeen
spelen naast de toespitsing op bedevaart ook andere methodische keuzes een
rol (2). Uit kennisname van recente ontwikkelingen in internationaal bedevaartonderzoek resulteerden de volgende methodische keuzes: nadruk op het
vergaren van empirische gegevens over bedevaartgangers in de actuele situatie (sociaal profiel, motieven, effecten, gedrag); toespitsing op één bedevaartoord, bestudering van meerdere facetten in relatie tot de sociaal-historische
context; multidisciplinaire aanpak; aandacht voor materiële sporen; het stellen
van vragen naar functies van bedevaart. Uit de benadering van pastoraaltheologie aan de UTP en de inbreng van de opstellers van het onderzoeksprogramma volgden verdere keuzes in opzet en uitwerking: verbinding van empirische, actuele gegevens met historische inzichten en theologisch-noimatieve
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waarderingen; aandacht voor de relatie tussen artes (ruimte, interieur, muziek,
voorwerpen), liturgie en pastoraat (3); weging van de gegevens op hun actuele pastoraaltheologische en pastorale relevantie.
Het onderzoeksprogramma bestond uit drie componenten: een liturgiewetenschappelijke, een sociaalwetenschappelijke en een pastoraaltheologische.
Binnen de liturgiewetenschappelijke component was een historische benaderingswijze opgenomen. In de loop van de uitvoering en ontwikkeling van het
onderzoeksprogramma werden ook andere theologische disciplines (zoals
exegese, kerkgeschiedenis, spiritualiteitsgeschiedenis, missiologie) bij de
uitwerking betrokken. De toespitsing op bedevaart werd later wederom verbreed naar andere aspecten van het thema-veld volksreligiositeit (4).
In 1984 werd ik aangesteld om de liturgiewetenschappelijke component
mede te ontwikkelen en uit te voeren. Er was gekozen voor de concentratie
op het bedevaartoord Wittern in Zuid-Limburg, waar de broeder-redemptorist
Sint Gerardus Majella wordt vereerd en waaraan jaarlijks ruim tweehonderd
duizend mensen een bezoek brengen (5). Voorafgaande aan verder wetenschappelijk onderzoek van deze plaats was er behoefte aan een brede inventarisatie en eerste analyse van historische en actuele gegevens met betrekking
tot deze bedevaartplaats. In 1986 verscheen hetHistorisch Repertorium met
betrekking tot Wittern ais bedevaartsoord, waarin ik een veelheid van gegevens over Wittern, Sint Gerardus Majella, de redemptoristen, bedevaart en
devoties en verbindingen met de maatschappelijke en kerkelijke contexten
geordend weergaf, bronnenmateriaal toegankelijk maakte, diverse bronnen
analyseerde en aanzetten tot verdere onderzoeksvraagstellingen leverde (6).
Ook de gestarte sociaalwetenschappelijke component van het onderzoeksprogrammarichttezich in eerste instantie op het bedevaartoord Wittern. De
hedendaagse bedevaartganger was met name object van onderzoek. Er werd
een proef-enquête gehouden en vervolgens een enquête met vragenlijsten
voorafgaande aan en na afloop van het bedevaartbezoek aan Wittern. Deze
enquête werd gehouden onder een klein deel van de bezoekers die jaarlijks
in georganiseerd verband een bedevaarttocht naar Wittem hielden. Later
werden de aldus verkregen gegevens aangevuld en uitgediept met behulp van
meerdere interviews. Op deze manier ontstond er enig zicht op motieven van
bedevaartgangers, effecten van een bedevaart op het welbevinden en op het
sociaal profiel van de hedendaagse bezoekers van Wittem in georganiseerde
bedevaartgroepen. Deze onderzoeksmethoden hanteerden de sociaalwetenschappers ook in Banneux en Lourdes (7).
Na afronding van de historisch-documentaire fase was een uitdieping van
de thematiek bedevaart vanuit de relatie liturgie en artes gepland. Ik richtte
mij met name op het gebruik van muziek en zang in het kader van bedevaart.
Vanuit de toespitsing op Wittem volgde in eerste instantie een verbreding
van het onderzoeksterrein naar het aandeel van redemptoristen in ontwikke-
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ling en gebruik van bedevaart- en devotieliederen in Nederland. Deze verbreding bleek moeilijk hanteerbaar vanwege gebrek aan vooronderzoek en geordend archiefmateriaal. Een korte rapportage van mijn onderzoek in deze richting heb ik gegeven in het artikel Bedevaart en zang. Een analyse van het
liedgoed van twee bedevaartoorden (8). Het liedgoed van Wittern in het kader
van de Gerardusdevotie was hiertoe in zijn totaliteit verzameld en geanalyseerd. De vraag naar functies van het liedgoed impliceerde situering van dit
materiaal in het geheel van liturgie en verkondiging. Andere liturgische gebruiksmaterialen en devotie-ondersteunende geschriften werden verzameld
en geanalyseerd. Er ontstond een beeld van de pastorale praktijk in en vanuit
Wittem in het kader van de Gerardusdevotie. Het erbij betrekken van ander
bronnenmateriaal leidde tot verbredingen in de optiek en vraagstellingen.
Mijn liturgiewetenscbappelijke onderzoeksaandeel waarin een historische
benadering was gekozen en waarbinnen de relatie tussen liturgie en artes in
het bijzonder werd bestudeerd, kwam in het bredere perspectief te staan van
een pastoraaltheologisch onderzoek naar pastoraat in en vanuit één bedevaartplaats.
Tot de directe achtergrond van dit onderzoek behoort ook mijn betrokkenheid bij pastoraal beleid en pastoraat te Wittem, met name in de periode 19821987 toen ik als pastoraal werker parttime in dienst was van de redemptoristen te Wittem. De relatie tussen het onderzoeksprogramma Christelijke bedevaart en de pastorale staf te Wittem lag overigens breder. Het onderzoek naar
pastoraat en bedevaart te Wittem is niet in opdracht van de redemptoristen
uitgevoerd, maar wel met hun belangstelling en ondersteuning. De ruimte
voor kritisch-wetenschappelijk onderzoek bleef bewaard. De methodische
concentratie op één bedevaartoord leidde niet tot een afsluiting voor de betekenis van onderzoeksgegevens voor andere pastorale contexten. De vraag
naar de actuele pastoraaltheologische en pastorale relevantie klonk steeds
door, mede vanwege het beleidsmatige interesse van de pastorale staf te Wittem en de leiding van de Nederlandse Provincie van de Redemptoristen.

2. Bredere achtergronden: wetenschappelijke aandacht voor volksreligiositeit en bedevaart
Nadat we kort de directe achtergronden van het onderzoek hebben toegelicht,
gaan we meer uitvoerig in op bredere achtergronden van het onderzoeksprogramma Christelijke bedevaart in het algemeen en ons onderzoek naar pastoraat en bedevaart in het bijzonder. De internationale aandacht voor het thema-veld volksreligiositeit, verweven met heroriëntaties in het historische
perspectief van meerdere wetenschappen en recente ontwikkelingen in bedevaartonderzoek bepalen de bredere achtergrond.
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We bespreken de brede achtergrond van dit onderzoek omdat het voor
de actuele pastoraal-praktische relevantie van belang is om bedevaart en
devotie in een breder kader te verstaan. Bedevaart en devotie zijn geen geïsoleerde geloofsuitingen en in het pastoraat dienen ze zich veelal in combinatie
met andere (volks)religieuze uitingen aan. De gelovigen waarmee pastoraat
in een bedevaartoord te maken krijgt, zijn - minstens wat Wittem betreft vaak ook in andere pastorale contexten (actief) aanwezig. We beperken ons
in het navolgende tot het aanduiden van belangrijke invloedslijnen en hebben
niet de pretentie een volledige bibliografische samenvatting te geven van de
omvangrijke internationale discussie over volksreligiositeit en daarmee verweven thematieken. In de directe weergave van invloedslijnen steunen we
vooral op de overzichten van een beperkt aantal auteurs, in de wetenschap
dat daardoor bepaalde benaderingen meer accent krijgen dan andere. We
kiezen deze auteurs vanwege het feit dat hun benadering aansluit bij de reflecties en suggesties die we aan het einde van dit onderzoek aanbieden. Overigens zijn de literatuurverwijzingen in het noten-apparaat deels ook als aanvulling op de directe weergave in de tekst te beschouwen.

2.1

Internationale theologische discussie over het thema-veld volksreligiositeit

"Gedurende zeer lange tijd is de volksreligiositeit in Latijns-Amerika geen
voorwerp van reflectie noch van discussie geweest. Het was een gewoon
gegeven binnen het christendom op het continent. Maar in de laatste drie
decennia is het voorwerp van aandacht en discussie geworden, zowel vanuit
de pastoraaltheologie als vanuit de sociale wetenschappen". Aldus start S.Galilea in 1980 zijn overzicht van de discussie over volksreligiositeit in de Latijnsamerikaanse theologie van de bevrijding (9). Deze constatering lijkt ook
te gelden voor de theologie-beoefening in westerse landen, met dien verstande
dat de aandacht voor het thema-veld volksreligiositeit hier vooral pas twintig
jaren later, omstreeks 1974, sterk werd geïntensiveerd (10). Daarbij waren
impulsen van de Franse kerkelijke en pastorale situatie met name van belang.
Wortels liggen overigens verder terug in de geschiedenis. In een overzicht
van de Franse discussie over volksreligie wijst B.Lauret op verschillende aanzetten in de jaren veertig van onze eeuw en op de invloeden van de veranderde positie van de rooms-katholieke kerk sinds de Franse Revolutie (11).
De geringe en vooral negatieve aandacht van theologen wordt ook door
N.Greinacher en N.Mette vermeld in 1986 (12). "Lange tijd overheerste in
de theologische reflectie en ook in de pastorale praktijk de opvatting, dat
volksgodsdienstigheid een nog niet "verchristelijkt" restant van bijgeloof en
godsdienstige onwetendheid is; sinds enigetijdis deze opvatting vervangen
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door een herwaardering, die ingang heeft gevonden in officiële kerkelijke
documenten: in de volksgodsdienstigheid treft men het geloof aan in een
historisch-concrete maatschappeüjk-culturele verschijningsvorm." (13)
In de jaren zeventig vindt er in Latijns-Amerika en in Frankrijk, maar
gelijktijdig of aansluitend ook in andere landen, een merkbare versterking
plaats van de positief-kritische aandacht voor het thema-veld volksreligiositeit. Theologen lopen daarbij niet voorop. Het zijn vooral volkskundigen,
kerk- en godsdienst-sociologen, antropologen en historici die vanuit hun
eigen optieken dit thema-veld onder de aandacht brengen. Zij prikkelen theologen en pastores tot nadere bestudering en als de theologische discussie op
gang komt, voorzien deze wetenschappen de discussie van historische verdieping en empirische specificeringen. In dit verband kunnen we met name wijzen op de inbreng vanuit de zogenoemde Nouvelle Histoire en haar vertegenwoordigers en de doorwerking van deze nieuwe benadering van geschiedenis
in meerdere wetenschappen (14).
Het is in kort bestek niet mogelijk om alle lijnen, invloeden, wisselwerkingen, methodische benaderingen, standpunten en waarderingen van de
internationale discussie over het thema-veld volksreligiositeit en de daarmee
samenhangende verschuivingen in wetenschappen die (elementen van) dit
thema-veld als object van onderzoek hebben, in een systematisch overzicht
onder te brengen. De inmiddels verschenen literatuur is daartoe veel te omvangrijk (15). Er komen tal van onderwerpen in ter sprake vanuit heel verschillende historisch-concrete situaties. Het thema-veld volksreligiositeit
wordt tevens in toenemende mate verweven gezien met fundamentele vragen
over christendom in zijn historische en actuele concretiseringen. In het onderstaande beperken we ons tot het trekken van hoofdlijnen in de theologische
discussie over volksreligiositeit. De vernieuwende inbreng vanuit andere
wetenschappen komt daarbij summier ter sprake. Vooraf gaan we in op de
gehanteerde terminologie.

Terminologie
Als men recht wil doen aan de historische dynamiek en de diversiteit van
benaderingen van de fenomenen die men onder de noemer volksreligiositeit
samenvat, is het niet mogelijk maar ook met wenselijk een nauwkeurige definitie te geven (16). Er worden meerdere termen gebruikt in de literatuur, die
elkaar ten dele overlappen zeker waar het gaat om de beoogde fenomenen,
maar vaak juist benaderingswijzen en waarderingen weerspiegelen of preciseringen voorstellen. Algemeen qua inhoud en gebruik zijn de termen volksgodsdienstigheid en volksreligiositeit (met hun gelijkgerichte termen in andere talen zoals religion populaire, popular religion, Volksreligiosität). Meer
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bepaald zijn termen als volkskatholicisme, gepopulariseerd katholicisme,
volksvroomheid, populare Frömmigkeit, religieuze volkscultuur.
Met de term volksreligiositeit kan het spanningsveld tussen geloof en
religie zoals dit onder andere door K.Barth en D.Bonhoeffer werd gemaakt,
in de fundamentaaltheologische discussie worden betrokken (17). De term
volksgodsdienst opent een breder veld van wederzijdse invloeden van christendom en inheemse godsdiensten, waarbij men zich in de discussie vooral
richt op de situatie in Derdewereld-landen (18). Anderen, vooral historici,
wijzen erop dat een dergelijk proces van wisselwerking ook in Europa heeft
plaatsgevonden bij de verschillende fasen van kerstening en men hanteert
dan vaak de analytische tweedeling volk - elite, die bij nader onderzoek weer
wordt genuanceerd (19). De term volksgeloof roept met name in oudere
volkskundige literatuur connotaties van bijgeloof en magie (vooral in een
agrarische cultuur) op (20). Deze negatieve bijbetekenissen speelden, zoals
Greinacher en Mette vermeldden, ook een rol in de negatieve houding van
theologen ten opzichte van geloofsuitingen die zich buiten of aan de rand van
de geldende officiële liturgie en kerkelijke leer bevonden (21).
De term volkskatholicisme specificeert de directe invloedssfeer en legt
nadruk op de betekenis van veranderende relaties tussen de rooms-katholieke
kerk als officieel instituut en lekengelovigen (22). Henau en De Clerq hebben
het onder de noemer volkskatholicisme over de volgende fenomenen: "allerlei
vormen van volksvroomheid zoals heiligenverering, bedevaarten, processies,
religieuze feesten, die de volkse spiritualiteit voeden. Verder geloofsopvattingen (bv. omtrent engelen en duivelen) die niet steeds in overeenstemming
zijn met de gangbare theologie, en morele normen die vaak afwijken van
officiële bepalingen en voorschriften. Tenslotte bepaalde verwachtingen ten
aanzien van de kerk waarbij niet zelden een latent (en soms ook openlijk)
conflict aanwezig is tussen het 'volk' dat een pyramidale en sacrale visie op
de kerk behoudt, en de clerus die een andere kerkopvatting probeert door te
drukken" (23). In deze omschrijving van de bedoelde fenomenen is de volgende driedeling gemaakt: uiterlijke vormgevingen, opvattingen en verwachtingen ten aanzien van de kerk als instituut. De omschrijving draagt de sporen
van de Franse discussie over volksreligiositeit omstreeks 1975. We bespreken
dit in het navolgende. Süss bespreekt meerdere typologieën van volkskatholicisme in Brazilië, waarbij de beoogde fenomenen veelal dezelfde zijn, maar
de optiek en waardering wisselen (24).
Het welbewust inspelen op een agrarische cultuur en het gericht hanteren
en transformeren van geloofsuitingen naar sterk aan het kerkelijk instituut,
ambt en sacramenten gekoppelde voorstellingen en uitingsvormen, zoals dit
door sommige auteurs karakteristiek wordt genoemd voor de negentiende
eeuwse ontwikkelingen, wordt onder andere door termen als gepopulariseerd
katholicisme en Popularisierung der Frömmigkeit uitgedrukt (25). Historici
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en antropologen met name hanteren de term religieuze volkscultuur om een
breder diachronisch en synchronisch onderzoeksveld aan te geven en religieuze uitingen in hun verwevenheid met culturele mogelijkheden van bepaalde bevolkingsgroepen te duiden (26). Sociaal-wetenschappers wijzen op
differentiaties binnen de algemene noemer "volk" naar groepen, categorieën,
belangen en posities en hanteren de term populare Frömmigkeit als koepel
(27).
F.bambert onderscheidt onder de noemer populare Frömmigkeit vijf
typen van uitdrukkingsvormen. Op de eerste plaats noemt hij traditionele
cultus- en geloofsvormen, die vaak verbonden zijn aan een agrarische samenleving en derhalve aan erosie onderhevig. Op de tweede plaats ziet hij marginale geloofsvormen en religieuze praktijken die al of niet te verbinden waren
of zijn met officieel-kerkelijke riten en leerstellingen. Op de derde plaats
situeert hij religieuze massa-fenomenen zoals bedevaarten en processies waarin mensen uit heel verschillende maatschappelijke groeperingen kunnen samengaan. Op de vierde plaats noemt hij de feestreligie rond overgangen in
de jaarcyclus en in de levenscyclus. Nauw verwant hiermee ziet hij een type
dat wordt gekenmerkt door een sterke gebondenheid met traditionele liturgische vormgevingen, een conserverend karakter draagt (28).
Fundamentele methodologische discussies hebben ertoe geleid dat binnen de volkskunde door meerdere beoefenaars van deze wetenschap sinds
de jaren zeventig zeer kritisch wordt omgegaan met de term "volk" (29). Deze
kritische noties worden ook voorgehouden aan antropologen, historici en
theologen (30). Termen weerspiegelen wetenschapstradities, benaderingswijzen, standpunten en vaak ook (impliciete of expliciete) waarderingen. Omdat
de term volksreligiositeit algemeen gebruikt en breed is en in literatuuroverzichten doorgaans wordt gehanteerd als koepelbegrip, houd ik deze term aan
voor een korte schets van lijnen in de internationale theologische discussie
over het hiermee aangeduide thema-veld.
In deze discussie is een drietal hoofdlijnen aan te wijzen die met bepaalde
taal- en cultuurgebieden zijn te verbinden: Latijns-Amerika, Frankrijk en
Duitsland. We gaan deze kort na en wijzen op de doorwerking van aanzetten
vanuit deze contexten naar andere taalgebieden, waarbij ook eigen invalshoeken ter sprake komen. De wijze waarop de discussie in de contexten van
Nederland en Vlaanderen wordt gevoerd, krijgt daarbij speciale aandacht.
Tot slot noteren we summier ontwikkelingen in de aandacht vanuit officieel-kerkelijke zijde voor het thema-veld volksreligiositeit.
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a. Latijns-Amerika
S.Galilea situeert de start van de discussie over volksreligiositeit binnen de
rooms-katholieke kerk en de pastoraaltheologie in Latijns-Amerika in dejaren
vijftig (31). L.Maldonado ziet een versnelling en versterking van deze discussie door de vergadering van de Latijnsamerikaanse bisschoppenconferentie
(CELAM) in Medellin in 1968 (32). Tien jaar later consolideerde de vergadering in Puebla de aandacht voor volksreligiositeit. Maldonado ziet twee motieven: "allereerst wilde de bisschoppenconferentie zich afzetten tegen een
eliüstische pastoraal, en ten tweede stelde zij zich teweer tegen een pastoraal
die was geënt op een sterk Europese, zelfs Noordeuropese cultuur. (...) De
eliüstische pastoraal was voortgevloeid uit een al te grote overheersing van
de gespecialiseerde bewegingen van de Katholieke Actie (...) en uit de wijze
waarop de toepassing van de liturgiehervorming werd doorgevoerd (...). Daarom is de opening naar de volksreligiositeit uiteindelijk een uitnodiging om
te komen tot een massa-pastoraal. (...) En in de volksreligiositeit zijn de massa's aanwezig. Daar bevindt zich de overgrote meerderheid van de bevolking,
althans in de traditioneel katholieke landen. (...) In de Latijnsamerikaanse
kerk vindt deze beweging naar de massa toe haar tegenhanger in die van de
basisgemeenten." (33) Sinds het Tweede Vaticaans Concilie en in LatijnsAmerika met name sinds Medellin wordt uitdrukkelijk gezocht naar een
synthese tussen het geloof en de inheemse culturen. Dit proces wordt wel met
de term inculturatie aangeduid (34). "En juist de volksreligie komt daarbij
naar voren als een breed, een overweldigend voorbeeld van een niet-negatief
syncretisme tussen evangelisatie van de volkeren en hun eigen culturen, hun
eigen voor-christelijke scheppingen, overleveringen en erfgoed" (35).
De nieuwe pastoraaltheologische reflectie, die werkt vanuit een interdisciplinaire context tracht reductionistische oordelen (bijvoorbeeld: hedendaagse
volksreligie is niets méér dan een terugkeer van het religieuze in de huidige
crisiservaringen) te vermijden, aldus Maldonado. Volksreligiositeit komt
"voor deze reflectie steeds duidelijker naar voren als een uiterst complexe
realiteit, waarin een groot aantal elementen te onderscheiden zijn. En hetzelfde kan gezegd worden van de werkelijkheid 'volk'" (36). Globaal bezien zijn
er in Latijns-Amerika twee interpretaüelijnen als het erom gaat te zeggen wat
men onder 'volk' verstaat, wie subject is van deze religiositeit. In de documenten van Medellin ziet men volk vooral als het arme volk, gemarginaliseerd en onderdrukt. In Argentinië met name hanteren kerkelijke leiders en
theologen een ander volksbegrip. Men ziet het als een totaliteit: een collectief
subject met een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. In de documenten van Puebla (1979) tracht de bisschoppenconferentie deze benaderingen
in een synthese bijeen te houden en volk in dubbele zin te verstaan. Hierop
aansluitend onderschrijft Maldonado de opvatting dat het begrip 'klasse' niet
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adequaat is om volksreligie in al haar uitingsvormen te begrijpen. "De grenslijn tusen volksreligie en officiële religie wordt mede bepaald door factoren
als ethnische en culturele identiteit, niet alleen door klassefactoren. Er bestaat
niet één enkele, onbeweeglijke volksgodsdienst. (...) De volksgodsdienst
varieert sterk al naar gelang de variërende cultureelhistorische omstandigheden" (37).
Met name in de theologie van de bevrijding is de aandacht voor volksreligiositeit op een positief-kritische wijze ontwikkeld. Galilea stelt dat de
aandacht van christenen voor het thema van de bevrijding en voor dat van
de volksreligiositeit gelijktijdig bestaan en ook samenvallen (38). Hij ziet
beide juist in hun combinatie als typische punten van de christelijke problematiek in Latijns-Amerika. "Degenen die subject van de bevrijding zijn - de
armen en onderdrukten - beleven gewoonlijk de volksreligiositeit. En deze
volksreligiositeit uit zich heel dikwijls in katholieke categorieën; het gaat om
een volkskatholicisme" (39). G.P.Süss wees hierop in zijn analyserende,
interpretatie-kritische en tot pastoraalstrategische keuzes leidende studie over
volkskatholicisme in Brazilië (40).
In een poging om de complexiteit van de volksreligiositeit te verhelderen
geeft Galilea aan waarover inmiddels consensus bestaat bij pastorale werkers
en theologen in Latijns-Amerika. Men is het eens over: de verwevenheid van
cultuur en religiositeit van het eenvoudige en arme volk; de belangrijke drijfveer die de ellende en armoede vormen; de historische oorsprongen. Consensus bestaat over de kerkelijke situatie: "het gaat om een katholicisme dat min
of meer aan de marge staat van de liturgie en de officiële pastorale directieven; een katholicisme dat weinig geëvangeliseerd is en dat in het algemeen
tekenen vertoont die wat decadent zijn - wat echter allemaal niet uitsluit dat
het bijzonder sterk en vasthoudend voortleeft tezamen met het vasthouden
aan typisch christelijke waarden (zoals ten aanzien van het leven, de dood,
de solidariteit, de betekenis van God enz.)" (41). Over de uitdrukkingsvormen
die men onder de noemer volksreligiositeit schaart is men het ook eens. Die
vallen vaak samen met de uitdrukkingsvormen van traditionele culturen:
"haar devotionalisme; haar aantrekkingskracht tot heilige plaatsen, dingen
en riten; de waarde van religieuze symbolen (van katholieke expressie), het
vertrouwen op God en zijn heiligen, van wie men soms een direkt handelen
verwacht; het humanisme en de broederschap in de menselijke betrekkingen,
enz..." (42).
Op basis van deze noties doet Galilea enkele globale constateringen.
Volksreligiositeit is in Latijns-Amerika diepgeworteld en actueel. Ze is zeer
complex. Ze is ook hoogst ambigu en een taxatie vanuit christelijke criteria
is een gecompliceerde aangelegenheid.
Galilea stelt dat er onder pastorale werkers en theologen ook een zekere
consensus is over het dynamisch en bevrijdend karakter dat in volksreligiosi-
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teit kan schuil gaan. Op dat punt komen theologie van de bevrijding en aandacht voor volksreligiositeit bijeen. Centraal staat de vraag of in volksreligiositeit krachten schuilgaan, die een positieve factor kunnen zijn in de bevrijding van armen. Vormen van volksreligiositeit worden geanalyseerd in hun
sociaal-historische context vanuit psychologische, sociologische, historische,
antropologische en theologische benaderingen. Men onderzoekt het functioneren van volksreligiositeit: waar werkt dit berustend, conformerend of ook
protesterend en bevrijdend? Welke aspecten van macht en onmacht spelen
er een rol in? Men komt zo bij de radicale vraag in hoeverre de Latijnsamerikaanse volksreligiositeit authentiek christelijk is.
Binnen het globale perspectief van een herwaardering van volksreligiositeit als concreet-historische uitdrukking van christendom en als potentiële
bevrijdende factor ziet Galilea verschillende accenten. Er is een culturele
stroming, die volksreligiositeit als wezenlijk onderdeel ziet van volkscultuur
en zodoende mede de kern vormt van de identiteit van een volk. Een andere
stroming benadrukt vooral de politieke factor in de praxis van bevrijding. Ten
aanzien van een potentiële bevrijdingskracht in volksreligiositeit stelt deze
stroming zich kritisch positief op. Ze hecht belang aan pastorale behandeling
en bewustmaking.
Theologen van de bevrijding stemmen overeen in het belang dat ze hechten aan het benaderen van volksreligiositeit als object van een bevrijdingsevangelisatie. Men onderkent bevrijdende krachten, expressies van eigenwaarde en identiteit, maar ook ontsporingen, vervreemding, misleiding en
manipulatie. "In ieder geval heeft de theologische en pastorale discussie rond
volksreligiositeit en de bevrijding al een belangrijke vrucht afgeworpen: de
evangelisatie in Latíjns-Amerika is zich van de eis bewust de uitingsvormen
en de symbolen van de godsdienst van het volk op bevrijdende wijze opnieuw
te interpreteren (Puebla, 469)" (43).
Samenvattend kan men zeggen dat vragen over volksreligiositeit in de
Latíjnsamerikaanse discussie in een breed maatschappelijk, historisch en
kerkelijk kader worden gesteld en dat bevrijdingstheologen tot een positief-kritische waardering komen vanuit verschillende invalshoeken. De institutionele kerk wordt hierdoor uitgedaagd kerk van het volk te worden,
hetgeen politieke keuzes impliceert en heroriëntatie in binnen-kerkelijke
vraagstukken (44).

b. Aanzetten vanuit de Franse context
We volgen hier het overzicht dat B.Lauret biedt van de discussie over volksreligie in Frankrijk vanuit de optiek van kerkpolitieke belangen. Aanvullende
optieken komen onder andere ter sprake in overzichten die zijn opgesteld door
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U.Altermatt, J.Duquesne, A.Rousseau en F.Boulard (45). De hele discussie
draait volgens Lauret om een oriëntatie van het kerkelijke handelen, voorzover haar sociale invloed afhankelijk is van instemming of afwijzing door
onderscheiden bevolkingsgroepen.
De historische condities voor deze discussie situeert Laurei in de posttridentijnse positie van de rooms-katholieke kerk, de nieuwe situatie na de Franse Revolutie en de pogingen van de kerk in de negentiende en begin twintigste eeuw om grote delen van de bevolking terug te winnen (te heroveren in
de toenmalige terminologie) voor een actief christendom. De katholieke actie
legde zich toe op kadervorming die het parochiële principe oversteeg. De
liturgische, bijbelse en katechetische vernieuwingsbewegingenrichttenzich
vooral op een sterkere deelname van gelovigen binnen het parochiële kader.
Tussen verkondiging en de wijze waarop traditioneleritenwerden verstaan
en gehanteerd, creëerde men aldus een spanningsveld, dat met de termen
evangelisering en sacramentalisering werd aangeduid.
Grote invloed oefende het boek La France, pays de mission van H.Godin
en Y.Daniel uit 1943 uit op de Franse kerk. Kerksociologische inzichten van
onder andere G. Le Bras werden toegepast. Men onderkende de situatie van
delen van de bevolking die door parochieel pastoraat niet (meer) werden
bereikt. Categoriaal pastoraat werd als antwoord gekozen op die situatie. In
tegenstelling tot de sociologische en missionaire uitgangspunten en doelen
van Godin en Daniel waren de liturgische, bijbelse en katechetische bewegingen meer restauratief van karakter. Zij wilden de hele breedte van de katholieke traditie opnieuw ontvouwen en toegankelijk maken. In deze periode speelde in het oecumenische gesprek de onderscheiding tussen geloof en religie,
die door Barth en Bonhoeffer werd gemaakt. Het persoonlijk, bewust gekozen
geloof zag men los van volkseritueleuitingsvormen. Men ging spreken van
bewust en volwassen christendom en daarmee werden uitingen van volksreligiositeit in een negatief en inferieur licht gesteld.
Om het terugwinnen van grote delen van de bevolking voor een actief
christendom te volgen, ontwikkelde de kerksociologie instrumenten om de
feitelijke situatie in kaart te brengen. De religieuze praktijk werd aan kerkbezoek afgemeten (46). Door de religieuze praktijk aldus in kaart te brengen,
schakelde men evangelisering en sacramentalisering gelijk. Dit riep later
onbehagen en vragen op.
De door de kerksociologische traditie verstrekte gegevens lieten onzekerheid bestaan over de mate van ont-christianisering. G. Le Bras zelf stelde in
1963 dat bisschoppen kerk en christendom hadden verwisseld en ontkerkelijking als ont-christianisering interpreteerden. Maar ook over de positieve mate
van christianisering in Frankrijk sinds Trente volgden relativerende studies
van onder andere J.Delumeau (47). Hij ziet een zekere autonomie van het
geleefde geloof van het volk ten opzichte van kerkpolitieke doeleinden en
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voorschriften in het pastoraat. Vanuit het relatief autonome geleefde geloof
komen uiteenlopende reacties op veranderingen in kerkelijke voorschriften
en pastorale praktijken.
Lauret bekijkt deze reacties onder de noemer "ritenstrijd". Deze problematiek was in Frankrijk al ruim voor het Tweede Vaticaans Concilie aanwezig
en speelde zich onder andere af rond vragen over plechtige communie en
vormsel. Later gaan S.Bonnet en A.Collin op dit probleem in (48) en ze hanteren daarbij het door A.van Gennep geïntroduceerde antropologische begrip
rite de passage (49). Tegenover pastores die aan de sacramenten van doop,
plechtige communie, vormsel en huwelijk een katechetische voorbereiding
met expliciete persoonlijke keuze willen verbinden, wijst Bonnet op de rol
en het belang van traditionele riten om geloof en geloofsoverdracht bij brede
lagen van de bevolking te verzekeren. In 1973 keert hij zich fel tegen deze
vernieuwingsgezinde pastores (50). Samen met het meer uitgebalanceerde
boekLe catholicisme populaire van R.Pannet uit 1974 (51) vormt de publicatie van S.Bonnet het hoogtepunt in een emotionele discussie in de Franse
kerk, aldus Lauret.
Pannet beschrijft in zijn boek volksreligie als een religie die sterk is gekoppeld aan familie, traditie en gevoel. Volgens Lauret hanteert Pannet een
nogal naïef romantisch volksbegrip, als hij ervan uitgaat dat deze religiositeit
uit het volk zelf voortkomt. Enkele jaren tevoren had Boglioni tijdens een
congres in Québec al een onderscheid gemaakt tussen religion populaire en
religion popularisée voor hettijdperkvan de middeleeuwen (52). Lauret wijst
erop dat Pannet zich niet afvraagt of hetgeen hij volksreligiositeit noemt
vooral een religiositeit is die in de negentiende eeuw juist door clerici aan
het volk is overgedragen en is gestimuleerd (53).
In de nieuwe ritenstrijd ziet Lauret twee uiteenlopende richtingen: een
conservatieve radicalisering, waarin men een volksreligie verdedigt die volledig is onderworpen aan onomstreden dogmatische en hiërarchische autoriteit;
en basisgemeenschappen, die vaak gekoppeld zijn aan een linkse (kerkpolitieke oriëntering en democratiseringsstreven binnen de kerk. Beide richtingen
vormen een minderheid. Het is duidelijk dat er geen eenvormige volksreligie
bestaat in Frankrijk (54). Men kan weliswaar gemeenschappelijke culturele
uitingsvormen hanteren zoals bedevaart, maar deze kunnen op heel uiteenlopende manieren worden gemotiveerd en beleefd. Het thema volksreligie wijst
volgens Lauret op het meer fundamentele probleem van communicatie en
macht in de kerk. Het gaat dan niet om een tegenstelling tussen leken en clerici, zoals het congres in Québec suggereerde en zoals Bonnet dat deed voorkomen, want elke groep enrichtingomvat haar eigen leken en pastores (55).
In de Franse aanzetten en discussie over het thema-veld volksreligiositeit
staan kerkbetrokkenheid en met name betrokkenheid bij liturgie en sacramenten centraal. Volksreligiositeit wordt hier object van onderzoek in een sterk
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op het kerkelijk instituut betrokken vraag naar toekomstmogelijkheden van
christendom. Het secularisatie-proces vormt het bredere kader waarbinnen
wordt nagedacht over het voortbestaan en de rol van kerk en christendom.
Antropologische en historische studies zorgden voor een verbreding van
het debat. Het debat werd gevoed door en leidde mede tot nieuwe aanzetten
voor een sociaal-historische en mentaliteitshistorische aanpak van het geleefde christendom, waardoor kerkgeschiedenis in een breder perspectief kwam
te staan (56).
Er is een belangrijk verschil tussen de aanzetten tot het debat in de Franse
en Duitse contexten. In Frankrijk kende men vanuit het verleden vormen van
vrijwilligerskerk en kernvorming van actieven. Men ging in het debat in de
jaren zeventig een volkskerkehjke pastoraal herwaarderen. In de Duitse context was er een negatieve houding ten aanzien van het volkskerkelijke model
gegroeid vanwege de gebondenheid aan staat en een bepaalde maatschappij-ordening. Vanuit die negatieve houding koos men in eerste instantie voor
de ontwikkeling van een keuze-kerk, die onafhankelijk en kritisch kon zijn.
In tweede instantie volgde een herbezinning op de positie en de eigen inbreng
van bredere lagen van de bevolking, die zich niet herkenden in een vrijwüligerskerk-type. In de Latijnsamerikaanse discussie speelden beide lijnen een
rol, zoals we hebben gezien, maar in een breed maatschappelijk kader.

с Meerdere sporen in het Duitse taalgebied
Direct na het Tweede Vaticaans Concilie zwengelde onder andere N.Greinacher de discussie aan over het parochiële organisatieprincipe en het gebrek
aan actieve gemeentevorming (57). De heersende volkskerkehjke structuren
zag hij als een kritiekloze koepel waarbinnen verstarring en centralisering
er mede toe bijdroegen dat mensen zich hiervan vervreemd voelden en christendom aan functie verloor binnen het leven van mensen. De geheel andere
historische ontwikkeling van het katholicisme in duitstalige gebieden vergeleken met Frankrijk droeg ertoe bij dat men hier andere problemen signaleerde. LMetz verdiepte de keuze tussen traditionele volkskerk en vernieuwende gemeente naar een bezinning op mogelijkheden tot een vernieuwing
van kerk samen met een bewustwordingsproces van het volk, zodanig dat
er een kerk van het volk zou groeien, waarin het volk niet object van zielzorg
maar subject van bevrijdend geloven werd. Metz sloeg een brug naar de Latijnsamerikaanse situatie door te wijzen op de noodzaak dat het volk greep
krijgt op zijn eigen geschiedenis en verhalen van lijden en bevrijdend handelen als analyse-sleutel gaat hanteren en verstaan als actualisering van de kritische kracht van de gevaarlijke herinnering, die in het christendom vervat ligt
(58). Later ontwikkelde men sociologische kerkmodellen om de positie van
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kerk in een geseculariseerde samenleving aan te geven. Metz spreekt dan van
volkskerk, keuzekerk en basiskerk. In het Nederlandse taalgebied had de
godsdienstsocioloog O.Schreuder al eerder de termen volkskerk en vrij willigerskerk naar voren gehaald (59). Het thema-veld volksreligiositeit valt niet
samen met deze sociologische kerkmodellen, al zijn er in de concrete historische contexten van Duitsland en Nederland wel hjnen te trekken naar de
wijze waarop het volkskerkelijke model functioneerde.
Mede vanuit de Franse discussie-aanzetten werd ook de thematiek verscheidenheid in kerkbetrokkenheid door pastoraalsociologen en theologen
bereflecteerd en men kwam met voorstellen voor een pastorale aanpak, zoals
een dubbele strategie, die zich zou richten op een brede laag van de bevolking
èn op kernvorming van zeer betrokken christenen (60).
Bijdragen vanuit volkskunde en liturgiewetenschap richtten zich met
name op de aandacht voorrituelenen het gebruik daarvan door onderscheiden
bevolkingsgroepen. Bedevaart en heiligenverering kregen hier veel nadruk
(61). Ook vanuit sociale wetenschappen en sociaal- historisch gericht onderzoek kwamen bijdragen die het thema-veld volksreligiositeit in bredere kaders
plaatsten (62). Bij de inhouden en het hanteren van het begrip "volk" werden
met name door volkskundigen indringende vragen gesteld (63).
Twee verzamelbundels uit 1979 maakten voor het duitstalige gebied de
tussenbalans op. Onder redactie van J.Baumgartner gingen vooral volkskundigen en liturgiewetenschappers in op de herontdekking van volksreligiositeit,
waarbij met name (kerkelijke)rituelenen de eigen creatieve receptie en deelname van bevolkingsgroepen werden besproken (64). Onder redactie van
K.Rahner werd de thematiek vooral vanuit de Latijnsamerikaanse discussie
in de bredere kaders van inculturatie en de relatie tussen theorie en praxis
besproken (65).

d. Opname van de discussie in andere taalgebieden
In Italië werkte vooral de beschouwing van A.Gramsci door, die in volksreligieuze uitingen de eigen wijze van bestaan van subalterne klassen zag uitgedrukt, in haar streven om haar culturele identiteit te behouden tegenover een
overheersende klasse. Historici en antropologen voerden de discussie over
volksreligiositeit aan (66). In Spanje en Portugal nam men mede vanwege
de historische en taaiverbindingen met Zuid-Amerika vragen uit de daar gevoerde discussie op (67). In het angelsaksische taalgebied waren het vooral
godsdienstsociologen die met typeringen aisfolkreligion, common religion
en civil religion de thematiek aansneden. Gerichtheid op het industrialisatie-proces en het ontstaan van de moderne arbeidersklasse leidde in
Groot-Brittannië vooral tot een sociaal-historische benadering. Historici en

28

antropologen waren hier wederom degenen die de discussie verder voerden
(68).
In het Nederlandse taalgebied werd het thema-veld volksreligiositeit vanuit meerdere invloedslijnen geïntroduceerd. Het Vlaamse tijdschrift Collationes besteedde in 1975 ruim aandacht aan vragen over volkskatholicisme,
vooral vanuit de Franse discussie (69). Vanuit antropologisch en missiologisch perspectief stelde M.Singleton in 1976 een rapport samen, waarin hij
een balans van voorstellingen en benaderingen opmaakte en een pleidooi
hield voor een dialogische benadering van godsdiensten van volken. Hij richtte zich met name op inheemse godsdiensten in Derdewereldlanden (70). In
1977 verscheen een thema-nummer van Tijdschrift voor Theologie, gewijd
aan volkskatholicisme, waarin meerdere aanzetten worden gebundeld en een
tussenbalans in de discussie wordt opgemaakt (71). Henau en De Clerq introduceren het thema vooral vanuit de Franse discussie-aanzetten en de Duitse
sociologische kerkmodellen (72). Schillebeeckx gaat in op fundamentele
vragen die worden gesteld als het gaat om een theologische beoordeling van
de waarde en functie van godsdienst van en voor mensen (73). Willems kiest
expliciet voor bewuste, geëngageerde, kritische en practiserende gelovigen
en legt nadruk op de bemiddeling van expliciete verkondiging (74). Haarsma
gaat in op het pastorale beleid in Nederland en Vlaanderen (75). Hij geeft
aan dat de term volkskatholicisme in de Nederlandse context heel andere
invullingen krijgt dan in de Franse of Latijnsamerikaanse contexten. Buitenof zelfs anti-kerkelijke uitingen van volksreligiositeit domineren niet in de
pastorale ervaringen in de nederlandstalige context. En de interpretatie van
volk als geheel van arme en gemarginaliseerde mensen is hier evenmin adequaat. Het zijn vaak trouwe kerkgangers die religieuze praktijken onderhouden, die (vroeger) door het kerkelijk gezag vaak zijn aanbevolen of goedgekeurd, die samen met andere groepen onder de brede noemer volkskatholicisme worden geschaard. De vraag van mensen om kerkehjke viering slechts
bij rites de passage interpreteert Haarsma als een restantkatholicisme, dat
niet gelijk is te stellen met een vanuit de Nederlandse katholieke emancipatietraditie uitbundig en veelvuldig uitgedrukt volkskatholicisme dat sterke bindingen heeft met de rooms-katholieke kerk als instituut. Het pastorale beleid
in Nederland en Vlaanderen is over het algemeen gekenmerkt door mildheid
en uitnodiging. Hij wijst op het inadequate kerkehjke en pastorale aanbod
dat niet aansluit bij vragen en behoeften van mensen en bepleit een pastoraal
van geleidelijkheid.
Verschillende nummers van het internationale theologische tijdschrift
Concilium brachten de thematiek volksreligiositeit vanuit meerdere geografische contexten en uiteenlopende vraagstellingen onder de aandacht (76). De
start lag vooral bij vraagstukken van liturgie en sacramenten. In 1986 werd
het thema in bredere kaders aan de orde gesteld. Ondertussen waren vanuit
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historische en antropologische zijde enkele uitgaven verschenen, die onder
andere ingingen op de wisselende verhoudingen tussen officiële voorschriften
en geleefd geloof en op de verwevenheid van volkse rituelen met culturele
verhoudingen. Van godsdienstfilosofische, fundamentaaltheologische en
missiologische zijde wordt het thema in toenemende mate onder de noemers
contextuaüteit en bevrijding behandeld (77). De beperkte optiek van verscheidenheid in kerkbetrokkenheid en uitdrukking daarvan bij rites de passage
blijft ook aanwezig in theologisch onderzoek in Nederland (78).
Behalve deze theologische publicaties verschenen er ook studies van
historici, antropologen en volkskundigen, waarin internationale invloeden
herkenbaar aanwezig waren (79).

e. Officieel-kerkelijke aandacht voor volksreligiositeit
In het geheel van de theologische discussie over volksreligiositeit hebben de
bisschoppensynode van 1974, de apostolische adhortaüeEvangeliinuntiandi
uit 1975, de aandacht voor het Heilig Jaar in 1975, het document Catechesi
tradendae, de vele reizen en toespraken van paus Johannes Paulus Π, de evan
gelisatie-campagne en de inschakeling van bedevaartplaatsen hierin veel
invloed (80). De officieel-kerkelijke aandacht ontwikkelt zich in de richting
van een beschermende en tegelijk corrigerende pastorale houding ten opzichte
van volksvroomheid. Daarbij worden politiek-economische belangen gro
tendeels buiten beschouwing gelaten en hanteert men een spiritualiserende
interpretatie van het begrip volk als armen en eenvoudigen (81). Toegesneden
katechese en een eenzijdig vastgestelde pedagogie van evangelisering zijn
de algemeenkerkelijke strategieën volgens Süss, waardoor de kerkelijke benadering van volksreligiositeit een instrumenteel karakter krijgt (82). De inzet
die vanuit de bisschoppenconferentie in Medellin werd gemaakt en die in de
theologie van de bevrijding verder werd ontwikkeld in de richting van een
kerk die opnieuw groeit vanuit de keuze voor de armen, lijkt steeds meer te
worden ontdaan van de politiek-economische en sociaal-culturele bevrijdingsperspectieven en verschoven naar een officieel-kerkelijke inpassing van
volksvroomheid en toeleiding naar het officiële aanbod van liturgie en sacramenten (83). Het thema-veld volksreligiositeit wordt met name onder het programma van een nieuwe evangelisatie gerangschikt en besproken. We komen
op dit alles terug in onze Nabeschouwing.
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12 Bedevaartonderzoek
Toenemende aandacht voor het thema-veld volksreligiositeit heeft er mede
toe geleid dat onderzoek naar bedevaart en heiligenverering is geïntensiveerd.
We beperken ons tot notities over recente verschuivingen in bedevaartonderzoek en gaan niet in op de rijkdom aan gegevens en inzichten die er in oudere
literatuur aanwezig is.
Kort na elkaar presenteerden Kl.Guth, P.Berbée en P.Post vanuit verschillende invalshoeken overzichten van het wetenschappelijk onderzoek naar
bedevaart (84). Dat bedevaart vooral door volkskundigen is onderzocht bleek
niet alleen uit deze overzichten, maar ook uit een drietal gebundelde bijdragen
van W.Brückner, G.Korff en M.Scharfe (85). Verder getuigen bijdragen aan
en bibliografische overzichten in verzamelwerken bij tentoonstellingen als
Wallfahrt kennt keine Grenzen (86) en 1000 Jaar Europese Bedevaart Santiago de Compostela (87) van het feit dat bedevaart vooral door volkskundigen,
vervolgens door historici en later ook door antropologen, sociaalwetenschappers en theologen is onderzocht. De veelheid van benaderingen en specifieke
invalshoeken komt ook tot uitdrukking in internationale bibliografieën en
lexica (88). Het valt op dat de aandacht met name uitgaat naar bedevaart in
het middeleeuwse West-Europa (89).
Guth, Berbée en Post komen op grond van hun overzichten tot gelijksoortige conclusies en wensen. De fase van omvangrijke inventarisatie-projecten,
vooral in duitstalige gebieden nadrukkelijk aanwezig (90), lijkt te worden
afgelost door studies van één bedevaartoord vanuit meerdere invalshoeken,
met oog voor een langdurige ontwikkeling, situering in de maatschappelijke
en kerkelijke omstandigheden (context), veranderingen van betekenissen en
verschuivingen van functies. Empirisch onderzoek naar gedrag en motieven
van bedevaartgangers en naar de sociale herkomst van bedevaartgangers is
nog weinig voor handen. Ook de drijfveren van organisatoren zijn nog weinig
verhelderd (91). Studies naar formele gedragsregels en handelingsstructuur
zijn onder andere gemaakt door H.Gemdt en I.Baumer, die daarmee een heel
eigen plaats innemen en verbindingen leggen met communicatie-theoretische,
linguisüeke en semiotische benaderingen van rituelen (92). Van belang blijft
systematisch onderzoek naar de materiële bedevaartcultuur, hetgeen in de
duitstalige volkskunde een lange traditie kent (93). Guth tekent daarbij aan,
dat de vanuit het verleden bewaarde verzamelingen van objecten weliswaar
van groot belang zijn, maar dat vragen naar functie en betekenis slechts gesteld en kunnen worden beantwoord, indien men materiële objecten onderzoekt in hun gebruikscontext en niet los daarvan (94).
Berbée geeft met zijn historiografische notities een schets van de relatief
geringe resultaten van bedevaartonderzoek in Nederland. Inventarisatie-stu-
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dies zijn weinig voorhanden (95). Studies over één bedevaartplaats gesitueerd
in de sociaal-historische context zijn er eveneens weinig (96). Hij gaat tevens
in op de vele terminologische problemen rond pelgrimage en bedevaart, die
vooral ook door Duitse volkskundigen aan de orde zijn gesteld (97) en stelt
voor om de term pelgrimage vooral te verstaan als juridische en spirituele
aanduiding, en de term bedevaart als handelingsbegrip.
De inbreng van theologische disciplines bij bedevaartonderzoek is klein
te noemen. Het is in dit verband tekenend dat het standaardwerk van B.Kötting, Peregrinano religiosa, in 1950 verscheen in een volkskundige reeks
(98). Aan de geringe aandacht van theologen is een negatieve lijn ten aanzien
van geloofsuitingen die zich lijken te onttrekken aan bijbels fundament en
rationele verantwoording mede debet (99). Verder is er sprake van een zekere
normatieve verkaveling van onderzoeksvelden en onderzoeksobjecten, zodanig dat bijvoorbeeld kerkgeschiedenis en liturgiewetenschap zich in het verleden meer bezig hielden met de kerkinstitutionele hoofdstroom en uitingen
als bedevaart en heiligenverering (met name voor zover ze zich buiten de
officiële liturgischerichtlijnenbewogen) door (religieuze) volkskunde werden
bestudeerd ( 100). Het omvangrijke debat onder de noemers volksreligiositeit,
evangelisatie en inculturatie heeft er echter mede toe geleid dat de theologische belangstelling voor bedevaart toenam. Ook de hernieuwde aandacht voor
de antropologische basis van liturgie en voor lichamelijkheid, symboliek en
rituelen heeft een theologische aandacht voor geloofsuitingen als bedevaart
en devoties gestimuleerd (101).

3. Probleemstelling en operationalisering
Guth en Berbée geven aan dat het onderzoeksaccent is verschoven (en volgens hen ook dient te verschuiven) van inventarisatieprojecten van bedevaartoorden richting bedevaartganger en zijn/haar gedrag, motieven en beïnvloeding door organisatoren. Guth haalt het belang van onderzoek naar de materiële bedevaartcultuur naar voren. In navolging van W.Frijhoff ( 102) beklemtoont Post de vraag naar de functies die een bedevaartoord en een bedevaarttocht vervullen. Bij de functie-vraag spelen meerdere factoren een belangrijke
rol: sociaal-historische context, houding van kerkelijke leiding, relatie tot
andere geloofsuitingen, wisselwerking tussen maatschappelijke processen
en spiritualiteitsgolven.
Het belang van deze verschuivingen in bedevaartonderzoek is duidelijk.
Toch meen ik dat juist van pastoraaltheologisch oogpunt nog andere dan
bovengenoemde vragen moeten worden gesteld. Nadruk op de bedevaartganger (motieven, gedrag, herkomst) in het onderzoek geeft aanleiding tot vragen
bij de wijze waarop deze pastoraal wordt bejegend in zijn algemeenheid, maar

32

ook concreet in deze of gene bedevaartplaats. In bedevaartonderzoek legt men
relatief weinig nadruk op de pastorale praxis in en vanuit een bedevaartplaats.
Deze studie van Pastoraat en Bedevaart maakt juist een zich ontwikkelende
pastorale praxis in één bedevaartoord tot centraal onderzoeksobject. Hoe zag
en ziet pastoraat in bet kader van bedevaart er feitelijk uit? Welke waarden
en normen worden daarin overgedragen? Op welke gelovigen is dit gericht?
Welk(e) kerkmodel(len) speelt/spelen er een belangrijke rol in? Hoe ontwikkelt zich het pastoraat in en vanuit een bedevaartplaats? Welke mogelijkheden
zijn er in de huidige situatie en gericht op de toekomst? Behalve de vraag naar
een geheel van criteria om tot een weloverwogen theologische waardering
te komen van geloofsuitingen als bedevaart (103), ligt er een taak voor pastoraaltheologisch bedevaartonderzoek in het stellen van vragen rond de concrete
pastorale praxis.
Volksreligiositeit en bedevaart als belangrijke uitingsvorm daarvan vormen een probleem voor het pastoraat en voor pastores (104). Interessant in
dit verband is het resultaat van een onderzoek van G.Korff uit 1970 naar de
actuele situatie van heiligenverering (105). Aanvankelijk benaderde hij pastores als informanten om meer te weten te komen over de mate waarin in hun
werkgebied heiligenverering een actuele zaak was. Gaande het onderzoek
werden de pastores ook object van onderzoek, toen bleek hoe bepalend hun
opstelling ten aanzien van heiligenverering was voor de mate waarin deze
geloofsuitingen zich binnen of buiten hun blikveld voltrokken. Korff registreerde zo de verschillende opvattingen van pastores en het bleek dat bedevaart en heiligenverering een problematische geloofswijze opriepen in de
ogen van meerdere pastores.
In de theologische reflectie op de vraag naar verantwoord pastoraat in
het kader van bedevaart zal doordenking van de feitelijke, concrete en zich
in de tijd ontwikkelende pastorale benadering een rol spelen. Vanuit deze
vragen problematiseren we het pastorale handelen zelf. Hoe is er in het verleden gehandeld en waarom? Tot welke praktijk heeft dit geleid? Hoe kan men
daarmee verder?
Er zijn relatief weinig pastoraaltheologische onderzoeken gedaan naar
bedevaart, die juist het pastoraat zelf in en vanuit een specifieke plaats als
object van onderzoek nemen. De onderzoeken die er zijn, beperken zich veelal tot de situatie op het moment van onderzoek of tot enkele onderdelen in
het pastoraat. We kunnen bijvoorbeeld wijzen op studies van A.Leysen,
A.Lantin en P.Robbrecht over bedevaart in Scherpenheuvel (106). A.Cabès,
J.Craeynest en G.Dohmen gaan in op aspecten van Lourdesbedevaart (107).
J.Bommer noteerde enkele inzichten en wensen met betrekking tot de relatie
tussen volksreligieuze uitingen en een dynamische geloofsgemeenschap
( 108). Elk van deze studies draagt belangrijke bouwstenen aan. Ons is echter
geen studie bekend, die pastoraat en bedevaart vanuit een specifieke bede-
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vaartplaats in hun historische ontwikkeling naar vormgeving en veranderingen van verkondigingsinhoud beschrijft. Deze leemte willen we met ons
onderzoek enigszins vullen.
Pastoraat in het kader van bedevaart in zijn totaliteit onderzoeken is een onmogelijke opgave. Er zijn zeer veel bedevaartplaatsen en pastoraat dat daar
werd en wordt beoefend is vermoedelijk zeer divers (zowel diachroon als
synchroon). In plaats van een inventariserend geografisch omvangrijk onderzoek kiezen we voor toespitsing op één lokatie. Men kan dit een omvangrijke
case-study noemen. Deze toespitsing brengt tevens afbakeningen met zich
mee wat betreft tijdsspanne, sociaal-historische context, dragers van pastoraat
en bezoekers van het bedevaartoord. Wij kiezen voor de lokatie Wittem. Daar
hangen de devotie tot Sint Gerardus Majella en de bedevaart naar deze plaats
nauw samen. Verder is er een afbakening vanwege het feit dat het pastoraat
hier steeds is gedragen door paters en broeders redemptoristen (in en vanuit
het klooster). Deze toespitsing brengt met zich mee, dat we een bepaald type
bedevaartplaats onderzoeken, dat overigens veelvuldig voorkomt: bedevaart
naar een congregatie-heilige in een cultusplaats die wordt beheerd door een
religieuze congregatie met nationale en internationale verbindingslijnen
(109).
Echter, pastoraat in één bedevaartplaats in zijn geheel onderzoeken is
eveneens een omvangrijke opgave. De directe pastorale contacten in heden
en verleden onttrekken zich bovendien aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar pastoraat in een bedevaartplaats vraagt verdere afbakeningen
wil het werkbaar zijn. Wij richten ons op materiële sporen en met name op
schriftelijk vastgelegd materiaal als indicatoren voor verschijningsvorm,
inhoudelijke verkondiging, functies en algehele ontwikkeling van pastoraat
en bedevaart in en vanuit deze plaats.
Deze keuze impliceert een zekere eenzijdige bronnenkeuze, namelijk
bronnen die zijn opgesteld door (of vanuit het gezichtspunt van) de lokale
pastorale leiding. Bronnen - voor zover ze er zijn - van de zijde van deelnemende gelovigen laten we grotendeels buiten beschouwing. Daarmee laten
we ook de vraag naar de receptie van het aanbod en de wisselwerking tussen
aanbod en deelname (in inhoudelijke, kwalitatieve zin) grotendeels buiten
beschouwing. Daar waar bronnen van de pastorale leiding melding maken
van de receptie van het pastoraat of daar waar deze bronnen "suites" vertonen,
zijn (indirecte) gegevens op te diepen over de receptie (110).
Er dienen zich minstens twee onderscheiden soorten bronnen aan in het
geval van Wittem: bronnen óver de devotie tot Gerardus en de bedevaart naar
Wittem en bronnen vóór deze devotie en bedevaart. Deze tweede soort bronnen kunnen we gebruiksmateriaal noemen. Het gaat dan om liturgisch gebruiksmateriaal en om devotie-ondersteunende, vroomheidstimulerende ge-
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schriften. In feite gaan beide aspecten (informatie over en materiaal ten gebruike tijdens bedevaart en devotie) vaak samen in een en dezelfde bron,
soms redactioneel gescheiden.
Het vraagstuk van pastoraat in het kader van bedevaart pakken we derhalve aan door toespitsing op één lokatie en daarbinnen door toespitsing op het
pastorale aanbod in ontwikkeling, voor zover dit door onderzoek van schriftelijk vastgelegd materiaal valt te reconstrueren en inhoudelijk te analyseren.
Het schriftelijke materiaal over het pastoraat geeft vooral informatie over
formele, organisatorische aspecten. Beleidskeuzes en motieven van de pastorale leiding komen hierin ook - soms impliciet - ter sprake. Het schriftelijke
materiaal voor het pastoraat biedt de mogelijkheid om het proces van inhoudelijke verkondiging in beeld te brengen en te systematiseren. Daarnaast
vormt het gebruiksmateriaal de concrete neerslag van pastoraal beleid en
motieven van de pastorale leiding ter plaatse. Beide invalshoeken werken we
in ons onderzoek uit en brengen we met elkaar in verband.
De centrale - drieledige - vraag voor ons onderzoek is:
a. hoe zag en ziet het pastorale aanbod in het kader van de devotie tot Sint
Gerardus Majella en de bedevaart naar Wittern eruit?
b. welke geloofsvoorstellingen liggen besloten in de inhouden van het pastorale aanbod?
с welke suggesties en aanbevelingen zijn op basis van dit onderzoek te doen
met betrekking tot pastoraal beleid en pastoraalliturgische praktijk in dit
bedevaartoord?
Deze drieledige vraag hebben we in de volgende concrete sub-vragen ge
splitst om tot een werkbare aanpak te komen.
Het schriftelijke materiaal over de devotie tot Gerardus en de bedevaart naar
Wittem bevragen we met name op gegevens over de formele, uiterlijke kanten
van het pastorale aanbod en de daarmee corresponderende kwantitatieve kant
van deelname aan dit aanbod. Welke ontwikkeling kent de Gerardusdevotie
te Wittem? Hoe is de bedevaart naar Wittem ontstaan en hoe heeft deze zich
ontwikkeld, in organisatorisch opzicht, qua aanbod en deelname? Welke rol
speelde de pastorale leiding? In welke lokale kerkelijke en maatschappelijke
context vond deze ontwikkeling plaats en zijn er bredere invloedslijnen aan
te geven?
Aan het schriftelijke gebruiksmateriaal stellen we de volgende vragen:
welke geloofsvoorstellingen liggen hierin besloten, welk type gelovigheid
bevestigt of/en bevraagt dit materiaal, welk proces van inhoudelijke verkondi
ging blijkt hieruit? Met andere woorden: welke waarden en normen wil het
aanbod overdragen, bevestigen, bevragen, veranderen? Binnen welke collec
tieve mentaliteit kunnen we dit materiaal met zijn inhouden situeren?
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Juist vanuit de actuele situatie zal de vraag worden gesteld naar de actuele
pastorale relevantie van dit onderzoek. Het zwaartepunt van ons onderzoek
ligt echter in het schetsen van een ontwikkeling vanuit het verleden en niet
in het doorlichten van de actuele situatie vanuit vele invalshoeken. Een complicerende factor vormt tevens het gegeven, dat de ontwikkelingen in pastoraat en bedevaart te Wittern doorgaan, terwijl het onderzoek bezig is. De
vraag naar de actuele pastorale relevantie vertalen we derhalve naar een meer
bescheiden niveau. Welke suggesties en beleidsvragen kunnen we formuleren
ten behoeve van het pastoraat en het pastorale beleid in en vanuit Wittern als
centrum van Gerardusdevotie en bedevaartplaats? In hoeverre zijn deze suggesties en beleidsvragen ook van breder belang en kunnen we de lokaal-specifieke aspecten overstijgen?

4. Benodigde en beschikbare bronnen
Eerst gaan we kort in op het gehanteerde bronnenmateriaal in het algemeen.
Vervolgens lichten we de bijzondere aandacht voor gezangen toe.

4.1 Over de bronnen in het algemeen
Zoals gezegd, maken we een onderscheid tussen schriftelijk materiaal óver
en vóór het pastoraat in en vanuit Wittem in het kader van bedevaart en devotie.
Documentatie over Wittem, de activiteiten van redemptoristen in en in
relatie tot Wittem, ontstaan en ontwikkeling van de Gerardusdevotie en bedevaart naar Wittem, relaties tot de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen heb ik met name verspreid gevonden in verschillende archieven en meerdere publicaties van redemptoristen, die vooral op interne verspreiding waren
afgestemd. Daarnaast zijn er relevante publicaties van vooral historische aard
door niet-redemptoristen, waarin incidenteel of zijdelings informatie is aan
te treffen met betrekking tot ons onderwerp. Het meeste van dit materiaal heb
ik verzameld en geordend in het Historisch Repertorium. Op basis van deze
eerste verzameling verrichtte ik aanvullend archief- en literatuuronderzoek.
Het gaat hier vaak om lokale bronnen. Deze kennen weinig distantie. Dit
heeft voor- en nadelen wat betreft de informatie-waarde. Als we in de lijn
van heroriëntaties in verschillende wetenschappen oog krijgen voor de dialectiek tussen voorgeschreven orde en geleefde praktijk, ontstaat de behoefte
aan bronnen die dichtbij de geleefde praktijk staan. Het gaat hier ook meerdere malen om seriële bronnen (111). Deze bieden de mogelijkheid om ontwikkelingen van dichtbij en gedurende een bepaalde tijdsspanne nauwkeurig te
volgen.
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De beschikbare en gehanteerde bronnen zijn veelal vervaardigd vanuit
het gezichtspunt van de redemptoristen (de lokale pastorale leiding). Wens,
voorschrift en feitelijke praktijk gaan hierin samen. Wat wel of niet bewaard
bleef in archieven is bepaald door richtlijnen binnen de congregatie en door
persoonlijke interesse van archiefbeheerders en Chronisten.
Beschikbaarheid was vooral een probleem voor de materialen die werden
samengesteld met het oog op gebruik in het pastoraat door voorgangers en
andere gelovigen. Archiefonderzoek leidde tot een inventarisatie van materialen die voor sommige onderdelen zeker representatief, zoniet volledig kan
worden genoemd. Andere onderdelen zoals preekschetsen, provisorische
schema' s voor programma' s van bedevaartgroepen en voor onderdelen daarin, prentjes en andere devotionalia zijn vermoedelijk slechts beperkt bewaard
of zó verspreid, dat inventariseren zeer tijdrovend is. Schriftelijk vastgelegde
gebruiksmaterialen ten dienste van bedevaart en devotie te Wittern, die als
bronnen zijn gebruikt in dit onderzoek, zijn bijvoorbeeld: orden van dienst,
teksten en gezangen voor vieringen, gebedsintenties, pelgrimsboekjes, gebedenboekjes, noveenboekjes, orden van dienst en materiaal voor bepaalde
rituele handelingen (bv. zegeningen), preeknotities, instructieve teksten (met
het oog op gedrag, houding en mentaliteit van bedevaartgangers), populariserende hagiografie, tijdschrift.
Onderzoek van dit soort materiaal blijft veelal achterwege in gangbaar
liturgiewetenschappelijk, kerkmuziekwetenschappelijk en kerkhistorisch
onderzoek. In een programmatisch ontwerp van een omvangrijke multidisciplinaire aanpak van Frömmigkeitsgeschichte noemt B.Jaspert naast andere
belangrijke bronnen juist ook het veelvuldig verspreide gebruiksmateriaal
voor pastoraat en geloofsoverdracht (112). Het onderzoek naar pastoraat en
bedevaart aan de hand van een inhoudelijke analyse van gebruiksmaterialen
kunnen we als een bouwsteentje in het veelomvattende ontwerp van Jaspert
verstaan. We kunnen onze aanpak een historisch gerichte empirisch-liturgiewetenschappelijke benadering noemen (113).

4.2 Bijzondere aandacht voor gezangen
De bijzondere aandacht voor het gezangrepertoire in het kader van dit onderzoek naar pastoraat en bedevaart vraagt om toelichting. We hanteren daarbij
een positief en een negatief argumentencluster.
Bedevaart- en devotie-gezangen worden veelvuldig gebruikt, veelal gedurende een lange periode. Ze hebben hun (vooralsnog niet nader bepaalde) weerslag op geloofsbeleving en geloofsvoorstellingen van gebruikers en ze zijn
een neerslag van normatieve visies van de pastorale leiding. Gezangen combi-
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neren meerdere expressie-mogelijkheden: tekst en melodie worden in een
gezamenlijke handeling (het samenzingen eventueel tijdens het houden van
een processie) voltrokken. Sommige gezangen zijn een ritueel op zichzelf.
Gezangen kunnen ook een symbolische functie vervullen, bv. als expressie
en voeding van een collectieve identiteit Ze kunnen groepstradities markeren.
In en door gezangen vindt verkondiging plaats. Dit inzicht is in de reformatorische traditie steeds aanwezig gebleven (114). In derooms-katholieke traditie
waardeerde men volkszang vaak slechts als bijkomstigheid, opvulling, versiering en middel tot deelname (115). Die waardering sluit echter niet uit dat
de gebruikte gezangen feitelijk een geloofsvormende invloed hadden en hebben. De theologische onderschikkende waardering van volkszang ten opzichte
van gregoriaans en polyfonie laat het geloofsvormende effect van volkszang
onverlet. Esthetische kwaliteit en theologische inhoud (beide reflecteren normatieve visies) zijn niet alléén-bepalend voor het feitelijke verkondigende
en geloofsvormende functioneren van gezangen. Een parallelle discussie kan
worden gevoerd over kunst en kitsch en over allerlei materiële sporen van
gelovig handelen (116).
In gedragsstructurele onderzoeken van (groeps)bedevaart vinden we zang
steeds terug als formeel element (117). Ook dit rechtvaardigt nader inhoudelijk onderzoek van hetgeen bedevaartgangers zingen en te zingen krijgen
aangeboden van pastoraal leidinggevenden.
Deze positieve argumenten willen we verder onderstrepen door te verwijzen naar een aantal studies waarin gezangen als bijzondere bron worden
gehanteerd om meer te weten te komen over geloofsvoorstellingen die in een
specifieke context en met eigen bedoelingen worden overgedragen.
D.-R. Moser, volksliedkundige, onderzocht het liturgisch-katechetische
gebruik van religieuze volksliederen door jezuïeten en franciscanen in de
periode van de contra-reformatie en de barok (118). Het blijkt dat deze religieuzen welbewust religieuze volksliederen maakten en omvormden en inspeelden op de melodische gevoeligheid van een vooral ongeletterd gelovig
publiek. Moser analyseert het repertoire dat jezuïeten en franciscanen ontwierpen en gebruikten en ontdekt er specifieke overdrachtsmodellen en verkondigingsthemata in. We hebben hier dus te maken met een welbewust
pastoraal gebruik van zang en muziek. De esthetische kwaliteit en de (verwoording van) theologische inhouden zijn welbewust aangepast aan het gebruikerspubliek en de doelen die men met deze gezangen beoogde. Deze
studie van Moser versterkt ons motief om het gezangrepertoire in het kader
van een bedevaart inhoudelijk nader te onderzoeken. W.Sauer-Geppert ontwierp een beeld van verschuivende vroomheidsaccenten in relatie tot specifieke taaiconstructies in middeleeuwse en vroeg-moderoe Duitse kerkelijke
en religieuze gezangen ( 119). Ze komt op basis van gezanganalyses tot interesante inzichten omtrent continuïteit en verandering in taaiconstructies en
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vroomheidsuitingen. Een uitvoerige inhoudelijke analyse van het hedendaagse kerkliedrepertoire van de Evangelische Kerk in Duitsland is gemaakt door
K.Thust ( 120). In de lijn van de theologische noties over zang en muziek van
O.Söhngen (121) ontwerpt hij een samenvattend beeld van hetgeen wordt
verkondigd en beleden in de gezangen van de Evangelische Kerk.
J.Cheyronnaud onderzocht Franse cantiques en typeerde deze als didactische instrumenten in handen van een kerkelijk apparaat om geloofskennis
en geloofshoudingen te vulgariseren, te verspreiden en te doen assimileren
(122). Opnieuw ligt de nadruk op inhoud en functie en niet op esthetische
en theologische waardering. Cheyronnaud gaf in een andere studie speciale
aandacht aan de verschuivende inhouden en functies van het bekende Lourdeslied (123). Y.Fédoroff maakte een overzicht van (Franse) devotieliederen
tot Sint Martinus en analyseerde de onderlinge tekstuele en muzikale verwantschap (124). Ook in deze studie staan niet de esthetische kwaliteit en
theologische waardering centraal, maar het geheel van (zich ontwikkelende)
verkondiging in een zeer bepaald corpus van gezangen. M.Scouamec ontwierp een analyse-methode voor religieuze gezangen en paste deze op een
aantal gezangen toe vanuit de overtuiging, dat gezangen naar inhoud en vorm
welbepaalde geloofsvoorstellingen willen uitdrukken en overdragen (125).
Kort samengevat stelt hij dat gelovigheid voor een deel is af te lezen/horen
uit de gezangen. In feite is dit een praktische omkerende uitwerking van het
adagium lex orandi, lex credendi. Een andere Franse studie gaat eveneens
in op de vraag Que chantons nous? en heeft daarbij een pastoraal-liturgisch
doel voor ogen: weloverwogen omgaan met het liturgische gezangrepertoire
(126). De herwaardering van zang en muziek in hun vele culturele verschijningsvormen in de rooms-katholieke traditie sinds het Tweede Vaticaans
Concilie vormt de basis om gezangen op een dergelijke wijze serieus te nemen.
Het is opvallend dat positieve aandacht voor gezangen die niet tot het
officiële liturgische repertoire behoren of behoorden, relatief gering aanwezig
is bij hymnologen, kerkmuziekwetenschappers en liturgiewetenschappers.
Daarmee komen we bij enkele negatief geïnspireerde motieven voor de bijzondere aandacht die we aan gezangen willen schenken.
Om meer te weten over het religieuze gezangrepertoire dat buiten officiële
liturgievieringen werd gebruikt dienen we vooral te rade te gaan bij volks(lied)kundigen. Zo kunnen we in het Handbuch des Volkslieds een aparte
beschouwing aantreffen over het bedevaart- en processielied (127). Vanuit
deze benadering is een kort overzicht van bedevaartgezangen opgenomen
in de verzamelbundel Wallfahrt kennt keine Grenzen (128).
In bedevaartonderzoek is er echter relatief geringe aandacht voor de theologische inhouden van gezangen, die bedevaartgangers tijdens hun tocht of
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bij hun verblijf in de bedevaartplaats gebruiken. Enkele studies gaan in op
curieuze profane gezangen, die bedevaartgangers tijdens de ontspannende
terugtocht gebruiken, op een gezang dat verhaalt over de oorsprong van een
bedevaartoord, op speciale handelingen die met een gezang zijn verbonden
(bijvoorbeeld: driemaal roepen voor de kerkdeur of zevenmaal om het cultuscentrum heen trekken) (129). Soms vestigt men de aandacht alleen op een
enkel eeuwenoud gezang, dat op unieke documenten is bewaard gebleven
(130). Aan mij zijn geen volksliedkundige studies bekend, die het gehele
liedgoed van één bedevaartoord, dat gedurende een afgebakende periode
wordt gebruikt, documenteren en analyseren.
In liturgiewetenschap en kerkmuziekwetenschap benadert men devotieliederen en bedevaartgezangen (als men deze al tot object van onderzoek
maakt) veelal vanuit een normatief-estheüsch en normatief-theologisch uitgangspunt, waarbij men voorbij gaat aan de feitelijke gebruikstradiüe van
deze gezangen. Uitzondering in dit geval zijn zeker de overzichtsartikelen
van A.Mayer, waarin een veelheid aan informaties uit literatuur en artes is
opgenomen (131). Van recente datum zijn enkele Nederlandse dissertaties
waarin de functie-vraag voorafgaat aan theologische waardering (132).
Er wordt een beroep gedaan op volksliedkundigen om een overzicht te
geven van de ontwikkeling van religieuze volkszang in het kader van een
Geschichte der katholischen Kirchenmusik ( 133). De relatie tussen religieuze
volkszang, officiële liturgische zang en liturgisch gebruik van beide wordt
nauwelijks gelegd. Kerkmuziekhistorische overzichten ruimen de meeste
plaats in voor die kerkmuziek, die binnen kerkelijke richtlijnen geschikt
wordt geacht voor gebruik tijdens officiële liturgie ( 134). Esthetische normen
en theologische normatieve visies bepalen of er aandacht wordt gegeven aan
religieuze volkszang en op welke wijze dat gebeurt. Zo geeft F.Fleckenstein
in het Handbuch der Marienkunde een overzicht van de Maria-verering in
de muziek, maar het omvangrijke devotionele mariale liedgoed uit de negentiende en begin twintigste eeuw krijgt weinig aandacht (135). J-Y.Hameline
gaat zijdelings in op de negentiende eeuwse devotieliederen in een historische
beschouwing over de kerkmuzikale restauratie in Frankrijk (136). Dat de
devotieliederen in feite door een breder publiek meer intensief werden gebruikt dan het gerestaureerde gregoriaans en polyfone koormuziek, leidt niet
tot het centraal stellen van het devotieliedgoed. In de visie van de kerkmuzikale restauratie was dit immers een randgebied.
Voor het Nederlandse taalgebied zijn met name enkele oude verzamelingen van de hand van W.Bäumker, F.Scheurleer en Fl.van Duyse van belang
om het middeleeuwse en vroeg-moderne geestelijke liedgoed te onderzoeken
en te ontdekken welke gezangen (in veranderde vorm) tot in de negentiende
en twintigste eeuw in gebruik zijn gebleven (137). Het overzicht van de redemptorist J.BogaertsmhetmventarisatiewerkMartû's#e^yJt/j«ii van zijn

40

confrater LKronenburg over het mariale liedgoed is nog steeds informatief,
ook als het gaat over de negentiende eeuwse praktijk (138). Conform de
scheiding tussen officiële kerkmuziek en religieuze volkszang is in het overzicht van A .Kat weinig te vinden over gezangen voor bedevaart, devoties en
religieuze verenigingen (139). De verzameling van bundels en bundeltjes die
H.Roes opstelde, biedt een welkom aanknopingspunt, maar heeft nog niet
geleid tot een omvangrijke inhoudelijke analyse (140). J.Pollmann en
E.Bruning gaven rond 1935 verschillende studies uit over volkszang, religieuze volkszang en liturgische zang (141). Vanuit muzikaal en theologisch normatieve en educatieve uitgangspunten maakten ze een schifting en beoordeling. Daarmee verdwijnt een groot gedeelte van het veelgebruikte devotieliedgoed uit het gezichtsveld. J.Sicking stelde een summier overzicht samen van
het katholieke kerkelijke volkslied tussen 1850 en 1945 (142). Aan het inhoudelijk analyseren en het plaatsen van de gezangen in hun gebruikscontexten
komt hij in dat korte bestek niet toe. Van recente datum zijn de overzichten
van A.Vemooij van verzamelingen en bundels met katholieke (nederlandstalige en Latijnse) devotieliederen, die in verschillende kerkelijke contexten
werden gebruikt ( 143). Incidenteel gaat hij in op tekstuele inhouden en muzikale verwantschappen. Zijn overzicht schetst een globaal beeld van het repertoire dat in uiteenlopende bundels was opgenomen. Hij geeft enkele ontwikkelingen aan in de veranderende visies op repertoire dat men geschikt achtte
en wilde bundelen. Bij wijze van voorbeeld gaat hij dieper in op het liedgoed
en de bundels voor religieuze broederschappen en congregaties voor de processies van meerdere Nederlandse steden en dorpen naar het bedevaartoord
Kevelaer. In dit verband bespreekt hij het vermoedelijk meest gebruikte (en
aangepaste) lied voor de Nederlandse bedevaartgangers. Over het geheel
genomen blijft de behandeling van Vemooij bepaald door esthetische en
normatief-theologische criteria. Een zekere neiging tot curiositeitengeschiedenis is aanwezig. Zeer oude gezangen worden van meer waarde geacht dan
meer recente en veelvuldig gebruikte gezangen. Het overzicht van bundels
en repertoire-ontwikkeling biedt echter een goed uitgangspunt voor een verdere inhoudelijke benadering en voor vragen omtrent het feitelijke functioneren van dit liedgoed.
Met onze bijzondere aandacht voor gezangen in het kader van een specifieke
devotie en bedevaart willen we de verdere ontwikkeling binnen liturgiewetenschap en kerkmuziek(historie)-wetenschap in de richting van een volwaardige, inhoudelijke en functionele aandacht voor feitelijk veelgebruikt liedgoed stimuleren. Opname van inzichten uit mentaliteitsgeschiedenis en Nouvelle Histoire zullen er mede voor zorgen dat er meer accent komt te liggen
op de feitelijke praktijk en de normatieve visies die in dat verband van invloed waren en zijn.
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5. Methode
Eerst maken we opmerkingen over de gevolgde onderzoeksmethode in het
algemeen. Vervolgens gaan we in op de analyse-methode die we hebben
gehanteerd voor de schriftelijk vastgelegde gebruiksmaterialen, met aparte
aandacht voor gezang-analyse. Tot slot noemen we belangrijke methodische
keuzes voor het geheel.
Om te weten hoe het pastorale aanbod was en is, maken we op grond van
schriftelijke documenten een reconstructie. Hiertoe hanteren we een historisch-kritische methode van archief- en literatuur-onderzoek. Om vervolgens
te achterhalen welke geloofsvoorstellingen besloten liggen in het pastorale
aanbod, hanteren we een tekstuele analyse-methode, die verwant is aan closereading. We werken met vooraf bepaalde vragen en signaleren ook intertekstuele verwijzingen. Dit is niet de enige mogelijkheid om het omvangrijke
materiaal inhoudelijk te analyseren. Er zijn ook andere taalwetenschappelijke
en semiotische methoden, die wellicht bij toepassing op een beperkte document-omvang tot een scherper beeld kunnen leiden van diepliggende betekenis-stratificaties. De omvang en diversiteit van het tekstuele materiaal en de
intensiteit van deze specialistische methodes zijn mede reden om te kiezen
voor een meer globale en voorgestructureerde analyse-methode. Wat betreft
de analyse van gezangen is een werkbare semiotische methode nog in ontwikkeling. De complexiteit van het begrippen-apparaat van semiotische benaderingen heeft ons eveneens weerhouden om een dergelijke benadering te kiezen, mede gezien de toch globaliserende vraag naar geloofsvoorstellingen
in het geheel van het pastorale aanbod en bijvoorbeeld niet alleen in één specifiek gebed(sgenre).
Er is literatuuronderzoek verricht met betrekking tot de formele kanten
van het ontstaan en de ontwikkeling van de Gerardusdevotie, de rol en activiteiten van redemptoristen, interpretaties van hun handelen in het kader van
bedevaart en devotie en de algemene kerkelijke en maatschappelijke contexten waarin dit pastorale handelen is gesitueerd (144). Archiefonderzoek was
nodig om gegevens over deze formele kanten van de Gerardusdevoüe en activiteiten van redemptoristen te verkrijgen (145). Zoals gezegd, betreft het
archiefmateriaal dat door redemptoristen is geselecteerd en bewaard. Om een
inventarisatie te maken van het schriftelijk vastgelegde gebruiksmateriaal
is archiefonderzoek gedaan, waarbij mag worden aangetekend, dat de soms
moeilijke toegankelijkheid van archieven vanwege beperkte ordening en verspreiding over meerdere locaties zorgden voor een tijdsintensief inventariserend onderzoek.
Het aangetroffen gebruiksmateriaal is vervolgens geordend naar chronologie, gebruikscontexten, soorten en thematieken. Bij de chronologische
ordening werd gebruik gemaakt van de informaties van het betreffende mate42

riaal en van rapportages in kronieken en interne publicaties van en voor redemptoristen. Met behulp van de informaties over de formele ontwikkeling
van de Gerardusdevotie en bedevaart naar Wittem is het gebruiksmateriaal
gesitueerd in de verschillende gebruikscontexten te Wittem en daarbuiten.
Onderlinge samenhangen van formele aard zijn in kaart gebracht. Vermoedelijke relaties met andere pastorale contexten en met ontwikkelingen in kerk
en maatschappij zijn aangegeven.
Een volgende stap in de algemene methodische aanpak vormt de inhoudelijke analyse van de gebruiksmaterialen. Dit gebeurt met behulp van een
thematisch raster, dat we hebben ontwikkeld in aansluiting op modellen van
verschillende auteurs. Hier speelt de verschuiving in ons onderzoek een rol.
De start met gezanganalyses leidde ertoe dat in eerste instantie analyse-modellen voor gezangen zijn bekeken. Bij de verbreding van het onderzoek naar
een analyse van meerdere schriftelijk vastgelegde gebruiksmaterialen is aan
het thematische analyse-raster, dat werd toegepast op gezangen, vastgehouden
omwille van onderlinge vergelijking en consistentie in de methode. Sommige
aspecten van de gezang-analyse konden echter achterwege worden gelaten
bij andere materialen.
M.Scouarnec beperkt zijn analyse-model vooral tot het tekstuele deel
(146). Hij start met een taalkundige analyse, waarin hij de intern-tekstuele
communicatie-structuur systematiseert. Hij let op vorm, structuur, zinsbouw,
werkwoordsvormen, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, voegwoorden etcetera. Hij stelt vragen als: wie handelt? Met wie of tegenover
wie? Welke handelingsontwikkeling geeft de tekst weer? Vervolgens gaat
hij over tot een interpreterende fase waarin de verbinding tussen tekst en
gebruikers wordt onderzocht. Hiertoe hanteert hij een thematische vragenlijst:
wat wordt er gezegd over God, Jezus, Heilige Geest, Maria, heiligen, kerk,
liturgie en sacramenten, andere aspecten van geloofsleer en moraal, gedachten
en gevoelens van mensen, sociale relaties, de samenleving in zijn algemeenheid? Scouamec vraagt ook naar de functies van het gezang (met name het
tekstdeel). Welke relatie legt de tekst tussen gebruikers en degene tot wie het
gezang is gericht? Welke relatie veronderstelt het gezang of beoogt het te
realiseren tussen de gebruikers onderling? Welk veranderingsproces (qua
denken en doen) wil het gezang bij de gebruikers op gang brengen, versterken, bestendigen, afsluiten?
CDuquoc en J.Guichard hanteren meerdere analyse-methodes in het
kader van een politiek-sociale lezing van liturgische teksten ( 147). Ze leggen
sterk de nadruk op de aan- of afwezigheid van het besef van tijd, omgeving
en historiciteit in liturgische teksten. De verbinding tussen tekstboodschap
en de wereld waarin gebruikers leven wordt uitgediept.
I. de Sutter onderzoekt gezangen qua tekst en muziek en gaat daarbij in
op hymnologische achtergronden en pedagogische gebruiksmogelijkheden
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stellingen worden gegeven van God (152), Heilige Geest, Jezus Christus,
Maria, Gerardus, andere heiligen, kerk, mens en wereld? Hoe komen in het
lied, het gebed, het verhaal, de instructie etcetera de gebruikers zelf ter sprake
ten opzichte van degene tot wie het gebniiksmateriaal is gericht? Roept het
materiaal een bepaalde context van gebruik op? Wat zegt of veronderstelt
het materiaal met betrekking tot gebruikers en gebruik?
Bij gezanganalyses hebben we hymnologische achtergronden van melodieën
zeer beperkt gehouden. We verwijzen naar enige literatuur die toegang geeft
tot dergelijke achtergrond-informatie. Verder tekenen we aan dat we bij de
bespreking van de gezangen slechts enkele notities zullen maken over de
structuur van melodieën en de verhouding tussen melodie en tekst. Over
harmonische opbouw valt in ons geval bij de meeste melodieën feitelijk weinig te zeggen, aangezien het steeds gaat over eenstemmige gezangen waarvan
de harmonische begeleiding veelal afhankelijk is van de voorkeuren, keuzes
en vaardigheden van de begeleider. Bij meer omvangrijk tekstmateriaal (zoals
bijvoorbeeld de jaargangen van het periodiek en de verschillende gebedenen noveenboekjes) is niet uitvoerig ingegaan op taalstructuur, vorm en zinsbouw. Het accent ligt op de thematische inhoudelijke analyse. Referenties
in teksten naar andere teksten (bijvoorbeeld uit theologische literatuur, katechismus of bijbel) zijn opgespoord. Daarbij zijn de grenzen niet te breed
gesteld, aangezien anders bij elk woord wel associaties te vinden zijn. Na de
analyse van afzonderlijke elementen in het geheel van schriftelijk gebraiksmateriaal is gezocht naar onderlinge samenhangen, verschillen en verschuivingen. Het materiaal vormt een eenheid, al is daar ontwikkeling in. Het is
geselecteerd materiaal en juist de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen
zijn indicaties van de selectie-motieven. Op de inhoudelijke thematische
analyse volgt derhalve een systematisering van de aangetroffen geloofsvoorstellingen. Deze methodische keuze draagt de beperking met zich mee, dat
er geen aandacht is voor genre-gebondenheid van bepaalde verkondigingsinhouden. Maakt het bijvoorbeeld verschil of een bepaald kerkbeeld in een
meditatieve tekst, in een gebed, in een instructie of in een gezang wordt uitgedrukt? Die vraag wordt niet beantwoord.
De laatste methodische stap bestaat uit het hernemen van de verworven
inzichten met betrekking tot de formele ontwikkeling van pastoraat en bedevaart te Wittem en het veranderingsproces van verkondigingsinhouden met
het oog op suggesties voor verantwoord pastoraat in de huidige situatie. Daarbij dienen zich ook andere bouwstenen aan, die niet in extenso worden geanalyseerd en bereflecteerd. Te denken valt daarbij aan actuele beleidsvragen,
beleidsvoornemens en -plannen.
Een belangrijke methodische keuze ligt in de aanpak van de schriftelijk vastgelegde gebruiksmaterialen. We onderstrepen het belang van onderzoek aan
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de hand van dit type bronnenmateriaal. We menen hiermee een verbreding
aan te duiden die wenselijk is voor liturgiewetenschappelijk, kerkmuziekwetenschappelijk en vroomheidswetenschappelijk onderzoek.
Tot de methodische keuzes behoort verder de combinatie van formele
en substantiële aspecten en de verbinding van kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens. De benaderingswijze van W.Frijhoff met betrekking tot bedevaart
naar de H.Stede te Hasselt, waarin hij ingaat op drie vragen (verschijningsvorm; waarden; functies), heeft model gestaan voor de wijze waarop dit onderzoek naar het pastoraat in en vanuit Wittem is opgezet (153). Als belangrijke aanvulling op dit schema vermelden we de vraag naar de actuele pastorale relevantie. We menen daarmee een bijdrage te leveren tot de verdere
methodische en inhoudelijke ontwikkeling van pastoraaltheologisch onderzoek naar pastoraat en bedevaart.

6. Beperkingen
De inperkingen die we maken in de probleemstelling van ons onderzoek door
toespitsingen op één bedevaartoord en op een analyse van de verkondigingsinhouden in schriftelijk vastgelegde materialen van het pastorale aanbod
hebben het voordeel dat daarmee ons onderzoek overzichtelijk en samenhangend wordt We realiseren ons terdege dat daarmee slechts een onderdeel van
een bredere problematiek aan de orde komt. De gegeven beperkingen willen
we tevens vertalen in wensen voor verder onderzoek en voor verbreding.
Toespitsing op één bedevaartoord roept de wens op naar vergelijking met
andere bedevaartoorden en andere pastorale contexten. In hoeverre is de ontwikkeling van pastoraat en bedevaart te Wittem uniek of juist representatief
voor ontwikkelingen elders in het pastoraat? Toespitsing op de inhoud van
het pastorale aanbod roept de vraag op naar de receptie hiervan door bezoekers en naar een wisselwerking tussen aanbod en receptie, aanbieders en
deelnemers. We zijn van mening dat de analyse van het pastorale aanbod een
bijdrage kan zijn tot een gedetailleerd kwalitatief receptie-onderzoek. In de
slotbeschouwing komen we daarop terug.
Toespitsing op de schriftelijk vastgelegde materialen roept de wens op
naar onderzoek van de mondelinge communicatie en de feiteUjke gedragingen. Het schriftelijke materiaal functioneert in een geheel van pastoraat en
het is van belang hoe er met het schriftelijke materiaal wordt omgegaan in
de feitelijke praktijk. In ons onderzoek maken we geen uitvoerige analyse
van het beeldmateriaal (in al zijn verscheidenheid) en we betrekken het beeldmateriaal slechts summier bij de vraag welke geloofsvoorstellingen worden
overgedragen. Nader onderzoek in deze zou kunnen wijzen op versterking,
afzwakking of spanningen tussen verbale verkondiging, beeldende verkondi-
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ging en geloofsuitdrukking in de vorm van concreet ritueel handelen.
De nadruk op de inhouden van teksten betekent een nadruk op slechts
één element van geloven, namelijk het cognitieve. Het is de vraag hoe dit
cognitieve element wordt ontvangen door bezoekende gelovigen en welke
waarde ze eraan toekennen.
Met het centraal stellen van het pastorale aanbod richten we ons op geloofsvoorstellingen die met een zekere regelmaat aan een (veranderend) collectief worden aangeboden gedurende een periode van ongeveer honderd
jaren. Dit roept tenminste de vraag op naar eventuele wisselende receptie in
een gedifferentieerd bezoekersgeheel. Onze inzichten vertellen niets over
individuele deelname, beleving en waardering.
Per element in het schriftelijke materiaal zou de vraag kunnen worden
gesteld naar intensiteit van gebruik en naar waardering door onderscheiden
groepen gebruikers. Zo zouden we ons bij het tijdschrift de vraag kunnen
stellen, welke onderdelen bij voorkeur werden gelezen, door wie en waarom?
De thematische inhoudsanalyse hanteert een raster, dat vooral bij gebruik
in het geval van langere tekstgehelen interpretaties en samenvattingen noodzakelijk maakt, omdat bepaalde geloofsvoorstellingen niet in directe citaten
weer te geven zijn, maar blijken uit de lijn van een langer tekstdeel.
Een gedetailleerde en met directe bronverwijzingen geadstrueerde situering van Wittem als centrum van Gerardusdevotie en bedevaart en van de
pastorale activiteiten en doelen van de redemptoristen in het geheel van maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen in de negentiende en twintigste
eeuw bleek een te omvangrijke opgave, mede vanwege het gebrek aan voorstudies op dit gebied. De schetsen waarin mogelijke verbindingen worden
gesuggereerd, dragen derhalve vele vragen aan voor verder onderzoek, waarin
mogelijke verbindingen worden aangetoond, gepreciseerd of afgewezen.
De toespitsing op de activiteiten in het kader van de Gerardusdevotie
impliceert dat verbindingen met andere activiteiten in en vanuit Wittem en
de redemptoristen niet gedetailleerd worden onderzocht, maar slechts vragenderwijs aangeduid. Het zou in dit verband interessant kunnen zijn om in
te gaan op de samenhangen tussen het bereikte geheel van gelovigen in volksmissies, parochieretraites en de organisatiestructuren van kerkelijke broederschappen als de aartsbroederschap van de Heilige Familie (154). Ook de
samenhangen en verschillen in de inhoudelijke verkondiging en de vormen
waarin men samenkwam bij deze pastorale activiteiten zouden nader kunnen
worden onderzocht. Deze vragen zou men eveneens kunnen stellen voor
andere pastorale werkterreinen, niet alleen van religieuzen maar ook van
seculieren en (professionele) leken.
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7. Presentatie van de onderzoeksresultaten
Ter afsluiting van deze ruime algemene inleiding geven we beknopt aan in
welke opzet de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.
In Deel 1 wordt een historische schets geboden van het ontstaan en de
ontwikkeling van de Gerardusdevotie en bedevaart naar Wittem. In deze
schets komen vooral de formele gegevens naar voren. Vanuit het materiaal
is een periodisering gemaakt, die heeft geleid tot de hoofdstukindeling. Per
hoofdstuk is een verdeling gemaakt in gegevens over de ontwikkeling van
het pastorale aanbod, de deelname van bezoekende groepen en aanzetten tot
een situering van Gerardusdevotie en bedevaart naar Wittem in een bredere
kerkelijke en maatschappelijke context. Gegevens over pastoraal aanbod en
deelname van bezoekende groepen worden rond de volgende zes elementen
gegroepeerd: de broederschap, het periodiek, het liturgische aanbod, de productie en aanschaf van materialen, organisatie, ruimten en financiën. Meerdere gedetailleerde gegevens worden in bijlagen ondergebracht.
In Deel 2 staat de inhoudelijke analyse van de schriftelijk vastgelegde
gebruiksmaterialen centraal. Daartoe wordt eerst ingegaan op de liturgische
gebruikscontexten en liturgische gebruiksmaterialen. Het gezangrepertoire
- ook liturgisch gebruiksmateriaal - krijgt speciale aandacht en de presentatie
van de resultaten van de analyse daarvan neemt een ruime plaats in. Het derde
blok van schriftelijk vastgelegde materialen bestaat uit devotie-ondersteunende geschriften. We bespreken het periodiek, noveen- en gebedenboeken en
populair-hagiografische werken. We sluiten dit deel af met een samenvatting
en bezien de materialen als een geheel van (veranderende) verkondigingsinhouden.
In de Nabeschouwing hernemen we informaties over de formele en inhoudelijke kanten van pastoraat en bedevaart in en vanuit Wittem. Op een
aantal belangrijke kwesties, die de concrete ontwikkelingen in Wittem overstijgen en een bredere relevantie hebben, denken we verder door. We dragen
suggesties aan voor de pastorale praktijk en formuleren vragen aansluitend
op het actuele pastorale beleid in Wittem, waarbij we de specifieke lokale
situatie tevens overstijgen en de suggesties en vragen laten gelden voor meerdere pastorale contexten.

DEEL 1
BESCHRIJVING VAN HET ONTSTAAN EN DE
ONTWIKKELING VAN DE DEVOTIE EN DE
BEDEVAART TOT SINT GERARDUS MAJELLA
TEWITTEM

Inleiding

Dit onderzoek is gericht op de inhoud van het pastorale aanbod in het kader
van de devotie tot de broeder-redemptorist Sint Gerardus Majella (1726-1755)
en de bedevaart naar Wittem, waar de Gerardusdevotie met name sinds 1920
een belangrijke plaats inneemt in het geloofsleven en het pastorale aanbod.
Een pastoraal aanbod wordt niet los van een bepaalde context gedaan.
Materialen die tot dit aanbod behoren, kan men als op zichzelf staande gegevens analyseren, maar hun betekenis kan scherper in beeld worden gebracht,
als we ze plaatsen in de context waarin ze zijn gebruikt. Door volkskundigen
als KLGuth, W.Brückner, M.Scharfe en G.Korff is deze overtuiging met het
oog op het bestuderen van materiële sporen van volks(religieuz)e culturen
geformuleerd. Ze zetten zich daarbij aftegen contextloze materiaalverzamelingen zoals die in de volkskundige traditie een belangrijke plaats innamen
( 1). De benadering die Guth, Brückner, Scharfe en Korff kiezen, stelt context,
gebruik en functies van materialen die bevolkingsgroepen hanteren centraal.
We passen deze benadering toe op materialen, die vooral door pastoraal leidinggevenden zijn samengesteld. We laten derhalve aan de analyse van het
pastorale aanbod een beschrijving voorafgaan van de context waarin dit aanbod plaats vond en vindt. Het gaat dan om een historische schets, waarin met
name de uiterlijke gestalte en ontwikkelingen worden beschreven (2). De
personele en organisatorische structuur die in en vanuit Wittem is opgebouwd
in het kader van de Gerardusdevotie is verbonden met andere aspecten van
kerk en klooster en met andere pastorale activiteiten van de redemptoristen
(3). Deze verbindingen zullen we kort bespreken. Over gebruik en functies
van deze materialen komen we in deel 2 te spreken.
Diverse bronnen en literatuurstudies staan ons ter beschikking. De verbinding van ons onderzoeksobject met een religieuze congregatie zorgt er mede
voor dat archiefmateriaal (kronieken en andere documenten) voorhanden is.
Dit materiaal is echter vanuit een bepaalde positie ontstaan. Binnen de congregatie waren er richtlijnen voor de selectie en presentatie van kroniekgegevens en andere documentaire bronnen (4). De continuïteit die een religieuze
congregatie biedt, draagt er in belangrijke mate toe bij dat er documentaries
zijn opgebouwd die lange periodes en een veelheid van aspecten omvatten.
Dit maakt ze aantrekkelijk voor veelsoortig onderzoek en niet in de laatste
plaats voor historisch onderzoek, dat de longue durée in beeld wil brengen
(5). De ontwikkeling van kerkelijke instituten naar centraal bestuurde organisaties, die zich in versnelde vorm voordeed in de negentiende eeuw, bracht
een behoefte aan uitvoerige en geordende administratie met zich mee (6). De
eis om het pastorale werk te verantwoorden en de resultaten ervan mee te
delen aan oversten, leidde er mede toe dat vooral de uiterlijke en meetbare
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gegevens van pastorale activiteiten werden genoteerd (7). Dit is althans het
geval in de kronieken en andere archiefstukken die worden bewaard in het
huisarchief van het redemptoristenklooster te Wittem (8). Beschrijvingen van
formele aspecten voeren daarin de boventoon.
Wie meer te weten wil komen van de motieven en theologische visies die
verweven zijn met de pastorale activiteiten van de redemptoristen, biedt het
archiefmateriaal te Wittem niet voldoende inzicht. Men kan in een dergelijk
onderzoek onder andere de volgende bronnen consulteren: de geschriften van
de stichter van de congregatie Sint Alfonsus Maria de Liguori (9), documenten van de hoogste bestuursorganen zoals generale en provinciale kapittels
(10), tractaten en handboeken die werden gebruikt in de theologische opleiding (11) en reflecties op het eigen pastorale handelen (12). Indirect geven
ook pastorale geschriften als preken, gebedenboeken entijdschriftenzicht
op motieven en theologische visies (13). Een dergeUjk omvangrijk literatuuren bronnenonderzoek hebben we niet ondernomen. In plaats van te starten
bij de normatieve uitgangspunten die in de genoemde literatuur en bronnen
vervat liggen, nemen we een pastorale praxis als onderzoeksobject. Voor
zover we hier directe verwijzingen aantreffen naar normatieve bronnen, betrekken we deze in ons onderzoek.
Veel van de beschikbare bronnen en literatuur met betrekking tot Wittem
als bedevaartoord hebben we in een eerdere studie geïntroduceerd en verwerkt, onder detitelHistorisch Repertorium met betrekking tot Wittem als
bedevaartsoord ( 14). De gegevens die we voor deze studie hebben verzameld,
vormen de basis waarop we met het oog op een toegespitste beschrijving van
de Gerardusdevotie en -bedevaart te Wittem kunnen voortbouwen. Ten bate
van deze toespitsing is verder archief- en literatuuronderzoek verricht Documenten die in het Historisch Repertorium slechts kort zijn vermeld, hebben
we nu nader onderzocht. Behalve de archivalia die berusten in het zogenoemde huisarchief hebben we (opnieuw of voor het eerst) ook archivalia onderzocht, die berusten in het archief van de administratie van De Sint Gerardusklok te Wittem ( 15) en in het provinciale archief van de Nederlandse provincie van Redemptoristen te Roosendaal (16). In enkele gevallen hebben we
gebruik kunnen maken van documenten die worden bewaard in de huisarchieven van de redemptoristenkloosters te Roermond en Nijmegen (17). De
muziekarchieven van het klooster te ' s-Hertogenbosch en van de kloosterkerk
te Amsterdam zijn voor een groot deel terecht gekomen in Wittem. Tesamen
met het bestaande muziekarchief te Wittem en met muziekmateriaal dat elders
in het klooster berustte, hebben we een omvangrijke collectie kunnen samenstellen en grotendeels toegankelijk maken. Het materiaal dat specifiek voor
gebruik binnen het kader van de Gerardusdevotie is samengesteld, vormt een
klein gedeelte van de omvangrijke (kerk)muzikale collectie (18).
Vooral het archief van de in Wittem zetelende administratie van De Sint
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Gerardusklok bevat talrijk materiaal dat het ons mogelijk maakt om zicht te
krijgen op de ontwikkeling van het pastorale aanbod in het kader van de Gerardusdevoüe. Een belangrijke bron vormt de Kroniek der Godsvrucht tot
den Gelukzaligen Broeder Gerardus Majella, die is bijgehouden tot in 1952
(19). Daarnaast is het periodiek De Sint Gerardusklok waardevol. Het verschijnt sinds 1920maandelijks. Informaties van formele aard uit dit periodiek
gebruiken we in ons historisch overzicht. In deel 2 van deze studie bieden
we een samenvatting van een analyse van de inhoud van het periodiek (20).
Van de meeste publicaties die in het kader van de Gerardusdevotie tot stand
kwamen en vanuit Wittem werden verspreid, zijn een of meer exemplaren
bewaard in archiefkasten in de ruimte van de administratie (21). Het provinciale archief te Roosendaal beschikt ook over een omvangrijke collectie van
publicaties in het kader van de Gerardusdevotie (22).

Congregatiegeschiedenis
Zoals gezegd, zijn er nauwe bindingen tussen het ontstaan en de verdere
ontwikkeling van de Gerardusdevotie en de geschiedenis van de redemptoristen, zowel internationaal als lokaal te Wittem. Over de geschiedenis van de
redemptoristen en hun pastorale werk is met name geschreven door leden van
de congregatie (23). Deze studies zijn vaak alleen in eigen kring bekend en
verspreid. Het interesse in de eigen geschiedenis nam rond 1950 toe en kwam
onder meer tot uiting in ordening van archieven, bronnenpublicaties en historische studies (24). In Rome werd een historisch instituut opgezet en men
startte met de uitgave van een jaarlijks verschijnend historisch tijdschrift (25).
In Nederland was men enkele jaren tevoren gestart met de uitgave van een
intern verspreid historisch tijdschrift (26). Ook vóór 1950 was door archivarissen, kerkhistorici en (amateur) streekhistorici veel materiaal verzameld
en toegankelijk gemaakt. De bibliografie van geschriften door redemptoristen
die door generaal-archivaris M.de Meulemeester in samenwerking met anderen werd samengesteld, vormt nog steeds een belangrijke bron voor de periode tot 1939 (27). Nadien verschenen enkele thematische bibliografieën (28).
Een beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de congregatie tot omstreeks 1950, met verwijzingen naar archieven en literatuur, wederom samengesteld door M.de Meulemeester, is nog steeds een belangrijke
basis (29). Er bestaan inmiddels plannen om tot een omvangrijke nieuwe
geschiedschrijving te komen, waarin oudere studies zijn opgenomen, ontwikkelingen sindsdien zijn verwerkt en op basis van nieuwe historische benaderingen moeten worden beschreven (30). Men kent de behoefte om de vele
detailstudies die er in meerdere talen zijn verschenen te verwerken in een
omvangrijke synthese. Op meerdere terreinen is echter nog veel werk te doen.
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Als men in de huidige geschiedenisopvatting vragen stelt naar het dagelijkse
leven vanredemptoristen,naar hun opvattingen en handelwijzen, naar de
nonnen en regels en de wijze waarop deze functioneerden en naar de verbinding van leven en werken van leden van de congregatie met de maatschappelijke situatie, dan ontstaat de behoefte aan hernieuwde bronnenstudie en bestudering van bronnen die tot dusver niet zijn benut (31).

Beperkte beschrijving
Om meerdere redenen kan onze historische beschrijving van ontstaan en
ontwikkeling van de Gerardusdevoüe en -bedevaart te Wittem slechts beperkt
zijn. Het doel van de beschrijving is het aangeven van het formele kader
waarin het pastorale aanbod is gedaan. De nadruk valt in ons onderzoek op
de studie van het pastorale aanbod en derhalve blijft de contextschets beperkt.
Vanwege de toespitsing op de Gerardusdevoüe komen vele historische gegevens slechts in functie daarvan aan bod. Bij diverse vragen doet zich verder
het probleem voor dat we niet kunnen beschikken over bronnenpublicaties
en detailstudies. De beperking van ons onderzoek bracht met zich mee dat
we moesten afzien van de poging deze lacunes op te vullen (32).
We komen in deze studie niet toe aan het gedetailleerd situeren van de
Gerardusdevotie in de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Al
maakt de Gerardusdevotie zoals ze uit de door ons bestudeerde bronnen en
literatuur verschijnt wellicht de indruk van een gesloten geheel, ze is onmiskenbaar beïnvloed door vele kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
in Nederland en - doorwerkend mede via de redemptoristen - in het buitenland. De Gerardusdevotie is zelf ook van invloed geweest op de omgeving.
De studie van de Gerardusdevotie geeft aanleiding tot het formuleren van
meerdere hypothesen omtrent verbanden met een bredere historische context
(33). Het onderbouwen van deze hypothesen vraagt omvangrijk bewijsmateriaal, waaruit de relatie tussen ontwikkelingen binnen het kader van de Gerardusdevotie en daarbuiten zou kunnen bUjken. Uitvoerige literatuurstudie van
de bredere kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de negentiende
en twintigste eeuw heeft ons zicht op mogelijke verbanden verscherpt, maar
tegelijk ook bewust gemaakt van de noodzaak tot gedetailleerd en omvangrijk
archiefonderzoek teneinde mogelijke verbanden daadwerkelijk aan te tonen
(34). Een dergelijke onderneming overstijgt echter dit onderzoeksplan. We
beperken ons tot enkele aanzetten als bijdrage aan het formuleren van nieuwe
onderzoekshypo theses.
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Aanbod en deelname
We hebben de gegevens over formele aspecten van het ontstaan en de ontwikkeling van de Gerardusdevotie en -bedevaart geordend naar het pastorale
aanbod en de deelname van gelovigen. Deze scheiding bleek mogelijk omdat
het pastorale aanbod bijna exclusief is opgezet en uitgevoerd door redemptoristen (35). De verdeling die er aldus ontstaat, kan de indruk wekken dat er
nauwelijks sprake was van een wisselwerking tussen aanbod en deelname,
aanbieders en deelnemers. Die indruk wordt weggenomen als we voor ogen
houden, dat de samenstellers van het pastorale aanbod vanwege hun direct
contact met de deelnemers bewust of onbewust probeerden in te spelen op
de behoeften, motieven en voorstellingen van gelovigen, met wie ze in het
kader van de Gerardusdevotie in contact kwamen (36). Deze wisselwerking
vond echter plaats op een niveau dat zich grotendeels aan schriftelijke documentatie onttrekt. We kunnen hier indirect zicht op krijgen (37), als we ons
afvragen waarom het pastorale aanbod is zoals het is en waarom er bijstellingen worden gemaakt. We veronderstellen dan dat bijstellingen enerzijds
bepaald zijn door pastorale en theologische visies van de samenstellers en
anderzijds door hun interpretatie van gedrag en voorstellingen van deelnemers.
Vooruitlopend op een korte toelichting bij de gehanteerde periodisering
kunnen we opmerken dat we de verdeling naar aanbod en deelname niet maken voor de periode die aan de daadwerkehjke openbare verering van Gerardus te Wittern voorafgaat. Het gaat dan om de periode van omstreeks 1733
tot 1893, van de bouw van kerk en klooster te Wittem tot aan de zaligverklaring en introductie van Gerardus te Wittem.
De onderverdeling van aanbod en deelname naar bepaalde aspecten is voor
de periode sinds 1920 gebaseerd op de volgorde waarin initiatieven werden
genomen en op de wijze waarop we deze aspecten inhoudelijk analyseren
in deel 2 van deze studie. We bespreken telkens ontwikkelingen van het periodiek, de broederschap, het liturgische aanbod, geschriften die de devotie
begeleiden, de organisatie en personele bezetting en de ruimtelijke faciliteiten. De start met een periodiek vormt in 1920 ons inziens de centrale factor
die een verdere uitgroei van de Gerardusdevotie en -bedevaart te Wittem
bewerkt. Het periodiek is een duidelijk nieuw element in het pastoraat in
vergelijking met de start in 1893. In verband met dit periodiek wordt (opnieuw) een broederschap opgericht Op deze twee initiatieven sluit de ontwikkeling van een liturgisch aanbod aan. In samenhang hiermee gaat men geschriften samenstellen en verspreiden, die de devotie begeleiden, ondersteunen en sturen. Dit alles wordt gedragen door de opzet van een pastorale en
administratieve organisatie, waarin hoofdzakelijk broeders en paters werkzaam zijn. Niet minder belangrijk zijn de ruimtelijke faciliteiten waarbinnen
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de Gerardusdevotìe te Wittern individueel en gemeenschappelijk wordt gevierd.
Met de bespreking van deze aspecten is het historisch beeld niet volledig.
De persoonlijke invullingen van het aanbod en de deelname en de persoonlijke contacten tussen pastores en gelovigen blijven in ons overzicht buiten
beschouwing. Wat het verleden betreft hebben we hiervan geen documentatie
en voor het heden vraagt dit een andere methodische aanpak (38). De persoonlijke invullingen maken aanbod en deelname tot een levend geheel. De
beschrijvingen die wij van de andere aspecten geven, blijven formeel en hebben met name betrekking op de boven-individuele buitenkant van de Gerardusdevotìe en -bedevaart.

Periodisering
Vanuit ons onderwerp dient zich globaal een periodisering aan waarin het
moment van de introductie van de zalige Gerardus te Wittern als markering
kan worden genomen (39). In 1733 zijn kerk en klooster te Wittem gebouwd
en in 1893 wordt Gerardus zaligverklaard, waarna er wat Wittem betreft pas
sprake is van een openbare verering. Deze verdeling kan nader gepreciseerd
worden en vanuit de inhoudelijke veranderingen blijkt dan een andere periodisering meer adequaat. Tot 1920 blijft de aandacht voor Gerardus te Wittem
beperkt. Vanaf 1920 is er sprake van een groei naar landelijke bekendheid
en van de ontwikkeling van een pastoraal aanbod dat zich specifiek richt op
de Gerardusdevotìe. We hanteren derhalve 1920 als markering en voegen de
periode vanaf de introductie van Gerardus te Wittem tot aan de hernieuwde,
nu landelijke introductie (1893-1920) bij de gehele voorafgaande periode.
De periode vanaf 1733 tot 1920 is op meerdere manieren in te delen naargelang de thematiek die centraal wordt gesteld. Zo kan men op basis van de
bewoners en functies van kerk en klooster besluiten om een driedeling te
maken, die er als volgt uitziet: 1733 - ±1796 capucijnen te Wittem; 17961836 geen kloostercommuniteit te Wittem; sinds 1836 redemptoristen te
Wittem (40). Met het oog op ons onderwerp, namelijk de Gerardusdevotìe,
leggen we tevens een cesuur in 1893.
De periode vanaf 1920 hebben we om redenen van inhoud en presentatie
in tweeën gedeeld. Omstreeks 1960-'64 is er sprake van veranderingen in
het pastorale aanbod en in de jaren daarna doen zich ook veranderingen in
de deelname voor. Tot omstreeks 1964 vertoont het pastorale aanbod continuïteit en uniformiteit (41). De periodes 1920-1964 en 1964-1990 zijn vooral
vanuit het pastorale aanbod gekozen. Vanuit de intensiteit van deelname zou
een verschuiving van enkele jaren te verdedigen zijn, bv. naar 1970 (42).
Vanuit de deelname bezien, kunnen we de periode 1920-1964 in enkele
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fasen verdelen, die overigens niet scherp van elkaar zijn te scheiden. De eerste
vijfjaren zou men als een fase van nog ongeordende toestroom kunnen type
ren (43). Vervolgens vindt er gedurende een tiental jaren groepsvorming
plaats. Vanaf ongeveer 1937 is er sprake van een rooster van georganiseerde
groepen (44). De oorlogsjaren vormen een tijdelijke onderbreking waama
de georganiseerde groepen in groeiend aantal en omvang komen volgens een
vrij constant rooster. Omstreeks 1965-'70 vindt er een snelle daling plaats
van het aantal abonnees van het periodiek. Verschillende georganiseerde
groepen nemen af in aantal en worden samengevoegd. Zeker vanaf 1970 is
er een tendens merkbaar in de richting van kleine groepen en individuele
bezoekers. Omstreeks 1985 gaat men ook merken dat het aantal bezoekers
van vieringen iets daalt, terwijl het bezoek buiten vieringen constant blijft
of wellicht groeit.
Wat het pastorale aanbod betreft kan er een subperiodisering worden ge
maakt, die iets afwijkt van de fasen in de deelname. Gedurende het eerste
decennium 1920-1930 wordt het liturgische aanbod opgezet en uitgebreid.
Tevens vestigt men dan een pastorale en administratieve organisatie. Nadien
volgen een stabilisering en geleidelijke inhoudelijke omvorming. Na de oor
log wordt het aanbod in enkele jaren hersteld en uitgebouwd in relatie tot de
groei in de deelname. Nieuwe cultusruimten vormen rond 1960 een belangrij
ke vernieuwing. Inhoudelijke veranderingen vinden er echter vooral in de
periode 1964-1970 plaats. Tussen 1970en±1983 blijft het aanbod constant.
Nadien treden er verschuivingen op.
FIGUUR 1 Periodisering en subperiodisering
I. 1733 -1919

1733 - 1796 bouw van kerk en klooster, capucijnen
1796 - 1836 gedeeltelijke leegstand
1836 -1893 komst van redemptoristen
1893 - 1919 beperkte regionale devotie tot Gerardus

Π. 1920 landelijke herintroductie van de devotie tot Gerardus
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Aanbod

Deelname

A. 1920-11964

1920-1930
1930-1960/64

1920-1925
1925-1937
1937-(1941-1946)-±1964

B. 1964-heden

1964-1970
1970-11983
1983-heden

1964-1970
1970-11985

Presentatie van de gegevens
Deze periodisering leidt tot de volgende indeling in de presentatie. In hoofdstuk 1 geven we een kort overzicht van de periode tot aan 1920, verdeeld in
een overzicht van de functies van kerk en klooster, gegevens over Gerardus
Majella en de start van de devotie. In hoofdstuk 2 beschrijven we de pastorale
initiatieven en de deelname van gelovigen in de periode 1920-±1964. We
voegen daar enkele aanzetten bij voor een situering van de Gerardusdevoüe
in een bredere context. In hoofdstuk 3 tenslotte beschrijven we de pastorale
initiatieven en de deelname van gelovigen in de periode 1964-1990. Ook hier
voegen we enkele notities bij, die de Gerardusdevoüe in breder perspectief
willen plaatsen.

58

HOOFDSTUK 1
Kerk en klooster te Wittem
en de eerste aanzetten tot Gerardusdevotie. 1733-1919

We starten onze historische schets bij de bouw van een klooster en kerk te
Wittem. Dit vormt het uitgangspunt voor de religieuze activiteit die er sindsdien in en vanuit Wittem is ontwikkeld. Omtrent de geschiedenis van het
grondgebied, de bezitters en de bewoners in de eeuwen die aan de kloosterbouw voorafgaan, hebben we elders gegevens verzameld (1). De eerste fase
van het gebruik van kerk en klooster is bepaald door het verblijf van capucijnen. Deze werden verjaagd door Franse legers en vervolgens stonden de
gebouwen geruime tijd nagenoeg leeg. In 1836 vestigden de redemptoristen
zich hier en zij zijn sindsdien de bewoners en eigenaars van het klooster en
de kerk. Elders hebben we deze geschiedenis van Wittem en zijn kloosterbewoners in de achttiende en negentiende eeuw meer uitvoerig beschreven
(2). We geven hier slechts enkele grote lijnen aan. In een tweede paragraaf
gaan we kort in op persoon en leven van Gerardus Majella, op gegevens met
betrekking tot zijn canonisatie-proces en op aanwijzingen van verering binnen
de kring van redemptoristen. In de derde paragraaf bieden we een beschrijving van de introductie van de in 1893 zaligverklaarde Gerardus te Wittem
en de regionaal beperkte openbare verering tot aan 1920. Zoals eerder is betoogd, zien we in 1920 een duidelijke nieuwe fase in de openbare verering
van Gerardus in en vanuit Wittem beginnen (3).

1.1

Kerk en klooster te Wittem 1733-1919

In 1733 droeg bouwheer Ferdinand von Plettenberg,rijksgraafvan Wittem,
het kort voordien gebouwde klooster te Wittem over aan de paters capucijnen
van de Keulse provincie (4). Staatkundig behoorde het gebied tot het Heilig
Roomse Rijk (5). Kerkelijk was het een onderdeel van het bisdom Luik, waar
capucijnen meerdere vestigingen hadden (6). Bij het klooster, dat op ongeveer
twintig bewoners was berekend, stond ook een kerkgebouw (7). Deze kerk
beschouwde Von Plettenberg als kapel bij het te restaureren kasteel (8). De
capucijnen dienden de pastorale zorg in de kerk uit te oefenen. Weldra functioneerde de kerk alleen als kloosterkerk van de capucijnen en stond ze ook
open voor bezoekers uit de regio (9).
De capucijnen introduceerden meerdere devoties en het kerkinterieur werd
gevuld met meerdere beelden en schilderijen (10). Franciscus en de recent
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heiligverklaarde Johannes Nepomucenus waren kerkpatroons (11). De capucijnen boden ruime biechtgelegenheid en beschikten in him pastoraal aanbod
ook over speciale aflaten en zegeningen, die gelovigen konden verwerven
door het voltrekken van bepaalde rituelen en gebeden (12). Met deze pastoraal bevonden ze zich lijnrecht tegenover hetgeen als jansenistische tendens
werd gebrandmerkt (13). Mede omdat de personele en materiële situatie van
de rooms-katholieke kerk in de directe regio niet zo rooskleurig was, vervulden de capucijnen met hun klooster en kerk een belangrijke regionale rol (14).
Tussen de staatse gebieden in Zuid-Limburg vormde het rijksgraafschap
Wittern een geprononceerd dominant-katholiek gebied, waar mede vanwege
de politiek-confessionele context een contra-reformatorisch gericht pastoraat
werd uitgebouwd (en daartoe behoorden oprichting van broederschappen,
introducties van kerkelijk gebonden devoties, vorming van een kader van
gelovigen en het nauw betrekken van geloof op sacramenten, kerkorde en
ambt, versteviging van ambtsopleiding en diocesane structuren, presentie van
het kerkelijk instituut in steden en op het platteland) (15).
Aan het verblijf van de capucijnen en van de adelijke familie Von Plettenberg kwam een einde toen Franse troepen de Maasstreek bezetten en dit gebied werd ingelijfd bij de Franse republiek en vervolgens bij het napoleontische keizerrijk (16). Kerk en klooster werden in beslag genomen. Na enige
tijd kon de kerk weer voor de eredienst worden opengesteld. Ze werd als
bijkerk van de parochie Mechelen binnen het kanton Gulpen geclassificeerd
(17). Een deservitor mocht wonen in een deel van het klooster. De rest van
het klooster werd verkocht en wisselde meerdere malen van eigenaar (18).
Na de nederlaag van Napoléon en de vestiging van een Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden bleef de ontplooïingsraimte voor de katholieke kerk in dit
gebied beperkt (19). Van heropening van het klooster en een mogelijke hervestiging van de capucijnen was op dat moment geen sprake (20).
Evenals in de 18e eeuw behoorde een groot deel van (het huidige Nederlandse) Zuid-Limburg begin 19e eeuw tot het bisdom Luik (21). In 1829 werd
hier de Noord-Nederlander C.van Bommel tot bisschop benoemd en deze
pakte de herstructurering van het diocees en het pastoraat voortvarend aan
(22). Mede door zijn toedoen vestigden redemptoristen zich in het bisdom
Luik (23). Deze congregatie was in 1732 gesticht door Alfonsus de Liguori
in de buurt van Napels (24). In het kielzog van politieke restauratie verspreidde ze zich ook buiten Italië (25). Hun voornaamste pastorale activiteit was
het geven van volksmissies (26). Tijdens de periode 1830-'39 viel Wittem
binnen het gebied dat onder bestuur stond van de onafhankelijke regering
in Brussel. Dat verschafte de redemptoristen de politieke ruimte om ook in
deze streek actief te zijn. Bisschop Van Bommel stimuleerde de pastorale
opwekkingsactiviteiten in het kader van zijn diocesaan pastoraal beleid. Vanuit hun vestiging in Sint Truiden legden de redemptoristen contacten met het
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door Van Bommel geopende seminarie in het abdijcomplex Rolduc. In
1833-'34 hielden ze een regionale volksmissie voor Gulpen en omgeving
(27). Deze volksmissie werd gehouden in de kloosterkerk te Wittem. In het
opleidingshuis te Sint Truiden was ruimtegebrek en in 1836 slaagden de re
demptoristen er in het klooster en de kerk te Wittem te kopen en zich daar
te vestigen (28). Hoewel de politieke situatie labiel was - koning Willem I
claimde dit gebied en hij liet geen kloosterstichtingen toe - werd in dit kloos
ter het opleidingshuis gevestigd en werkte men aan restauratie en uitbouw
van het gebouw en de opleiding (29). In 1840 verkregen ze erkenning van
de vestiging door koning Willem Π (30). Inmiddels waren onderhandelingen
over een nieuw concordaat gaande, ter vervanging van het weinig effectieve
concordaat uit 1827. De nieuwe politieke situatie na de definitieve vestiging
van de onafhankelijke staat België maakte een nieuwe kerkelijke indeling
noodzakelijk. Een gedeelte van het bisdom Luik kwam nu te behoren bij het
apostolisch vicariaat Limburg, waar mgr LParedis administrator werd. In
1853 bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie werd dit district wederom bisdom Roermond. Paredis kon voortbouwen op de pastorale reorganisatie die Van Bommel had ingezet. De redemptoristen onderhielden goede
relaties met Paredis, die regulieren graag inschakelde bij de verdere intensivering en herstructurering van het pastoraat (31).
In de kloosterkerk troffen de redemptoristen verscheidene devoties, beelden en afbeeldingen aan uit de periode van de capucijnen. Ze voegden hier
hun eigen accenten aan toe en bouwden het geheel van kerkelijk geordende
devoties uit, die inhaakten op de sfeer van herleving,romantieken popularisering (32). Toen hun stichter Alfonsus werd heiligverklaard in 1839, benoemden ze hem tot mede-kerkpatroon in plaats van Francisais (33). Het altaarstuk
waarop Nepomucenus centraal stond, werd vervangen door een beeldengroep
rond Alfonsus (34). Beelden van Antonius, Francisais, Apollonia, Philomena,
Maria en Jozef hadden hun plaats in de kloosterkerk. Er waren geschilderde
kruiswegstaties uit de tijd van de capucijnen (35). Tegenover de kerk was
ter herinnering aan de volksmissie een groot kruisbeeld opgericht (36).
Een belangrijk accent binnen de vroomheid van de redemptoristen werd
gevormd door de devotie tot Maria (37). Deze devotie droegen ze nadrukkelijk uit in hun pastorale activiteiten (38). In Wittem werd ter inlossing van
een belone een Mariabeeld geplaatst, dat vervolgens centraal kwam te staan
in een Ronde kapel die in 1845 werd gebouwd in een open verbinding met
de kloosterkerk (39). Dit beeld kreeg ruime aandacht van gelovigen uit de
wijde omtrek en werd "Wittemse Onze Lieve Vrouw" genoemd (40). In 1866
was de ikoon van Maria van Altijddurende Bijstand aan de redemptoristen
toevertrouwd en van paus Pius IX hadden ze de opdracht ontvangen de devotie rond deze Maria-voorstelling te verspreiden (41). In elke kerk van de redemptoristen werd een kopie van deze ikoon geplaatst en ook in vele andere
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kerken kreeg ze een plaats. Mede via prentafbeeldingen van deze ikoon kreeg
deze Maria-devotie wereldwijde verspreiding (42). Ook in Wittern werd deze
ikoon-kopie geïntroduceerd. Voorlopig vormde de devotie tot de oudere Wittemse Onze Lieve Vrouw bet concentratie-punt van aandacht door gelovigen.
In 1889 echter werd dit Maria-beeld vervangen door de ikoon-kopie en voortaan stond deze in het centrum van de Maria-devotie (43). Ook de aandacht
voor Alfonsus werd hieraan gekoppeld (44).
Een ander belangrijk accent in de vroomheid van deze congregatie werd
gevormd door deelname aan sacramenten, met name biecht en communie
(45). Niet alleentijdensde volksmissies vormden deze sacramenten een belangrijk deel van het pastorale aanbod - in aansluiting op de uitgebreide verkondiging in preken en instructies -, ook in de kloosterkerk kregen ze ruime
aandacht. Vanzelfsprekend kregen de congregatie-genoten die waren zaligof heiligverklaard ook de nodige aandacht in prediking, viering en productie
van liturgische gebruiksmaterialen (zoals litanieën, noveenboekjes, gezangen)
en andere schriftelijke materialen (46). Op de eerste plaats was dat de stichter
Alfonsus, maar in 1888 kwam daar Clemens Hofbauer bij (47). Aan de scala
van devoties en religieuze verenigingen waren ook de aandacht voor het Heilig Hart, het Onbevlekte Hart van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, de
Moeder van Smarten, Theresia van Avila, Aloysius, Jozef Jezus' voedstervader en de Heilige Familie Jezus Maria Jozef toegevoegd (48). Binnen ditrijke
geheel vormde de introductie van de broeder-redemptorist Gerardus Majella,
die in 1893 werd zaligverklaard, geen uitzondering. Op den duur echter zou
de aandacht voor Gerardus Majella de andere devoties overvleugelen, zowel
wat betreft de toeloop van gelovigen als de omvang van het pastorale aanbod.
Het klooster te Wittem vervulde de functie van studiehuis voor de groeiende congregatie (49). Met het stijgen van het aantal studenten steeg de behoefte
aan meer ruimte. Na enkele kleinere verbouwingen vond in de periode
1890-1895 een grootscheepse verbouwing plaats. Het oude klooster werd
nagenoeg geheel afgebroken en er verrees een nieuw klooster in neo-votisene) stijl (50). De kloosterkerk werd uitgebreid, de barokke façade brak men
af en men trok een nieuwe façade op overeenkomstig de nieuwe stijl van het
klooster, met beelden van de kerkpatroons Alfonsus en Nepomucenus (51).
Het klooster beschikte nu over een grote bibliotheekruimte (52). Deze getuigde van de hoofdfunctie van het gebouw als studentaat en kon een vergelijking
met de bibliotheken van andere kloostervestigingen in de regio goed doorstaan (53).
In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw vestigden de
redemptoristen zich op meerdere plaatsen in Nederland (54). Men was ook
bezig met een expansie naar missie-gebieden (55). Deze expansie ging verder
in de twintigste eeuw (56). Nederlandse redemptoristen waren betrokken bij
vestigingen in Engeland, Ierland, Noord- en Zuid-Amerika (57). In 1866
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vestigden ze zich in Suriname (58) en in 1891 in Brazilië (59). Tijdens de
Eerste Wereldoorlog waren er geen vestigingen in nieuwe landen, maar de
eerdere expansie en het stij gend ledental maakten bestuurlijke herordeningen
nodig. Aan interne splitsingen binnen de congregatie, die hun wortels hadden
in problematische politiek-religieuze verhoudingen in het Italië van de achttiende eeuw, kwam in het midden van de negentiende eeuw een einde (60).
In nauwe verbinding met paus en curie werd het generalaat te Rome gevestigd
(61) en er werd een centraal bestuur gevormd voor de vestigingen in Italië
en aan de andere zijde van Alpen (62). Met de lange bestuursperiode van
generaal-overste N.Mauron was er tevens sprake van een sterke invloed van
de Franse kloosterspiritualiteit bij de redemptoristen (63). De nadruk lag op
het ascetisch en deugdzame leven binnen de kloostermuren, waarbij gehoorzaamheid aan de Regel en de oversten een belangrijke plaats innam (64). In
de Duitse Ujn van de redemptoristen lag in navolging van Clemens Hofbauer
meer nadruk op de externe pastorale activiteiten (65). De bestuurlijke herintegratie van de congregatie omstreeks het midden van de negentiende eeuw
ging gepaard met vele interne discussies (66).
De nauwe relatie van de redemptoristen met paus en curie werd gevoed
en bevestigd op meerdere manieren. De benoeming van meerdere congregatie-leden tot apostolisch vicarissen voor missie-gebieden of tot bisschop was
een van die relatie-tekens (67). De verheffing van Alfonsus de Liguori tot
kerkleraar in 1871 Verleende tevens een officieel-kerkelijke bevestiging aan
de moraaltheologische visies van Alfonsus en de redemptoristen (68). In de
Ujn van vele groepen katholieken waren de redemptoristen voorstanders van
de onfeilbaarheidsverklaring en bevonden ze zich in de groeiende ultramontaanse stroming (69). Binnen deze sfeer van nauwe banden kunnen we ook
de snelle kerkelijke carrière plaatsen van de redemptorist Willem van Rossum
(70). Hij was rector te Wittem ten tijde van de grootscheepse verbouwing.
Vervolgens kreeg hij binnen de congregatie taken in Rome en werd in enkele
pauselijke commissies benoemd. Hij werd tot kardinaal verheven en daarmee
was er sinds eeuwen weer een Nederlander in het kardinaalscollege. Dit was
niet alleen voor de redemptoristen maar ook voor de emanciperende katholieken in Nederland een stimulerende waardering en bevestiging. Hij werd prefect van de Congregatio de Propaganda Fide en uit dien hoofde stimuleerde
hij het missie-élan onder katholieken, dat wat betreft Nederland met name
in de periode 1915-1940 sterk leefde (71). Binnen de verzuilde context van
Nederland vormde zijn optreden als pauselijk legaat o.a. bij eucharistische
congressen een bevestiging van het trotse zelfgevoel van katholieken (72).
Zoals gezegd was het geven van volksmissies de voornaamste pastorale
activiteit van de redemptoristen. De wijze waarop dit in Italië gebeurde, paste
men allengs aan voor de andere volksaard in de landen boven de Alpen (73).
Met beeldende prediking, instructies, vieringen en intensieve bediening van
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de sacramenten van biecht en communie stonden deze volksmissies in de
beweging van het heropwekken van geloofszin en kerkelijk leven (74). In
steden en op het platteland hielden de redemptoristen ook in Nederland en
België vele volksmissies (75). Bepalingen in de Codex (1917) vormden een
bevestiging en inordening van deze buitengewone zielzorg en maakten van
het geven van volksmissies een regelmatig terugkerende impuls voor het parochieel georganiseerde pastoraat (76). In industrialiserende gebieden merkte
men echter dat de klassieke methoden niet meer adequaat waren. Men ging
hier over tot een meer groepsgerichte benadering, die tegelijk een intensivering inhield. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden de
redemptoristen in Limburg de methode van de volksretraites, waarin men
zich met een aangepast aanbod richtte tot verschillende geledingen van de
bevolking in een bepaalde streek (77). De spanningen tussen de verschillende
geloofsgroepen, levensbeschouwingen en maatschappij-visies werkten door
in de wijze waarop deze volksretraites gestalte kregen en beoordeeld werden
(78). Het opzetten van religieuze verenigingen en het introduceren of versterken van devoties vormde veelal een onderdeel van de volksmissies en volksretraites, waaraan na enige tijd een zogenoemde vernieuwing was verbonden
(79). Later ging men over tot het model van de parochie-retraites en daarin
was intensief huisbezoek een belangrijke methode om mensen te bereiken
(80). Naarmate voor het klooster te Wittern steeds meer de functie van studentaat centraal kwam te staan en er inmiddels diverse andere vestigingen verspreid over Nederland tot stand waren gekomen, verminderde het aantal missies dat door paters vanuit Wittem werd gegeven (81).
Een ander belangrijk werkterrein was het geven van retraites aan clerus
en kloosterlingen. Ook welgestelde burgers konden een retraite houden in
een klooster (82). Omstreeks de eeuwwisseling kwam in Nederland de lekenretraite tot ontwikkeling (83). Tesamen met andere regulieren zorgden de
redemptoristen voor de opzet van speciale retraite-huizen waar lekengroepen
een gesloten retraite konden maken. In enkele decennia tijds zetten de redemptoristen vijf van dergelijke retraite-huizen op in Nederland (84).
De uitgroei van het aantal opleidingshuizen en studenten ging gepaard
met de intensivering en kwaliteitsverhoging van het wetenschappelijk theologisch onderwijs. De betrokkenheid bij theologische tijdschriften en de uitgave van studies en eigen periodieken stond hiermee in verband (85). Zo
hadden de redemptoristen een belangrijk aandeel in de uitgave van het priestertijdschrift Nederlandse Katholieke Stemmen (86). Het handboek voor moraaltheologie van pater LAertnijs (later bewerkt door C.Damen en J.Visser)
werd op vele seminaria lange tijd gebruikt (87). Vanwege politieke spanningen vormde de groep studenten te Wittem in de negentiende eeuw een internationaal gezelschap. Studenten uit missiegebieden kwamen in het begin ook
voor hun hogere theologische studie naar Wittem. In de twintigste eeuw was
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Wittern studiehuis voor de Nederlandse provincie van Redemptoristen, waarmee vestigingen in Suriname en Brazilië waren verbonden (88). Andere provincies van de congregatie hadden inmiddels eigen opleidingshuizen ge- of
heropend.

\2

Aanzetten voor de Gerardusdevotie

We bieden hier een korte schets van het leven van Gerardus Majella, overigens zonder de pretentie daarmee een nauwgezette weergave te bieden van
geverifieerde historische feiten (89). Vervolgens gaan we in op het canonisatie-proces (90). Tenslotte verzamelen we enkele gegevens met betrekking
tot de aandacht voor Gerardus binnen de besloten kring van redemptoristen,
met name te Wittern (91).

Gerardus Maria Majella 1726-1755. Persoon en leven
Hij werd in 1726 geboren te Muro Lucano in de buurt van Napels. Zijn vader
Dominico Majella was kleermaker. Benedicta Gállela was zijn moeder. Gerardus was het jongste kind uit dit huwelijk. Het eerste kind in dit huwelijk
was een jongen (eveneens Gerardus geheten), maar stierf kort na de geboorte.
Vervolgens werden er drie meisjes geboren. Gerardus werd geboren in een
periode waarin de kleermakerij van zijn vader goed liep en het gezin naar een
ruimer huis in een betere wijk kon verhuizen. Hij volgde enig onderwijs en
leerde schrijven en rekenen. Het overlijden van zijn vader Dominico maakte
snel een einde aan de welvarende periode en het gezin moest opnieuw terugkeren naar kleinere behuizing in een armere wijk. Gerardus ging in de leer
voor kleermaker om de zaak van zijn vader voort te zetten. Hij was ook enige
tijd dienstknecht van de bisschop van Lacedogna. Na het overlijden van deze
bisschop keerde Gerardus naar huis terug om de kleermakerij voort te zetten.
Financieel was dit geen succes en Gerardus voelde zich sterk aangetrokken
tot een religieuze levensstaat. Mede vanwege zijn zwakke gezondheid werd
hij door capucijnen, waarvan een oom lid was, afgewezen. Hij probeerde met
een andere jongen korte tijd als kluizenaars te leven, maar ook dat lukte niet.
Nog een andere poging om in een klooster te gaan mislukte.
In 1749 hielden redemptoristen een volksmissie in Muro. Gerardus nam
daar ijverig aan deel. Meerdere malen verzocht hij de missie-overste om
opname in hun congregatie. Gerardus' familie was daar sterk op tegen. Tijdens de slotplechtigheid van de volksmissie sloten ze Gerardus in huis op.
Hij ontvluchtte en liet alleen een briefje achter met de mededeling dat hij een
"heilige" ging worden (92). Hij achtervolgde de vertrekkende paters en bleef
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aandringen om te worden opgenomen. Uiteindelijk gaf de overste hem een
briefje mee en zei hem zich daarmee te melden bij een naburig klooster van
de redemptoristen. Hij werd als postulant opgenomen en verbleef drie jaren
in dit klooster te Deliceto. Hij werkte als kleermaker en keukenhulp en ver
richtte andere huishoudelijke taken.
In 1752 legde hij de geloften af en werd aangenomen als broeder-redemp
torist. In deze periode had de congregatie pauselijke goedkeuring gekregen
van de regel. Er traden meerdere nieuwe leden toe en het werk van de volks
missies kon worden uitgebreid (93). Na zijn definitieve aanname kreeg Gerardus ook af en toe opdrachten die hem buiten het klooster brachten. Hij werd
op bedeltocht uitgezonden voor herbouw en nieuwbouw van de vestigingen
voor de zich uitbreidende congregatie. Meerdere malen ging hij als huishou
delijke hulp mee op volksmissie-tochten in de regio. Aldus kwam hij met vele
mensen in contact. Hij verwierf faam en er werden verhalen verteld over
wonderlijke hulp in noodsituaties en ziekte, over helderziendheid en het lezen
van iemands diepste gedachten, over extases en levitaties, over telepathische
gaven, over gaven om conflicten op te lossen en over bijzondere geloofsken
nis. In de volksmond werd hij een heilige genoemd (94).
Met enkele zusterkloosters in de buurt onderhield hij een correspondentie,
waarvan een deel bewaard is gebleven (95). Hij stimuleerde jonge meisjes
om in het klooster te treden en bemiddelde over bruidsschatten. Eenmaal
volgde een aanklacht van een meisje tegen Gerardus en er volgde een intern
onderzoek. Blijkbaar verdedigde Gerardus zich niet en er volgden enkele
strafmaatregelen gaande het onderzoek (zoals het verbod om de communie
te ontvangen). Na enige tijd bleek de beschuldiging vals en Gerardus werd
gerehabiliteerd en met nog meer achting omgeven (96).
Gerardus was ziekelijk en leidde bovendien een streng ascetisch leven.
De levensomstandigheden van de jonge congregatie waren niet ruim. Licha
melijke boetepraktijken waren gangbaar. Voor zichzelf stelde hij een strenge
levensregel op (97). Hij bracht veel tijd door in gebed verzonken voor het
Heilig Sacrament, een beeld van Maria of een afbeelding van de Gekruisigde
(kruisbeeld of Ecce Лото-voorstelling). Hij wenste in alles Gods Wil te vol
gen en daar geheel in op te gaan. Hij was uitermate gehoorzaam aan de regel
en de oversten, zoals latere beschrijvingen ons willen doen geloven. Tussen
de regels door blijkt zijn gehoorzaamheid soms zo letterlijk te zijn, dat dit
oversten in verlegenheid brengt. Er zijn ook verhalen overgeleverd, waaruit
eigenlijk blijkt dat Gerardus juist zijn eigen motieven volgde en niet zozeer
de strikte kloosterregels. In functie van de latere aandacht voor de deugd van
gehoorzaamheid halen overleveringen vooral de gehoorzame Gerardus naar
voren en verdoezelen zijn eigen afwijkende keuzes.
In 1754 werd hij overgeplaatst naar een ander klooster dat zich bevond
in Caposele bij de kerk Mater Domini. Caposele was een Maria-oord en trok
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bezoekers uit de regio. Hij vervulde hier o.a. de taken van portier en koster.
Zijn vrijgevigheid wordt geïllustreerd door een verhaal over de winter van
1754, toen hij voedsel en kleding weggaf aan mensen die aan de kloosterpoort
om hulp vroegen (98). Zijn mede-bewoners vonden deze vrijgevigheid onverstandig, mede omdat men het zelf ook niet breed had. Het verhaal vertelt dat
de broodkist op wonderlijke wijze gevuld was na zo'n uitdeling en dat er
geldstukken in de kerk werden gevonden.
Aan het begin van 1755 manifesteerde zich tuberculose. Desondanks
maakte Gerardus nog enkele reizen. Hij keerde hiervan doodziek terug in
Caposele. Na een korte opleving stierf hij in de nacht van 15 op 16 oktober
in dat jaar. Rond zijn overlijden gebeurden volgens overlevering wonderlijke
zaken.

Canonisatie-proces
Gerardus' grafsteen kreeg een tamelijk uitvoerig opschrift (99). Algemeenoverste en stichter van de congregatie, Alfonsus de Liguori drong aan op het
op schrift stellen van het levensverhaal van Gerardus. Pater Caspar Caione,
toenmalig overste van het klooster te Caposele, verrichtte onderzoek, hoorde
getuigen (waaronder Gerardus' zusters) en maakte een uitvoerige notitie
omtrent Gerardus ' leven voor en tijdens zijn verblijf in de congregatie ( 100).
Caione verdeelde de notitie volgens gangbaar patroon in een levensbeschrijving en een beschrijving van Gerardus' deugden (vita e virtù). Anderen maakten gebruik van deze notitie (101). Een tijdgenoot-redemptorist A.Tannoia
schreef een tamelijk uitvoerige levensbeschrijving, die (vermoedelijk in 2e
druk) in 1811 werd uitgegeven en waarvan vele bewerkingen en vertalingen
verschenen (102).
Voor meerdere redemptoristen van de eerste generatie werden canonisatie-processen geopend. Dergelijke processen kostten veel tijd, geld en mankracht. Ze beoogden vermoedelijk niet alleen de zalig- of heiligverklaring
van de betreffende persoon, maar ook de verhoging van het aanzien van de
congregatie, hetgeen wederom zijn effect had op werving van nieuwe leden,
aantrekking van gelovigen bij pastorale activiteiten en steun van overheden.
Het was tevens een bindende en identiteitsversterkende factor voor de leden
van de congregatie, aan wie op deze wijze ook ideaal-figuren werden voorgehouden. In 1839 werd de stichter Alfonsus heiligverklaard. Dat was tegelijk
een uitdrukking en verdere versterking van de band van de redemptoristen
met de kerkelijke leiding.
In 1843 werd het canonisatie-proces voor Gerardus geopend, ш 1845 werd
het ontvankelijk verklaard en kreeg de Gerardus de titel Dienaar Gods. On
dertussen was de aandacht voor Gerardus blijven voortbestaan rond Caposele
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en binnen de kring van redemptoristen. Er werden verklaringen verzameld
naast de bestaande schriftelijke documenten. Verhalen waren mondeling en
schriftelijk overgeleverd en kwamen uit tweede en derde hand (103). Naast
de beschrijvingen van Caione, Landi en Tannoia (waarvan alleen deze laatste
in gedrukte vorm) verschenen er andere door redemptoristen opgesteld, in
relatie tot het canonisatie-proces. In 1841 verscheen van de hand van M.Haringer (die in 1843 redemptorist werd) een vertaling in het Duits van het boek
van Tannoia, die werd uitgegeven in Regensburg (104). In 1845 verscheen
te Luik van de hand van pater V.Dechamps een vertaling in het Frans van
het boek van Tannoia, nu echter aangevuld met een "dissertation sur le merveilleux dans la vie des Saints", waaruit de leerstellige en apologetische strekking van deze uitgave blijkt (105). In 1847 verscheen van de hand van CBerruü, de latere overste van de Napolitaanse tak van de redemptoristen, een
uitvoerige beschrijving (106). In het kader van het canonisatie-proces werden
acten later gebundeld (107). In 1856 en 1877 volgden verdere stadia in het
canonisatie-proces. Op 8 juni 1877 werd het decreet over de heldhaftigheid
van deugden ondertekend door paus Pius IX. Naar aanleiding van dit stadium
in het proces verschenen opnieuw meerdere levensbeschrijvingen in meerdere
talen (108). Behalve aantoonbare deugden, onberispelijke levenswandel en
rechtgelovigheid, waren er enkele gebeurtenissen vereist, die als wonderen
werden goedgekeurd. Wonderlijke gebeurtenissen tijdens Gerardus' leven
konden niet meer worden onderzocht, derhalve waren er bijzondere gebedsverhoringen (vooral genezingen) nodig die op zijn voorspraak waren verkregen. Om die aan te treffen was het nodig Gerardus in bredere kring bekend
te maken en devotie op te wekken. De levensbeschrijvingen vervulden derhalve meer dan alleen een documentaire functie. De stoffelijke resten van Gerardus werden meerdere malen onderzocht en men trof telkens een welriekende afscheiding aan, die een letterlijke geur van heiligheid verschafte.
In 1891 werd het onderzoek afgesloten, waarna nogmaals de stoffelijke
resten werden bekeken. Paus Leo ХШ tekende het decreet ter goedkeuring
van het gevoerde zaligverklaringsproces en op 29 januari 1893 volgde de
plechtige zaligverklaring in de Sint Pieter te Rome (109). Openbare verering
mocht nu plaatsvinden in kerken van redemptoristen en in de diocesen rond
Caposele. De zaligverklaring gaf opnieuw een aanzet tot het verschijnen van
vele levensbeschrijvingen in meerdere talen, maar nu ook tot het samenstellen
van litanieën, noveengebeden en gezangen, die immers de openbare verering
van liturgische gebruiksmaterialen voorzagen (110).
Behalve voor Gerardus liepen er ook canonisatie-processen voor andere
redemptoristen. In 1888 werd Clemens Hofbauer zaligverklaard. Hij was een
van de voornaamste drijfveren achter de verspreiding van de congregatie
buiten Italië en werd in eigen kring als een tweede stichter beschouwd (111).
Rond 1900 waren processen gaande voor C.Sportelli, P.Cafaro, G.Samelli,
D.Blasucci: allen leden uit de eerste periode van de congregatie (112).
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Verering binnen de eigen congregatie, speciaal te Wittem
Binnen de congregatie beschikte men al vrij snel over een levensbeschrijving
van Gerardus. Het boek van Tannoia uit 1811 (met latere edities) en meerdere
vertalingen en bewerkingen zorgden er mede voor dat Gerardus zeker binnen
de eigen congregatie bekend was. Waarschijnlijk werd elke communiteit in
kennis gesteld van het geopende zaligverklaringsproces en werd opgeroepen
te bidden voor het welslagen hiervan. De vertaling die V.Dechamps in 1845
liet verschijnen, geeft aan dat Gerardus in ieder geval in de communiteit van
Wittem bekend was, aangezien Dechamps enige jaren docent was aan het
studentaat ( 113). In 1859 werd blijkens de huiskroniek door de communiteit
aan Gerardus de belofte gedaan een beeld van hem te plaatsen als dank voor
genoten bescherming (114). De reden van die dank is niet geheel duidelijk.
Bronnen verwijzen naar 1847, toen een tyfus-epidemie de communiteit trof
(115), of naar 1857 toen er een speciale gebedsverhoring zou zijn geweest
(116). In 1878 werd in Wittem een beeld van Gerardus geplaatst in de kloostertuin (117). In 1879 hield de communiteit een noveen ter ere van Gerardus
voor de bevriende mgr Laurent, voorheen apostolisch-vicaris van Luxemburg
en nu wonende in Simpelveld, die ernstig ziek was (118). Mgr Laurent trad
meerdere malen op als wij-bisschop te Wittem. Bij de bezoekers van de
kloosterkerk te Wittem was de Italiaanse broeder-redemptorist Gerardus vermoedelijk nauwelijks bekend. Er was weliswaar sinds 1879 een levensbeschrijving in het Nederlands beschikbaar van de hand van pater J.Kronenburg,
die een Frans boek van de paters Béthune en Kuntz vertaalde (119), maar of
dat ook door niet-redemptoristen werd gelezen? De redemptoristen hielden
zich vermoedelijk stipt aan de bepaling dat er voorafgaande aan de zaligverklaring geen openbare verering mocht plaatsvinden (120).
In België was het onder meer V.Dechamps die de Gerardusdevotie stimuleerde. Als huisoverste en later provinciaal-overste van de redemptoristen
in België, maar wellicht meer nog als bisschop van Namen en later aartsbisschop van Mechelen bevond de in 1875 tot kardinaal verheven Dechamps
zich in de positie om mee te werken aan de bekendmaking van Gerardus en
de opwekking van de devotie. Meerdere levensbeschrijvingen die in België
verschenen (al of niet vertalingen en bewerkingen van Italiaanse of Franse
originelen), vonden hun weg naar Wittem en andere redemptoristenkloosters
in Nederland. Een van de vier als wonderen erkende genezingen op voorspraak van Gerardus betrof een meisje uit het aartsbisdom Mechelen, waar
Dechamps tot 1883 resideerde (121).

13

Openbare verering 1893-1919

We maken hier een verdeling in de beschrijving van het pastorale aanbod en
de deelname van gelovigen (122). Hoewel de aandacht vooral op Wittem is
geconcentreerd, vermelden we ook enkele gegevens omtrent de Gerardusverering elders.

13.1

Het pastorale aanbod

De plechtige zaligverklaring op 29 januari 1893 te Rome werd in Wittem
gevolgd door de aankondiging van een triduüm, te houden op 13 tot en met
15 augustus van dat jaar (123). Gedurende deze dagen waren er meerdere
Hoogmissen, plechtige Loven, feestpredikaties, uitstellingen van het Heilig
Sacrament, generale communie, veelvuldige gelegenheid tot biechten, zegeningen, relikwie-verering en gebedsoefeningen. De kloostercommuniteit nam
als geheel deel aan de liturgische plechtigheden. Meerdere malen kwam men
in processie binnen bij het begin van vieringen. Het studentenkoor verzorgde
meerstemmige zang en gregoriaans. Er was feestelijk orgelspel. Klokgelui
en saluutschoten verhoogden het feestelijke allure en maakten de gebeurtenissen in de omgeving bekend. Priesters uit de omringende parochies waren
uitgenodigd om voor te gaan in vieringen en predikatie en deel te nemen aan
de feestelijkheden.
De kerk was uitbundig versierd. Binnen stond het Gerardusbeeld centraal.
Het werd omgeven door een gouden kroon en veel bloemen. Op de vooravond van het triduüm werd het beeld onthuld en gewijd. Schilderijen met
voorstellingen van episodes uit Gerardus' leven sierden de wanden van de
kerk. Wapenborden met nationale vlaggen beeldden de expansie van de congregatie over heel de wereld uit. De pauselijke kleuren geel en wit waren
veelvuldig verwerkt. De kerk was ook aan de buitenkant versierd. Er waren
lichtpuntjes in een stervorm bevestigd en er hing een groot vaandel aan de
façade met het opschrift Aan den Gelukzaligen Gerardus Majella, Leekebroeder van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, Den Grooten Wonderdoener, den vriend der lijdenden en armen, het voorbeeld der arbeidenden,
wordt met liefde en vertrouwen dezefeestviering gewijd (124). Men had een
speciaal lied gecomponeerd voor volkszang met de titel Lof- en Smeeklied
ter eere van den gelukzaligen Broeder Gerardus Majella (125). Tekst en
melodie van dit lied waren op kleine briefjes gedrukt, die tijdens de vieringen
van het triduüm werden uitgedeeld aan de bezoekers. Men had een prentje
met een afbeelding van Gerardus laten drukken en ook dit werd uitgedeeld.
Gedurende een hele week bleef de kerk versierd. Op zondag 20 augustus sloot
men deze feestelijke introductie van de nieuwe zalige af. Het Gerardusbeeld
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plaatste men nu bij de ingang van de Ronde kapel. Daar stond de afbeelding
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand centraal (126). Weldra
werden een kaarsenbak en off erblok bij het Gerardusbeeld gezet (127). Aansluitend aan het triduüm richtte men een Broederschap van de Zalige Gerardus op om de devotie te verspreiden en te bestendigen (128).
In 1893 en in de daarop volgende jaren verschenen er meerdere levensbeschrijvingen en gebedenboekjes in meerdere talen (129). In Nederland
zorgden onder meer de paters A.Scheepers en CBoomaars voor noveenboekjes en populaire hagiografische werken (130). Men legde in het klooster te
Wittern een apart boek aan om de gegevens van de Gerardusdevotie te documenteren. Dit droeg de titel Kroniek der Godsvrucht tot den Gelukzaligen
Broeder Gerardus Majella (131). Dergelijke kroniekboeken waren er ook
voor andere devoties en religieuze verenigingen ( 132). In het genoemde kroniekboek tekende men de vieringen tijdens en na het triduüm op, tesamen
met enkele verzoeken en gebedsverhoringen. Na 1894-1895 hield men op
met het bijhouden van deze kroniek. Er was blijkbaar niet veel bijzonders
te melden. In 1919 werd deze kroniek weer opgenomen en tot in 1952 bijgehouden.
Vanaf 1893 vierde men de feestdag van Gerardus te Wittem op 15 oktober
met een Hoogmis, gelezen Missen, feestpredikatie en een Lof ter afsluiting.
HetLo/- en Smeeklied werd geregeld gezongen (133). Men gaf vanuit en te
Wittem vooralsnog geen verdere impulsen aan de verspreiding van de Gerardusdevotie. Elders, zoals in Italië, België en Brazilië, gaven de daar werkzame redemptoristen wel aanzetten onder andere in de vorm van speciale vieringen voor opgerichte broederschappen, de uitgave van levensbeschrijvingen
en gebedenboekjes en de verzorging van periodieken.
Op 11 december 1904 vond de heiligverklaring van Gerardus plaats. In
Wittem luidde men de klokken. Het Gerardusbeeld was speciaal versierd.
In de morgenvieringen vertelde de predikant over deze speciale gebeurtenis,
's Middags was er een plechtig Lof met een meerstemmig gezongen Te Deum
(134). Opnieuw verschenen er levensbeschrijvingen en gebedenboekjes in
verschillende talen (135). Men kon nu ook beschikken over een speciaal
Misformulier voor het Gerardusfeest (136). Heiligverklaring impliceerde het
verlof om in alle kerken speciale aandacht te geven aan de Gerardusverering.
Ter gelegenheid van de heiligverklaring hield men te Wittem wederom een
triduüm, nu van lOtot 13 juni 1905 (137). Menhad ditmaal geen pamfletten
met de aankondiging van dit triduüm verspreid in de regio. De kerk was wederom uitbundig versierd, maar nu slechts het interieur. Een redemptorist van
het klooster te Amsterdam nodigde men uit als gastpredikant. Het triduüm
werd afgesloten met een plechtig Lof, Te Deum en het verlenen van de pauselijke zegen met de daaraan verbonden speciale aflaat.
ш de jaren die hierop volgden vierde men te Wittem de feestdag van Ge-
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rardus zoals men ook de feestdagen van andere heiligen vierde, m sommige
kerken in de regio vierde men de feestdag van Gerardus ook en paters van
Wittern werden dan wel eens als gastpredikant uitgenodigd. In Wittem zelf
gaf men geen speciale aandacht aan de Gerardusdevotie en de Broederschap.
Omstreeks 1915 bestond de Broederschap feitelijk nog slechts op papier
(138).

Buiten Wittem
Elders waren er na de heiligverklaring wel nieuwe aanzetten te constateren.
Voor het Nederlandse taalgebied verschenen er enkele gebedenboekjes en
gezangen (139). Verschillende Gerardusliederen werden opgenomen in het
repertoire van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie (140). Verscheidene bouwpastoors in België en Nederland kozen Gerardus als patroon en
ze schakelden de Gerardusdevotie in als kanaal om financiën te werven (141).
De bouwpastoor te Overdinkel gaf vanaf 1916 het periodiek De Sint Gerardusbode uit en liet ook een noveenboekje verschijnen (142). In Overdinkel
was de Gerardusdevotie geconcentreerd op de feestdag. Vanaf 1912 trok er
dan een processie rond de kerk, die mede op basis van inkomsten vanwege
de Gerardusdevotie was gebouwd. Ook in Barger-Oosterveld was de op te
richten parochie onder patronage van Gerardus gesteld (143). Met deze twee
plaatsen hadden enkele redemptoristen contact. Zo was pater A.Scheepers
meerdere malen aanwezig bij de feestvieringen in Overdinkel en Barger-Oosterveld (144).
In Italië verscheen in 1901 een periodiek vanuit de Gregoriuskerk te Salerno, waar Gerardus bijzonder werd vereerd. Dit periodiek werd in 1902 overgenomen door de redemptoristen van Caposele-Materdomini, waar in 1901
ook een ander periodiek was opgezet (145). Materdomini was en is het hoofdcentrum van de Gerardusdevotie. De pastoor te Salerno startte vervolgens
een onafhankelijk blad. Het periodiek van Materdomini werd het contactblad
van de organisatie van Gerardini en Gerardine. Het verscheen in meerdere
vertalingen. Later ontstonden uit deze vertaalde periodieken verschillende
zelfstandige bladen.
In Brazilië, waar onder meer de Nederlandse redemptoristen de Gerardusdevotie introduceerden, verscheen vanaf 1911 het maandblad O Santuario
de S.Geraldo vanuit Cúrvelo, waar de redemptoristen waren gevestigd. Dit
blad bereikte later 20.000 abonnees.
In België bestond sinds 1897 De Gerardusbode, waarin behalve gegevens
over de Gerardusdevotie in België ook berichten stonden over het missie-werk van redemptoristen in Canada, Belgisch-Congo en de Antillen. In
1908 breidde men dit blad uit. Er verschenen nu meer artikelen in over missie
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en ascetische, apologetische en religieus- instructieve themata. In 1898 telde
dit blad omstreeks 4300 abonnees. Ьг 1914 was dit aantal gestegen naar 7000
en omstreeks 1936 bereikte het 9200 abonnees (146).
1.3.2

Deelname van gelovigen

De introductie van Gerardus tijdens het triduüm te Wittem in 1893 geschiedde
onder grote publieke belangstelling (147). Men deelde ongeveer 1500 liedteksten en 1500 prentjes uit aan de bezoekers. Op dinsdag was er 's avonds generale communie en daar namen 780 mensen aan deel. Op deze slotdag van het
triduüm gingen omstreeks 1200 gelovigen te communie. De publieke belangstelling viel op de sluitingszondag 20 augustus echter tegen.
Volgens de kronist werden een kaarsenbak en offerblok op verzoek van
bezoekers bij het Gerardusbeeld geplaatst (148). In 1893-1894 waren er enkele gebedsverhoringen en speciale smeekbeden met giften (149). Het betrof
hier gelovigen uit de regio rond Wittem. De verbinding tussen Gerardus en
Maria van Altijddurende Bijstand was niet alleen ruimtelijk gegeven, maar
was ook opgenomen in de gebeden van gelovigen in de vorm van het vragen
van Gerardus' voorspraak bij Maria ( 150). De vieringen van de feestdag van
Gerardus trokken in 1893 en 1894 veel volk naar Wittem, hoewel er omstreeks die dag ook meerdere andere speciale vieringen, met name in het
kader van de Maria-devotie, waren. In het naburige Meerssen stimuleerde
een mevrouw de Gerardusdevotie door prentjes (met afbeelding en litanietekst) te kopen in Wittem en deze aan de kapelaan te Meerssen te geven met
het verzoek ze uit te delen in de parochie (151).Inl895 werden de vieringen
op de feestdag van Gerardus te Wittem minder druk bezocht dan de voorgaande jaren. De opgerichte Broederschap schijnt geen speciale activiteiten te
hebben ontplooid.
Bij het Lof op 11 december 1904, heiligverklaring van Gerardus, was de
kerk goed gevuld (152). Het speciale triduüm in 1905 kende minder publieke
belangstelling dan men verwachtte op grond van de ervaringen van 1893
(153). Dit werd enigszins gecompenseerd door het feit dat de viering van het
Pinksterfeest samenviel met dit triduüm en dat er enkele processies uit het
Rijnland met name vanwege Maria-devotie in Wittem aanwezig waren ( 154).
Bij de afsluiting van het triduüm met de pauselijke zegen en speciale aflaat
was de kloosterkerk wederom geheel gevuld.
In de jaren na 1904 was er blijkbaar geen bijzondere publieke belangstelling voor de Gerardusdevotie. In de kloosterkronieken zijn geen aantallen
bezoekers vermeld. De Broederschap ontplooide geen bijzondere activiteiten
en veel werfkracht ging er blijkbaar niet van uit. Rond 1915 leidde ze slechts
nog een bestaan op papier. Na de eerste aanzetten in 1893 was er aldus sprake
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van een korte intensieve aandacht die vooral tot de directe regio beperkt was,
waarna er niet veel meer overbleef te Wittem dan de aandacht die men aan
heiligen gaf tijdens de Mis op hun feestdag.

HOOFDSTUK 2
Hernieuwde introductie van de Gerardusdevotie
en uitgroei van Wittern tot bedevaartoord. 1920-±1964

Inleiding
We hebben gezien hoe de Gerardusdevotie in 1893 te Wittern in het openbaar werd geïntroduceerd. Na een korte periode van aandacht en regionale
bekendheid bleef de Gerardusdevotie op een bescheiden wijze bestaan in het
geheel van devoties en religieuze broederschappen te Wittem. De Gerardusbroederschap leidde omstreeks 1915 slechts een bestaan op papier. Elders
in Nederland, met name in Overdinkel, kende de Gerardusdevotie een
grotere bloei.
Het initiatief om in 1920 te starten met de uitgave van een periodiek in
het kader van de Gerardusdevotie groeide uit tot de hoofd-impuls, die de
aandacht voor Gerardus te Wittem op landelijke schaal verspreidde. Andere
aspecten van het pastorale aanbod volgden dit initiatief.
We maken in onze beschrijving een verdeling in pastoraal aanbod en
deelname van gelovigen. Binnen deze verdeling behandelen we de volgende
aspecten: het periodiek, de broederschap, het liturgisch aanbod, de productie
van boekjes, de organisatie en het ruimte-aanbod. We plaatsen het periodiek
voorop, omdat we dit als hoofd-impuls beschouwen. De volgende onderdelen van het pastorale aanbod staan niet in een volgorde van belangrijkheid.
Alle onderdelen binnen het pastorale aanbod hangen met elkaar samen,
staan in wisselwerking met elkaar en met de deelname van gelovigen.

2.1 Pastorale initiatieven en de ontwikkeling van een pastoraal aanbod

Het periodiek
In 1919 maakten de Redemptoristen in Wittem het plan om te starten met
een periodiek verbonden aan de Gerardusdevotie. Er werd een circulaire
opgesteld en in een oplage van 20.000 exemplaren gedrukt. Vanaf oktober
dat jaar werd deze circulaire gestuurd naar allerlei kerkelijke instituten en
particulieren in geheel (katholiek) Nederland. De bedoeling was abonnees
te werven bij voorintekening en te peilen of het periodiek een kans van
slagen zou hebben. Behalve schriftelijke werving werden zélateurs en zela-
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trices over het hele land geworven, die ter plaatse werving en propaganda
zouden verzorgen (1). In januari 1920 kwam het eerste nummer uit van Het
Sint Gerardusklokje. Maandblad gewijd aan de Vereering van den
H.Gerardus Majella. Maandschrift ter ondersteuning van de Missiën (2). In
de redactie zaten behalve de rector van het klooster de paters Scheepers,
Lambrechts en Pluijm (3). Met name pater Scheepers was al geruime tijd
actief ten aanzien van de Gerardusdevotie (4).
In de titel en subtitel waren twee hoofdmotieven verbonden. Via het
maandblad wenste men de Gerardusdevotie in geheel Nederland te
stimuleren en tevens gelden in te zamelen ter ondersteuning van het werk
van redemptoristen in buitenlandse missie, met name in Brazilië en
Suriname. Binnen het hoofdmotief van het stimuleren van de Gerardusdevotie kwamen op den duur sub-motieven naar voren, die met name
bleken uit de inhoud van het blad. Het werd een verlengstuk van de
verkondiging en een pastoraal instrument. Er werden instructies gegeven
over geloofsleer, moraal, liturgische voorschriften, geregeld kerkbezoek en
deelname aan sacramenten, lidmaatschap van katholieke verenigingen. Er
waren apologetische en polemische bijdragen tegen neutrale (vrijzinnige),
liberale, socialistische en andere door de kerk veroordeelde stromingen (5).
Via verhalen over Gerardus werd niet alleen informatie overgedragen over
deze heilige, maar werd tevens een normatief beeld gegeven van de
katholieke gelovige, trouw aan de kerk, ijverig in het onderhouden van
devoties en tevreden in zijn stand. Overheersend was de tendens om trouwe
katholieken te binden aan de kerk, om door gebedsapostolaat "lauwe"
katholieken tot meer geloofsijver te krijgen en om alle gevaarlijk geachte
invloeden van buiten te weren. Via verhalen over Gerardus werd ook de
tendens duidelijk van het terugvoeren van afgedwaalden tot het ware geloof
en het strikt onderhouden daarvan. Het is de vraag in hoeverre dit laatste
motief (dat we herovering zouden kunnen noemen) effect sorteerde, omdat
het voor de hand lag dat het blad alleen bij trouwe katholieken terecht kwam
en er geen directe impulsen werden gegeven voor apostolaat onder andersdenkenden of ongelovigen, tenzij in de herhaalde oproepen voor gebed voor
roepingen en bekeringen (6).
Het missie-motief werd vooral uitgewerkt in zijn terugwerkende kracht
ter intensivering van de eigen gelovigen. Verhalen over het feitelijke
missie-werk in Brazilië en Suriname verschenen nauwelijks in het blad. Wel
werden er cijfers gegeven over expansie van de katholieke kerk (7). De
terugwerkende kracht van buitenlandse missie werd o.a. ingezet om de
Gerardusdevotie in Nederland te stimuleren. Verhalen over de bloeiende
Gerardusdevotie in Brazilië dienden tevens als opwekking om dit na te
volgen en liefst te overtreffen (8).
Men werkte dit missie-motief ook uit in verzoeken om financiële steun
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aan het werk van missionarissen en oproepen voor missionaris- roepingen.
Giften en inkomsten vanwege verkoop van het periodiek en andere uitgaven
waren bestemd voor de steun aan het werk van redemptoristen in de missies.
Hiervoor waren er nog enkele andere organisaties actief zoals de Sint
Gerardus Majella Stichting, die verzorging van melaatsen in Suriname
ondersteunde, en het Clemens Hofbauers Liefdewerk (9). Buiten deze min
of meer particuliere acties waren er in Nederland verschillende algemene
missie-organisaties actief in fondswerving (10). In 1932 startten de
redemptoristen met het systeem van missie-busjes, die werden verspreid
onder contactpersonen van de Gerardusdevotie. Hier ging het om geregelde
kleine giften, die vervolgens centraal werden ingezameld. Tijdens de tweede
wereldoorlog werd het missiebusjes systeem door de bezetter verboden,
maar giften kwamen nu op andere manieren binnen (11). Na de oorlog werd
het systeem weer opgezet. In het periodiek werd verantwoording gegeven
van de giften die er o.a. via de missiebusjes binnenkwamen (12). Na de
oorlog startten de studenten van Wittem met een missie-inzamelingsactie
van postzegels en andere spullen, die werden verkocht en waarvan de
opbrengst o.a. ging naar Suriname, waar de redemptorist S.Kuypers
bisschop was (13). Rond 1965 werd de missionaire optiek anders ingevuld.
Men gaf nu meer informatie over hetgeen redemptoristen-missionarissen
deden en hoe zij bijdroegen aan de vorming van een inheemse kerk en aan
het welzijn van mensen. Vanaf 1970 werd jaarlijks via het periodiek een
fondswerving gehouden voor een bepaald project, waarover informatie
verstrekt werd in het periodiek. Van de binnengekomen giften werd steeds
verantwoording afgelegd (14).
Beide motieven waren verbonden met andere pastorale activiteiten van
Redemptoristen en waren opgenomen in de grote mate van aandacht die er
voor missie en devotie was onder katholieken in Nederland en binnen de
gehele roomskatholieke kerk met name in de periode 1915-1940 (15).
Het blad was tevens contactblad voor de Gerardusvereerders en dat bleek
onder meer uit de opname van gebedsintenties en gebedsverhoringen (16).
Het was tevens een mededelingenblad voor de liturgische activiteiten te
Wittem in het kader van de devotie. Programma's van vieringen werden
opgenomen en toen er in de jaren dertig georganiseerde groepen naar
Wittem kwamen, werden tijden en programma's van deze groepen ook
afgedrukt (17). Er kwam in in 1938 een kroniek in het blad, waarin kort
werd meegedeeld welke groepen in Wittem waren geweest, soms ook hoe
groot deze groepen waren, wie voorganger, geestelijk begeleider of
predikant was, over welk aspect van Gerardus' leven gepreekt was, of de
weersgesteldheid een processie in de tuin had toegelaten etc. (18).
Tot deze contact-functie behoorden ook oproepen tot inschrijving voor
de broederschap en tot het geven van financiële steun aan de bouw en in-
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richting van de liturgische ruimten (19). Na de Tweede Wereldoorlog met
name, toen de georganiseerde bedevaartgroepen regelmatig naar Wittem
kwamen, werden contactadressen en verdere informaties omtrent deelname
aan deze groepen afgedrukt in het periodiek. Tot de contact-functie
behoorden verder de uitvoerige oproepen en informaties in 1954 en
volgende jaren omtrent reizen naar Caposele (20). In 1955 werd deze reis
voor de eerste keer georganiseerd in het kader van het jubileum van
Gerardus' 200ste sterfjaar. Vanuit Nederland ging een groep onder leiding
van redemptoristen als bisschoppelijk goedgekeurde bedevaart (21). Deze
groep werd tevens als vertegenwoordiging beschouwd van de vele
Gerardusvereerders in Nederland. Er waren mogelijkheden om er op afstand
aan deel te nemen, door gebedsintenties mee te geven en bij te dragen aan
de processie-kaars. In het periodiek volgde een uitvoerig verslag over deze
en volgende reizen.
Het blad werd ook benut als mededelingenblad van de redemptoristen
aan een brede kring die via de Gerardusdevotie met hen verbonden waren.
Bijdragen bijvoorbeeld over jubilea van redemptoristen, bezoek van
redemptorist-kardinaal Van Rossum, over diens overlijden, over het
museum te zijner eer en het grafmonument te Wittem, over andere devoties
en vieringen in Wittem en over de expansie van de congregatie over de
wereld vormden tesamen met oproepen voor roepingen, speciaal voor
nieuwe paters en broeders redemptoristen een geheel van geregeld herhaalde
informatieve en wervende mededelingen (22).
Het blad startte in 1920 met de volgende rubrieken, die overigens niet
altijd in dezelfde volgorde en met gelijke lengte voorkwamen: redactioneel
voorwoord (met bespreking van een kerkinstitutioneel, liturgisch of moreel
onderwerp of abonneewerving), een feuilleton (waarmee een voorbeeld van
katholieke lectuur werd gegeven, conform censuur en aanbevelingen door
kerkelijke instanties ten aanzien van literatuur (23)), berichten over de
Gerardusdevotie elders (veelal Brazilië en ook het centrale Gerardusoord
Caposele), mededelingen over de viering van de devotie te Wittem, verhalen
over Gerardus (meerdere malen ook een populaire hagiografie in feuilleton-vorm), informatie over kerkelijke feesten en gebruiken en aansporingen
tot het strikt onderhouden daarvan, gebedsintenties en gebedsverhoringen
onder de titel "Lof en Dank", een bijdrage van "Heeroom" voor kinderen
(met vragen en uitleg over de katechismus, vragen over de Gerardusdevotie,
spelletjes en raadsels met oproepen om antwoorden in te zenden), aankondiging van nieuwe uitgaven (gebeden- en noveenboekjes, levensbeschrijvingen etc), verantwoording van giften en vermelding van bestelde missen en
novenen, vermelding van overledenen. De rubrieken "Lof en Dank" en
verhalen over Gerardus namen lange tijd de meeste ruimte in beslag. In
1924 werd er een religieus gedicht toegevoegd, maar dit kwam later weer te
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vervallen en in dejaren zestig werd er geregeld een beeldmeditatie opgenomen. In 1934 werden berichten opgenomen over groepen die Wittem
bezochten. In 1938 werd gestart met een kroniek. De rubriek "Lof en Dank"
werd geleidelijk korter en ging terug van soms zes bladzijden naar een hele
of halve bladzijde (24). Tot in 1973 bleef het feuilleton gehandhaafd (25).
In de periode 1920-1940 stonden afleveringen van het blad vaak in het kader
van een devotioneel schema van maanden: Mei-maand, H.Hart-maand,
HJozefmaand, Sacraments-maand, Allerzielen-maand, Kerstmis. Rond
1938 verschoof de aandacht naar perioden van het liturgisch jaar en kregen
Advent, Kerstmis, Vasten, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren aandacht,
terwijl de aandacht voor heiligenfeesten gehandhaafd bleef (26). In de jaren
vijftig overheerste de aandacht voor het liturgisch jaar en was er slechts
aandacht voor enkele devotionele momenten (Gerardus uiteraard, Maria,
H.Sacrament).
Gedurende de periode 1920-1939 had het blad dezelfde lay-out en werd
de rode kartonnen kaft op de voorkant geïllustreerd door een tekening van
de H.Gerardus in redemptoristentoog, terwijl hij een klein klokje luidde
(27). In 1939 werd een meer schetsmatige tekening van Gerardus die een
klokje luidde op de voorkant gezet. In 1951 volgde een soort lino-snede met
een krachtiger Gerardusfiguur die een grotere klok luidde. Enkele jaren later
kwam er een tekening waarin de motieven van Gerardus, klokje en kloostercomplex te Wittem verbonden waren. In 1963 volgde een foto-omslag eerst
met Gerardus er op (zonder klok) en later met foto ' s van liturgische situaties
te Wittem of vervolgens met foto's van het kloostercomplex in natuursfeer
en tenslotte in 1970 een kaft zonder afbeelding (en na enkele jaren keerde
men weer terug tot een foto-kaft). De aandacht werd zodoende steeds verder
van Gerardus en zijn klokje afgeleid naar kerk en liturgie en daarna naar
meer abstracte, meditatieve beelden (28).
Met de Gerardusdevotie in Overdinkel waren nauwe contacten. In 1931
werd de daar uitgegeven (maar bijna geheel door een redemptorist samengestelde) Gerardusbode overgenomen (29). Dat leverde 7000 abonnees op
in een regio waar het periodiek tot dan weinig of geen abonnees had.
Inhoudelijk veranderde deze overname niet veel aan hetperiodiek. Men nam
o.a. het gebruik van twee maandelijkse novenen met afsluitende mis over
van Overdinkel.
Tijdens de oorlogsjaren (met name september 1941 - oktober 1944) kon
het periodiek niet verschijnen. De administratie hield zoveel mogelijk
contact met de abonnees via contactkaarten, brochures, toezending van
kalenders en boekjes en via contactpersonen. Vanaf oktober 1944 verschenen contactblaadjes voor die gebieden waar bezorging mogelijk was. In
1945 verscheen het blad in gereduceerde vorm en vanaf 1946 was verspreiding over het hele land in volledige omvang weer mogelijk (30).
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In het begin stonden er ook advertenties in het blad, dat van 1920 tot
1950 ƒ 1,25 per jaargang kostte. In 1950 werd de prijs verhoogd tot ƒ 1,50.
In 1956 werd dat ƒ 1,90 en in 1963 kostte het ƒ 2,50 (31).
De redactie van het blad werd gevoerd door enkele paters die in Wittem
woonden, terwijl er ook bijdragen van redemptoristen uit andere kloosters
werden opgenomen. In naam was de rector van het klooster geruime tijd
hoofdredacteur, terwijl anderen, die ook pastoraal actief waren rond de
vieringen van de Gerardusdevotie te Wittem, feitelijk de redactie voerden.
Zeker vanaf 1947 was de bedevaartleider - degene die de organisatie van
bedevaartgroepen en vieringen coördineerde en zelf veelvuldig pastoraal
actief was - tegelijk hoofdredacteur van het blad. Een drietal bedevaartleiders volgden elkaar in de periode 1947-1971 op (Van Liempd, Van
Eupen, Van de Leur), terwijl pater J.van Liempd de gehele periode
1947-1962 bedevaartleider en hoofdredacteur was (32). Rond 1970
veranderde die situatie en werden de functies van bedevaartleiding en
redactie van het blad gescheiden (33).

De broederschap
Tot het aanbod behoorde ook de heroprichting van de Gerardusbroederschap
op 23 juni 1920 (34). Deze werd geaffilieerd aan de aartsbroederschap die
in Caposele haar hoofdzetel had (35). Daarmee werd ze deelachtig aan de
voorrechten, gunsten en zegeningen die aan deze aartsbroederschap waren
verleend door kerkelijke bevestiging (36). In het periodiek verschenen oproepen om lid te worden van de broederschap. Men diende zich in te schrijven en geregeld uiting te geven aan de devotie tot Gerardus en Maria. Aan
bepaalde oefeningen waren aflaten en zegeningen verbonden. Verdere verplichtingen waren er formeel niet verbonden aan het lidmaatschap (37). In
1925 werd in Wittem de zetel gevestigd van de aartsbroederschap van Gerardus voor Nederland en werden in meerdere plaatsen broederschappen
opgericht of, indien ze al bestonden, met Wittem verbonden. Wittem ging
zodoende een centrale plaats innemen als Sint Gerardusheiligdom in
Nederland (38). Op 2 februari (Maria Lichtmis) vierde de broederschap haar
feest.
In het periodiek werd meestal in het januari-nummer propaganda
gemaakt voor lidmaatschap van de broederschap. Dit gebeurde ook na 1945
opnieuw tot omstreeks 1960 (39). Het inschrijvingsgeld werd iets verhoogd
gedurende deze periode. Er was geen jaarlijkse contributie, maar men vroeg
wel om jaarlijks naar vermogen bij te dragen "tot ondersteuning van het
binnen- en buitenlandse Missiewerk van de Paters Redemptoristen" (40).
Om aflaten te verdienen (o.a. op de feestdag van de broederschap en 7 dagen
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daaropvolgend) diende men aan de gebruikelijke voorwaarden te voldoen:
biechten, te communie gaan, bidden van Onze Vader, Wees gegroet en Eer
aan de Vader ter intentie van de paus. In 1951 formuleerde men een
drievoudig doel voor de broederschap: het bevorderen van de godsvrucht tot
Gerardus, het navolgen van diens deugden en het inroepen van de voorspraak "van die grote wonderdoener" (41). In Wittem werd in 1932 een
nieuw vaandel van de broederschap ingewijd, dat in processies werd
meegedragen (42).

Het liturgische aanbod
In relatie tot het periodiek en de opgerichte broederschap werd een liturgisch
aanbod opgezet. Op de feestdag van Gerardus (nu op 16 oktober) werden in
1920 meerdere vieringen gehouden met prediking. De Hoogmis was ter
intentie van de abonnees van het periodiek (43). Er waren inmiddels meerdere Gerardusliederen in gebruik. In 1923 werd de feestdag uitgebreid tot
de viering van een triduüm (44). Het Gerardusbeeld was inmiddels
verplaatst naar het H.Hart-altaar, dichter bij het priesterkoor. Het stond nu
op een eigen altaar en het H.Hart-beeld werd naar een zijkapel verplaatst
(45). In dat jaar werd op maandagmorgen een Gerardusmis gevierd aan het
Gerardusaltaar voor bezoekers uit de regio (46). In 1925 werd het triduüm
rond de feestdag uitgebreid tot de viering van een octaaf tussen twee
zondagen voor en na het feest. Het was de bedoeling dat de bezoekers zich
"zouden verdeelen naargelang de dekenaten Gulpen, Meerssen, Schinnen,
Heerlen, Kerkrade enz." (47). Er werd een nieuw Gerardusaltaar met een
retabel geplaatst in de kerk (48). In 1926 volgde de invoering van negen
zondagen voorafgaande aan het feest. In verband hiermee stond ook het
gebruik van noveenboekjes (49). In 1930 werden twee maandelijkse
novenen met Missen ingevoerd, waarvoor mensen intenties konden opgeven
en met kleine giften tesamen het geld opbrengen voor deze vieringen (50).
Vanaf omstreeks 1934 kwamen er geregeld georganiseerde groepen naar
Wittem tijdens het octaaf en de negen zondagen. Met name toen deze
groepen met bussen en vanaf 1937 ook met treinen naar Wittem kwamen,
ontstond er een kalender waarin groepen (min of meer) hun vaste termijn
hadden en gespreid waren over de zondagen in de periode van mei tot einde
oktober, terwijl de negen zondagen, het octaaf en de feestdag zelf voornaamste concentratie-punten bleven qua bezoekende groepen en omvang
van het liturgische aanbod (51). Het aantal preken tijdens de vieringen in het
octaaf werd vergroot (52). In relatie tot de georganiseerde groepen werd een
liturgisch dagprogramma gemaakt dat bestond uit eucharistieviering, Lof en
processie in de tuin en gebedsoefening tot besluit. Ook werden in de jaren
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dertig verschillende speciale zegeningen ingevoerd voor kinderen en zieken
en er vond zegening van "voorwerpen van godsvrucht" plaats (53).
Met name voor het Lof en de processie in de kloostertuin en voor de
gebedsoefeningen werd een repertoire van gezangen samengesteld (54).
Aanvankelijk werden deze vermeld op het programmablaadje van de verschillende groepen. Rond 1947 werden er achtereenvolgens enkele kleine
liedbundeltjes samengesteld voor alle groepen en andere bezoekers (55).
Deze bundeltjes waren via de administratie te koop (56). Ook waren
noveengebeden, een litanie-tekst, gebedsintenties en door bezoekers opgegeven intenties in gebruik. Voor de negen zondagen was er elk jaar een ander
noveengebed in gebruik, dat op een prentje was afgedrukt en met het
periodiek werd meegestuurd (57). In verschillende noveen- en gebedenboekjes stonden omstreeks 1948 ook de teksten van de Gerardusmis
afgedrukt met vertaling en parafrasering in het Nederlands (58). Deze
teksten werden gebruikt op de feestdag en wellicht ook op andere dagen in
het kader van de Gerardusdevotie (59).
In 1953 werd het liturgisch materiaal grotendeels gebundeld in een
Pelgrimsboekje (60). Dit was opgezet met het oog op gebruik door georganiseerde groepen en bevatte de meeste gebeden en gezangen voor de
gemeenschappelijke vieringen tijdens het bezoek aan Wittem. Vanaf 1953
werd meerdere malen een (aangepast) pelgrimsboekje samengesteld. Voor
de viering van het octaaf werden enkele gezangen later op een apart blaadje
gezet en aan de bezoekers ter hand gesteld (61). Tevens bleef het prentje met
een noveengebed voor de negen zondagen in gebruik.
Interactie van aanbod en deelname is vooral sinds 1947 terug te vinden
in de correspondentie-mappen die bewaard zijn op de administratie van het
periodiek. Het gaat hier om een briefwisseling tussen organisatoren van
grote bedevaartgroepen en de administratie, die veelal handelt over data,
wervingsmaterialen, tijden, aantallen deelnemers, afspraken met bus-ondernemingen of NS, bestellingen van boekjes, processiekaars, totale kosten en
mogelijke bijdragen, wensen ten aanzien van het liturgische programma,
wisselingen van personen in de regionale organisatie. Van enkele groepen
zijn materialen sinds 1937 bewaard, van anderen pas sinds 1947 of later
(62).
Uit de correspondentie van de groep uit Eindhoven e.o. hebben we enkele
gegevens kunnen vergaren, die aangeven hoe aanbod en deelname met
elkaar in wisselwerking stonden (63). Het blijkt dat de combinatie van
bedevaart en recreatie mede door organisatoren werd bevorderd ten einde
publiek te trekken, bussen vol te krijgen en zo de organisatie financieel rond
te krijgen. Dit zegt ook iets over motivaties van minstens een deel van het
bezoekende publiek. Ook werd gereageerd op de korte tijd die er slechts was
tussen eucharistieviering, gebedsoefening, Lof en processie en slotviering.
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De groep uit Eindhoven pleitte voor meer tijd voor "vrije devotie" en we
zien dan ook in 1948-'50 het Lof eerder plaats vinden en de slotoefening
later in de middag. Deze groep liet zich ook uit over de kwaliteit van
prediking en wenste verder dat gebed en gezang tijdens de processie beter
geregeld zouden worden. Vanaf 1949 werd tijdens de processie vanuit een
centrale plaats via microfoon leiding gegeven aan gebed en gezang (64). De
voorbidder/zanger gebruikte naast het genoemde materiaal ook een hiervoor
samengestelde reeks van gebedsintenties.
Tot het liturgisch aanbod behoorde ook de viering van jubilea. Via het
perodiek werden Gerardusvereerders ook in kennis gesteld van jubilea die
niet onmiddellijk met de Gerardusdevotie verbonden waren. In 1926 werd
Gerardus' 200ste geboortejaar herdacht. In 1929 was het 25-jarig jubileum
van de heiligverklaring. Het 200-jarig bestaan van de congregatie was in
1932 aanleiding voor speciale vieringen, hoewel in dat jaar het overlijden
van kardinaal Van Rossum dit feest overschaduwde (65). In 1933 werd herdacht dat 200 jaar geleden een kerk en klooster in Wittem waren gebouwd.
In 1934 herdacht men dat de redemptoristen 100 jaar tevoren de eerste
missie in deze streek hielden. In 1936 vierde men het 100-jarig verblijf van
de redemptoristen in Wittem (66). In 1943 was er aandacht voor het 50-jarig
jubileum van Gerardus' zaligverklaring (67). In 1945 herdacht men het 25e
jaar van het periodiek (68). In 1954 volgde het 50ste jaar van de heiligverklaring. In 1955 herdacht men het 200ste sterfjaar van Gerardus (69).
Behalve deze jubilea waren er nog diverse andere vanwege religieuze
verenigingen, devoties, ambtsjubilea van Van Rossum en andere kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders, vieringen van het Heilig Jaar en proclamatie
van het Maria-dogma. In vele gevallen werden deze jubilea niet alleen in het
periodiek aangehaald maar ook met meerdere liturgische diensten en
speciale prediking omgeven.
Tijdens het octaaf en bij het bezoek van georganiseerde groepen werden
meerdere preken gehouden, waarvan met name de preek in het kader van
Lof en processie in de middag over Gerardus handelde (70). Toen er in de
tuin een kapelletje was gemaakt en er een microfoon met luidsprekers waren
aangebracht werd de feestpreek gehouden ter onderbreking van de processie,
of indien het weer geen processie toeliet, gebeurde dit in de kerk. Vanaf
1947 was het vooral bedevaartleider Van Liempd die deze preken hield en
die ook voor toespraken bij de andere vieringen zorg droeg. Geestelijk
begeleiders van georganiseerde groepen waren doorgaans voorganger in de
vieringen (71). Vanaf ± 1949 werden de preken in het kader van de
Gerardusdevotie ook meerdere malen verzorgd door H.Borgert, leider van
het tweede noviciaat, en jongere paters die dit tweede noviciaat (practicum
genoemd) volgden (72). Op den duur waren ook enkele andere paters die
docent waren aan het studentaat betrokken bij de vieringen van de Gerardus-
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devotie. Leiding van zang en gebed tijdens de processie gebeurde door een
broeder. In de processie en ook als groepen vanuit het station in processie
naar het klooster trokken, werden kruis en vaandel van de Gerardusbroederschap meegevoerd. Het waren veelal broeders die deze taak vervulden.
Behalve deze attributen gingen in de tuinprocessie ook een beeld van
Gerardus, een afbeelding van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de
monstrans met bet H.Sacrament mee. Leden van de bedevaartgroepen
werden als dragers aangesteld en een pater droeg de monstrans, omgeven
door dragers van de "hemel" enflambouwen.Sommige bedevaartgroepen
beschikten over een groep bruidjes of soms ook over een koor. Uit de
groepen werden misdienaars gerecruteerd. Het uitreiken van de communie,
voltrekken van zegeningen, vasthouden van de Gerardusrelikwie ter
verering en het collecteren was voorbehouden aan paters en broeders.
Binnen het liturgisch aanbod vormden behalve de vele vieringen en
verkondigingsmomenten de bediening van sacramenten een belangrijk onderdeel. Het ging dan vooral over biecht en communie. Voor gelovigen in
de regio en voor de groepen die uit het Rijnland kwamen vanwege Mariadevotie was de ruime mogelijkheid tot biechten belangrijk (73). Er waren
meerdere biechtstoelen en vele biechtvaders. Deze faciliteiten werden
geleidelijk geconcentreerd in de noodkapel die in 1931 naast de kerk werd
geplaatst (74). Ook voor Gerardusvereerders was er ruime gelegenheid tot
biechten, hetgeen immers een voorwaarde was wilde men te communie gaan
en tevens behoorde tot verplichtingen wilde men een aflaat verwerven (75).
In het pastoraat van redemptoristen vormden veelvuldige biecht en generale
communie voorname middelen. De Gcrardusdevotie was al rond 1905
gekoppeld aan kindercommunie (76) en in de verhalen over Gerardus
werden diens verering voor het H.Sacrament en geregeld communiceren
naar voren gehaald en ten voorbeeld gesteld (77). Tot het beoefenen van de
Gerardusdevotie behoorden regelmatig Misbezoek, veelvuldig communiceren en deelname aan Sacramentsdevotie. Dit laatste kwam ook tot uitdrukking in de belangrijke plaats van het Lof met uitstelling van het H.Sacrament en de tuinprocessie waarin de monstrans werd meegedragen. In het
gezangenrepertoire waren meerdere Sacramentsgezangen en in de gebedenboekjes werd ook steeds veel aandacht gegeven aan Sacramentsdevotie en
veelvuldige communie. Pauselijke encyclieken omtrent communiceren en
Sacramentsdevotie sloten aan bij het pastorale beleid van redemptoristen en
werden als impulsen tot intensivering ingeschakeld (78). Tot het aanbod van
biechtgelegenheid behoorde ook de mogelijkheid om in een spreekkamer
van het klooster een onderhoud te hebben met een pater. Omstreeks 1960
nam het aantal oorbiechten snel af en werd deze functie enigszins overgenomen door gesprekken in de spreekkamers. In de gebedenboekjes en later ook
in het Pelgrimsboekje was materiaal opgenomen rond boetedoening (79).
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Dit werd gekoppeld aan de H.Hart-devotie waarin boete en eerherstel twee
centrale momenten waren (80). De komst van georganiseerde groepen die
bij aankomst startten met een eucharistieviering drong het biechten terug.
Versoepeling van de nuchterheidsvoorschriften was een factor die stimulerend werkte voor het communiceren te Wittem (81). Het aspect van boete
en schuldbelijdenis werd nu vooral geconcentreerd rond gebeden op de
heenreis, binnen de eucharistieviering en tot persoonlijke overwegingen, die
eventueel in gezamenlijke gebedsoefeningen werden gebruikt. In het
periodiek werden steeds bijdragen geplaatst die het belang van geregelde en
oprechte biecht en veelvuldige communie onderstreepten.
Behalve de zegeningen die er plaats vonden tijdens gezamenlijke bijeenkomsten was er ook het aanbod om aan de poort van het klooster
voorwerpen ter zegening aan te bieden en in de spreekkamer individuele
zegeningen te ontvangen. Het liturgisch aanbod ontwikkelde hiervoor
materialen in aansluiting op de officiële Latijnse zegenformules (82). Met
de komst van georganiseerde groepen werd de wijding van de door deze
groepen meegebrachte processie-kaars ook een vast onderdeel, dat buiten de
eucharistieviering plaats vond.
In de noveen- en gebedenboekjes strekte het liturgische aanbod zich uit
tot het bieden van materialen voor Gerardusdevotie in de huiselijke kring,
gemeenschappelijk of individueel. Voor individueel voltrokken devotie
bood het aanbod materialen in de verschillende boekjes. Gebedsintenties
konden worden opgegeven ter opname in het periodiek en in gemeenschappelijke gebeden tijdens gebedsoefeningen en processie. Meestal
werden deze intenties in enkele standaard-formules gevat en in het periodiek
werden ze geanonimiseerd door slechts initialen en woonplaats te vermelden
(83).

De productie van materialen
In het voorgaande is al meerdere malen sprake geweest van de productie van
materialen ten behoeve van liturgisch gebruik en ter ondersteuning van de
devotie. Het periodiek vormde hier een belangrijke schakel in. Mede vanuit
de redactie van het periodiek en de lokale leiding van de vieringen rond de
devotie - die elkaar vaak overlapten - werden aanzetten gegeven tot het
samenstellen van boekjes en prentjes. Dit materiaal werd geïntroduceerd via
het periodiek en door mondelinge mededelingen tijdens bijeenkomsten van
groepen te Wittem. Ze werden verspreid via regionale Gerardusbroederschappen, zélateurs en zélatrices, redemptoristenkloosters elders in het land,
tijdens volksmissies, volkstretraites en parochieretraites, in retraitehuizen en
met name via de administratie van het periodiek te Wittem en de verkoop
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ervan te Wittern. Die verkoop gebeurde o.a. aan een boekenstalletje dat er
vanaf 1927 was naast de kerk (84) en vooral aan de poort van het klooster,
waar tijdens groepsbezoeken enkele broeders de verkoop van devotionalia
beheerden.
Er werden meerdere noveen- en gebedenboekjes samengesteld en diverse
eerdere uitgaven werden herdrukt (85). Na 1945 verschenen er niet meer
zoveel nieuwe boekjes. Vele uitgaven uit de periode voor de oorlog werden
hedrukt en soms enigszins bewerkt. Men gaf verschillende liedteksten uit en
rond 1947 drukte men enkele kleine liedbundels voor gebruik door
bedevaartgangers en Gerardusvereerders (86). Sinds 1953 bundelde men de
liturgische materialen in een Pelgrimsboekje (87). De dagorde van de groepen was nagenoeg gelijk en het liturgische aanbod werd geüniformeerd. In
de periode 1953-1965 hanteerde men een nagenoeg gelijkblijvend liturgisch
aanbod, dat in vier edities van het Pelgrimsboekje werd uitgebracht. Tijdens
en na de oorlog verschenen er enkele reclame-brochures, die kunsthistorische informatie combineerden met gegevens omtrent de Gerardusdevotie,
de omgeving en de bereikbaarheid van Wittern (88). Vanaf 1927 verkocht
men een Missie-almanak ter eere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand en de H.Gerardus (89). Men gaf na de oorlog een maandkalender
uit en na enkele jaren ook een dagkalender. Vanaf 1952 verscheen alleen een
dagkalender (90). In 1931 was men gestart met het sturen van een prentje
met afbeelding van Gerardus en noveengebed bij het oktobernummer van
het periodiek. Deze en andere prentjes werden ook een bezoekers te koop
aangeboden. Men liet speciale medailes maken en diverse andere devotionalia werden aan de kloosterpoort verkocht. Later werd de verkoop van
devotionalia grotendeels overgenomen door een winkel in de buurt van het
klooster en de eigen uitgaven bleef men aan de kloosterpoort verkopen (91).

De organisatie
Al de voorgaande facetten van het pastorale aanbod werden in toenemende
mate gebundeld in een centrale organisatie te Wittern. Deze organisatie werd
ontwikkeld vanuit de opzet van het periodiek. De redacteurs Scheepers,
Pluijm en Lambrechts waren tevens betrokken bij de verzorging van liturgische vieringen en het houden van preken over Gerardus. In 1921 overleed
pater Scheepers (92) en nam H.Mosmans zijn plaats in als redacteur. Hij
verzorgde o.a. de rubriek van "Heeroom" voor kinderen. Het blad werd
gedrukt door de fraters van het Gregoriushuis te Utrecht en daar berustte ook
de administratie. In 1924 werd de administratie gevestigd in het klooster te
Wittern en twee broeders verzorgden de adressering en verzending en
hadden daar een gedeeltelijke dagtaak aan (93). Vooral broeder Rafaël zou
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een centrale plaats gaan innemen in de administratie en in het contact met
de bezoekers en abonnees (94). Het blad werd nu gedrukt door Alberts te
Gulpen (95). In 1925 kwam pater Lubke de administratie versterken. Hij
was ook betrokken bij de redactie van De Sint Gerardusbode van Overdinkel (96). Bij het verzendklaar maken van het periodiek en andere uitgaven
werkte de heer L.Ortmans mee (97). Inning van abonnementsgelden geschiedde via postwissels maar ook via contactpersonen. Vanuit deze administratie werd contact gehouden met de zélateurs en zélatrices in het land.
Men kreeg er in de jaren dertig verschillende taken bij. Verkoop van
devotionalia op dagen wanneer er veel Gerardusvereerders in Wittern waren,
geschiedde in een kamer bij de kloosterpoort, ш 1933 werd het museum van
kardinaal Van Rossum geopend (98). Het aantal te verspreiden boekjes nam
toe. Men startte met het verspreiden van duizend missie-busjes (99). Er ont
stonden georganiseerde groepen en daarmee was een geregeld contact nodig,
dat plaats vond via briefverkeer en telefoon, maar ook door persoonlijk
contact door het jaar en tijdens het verblijf te Wittem (100).
Met de komst van meerdere groepen groeide de coördinerende taak van
de administratie. De paters en broeders die hier werkten, waren niet alleen
voor de administratie van het periodiek en verzending van uitgaven verantwoordelijk, maar ook voor organisatorische contacten met groepen, voor
persoonlijke contacten met vereerders die brieven schreven of telefoneerden.
Ze vervulden in relatie met dit alles functies in de verschillende vieringen
in het kader van de Gerardusdevotie. In de jaren dertig waren de paters
Mosmans, Lampe, Brinkman, Van Grinsven en Sentenie betrokken bij
redactie, administratie en coördinatie. Daarnaast was met name broeder
Rafaël gedurende een lange periode (1923-1949) een vertrouwd figuur voor
de bezoekers en abonnees.
In 1937 werden door de leiding te Wittem onderhandelingen gevoerd met
de Nederlandsche Spoorwegen over treinvervoer en inzet van extra- treinen
voor georganiseerde bedevaartgroepen (101). De stipte komst van deze
groepen werkte de vorming van een jaarkalender in de hand en had tevens
tot gevolg dat er vanaf het station te voet in processie naar het klooster
getrokken werd. Uit de correspondentie van de groep van Eindhoven
vernemen we dat de aanzetten tot treinbedevaart o.a. te maken hebben met
werkgelegenheid in deze crisisjaren rond 1937 (102). Het zijn Gerardusvereerders die tevens werkzaam zijn bij de NS die voor de groepen van
Eindhoven en Nijmegen treinvervoer bepleitten. Treinbedevaarten waren
o.a. gebonden aan de tijdstippen die de NS hiervoor aanwees en dat vormde
wel eens problemen voor bepaalde dorpen, die dan bv. net kermis vierden.
Voor de regionale en lokale organisatie waren de vervoerskwesties soms
aanleiding voor onderlinge meningsverschillen. Zo keerde de trein-organisator van Eindhoven zich tegen de ontwikkeling van busvervoer en nam mede
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vanwege verhuizing niet verder deel aan de organisatie (103). Van overleg
tussen de verschillende organisatoren van de grotere groepen vinden we in
de correspondentie-mappen geen sporen. Het lijkt alsof alle afspraken alleen
via de administratie te Wittem liepen.
In het periodiek verschenen programma's van groepen en in 1938 werd
een kroniek ingevoerd. Pater W.Randag was toen hoofdredacteur geworden.
Hij had enige ervaring opgedaan bij het Zondagsblad van de aartsbroederschap van de HFamilie (104).
Tijdens de oorlogsperiode werd het verschijnen van het periodiek
onmogelijk, maar de administratie bleef op andere manieren contact houden
met abonnees en groepen. Het aantal abonnees nam toe in deze bedreigende
jaren (105). De administratie hield zich schuil met adreskaarten, adresseermachines, voorraden papier en boekjes en men ging door met het verspreiden van uitgaven. Ook de vieringen in Wittem vonden doorgang, maar
van een geregelde komst van georganiseerde groepen was tijdens de oorlog
geen sprake. In oktober 1944 verscheen weer een eerste brochure die het
herstel inluidde (106). Pater Baneke werd in 1945 hoofdredacteur (107). Het
periodiek vierde feest, maar kon pas in 1946 weer in normale oplage en
verspreiding verschijnen.
Door de organisatorische leiding te Wittem werd in het periodiek vanaf
1950 (Heilig Jaar) een hoofdgebedsintentie opgegeven, die voor alle
groepen en bezoekers gedurende een jaar gold (108). Daarnaast hadden
sommige groepen eigen intenties. In de jaren na de oorlog werd het
organisatie-centrum van de Gerardusdevotie in Wittem her- en uitgebouwd.
Pater J.van Liempd werd bedevaartleider, hoofd van de administratie en
hoofdredacteur. Hij bleef dat tot omstreeks 1963. Broeder Rafaël overleed
in 1949 (109). Eenjaar tevoren was broeder Jeroen de administratie komen
versterken. Omstreeks 1958 voegde zich broeder Leo hierbij. Deze mensen
zorgden voor continuïteit in de administratie en leiding sinds 1948 tot op
heden. Na 1920 was de administratie weer gestart met het bijhouden (vaak
pas na enkele jaren noteren van gebeurtenissen) van het kroniekboek, dat in
1893 geopend was. Het werd nu vooral een documentatie van de activiteiten
van en rond de administratie, coördinatie van groepen en bedevaartleiding
bij bezoeken te Wittem. Sinds 1952 werd dit kroniekboek niet meer bijgewerkt (waarmee een belangrijke bron van informatie stopte) (110).
Aan deze centrale organisatie beantwoordde een groeiend netwerk van
zélateurs en zélatrices, contactpersonen, regionale broederschappen en
Gerardusverenigingen, lokale propagandisten en organisatoren van groepsbedevaarten. Vanuit de administratie werd hiermee contact gehouden en
werden afspraken gemaakt met vervoersmaatschappijen, leveranciers van
processie-kaarsen, andere kaarsen en devotionalia, met geestelijke begeleiders van de groepen, met paters die liturgische functies vervulden, met sa-
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menstellers van liturgisch gebruiksmateriaal en devotie-ondersteunende
uitgaven etc. Vanaf 1947 werd de correspondentie met grotere georganiseerde groepen in mappen bewaard (111). Er waren afspraken nodig indien
groepen op dezelfde dag wensten te komen, als vieringen van Gerardusvereerders een moeilijkheid vormden voor de vieringen van de rectoraatskerk
(bv. Lof-tijden), als er groepen bruidjes meekwamen of een koor etc.
Bijzondere inzet van de administratie en bedevaartleiding werd gevraagd
toen in 1952 het Gerardusbeeld vernield werd vlak voor de feestdag (112).
In 1954 was er het 50ste jubileum van de heiligverklaring en er werd in het
periodiek opgeroepen om in 1955 mee te gaan naar Caposele, waar
bijzondere aandacht was voor de herdenking van het 200ste sterfjaar van
Gerardus. De organisatie en begeleiding van deze reis betekende een
extra-taak. In het periodiek was tevens aangeboden om gebedsintenties van
de abonnees mee te nemen naar Caposele. In de volgende jaargangen
verscheen een uitvoerig verslag van de reis. Na deze eerste Caposele-reis
werd de organisatie daarvan grotendeels door busmaatschappijen overgenomen, terwijl vanuit Wittem voor geestelijke begeleiding werd gezorgd (113).

Het ruimte-aanbod
In 1920 was het ruimte-aanbod beperkt tot de kloosterkerk, de Ronde kapel
en de Smartenkapel. In de eerste jaren werd tijdens het octaaf ook gebruik
gemaakt van kapellen in het klooster en van de plaats bij het missiekruis uit
1834 tegenover het klooster (114). In 1923 werd het Gerardusbeeld op een
altaar geplaatst en in 1925 kreeg het een eigen altaar met retabel. Er waren
plannen voor uitbreiding van de kerk (115). In 1931 werd echter een noodkapel geplaatst, die in 1934 met de sacristie verbonden werd en van
luidsprekers voorzien, zodat men vieringen in de kerk volgen kon. In 1936
werd een verbinding gemaakt met de Ronde Kapel. In deze noodkapel (ook
wel biechtkapel of Gerarduskapel genoemd) stond een H.Hart-beeld op een
altaar en er waren afbeeldingen van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand
en van Gerardus. Er waren meerdere biechtstoelen in deze ruimte (116). In
1938 werd een stenen gebouwtje aan de weg in gebruik genomen (Mariazaal) door de broederschap van de H.Familie, maar het deed ook dienst voor
georganiseerde groepen van Gerardusvereerders. In de tuin was een rustaltaar gemaakt voor de processie met monstrans. In 1949 werd hier een
houten kapelletje gemaakt en er werden luidsprekers opgehangen. Zang en
gebed konden nu worden geordend en er kon tevens in de tuin worden
gepreekt. Met name in dejaren vijftig bleek de ruimtelijke voorziening niet
voldoende voor de groeiende georganiseerde groepen. Zodoende werden er
plannen gemaakt voor een grotere tuinkapel, waar dan ook - indien het weer
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dit toeliet - eucharistievieringen gehouden konden worden, en voor een
nieuwe Gerarduskapel ter vervanging van de noodkapel uit 1931.
In 1959 kondigde men aan dat er in de tuin een kapel zou worden
gemaakt. Men vroeg bijdragen hiervoor (117). Het uiteindelijke resultaat
was iets bescheidener dan de tekening aangaf die in het periodiek was
geplaatst Bij redelijk weer kon in deze ruimte een viering met een groot
aantal deelnemers worden gehouden. Het overdekte priesterkoor beschikte
over een altaar waar de voorganger naar de gelovigen toegekeerd was. Het
bouwwerk kostte ƒ 14.000. Architect was F.Vervest (verwant van Th.van
Eupen, die in 1964 bedevaartleider werd). Op 1 mei 1960 werd de tuinkapel
ingezegend. De feestpreek tijdens de processie werd nu in deze openlucht-kapel gehouden (118).
Aansluitend verscheen een plan voor een nieuwe Gerarduskapel ter
vervanging van de nog altijd gebruikte noodkapel uit 1931 (119). Opnieuw
vroeg men gelovigen om financieel bij te dragen. Men drukte een foto van
een maquette af in het periodiek en van deze foto werden ook kaarten voor
de verkoop gemaakt. In 1960 volgde de afbraak van de oude gebouwen. Op
29 januari 1961 werd de eerste steen gelegd met een inscriptie die verwees
naar het 125-jarig verblijf van de redemptoristen te Wittem (120). Op 16
oktober, feestdag van Gerardus, 1961 werd de kapel ingewijd en geheel in
gebruik genomen (121). De bouwkosten waren omstreeks ƒ 168.000.
Architect was LPetit.
Deze nieuwe liturgische ruimte weerspiegelde de visies van kerkelijke
vernieuwingsbewegingen die hun neerslag vonden in de bepalingen van het
Tweede Vaticaans Concilie. De ruimte was in vele opzichten een compromis
en droeg de tekens van een overgangsperiode. Er lag de architectonische eis
om een gebouw neer te zetten dat aansloot aan de oude kerk en de Ronde
kapel. Dit verklaart de wellicht merkwaardige vorm. Plaatsing los van het
bestaande complex wenste men blijkbaar niet. Qua stijl is deze kapel totaal
anders dan de bestaande gebouwen. Het is een moderne, lichte ruimte, niet
zo hoog en met banken die in een soort halve kringvorm op het verhoogde
priesterkoor gericht zijn. De ingang is ruim en de kapel is toegankelijk voor
rolstoelen en bedden op wielen (hetgeen o.a. bij de ziekendagen van belang
was). Deze kapel is groter dan de kloosterkerk en biedt ruimte aan meer
mensen. Het interieur laat de veranderende opvattingen zien. Het altaar is
naar de gelovigen toegekeerd. Het Gerardusbeeld werd uit de kloosterkerk
naar deze kapel verplaatst en kwam in een nis te staan, opgenomen in de
halve kring van banken en gericht op het altaar. Er waren biechtstoelen
voorzien, maar deze hebben niet lang als zodanig gefunctioneerd. Aan de
zijwanden zijn uitsparingen voor muur-altaren, maar deze zijn nooit als
zodanig gebruikt. Men plaatste er processie-kaarsen van bedevaartgroepen.
Vanuit het priesterkoor is er een wig in het plafond richting Ronde kapel en
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in deze lijn zijn twee vaste communiebanken geplaatst, die uitlopen naar de
nis met het Gerardusbeeld. Bij dit beeld zijn mogelijkheden om kaarsen op
te steken, geld te offeren en op een knielbank plaats te nemen (122).
Deze ruimte was voortaan het cultuscentrum van de Gerardusdevotie. In
de kloosterkerk werd een paneel geplaatst op het zijaltaar waar eerst de
mozaïeknis met het Gerardusbeeld was. Groepen bedevaartgangers kwamen
voortaan bijeen in de nieuwe kapel. Men kon hier meerdere groepen tegelijk
ontvangen. Aan de tuinzijde is een ingang en er zijn doorgangen naar de
Ronde kapel en de Smartenkapel. Vanuit de kloosterkerk komend, doorloopt
men een spel van donker naar licht. Trapjes en deuren markeren de overgangen (123). In een nis bij de Ronde Kapel plaatste men de beeldengroep van
Johannes Nepomucenus en enkele engelenfiguren metselde men aan de
zijwanden (124).
Met de bouw van beide nieuwe ruimten was duidelijk dat men de Gerardusdevotie wilde continueren en ontplooien. De ruimten gaven tevens aan
dat de devotie nu ingebed werd in een gemeenschappelijke liturgie volgens
de veranderderichtlijnen.De grootte van de Gerarduskapel doet vermoeden
dat men in I960 rekening hield met de blijvende komst van grote aantallen
bezoekers.
Een ander aspect van de ruimte was het gebrek aan parkeergelegenheid
in de directe nabijheid van het klooster. Dit werd manifest toen er meer
bussen en auto's kwamen.
Tot het ruimte-aanbod behoorde in zekere zin ook de geografische
ligging van het klooster, met natuurschoon in de omgeving en verschillende
toeristische attracties op niet al te grote afstand. Bij het overleg rond 1937
met de Nederlandsche Spoorwegen vormde het tegengaan van toeristische
tochtjes tijdens de bezoekdag aan Wittem een motief om treinvervoer boven
busvervoer te stimuleren (125). Bedevaart en devotie dienden gekenmerkt
te worden door ascese, boete, onthouding en godsdienstzin. Recreatie en
toerisme waren niet in overeenstemming met deze visie. Er werd wel
gewezen op de religieuze attracties zoals het museum van Van Rossum, de
grafkelder, het Mariabeeld op de Gulperberg en na de oorlog ook op het
oorlogskerkhof in Margraten en het oorlogsmonument bij de Eyserlinde
(126). We hebben al gewezen op het feit dat combinatie van bedevaart en
recreatie voor lokale organisatoren vaak een middel was om veel publiek
mee te krijgen en de organisatie betaalbaar te houden. De combinatie van
bedevaart en religieus-getinte recreatie werd na de oorlog echter meer
positief bejegend, getuige de wijze waarop er o.a. in propaganda-brochures
werd verteld over de mooie omgeving, de bereikbaarheid van steden in de
buurt, de kunsthistorische objecten van kerk en klooster en verder in de
regio (127). De dagorde van georganiseerde groepen die op zondagen
kwamen liet overigens niet veel ruimte voor recreatie.

2.2 Deelname van gelovigen in de periode 1920-±1964

Het periodiek
Vanaf oktober 1919 stuurde men 20.000 circulaires naar kerkelijke instituten
en particulieren (128). Op 1 januari 1920 startte het periodiek met 5442
abonnees (129). Na anderhalf jaar had het periodiek ongeveer 15.000
abonnees verspreid over 247 plaatsen in geheel Nederland. In Limburg
waren er zeventien plaatsen met meer dan honderd abonnementen en ook in
de grote steden bereikte men aantallen boven de honderd (130). Het aantal
abonnees bleef de volgende jaren verder stijgen. De stijging in de regio was
mede te danken aan de inspanningen van propagandist J.Dorscheidt (131).
Hij was een gepensioneerd mijnwerker en woonde in Kerkrade en was door
de redemptoristen als erkend propagandist aangesteld voor deze regio. Er
waren inmiddels ook andere mensen, die zich uitgaven voor vertegenwoordigers van de paters en daar profijt uit trokken. Dorscheidt ontving 15 cent
voor elke nieuwe abonnee die hij wist te werven. Hij wierf er volgens de
kroniek duizenden, hetgeen dus een aardige bijverdienste was. Hij was
tevens goed bekend met de gang van zaken bij de mijnen. Betaling via
postwissels functioneerde daar niet. Dorscheidt bezocht de mijnwerkersgezinnen op betalingsdag van de mijnen. Hij verkocht ook de Missie-almanak. Hij was betrokken bij een gebedsverhoring, die aandacht trok en in het
periodiek vermeld werd (132).
De overname van het bestand van De Gerardusbode van Overdinkel
leverde ongeveer 7000 abonnees op, terwijl er aan de inhoud van het blad
niets toegevoegd werd dat specifiek op Overdinkel betrekking had (133).
Een geringe terugloop was er tussen 1935 en 1940. Tijdens de oorlog
groeide het bestand nog enigszins (134). In de na-oorlogse jaren was er een
verdere stijging. Tussen 1950 en 1960 was het hoogtepunt van het aantal
abonnees, omstreeks 45.000, terwijl er een geleidelijke daling aan het
inzetten was, die vooral na 1970 sneller ging.
De snelle start in 1920 en uitgroei daarna vallen op. Op zoek naar een
verklaring daarvoor dienen zich in de onmiddellijke context van de Gerardusdevotíe en de redemptoristen meerdere factoren aan, terwijl daarnaast
ook opgemerkt mag worden dat de organisatorische verzuiling en triomfstemming van katholieken in Nederland (135), tesamen met de sterke
aandacht voor buitenlandse missie een gunstige conjunctuur vormden voor
missie- en devotie-periodieken (136). Een factor uit de onmiddellijke
context werd bv. gevormd door het aantal zélateurs en zélatrices die men
voor de propaganda en verspreiding van het blad had weten te werven.
Omstreeks 1921 beschikte men over 450 van dergelijke regionaal-actieve
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mensen (137). In het periodiek werden lezers opgeroepen abonnees te
werven en daarvoor werden ze beloond met een kleine relikwie van
Gerardus (138). Belangrijke propaganda- en verspreidingskanalen waren
verder de andere redemptoristenkloosters in het land, de contacten die men
had via volksmissies, retraitehuizen, religieuze verenigingen en de contacten
die er waren met andere religieuzen (bv. door het verzorgen van conferenties
en retraites) en seculiere geestelijkheid (via conferenties, missies, verenigingen). Wervend waren zeker ook de verhalen van gebedsverhoringen die in
het periodiek werden afgedrukt onder de rubriek "Lof en Dank", terwijl de
vermelding van intenties en overledenen ook bindend werkte ten aanzien
van de abonnees. Wederzijdse versterking van abonnees en bezoekers aan
Wittern werd beoogd door het feit dat de hoogmis op de feestdag ter intentie
van de abonnees werd ingesteld ( 139) en later regelmatig een mis ter intentie
van de abonnees werd gevierd (140).
Tweemaal in de maand werd een gemeenschappelijk noveengebed gehouden te Wittem voor alle intenties die door de abonnees waren opgegeven. De verspreiding van prentjes via het periodiek verhoogde de
aantrekkingskracht. Het aanbod van boekjes en de mogelijkheid tot
inschrijving voor de broederschap met daaraan verbonden gunsten vormden
eveneens factoren die wederzijdse versterking beoogden en - naar de cijfers
aangeven - ook bewerkten. Hoezeer wellicht een abonnement op het
periodiek verbonden was aan het uiting geven van de devotie tot Gerardus
en ook als een gift voor de missie kon worden gezien, toch was daarnaast de
inhoud van het blad vermoedelijk voldoende boeiend en voorzag deze in
behoeften van het lezerspubliek. Zonder dit lijkt ons de stijging van het
aantal lezers niet goed verklaarbaar (141). Bewust werd de prijs gedurende
lange tijd laag gehouden, zodat dit geen bezwaar kon vormen voor minder
draagkrachtigen (142). In het begin vormden de rubriek "Lof en Dank" en
de verhalen over Gerardus als wonderdoener het hoofdbestanddeel van elk
maandelijks nummer. Vermoedelijk werkten ze bindend voor de lezerskring.
Het feuilleton versterkte de behoefte om de volgende nummers te lezen. De
kinderrubriek maakte het blad geschikt voor het hele gezin (143). Later ging
het blad meer functioneren als contactblad van de georganiseerde bedevaartgroepen door vermelding van programma's, kalender met termijnen,
adressen en een kroniek achteraf.

De broederschap
De Broederschap van Sint Gerardus werd opnieuw opgericht (144). In het
periodiek werd hiervan melding gedaan en abonnees werden opgeroepen
zich te laten inschrijven (145). De kloostercommuniteit was als geheel lid
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hiervan. Einde 1920 telde de broederschap 1400 ingeschreven leden (146).
Met name vanaf 1923 steeg dit aantal snel. m de jaren dertig kwamen er elk
jaar ongeveer 3000 nieuwe leden bij. In 1951 telde de broederschap 78.812
ingeschreven leden ( 147). In 1925 was in Wittem de zetel van de aartsbroederschap van Gerardus gevestigd voor Nederland, hetgeen betekende dat
iedereen die van een regionale Gerardusbroederschap of vereniging lid was
(bv. Roosendaal, Den Bosch, Vriendenkring StGerardus Den Haag,
verschillende Gerardus-parochies, Gerardusbroederschap Nijmegen sinds
1949) automatisch ook ingeschreven stond bij deze centrale aartsbroederschap (148).
Het lidmaatschap van de broederschap was een betrekkelijk weinig
eisende vorm van deelname aan de devotie en vormde aldus een mogelijkheid voor deelname op afstand (149). In meerdere plaatsen ontstonden
broederschapsafdelingen en sommigen daarvan kwamen ook door het jaar
bij elkaar in een kerk voor gezamenlijke gebedsoefeningen (150). In het bestuur van deze afdelingen waren vaak zélateurs en contactpersonen van het
periodiek opgenomen en geestelijk adviseurs. Mede uit deze kringen
kwamen de aanzetten tot georganiseerde bedevaartgroepen vanaf de jaren
dertig. Op 2 oktober 1932 werd een (nieuw?) vaandel van de broederschap
ingewijd en dit werd in processies meegedragen (151). Daarmee was de
broederschap bij elke collectieve uiting van Gerardusdevotie te Wittem
vertegenwoordigd.

De deelname aan het liturgische aanbod
Het liturgische aanbod kende in deze periode een veelvoudige en veelvormige deelname. Van de innerlijke deelname hebben we gezien de beperkte bronnen geen informatie. We beschikken alleen over deels fragmentarische informatie omtrent de uiterlijke deelname. Deze informatie is
dan ook nog eens beperkt tot een aantal geregistreerde groepen die Wittem
regelmatig (eens of meermalen per jaar) bezochten (152). Binnen deze
optiek kunnen we een onderverdeling maken van deze periode. 1. De eerste
vijfjaren 1920-'25 zien we dat het aanbod een toenemende deelname krijgt,
die echter in grote lijnen ongeordend is, d.w.z. mensen komen uit eigener
beweging zonder afspraken vooraf (153). 2. De volgende tien jaren 1926-'36
vindt groepsvorming plaats. 3. Vanaf 1937 is er dan sprake van een rooster
van een aantal geregistreerde, georganiseerde groepen, die hun min of meer
vaste bezoekdatum hebben (kalender) en die samen in de loop van een jaar
een rooster van bezoek vormen (154). 4. De oorlogsjaren vormen een
onderbreking hiervan. 5. In 1946 begint men op beperkte schaal opnieuw
om dan weer uit te groeien tot een kalender en rooster, die snel de vooroor-
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logse periode in intensiteit overtreffen. Verdeeld over de genoemde vijf
stadia in de deelname geven we nu vooral kwantitatieve gegevens (155).

1. 1920-1925: Aanzetten en toestroom
Het Gerardusfeest viel in 1920 op een zaterdag, een werkdag dus. Desondanks
waren er 's morgens voor de viering van 6 uur al veel mensen en gedurende de
gehele dag bleven mensen komen. Om 9 uur was de hoogmis ter intende van de
abonnees. De collecte bij de relikwieverering bracht 30 gulden op, hetgeen een
indicatie is voor de hoeveelheid bezoekers (156). Dat de toeloop tamelijk groot was,
bleek ook uit de plannen die er nu al waren om een aparte Gerarduskapel te bouwen
en waarvoor bijdragen gevraagd werden (157). In de volgende jaren steeg het aantal
bezoekers en publieksspreiding was een argument om in 1924 een triduüm te
houden rond de feestdag. Op de feestdag in 1924 werden 1400 hosties uitgedeeld
en men telde 80 auto's en andere voertuigen (158). In 1925 werden er op maandagmorgen twee Gerardusmissen gehouden vanwege het aantal bezoekers. Het waren
o.a. groepen uit Kerkrade e.o. die op maandagen kwamen. Tevens werd er nu een
octaaf rond het feest ingevoerd en in het periodiek werden mensen gevraagd om niet
allemaal op de feestdag te komen (men meende dus dat groepen abonnees en bezoekers elkaar nogal overlapten). Men stelde een spreiding per dekenaat voor (159).
Er werden ongeveer 5200 hosties tijdens het octaaf uitgedeeld

2. 1926-1936: Groepsvorming
In 1926 werd het feest van Gerardus' 200ste geboortedag gevierd (5 april, tevens
2e Paasdag) en hierbij waren enkele georganiseerde groepen aanwezig (160). Er
werden zo'n zestig voertuigen (bussen, auto's) geteld. Opnieuw vanwege publieksspreiding, maar ook om meer mensen de gelegenheid te geven naar Wittern
te komen, werden nu negen zondagen voorafgaande aan het feest ingesteld (163).
Tijdens het octaaf kwamen opnieuw georganiseerde groepen. Op de feestdag
stonden er zo'n dertig voertuigen en op de slotzondag van het octaaf telde men er
ongeveer honderd. Gedurende het gehele octaaf werden 6200 hosties uitgedeeld
(1000 op de eerste zondag, 1400 op de feestdag, 1700 op de slotzondag), 2500
kaarsen opgestoken en 500 kaarsen gekocht om mee naar huis te nemen (161). In
1927 werden op de feestdag meer dan 130 voertuigen geteld en 3200 hosties uitgedeeld Op de slotzondag was er een groep vanuit Eindhoven met een viertal
bussen en 112 personen. Er waren acht paters in de kerk bezig met biechthoren en
soms werd er daarnaast door een vijftal paters in het klooster biecht gehoord. Vanaf
de preekstoel werd onder de missen veel voorgebeden (162). Op de negen
voorbereidende zondagen werden er meestal zo'n 1000 tot 1200 communies per
zondag en werden zo'n 400 kaarsen geofferd (1400 hosties op 9 oktober, 3200 op
16 oktober, 2600 door de week, 1400 op de sluitingsdag, tesamen 8600 in drie
weken tijds). Tijdens het octaaf werden 3765 kaarsen geofferd (163).

Het octaaf in 1928 was iets minder druk bezocht en er werden zo'n 6200 hosties
uitgedeeld (164). Op de eerste zondag waren er dat 2000 en op de feestdag 1200.
Men constateerde dat er steeds meer mensen van buiten de regio kwamen. In 1929
was het wederom druk. Ook tijdens de werkdagen kwam publiek naar de vroege
vieringen. In het totaal werden er 8000 communies uitgedeeld, waarvan 2300 op de
eerste zondag, 1300 op de feestdag, 2100 op de slotzondag en 2300 doordeweek
(165). Op de eerste zondag kwam een groep uit Eindhoven met 270 mensen in een
tiental bussen. Op de slotzondag kwam een groep van honderd personen uit
Swalmen in een viertal bussen. Op 11 december werd gevierd dat Gerardus 25 jaar
was heiligverklaard (omtrent de deelname hieraan ontbreken gegevens).
In 1930 kwamen op de eerste dag van de noveen voor het feest (7 oktober) twee
bussen uit Tegelen en Velden. Op de openingsdag van het oktaaf kwam een groep
van 276 mensen uit Eindhoven met tien bussen. Tevens waren er 5 bussen met 115
mensen uit Sittard onder leiding van een franciscaan. Op deze dag werden ruim
2200 hosties uitgedeeld (166). Op de slotdag van het octaaf telde men meer dan 200
voertuigen. Extra-trams reden vanuit Maastricht en er waren extra-busdiensten
ingevoerd om de stroom bezoekers naar Wittern te brengen. Uit Swalmen e.o. kwam
nu een groep van 280 mensen met de trein. De kinderzegen in de middag trok vooral
veel volk. Tijdens het octaaf werden 8000 hosties uitgedeeld. Er werden 8000 kaarsen geofferd waarvan 2600 op de slotzondag (167). Ook in 1931 bleef het publiek
groeien (168). Er kwamen ook groepen te voet of met de fiets in de maanden mei
en juni en vooral tijdens de negen zondagen. Op de eerste van de negen zondagen
werd de noodkapel ingewijd (169). Vanaf deze zondag kwamen groepen met bussen
en te voet (170). Het was vooral een publiek uit de (verre) regio dat naar Wittern
trok tijdens deze periode. Op de opening van het oktaaf telde men meer dan 100
voertuigen. Er waren 380 mensen uit Eindhoven en van Sittard (Ophoven/Overhoven) was een extra-trein gekomen. Voortdurend waren er missen, werd biecht
gehoord en werd aan twee communiebanken communie uitgereikt. De kinderzegen
(om 14.00u.) trok met name veel volk. Ook op de werkdagen van het oktaaf
kwamen groepen (171). Op de feestdag was er een groep van 200 mensen te voet
van Eysden. Er waren nu ook bezoekersgroepen van verderweg: Helmond, Gemert,
Erp, Vught, Leur, Dussen, Amsterdam. Op de slotdag kwamen groepen van
Swalmen (300 mensen) en Maastricht. Men reikte meer dan 3000 hosties uit. Na de
sluitingszondag kwam nog een parochiële groep van Beesel met ongeveer 100
mensen onder leiding van hun pastoor.
Ook in 1932 kwamen op de noveendagen voor het feest iedere dag bussen en
groepen te voet Het waren veelal dezelfde plaatsen als vorig jaar. Op de feestdag
kwam een groep van 425 mensen uit Eindhoven. Er werden 3300 hosties uitgedeeld.
De volgende dagen kwamen "processies" (zoals men ze noemde) uit Maastricht
(130 mensen), Meyel, Venray, Langerwehe en van het bisschoppelijk college te
Sittard. Men zag veel "autocars". Op de sluitingsdag werden 2800 hosties uitgereikt.
Er waren processies van Swalmen (300 mensen) en Maastricht (300 mensen). Van
7 tot en met 23 oktober had men 11.000 hosties uitgereikt, waarvan 6100 tijdens het
oktaaf. Dat betekende dat er tussen 7 en 16 oktober per dag ongeveer 320
communies waren geweest, dus ruim 320 bezoekers (172).

In 1933 was het octaaf drukker bezocht dan voorheen. Er werden 9000 communies uitgedeeld. Tijdens de 9 zondagen en het octaaf samen waren er dat 20.000.
De groepen uit de voorgaande jaren kwamen opnieuw. Kamers in het klooster
werden als extra- biechtkamer gebruikt. Op de feestdag was het nodig vieringen te
houden op het klooster-oratorium en buiten bij het missie-kruis (173).
Begin augustus 1934 kwamen er nu al enkele groepen met bussen (174). Op de
eerste van de negen zondagen was het al zo druk dat er vieringen buiten bij het
missiekruis nodig waren. Vijf processies waren tevoren aangekondigd: Reuver,
Weert, Buggenum, Drunen en Helden. Groepen uit Arcen en Well kwamen daar nog
bij. Gedurende de volgende zondagen kwamen er meerdere groepen, overigens
vooral uit Limburg (175). Uit 's- Hertogenbosch kwamen elfbussen met een groep
pelgrims die grotendeels bestond uit de vrouwen-afdeling van de H.Familie van de
St.Jozefskerk die door redemptoristen geleid werd. Uit Heerlerheide waren zeven
bussen met leden van RK Werkliedenbond aanwezig. Tijdens het octaaf werden
11.000 hosties uitgedeeld. Er kwamen nu ook groepen uit van verderweg gelegen
plaatsen als Nijmegen, Tilburg, Breda, Dordrecht (176). Met de negen zondagen
erbij werden 22.000 hosties uitgedeeld.
In 1935 was het tijdens het octaaf opnieuw zoals in 1934. Nu kwamen er echter
al groepen in juli en daaruit bleek da de regionale grenzen overschreden werden
(177). In 1920 had men via het periodiek de Gerardusdevotie op landelijke schaal
geïntroduceerd, maar de bezoekersbeweging voltrok zich qua groepen toch vanuit
de regio naar verder weg gelegen plaatsen.
De kinderzegen, die nu viermaal werd gehouden, trok veel publiek. Ook tijdens
het octaaf was het druk. Er kwamen 160 mensen van Brunssum met een vijftal
bussen, 400 mensen uit Sittard e.o. met een twaalftal bussen en ook 400 uit de buurt
van S walmen en Beifeld. Er werden 11.000 hosties uitgedeeld tijdens het octaaf
(178).
Rond 1936 was er een kleine terugval in het aantal abonnees van het periodiek.
Wellicht had dit ook effect op het aantal bezoekers? Er werden ongeveer 600
gebedsintenties opgegeven voor de negen zondagen. Men kwam dit jaar opnieuw
vroeger in het jaar. Einde mei kwamen groepen van Beek en Donk en 's-Hertogenbosch (300 mensen, onder leiding van redemptoristen). Op het feest van Pinksteren
dat jaar kwamen groepen van Bleijerheide, Broeksittard, Nederweert en Ospel. In
juni kwamen groepen van Roosendaal (op doorreis naar Scherpenheuvel),
Eindhoven, Geulle, Susteren, Roermond, Stein, Sittard, Echt, Nieuwenhagen,
Oudenbosch (179). In augustus kwamen groepen van: Heerlen, Rimburg, Susteren,
Echt, Schimmert, Ohé en Laak, Fijnaart, Venlo, Tegelen (180). Op de negen
zondagen waren het de groepen van het jaar tevoren die wederom aanwezig waren
(181). Tijdens het octaaf waren er vele groepen gekomen met bus, auto (men telde
er op de openingszondag 80), perfietsof te voet. De kinderzegening trok wederom
veel volk (182). Op de feestdag werd 's morgens bijna constant communie
uitgereikt Op de slotdag kwamen 130 mensen uit Brunssum te voet. Er was een
groep van Sittard, 400 mensen, onder leiding van een pater franciscaan.
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Uit deze rij van plaatsnamen en groepen met her en der indicaties van de
omvang en van de geestelijke begeleiding vallen meerdere zaken af te
leiden. Er is sprake van een permanente groei. De kinderzegening blijkt veel
publiek te trekken. De verruiming van het aanbod bewerkte spreiding, maar
we zien ook dat groepen het seizoen naar voren uitbreiden. In 1934 komt
men in augustus al, in 1935 in juli en in 1936 zijn er groepen die reeds in
mei komen. Er is ook duidelijk sprake van continuïteit. Groepen blijven
gedurende deze jaren komen en veelal groeien ze in omvang. Omstreeks
1928 was er nog sprake van een zekere regionale beperking (hoewel
Eindhoven daar vanaf 1926 al een uitzondering op was), maar omstreeks
1935 was er sprake van een geografische spreiding en expansie. De
herkomst van groepen hangt hier en daar ook samen met de aanwezigheid
van andere religieuze en sociaal-maatschappelijke katholieke verenigingen.
Tevens is er wat Roosendaal en 's-Hertogenbosch betreft een duidelijke
band met de daar aanwezige redemptoristen (die er later ook voor Rotterdam, Nijmegen en omringende gebieden zal zijn). Voor Sittard is te wijzen
op de leiding van de franciscanen in die plaats. Het is duidelijk uit deze
opsomming van plaatsen, dat het accent weliswaar viel op groepen uit
Limburg en Noord-Brabant, maar dat er steeds meer groepen van buiten
deze regio kwamen. Ook is het duidelijk, dat het toenemende aantal bussen
meerdere opzichten voor organisatorische problemen zorgde. Er ontstonden
parkeerproblemen, maar tevens konden de beschikbare liturgische ruimten
een dergelijke samenloop niet aan. Veel groepen kondigden hun komst niet
aan. Afspraken met busvervoer waren steeds moeilijk, want reisvertraging
was snel opgelopen. Mede tegen deze achtergrond kunnen we de verzuchting van broeder Rafaël begrijpen, als hij enerzijds meer werk op zich af ziet
komen wanneer er groepen met treinen gaan komen, maar anderzijds ook
ziet dat dit een meer efficiënte regeling mogelijk maakt (183).

3. Sinds 1937: Kalender en rooster
Vanaf 1937 ontstond er een meer geregeld geheel van georganiseerde bedevaartgroepen vooral uit het gebied ten zuiden van derivieren,die met extra-treinen
en bussen kwamen. Hieruit ontstond een kalender van grote groepen die in overleg
met de administratie te Wittem kwamen. Voorheen waren er wel contacten vooraf
geweest, maar velen kwamen zonder verdere aanmelding.
Dat men overging tot treinbedevaarten had te maken met de interactie tussen
aanbod en deelname. Behoud van werkgelegenheid was een belangrijk motief. Het
waren o.a. enkele beambten van de NS die treinvervoer bepleitten en die ook
betrokken waren bij de regionale organisatie van bedevaaitgroepen. Voor het
extra-treinverkeer had de NS bedongen dat de groepen minimaal 400 passagiers
moesten leveren. In 1937 kwamen treinen met vereerders uit de buurt van Nijmegen

(500 personen), Eindhoven (±400), Sittard en Venta. Het aantal bussen steeg echter
ook (184). Uit de buurt van Amsterdam kwamen er 8 (±300 mensen). De treinbedevaart van Eindhoven werd begeleid door paters augustijnen. De groep uit Sittard
werd begeleid door franciscanen. De meeste van deze groepen die nu per trein
kwamen, konden voortbouwen op de reeds georganiseerde groepen uit die streken
die voorheen met bussen of anderzins naar Wittern kwamen. De sluitingsdag telde
zo'n 1800 mensen bij de processie in de middag. Tijdens het octaaf werden 10.000
hosties uitgereikt Het aantal extra-treinen steeg. Er werd mededeling gedaan van
de reistijden van de treinbedevaarten (18S). Op de achterflap van het septem
bernummer werd een kaartje geplaatst met deroutesdie men via autowegen volgen
kon vanuit Noord-Nederland. De groep van Den Bosch stond nu onder leiding van
pater Van Grinsven, die als rector te Wittern de Gerardusdevotie had bevorderd en
dit nu in Den Bosch voortzette (186).
Figuur 2 Treinbedevaarten 1937-1940
(Plaats jaar, datum, geschat aantal deelnemers)
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Ook in 1939 werden de tijden van de extra-treinen bekend gemaakt in het periodiek
(187). Er werd aangegeven, dat het bestuur van de Rotterdamse bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw in 't Zand de organisatie op zich nam van een bedevaartgroep uit de
regio Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Dordrecht e.o. naar Wittern. Op 20
augustus zouden ze voor de eerste keer komen ( 188). De groep van Nijmegen stond

onder leiding van kapelaan Van Bakel. De heer Siire leidde de groep uit Amsterdam
en Utrecht. Capucijnen van Tilburg leidden een groep uit deze plaats (189). Per
trein kwamen in 1939 ongeveer 5000 mensen. Het museum van Van Rossum (sinds
1932) werd door zo'n 11.000 mensen bezocht (190).
Uit Sittard kwam in 1940 geen treinbedevaart meer omdat de franciscanen deze
slechts begeleidden op voorwaarde dat de redemptoristen vanuit Wittern ook met
een grote groep op bedevaart naar Sint Antonius te Sittard zouden komen. Dit
gebeurde blijkbaar niet (191). Begin 1940 had de NS het vervoer met de trein nog
aantrekkelijker gemaakt door 35% korting te geven op een reis. Deelnemers dienden
zich eerst tot de administratie te Wittern te richten om van daar een bewijs te
ontvangen van deelname, waarmee ze - nu op individuele titel - de korting konden
krijgen. Men sprak nu van extra-treinen, indien men bedoelde dat een gehele groep
met een trein buiten de dienstregeling ging. Daarbuiten gingen velen met een
korting met de trein volgens dienstregeling (192).

4. 1940-1946: Tijdelijke onderbreking, beperkte aanzet
In oktober 1940 konden geen treinen, bussen en auto's meer rijden vanwege de
oorlogssituatie (193). De extra-trein vanuit Venlo die gepland was op 20 oktober
(sluitingsdag) kon niet rijden. Bij de opening van het octaaf telde men desalniettemin 1000 deelnemers aan de processie. Tijdens de ziekendag waren er 243 zieken
aanwezig. Van verzamelingen van grote groepen was geen sprake meer. Meerdere
groepen stuurden nu vertegenwoordigingen (194). Uit de regio nam het bezoek toe
(Stein, Susteren) en dat compenseerde enigszins het wegvallen van het achttal grote
landelijke bedevaartgroepen.
Het periodiek werd in september 1941 door de bezetter verboden te versturen.
Papier werd beperkt verkrijgbaar. Het septembernummer werd pas in 1945
verstuurd. Via circulaires, contactkaarten (soms 700 per week) en postwissels hield
men vanuit Wittem contact. In 1942 werd het versturen van postwissels verboden
en nu vroeg men zélatrices om het abonnementsgeld, giften en andere zaken te
innen. Het systeem van missie-busjes werd nu ook verboden, maar giften kwamen
op andere manieren binnen (195).
Het octaaf in 1941 telde op de eerste zondag ongeveer 1000 volwassenen tijdens
de processie. Er waren groepjes (te voet) uit de regio: Maastricht, Bocholtz, Vaals,
Eikenrade, Heerlen, Stein en Susteren. De ziekendag was wederom druk (196). Het
octaaf in 1942 ging ook gewoon door. Er werd negen maal gepreekt door pater
Beuzenberg (197). Van 28 tot 31 januari 1943 werd een triduüm gehouden bij gelegenheid van het 50ste jaar na de zaligverklaring van Gerardus (198). Om de
vereerders te bereiken werd een plaatje ter verspreiding gemaakt en er was een
pamflet gemaakt met een gelegenheidslied (199). Tijdens de sluitingsdag van het
octaaf in 1943 was mgr Van Roosmalen celebrant en 's middags waren er 1500
deelnemers aan de processie (200). Tijdens de oorlog werden meerdere devotionele
oefeningen en gebedsuren gehouden en voor meerdere devoties werden aparte
blaadjes gedrukt (201).
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In september 1944 werd een deel van Zuid-Limburg bevrijd (202). Vervoersmiddelen waren er echter in oktober helemaal niet Uit de regio kwamen
mensen, maar de sluitingsdag was slechts matig bezocht. In 1945 werden de
contacten geleidelijk weer opgebouwd, maar vooralsnog was de situatie niet
genormaliseerd. Het octaaf in 1945 kende matige opkomst. Het was bovendien
slecht weer. Er waren enkele vrachtwagens met vereerders. Ook werden meerdere
vieringen gedaan vanwege beloften die ertijdensde oorlog aan Gerardus gedaan
waren voor bescherming.
Vanaf 1946 echter was de situatie weer van dien aard dat er geregeld vervoer
beschikbaar was en dat ook andere communicatie-kanalen weer volop benut konden
worden (telefoon, briefverkeer, giro etc). Tijdens de oorlog bestond het publiek uit
individuele bezoekers en kleine groepjes. Nu er weer vervoersmogelijkheden waren,
bevorderde dit ook het groepsgewijze bezoek, al kwamen niet alle extra-treinen van
voor de oorlog (203). In mei en juni kwamen weer groepen met bussen: Peij, Horst,
Posterholt, Meijel, Bunde, Neer, Neerkant Ook in juli kwamen groepen uit Limburg
en Brabant (204). In augustus waren velen uit Eindhoven naar Wittern gekomen,
zodat men het aantal op zo'n 1000 schatte (205). Op 18 augustus, de eerste van de
negen zondagen kwamen twee grote "processies" (zo werden ze genoemd) uit
Roosendaal en Nijmegen en meerdere kleinere groepen. De groep uit Roosendaal
kwam met 700 personen in 22 bussen en stonden onder geestelijke leiding van de
redemptorist Michels van het klooster aldaar. De groep van Nijmegen, acht bussen,
had een seculier als directeur. Vanuit Venlo kon nog geen grote groep komen (206).
Het octaaf in 1946 werd op de eerste zondag geopend met 20 tot 25 bussen
(omstreeks 1000 mensen) en op de sluitingszondag sprak men van "vooroorlogse
drukte" (207). Er werden extra vieringen gehouden in de Mariazaal, op het
oratorium en in de tuin.

5. Sinds 1947: Geordende groepen en "losse bezoekers"
Vanaf 1947 kwamen geregelde groepen met een enigszins fluctuerende kalender
naar Wittern. De genoemde groepen uit Roosendaal, Nijmegen, Eindhoven en
kleinere plaatsen kwamen voortaan met bussen en soms met treinen. In het
periodiek verscheen nu veelal een overzicht van meerdere grotere, georganiseerde
en geregistreerde bedevaartgroepen. We hebben hier een overzicht van gemaakt
voor de gehele periode 1947 tot 1990 (208). Dit overzicht is niet compleet bij
gebrek aan gegevens uit de beschikbare bronnen. Vele kleine groepen vallen buiten
dit overzicht Tevens zijn de - met name rond 1970 - snel stijgende kleine groepen
die met auto's kwamen niet opgenomen. Daarnaast zijn alle "losse bezoekers" niet
in dit overzicht terug te vinden. We geven dus slechts informaties over een beperkt
deel van de Gerardusvereerders die naar Wittern kwamen. We hebben tevens
geprobeerd om naast plaatsnamen (die veelal staan voor een regio met meerdere
plaatsen van herkomst van deelnemers) en data aan te geven om hoeveel personen
het ging. In vele gevallen ontbreken gegevens hieromtrent. Juist in de periode
1947-1963, waar toch kwantitatief een groei naar een hoogtepunt zit, zijn geen cij-
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fers genoteerd. Nadien werden - niet van alle groepen - geregeld aantallen bussen
genoemd in de rubriek kroniek van het periodiek. Wat de bussen betren dienen we
voorzichtig te zijn met vergelijkingen vanwege de variërende grootte en dienovereenkomstige passagierscapaciteit (209).
In Bijlage V hebben we een overzicht opgesteld van de grote georganiseerde
groepen gedurende de periode sinds 1947. Dit schema laat continuïteit en
geleidelijke verandering zien, waarbij duidelijk is, dat veranderingen in deze vorm
van deelname zkh niet in de eerste helft van de jaren zestig aftekenen, maar vooral
in de jaren zeventig (210).
Op basis van dit overzicht van groepen kunnen we enkele conclusies trekken
en tevens samenvattend aangeven hoe enkele ontwikkelingen in de
deelname zich hebben voltrokken.
1. Het is opvallend dat er weinig cijfermateriaal te vinden is in het periodiek
in de periode 1947-1963. Meerdere factoren kunnen hierin een rol hebben
gespeeld. We zouden kunnen wijzen op het feit dat bedevaart en devotie in
deze periode geenszins uitzondering zijn en dat men niet de noodzaak ziet
ze te legitimeren door getallen of theoretische verhandelingen. Voor de
oorlog gaven cijfers juist de groei aan en tekenden het succes. Na de oorlog
sprak men slechts in vage termen als veel en groeiend. Rond I960 komen
deze uiterlijke vormgevingen van geloven onder kritiek te staan. Wellicht
dat men mede daarom opnieuw de noodzaak voelde aan te geven dat het hier
om een talrijk publiek ging.
2. Het zijn zélatrices en lokale leden van Gerardusbroederschappen en
-kringen die in belangrijke mate bijdragen aan de opzet van groepen en de
groei daarvan. In tweede instantie komen vanuit vaak al bestaande contacten
(bv. via andere religieuze verenigingen) geestelijke begeleiders bij de
georganiseerde groepen. Het valt op, dat de groepen uit de regio's rond
's-Hertogenbosch, Roosendaal en (na enkele jaren ook) Amsterdam vaak
redemptoristen uit deze plaatsen als begeleiders hebben. Ook andere
regulieren zijn betrokken bij begeleiding, zoals voor de groepen van Eindhoven (augustijnen) en Tilburg (capucijnen). Maar er zijn tevens meerdere
seculieren die hetzij parochieel hetzij regionaal begeleider zijn. Zo is het
lange tijd het geval voor de groepen rond Nijmegen. Later - rond 1970 - is
het wederom een redemptorist die voor deze groepen de geestelijke
begeleiding verzorgt.
3. In eerste instantie komen de groepen vooral uit Noord-Brabant, Gelderland, Twente, Utrecht en Midden-Limburg. Het is mede aan de ijver van
enkele organisatoren/Gerardusvereerders te danken, dat er ook georganiseerde groepen gaan komen uit Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Overijssel.
Globaal komen de grootste groepen uit streken die dominant-katholiek zijn
en waar gebieden zijn met bijna homogeen-katholieke bevolking (211).
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4. Rood 1950 treden er verdubbelingen en expansies op. Meerdere groepen
zijn zodanig gegroeid dat men op twee of meer dagen naar Wittem komt.
Het jubileumjaar 1955 vormde hiervoor blijkbaar ook een impuls. Afgezien
van lokale contactadressen blijft de organisatie van "verdubbelde" groepen
bij dezelfde mensen. Rond 1965 en later zijn diverse groepen weer dusdanig
in aantal afgenomen, dat men weer op één dag komt. Verdubbelingen vallen
weg en groepen worden samengevoegd. Het kwantitatieve hoogtepunt ligt
derhalve in de periode 1950-1965.
5. Opvallend is ook dat er eigenlijk slechts een kleine groep van organisatoren is. Er is tevens een grote mate van continuïteit. Niet alleen bij de deelnemers van de groepen zijn veel routiniers, ook in de organisatie zijn er
enkele steunpilaren, die vaak al voor de oorlog actief waren en dit bleven tot
hun overlijden (212). Als deze personen uitvallen, wordt hun plaats vaak
overgenomen door een familielid of verwant. In meerdere gevallen is het
echter ook zo dat met het wegvallen van een steunpilaar gedurende vele
jaren ook de organisatie van de gehele groep in problemen komt. Groepen
worden kleiner, er komen afsplitsingen, men schuift met data. De kracht
rond de jaren vijftig, een centrale regionale coördinator, is rond 1970 de
zwakte. Afname van de deelname is minstens ook aan deze organisatorische
factor te wijten en niet alleen aan veranderde geloofsopvattingen of het
wegvallen van de plausibiliteit van deze uitingen.
6. Als we de data bekijken waarop de groepen ieder jaar komen, dan blijkt
daar een grote mate van continuïteit uit. Groepen komen op vaste termijnen.
Uiteraard wisselen de data, maar men blijft bv. op 2e Pinksterdag (Meierij)
komen, of steeds op de tweede of derde zondag van juni etc. Deze continuïteit is zelfs van dien aard, dat het verschuiven van data wijst op een complicatie. Men verschoof bv. omdat er een kermis was in een van de aan de
groep deelnemende dorpen of later vooral omdat er sprake was van
vakantie-weken in juli.
7. Het ontstaan van nieuwe bedevaartgroepen heeft in enkele gevallen
duidelijk te maken met het feit dat een zelateur/Gerardusvereerder of
zélatrice actief werd in het werven en opzetten van een lokale organisatie.
Voor de Meierij kunnen we wijzen op de heer Van de Laar, vader van drie
redemptoristen. In vele gevallen was de organisatie van de bedevaart een
zaak van mannen, terwijl vrouwen zélatrice waren van het periodiek en
andere uitgaven en langs de deur gingen daarmee. Deze rolverdeling bleef
ook na 1960 nog geruimetijdbestaan.
Wat betreft deelname aan het overige liturgische aanbod moeten we bij
gebrek aan gegevens kort zijn. Uitermate talrijk waren de gebedsintenties,
opgegeven gebedsverhoringen, bestelde missen en novenen in deze periode.
In het periodiek werd steeds een gedeelte van de gebedsverhoringen
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vermeld, terwijl opgegeven intenties steeds geheel werden vermeld (213).
Gegevens omtrent de hoeveelheid zegeningen (aan de poort of in een
spreekkamer) hebben we evenmin. Het aantal biechten en communies is met
globale indicaties voor de eerste jaren aangegeven, maar na 1946 hebben we
hier geen gegevens meer van. Over de thuisdevotie kunnen we weinig tot
niets melden. Indirect valt daar een licht op, als we kijken naar oplagen en
verkoop van noveen- en gebedenboekjes.

De aanschaf en het gebruik van materialen
In 1945 werd bij het 25-jarig bestaan van het periodiek een balans opgemaakt van verkochte materialen gedurende deze periode (214). Er waren
120.000 noveenboekjes verkocht, 26.000 kindergebedenboekjes, 6000
exemplaren van Brinkman ' s Man naar Gods Hart (voor volwassenen), 2000
exemplaren van Brinkman's Vriend van Jezus (voor slechtzienden) en
10.000 exemplaren van Brinkman's Heraut der Liefde (voor "jongelui").
Gemiddeld had men ƒ 15.900 aan giften per jaar ontvangen. Er waren ruim
5000 missen per jaar besteld in het kader van de Gerardusdevotie (hetgeen
ƒ 2,50 tot ƒ3,- per bestelde mis kostte, dus het giftenbedrag is waarschijnlijk
grotendeels samengesteld uit de bedragen die er binnenkwamen via de
bestelde missen en novenen).
Van het noveenboekje van pater Pluijm (215) was in 1930 een vijfde
druk verschenen. Elke druk telde een oplage van 20.000 exemplaren. In
1935 waren deze uitverkocht. Het nieuwe boekje van pater Croonen (216)
in een oplage van 10.000 was in 1937 al uitverkocht. In 1937 maakte pater
Velden (217) een noveenboekje en in 1941 verscheen daarvan een herdruk
in een oplage van 20.000 exemplaren, gedateerd in 1937 om problemen met
de duitse bezetter te voorkomen. Verder was in 1934 nog het Noveenboekje
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en Sint Gerardus uitgegeven (218). Tijdens de oorlog waren nog eens twee oplagen verschenen van
een noveenboekje, dat door pater Randag (219) was samengesteld. Van dit
boekje verschenen nog enkele drukken (220). In 1934 was het prentenboekje
verschenen voor kinderen (Windhausen/Brinkman) (221). In 1935 was er
een tweede druk en in 1942 waren 25.000 exemplaren verkocht. Het boek
Kind van God van Brinkman was eveneens in 1942 uitverkocht. De administratie probeerde namelijk om deze uitgaven bij het begin van de oorlog zo
snel mogelijk te verspreiden, aangezien men wel wist dat dit op den duur
door de bezetter zou worden verboden (222).
Naast deze boekjes waren er nog de verschillende populaire hagiografische werken. In 1928 waren van het boekje De Trouwe Vereerder van den
H.Gerardus Majella van pater Scheepers al omstreeks 35.000 exemplaren
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verkocht (223). In 1942 waren 10.000 exemplaren verkocht van Brinkman's
Korte levensschets uit 1933 (224). Het boek van Kronenbmg kende in 1934
de zesde druk (225). Vele exemplaren waren verkocht van het boekje van
de Belgische pater Timmermans, dat in 1923 was verschenen (226).
Na de oorlog werden via de administratie ook uitgaven verkocht die niet
door redemptoristen waren samengesteld (227). Men verspreidde tevens
enkele brochures. Zo was er tijdens de oorlog een brochure gemaakt voor
verloofden, echtgenoten en ouders, waarin de kerkelijke moraal kort beschreven was (228). In 1944 werd de brochure De Klokken mogen weer
luiden verspreid als contactblad voor de abonnees in die gebieden waar verzending weer mogehjk was (229). Van de brochure Granaten suizen over
Wittern van pater J .Peters uit 1944 werd een gedeelte als bijlage gevoegd bij
het periodiek (230).
In 1953 verscheen het eerste Pelgrimsboekje (231). Dit werd in 1954 in
gebruik genomen. Deze eerste oplage bestond uit 11.000 exemplaren. In
1955 verscheen een volgend boekje in een oplage van 20.000. In 1958
verscheen opnieuw een boekje in een oplage van 20.000. In 1961 verscheen
de vierde druk. Deze vier boekjes waren onderling weinig verschillend,
zodat ze ook naast elkaar gebruikt konden worden (en werden).
De Missie-almanak werd in 1927 mede vanuit Wittem verkocht en men
kreeg er ook de ruimte om informatie te plaatsen vanuit de Gerardusdevotie.
In 1927 werden 2000 exemplaren verkocht. In 1928 waren er dat 8000, in
1929 steeg dit aantal naar 30.000 en in 1931 stond men op 35.000 exemplaren per jaar. In de jaren daarna handhaafde men deze oplage mede om de
verkoop van andere materialen niet ongunstig te beïnvloeden. Deze uitgave
was winstgevend. In 1931 en 1932 werd er ƒ 6000,- winst gemaakt en in de
volgende jaren tot 1940 omstreeks ƒ 4800,- per jaar. Na de oorlog was de
verkoop van de missie-almanak vanuit Wittem kleiner. In 1948 werden
30.000 exemplaren besteld, waarvan er 7000 naar het secretariaat van de
Surinaamse Missie te Amsterdam gingen. Voor 1949 bestelde men 18.000
exemplaren. In 1952 werd de oplage verdeeld: 10.000 exemplaren werden
via Amsterdam verkocht en 10.000 vanuit Wittem. Voor 1967 verscheen de
laatste missie-almanak c.q. het laatste Gezinsboek die/dat (mede) vanuit
Wittem verspreid werd. Er was in 1957 overigens nog een Jaarboek aan
toegevoegd (232).
Vanaf 1931 werd in het oktobernummer een prentje meegestuurd met
afbeelding van Gerardus en gebed op de achterkant. In 1937 werd op
verzoek van een vertegenwoordiger uit Den Haag niet langer zaken gedaan
met Duitse firma's (o.a. Kuhlen in Mönchen Gladbach). Een Haagse
drukkerij leverde 100.000 en later nog eens 50.000 Gerardusprentjes. In
1946 drukte Alberts te Gulpen 50.000 prentjes met afbeelding en litanietekst. In 1947 werden 200.000 prentjes te Steyl gedrukt, waar men over

105

diepdruk-techniek beschikte. Een deel hiervan ging met het oktobernummer
van het periodiek mee (en deze hadden op de achterzijde een gebedstekst).
Voor de negen zondagen werden in 1952 nog eens speciaal 3000 prentjes
gedrukt en uitgedeeld. In 1949 had men ook 10.000 exemplaren van een
vierkleurendruk-plaat van Gerardus besteld en deze werden in de jaren
daarna snel verkocht. In 1957 werd de zeskleurenplaat Huiszegen van Sint
Gerardus verkocht (233).
In 1946 drukte Alberts 3500 maandkalenders met en vignet van Gerardus
op elk blad. In 1947 werden 20.000 maandkalenders met uitbeelding van
Gerardus' leven aangeschaft van een drukkerij in Weert, maar velen bleven
onverkocht. Door het periodiek De Volksmissionaris werden al geruime tijd
dagkalenders verspreid met een schild met afbeelding van Gerardus. Een
klein gedeelte daarvan werd tijdens de oorlog vanuit Wittem gebruikt als
contactmiddel met de abonnees. De broederschap van de H.Familie
verspreidde een Alfonsuskalender, die in 1942 ook met schilden met
afbeelding van Gerardus werd verkocht. In 1949 werden 1700 dagkalenders
besteld bij Romen & Zn. Er waren ook 20.000 maandkalenders besteld,
waarvan er 3000 onverkocht bleven en later gebruikt werden als dank bij
grotere giften. In 1951 kocht men 14.000 maandkalenders in van een
drukkerij te Weert. Er waren 11.000 schilden bij voor de dagkalender,
waarvan het tekstblokje werd verzorgd door de redemptoristen te Amsterdam. In 1953 werden 13.000 maandkalenders aangekocht en 4500 schilden
voor dagkalenders. Vanaf 1953 werden geen maandkalenders meer
ingekocht en verspreid en concentreerde men zich op de dagkalenders. In
dat jaar verkocht men er 13.000. Deze verkoop geschiedde opnieuw
grotendeels via het netwerk van zélatrices (234).
In de jaren dertig had men overigens besloten om niet meer in eigen
beheer boeken en kalenders uit te geven, maar dit te doen via een drukker
of uitgever. Moeilijkheden met omzet-belasüng-wetgeving waren aanleiding
hiertoe (235).
Of er vóór 1945 ook al speciale medailles werden verkocht, kunnen we
uit de bronnen niet opmaken. In 1947 waren 15.000 grote goudbronzen
medailles besteld met afbeeldingen van O.L.Vrouw van Altijddurende
Bijstand en Gerardus. Deze bevielen niet. In 1948 werden 2000 kleinere
medailles ingekocht (236). Later kwamen hier ook speldjes en andere zaken
bij.

De lokale en regionale organisatie
Aan de centrale organisatie in de administratie te Wittem beantwoordde een
netwerk van zélatrices en propagandisten. Na eenjaar beschikte men al over
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450 tot 500 contactadressen. In 1928 waren er veertien kerken in Nederland
waarvan Gerardus patroon was. In vele kerken - zeker in Zuid-Limburg stond een Gerardusbeeld en was sprake van een zekere devotie. Gerardus
was tevens tot patroon gekozen van meerdere ziekenhuizen, scholen,
patronaten, verenigingen en bonden. Als naampatroon was Gerardus ook geliefd (237).
In meerdere plaatsen waren afdelingen van de Gerardusbroederschap
opgericht. In Den Haag was er een Vriendenkring van StGerardus. In
Nijmegen werd later (1949) een broederschap opgericht, die rechtstreeks
werd geaffüieerd aan de aartsbroederschap te Caposele. De kapelaan die ook
geestelijk begeleider was van de bedevaartgroepen uit Nijmegen e.o. had via
mgr Mutsaers hiertoe verlof gekregen. Deze broederschap vroeg jaarlijkse
bijdragen van de leden, waaruit dan na overlijden missen werden betaald
(238).
Uit het netwerk van zélatrices, propagandisten en broederschapscomité' s
kwamen de organisatoren voort van de bedevaartgroepen. Enkele personen
vervulden hier jarenlang een spil-functie in. Voor groepen uit Utrecht,
Amsterdam, Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Gelderland
was dat lange tijd de heer Sirre (239). Voor groepen uit de buurt van
Eindhoven was dat lange tijd de heer Van der Cruys, die beambte was bij de
NS en na hem de heer Pas (later o.a. opgevolgd door zijn zoon) (240). Voor
de groepen uit de buurt van Nijmegen was dat de heer Huyding (241). Voor
Midden-Limburg was de heer Op de Laak lang de organisator (242). De
groep uit de Meierij werd opgezet door de heer Van de Laar (243). Uiteraard
waren er veel meer mensen op regionaal en lokaal niveau betrokken bij deze
organisatie, maar de genoemde mensen waren lange tijd centrale figuren.
Nauwe samenwerking was er met diverse redemptoristen. Pater Van
Grinsven, omstreeks 1930 rector te Wittem, stond mede aan de wieg van de
georganiseerde Gerardusdevotie rond 's- Hertogenbosch (244). In de buurt
van Roosendaal had men paters van het klooster aldaar als begeleider (245).
De groepen uit Zuid-Holland werden begeleid door paters van Rotterdam en
' s-Gravenhage. Enkele andere groepen hadden andere regulieren of seculieren als geestelijk begeleiders. De regionale organisatie geschiedde rond
1950 in toenemende mate samen met touringcar-ondernemingen (246) en
tevens met steun vanuit de administratie te Wittem (verzorging van
wervingsmaterialen etc).

De financiële steun, de bijdrage aan en het gebruik van ruimten
In het voorgaande zijn reeds opmerkingen gemaakt overfinanciëleaspecten
van de Gerardusdevotie. Behalve door het kopen van boekjes, het bestellen
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van missen en novenen, het doen van giften voor missie-apostolaat en het
bijdragen aan collectes bij bezoek aan Wittem droegen abonnees en overige
Gerardusvereerders nog op andere manieren bij op financieel vlak. Zo werd
mee betaald voor het Gerardusaltaar en de altaaropstand rond 1925 (247).
In 1934 verscheen een oproep in het periodiek, waarin melding werd
gemaakt van plannen voor een nieuwe Gerarduskapel en waarin tevens
gevraagd werd om bijdragen voor het meubileren van de bestaande
noodkapel (248). Hoeveel hiervoor bijgedragen werd, hebben we niet
kunnen nagaan, ш 1937 verscheen een oproep voor bijdragen aan de
schildering van de kerk die door Charles Eyck zou gaan geschieden (249).
Men vroeg een bijdrage om een uurwerk aan te schaffen (250). Hoeveel
mensen voor dit alles bijdroegen, werd niet vermeld in het periodiek.
Tijdens de periode 1936-40 daalde het aantal abonnees, hetgeen na
tuurlijk ook financiële aspecten had. Of er een directe samenhang was met
de economische malaise? De verkoop van andere materialen ging echter
door zonder noemenswaardige inzinking. Na de oorlog was de financiële
situatie blijkbaar niet zo gunstig. De groep van Eindhoven vroeg in 1950 of
men de processiekaars van 1949 nogmaals kon gebruiken. In 1948 had men
van deze zijde al gevraagd of de collecte tijdens de viering in Wittem kon
worden gebruikt ter bestrijding van onkosten (251).
Duizend missiebusjes werden vanaf 1932 verspreid (252). De opbrengst
was per jaar globaal ƒ 1200. In 1939 werden 2000 nieuwe missiebusjes
verspreid. In 1942 werd dit systeem door de bezetter verboden. Via andere
wegen kwamen nu zelfs nog grotere giften binnen, ш 1947 waren de
studenten te Wittem gestart met een inzamelingsactie van postzegels en
andere goederen, die ten bate van de missie, speciaal het werk in Suriname,
werden verkocht (253). Met deze missie-acüe ging men tot rond 1965 door.
Einde 1948 had men overigens de baccolieten missie-busjes van voor de
oorlog vervangen door 2000 ijzeren busjes (254). Hoeveel hiermee in de
jaren daarna binnenkwam, weten we niet. Het missie-busjes systeem bleef
bestaan, ook toen vanaf 1970 een project- fondswerving plaats vond via het
periodiek.
Het abonnementsgeld van het periodiek was grotendeels geregeld via
toezending van postwissels. In de Mijnstreek functioneerde dit systeem niet.
De propagandist Dorscheidt haalde daar het abonnementsgeld op als er betalingsdag van de mijnen was. In 1942 werd het systeem van postkwitanties
verboden. Er was nog ƒ 5300 binnengekomen, waarvan ƒ 1300 van abonnementen (dus 1040 abonnees) en ƒ 4000 als giften. Men vroeg nu de 'besten
onzer zelatricen" om het abonnementsgeld persoonlijk op te halen en dit
functioneerde blijkbaar goed (255). Na de oorlog kon men weer via kwitanties en giro het abonnementsgeld innen.
Inkomsten waren ook verbonden aan de inschrijvingen voor de Broeder-
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schap. Rond 1950 waren daar zo'n 78.000 inschrijvingen, die allen
omstreeks 25 tot 35 cent betaald hadden. Kleine giften kwamen ook binnen
voor de twee maandelijkse novenen, die afgesloten werden met een mis,
waarvoor uit de kleine giften het stipendium werd betaald.
Toen in 1952 het Gerardusbeeld was vernield, werd o.a. door de heer
Sine een inzamelingsactie opgezet om geld bijeen te krijgen ter restauratie
van het beeld of aanschaf van een nieuw. Hiervoor werd een circulaire
gedrukt en S irre legde contacten met leiding van andere bedevaartgroepen
(256). Dit is de eerste maal dat er melding wordt gemaakt van contacten
tussen de groepen zonder tussenkomst van de administratie te Wittem. Hoeveel bijdragen hiervoor binnenkwamen is ons niet bekend. Financiële aspecten waren - uiteraard - ook verbonden met deelname aan de bedevaartreis
naar Caposele in 1955. Er werd een spaarregeling voorgesteld in het periodiek in 1954. In de jaren na 1955 werden nog meerdere malen reizen naar
Caposele gemaakt. Het periodiek vermelde wel de totale kosten hiervan,
maar er was geen spaarregeling meer. Overigens was opnieuw de heer S irre
nauw betrokken bij de organisatie van deze reizen.
In 1959 werd een tekening geplaatst van de geplande tuinkapel met
daarbij een oproep bij te dragen aan de kosten hiervan (257). Hoeveel
bijgedragen werd gaf men in het periodiek niet aan, maar blijkbaar in ruime
mate, want in 1959 al volgde een dankwoord en in 1960 werd het gebouw
geplaatst (258). In 1960 volgde een gelijksoortige oproep, nu voor de
geplande nieuwe Gerarduskapel. Er werd een "steentjesactie" op touw gezet
(259). Hoeveel deze bouwwerken kostten en hoeveel er door bezoekers en
abonnees was bijgedragen, werd niet vermeld. Deze twee projecten, maar
ook voorgaande acties hadden een bindende functie. De tuinkapel en de
Gerarduskapel werden door de bedevaartgangers als "hun" kapellen
beschouwd.
Welke conclusies mogen we verbinden aan deze - onvolledige - opsomming
van gekochte artikelen en financiële bijdragen? Is er sprake van veel of
weinig verkoop? Die vraag valt slechts te beantwoorden indien we over
vergelijkbare gegevens zouden beschikken van de verkoop van allerlei
materialen in het kader van een andere devotie, eventueel geleid door een
andere religieuze congregatie. Voor zover ons bekend zijn dergelijke
kwantitatieve gegevens van elders niet beschikbaar. Uit de cijfers kunnen we
een indicatie halen van de globale omvang van het aantal bezoekers dat
regelmatig in Wittem kwam of zich anderszins betrokken wist op de Gerardusdevotie. We kunnen ons tevens afvragen of er sprake is van groei,
stabilisering of afname van de verkoop. Via het assortiment en de oplage-cijfers valt enig inzicht te krijgen in het koperspubliek, qua omvang en
samenstelling.

109

Het noveenboekje blijkt een zeer gevraagd artikel te zijn. Hoewel er aan
de inhoud niet veel veranderde werd het boekje uit 1920 tot omstreeks 1940
door zo'n 120.000 mensen gekocht (als we aannemen dat niet steeds
dezelfde groep mensen een nieuw boekje kocht). In deze periode waren er
omstreeks 35.000 abonnees en omstreeks 65.000 leden van de broederschap.
Het noveenboekje was vooral te gebruiken bij individueel voltrokken
devotie, thuis, in de parochiekerk of in Wittern. Een onderzoek naar de
verspreiding van het boekje zou kunnen uitwijzen of het vooral in de regio
en of het vooral door regelmatige Wittem-bezoekers werd gekocht Een
dergelijk onderzoek is bij gebrek aan documentatie niet eenvoudig uit te
voeren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor vele andere uitgaven. Ook daarvan
weten we niet het verspreidingsgebied en de mate waarin deze materialen
in de regio of veraf, bij bedevaartgangers of vereerders "op afstand" terecht
kwamen. Omdat bekendmakingen veelal via het periodiek liepen en veel bestellingen parallel liepen aan het netwerk van zélatrices en bedevaartgroepen, mogen we veronderstellen, dat we het verspreidingsgebied vooral
mogen relateren aan de plaatsen waar (veel) zélatrices en abonnees
woonden. Voor de liedbundeltjes en pelgrimsboekjes ligt het voor de hand
dat deze vooral gekocht werden door deelnemers van bedevaartgroepen.
Uiteraard zullen wellicht ook "losse bezoekers" dit soort boekjes hebben
gekocht, maar daarvan is geen documentatie beschikbaar. Er werden
ongeveer 50.000 pelgrimsboekjes verkocht in de jaren 1953-'63. Rond 1964
tellen we globaal 20.000 deelnemers aan grotere, georganiseerde bedevaartgroepen. Dat aantal zal rond 1955 aanmerkelijk hoger zijn geweest, bv.
30.000. Dan zouden er zo'n 20.000 mensen in kleinere groepjes jaarlijks
naar Wittem zijn gekomen in deze periode, die mede daarvoor het boekje
kochten? Bij gebrek aan precieze gegevens blijven dit soort vragen en
schattingen erg hypothetisch. Een vergelijking met oplagen van latere
pelgrimsboekjes (uit 1965,1971-77, 1986) kan leren of er hier ook sprake
is van een terugloop en of die parallel loopt met de beweging die we voor
de grotere, georganiseerde groepen constateren (260).
Uit meerdere maatregelen valt af te leiden, dat het publiek bestond uit
mensen met een relatief kleine beurs, hoewel dat rond 1950 duidelijk anders
komt te liggen. Rond 1937 is er het aanbod om via vele kleine giften
noveenintenties op te geven en een gezamenlijke afsluitende mis te bestellen. De kosten van de vele uitgaven werden bewust relatief laag gehouden.
Voor het periodiek was het laag houden van de abonnementsprijs een voorwaarde, waaraan men de omvang van het blad ondergeschikt maakte.
Groepsreizen waren goedkoper en de treinreizen waren aantrekkelijk
vanwege de gereduceerde prijzen. Rond 1950 is het publiek groeiende en dit
publiek deelt in de algehele welvaartstijging. De bekostiging van Caposele-reizen, donaties ten bate van restauratie van het beeld en bouw van litur-
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gische ruimten wijzen uit, dat het publiek over een groter financieel
potentieel beschikte.
De cijfers van verkoop en gebruik bieden geen exacte opgave, maar wel
een indicatie van de mate van betrokkenheid. Immers, indien de materialen
veelvuldig worden gekocht en indien wervingsacties veelvuldig worden gesteund, kan men concluderen, dat het deelnemende publiek zich nauw
betrokken voelde bij Wittem en de Gerardusdevotie. Door de redemptoristen
werd deze betrokkenheid bevestigd en gevoed. De nieuwe tuinkapel en
Gerarduskapel werden expliciet als ruimten "van en voor" de Gerardusvereerders gepresenteerd (al werkte dit later wel anders uit voor wat betreft de
Gerarduskapel). Deze betrokkenheid bleek ook uit het feit dat in de jaren
dertig weliswaar een lichte terugval was van abonnees, maar dat andere
uitgaven toch gekocht werden. Blijkbaar waren deze religieuze attributen
voor mensen, ook (juist?) in een tijd van een krappe huishoudbeurs, van
grote betekenis. Het bedrag dat er aan giften jaarlijks binnenkwam in de
vooroorlogse periode, namelijk omstreeks ƒ 16.000, kan vergeleken worden
met het tienvoudige omstreeks 1975 (inflatie). Met een kleiner publiekkomt
men rond 1975 tot bedragen boven ƒ 100.000 jaarlijks, die worden gegeven
voor een missionair project.
Uit het totaal van aanbod en deelname zijn velerlei conclusies te trekken.
Dat doen we later. We noteren hier slechts dat het opvallend is, dat het
geheel van de Gerardusdevotie weliswaar een omvangrijk publiek bereikte,
maar dat de organisatie en vormgeving in feite in handen was van een
beperkte groep. Voor de lokale organisatoren en zelatricen kunnen we
aantekenen, dat bedevaart en devotie een zekere familie-gebondenheid kenden. Functies werden veelal van vader op zoon, moeder op dochter of
anderszins in de familie overgedragen. Wat betreft de redemptoristen
kunnen we er op wijzen, dat juist de regelmatige verplaatsingen van
personen ertoe bijdroegen, dat de Gerardusdevotie in georganiseerde vorm
verspreid en begeleid werd. Meerdere paters die in Wittem bij redactie,
administratie en bedevaartverzorging betrokken waren geweest en die later
in andere kloosters werkten, namen daar initiatieven tot georganiseerde
Gerardusdevotie (261).

23 Aanzetten voor een situering in een bredere context
Zeker na de totale nieuwbouw van het klooster in de jaren 1890-1895 kwam
in Wittem de nadruk te liggen op de functie als studentaat. De communiteit
bestond vooral uit docenten en studenten met de huishoudelijke steun van
broeders. Het pastorale werk in missies en retraites werd steeds meer door
paters van andere kloosters verricht. De groei van het ledental in de eerste
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helft van de twintigste eeuw betekende ook dat men meer ruimte, personeel
en middelen voor de opleiding nodig had (262). In Nijmegen werd het
juvenaat gevestigd (263). Enige tijd was in Roermond het fflosoficum
gevestigd, maar in de jaren dertig werd het exploiteren van twee studiehuizen te kostbaar. Het klooster te Wittem werd uitgebreid met een nieuwe
vleugel in 1938 en de gehele hogere opleiding werd opnieuw hier geconcentreerd (264). Na 1946 werden vanuit Wittem geen volksmissies meer
gegeven (265). Sommige communiteitsleden namen deel aan missie-teams
van andere kloosters. Docenten en studenten te Wittem hadden niet veel
bemoeienis met de pastorale zorg voor de Gerardusdevotie. De aanwezigheid van veel paters en fraters had echter zeker zijn weerslag op de betekenis
die Wittem had voor de vele bezoekers uit de regio en ver daarbuiten.
Midden jaren vijftig vertrokken geregeld fraters en paters naar Brazilië en
Suriname. Er werd een aparte (vervolg-)opleiding ingericht voor degenen
die in de buitenlandse missie gingen werken (266). In dejaren zestig daalde
het aantal roepingen sterk. Er waren meerdere kloosteruittredingen. Ook in
Wittem merkte men de gevolgen van hetgeen crisis van het ambt, het
religieuze leven, van de kerk en van geloven tout court werd genoemd (267).
Met enkele andere congregaties in de regio zocht men samenwerking om op
een verantwoorde wijze een theologische opleiding te verzorgen. Na enkele
jaren startte men met enkele congregaties in samenwerking met het bisdom
een nieuwe theologische opleiding in Heerlen (268). Het studentaat te
Wittem werd opgeheven.
Behalve studentaat was Wittem ook een rectoraat. Formeel ressorteerde
de groep gelovigen onder de parochie Mechelen, maar feitelijk werd het
pastoraat verzorgd door enkele paters van Wittem. Rond 1965 kreeg het
rectoraat een meer zelfstandige status. Met het verdwijnen van de vele
priesterstudenten kwam een einde aan een lange periode waarin de
kerkmuzikale verzorging in handen was van het studentenkoor en enkele
broeders/paters-organisten (269). Er werd nu een lekenkoor gevormd uit de
bewoners van het rectoraat. De kloosterkerk was eigenlijk de rectoraatskerk,
maar na de bouw van de nieuwe Gerarduskapel verminderde het aantal
vieringen waarin de rectoraatsbewoners in eigen kring bijeen waren.
Niet alleen in Nederland maar voor de gehele congregatie gold dat het
ledental in de eerste helft van de twintigste eeuw sterk steeg (270). Deze
expansie hield ook in dat er nieuwe kloosters gebouwd moesten worden, dat
bestaande gebouwen werden uitgebreid en vernieuwd, dat er meer personeel
nodig was voor de opleiding en voor de huishoudelijke zorg. Het was ook
een periode waarin de congregatie opnieuw kloosters stichtte in missie-landen en nu in alle continenten aanwezig was (271). Het hoogtepunt van het
ledental lag rond 1960. Zeker wat de Europese kloosters betrof zette
sindsdien een daling in, die tevens gepaard ging met vergrijzing. Nieuwe
leden kwamen er nu vooral in de Derde Wereld.
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De aanpassing van de klassieke volksmissie aan de levenssituatie die
veranderde door industrialisering en urbanisering in de vorm van de volksretraite werd in de jaren dertig opgevolgd door een missie-systeem dat
gericht was op regelmatige vitalisering van het geloofsleven zoals dit in
parochiële structuren was georganiseerd (272). Opvattingen en ervaringen
uit Frankrijk kwamen met name via H.Borgert binnen kringen van
redemptoristen tot uitdrukking en leidden tot de poging om het missie-systeem meer te richten op de sociale omgeving en minder toe te spitsen op de
psychologische gesteldheid van het individu. Gemeenschapsvorming was
een belangrijk moment in de milieu-missie, wijkmissie en stadsmissie (273).
Men vormde teams van missionarissen, werkte samen met andere regulieren
en maakte gebruik van de inmiddels doorgedrongen sociografische en
sociologische methodes. Hoewel men tot omstreeks 1970 doorging met het
geven van stadsmissies, was het in de jaren zestig duidehjk, dat de
belangstelling van gelovigen voor deze vormen van prediking en vitalisering
van het geloof snel daalde.
De eerste hein van deze eeuw maakten de retraite-huizen waar leken
individueel of in groep gedurende enige tijd een periode van geloofsbezinning doormaakten, een bloeiperiode door (274). Het netwerk van kerkelijke
organisaties, scholen en sociaal-maatschappelijke organisaties op confessionele grondslag voorzag de retraite-huizen van bezoekers. In de jaren
zestig daalde de behoefte aan dergelijke geloofsbezinning sterk en snel
(275). Voor de redemptoristen - en voor meerdere andere congregaties die
retraite-huizen beheerden - betekende dit dat deze vestigingen onrendabel
werden en dat meerdere leden een ander werkterrein nodig hadden.
De samenleving in Zuid-Limburg werd gedurende deze periode bepaald
door de expansie van de mijnindustrie en de daaraan gekoppelde toeleveringsbedrijven, woningbouw en sociaal-culturele voorzieningen (276). Met
zijn nagenoeg homogene katholieke bevolking was in Limburg niet zozeer
sprake van verzuiling, waarbij meerdere zuilen naast elkaar bestonden (277).
De dominantie van de rooms-katholieke kerk in relatie met de mijnindustrie
was groot. Er waren veel kloosters, opleidingshuizen, retraite-huizen en
andere kerkelijke instellingen. Het aantal parochies moest worden uitgebreid
om tegemoet te komen aan de groei van de bevolking en de vestiging van
immigranten die werk vonden in de mijnen (278).
Op maatschappelijk vlak nam het katholieke bevolkingsdeel een belangrijke positie in. De emancipatie-beweging had onder meer geleid tot invloedrijke posities op het politieke terrein en tot de ruimte om opleidingen
op confessionele grondslag op te richten. De successen leidden ook tot een
triomfstemming en tot de opzet van een structuur van organisaties waarbinnen katholieken op maatschappelijke en kerkelijke terreinen werden
verenigd (279). Aanzetten tot verzuiling waren er in de negentiende eeuw
al, maar deze werden nu in organisaties omgezet. Dit proces van organisatie
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in eigen kring en overleg aan de top werd gezichtsbepalend voor de sociale
structuur van de Nederlandse samenleving (280). Tijdens het Interbellum
ontstonden er meerdere bewegingen die vernieuwingen voorstonden. Alom
was er een jeugd-élan te bespeuren dat zich omzette in verenigingen en
bewegingen (281). Door Nederlandse katholieken werd in belangrijke mate
deelgenomen aan de brede beweging van kerstening van de bevolking buiten
Europa (282).
Tijdens dejaren dertig zorgde de economische malaise er mede voor dat
radicale en totalitaire stromingen greep kregen op volksmassa' s. Incidenteel
verwezen gebedsintenties in de materialen van Wittem naar de individuele,
morele en sociale problematiek van werkloosheid, zonder bredere economische en politieke processen hierbij te betrekken (283). De bezetting van
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen bijeen in verzet. De grondslagen voor het doorbreken
van de verzuilde samenleving werden hier gelegd, maar direct na de oorlog
koos men er voor om de gedesintegreerde samenleving weer op te bouwen
volgens de patronen van voor de oorlog. Waarden als plichtsbesef en fatsoen
stonden hoog in het vaandel (284). Het zuilstelsel werd in snel tempo weer
opgebouwd en verder uitgebouwd (285). Ondertussen was er sprake van een
interne emancipatie en de opgelegde eenheid kwam onder spanning te staan
(286). Katholieken werden opgeroepen om meer actief te getuigen van hun
geloof en als leek verlengstuk te zijn in de wereld van de binnenkerkelijke
priesterlijke arbeid. We kunnen bier verwijzen naar de beweging van de
Katholieke Actie, die in Nederland vooral na de Tweede Wereldoorlog werd
gestimuleerd en waarbij redemptoristen waren betrokken (287). Omstreeks
I960 verdween de Katholieke Actie geruisloos. Binnen de rooms-katholieke
kerk drongen filosofische en theologische vemieuwingsaanzetten door en
het stelsel van overtuigingen, gedragingen en organisaties werd indringend
bevraagd. Een publicatie als Onrust in de zielzorg gaf hier een samenvattende illustratie van (288). In dejaren vijftig merkte men tevens dat de toeloop
naar seminaries afnam. In reactie daarop ontvouwde men campagnes van
roepingenwerving. De Nederlandse bisschoppen wijdden in 1957 hun
vastenbrief aan het roepingenvraagstuk (289).
Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie kwam een heroriëntatie naar
voren. In de samenleving was een democratiseringsbeweging gaande. Het
proces van veranderingen in kerk en maatschappij liet een sterke daling zien
wat betreft de binding van mensen met kerkelijke en confessionele
structuren. De vanzelfsprekendheid van posities van ambtsdragers, van intensief kerkbezoek, van de levenswijze van religieuzen etc. viel weg. Het
aantal roepingen tot priesterschap en kloosterleven daalde snel. Dekolonisatie en veranderende inzichten omtrent missie leidden er mede toe dat de
dominante organisatorische en personele aanwezigheid van Europese kerken
in Derde wereldlanden onder spanning kwam te staan.
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HOOFDSTUK 3
Verdere ontwikkeling van devotie en bedevaart
te Wittern sinds ± 1964

Inleiding

We hebben gezien hoe met name sinds 1920 een pastoraalaanbod is opgezet
en uitgebouwd en hoe de deelname van gelovigen zich in kwantitatief opzicht
ontwikkelde. We vervolgen nu ons chronologisch overzicht en beschouwen
daarbij het jaar 1964 als een belangrijk moment van overgang en verandering.
Het gaat niet om een abrupte scheiding, maar omstreeks 1964 vinden er veranderingen plaats, die in de beschrijving de start met een nieuwe periode
rechtvaardigen. We hanteren in de beschrijving opnieuw de indeling in pastoraal aanbod en deelname van gelovigen. Tevens volgen we de verschillende
thematieken van aanbod en deelname.

3.1 Het pastorale aanbod

Het periodiek
De lay-out was gedurende een lange periode nagenoeg gelijk gebleven. In
1951 werd een papieren kan gebruikt in plaats van de kartonnen en er kwam
een nieuwe tekening op de voorkant. Geleidelijk kwamen er ook foto's in
het blad en in de jaren zestig werden geen tekeningen meer gebruikt, maar
alleen foto's. Op de omslag kwam nu ook een foto te staan, die verwees naar
een liturgische situatie of meer algemeen naar het kloostercomplex te Wittem.
De abstrahering zette rond 1970 in, toen eerst een foto van een korenveld en
later een omslag zonder afbeelding werd gebruikt. Na een vijftal jaren keerde
men toch weer terug naar foto's van het kloostercomplex en in dejaren tachtig naar foto's van bedevaartgroepen rond Wittem (1). De prijs van het blad
bleef eveneens lange tijd gelijk. Na 1950 volgden echter prijsverhogingen,
die snel opliepen in de periode 1970-1988 (2).
Het geheel van rubrieken vertoonde in de periode tot omstreeks I960 een
grote mate van continuïteit, al zorgden wisselingen in de redactie wel voor
enkele toevoegingen of inhoudelijke veranderingen. De rubriek met gebedsverhoringen was steeds korter geworden. Vanaf 1964 stond er telkens een
gebedstekst in het blad. In dejaren vijftig was men begonnen met bespiege-
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lende stukjes bij een alledaagse situatie, gecombineerd met foto ' s. Het periodiek kreeg een nieuwe titel, die een meer zelfstandige en volwassen duiding
aangaf: De Sint Gerardusklok (3). Tevens verschoof in de inhoud het accent
van aandacht voor de Gerardusdevotie naar aandacht voor het gehele kerkelijke leven, waarbinnen de devotie een onderdeel vormde.
In 1965 startte de rubriek "Wittem en de wereldkerk", aanvankelijk met
informatie over de redemptoristen, maar al snel uitgroeiend tot een rubriek
met informatie over werk in missie- en ontwikkelingsgebieden. Vanaf 1970
ging de rubriek Wittem en de wereldkerk alleen over een bepaald missionair
project waarvoor ook aan fondswerving werd gedaan. Alle giften werden
nauwkeurig verantwoord. De missie-actie van het studentaat (brillen, postzegels, zilverpapier etc.) werd stopgezet. Het systeem van missie-busjes ging
door. In 1965 waren er nog eens 600 missiebusjes met een afbeelding van
Gerardus erop verspreid (4). In het periodiek werd steeds gemeld naar wie
missie-busjes waren verzonden.
De aandacht voor het liturgisch j aar kreeg omstreeks 1970 een vaste plaats
in de vorm van bijbelse overdenkingen bij lezingen uit de liturgie. In 1973
werd gestopt met het feuilleton. De kinderrubriek had rond 1965 een meer
speels karakter gekregen en was ontdaan van katechismusinstructie en moraliserende opmerkingen (5). Mededelingen over liturgische vieringen in het
kader van de Gerardusdevotie en over bedevaartgroepen en contactadressen
bleven steeds een belangrijke plaats innemen, hoewel juist de overzichten
van groepen omstreeks 1970 meer aandacht kregen dan voorheen. Ook van
de kroniek werd sinds 1964 meer werk gemaakt. De contact-functie bleef
uitdrukkelijk behouden. Verhalen over Gerardus' leven waren ook een constant gegeven, hoewel ze qua inhoud en strekking gingen veranderen rond
1965. Historische kritiek was ook in de populaire hagiografie doorgedrongen
(6). In dejaren zestig en zeventig waren er telkens artikelen die ingingen op
veranderde opvattingen en praktijken op religieus en maatschappelijk vlak
(7). Ruime aandacht was er voor het Tweede Vaticaans Concilie, de liturgievernieuwing, het Pastoraal Concilie, de Nieuwe Katechismus. Het citeren
vanpausen en bisschoppen als onaantastbare autoriteiten bleef al snel achterwege sinds 1965. In 1983 werd gestart met de serie "Wij gewone mensen",
aanvankelijk als een thematische benadering van het leven van Gerardus in
samenhang met een eigentijdse gestaltegeving van evangelische waarden,
maar allengs groeide de rubriek uit tot informatie over allerlei aspecten van
leven en werken van redemptoristen (8).
Aan deze veranderingen qua lay-out, prijs, rubrieken en inhoudelijke koers
was ook een veranderingen in de redactie verbonden. Tot 1963 was bedevaartleider Van Liempd hoofdredacteur en hij leverde de meeste kopij. In
1964 werd Th.van Eupen bedevaartleider en hoofdredacteur en er kwamen
nu ook geregeld bijdragen van andere paters (9). Er werden originele stukken
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geplaatst en geen vertalingen meer van apologetische stukjes van iemand als
Fulton Sheen of dergelijke. De redactie werd ook meer teamwerk en er kwamen vaste redacteurs voor bepaalde onderdelen. De samenstelling van het
blad hielden de redemptoristen in eigen handen (10). Er was overigens wel
medewerking van niet-redemptoristen aan de kinderrubriek, de lay-out en
de verdere verzorging wat betreft opmaak en verspreiding. Directe reacties
van abonnees of Gerardusvereerders stonden er niet in. Indirect klonk hun
geluid door in opgegeven intenties, giftvermeldingen en na 1986 ook in bijdragen vanuit genoteerde gebedsintenties in het Gastenboek van de Boekwinkel (11).
Het periodiek vervulde meerdere functies. Het was contactblad vanuit
Wittem voor Gerardusvereerders, informatie- en wervingsblad voor georganiseerde bedevaartgroepen, en het bood informatie over missie-projecten plus
fondswerving en verantwoording, informatie en propaganda over en voor de
redemptoristen, oriënterende informatie over algemene kerkelijke, liturgische
en bijbelse themata. Met name de functies ten aanzien van missie-project,
redemptoristenactiviteiten en algemene kerkelijke informatie kregen sinds
1960 meer nadruk.

De broederschap
In de jaren vijftig werd geregeld aandacht gevraagd voor de broederschap.
In januari-nummers stond meestal een korte wervende tekst (12). In dejaren
zestig bleef deze aandacht achterwege. Van enige bijzondere activiteit vanwege de broederschap was geen sprake. Alleen het vaandel, dattijdensprocessies in de tuin werd meegedragen, herinnerde aan het feit dat de broederschap
nog bestond op papier, maar dat het ledenbestand met het overlijden van
leden in werkelijkheid afkalfde, terwijl dit op papier vanwege de cumulatieve
telling slechts kon groeien. In de nieuwe Gerarduskapel (uit 1961) gebruikte
men het Gerardusaltaar niet meer als zijaltaar. Broederschapsactiviteiten
waren er zodoende niet meer. Tesamen met deze geruisloze verdwijning van
aandacht voor de broederschap verdween ook het systeem van aflaten en
speciale zegeningen. De formule van het deelhebben aan geestelijke gunsten
die verbonden zouden zijn aan een pastoraal en apostolaatswerk verdween
uit de schriftelijke verkondiging, informatie en werving.

Het liturgische aanbod
De opbouw van het aanbod rond feestdag, octaaf, negen zondagen en bedevaartseizoen bleef gehandhaafd. De speciale aandacht voor de negen dagen
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voorafgaande aan het feest (in feite een verdubbeling van het noveen-karak
ter) verdween. Het aantal vieringen was het grootste gedurende het octaaf
en dan met name op de twee zondagen en de feestdag. Op deze dagen vond
soms meerdere malen een kinderzegening plaats. Ten gevolge van de interac
tie tussen aanbod en deelname was er vanaf de jaren zeventig een toename
in het aantal vieringen op doordeweekse dagen (13). Tevens breidden groepen
het seizoen uit door in maart en april te komen en ook na het f eestoctaaf (14).
Mede afhankelijk van de kalender van georganiseerde groepen was er sprake
van concentratie in de maanden mei, juni en oktober. Afhankelijk ook van
vakantie-periodes (en vakantie-spreiding) namen het aantal bezoekers en
daarop afgestemde aanbod in de maanden juli en augustus af. Er kwamen
'Ъеае аагі- гуе" zondagen, zoals moederdag en de twee laatste zondagen
van juli. De samenvoeging van groepen, die mogelijk werd door de nieuwe,
grotere ruimten en door afname van het aantal deelnemers, leidde er eveneens
toe dat het aanbod op een kleiner aantal dagen geconcentreerd werd. Dat gold
althans voor de grote groepen. De komst van meerdere kleine groepen vanaf
omstreeks 1970 deed het aantal dagen waarop liturgisch aanbod nodig was
stijgen. Hoewel sommige groepen zelf een voorganger mee brachten en hoe
wel vanaf 1980 er ook groepen kwamen die geen viering hadden in Wittem,
steeg hiermee de behoefte aan voorgangers en predikanten. Terwijl voor de
grote groepen op zondagen steeds het Pelgrimsboekje als leidraad werd geno
men (afgezien van enkele jubileumvieringen), waren er met kleinere groepen
door de week meer variatie-mogelijkheden en gebruikte men ook ander mate
riaal. Uit deze ervaringen ontstonden dan weer aanzetten voor veranderingen
in de pelgrimsboekjes.
Terwijl voordien Lof en processie een voornaam accent kregen, kwam
in het kader van de liturgievernieuwing meer nadruk op de eucharistieviering.
Versoepeling van nuchterheidsregels had in dejaren vijftig er al voor gezorgd
dat bedevaartgroepen in Wittem te communie konden gaan en dit niet voor
aanvang van de reis in een van de vertrekplaatsen hoefden te doen. De keuze
van liturgische materialen werd steeds meer beïnvloed door de bruikbaarheid
tijdens eucharistie-vieringen en door gelijkschakeling aan parochiële weekendliturgie. Van het aanbod rond biecht maakte men omstreeks 1965 snel
minder gebruik. De combinatie van biecht en communie zag men niet meer
zo strikt en het in onbruik raken van aflaten deed de biecht-voorwaarde die
daarmee verbonden was ook snel in betekenis afnemen. De functie van
biechtgesprekken werd enigszins overgenomen door gesprekken in de spreekkamers, aan de poort, met enkele paters en broeders die beschikbaar waren
op zondagen en later (sinds 1982) ookmet medewerkers van de boekwinkel.
In parochieel verband namen boetevieringen deze functie deels over. In het
Pelgrimsboekje werd voor de heenreis een onderdeel schuldbelijdenis aange-
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geven en ook in de eucharistieviering was dit element vertegenwoordigd. De
communie-praktijk was inmiddels algemeen, zodat niet communiceren tijdens
een eucharistie-viering tot de uitzonderingen behoorde.
Voor de georganiseerde bedevaartgroepen bleef het programma in grote
lijnen gelijk. Bij aankomst was er een eucharistieviering - eventueel met
volkszang nu -, direct na de middag was er (met name op de octaaf zondagen)
een gebedsviering, rond half drie was Lof en processie met preek in de tuin
en rond vijf uur was er een slotviering met zegeningen en afscheid. De tijden
konden enigszins variëren naargelang het reisschema van de groepen. Het
liturgisch programma was voorgegeven in de pelgrimsboekjes. Elementen
van een oefening van eerherstel (uit de cultische sfeer van de H.Hart-verering)
waren in het boekje van 1961 weggelaten. Noveen-intenties, die nu voor de
negen zondagen in het periodiek werden afgedrukt, werden samengevoegd
en gehanteerd als voorbede, die door het Concilie in de eucharistieviering
was hersteld. Uit inhoudelijke analyses van de pelgrimsboekjes blijkt hoe
en in welk tempo de liturgievernieuwingen werden doorgevoerd in Wittem
(15). In zang en gebed was er nu een grotere ruimte voor actieve deelname.
In de tuinkapel en de Gerarduskapel waren geen vaste orgels. Soms gebruikte
men een harmonium ter begeleiding van zang. Sommige groepen beschikten
over een eigen koor. Enigszins afhankelijk van deze mogelijkheden vond er
volkszang plaats in de eucharistievieringen. Tijdens Lof en processie werd
steeds gezongen en ook in de gebedsoefeningen was er zang ter afwisseling
van verkondiging en gebed.
Van groot belang voor het liturgische aanbod waren de twee nieuwe ruimten die er in I960 en 1961 kwamen: een tuinkapel met altaar en een nieuwe
Gerarduskapel. Met name deze laatste ruimte weerspiegelde de overgangsfase
in de liturgieviering rond het Concilie. Ze was tevens groot genoeg om meerdere bedevaartgroepen tegelijk op één zondag te laten komen en een einde
te maken aan de moeilijkheden die de te kleine kerkruimte opleverde ab
meerdere groepen tegelijk deze ruimte voor zich wilden hebben. Het samenbrengen van meerdere groepen bevorderde de gemeenschapsidee, maar elke
groep bleef daarbinnen toch zijn eigen gezicht houden, onder meer door de
processiekaars en het vermelden van namen en intenties. Tesamen met de
tuinkapel, die bij goed weer ook 's morgens gebruikt werd voor eucharistievieringen, kon de Gerarduskapel een groot aantal mensen op hetzelfde tijdstip
herbergen (maximaal 1000 in de tuin, 600 in de kapel). De Gerarduskapel
werd echter niet alleen door bedevaartgangers bezocht in de periode mei tot
einde oktober. Ze diende ook als liturgische ruimte voor bezoekers uit de
regio en het rectoraat en werd al doende een zondags/weekendkerk. Dit leidde
omstreeks 1980 meerdere malen tot spanningen tussen bedevaartgroepen en
streekkerkbezoekers (16). De pastorale leiding probeerde dit op te lossen door
de zondagsviering van 11.00u. in te korten en door bedevaartgroepen op een
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latere aankomsttijd te zetten. In de praktijk bleven spanningen bestaan.
De liturgische rollen bleven bijna uitsluitend een zaak van clerici (paters,
broeders, theologanten). Omstreeks 1950 waren er al meerdere predikanten
ingeschakeld, terwijl de bedevaartleider het meeste als predikant functioneer
de. Geestelijke begeleiders van grotere bedevaartgroepen waren veelal voor
ganger in vieringen en soms verzorgden ze ook de prediking, maar meestal
werd de preek tijdens de processie (Gerardus- of feestpreek) verzorgd door
een pater van Wittem. Omstreeks 1980 was er sprake van een groep predikan
ten en enkele jaren later maakte men onderling ook afspraken over preekmodellen. Tevens groeide er in de jaren tachtig het beleid om in de eucharistie
viering van bedevaartgroepen op zondag de verkondiging te verzorgen vanuit
de lezingen die het lectionarium voor de zondag aangaf. De preek tijdens de
processie was meer thematisch en vanuit facetten van het leven van Gerardus
opgezet.
Ook andere rollen werden door paters en broeders vervuld: voorganger
in vieringen, dragen van de monstrans in de processie, dragen van kruis en
vaandel, leiden van gebed en gezang, het uitreiken van de communie, collec
teren en het doen van organisatorische mededelingen. Slechts voor enkele
rollen werden leken, deelnemers van de groepen, ingeschakeld: het dragen
van de 'ЪетеГ', flambouwen en aanvankelijk ook de beeltenis van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand en een beeld van Gerardus, misdienaars
en eventueel ook een groepje bruidjes. Voor de rest was participatie beperkt
tot mee-vieren, bidden en zingen. Binnen de streekkerk werd omstreeks 1985
gepoogd tot een verdere inzet van leken in liturgische rollen te komen (lector,
cantor, mee communie uitreiken en collecteren). Omstreeks 1990 werden de
functies van kruisdrager, vaandeldrager en leider van gebed en gezang tijdens
de processie niet meer aan één vaste persoon (broeder) gekoppeld, maar waren er meerderen (paters, theologant, leek) die deze rollen vervulden.
Tot het liturgisch aanbod behoorden ook jubilea, maar deze waren na I960
minder vaak aan de orde of kregen minder aandacht. Van specifieke Gerardusjubilea in 1968 (75 jaar na de zaligverklaring), 1976 (150e geboortejaar)
of 1979 (75 jaar na de heiligverklaring) was in het aanbod weinig te merken.
Meer aandacht kregen enkele andere jubilea in dejaren tachtig, maar het gold
hier aandacht die niet beperkt was tot of specifiek gericht op de Gerardusvereerders. In 1982 vierde men het 250-jarig bestaan van de congregatie (17).
In 1983 vierde men het 250-jarig bestaan van kerk en klooster te Wittem (18).
In 1984 was het complex gedurende twee zaterdagen opgenomen in de kerkepad-route die door de NCRV werd georganiseerd (19). In 1986 herdacht men
het 150-jarig verblijf van redemptoristen in Wittem en in Nederland (20). In
1987 werd het 200ste sterfjaar van de stichter Alfonsus de Liguori herdacht
(21). Voor meerdere van deze jubilea werden aparte vieringen gehouden,
maar het betrof zoals gezegd niet expliciet de Gerardusdevotie. De viering
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van het 150-jarig verblijf in Wittem gaf wel aanleiding tot een andere vormgeving van de kinderzegening. Men plaatste deze nu in een viering met lezing, verkondiging en zang. Dit model werd vervolgens in het kader van de
Gerardusdevotie voortgezet.
Kinderzegening, zegening van zieken en wijding van voorwerpen bleven
een constant element. Kinderzegening vond met name tijdens het octaaf
plaats, vanaf 1986 meer in de vorm van een viering, en daarbuiten bij individuele bezoeken in een spreekkamer. Ziekenzegening vond doorgaans rond
een viering plaats met het allerheiligste in de monstrans. Voorwerpen-zegening vond o.a. in gebedsvieringen (met name in de afscheidsviering aan het
einde van de middag) plaats en daarbuiten op individuele aanvraag bij de
poort en in spreekkamers. Op de negen zondagen werd telkens aan het einde
van de eucharistievieringen een zegen en zending gegeven met de Gerardusrelikwie. Relikwie-verering vond overigens nog maar zelden plaats. De processie-kaars die groepen mee brachten werd aanvankelijk na de eucharistie-viering gewijd, maar vanaf 1986 was dit ook voorzien tijdens de viering.
Vanaf 1950 was er eenjaarintentie in gebruik. In dat jaar was dat de intentie van het Heilig Jaar. Voor de volgende jaren werden de grote bedevaartgroepen jaarlijks in gebed verzameld rond een hoofd-intentie (22). Deze werd
afgedrukt in het periodiek, op programma's en op het prentje voor de negen
zondagen. De verschillende dagen van het octaaf had men verbonden aan
bepaalde groepen (moeders, kinderen, zieken) en/of aan speciale intenties
(23). Rond het Concilie werd speciaal gebeden voor het slagen daarvan. In
1967 stond het Pastoraal Concilie centraal. Deze gebedsgewijze indeling van
de octaafdagen bleef gehandhaafd tot op heden. De intenties van octaaf, negen zondagen en geheel jaar werden door de bedevaartleiding te Wittem
opgesteld. Sommige groepen hadden daarnaast enkele eigen intenties afgedrukt op hun programma. Verder kwamen deelnemers met eigen intenties,
die o.a. in een gebedsdienst opgenomen werden in voorbede-vorm. Vanaf
1982 lag in de boekwinkel een Gastenboek en dit werd door bezoekers vooral
als intentie-boek gebruikt (24). Later werden enkele beden hieruit verwerkt
in de tekst bij het Klankbeeld van 1985 (25), in bijdragen in het periodiek
en in het opstellen van noveengebeden.
Een uitbreiding van het liturgisch aanbod vond vooral plaats voor de
streekkerk en de rectoraatskerk. Daar waren af en toe vieringen met jongerenkoren, en gezinsvieringen. Rond 1983 werd gestart met vas ten-meditaties,
vieringen in het kader van de vredesweek en adventsdiensten, die mede verzorgd werden door enkele leken-pastores (in opleiding) en medewerkers van
de boekwinkel (26).
In het geheel van het aanbod neemt het liturgische aanbod de centrale
plaats in. Dat geldt zowel voor de bedevaart als voor de streekkerk. Binnen
dit liturgische aanbod is de rol van clerici dominant. Per weekend is er een
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ruim aanbod van eucharistie-vieringen (acht of meer eucharistievieringen).
Voor prediking wordt regelmatig ook een beroep gedaan op leden van de
communiteit die niet in het klooster woonden en verder werden soms theologie-studenten ingeschakeld. Zegeningen worden uitsluitend door priesters
verricht. Inschakeling van leken gebeurt met name vanuit streekkerk en rectoraat. Bij bedevaartgroepen is dit veelal beperkt tot de genoemde functies en
eventueel tot verzorging van zang en muziek.
Hoewel het aantal deelnemers van georganiseerde groepen afnam, bleef
het liturgisch aanbod zoals het in pelgrimsboekjes en andere materialen zijn
neerslag had gevonden op deze groepen afgestemd. Aan de inhoudelijke
veranderingen van het boekje was een zekere aanpassing aan parochiële
weekendliturgie en het publiek van geregelde kerkbezoekers af te lezen.

Aanvulling van het aanbod
Sinds 1932 was er een museum met attributen van kardinaal Van Rossum
(27). Bezienswaardigheden waren verder het grafmonument van Van Rossum
in de kerk (28), de grafkelder onder de kerk (29), het beeld van pater Bernard
Hafkenscheid in de tuin (30), andere attributen in de tuin (zonnewijzer, Gerardusbeeld, kruisbeeld bij vijver, Maria-afbeelding in mozaïek), het missiekruis
tegenover de kerk (31), het oorlogsmonument op de weg naar Eys (32), het
Mariabeeld op de Gulperberg en andere zaken in de regio. In 1966 werd het
museum omgebouwd. De attributen van Van Rossum werden in een kast aan
de zijkant geplaatst. Nu kwamen foto's uit de buurt van Caposele, voorstellingen van Gerardus, een wereldkaart met verspreiding van de Redemptoristen en foto's die activiteiten van de redemptoristen aanschouwelijk maakten
centraal te staan. Met dia's werd een klankbeeld gemaakt dat vertelde over
Gerardus' leven, over de streek waarin hij leefde en over het werk van redemptoristen (33). Later werden er nog andere klankbeelden gemaakt (nu
op video-vorm), die o.a. beelden lieten zien van missie-projecten in Brazilië
en Suriname. Dit aanbod beoogde informatie, propaganda voor de redemptoristen en de missie-projecten. Het had een katechetische inslag. Het klankbeeld in 1985 liet ook beelden zien van de bedevaartgroepen rond Wittern
en concentreerde de aandacht naar Gerardus als gelovige die verwees naar
Christus (34).
Tot rond de oorlog was er buiten tegen de kerkwand een boekstalletje geweest, waar eigen uitgaven verkocht werden. Na de oorlog volgde verkoop
o.a. aan de poort en bij de portier en verder op bestelling bij de administratie.
Devotionalia werden nu ook in winkels verkocht. In dejaren zeventig werd
het boekstalletje in de gang van de Smartenkapel naar de kerk uitgebouwd.
Hier werden nu meerdere eigen uitgaven te koop aangeboden, maar in de
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jaren tachtig kwamen er ook gebedenboekjes en uitgaven van elders bij (35).
In 1982 nam men het initiatief om in de Maria-zaal (ruimte aan de Gerarduskapel bij de weg) een boekwinkel te openen, waar meer moderne religieuze lectuur en andere artikelen te koop werden aangeboden. Deze winkel was
de eerste jaren alleen geopend op zondagen in het bedevaartseizoen. Theologie-Studenten verzorgden de verkoop. Bijbelse, katechetische, liturgische en
bezinnende literatuur werd aan een breed publiek aangeboden en daarnaast
waren er kaarten, posters en andere zaken te krijgen, voor zover deze geen
concurrentie betekenden voor de winkels in de buurt. In de boekwinkel vonden bezoekers ook het aanbod tot een informatief gesprek of het vertellen
van hun verhaal (36). Informatie- en propaganda-materialen van verschillende
kerkelijke en maatschappelijke acties waren eveneens in de winkel te vinden
(37).
Rond de verschillende jubilea in 1982,1983 en 1986 en bij de kerkepadroute in 1984 waren tentoonstellingen ingericht o.a. in de oude bibliotheekruimte. Men stelde voorwerpen en schilderijen met betrekking tot de geschiedenis van kerk en klooster ten toon. Delen van het klooster waren te bezichtigen. Ook voor sommige bezoekende groepen door het jaar werden korte
rondleidingen gehouden door kerk, kapellen, klooster en tuin, waarbij cultuurhistorie en religie met elkaar verbonden werden in aanbod en deelname (38).

De productie van materialen
Omstreeks 1961 waren er nog meerdere uitgaven (al of niet in herdruk) voorradig (39). Van het Noveenboekje uit 1943 waren vele herdrukken gemaakt
en dit bleef in aanbod tot er in 1970 een nieuw noveenboekje werd samengesteld onder de titel Noveenboekje. Bidden met Gerardus (40). Dit boekje is
in gebruik tot op heden. Wat de populaire hagiografie betreft beschikte men
over het boekje van Brinkman, Korte levensschets van de H.Gerardus, uit
1933 dat in 1952 voor de derde maal werd herdrukt (41). In het periodiek
verschenen regelmatig verhalen over Gerardus. In de jaargangen 1964-1967
leverde pater L.Saut een serie onder de titel "Wonder"-doener dezer eeuw,
waarin de auteur een selectie maakte uit de vele verhalen volgens een meer
historisch- kritische benadering van de bronnen (42). Een meer op eigentijdse
taal en vrije omgang met de bronnen gerichte serie kwam van de hand van
J.Nabben. Deze serie werd gebundeld en in 1968 uitgegeven onder de titel
Een dode die leeft (43). In de jaren zeventig verscheen een reeks artikelen
o.a. van de hand van pater M.Krinkels over Het land van Sint Gerardus,
waarin werd ingegaan op de sociaal-culturele situatie van de omgeving van
Napels in de 18e eeuw en rond 1970 (44). In de jaargangen 1981-1983 verscheen een serie van pater M.van Delft onder de tittlMiniaturen uit het leven
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van een wonderlijk man, Sint Gerardus Majella 1729-1755. Ook deze serie
werd gebundeld en uitgegeven in 1983 (45).
Veranderingen ingevolge de liturgievernieuwing waren mede aanleiding
tot het samenstellen en uitgeven van een nieuw Pelgrimsboekje in 1965 (46).
In 1971 werd wederom een vernieuwd boekje uitgegeven (47), dat in 1977
met kleine wijzigingen werd herdrukt (48). In 1986 volgde een volledige
herbewerking onder detitelPelgrimage naar Wittern (49).
In 1944 schreef J.Peters een brochure over Wittem (50). Dit boekje bleef
lange tijd beschikbaar. In 1976 maakte W.Wijnen hier een kleine aanvulling
op en het boekje verscheen verder ongewijzigd onder dezelfde titel (51). Het
werd enkele malen herdrukt (o.a. in 1980). Mede met het oog op de viering
van het jubileum van 250 jaar kerk en klooster te Wittem schreef pater
Th.Claveaux in dat jaar een bewerking van dit boekje (52). Ook dit boekje
werd in enkele oplagen gedrukt (53). Naast deze cultuurhistorische informaties was er in 1969 een reclame-folder uitgegeven speciaal met het oog op
bezoekers in het kader van de Gerardusdevotie. Ook bier werd een combinatie
gemaakt russen bedevaart, cultuurhistorie, bereikbaarheid met vervoer en
recreatieve mogelijkheden in de regio (54). Deze combinatie was vóór 1940
althans bij de bedevaartleiding ongewenst, maar nu werd er bewust op ingespeeld. Behalve het uitvoeriger boekje van Claveaux was er ook een Korte
beschrijving van de kloosterkerk te Wittem verkrijgbaar o.a. in het boekstaüetje in de kerk (55). Al deze uitgaven waren vooral bedoeld voor bezoekers
van het gebouw, die er niet onmiddellijk vanwege devotionele redenen kwamen, maar meer cultuurhistorisch waren geïnteresseerd. De tekst van het
klankbeeld van 1985 werd in een brochure gezet en voorzien van reclame
voor het periodiek (56).
Tot de materiaalproductie behoorde ook de Almanak, die jaarlijks verscheen. Deze had een duidelijk propaganda-karakter ten aanzien van leven
en werken van redemptoristen en enkele met hen verbonden congregaties
(57). Aanvankelijk was deze almanak opgezet vanuit de missie-idee, maar
in 1966 en 1967 verscheen hij nog als Gezinsboek. Daarna werd de uitgave
stopgezet. Meer continuïteit bezaten het periodiek en ook de uitgave van dagkalenders. Omstreeks 1988 kwam de kalender in het fonds van een uitgeverij,
maar de samenstelling ervan bleef zoals tevoren. Verzending en verspreiding
vinden plaats via de uitgeverij, maar ook via de administratie te Wittem en
de zélatrices (58).
Tot in de jaren zestig werd met het periodiek een prentje meegezonden,
waarop een gebed voor de negen zondagen stond (noveengebed). Van datzelfde prentje werden steeds ook exemplaren gemaakt zonder tekst. Vanaf 1968
was het niet meer mogelijk om de prentjes met het periodiek mee te sturen
(59). In het periodiek werd een noveentekst tevoren al afgedrukt (60) en de
prentjes reikte men voortaantijdensde negen zondagen uit. Behalve deze
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noveenprentjes waren er ook andere Gerardusprentjes, Maria-prentjes en
diverse andere devotionalia (speldjes, kruisjes, medailles, rozenkransen,
beeldjes, noveenkaarsen, autoplaquets etc.) die uitgereikt of verkocht werden.
Tot de materiaalproductie behoorden reclame-materialen voor deelname
aan een groepsbedevaart. Programma-boekjes (vaak met deelname- bewijs)
werden aanvankelijk door de regionale organisatoren verzorgd, maar omstreeks 1970 werden voor meerdere groepen de programma' s door de administratie te Wittem opgesteld, gestencild en verstuurd (61). Het wervingsmateriaal voor de propagandisten en regionale organisatoren werd door de administratie verzorgd (62).
Voor de jubilea in 1982,1983 en 1986 werden aparte liturgie- boekjes
samengesteld en aan de bezoekers uitgereikt. Het jubileum in 1982 kreeg
bijzondere aandacht in een dubbelnummer van het periodiek (63). Voor de
bezoekers van de kerkepad-route in 1984 werd op de twee zaterdagen een
vesperdienst gehouden, waarvoor een apart boekje was gemaakt. Aan alle
bezoekers werd in 1986 een boeklegger/prent aangeboden met een tekening
van een brandende kaars. Deze tekening werd eveneens gebruikt voor een
liturgie-boekje dat was samengesteld voor vieringen gedurende enkele weekenden. Ten behoeve van bedevaartgroepen en met name voorgangers in vieringen werden in 1986 drie Modellen voor gebedsdiensten samengesteld,
waaronder een model dat probeerde te voorzien in de mogelijkheid een processie te houden in de ruimtes indien het weer geen tuinprocessie toeliet (64).
We kunnen concluderen dat de productie van materialen sinds 1961 in
vergelijking met het geheel aan uitgaven in de periode 1920-1955 aanmerkelijk beperkter was, zowel qua diversiteit als qua oplage.

De organisatie
Tot 1963 bleef Van Liempd hoofdredacteur en bedevaartleider. Hij werd
opgevolgd door de jongere pater Th.van Eupen, die een meer moderne theologische opleiding had genoten. Met deze benoeming was duidelijk dat het
beleid gericht was op continueren van de Gerardusdevoüe, maar ook op het
inhoudelijk omvormen ervan. Die omvormingen waren o.a. te vinden in het
periodiek (andere titel, nieuwe rubrieken, andere stijl, benadering van abonnees als te vormen gelovigen), in de opzet van het klankbeeld en Gerardus-museum, in de veranderingen van het Pelgrimsboekje, in de deelname
van theologie-docenten aan prediking, maar vooral aan de andere geloofsvoorstellingen die er in het materiaal werden overgedragen (65). Na enkele
jaren werd Van Eupen docent aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat
te Heerlen en later aan de Theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werd opgevolgd door pater C.van de Leur, die in de perio-
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de 1968-1970 de lijn van veranderingen doorzette. Deze benoeming illustreerde o.a. dat de redemptoristen niet voldoende aanwas meer hadden om
een jongere pater voor deze functie vrij te maken. Tevens was het wellicht
een teken van een beleidskeuze om de bedevaart en devotie wel te continueren, maar er geen specifieke nadruk op te leggen binnen het geheel van activiteiten. Deze laatste veronderstelling wordt meer aannemelijk als we zien dat
in 1970 pater J. Wetzels bedevaartleider en redacteur wordt (66). Deze is dan
57 jaar en heeft al een lange periode van activiteiten als missie-predikant en
medewerker in een retraitehuis achter de rug. Hij blijft de taken rond de Gerardusdevotie tot omstreeks 1983 vervullen. In dejaren zeventig is de verzorging van bedevaartleiding en redactie van het periodiek steeds meer een zaak
van meerdere paters en broeders geworden. Voor het periodiek is er een redactie-commissie. Medewerkers daaraan hebben ook hun aandeel in de samenstelling van noveen- en pelgrimsboekjes en een aantal van hen werkt mee
als voorganger en predikant in het kader van de Gerardusdevotie. Vanaf omstreeks 1983 is de organisatie en leiding in handen van meerdere mensen en
is niet één persoon bedevaartleider en redacteur.
De administratie ging in deze periode een zelfstandige organisatie worden,
geleid door twee broeders en met medewerking van lekenpersoneel sinds
omstreeks 1965. Voor de bezoekers waren en zijn de bedevaartleider en de
twee broeders van de administratie de meest bekendefiguren.Er is niet alleen
sprake van telefonisch en schriftelijk contact, maar door deze mensen worden
ook andere taken vervuld, zoals ontvangst en afscheid van groepen, verkoop
van devotionalia, toezicht op het klankbeeld, medewerking aan leiding van
gezang en gebed tijdens de processie. Het dalende aantal zélatrices vroeg om
inzet ten einde een netwerk in stand te houden voor verspreiding en werving
van abonnees van het periodiek en andere uitgaven (67). Door de administratie werden sinds 1970 programma's voor bedevaartgroepen opgesteld en er
bleef een uitvoerige correspondentie omtrent data, tijden, vervoer, deelnemers
etcetera (68). Met leden van de regionale organisatie werden korte besprekingen gehouden bij hun bezoek aan Wittem. Daar werden vragen en problemen van organisatorische aard besproken, maar kwamen ook andere zaken
aan de orde, zoals het vermelden van speciale intenties en felicitaties voor
personen, die reeds geruime tijd bij de organisatie waren betrokken.
In dejaren zeventig was er personele versterking gekomen door de terugkomst van enkele oudere paters en broeders uit buitenlandse missie en door
het wegvallen van retraite- en missie-werk. Diverse docenten van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat werkten ook mee aan prediking en periodiek. Tegelijk betrof het hier overwegend een vergrijzende groep, die geen
jeugdige aanwas kende. Het ruime aantal paters maakte het echter mogelijk
om een groot aanbod van eucharistievieringen en prediking voort te zetten,
zowel rond de Gerardusdevotie als rond de groeiende weekend/streekkerk.
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Nieuwe impulsen kwamen er door een volgende personele versterking omstreeks 1982. Dit stond in verband met een bezinning binnen de redemptoristen in Nederland op hun pastorale prioriteiten. Ten aanzien van Wittem werd
voor continuïteit geopteerd, maar met de bedoeling activiteiten te bundelen,
inhoudelijke omvormingen te maken en vooral de regionale functie verder
uit te bouwen (69). Er werd een Stuurgroep Prioriteiten Zuid in het leven
geroepen om de pastorale situatie te analyseren en initiatieven te nemen. Een
pastoraal werker kwam als parttime kracht het geheel versterken (70). Ten
aanzien van de bedevaart valt te wijzen op de vervaardiging van een nieuw
Klankbeeld, een nieuw Pelgrimsboekje, Modellen voor gebedsdiensten, overleg tussen predikanten, overleg met allen die aan de organisatie deelnemen,
aandacht voor zang en muziek, de opzet van de boekwinkel, bundeling van
groepen. Ten aanzien van de streekkerk werd geprobeerd meerdere bezoekers
te betrekken bij liturgie en pastoraat in de vorm van werkgroepen. Hierbij
werden ook bewoners van het rectoraat betrokken. Het overlijden van een
van de geestelijke begeleiders van meerdere groepen vormde mede aanleiding
om met regionale organisatoren te overleggen en tot verdere deelname te
komen (71). De begeleidingsfunctie werd door een andere redemptorist overgenomen (72). De groep van Roosendaal stond ook onder begeleiding van
een redemptorist. Het gehele pastorale pakket in en rond Wittem werd door
de Stuurgroep verdeeld in een viertal takken: rectoraat, streekkerk, bedevaartkerk en communiteit Vooral in het kader van de streekkerk ontstonden initiatieven, mede gevoed door de gepolariseerde kerkelijke situatie (73). In 1990
startte men met een nieuw pastoraal team, bestaande uit twee jongere paters
en twee parttime werkzame pastoraal werksters. Deze groep richt zich in
eerste instantie op de regionale functie van het klooster (74).

De ruimten
De ruimtelijke situatie was rond 1960-1961 belangrijk veranderd door de
bouw van de tuinkapel en de nieuwe Gerarduskapel. Deze ruimten waren er
met name voor de bedevaartgangers gekomen, maar de Gerarduskapel ontwikkelde zich ook tot een liturgische ruimte voor een streekkerk. De komst
van bedevaartgroepen op zondagmorgen werkte storend voor de dan aanwezige bezoekers van een eucharistieviering vanwege de streekkerk. Door de
leiding werden twee maatregelen genomen: de eucharistieviering werd ingekort en aan de groepen werd gevraagd iets later te komen. Dit was in de praktijk niet bevredigend, maar ondervond ook kritiek van liturgisch-theologische
zijde.
De nieuwe ruimten maakten een grotere gemeenschapsviering mogelijk.
Groepen bleven daarbinnen toch hun eigen gezicht houden. De komst van
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meerdere grotere groepen op één zondag maakte een ander probleem manifest Toename van het aantal auto's naast de bussen van groepen leverde
parkeerproblemen op. In 1967 werd tegenover het klooster een grote parkeerplaats aangelegd. Het karakter van een allee was veranderd in een functioneel
gebruik van de plaats. Het missiekruis uit 1834 had plaats moeten maken voor
de nieuwe parkeerplaats. Het corpus van dit kruis bleek zeer waardevol. Het
werd gerestaureerd en op een nieuw kruis bevestigd. In 1978 kreeg dit kruis
een plaats in de absis van de Gerarduskapel (75). De verwijzende functie van
Gerardus naar Christus werd hierdoor ruimtelijk onderstreept De gedenksteen
van het missiekruis liet men recent inmetselen onder het kruis in de absis.
Aan de bestaande liturgische ruimten werd in 1978-'79 nog een kaarsenkapel toegevoegd (76). Daar stonden beelden van Maria en Gerardus. Deze
ruimte was aan de achterzijde van de Gerarduskapel bereikbaar en lag daar
los van. Zie was o.a. bedoeld om publiek te spreiden en mensen op te vangen
als er nog vieringen bezig waren. De Maria-zaal uit 1938 kreeg in 1982 een
nieuwe bestemming als boekwinkel.
Het geheel van bouwwerken vormt aldus een gesloten klooster- en cultuscomplex. De tuin was ommuurd. Men kan binnen het complex van de ene
naar de andere ruimte lopen. Het klooster zelf is doorgaans afgesloten voor
bezoekers. Winkels en restaurants liggen in de directe nabijheid (77). De
opbouw van de ruimten naast en bij elkaar is ten dele gevolg van bouwmogelijkheden en -keuzes uit verschillende periodes en van verschillende generaties. De dominant wordende aandacht voor de Gerardusdevotie wordt weerspiegeld door de ruimtelijke expansie.

3.2 Deelname van gelovigen

Het periodiek
Tussen 1950 en 1960 bleef het aantal abonnees rond de 45.000. Vervolgens
zette een daling in, die vooral na 1965 versnelde. Vanaf 1975 ging de daling
voort, maar nu in een minder snel tempo. In 1990 telde het blad 16.500 abonnees, verspreid over heel Nederland (en enkele buitenlandse abonnees) (78).
Vanaf het begin was het aantal abonnees het hoogste geweest in Limburg en
Noord-Brabant. In 1921 was ongeveer een kwart van de abonnees in Limburg. In 1984 was dat ongeveer een derde geworden (79). De verspreiding
hing nauw samen met het aantal zélatrices en de verspreidingsdichtheid daarvan (80). De cijfers zijn niet eenduidig te interpreteren. Het is mogelijk dat
de inhoudelijke koerswijziging van het blad rond 1965 te maken had met
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daling van abonnees, maar waarschijnlijk dienen we hier ook een bredere
context in ogenschouw te nemen (81).
Tegen de achtergrond van het dalende abonnee-bestand is het interessant
om te constateren dat de fondswerving voor missionaire projecten vanaf 1970
(aanvankelijk samen met vastenactie, later toegespitst op werk van redemptoristen) een stijgende lijn laat zien (82). Door minder mensen werd meer geld
opgebracht. De algehele welvaartstijging (en geldinflatie) heeft hier zeker
mee te maken, maar er mag toch gesteld worden, dat een groot deel van de
abonnees zich sterk betrokken voelde bij activiteiten in Zuid-Amerika. De
veelheid van giften tekent tevens de identificatie met de Gerardusdevotie die
gekoppeld was aan missionaire steun.

De broederschap
Omstreeks I960 werd geen bijzondere propaganda meer gemaakt voor het
lidmaatschap van de broederschap. Aflaten, zegeningen, geestelijke gunsten
etc. raakten in onbruik. Het is niet duidelijk of het hier een maatregel van de
leiding betreft of dat hier al een terugloop van ledenaanwas aan vooraf ging.
Tot aan 1940 was het ledental snel blijven stijgen. Na de oorlog steeg het
langzaam. Vanaf 1950 ontbreken cijfers die deelname illustreren (83). In het
geheel van het aanbod is de broederschap een onbetekenend element geworden. In de samenstelling van de leiding van georganiseerde groepsbedevaarten speelt het behoren tot de broederschap nog wel een rol.

Het liturgische aanbod
We kunnen de deelname aan het liturgische aanbod minstens onderscheiden
in: deelname binnen een grote of kleine groep, in georganiseerde verbanden
of individueel, met afspraken rond een jaarlijkse termijn of naar eigen keuze,
met deelname aan gezamenlijke vieringen of onafhankelijk daarvan (en de
combinaties van deze onderscheiden zoals bv.: collectieve deelname met
termijn en vieringen, individuele deelname optijdennaar eigen keuze onafhankelijk van vieringen etc).
Het is uit globale schattingen zonder meer duidelijk, dat het aantal bezoekers in georganiseerde vorm die in Wittern aan een of meer vieringen deelnemen, terugloopt in de periode sinds 1961 (84). In 1955 schatte men dat er
op de feestdag zo'n 15.000 bezoekers waren (85). Er wordt niet vermeld of
deze allemaal een viering bezochten. In 1970 waren er op de slotzondag van
het octaaf ruim 6000 bezoekers. In 1990 namen ongeveer 2000 mensen deel
aan een viering op de feestdag en 3500 op de slotzondag. Tijdens het gehele
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octaaf waren er dat ongeveer 10.000. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met
de getallen uit dejaren dertig. Het bezoek aan vieringen tijdens het octaaf
is sinds 1978 - met schommelingen - aan het teruglopen van omstreeks
12.700 naar omstreeks 10.000 in 1990 (86).
De grote georganiseerde groepen kwamen vooral buiten het octaaf en de
negen zondagen. In 1964 waren de maanden mei, juni, juli en oktober het
drukst bezocht In de volgende decennia nam het aantal bezoekers in juli af.
Enkele groepen kwamen meerdere malen gedurende de negen zondagen. Het
blijkt dat het octaaf en de feestdag met name door groepen en bezoekers uit
de (verre) regio werden bezocht (87). Vier bedevaartgroepen (uit de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) die door de heer Sine werden georganiseerd, kenden in 1962 het hoogste aantal deelnemers en sindsdien bleef het
aantal dalen (88). In hoeverre deze groepen representatief zijn voor alle groepen, is moeilijk te beantwoorden, maar ook uit globale schattingen blijkt dat
er tussen 1964 en 1975 een sterke daling is in het aantal deelnemers van de
bestaande grotere, georganiseerde groepen (89). Daar staat tegenover dat
meer mensen met auto's in kleine kring gaan op tijden die ze zelf bepalen.
Omstreeks 197S blijken er steeds meer groepen bejaarden te komen, die
ook door de week een bezoek aan Wittem brengen, veelal gecombineerd met
een recreatieve tocht in Zuid-Limburg. Het aantal deelnemers van grotere
groepen neemt verder af. Enkele groepen worden samengevoegd en er ontstaan meerdere kleinere groepen. In 1980 zijn deze ontwikkelingen verder
zichtbaar. Het totaal aantal groepen en groepjes lijkt toe te nemen, maar de
grootte van groepen neemt af. Behalve bejaarden komen nu ook groepen
zieken en gehandicapten. De concentratie van bezoekende groepen ligt in juni
en oktober. Juli en augustus zijn vakantiemaanden. In de periode 1980-1990
is het totaal aantal bezoekers in georganiseerde groepen verder afgenomen.
Er hebben meerdere samenvoegingen plaatsgevonden van groepen die nu
onder dezelfde leiding staan of die op dezelfde dag naar Wittem komen. Het
aantal groepen door de week is toegenomen en daar zijn met name bejaarden,
vrouwenverenigingen en gehandicapten of zieken deelnemers van. Rond
1985 zijn er ook weer enkele groepen uit de regio die te voet naar Wittem
komen (of valt dat nu pas op?). Verder zijn er reeds meerdere jaren groepen
uit naburige plaatsen in België die Wittem opzoeken. De Duitse Maria-bedevaarten uit Satzvey, Mechemich en Langerwehe, die in de 19e eeuw al naar
Wittem trokken, bestaan nog steeds, hoewel ze hun getalsmatige hoogtepunt
hebben gehad (90). De Gerardusdevotie bleef voor deze groepen van ondergeschikt belang. Hun aandacht ging en gaat primair uit naar Maria, met name
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Aan de kalender van georganiseerde groepen is in al die jaren niet veel
veranderd (91). Samenvoegingen van groepen of data brachten wel enige
verschuivingen en met name sinds 1980 viel te constateren dat er groepen
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buiten het seizoen kwamen, in de maanden maait en april. Maar voor de
meerderheid van groepen bleef de termijn van het jaarlijks bezoek ongeveer
gelijk.
Van de georganiseerde groepen is het al moeilijk exacte aantallen te noemen, maar van de bezoekers die op eigen gelegenheid naar vieringen kwamen
of buiten vieringen om Wittern bezochten, is het bijna onmogelijk globale
schattingen te maken. Er is slechts incidenteel kwantitatief onderzoek naar
gedaan. Een indicatie vormt het aantal auto's dat wordt geteld op zondagen
in de maanden mei tot einde oktober, maar het is niet duidelijk of dit bedevaartgangers uit verder weg gelegen streken zijn, of streekkerkbezoekers (die
overigens soms ook vanwege Gerardusdevoüe-motieven komen). De mensen
die door de week of op zondagmiddag een bezoek aan Wittem brengen, maar
daarbij niet deelnemen aan vieringen zijn niet in statistische gegevens opgenomen. Dit aantal lijkt minstens vanaf 1985 toe te nemen, met name ook in
de maanden buiten het bedevaartseizoen, zoals de huidige kosters te Wittem
uit eigen waarneming aangeven. Het aantal bezoekers van vieringen neemt
niet alleen landelijk maar ook in Wittem af, hoewel de daling in Wittem niet
zo snel en omvangrijk is. De jaarlijkse telweekenden in het kader van Kaski-onderzoeken wijzen dit uit. We moeten bij deze onderzoeken aantekenen
dat de tellingen in maart geschieden en derhalve buiten het bedevaartseizoen
vallen en dus eigenlijk alleen betrekking hebben op de bezoekers vanuit het
rectoraat en uit de regio (92).
Een interessante waarneming, die echter verder onderzoek vereist, heeft
betrekking op de leeftijdsopbouw van de bezoekers. Uit een beperkt sociaal-wetenschappelijk onderzoek van een georganiseerde bedevaartgroep
kwam naar voren dat de gemiddelde leeftijd hoog is en dat het overwegend
vrouwen zijn die deelnemen (93). Een motivatie-onderzoek dat in april 1989
werd gehouden te Wittem (94) telde 45% bezoekers van weekendvieringen
boven de 50 jaar en 40% tussen de 30 en 50. Overigens vormde voor ruim
30% van de ondervraagden een devotioneel motief de reden van regelmatig
bezoek aan vieringen te Wittem. Jongeren zijn in beide groepen (bedevaart,
streekkerk) weinig vertegenwoordigd. De kosters geven aan, dat er wel geregeld jongeren te vinden zijn onder de bezoekers buiten vieringen om, met
name sinds 1985. Dit gegeven zou verder te onderzoeken zijn (95).
Van het aanbod om eigen gebedsintenties in te leveren voor vermelding
tijdens een gebedsviering of in het periodiek en van de mogelijkheid intenties
te noteren in het Gastenboek van de boekwinkel wordt veelvuldig gebruik
gemaakt. Hier is immers de ruimte om de persoonlijke vragen en behoeften
te uiten en er het gebed van anderen voor te vragen. De voorgegeven intenties
zijn veelal meer algemeen en hebben geregeld betrekking op algemeenkerkelijke themata.
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Aanvulling van het aanbod
We beschikken niet over bezoekcijfers van het Gerardusmuseum, het klankbeeld en de boekwinkel. Uit het feit dat het klankbeeld meerdere malen wordt
vertoond op een zondag als er bedevaartgroepen zijn, mag blijken, dat de
deelname hieraan vooral plaats vindt door een gedeelte van de geregelde
bedevaartgangers en dat er van een zeer geregelde deelname sprake is. Daarnaast wordt het ook vertoond voor incidentele groepen. Uit het feit dat de
boekwinkel een groter assortiment heeft opgebouwd en ruimere openingstijden kent, kunnen we afleiden, dat deze winkel geregeld wordt bezocht en
niet alleen door deelnemers van bedevaartgroepen (96).

Aanschaf en gebruik van aangeboden materialen
We kunnen hier onderscheiden in collectief en individueel gebruik, in materialen die primair bestemd zijn voor liturgisch (collectief/individueel) gebruik
en materialen die primair bestemd zijn voor individuele lezing. Verder is er
nog de categorie reclame en propaganda.
In 1954 was betNoveenboekje opnieuw in een oplage van 15.000 gedrukt
(97). In 1962 werd het nogmaals herdrukt in een oplage van 10.000 (98). In
1970 kwam een nieuw boekje uit: Bidden met Gerardus. Er werden 5000
exemplaren gedrukt (99) en in 1978 werden opnieuw 5000 exemplaren gedrukt, omdat de vorige uitverkocht waren ( 100). Het oude noveenboekje (dat
in 1943 was samengesteld en sindsdien steeds licht gewijzigd herdrukt) werd
dus in de periode 1954-1970 in een oplage van 25.000 verspreid. Het nieuwe
boekje kende in 8 jaren tíjds een verkoop van 5000. Het is duidelijk dat de
vraag naar noveenboekjes aanmerkelijk was gedaald. Het Gerardusnoveenboekje was overigens niet het enige dat in het assortiment van de administratie was opgenomen of door redemptoristen in Nederland werd samengesteld
(101).
HetPelgrimsboekje van 1965 werd in twee oplages gedrukt in 1965, tesamen 22.000 exemplaren (102). In 1967 werden nogmaals 15.000 exemplaren
besteld (103). In 1970 werden andermaal 5000 exemplaren besteld (104). In
het totaal waren hiervan dus 42.000 exemplaren besteld. In 1971 zullen hiervan zeker nog de nodige boekjes onverkocht zijn geweest, maar omstreeks
40.000 zijn er waarschijnlijk verkocht. Het boekje dat in 1971 werd samengesteld werd in twee oplages gedrukt in dat jaar met in totaal 20.000 exemplaren (105). In 1975 werden er nogmaals 2000 bijbesteld (106), terwijl er nog
600 voorradig waren. In het totaal waren er dus 22.000 exemplaren gemaakt.
Omtrent de uitgave van 1977 hebben we geen oplage- en verkoopgegevens.
Van de uitgave uit 1986 zijn 15.000 exemplaren gedrukt tot 1991 (107). De
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aantallen worden lager. Het aantal deelnemers van georganiseerde groepen
- die toch vooral de gebruikers van deze boekjes waren - liep in deze periode
ook terug.
In 1956 waren nogmaals 5327 exemplaren herdrukt in twee versies van
het boek H.Gerardus. Kind van God van de hand van pater A.Brinkman.
Hiervan waren er in 1974 nog 500 in voorraad. In 1952 werd de korte levensbeschrijving van Gerardus in twee versies herdrukt met in het totaal 20.000
exemplaren. In 1974 worden ze bij de voorraad niet meer genoemd. Of ze
allen waren verkocht? Het uit artikelen van het periodiek samengestelde boek
van LNabben werd in 1971 in een oplage van 3000 gedrukt, in 1976 nogmaals herdrukt in een oplage van 3000. In 1975 waren er nog 1470 ex. in
voorraad. In 1982 volgde een derde druk van 1500 exemplaren. Voor het uit
artikelen samengestelde boek van M.van Dein werd in 1983 een offerte gevraagd voor 3000 exemplaren (108). Opnieuw valt op dat in het genre levensbeschrijvingen de oplage- en verkoopcijfers behoorlijk gedaald zijn.
Van de brochure die W.Wijnen in 1976 samenstelde in aansluiting op de
tekst van J.Peters uit 1944 werd in 1976 een oplage van 1885 stuks gedrukt
en in 1980 volgde een herdruk van 2000 exemplaren ( 109). De nieuwe uitgave van de brochure door Claveaux in 1983 werd in een oplage van 3000 uitgebracht. Hoeveel exemplaren er gemaakt werden van de korte beschrijving
van de kloosterkerk weten we niet.
In 1960 werden 13.000 Almanakken besteld voor 1961 (110). Van de
almanak van 1960 waren er nog 15.000 besteld (111). Cijfers omtrent de volgende jaren ontbreken, maar aangenomen kan worden dat de oplage snel
daalde. Na 1967 verscheen het boek niet meer. Voor de negen zondagen in
1963 waren 75.000 prentjes gedrukt, waarvan 43.000 met tekst aan de achterzijde, bestemd voor verzending met het oktobernummer van het periodiek
en 32.000 voor bezoekers te Wittern (112). Met de daling van het aantal abonnees verminderde ook het aantal prentjes dat werd gedrukt. In 1968 stopte
men met het versturen van prentjes met het periodiek. We hebben geen cijfers
over aantallen prentjes die er sinds 1963 werden gedrukt.
In januari 1975 had de administratie voor verzending en verkoop aan de
poort verder in voorraad: 100 Gerardusbeeldjes, 100 kruisjes, voor ƒ 1537
aan medailles, voor ƒ 1580 aan rozenkransen, 100 autoplaquets, voor ƒ 648
aan kruisjes en colliers en voor ƒ 95 aan diversen afkomstig van het secretariaat van de Surinaamse Missie in Amsterdam (113).
Vanaf 1982 behoorde het assortiment van de boekwinkel ook tot het geheel van aangeboden materialen. Tevens waren er sinds enkele jaren meerdere
kleine gebedenboekjes, kaarten en prentjes in het boekrekje in de kerk te
koop. De verkoop van noveen-, gebeden- en pelgrimsboekjes en van levensbeschrijvingen geschiedde aanvankelijk alleen aan de poort, maar na enkele
jaren waren ze ook in de boekwinkel te koop. Omtrent de verkoopcijfers van
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boekwinkel en boekrekje in de kerk hebben we niet voldoende gegevens van
kwantitatieve aard. In de Jaarverslagen van Boekwinkel De Wegwijzer worden wel opmerkingen gemaakt die aanwijzingen geven omtrent de voorkeur
van het kopende publiek voor bepaalde uitgaves (114). Het gaat bij de boekwinkel niet alleen om een aanbod van méér materiaal, maar vooral om ander
materiaal naast de boekjes die direct op de Gerardusdevotie en op Wittem
betrekking hebben. De boekwinkel is zich geleidelijkaan ook gaan richten
op groepen en individuele mensen uit de regio rond Wittem. Men bereikt
aldus ook een ander publiek naast de bedevaartgangers.

Het aandeel in regionale en lokale organisatie
Hoewel aan de organisatie van groepen meerdere mensen meewerkten, was
er ook op dat nivo een centraal coördinatiepunt. Dit werd gedurende geruime
tijd voor bepaalde groepen door slechts enkele mensen ingevuld. De heer
Sirre was coördinator van 1938 tot 1970 en organiseerde meerdere grotere
groepen (Utrecht e.o., Amsterdam/'t Gooi, Noord-Holland, Zuid-Holland I
en Π, Noord-Gelderland/Overijssel, kleinere groeptijdenshet Gerardusoctaaf). Hij was ook nauw betrokken bij de organisatie van de Caposele-reizen.
In 1971 kwam hij te overlijden. Zijn plaats werd ingenomen door mevrouw
Ruiter. Ook andere groepen kenden hun centrale leiders gedurende vele jaren
(115). Vele kleine groepen beschikten eveneens over een centrale organisator/trice. Het wegvallen van deze personen leverde steeds problemen op. In
diverse gevallen vond men een opvolg(st)er uit de kring van mede-organisato
ren of familie-leden.
Niet alleen de regionale organisatie kende een grote mate van continuïteit
in enkele personen. Ook de geestelijke begeleiding van diverse groepen was
tamelijk constant. Voor meerdere groepen zorgden redemptoristen van diverse kloosters in Nederland voor begeleiding (116). De groep van de Meierij
werd geruimetijdbegeleid door F.van de Spoel CSsp. De groep van Eindhoven had tot omstreeks 1966 een augustijn als begeleider. De groep van Tilburg werd geruimetijdbegeleid door een capucijn. De geestelijke begeleiding
was niet geheel een zaak van regulieren. Er waren ook enkele seculieren die
met een groep van hun parochie en eventuele deelnemers uit de regio kwamen. Het wegvallen van geestelijke begeleiding zorgde eveneens voor problemen, mede omdat er zo'n continuïteit was in deze verzorging. Toen pater
Hafkemeijer in 1985 overleed, stond men voor de opgave om voor meerdere
groepen een nieuwe begeleider te vinden. Voor de groepen van Den Bosch
e.o. werd deze taak door een redemptorist van Roosendaal overgenomen
(117).
Deze vormen van continuïteit waren versterkend voor de periode 1948-
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±1970, maar betekenden tegelijk een zwak punt. Met het wegvallen van bepaalde personen, die de verzorging langdurig op zich hadden genomen, ging
vaak een crisis gepaard, die ook amarne van deelnemers, splitsingen in kleinere groepen en toename van bezoek in kleine verbanden (familie, buurt) tot
gevolg had.
Regionale organisatoren (veelal mannen) verzorgden doorgaans de werving, overleg met vervoersmaatschappijen, overleg met bedevaartleiding te
Wittem omtrent tijden en vieringen. Bij deze mensen konden deelnemers
speciale gebedsintenties opgeven, die in een van de vieringen werden voorgelezen. Bij deze organisatie waren ook zélatrices betrokken, die o.a. zorgden
voor verspreiding van pelgrims- en noveenboekjes en andere materialen.
Organisatoren zorgden zelf voor enkele liturgische taken (flambouwdragen,
hemeldragen etc.) of zochten er deelnemers voor. Omstreeks 1970 werden
groepsprogramma' s voor meerdere groepen te Wittem door de administratie
verzorgd. Regionale organisatoren hadden daar dan weinig werk meer mee,
maar tevens was er sprake van een uniformering en centrale samenstelling.
Geestelijke begeleiders waren tijdens de reis voorgangers in gebed · vaak
ook geassisteerd door mensen van de organisatie. Sommigen kwamen ook
door het jaar regelmatig met leden van de bedevaartgroep bij elkaar voor een
gebedsviering. De begeleiders warentijdensvieringen te Wittem geregeld
voorganger en in sommige gevallen ook predikant. Zij waren gedurende die
dag aanspreekpunt voor deelnemers.
Vanaf omstreeks 1970 was het de gewoonte dat de regionale leiding van
een bedevaartgroeptijdenshet bezoek na de middag bijeenkwam met de
bedevaartleiding van Wittem. Hier werd in feestelijke sfeer de organisatie
besproken. Tevens werden speciale intenties en mededelingen doorgegeven,
dan latertijdenslof en processie en afscheidsviering aan de deelnemers van
de groep werden overgedragen.
Contact tussen regionale organisatoren onderling was er weinig. Dat liep
veelal via de administratie te Wittem. De bedevaartleiding en administratie
te Wittem had meestal alleen schriftelijk en telefonisch contact, terwijl men
elkaar ontmoettetijdenshet bezoek te Wittem. Dit jaarlijks bezoek droeg
daardoor ook het karakter van een reünie.
Gedurende de periode sinds 1975 valt op, dat meerdere groepen die door
de week komen (bejaarden, gehandicapten) ofwel zelf een priester in hun
midden hebben ofwel in Wittem geen viering hebben. In deze gevallen is het
kloostercomplex vooral gastheer en biedt men ruimte en faciliteiten, terwijl
de groepen voor de rest zelf hun programma verzorgen.
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Donateurs en gebruikers van de ruimten
Abonnees en bezoekers droegen op meerdere manieren bij in de financiële
ondersteuning. Voor de nieuwe Gerarduskapel werd een "steentjes-actie"
gehouden en foto-kaarten werden verkocht. Cijfers van de bijdragen voor
deze liturgische ruimte hebben we niet. Missiebusjes waren in omloop en tot
omstreeks 1970 was er ook de missie-actie. In het periodiek werd gemeld
waar missiebusjes waren. Vanaf 1970 was er de jaarlijkse bijdrage voor een
missionair project (118). Tijdens het bezoek werd gecollecteerd. De opbrengst
hiervan was voor de redemptoristen ter bestrijding van kosten (materialen,
in stand houden van ruimten etc.) en voor steun aan missionaire projecten.
Via aankoop van boekjes en boeken, devotionalia en andere zaken droegen
de bezoekers bij. Het ^stellen van Missen" (- om het gangbaar taalgebruik
te volgen -) ging gepaard met een bijdrage (119). Daarnaast waren er nog
giften zonder directe bestemming. De vele kaarsen die werden opgestoken
of gekocht, brachten geld op, maar hier stond tegenover dat o.a. vanwege het
opsteken van veel kaarsen regelmatige schoonmaak en herschildering van
de liturgische ruimten nodig was. We beschikken geenszins over voldoende
gegevens om een schatting te maken van het totaal aan financiële bijdragen
van de kant van bezoekers en abonnees en tevens de exploitatie-kosten daarvan afte trekken, zodat er enig beeld ontstaat omtrent de "winst" die de Gerardusdevotie opleverde en die ten goede kwam aan missionaire projecten
in Brazilië, Suriname en elders. Dat de komst van vele bezoekers ook een
economische bron was voor winkels en restaurants is duidelijk, maar wellicht
mogen we uit het feit dat er slechts weinig winkels en restaurants zijn in de
buurt van het klooster afleiden, dat de besteding van de bezoekers op deze
plaats niet zo hoog is (120).
Aan het feit dat abonnees en bezoekers financieel een belangrijk deel
bijdragen, kunnen ze formeel weinig rechten verbinden. Over de inhoud van
het pastorale aanbod, over het interieur van de liturgische ruimtes, over de
personele bezetting etc. beslissen de pastoraal leidinggevenden en hun oversten.

3 3 Aanzetten voor een situering in een bredere context
De terugloop in de deelnemers van de grotere georganiseerde groepen te
Wittem vertoont een parallel met de terugloop van kerkbezoek (bedoeld is
deelname aan eucharistieviering en viering van andere sacramenten) in katholiek Nederland in de periode 1965-1975. Volgens JJonkers en J.te Winkel
nam de geregelde kerkgang van katholieken af van 86% in 1966 naar 48%
in 1974 (121). De incidentele kerkgang nam in die periode toe van 9% naar
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38%. Uit het UTP-ondeizoek rond de sociale gestalte van bedevaartgangers
te Wittem bleek dat het meerendeel regelmatige kerkgangers was (122). In
die categorie gelovigen is juist een sterke terugloop geweest De toename van
incidentele bezoekers aan Wittem, op eigen gelegenheid, in kleine kring of
alleen, voor vieringen of daarbuiten, spoort eveneens met de landelijke trend
van toename van incidenteel kerkbezoek.
De spreiding van grotere georganiseerde bedevaartgroepen en van zélatrices vertonen onderling overeenkomst en lopen tevens parallel met de geografische dominant katholieke gebieden in Nederland ( 123). Devotie en bedevaart lijken gering in diaspora-gebieden (124). Statistieken die we voor Wittem hebben kunnen opstellen laten in de jaren 1975-1980 geen bijzondere
herleving van de devotie en bedevaart zien. Wel is er een toename in de positieve aandacht vanwege pastorale leiding en theologen (125).
In de periode 1965-1970 vielen meerdere werkterreinen weg die gedurende langetijdgezichtsbepalend waren voor de redemptoristen in Nederland.
Gebrek aan aanwas maakte opleiding in eigen beheer weinig rendabel. De
deelname aan gesloten retraites nam sterk af en meerdere retraitehuizen werden gesloten (126). De deelname aan parochie-retraites en milieu-missies,
stadsmissies en wijkmissies nam eveneens sterk af en deze vorm van pastoraat werd rond 1970 beëindigd. In de buitenlandse missie-gebieden waren
er meerdere factoren die ertoe leidden, dat missionarissen terugkeerden naar
Nederland. Al deze zaken hadden voor de redemptoristen veel gevolgen.
Traditionele identiteitsfactoren vielen weg. Niet alleen ontbrak het aan aanwas en daarmee aan geijkte toekomstperspectieven en continuïteit, maar ook
werd indringend de vraag gesteld naar de zin en betekenis van religieus leven,
naar leven in kloosters en communiteiten.
Het personeel dat door deze veelheid aan veranderingen vrij kwam, ging
zich ondermeer bezig houden met uiteenlopende pastorale zaken. Sommigen
bleven betrokken bij theologisch onderwijs, anderen werkten mee aan de
opbouw van vormings- en toerostingswerk op diocesane en dekenale niveau's. Er waren er verschillenden die parochiepastor werden in Nederland,
Duitsland of Luxemburg. Missionaire actie en vorming werd gecontinueerd
en nieuw opgezet. Naast dit alles was er ook een concentratie van personeel
rond de kloosters en kloosterkerken, terwijl de toenemende vergrijzing enerzijds een punt van zorg en verzorging werd en anderzijds overname van functies noodzakelijk maakte. Het netwerk dat rond missies, retraites en religieuze
verenigingen was opgebouwd, diende in het verleden niet alleen als organisatie ten bate van dit werk, maar had tevens een recruteringsfunctie. Die functie
vervulde het ten aanzien van andere pastorale activiteiten, maar ook ten aanzien van aanwas van nieuwe leden voor de congregatie. Het verdwijnen van
een breed netwerk betekende een sterke afname van kanalen waarlangs de
recruteringsfunctie decennialang had plaatsgevonden. In de bredere context
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verdwenen ook de maatschappelijke organisaties op confessionele grondslag
in snel tempo (127). Met dit alles waren kaders voor recrutering van nieuwe
leden en ook voor deelnemers aan georganiseerde Gerardusbedevaarten aan
het verdwijnen. Dit organisatorisch aspect werd begeleid door groeiende
andere opvattingen omtrent geloofsbeleving, - voorstellingen en -praktijken.
Voor het klooster te Wittem hadden deze ontwikkelingen verregaande
betekenis. De identiteit als opleidingshuis en theologisch centrum verdween
rond 1966. Faciliteiten en taken die daaraan gekoppeld waren (bibliotheek,
onderwijs, onderzoek, docentencorps, studentengroepen, ontspanning voor
studenten, feesten, wijdingen etc.) verdwenen ook. Enkele communiteitsleden
bleven betrokken bij theologisch onderwijs, maar het klooster als zodanig
was geen studiehuis meer. In korte tijd veranderde de grote communiteit die
uit meerdere leeftijdsgroepen was samengesteld in een kleine communiteit
met leden die overwegend ouder dan 60 jaar waren. Dat had uiteraard ook
gevolgen voor de activiteiten die er plaats vonden. In dejaren zeventig werd
de communiteit versterkt met enkele paters en broeders die terugkeerden uit
buitenlandse missie of retraite- en missiewerk in eigen land.
Er dienden zich nieuwe identiteitsfactoren aan in Wittem. Daar was enerzijds de cultuurhistorische identiteit van een kloostercomplex met een rijke
geschiedenis, die nu ook meer werd uitgedragen. Anderzijds ontwikkelde
zich een pastorale identiteit in drie sporen rond de zorg voor de voortgaande
Gerardusdevotie, de in deelname toenemende weekendkerk/streekkerk en
het meer zelfstandige rectoraat. Verzorging van een breed liturgisch aanbod
in de weekenden en door de week werd nu hoofdaandachtspunt en de meeste
leden van de communiteit vervulden daar taken in. Met hulp van communiteitsleden die niet in het klooster woonden werd dit liturgische aanbod gecontinueerd. Omstreeks 1982 was duidelijk dat vanuit de communiteit bezien
dit aanbod niet op langere termijn kon worden voortgezet. Tevens kwamen
er vragen op rond de zinvolheid van dit aanbod, de wijze waarop het gestalte
kreeg. Er vond een bezinning plaats rond mogelijke andere functies die het
klooster zou kunnen vervullen in het pastoraat in de regio. Continuering,
omvorming en zoeken van nieuwe aanzetten waren tegelijk aan de orde voor
de personen die beleid moesten maken en (gedeeltelijk) zelf uitvoeren. In dit
proces schakelde men ook een pastoraal werker in. Binnen de kring van redemptoristen in Nederland was de bezinning gaande over het aantrekken van
professionele leken-theologen. Pastoraal werkers en werksters waren inmiddels op meerdere pastorale werkterreinen actief in Nederland. In het bisdom
Roermond gebeurde dit slechts buiten het diocesane beleid om.
In 1990 lijkt men te Wittem de keuze te hebben gemaakt voor versterking
van de identiteit van het klooster als regionaal pastoraal- ondersteunend centrum. In die lijn is er een pastoraal team gevormd, waarin ook twee pastoraal
werksters zijn opgenomen.
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Het Tweede Vaticaans Concilie is in kerkelijk opzicht een centraal moment voor de periode sinds 1964. Uitwerking van de resultaten daarvan zorgde voor veranderingen van pastorale organisatie en pastorale visies. Omstreeks 1970 tekende zich in Nederland een binnenkerkelijke polarisatie af,
die in het decennium daarna groeide (128). Bisschopsbenoemingen waren
tekens van een koersverandering. De bijzondere bisschoppensynode van 1980
gaf aan waar tegenstellingen lagen ( 129). Voor de redemptoristen als gehele
congregatie lag er de opdracht om hun beleid en werk te heroriënteren conform de richtlijnen en visies van het Concilie. Tijdens verschillende zittingsperiodes van generale kapittels werden de constituties aangepast en men
stelde de vraag naar de eigen bronnen en de eigen plaats als religieuzen ( 130).
De redemptoristen als gehele congregatie namen gaandeweg een positie in,
die van meer kritische onafhankelijkheid van curie-instanties getuigde. De
bezinning was gaande over de eigen dynamiserende taak van religieuzen. In
de missionaire optiek brachten de redemptoristen een verbreding aan door
het " evangelizarepauperibus" te verbinden met het "apauperibus evangelizan" (131). Met name de ervaringen en keuzes van pastores in Derde wereldlanden droegen bij tot deze theologische en pastorale herbezinning en positiebepaling. In het licht van deze keuze werd de discussie gestart over pastorale
prioriteiten ( 132). Het zwaartepunt binnen de congregatie wat ledental betreft
verschoof inmiddels naar de Derde wereld. In Europa werd men geconfronteerd met vergrijzing en afname van ledental, waardoor een herbezinning op
pastorale taken vanuit de praktische uitvoerbaarheid werd gestimuleerd.
In maatschappelijk opzicht zijn er vele veranderingen en gebeurtenissen
in deze periode, die direct of indirect hun weerslag hadden en hebben op de
geloofsbeleving en de Gerardusdevotie in het bijzonder. De democratiseringsbeweging en het proces van ontzuiling tesamen met de stijgende welvaart,
de beheersing van het leven door economische wetmatigheden, de verbrokkeling van het leven in verschillende segmenten, de marginalisering van kerk
en geloven naar het privé-terrein en daar naar een segment van het individuele
leven traden in deze periode duidelijk aan het licht (133). De relatie van geindustrialiseerde landen met derde wereldlanden was aan sterke veranderingen onderhevig, hetgeen een bepalende context werd voor missie en zending.
Macro-economische problemen als economische groei en arbeidsmarkt, vragen rond bewapening en vrede, milieu en rechtvaardige sociale verhoudingen
zijn nu agendapunten die ook binnen de kerken veel aandacht vragen. Deze
gelijktijdige bewegingen van individualisering en mondialisering roepen
spanningsvelden op, die pastoraat voor veel vragen plaatsen.
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Samenvatting van Deel 1

Met behulp van archiefbronnen en van met name door redemptoristen verricht
onderzoek van de geschiedenis van kerk en klooster te Wittern en de ontwikkeling van hun eigen congregatie in Nederland is een beschrijving gegeven
van het ontstaan en de ontwikkeling van de Gerardusdevotie en bedevaart
naar Wittem. De historische schets geeft twee hoofdperiodes te zien, die elk
in meerdere subperiodes zijn te verdelen. Met de Gerardusdevotie als referentiepunt zien we op de eerste plaats de periode vanaf de kloosterstichting tot
aan het ontstaan van de publieke devotie tot Gerardus Majella en de eerste,
regionaal beperkte vormgeving. In 1920 situeren we het begin van een tweede
hoofdperiode, met een publieke devotie op nationale schaal, de ontwikkeling
van een pastoraal aanbod, de groei van georganiseerde bedevaart en de uitbouw van een pastoraal aanbod en bedevaart-organisatie. Omstreeks 1964
laten we een subperiode beginnen, vanwege formele maar vooral ook inhoudelijke veranderingen. Met name de formele aspecten zijn in hun directe
context geplaatst en aldus is het ontwikkelingsproces weergegeven.
Bij het ontstaan in 1893 hanteerde men in Wittem diverse pastorale middelen, die reeds eerder bij andere devoties waren aangewend. De officiële
kerkelijke presentatie vormde het uitgangspunt. Daar omheen voegde men
devotionele momenten. Deze eerste introductie is regionaal van aard en blijkt
slechts enkele jaren een intensieve aandacht op te wekken. De tweede start
in 1920 gebeurt op nationale schaal. De uitgave van een periodiek, de opzet
van een netwerk van contactpersonen en zélatrices en de verbinding met het
missionaire élan bleken belangrijke factoren. De toeloop werd aanvankelijk
beantwoord met de verveelvoudiging van het liturgische aanbod. In dejaren
dertig kwam het proces van groepsvorming en centrale organisatie op gang.
Het kwantitatieve hoogtepunt lag in de periode 1950-1965. Organisatorische,
maar vooral inhoudelijke veranderingen werden doorgevoerd in de periode
1964-1970. Inmiddels was de Gerardusdevotie een beeldbepalend pastoraal
werkterrein geworden voor de kloostercommuniteit. Daarnaast groeide ook
de liturgische weekend-streekkerk. Het geheel van georganiseerde bedevaartgroepen nam geleidelijk af. Men constateerde een toename van individuele
bezoekers en van bezoekers, die niet deelnemen aan gezamenlijke liturgische
vieringen.
De beschrijving van het ontwikkelingsproces is verdeeld in aanbod en
deelname. Telkens kwamen zes terreinen ter sprake, waarop de interactie
tussen aanbod en deelname plaats vond. Dit geheel vormt een complex veranderingsproces. De zes besproken terreinen waren achtereenvolgens: hetperiodiek, de broederschap, het liturgische aanbod (inclusief aanvullingen), devotie-ondersteunende schriftelijke materialen, de organisatie en de ruimten.
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Deze historische schets van formele aard blijft minstens naar twee zijden
open. Over de beleving en de receptie van het aanbod door de deelnemers
is in het voorgaande weinig gezegd en ook in het vervolg van dit onderzoek
komen deze slechts indirect ter sprake. De inhoudelijke boodschap van het
aanbod bleef in het voorgaande verhuld achter formele materiaal-aanduidingen. In de thematische analyse van materialen, die we in Deel 2 voltrekken,
staat juist het veranderingsproces van de inhoudelijke verkondiging centraal.
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DEEL 2
THEMATISCHE ANALYSE VAN DE INHOUD VAN
HET PASTORALE AANBOD

Inleiding

In Deel 1 hebben we gezien hoe de devotie en bedevaart tot Sint Gerardus
Majella te Wittern ontstonden en zich ontwikkelden. De beschrijving daarvan
behandelde met name de uiterlijke verschijningsvorm. Vele elementen en
materialen van het pastorale aanbod zijn genoemd en geplaatst in hun samenhang binnen de periode waarin ze werden gebruikt.
In Deel 2 gaan we de schriftelijk gedocumenteerde elementen en materialen van het pastorale aanbod onderzoeken op hun inhouden. Deze inhoudsanalyse is thematisch van opzet. De gegevens in de vele schriftelijke materialen ordenen we naar voorstellingen van God, de Heilige Geest, Jezus Christus, Maria, Gerardus, de kerk, mens en wereld (1). Deze methode maakt het
ons mogelijk een systematisch overzicht te verwerven van de geloofsvoorstellingen, die men met de geanalyseerde materialen van het pastorale aanbod
beoogde over te dragen op gelovigen. De verbinding van de verschillende
materialen die in dezelfde periode werden gebruikt, geeft de mogelijkheid
om dominante voorstellingen gedurende die periode aan te wijzen. Verschuivingen, constanten en samenhangen van gepresenteerde geloofsvoorstellingen
vormen indicaties van verschuivingen binnen het gehele pastorale aanbod.
We hebben niet het complete pastorale aanbod kunnen betrekken bij onze
analyses. Het aanbod is immers ruimer dan hetgeen op papier staat. De levende omgang van pastores en gelovigen met elkaar onttrekt zich voor het grootste gedeelte aan documentatie. De wijze waarop men aan het aanbod gestalte
gaf, kunnen we daarom slechts indirect aangeven. Er zijn meerdere elementen
van het pastorale aanbod die we met onze keuze en methode niet het gewicht
kunnen geven, dat deze toekomt. Denken we daarbij slechts aan de taal van
de ruimte en van de voorwerpen (2), de mondelinge interactie tussen pastores
en gelovigen, de vele niet gedocumenteerde toespraken, de handelingen en
woorden die er in het kader van het sacrament van boete en vergeving plaatsvonden. De elementen en materialen die wèl schriftelijke sporen hebben nagelaten, zijn belangrijke indicatoren. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de schriftelijke materialen geheel andere geloofsvoorstellingen bemiddelen dan de
niet-gedocumenteerde aspecten van het pastorale aanbod. Het waren immers
vaak dezelfde mensen die het aanbod opstelden en uitvoerden en de ruimtelijke indeling mee bepaalden.
We maken een verdeling in zo te noemen liturgische gebruiksmaterialen
en devotie-ondersteunende geschriften (3). Deze verdeling is betwistbaar.
Meerdere materialen behoren immers tot beide categorieën of bevatten elementen uit beide categorieën, denken we maar aan de Noveenboekjes. We
hanteren de gebruiksfunctie als onderscheidingscriterium. De inhouden kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt en bieden geen scherpe on-
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derscheiding. Er is materiaal dat werd bedoeld voor en daadwerkelijk gebruikt
in vieringen die te Wittem plaatsvonden en materiaal dat vooral daarbuiten
functioneerde. Tot de liturgische gebruiksmaterialen rekenen we orden van
dienst, bijbellezingen, gebeden, gezangen enrituelen(4). Expliciete verkondiging in de vorm van toespraken en prediking hoort hier ook bij, maar we
stoten daar op het probleem dat het bronnenmateriaal beperkt is en geen
algemene conclusies toelaat (5). De programmatische teksten die aan het
begin van de Pelgrimsboekjes staan, rekenen we ook tot liturgisch gebruiksmateriaal, omdat ze onder andere zijn bedoeld als overweging bij het begin
van een bedevaarttocht. Tot de devotie-ondersteunende geschriften rekenen
we het periodiek, de noveen- en gebedenboekjes en de populair- hagiografische geschriften.
De gezangen behoren tot het liturgische gebruiksmateriaal. We geven ze
bijzondere aandacht in onze analyses. Vandaar de uitvoerige behandeling.
In de algemene inleiding hebben we hiervoor enkele redenen gegeven (6).
We bieden een samenvatting van deze analyses. Een gedetailleerde weergave van de analyse van alle materialen neemt te veel plaats in beslag en biedt
veelvuldig dezelfde notities. We hebben ervoor gekozen om enkele materialen exemplarisch te behandelen en er een meer uitvoerige analyse van te
bieden, terwijl we de overige materialen van hetzelfde genre in een samenvattende analyse aanbieden. De uitvoerige en gedetailleerde analyses die we als
basis hebben gebruikt, zijn in conceptvorm te consulteren (7).
Opbouw van Deel 2
In hoofdstuk 4 analyseren we de liturgische gebruiksmaterialen. In paragraaf
1 beschrijven we aspecten van het directe gebruikskader: soorten vieringen,
de verdeling van liturgische rollen, de herkomst van materialen en de wijze
waarop men ermee omgaat, het speciale Misformulier van het Gerardusfeest.
In paragraaf 2 vatten we de resultaten van de analyse van liturgische gebruiksmaterialen samen. We plaatsen de materialen in de samenhang van de
soort viering waarvoor ze zijn bestemd en gebruikt: Eucharistieviering, Lof
en processie, gebedsvieringen, zegeningen, heen- en terugreis. Enkele materialen die niet exclusief aan bepaalde vieringen zijn gebonden (zoals: gebedsintenties, verkondigingsthematieken, programmatische teksten in de Pelgrimsboekjes) bespreken we aan het einde van deze paragraaf. In hoofdstuk 5 ligt
alle nadruk op het gezangrepertoire. We maken een verdeling naar verschillende soorten, namelijk: Gerardusgezangen, Mariagezangen, Sacramentsgezangen, afscheids- en lijdensgezangen, nederlandstalige bijbels-geïnspireerde
liturgische gezangen, Latijnse hymnes, ordinarium en proprium. Van elke
soort geven we een meer uitvoerige analyse van één of meer gezangen en
vervolgens een samenvattend overzicht. We sluiten dit hoofdstuk af met
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conclusies met betrekking tot het gehele gezangrepertoire. In hoofdstuk б
behandelen we de devotie-ondersteunende geschriften: periodiek, noveenen gebedenboekjes, populaire hagiografie. Ook hier bieden we enkele exem
plarische analyses om vervolgens een samenvatting te geven per genre. Tot
slot maken we de balans op. Wat levert de thematische analyse op aan inzich
ten met betrekking tot inhouden, verschuivingen en constanten van het pasto
rale aanbod? Welke geloofsvoorstellingen komen dominant naar voren en
welke verschuivingen zijn er te signaleren?

HOOFDSTUK 4
Liturgische gebruiksmaterialen

In paragraaf 1 gaan we in op enkele aspecten van het directe gebruikskader.
We besteden kort aandacht aan de verschillende soorten vieringen, de liturgische rolverdeling, de herkomst van en omgang met materialen en het speciale Misformulier voor het Gerardusfeest In paragraaf 2 vatten we de analyses van de liturgische gebruiksmaterialen, uitgezonderd de gezangen samen.

4.1

Aspecten van het directe gebruikskader

4.1.1

Soorten vieringen

Bij gelegenheid van de introductie van de zalige Gerardus in 1893 en de
heiligverklaring in 1904 werden tridua gehouden in de kloosterkerk te Wittern. Tijdens deze tridua waren er meerdere Hoogmissen, "gelezen" Missen,
plechtige Loven, Uitstelling van het Sacrament, - we volgen het toen gangbare taalgebruik -, veelvuldig bidden van de rozenkrans, speciale prediking
tijdens Hoogmissen en Loven, geloofsinstructies, ruime gelegenheid tot
biechten en te communie gaan en gelegenheid tot individuele devotie. Bij
de viering van de heiligverklaring voegde men relikwieverering na alle vieringen toe. De feestdag van Gerardus op 16 oktober werd gevierd met 's morgens een gezongen Mis waarin het speciale misformulier voor dit feest werd
gebruikten 's middags een plechtig Lof (1). Enkele georganiseerde groepen
die omstreeks 1905-1910 kwamen, hielden een Sacramentsprocessie in de
kloostertuin (2). Tijdens meerdere Missen werd het Sacrament uitgesteld en
na de Mis volgde aanbidding. Omstreeks 1940 was de Mis met Uitstelling
niet meer gebruikelijk (3).
Na 1920 breidde men de vieringen uit van de feestdag via een triduüm
tot een octaaf, vervolgens tot negen aan het feest voorafgaande zondagen en
tenslotte naar een seizoen van mei tot einde oktober. (Omstreeks 1975 blijken
de seizoensgrenzen te vervagen). Op maandagmorgen werden aan het Gerardusaltaar Missen "gelezen", waarin ook gebedsintenties door een pater werden genoemd na de evangelie-lezing (4). De broederschap had haar eigen
feestdagen met Hoogmis, Lof en speciale gebedsoefeningen waarbij aflaten
waren te verwerven (5). De momenten van prediking werden uitgebreid (6).
De groepen die vanaf de jaren dertig op zondagen kwamen, bezochten
te Wittem een Mis, maakten gebruik van biechtgelegenheid, hielden 's mid-
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dags een Lof en hadden gelegenheid tot relikwieverering na deze vieringen.
Mede vanwege nuchteiheidsbepalingen gingen deelnemers vaak vóór vertrek
naar Wittern te communie (7). Het werd gebruikelijk om in de afscheidsviering gebedsintenties van bezoekers op te nemen en een zegening van voorwerpen te houden. Tijdens de viering van het octaaf voegde men omstreeks
1938 de zegening van zieken toe. De collectieve en individuele kinderzegening was al eerder geïntroduceerd. De zegening van voorwerpen werd toen
ook in meerdere diensten gehouden. Bezoekende groepen brachten een processiekaars mee, die vóór of na de Mis werd gewijd en die in Wittem bleef
staan. (We spreken steeds van "wijding" van de processiekaars, omdat deze
term in de achtereenvolgende pelgrimsboekjes te Wittem consequent wordt
gebruikt. Het is ons bekend dat in dit verband de term "zegening" = benedictie meer in overeenstemming met het officieel-liturgische taalgebruik zou
zijn dan de term "wijding" = consecratio. Deze laatste aanduiding wordt
immers bij voorkeur gehanteerd als het gaat om personen.) Het was inmiddels
een gebruik geworden om na het Lof een processie in de tuin te houden tijdens het octaaf en op de zondagen wanneer er georganiseerde bedevaartgroepen waren. Tijdens de negen zondagen voorafgaande aan het feest werd na
elke viering de zegen gegeven met de relikwie van Gerardus en men gebruikte noveengebeden en rozenkrans voor en na vieringen. Groepen die door de
week kwamen vierden vaak een Lof dat tevens afscheidsviering was en waarin dan ook de verschillende zegeningen en gebedsintenties werden opgenomen.
Op zondagen waren er meerdere Missen en een Hoogmis en 's middags
was er het Lof voor de bewoners van hetrectoraat en een apart Lof voor bedevaartgangers. In de noodkapel was ruime gelegenheid tot biechten (8). Met
de bouw van de nieuwe Gerarduskapel volgde een ruim aanbod van Missen
op zondagen en het Lof voor de bedevaartgangers werd nu daar gehouden.
Van de tuinkapel maakte men met name gebruik tijdens de processie. Daar
hield men dan de feestpreek over Gerardus. Bij drukte en goed weer vierde
men 's morgens de eucharistie ook in de tuin.
Tijdens de reis werd gebeden en gezongen, eventueel onder leiding van
een geestelijk begeleider of iemand van de organisatie. Groepen die met de
trein aankwamen trokken in processie naar de kloosterkerk. Voor het gebed
tijdens de reis bood men vanaf 1953 materialen aan. Tot omstreeks 1950
verzorgde het studentenkoor meestal de meerstemmige en gregoriaanse zang
tijdens Hoogmis, plechtig Lof en processie, waarbij volksdeelname was aan
enkele gregoriaanse gezangen (9). Nadien was er volkszang tijdens Lof en
processie en andere gebedsoefeningen. Vanaf 1965 was er ook volkszang
tijdens de eucharistieviering.
Expliciete verkondiging vond plaats tijdens de hoogmis of bij een vroege
Mis op de octaaf-zondagen. Later werd de preek op basis van een thematiek
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rond Gerardus gehouden tijdens het Lof of tijdens de processie in de tuin en
werd in de eucharistieviering een kort woord (na de bijbellezingen) gesproken. In de diverse gebedsoefeningen waren korte toespraakjes voorzien en
mededelingen omtrent het programma aan het einde van de viering.
De zegening van zieken vond vaak plaats in de tuin en daarbij waren er
gezamenlijke gebeden. De kinderzegening vond alleen plaats tijdens het
octaaf (collectieve zegening) en op individueel verzoek. Het karakter van de
middagviering veranderde van een combinatie van gebedsviering en oefening
van eerherstel gericht op het Sacrament in een gebedsoefening waarin gebed
tot Gerardus centraal stond (10). Bijbellezing vond alleen tijdens de eucharistieviering plaats. Verkondiging bleef geconcentreerd rond Lof en processie.

4.1.2

Liturgische rolverdeling

In alle vieringen was een priester voorganger. Meestal was dat een van de
paters van de kloostercommuniteit. In Hoogmis en plechtig Lof waren er ook
assistenten (subdiaken, diaken) en soms was er een hoofdcelebrant die niet
tot de communiteit te Wittem behoorde. Dat was dan een bisschop-redemptorist of een geestelijk begeleider van een van de georganiseerde bedevaartgroepen. Predikant en voorganger waren vaak niet dezelfde personen. Daarnaast was de pater-bedevaartleider meestal ceremoniarius en coördineerde
hij zang en gebed. In de tuinprocessie gingen meerdere paters en broeders
mee die de diverse functies vervulden. De leiding van zang en gebed geschiedde sinds 1949 in de tuin door een broeder. Het studentenkoor verzorgde
meerstemmige en gregoriaanse zang tijdens de hoogmis, het Lof en de processie (alleen tijdens het octaaf). Met het verdwijnen van dit koor in dejaren
zestig en de opkomst van gemeenschapszang werd zang een functie die door
de gelovigen als geheel werd vervuld of (eventueel gedeeltelijk) door een
ander koor. De communiteit stelde doorgaans organisten ter beschikking.
In het geval van de Hoogmissen en stille Missen vóór 1965 bestond de
actieve rol van de gelovigen veelal uit het individueel verrichten van overwegingen en gebeden, het volgen van de liturgische gebeden en handelingen
van de priester via een beschikbare vertaling of parafrase (11), het meezingen
van enkele Latijnse hymnes en acclamaties en vermoedelijk sinds omstreeks
1955 ook het meezingen van ordinariumgezangen in het gregoriaans (12) en
het innemen van bepaalde houdingen zoals knielen, staan, zitten. De verdere
liturgische rollen (voorganger, predikant, lector, cantor, koor, organist, dragen
van het allerheiligste, communie-uitreiken, collecteren, misdienaar, kruisdrager, vaandeldrager) werden door clerici vervuld. Na 1965 was het aandeel
van de gelovigen wat betreft zang en gebed groter.
In de tuinprocessie waren enkele rollen die door leden van de bedevaart-
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groepen werden vervuld, zoals het dragen van de hemel, van flambouwen,
van Gerardusbeeld en Maria-beeltenis. De leiding van zang en gebed onderweg was in handen van een geestelijk begeleider of ook - zeker als men met
meerdere bussen kwam - van een van de leden van het organiserend comité.
In Wittem zelf werden doorgaans geen deelnemers van bedevaartgroepen
ingeschakeld als lector, cantor, collectant of assistent bij het uitreiken van
de communie (13).
De liturgische materialen werden voor het merendeel samengesteld door
en voor clerici. In de Pelgrimsboekjes bood men gebeden en gezangen aan,
die veelal een vormgeving veronderstelden waarin een voorganger functioneerde (hetgeen niet noodzakelijkerwijs een priester behoefde te zijn, maar
meestal wel was). Ook in de gebedsvieringen was er steeds een gewijd voorganger. Het verrichten van zegeningen geschiedde alleen door paters (14).
Van recente datum zijn enkele wijzigingen in deze verzorgende rolverdeling, die een verdere deelname van leden van bedevaartgroepen veronderstellen. De functies van bedevaartleider en coördinator van gebed en gezang
zijn niet meer bij één persoon gelegd, maar worden nu door meerderen vervuld, hoewel niet door bedevaartgangers. Het inschakelen van lectoren/-trices
en cantoren/-trices gebeurt binnen het kader van de Gerardusdevotie bij uitzondering. Het dragen van kruis en vaandel berust ook niet meer bij een vaste
persoon, maar wordt wel vanuit de pastorale leiding te Wittem verzorgd. Af
en toe doet men een beroep op bedevaartgangers om als misdienaars mee te
doen. Collecteren en communie-uitreiken gebeurt door broeders en paters.
In grote lijnen echter is er aan de verzorgende rolverdeling weinig veranderd.
De mate van deelname aan gebed en gezang is geïntensiveerd en zeker ten
opzichte van de situatie vóór Vaticanum II is dit een belangrijke verandering
(15).

4.13

Herkomst van en omgang met materialen

We kunnen een verdeling maken in materialen die betrekking hebben op officiële liturgievieringen of op hetgeen "oefeningen van godsvrucht",pia exercitia of para-liturgie wordt genoemd (16). In het geval van officiële vieringen
hanteert men de daarvoor bepaalde voorschriften en materialen. In de wijze
waarop men deze hanteerde en hanteert is enige verandering te signaleren.
Voor de viering van de Mis gebruikte men tot rond het Concilie het Romeinse
missaal met de geautoriseerde toevoegingen zoals het formulier voor het
Gerardusfeest. De praktijk in Wittem week daarmee geenszins af van hetgeen
binnen de r.k.-kerk toentertijd gebruikelijk was. De keuze van lezingen en
gebeden lag daarmee vast. De keuze van gezangen kende meer variatiemogelijkheden, hoewel deze bleven binnen de daaraan gestelde grenzen wat betreft
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tekst, type en uitvoering (17). Buiten de Mis was er een grotere mate van
lokale inbreng toegestaan. Dit betrof ook het gebruik van volkszang direct
aansluitend aan de Mis. De zogenoemde Duitse Mis vormde een geautoriseerde uitzondering die ook alleen voor duitse processies werd gehanteerd
(18). Vanaf omstreeks 1950 verstrekte men aan de gelovigen vertalingen of
parafrases van de misteksten en er werd eenbepaalde mate van dialoog ingevoerd ( 19). In Noveen- en Gebedenboeken handhaafde men de verschillende
beschouwingen voor de gelovigen bij de Mis en het moment van geestelijke
communie (20).
Toen in 1965 de vernieuwde richtlijnen voor de eucharistieviering werden
gevolgd, waren er enkele onderdelen zoals gebeden en gezangen, die een
eigen inbreng vroegen. Hiervoor stelde men zelf materialen op en men maakte met name wat de gezangen betren een selectie uit elders vervaardigde
materialen, die in de parochiële liturgie in geheel Nederland gangbaar werden. Vooral het materiaal dat door de Werkgroep voor Volkstaalliturgie werd
vervaardigd kreeg de overhand in de selecties van materialen van elders. Een
belangrijke inhoudelijke verandering die ook betrekking had op de keuze van
materialen was de ruimere plaats die men gaf aan bijbellezingen (21 ). In de
feitelijke praktijk werden op zondagen geregeld twee van de drie lezingen
uit het lectionarium gekozen. In de vormgeving van de eucharistieviering
bleef men een groter aandeel van deelname van de gemeenschap hanteren
dan werd bepaald door het nieuwe Romeinse missaal. Wat betreft de keuze
van eucharistische gebeden bleef men enerzijds wel vasthouden aan de officieel goedgekeurde (zeker indien men dit schriftelijk aanbood), maar anderzijds niet aan de daarin voorziene rolverdeling. In de praktijk was er de gewoonte ontstaan om meerdere gedeelten van het eucharistisch gebed samen
te bidden en aan deze gewoonte hield men vast.
Voor de gebedsvieringen en het Lof maakte men gebruik van officieel
materiaal (zoals bepalingen van de Congregatie van de Riten en van lokale
bisschoppen betreffende gezangen en oraties), van materialen uit de context
van andere pastorale activiteiten van de redemptoristen (bv. volksmissies,
retraites) en van materialen die men ter plaatse voor deze vieringen samenstelde. Men volgde de Nederlandse strenge vorm van het Lof waarin volkstaal
spaarzaam werd gebruikt en een volkstaalgezang slechts na de zegen plaats
vond (22). Voor de zegeningen hanteerde men de modellen en formules die
in het Rituale waren aangeboden en die in vertalingen waren opgenomen in
enkele boekjes uit de contexten van parochieretraites (23). In 1970 stelde men
enkele zegenbeden samen voor eigen gebruik. Omstreeks 1985 plaatste men
de kinderzegening in het geheel van een gezamenlijke viering.
In toenemende mate ging men gebeden en gezangen gebruiken die waren
overgenomen uit de gangbare parochiële praktijk. Het aandeel van lokaal
samengestelde materialen speciaal voor de Gerardusdevotie werd kleiner.
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Tezamen met deze toewending naar de parochiële praktijk - die ook bleek
uit de voorkeur van lezingen uit het lectionariwn en prediking vanuit deze
lezingen - bleef er het soepel omgaan met de officiële voorschriften en daarmee paste de wijze van liturgievieren te Wittem in de in Nederland op vele
plaatsen gangbare situatie. Op enkele punten vormde men na 1965 een uitzondering. Het handhaven van Lof, processie en zegeningen, het gebruiken van
meerdere Latijnse hymnes bij deze liturgische momenten en de geheel op
clerici afgestemde liturgische rolverdeling - zo gewoon vóór het Concilie maakte de situatie te Wittem ná 1965 meer tot een uitzondering in vergelijking met de gangbare parochiële liturgie, waar veelal juist deze elementen
waren verdwenen of veranderd.

4.1.4

Het Misformulier van het Gerardusfeest.
Ontwikkeling en gebruik

In de materialen van 1893 treffen we een gebed aan ter afsluiting van de
Gerarduslitanie waaraan men de kwalificatie "liturgisch gebed" gaf om er
het officiële karakter mee aan te duiden (24). Dit gebed werd later opgenomen
in het misformulier als collecta (gebed ter afsluiting van de openingsritus):
"God, Gij hebt de heilige Gerardus van zijne jeugd af tot U willen
trekken en aan het beeld van Uw gekruiste Zoon gelijkvormig willen
maken. Geef, bidden wij U, dat wij zijn voorbeeld navolgend, tot datzelfde beeld omgevormd mogen worden door dezelfde onze Heer
Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met
de H.Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen."
Bij de heiligverklaring werd het feest van Gerardus opgenomen in de liturgische kalender met de titel Confessor en met de rang van duplex majus (25).
Het was geen verplicht feest voor de gehele kerk van de Latijnse ritus, maar
behoorde tot de feesten die werden gevierd in kerken van redemptoristen en
in de kerken van enkele diocesen in de buurt van Caposele waar Gerardus'
hoofdheiligdom was. Voor de viering van de feestdag werd nu een apart
misformulier samengesteld dat mocht worden gebruikt. Dit misformulier
bevatte speciale lezingen en gebeden (collecta, secreta, postcommunio). Op
grond van de status van belijder gebruikte men een van de gregoriaanse collecties van proprium gezangen (26).
Er zijn uitgaven van geautoriseerde misformulieren in Latijnse tekst uit
1921 (gebruikt sinds 1904), uit 1963 en uit 1975 (27). Vanaf 1963 was op
16 oktober ook het feest van Sint Hedwig en zodoende vermeldde het formulier aparte gebeden voor de beide feesten. Het Gerardusfeest had nu de rang
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van confessor II classis. Bij de nieuwe ordening van de liturgische kalender
kwam het Gerardusfeest bij de gedachtenissen. In Nederland behoorde het
niet tot de eigen feesten van de kerkprovincie of van enig bisdom en kwam
het niet voor in het supplement bij de liturgische kalender.
Van deze officiële formulieren in het Latijn werden na 1947 vertalingen
gemaakt. In het Nederlandse taalgebied verscheen een vertaling in het Noveenboekje van 1949 naast de Latijnse tekst. In de pelgrimsboekjes werden
alleen de Nederlandse vertalingen afgedrukt In 1980 werd een nieuwe vertaling gemaakt van de teksten van de eigen redemptoristenfeesten conform het
Latijnse origineel van 1975 (28). Uit een vergelijking van de verschillende
edities van het Gerardusformulier en de wijze waarop deze in het materiaal
te Wittern werden gebruikt, vallen verschillende veranderingen te constateren.
We bieden een schematische weergave van de verschillende formulieren.
Figuur 3

Misformulieren voor het Gerardusfeest
1921 (1904)

1963

P-1965

P-1971

1975

P-1977

pj 91,13-14
ps91,2

Gal 2,19-20

Gal 2,19-20
ps41

Mt.23,34 40

Gal 2,19-20

Gal 2,19-20

Lectio I

lKor 4,9-14

Rom 8,1418 28-30

Rom 8,141828 30

Jak 2,1-9 13

FU 3,8 14

Fü 3,8-14
Fü 4,4-9

graduale

ps 36,30-31

Kol 33-4

alleluia -f
ps89

psJ4

psl5

tiactus

ps 111,1-3

Gil 5,24
Kol 1.24
Fd 1,20-21

alleluia

ps 111,1 + Hos14,6

Jak 1,9 +
Fd 3,20-21

Lection

Le 12,32-34

Mt 11,25-30

Mt 11,25-30

ps 20,2-3

Rom 12,1

Rom 12,1 +
ps95

Mt 19,28-29

lPetr4,13 +
ρ* 13

mtroitus

|
1

collecta

|

1 ofleiloi i9 um

Mt 25,31^0

Joh 12,26

Joh 12,26

Joh. 12,2332

Joh 12,23-32

lPetr4,1314a

lPetr4.13-14

9 secreta
• commu1 mo
В postcomЙ mutuo

In 1963 voegde men blijkbaar eigen propnumgezangteksten toe m plaats van
de gregoriaanse teksten (Justus ut palma). Of deze nieuwe teksten ook daadwerkelijk voor zang waren bedoeld en niet alleen om ze voor te lezen, hebben
we niet kunnen achterhalen. Ons zijn geen melodienotaties bij deze propriumgezangteksten bekend. In ieder geval heeft men ze in Wittern nooit gezongen.
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Bij het overzicht dienen we attent te zijn op de nummering van de psalmen.
Deze is na 1965 aangepast. Het nieuwe formulier in 1975 behield alleen de
teksten van de introïtus-antifoon en de communio uit het formulier van 1963.
ìabsiPelgrìmsboekje van 1977 hield men de teksten van het officiële formulier uit 1975 aan, maar bij de lezingen werden alternatieven geboden:
Fil.4,4-9 voor de eerste lezing en Mt. 16,24-27 voor het evangelie. In het
boekje van 1986 werden geen propriumgezangteksten meer aangegeven, maar
werd in de orde van dienst de verwijzing opgenomen naar openingslied, tussenzang, gezang na de communie. Evenmin werden de vaste gebeden uit het
formulier opgenomen (collecta, orano super oblata en postcommunio). Men
stelde nieuwe gebeden op. De lezingen uit het formulier werden nu niet in
hun geheel afgedrukt maar slechts vermeld bij een van de mogelijke alternatieven. De afgedrukte lezingen waren: Hebr.l 1,1-2.32.37-39; 12,1-3 (collage
van verzen) en Mt.8,23-27. Als alternatieven werden aangeboden: Gen. 12,13.6-7; Fil.3,8-14; Hand.4,27-32; Joh. 12,23-28; Luc.9,28-36; Joh.l4,l-6a. Bij
de Dienst van het Woord was tevens aangegeven, dat het op zondagen de
voorkeur genoot lezingen uit het lectionarium te nemen en zo aan te sluiten
bij de lezingencyclus. Als alternatief voor een gezongen tussenzang werden
enkele verzen uit psalm 23 afgedrukt en bij de communie werd Hebr. 12,1-3
opnieuw afgedrukt. Enkele gedachten uit de Hebreeënbrief verwerkte men
tevens in het gebed bij zegen en zending en blijkbaar was thematisch verband
een leidmotief in de keuze van teksten.
Uit het bijgevoegde overzicht in Figuur 3 blijkt dat men in 1965 eigen
keuzes maakte en toevoegingen plaatste bij het formulier. Het valt op, dat
men in 1971 geen offertorium meer opnam. Dit was in de nieuwe officiële
orde van dienst slechts voorzien in het geval van een processie met de gaven.
Het geheel van gezangen tussen de lezingen was veranderd. Er stonden vanaf
1971 geen graduale, tractus en alleluia met vers maar alleen een psalm met
refrein en een alleluia met een vers ontleend aan het evangelie. In 1986 verliet men deze ordening en verwees slechts naar één tussenzang of indien er
niet werd gezongen naar een afwisselend te bidden deel uit een psalm. Vanaf
1977 werd de omgang met het officiële misformulier soepeler wat betreft de
aangeboden lezingen. In 1986bood men enerzijds meer keuzemogelijkheden
aan, waarbij de lezingen uit het formulier tot een van de mogelijke keuzes
waren geworden, en anderzijds gaf men aan bij voorkeur geheel afte wijken
van het speciale misformulier en aan te sluiten bij de gewone lezingencyclus.
In het boekje uit 1986 had men tevens nieuw opgestelde gebeden geplaatst.
Van het Gerardusmisformulier waren in feite alleen de twee lezingen behouden als keuzemogelijkheid. De aangeboden teksten in dit boekje waren geënt
op de praktijk van zondagsvieringen samen met groepen bedevaartgangers
en andere bezoekers en men wenste het liturgische jaar niet te verbrokkelen
door afwijkende teksten.
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Het formulier voorzag in twee bijbellezingen. In de nieuwe orde van dienst
waren voor zondagen en hoogfeesten drie bijbellezingen voorzien. Het valt
op dat er behalve de psalmen geen andere Oudtestamentische teksten zijn
opgenomen in het formulier. In het pelgrimsboekje van 1986 bood men diverse lezingen ter keuze aan, waaronder één lezing genomen uit het Oude Testament. Zodoende bleef dit gedeelte van de Schriften ondervertegenwoordigd
in het geheel van lezingen (tenzij men inderdaad het lectionarium volgde en
dan de keuze maakte om de lezing uit het Oude Testament en uit het evangelie te benutten, mede vanwege het thematische verband dat deze meestal hebben door de wijze waarop het lectionarium is opgebouwd). Het gebruik van
slechts twee lezingen had ook tot gevolg dat men slechts één tussenzang vermeldde, hoewel het formulier van 1975 voorzag in een tussenzang en een
alleluia met vers voor het Evangelie.

4.2

Analyse van liturgische gebruiksmaterialen ín hun samenhang
binnen een viering

We groeperen de materialen naar de verschillende vieringen en directe gebruikscontexten: eucharistieviering, Lof en processie, gebedsoefeningen,
kinderzegening, heen- en terugreis van groepen. Enkele materialen die niet
strikt gebonden zijn aan een van deze vieringen behandelen we tesamen in
het laatste onderdeel van deze paragraaf.

4.2.1

Materialen voor de viering van de Eucharistie

Voor de viering van de eucharistie werden verschillende materialen aangeboden, waarbij sprake is van een ontwikkeling die samenhangt met de verandering in de officiële orde van dienst en met de lokaal toegevoegde elementen.
Lezingen, gebeden, propriumgezangen en ordinariumgezangen vormen samen
met enkelerituelende blijvende elementen. Tot 1965 biedt men ook beschouwingen aan die de individuele gelovige kan overwegen terwijl de priester in
stilte bidt, leest of een handeling voltrekt. Sinds 1965 neemt men expliciet
materialen op voor de voorbede, de wijding van de processiekaars en de zegen met de relikwie van Gerardus. Wijding en zegen waren ook vóór 1965
met de eucharistieviering verbonden, maar er werd geen melding van gemaakt
in het aanbod.
We beperken ons tot het schriftelijk vastgelegde aanbod. Het is goed mogelijk dat voorgangers in verleden en heden afweken van dit voorgegeven
materiaal, maar daar hebben we geen gegevens van. Wat de eucharistieviering
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betreft biedt men materialen aan binnen het raamwerk van de officiële orde
van dienst, zoals die in de verschillende edities van het Romeinse Missaal
was vastgelegd en men hanteert daarbij de invulling die het officiële misformulier voor het Gerardusfeest verstrekt. Na 1965 en met name na 1971 gaat
men vrijer om met de officiële orde van dienst en met het Gerardusmisformulier. In 1986 wordt expliciet de voorkeur gegeven aan het volgen van het
lectionarium voor de zondagen, hetgeen impliceert dat er dan een keur aan
lezingen en gebeden wordt gebruikt, die geen thematische binding met de
Gerardusdevotie hebben, maar juist de lijn van het liturgische jaar volgen.
We gaan de materialen na die te Wittern expliciet worden aangeboden
in de vorm van boekjes. We geven motieven uit lezingen en gebeden met
korte omschrijvingen aan en proberen te komen tot het benoemen van enkele
centrale geloofsvoorstellingen die binnen dit samenstel van materialen naar
voren komen. Bij dit alles hanteren we een chronologische volgorde die een
afspiegeling is van de periodes van gebruik (aangezien de ene vormgeving
de andere verving). Een onderbreking van de chronologische lijn vormt bet
nieuwe misformulier uit 1963, dat in Wittem echter pas in 1965 in gebruik
werd genomen.

a. De periode 1920-1953
De uitgave van het Gerardusmisformulier in het Latijn uit 1921 (29) geeft de materialenbundeling weer zoals deze sinds de heiligverklaring in 1904 gebruikt werd op de
feestdag. We treffen hierin de volgende lezingen, gebeden en propriumgezangen aan:
lKor.4,9-14: Paulus wordt veracht omwiUevan Christus; christendom staat
haaks op maatschappelijk gangbare waarden.
Lucas 12,32-34 : Het Koninkrijk Gods zoeken impliceert onthechting.
Gregoriaanse Mis Justus ut palma voor de feesten van belijders (niet-bisschoppen) met de rang duplex majus: introïtus: de rechtvaardige prijst God
- graduale: de rechtvaardige leeft Gods Wet na - alleluia met vers: Gods
geboden naleven brengt eeuwig geluk - offertorium: gericht op de handeling,
dank voor Gods gaven - communio: alles verlaten omwille van het koninkrijk,
In de gebeden {collecta, secreta, postcommunio) komen andere motieven
voor: streven naar gelijkvormigheid met de Gekruiste; het tekort schieten
van mensen jegens God en de Mis als zoenoffer, extatische vereniging met
de sacramenteel aanwezige Heer, vergeving en opdracht om Gods geboden
na te volgen; streven naar het vervullen van Gods wil. De gebeden sluiten
aan bij verschillende deugden en spirituele accenten in Gerardus' leven.
In de lezingen ligt de nadruk op onthechting en op het contrast tussen christendom
en samenleving. In de gezangen benadrukt men defiguurvan de "vir iustus" die Gods
geboden onderhoudt en eeuwig leven ontvangt. In de gebeden ligt de nadruk op drie
aspecten van Gerardus' spirituele leven en deugden (nauwe relatie tot Kruis, Sacrament, Gods Wil), die ter navolging worden voorgehouden.
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In hoeverre iets van deze voorstellingen resoneerde bij de aanwezige gelovigen
is de vraag. De celebrant las deze teksten immers in het Latijn voor zich en met de
rag naar de gelovigen toegekeerd. De gregoriaanse Mis werd door het koor gezongen
(op zon- en feestdagen). We hebben geen indicaties die aangeven dat er uitleg werd
gegeven over de inhoud van lezingen, gebeden en gezangen. De verkondigende inhoud van deze materialen ging vermoedelijk aan gelovigen voorbij.
Omstreeks 1949 wenste men blijkbaar de gelovigen meer te betrekken bij de inhoud van de eucharistieviering. In het Noveenboekje van dat jaar waren teksten van
lezingen, gebeden en propriumgezangen opgenomen in het Latijn en met een vertaling in het Nederlands. Nu was er sprake van het kennis nemen van de verkondigende
inhoud van deze materialen. De ontwikkeling van het stimuleren van actieve deelname van gelovigen aan de eucharistieviering ging in de jaren vijftig van het passief
meelezen naar het actief meebidden en zingen en het luid voorlezen van lezingen
- eventueel met het kort hernemen daarvan in het Nederlands in het geheel van de
preek.

b. De periode 1953-1965
Het Pelgrimsboekje in de uitgave van 1953 bood de meeste materialen voor de eucharistieviering aan in vertaalde of geprafraseerde vorm, zodat de gelovigen bijna letterlijk konden volgen hetgeen door priester en koor gebeden en gezongen werd. In enkele gevallen was een antwoord voorzien van de gelovigen op een gebedsoproep van
de priester. Terwijl de priester met de voetgebeden bezig was, kon men de "Opdracht
vóór de RMis" lezen (30). Hierin was sprake van het opnieuw offeren van het HHart
van Jezus Christus aan de Vader, zoals deze zichzelf offert in de H.Mis, teneinde
de verdiensten van dit offer deelachtig te worden ter vergeving van de zonden en ter
lofprijzing en aanbidding van de Goddelijke Majesteit. Men ging daarbij uit van de
opvatting dat slechts het offer van Zijn Zoon voldoende genoegdoening bood en de
hoogste vorm van aanbidding van de Vader was. Bij het "Begin der H.Mis" bood
men een parafrase aan van het Confìteor. Hierna volgden vertalingen van introïtus,
Kyrie, Gloria, collecta, epistel, graduale, tractus, alleluia, evangelie, Credo en offertorium. Men volgde de teksten van het Gerardusformulier. "Onder de Offerande"
volgde een beschouwing die men individueel kon lezen (31). Daarin stonden de onwaardigheid van de mens en betekenis van het misoffer voor de vergeving van zonden centraal. Hierna volgde een vertaling van de secreta onder de (foutieve) titel "stil
gebed" (32). Van de "Prefatie of Dankgebed" werd een parafrase geboden. Bij de
"Consecratie" werd een aparte beschouwing gegeven. De letterlijke tekst van het
gehele canongebed drukte men niet af. De beschouwing bij de consecratie had als
hoofdmotief: "Jezus (...) is nu op het altaar neergedaald, als onze zuivere, heilige en
onbevlekte Offerande" en dit offer brengt verdiensten, zegeningen en genaden aan
levenden en doden (33). De volgende onderdelen Pater Noster, "Gebed om genade"
(zoals men het embolisme betitelde) en Agnus Dei werden in vertaalde vorm aangeboden. Hierop volgde opnieuw een beschouwing "Voor de Communie" waarin Lichaam
en Bloed als verlossing van zonden en kwaad werden omschreven en men in gebeds-
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vomi aan Jezus vroeg deze verlossing deelachtig te worden (34). De communie-antifoon (Mt. 19,28-29: alles verlaten om te volgen, eeuwig leven als loon) en het gebed
na de communie ("Dankzegging") vertaalde men ook letterlijk. Hiermee sloot het
aanbod van materialen in het boekje van 1953. Elementen die na de "Dankzegging"
volgden (laatste evangelie, zegen, afkondigingen, eventuele speciale gebeden) werden
niet vermeld.
De vertaalde en geparafraseerde teksten van de eucharistieviering benadrukten
sterk het offerkarakter van de viering en de functie van zondenvergeving. Hiermee
correspondeert een nadruk op de zondigheid en zwakheid van de mens. In de lezingen, gebeden en propriumgezangen kwamen de onder a. (periode 1920-1953) genoemde voorstellingen en motieven ter sprake.
In de uitgave van 1955 drukt men ook de Latijnse/Griekse teksten af van Kyrie,
Gloria, Credo, Dominus vobiscum, Sanctus, Agnus Dei. Dit wijst er volgens ons op,
dat men omstreeks 1955 de praktijk kende van het meezingen van het ordinarium
volgens enkele gregoriaanse melodieën. De propriumgezangen werden alleen door
het koor gezongen.
De uitgave van 1961 kende enkele veranderingen. De beschouwing in gebedsvorm
tijdens de offerande voor gelovigen gericht tot Jezus Christus tijdens vermeldt meerdere titels en maakt een vergelijking met de hemelse eredienst. De eucharistische
handeling heeft een lofprijzende functie en dient "tot vernieuwing van onze zielen"
(35). Bij de consecratie worden nu de instellingswoorden letterlijk weergegeven.
De thematieken blijven in de periode 1953-1965 nagenoeg zoals tevoren. Verschillende elementen worden niet genoemd in het aanbod, zoals openingswoord, toespraak
en preek, zegen en zending, kaarswijding, communie-ritus door de gelovigen zelf.
De betekenis die men aan de eucharistieviering gaf, werd vooral bepaald door de visie
op de herhaling van het kruisoffer ter vergeving van zonden en tot eer van God. De
consecratie werd zodoende als centraal moment van de viering gezien. In de lezingen
en gebeden blijft men bij de thematieken die in het misformulier van het Gerardusfeest besloten lagen: onthechting als voorwaarde van navolging, afwijken van het
maatschappelijk gangbare, Gerardus als rechtvaardige die Gods geboden onderhoudt,
intieme relatie met de Gekruiste en de sacramenteel aanwezige Heer, het doen van
Gods Wil.

c. Het formulier van 1963
Mede in het kader van een algehele vernieuwing van de liturgie was er een nieuw
officieel misformulier voor het Gerardusfeest opgesteld. Dit omvatte de volgende
lezingen, gebeden en propriumgezangen:
Rom.8,14-18.28-30 : kindschap Gods, voorbestemd, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt.
Mt. 11,25-30 : God kennen in Christus. Tot Christus gaan, Hem volgen, Zijn
Boodschap brengt verlichting.
PropriunTgezangen": introïtus: Christus leeft in mij, Godsverlangen -graduale: verheffing van de nederige dienaar, gestorven en verrezen met Christus - tractus: ascese, onthechting als voorwaarde voor totale navolging van
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Christus - alleluia met vers: nederige dienaar, Gods zorg voor de schepping
offertorium: zichzelf als offer schenken - communio: delen in Christus'
lijden en heerlijkheid.
In de lezingen zijn roeping en navolging van Christus centrale motieven. In de propriumgezangen overheerst het motief van onthechting in functie van een nauwe relatie
tot Christus. De lezingen accentueren meer het aanbod van Godswege, terwijl de
propriumgezangen nadruk leggen op een bepaald antwoord van mensen waarin het
verzaken aan de wereld en materiële levenscondities centraal staat. Men handhaaft
in enigszins gewijzigde vorm de gebedsteksten uit het oude formulier, waarin Gerardus' relatie tot God en Christus ten voorbeeld werd gesteld in de volgende motieven:
gelijkvormigheid met de Gekruiste, vereniging met de sacramenteel aanwezige Heer
en het doen van Gods Wil.
Gebeden en gezangen handelen met name over de menselijke persoonlijke inzet
en het succes daarvan. De lezingen behandelen het genade-aanbod als perspectief
vanuit God.

d. De periode 1965-1970
In het Pelgrimsboekje van 1965 hanteert men het officiële misformulier volgens de
uitgave van 1963 en voegt psalmverzen toe bij de propriumgezangen. Wie deze selectie heeft gemaakt en vanuit welke overwegingen, is ons niet bekend.
Bij de introïtus voegt men enkele verzen van psalm 41 waarin het Godsverlangen
wordt uitgedrukt. Het alleluia bestaat uit het vers "Eer en roem aan de nederige broeder Gerardus, die door God zo hoog verheven is" en enkele verzen van psalm 89
waarin God als toevlucht wordt bezongen en zijn zorgende betrokkenheid op mensen
wordt gevraagd. Bij het gezang tijdens de offerande voegt men verzen van psalm
95 waarin sprake is van offergaven aan de Heer in de tempel en van God als koning
en rechter. Bij de communio voegt men verzen van psalm 15 waarin God als toevlucht, beschermer en oriëntatiepunt wordt bezongen. De verzen van de introïtus
sluiten aan bij het motief van Godsverlangen dat Gerardus tekende, zoals in de collecta wordt verwoord. De verzen bij de offerande sluiten aan bij de handeling en de visie
op de eredienst aan een God die als koning en rechter slechts nederig met offers kan
worden benaderd. De verzen bij het alleluia en bij de communio benadrukken het
vertrouwenwekkende aspect van Gods nabijheid en zorg, zoals men dit in Gerardus
kan ervaren en zoals dit ook in de lezingen is uitgedrukt.
De orde van dienst is aangepast aan de recenterichtlijnendaaromtrent op basis
van de Constitutie over de Liturgie. Hoewel dit niet wordt vermeld, is de voorganger
nu naar de gemeenschap toegekeerd en worden lezingen en gebeden verstaanbaar
tot en voor allen gesproken. Door middel van andere lettertypen geeft men in het
boekje aan welke teksten alléén door de priester en welke door allen dienen te worden
gesproken. In schuine druk staan enkele aanwijzingen en uitleg. Men veronderstelt
de aanwezigheid van een voorganger en een diaken. Beschouwingen die de gelovigen
kunnen houden terwijl de viering bezig is, worden achterwege gelaten, tenzij de communiezang als zodanig functioneerde. In hoeverre ook de andere propriumgezangen
als gezangtekst functioneerden? Het lijkt waarschijnlijk dat deze teksten werden gere-
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citeerd of eventueel voor persoonlijke lezing in aanmerking kwamen, maar niet samen werden gezongen of gebeden. Nieuwe elementen waren verder het openingswoord en openingslied, de "Voorbeden voor de kerk en de wereld" met acclamatie,
het volledig afdrukken van de vertaalde "Grote lofprijzing", de daadwerkelijke communiegang van allen en een slotplechtigheid (36). Tot deze slotplechtígheid behoorden afkondigingen (mededelingen), wijding van de processiekaars, zegen met de relikwie, relikwieverering en Gerarduslied. In het uitvoerige gebed bij de kaars wijding
stond eerst een bezweringsformule, waarin om zegen van de kaars werd gevraagd
ter afwering van kwaad, en vervolgens een omschrijving waarin de kaars als teken
van vertrouwen op Gods hulp werd geduid (37). In de zegen met de relikwie van
Gerardus stond een bede om Gods zorg centraal en dit werd gebaseerd op de "verdiensten" van Gerardus (38). Hier lag de opvatting aan ten grondslag, dat men als
gelovige kon delen in de prestaties van heiligen, zoals men deelachtig kon zijn aan
Jezus' offer en kerkelijke heilsmiddelen.
Voor de voorbede verwees men naar enkele gebedsintenties die in het derde model
van gebeden voor onderweg waren opgenomen. Hierin werd gebeden voor leidinggevenden, voor mensen in angst en twijfel, met zorgen om anderen, met een groot leed,
met depressies, voorrouwenden,zieken, ziekenverzorgers, verloofden en woningzoekenden, moeders in verwachting, mensen met materiële problemen, voor kerkelijke
leiders, roepingen, kinderloze echtparen, opvoeders, overledenen, slachtoffers van
rampen. Bij elk van deze intentie-clusters riep men Gerardus' voorspraak in of vroeg
men hem om verwijzing naar Gods hulp en zorg.
Dat men in dit boekje Nederlandse en Latijnse titels door elkaar gebruikte, was
wellicht een teken van overgang en zeer recente vernieuwing. Men gebruikte niet
meer de speciale titel "H.Mis ter ere van de H.Gerardus", maar de meer algemene
omschrijving "Viering van de H.Mis".

e. De periode 1971-1977
In het Pelgrimsboekje van 1971 maakte men andere keuzes en week men af van het
officiële formulier voor het Gerardusfeest Men bood de volgende lezingen aan: Jakobus 2,1-9.13 (barmhartigheid, tegenstelling tussen arm enrijk)en Matteus 25,31-40
(laatste oordeel, barmhartigheid). Een centraal motief vormt de bevoorrechte plaats
van armen in het licht van koninkrijk. Verder zijn de lezingen aansporingen om barmhartigheid te betonen. Deze motieven worden onderstreept in de keuze van andere
teksten voor de introïtus en de tussenzang. Voor de introïtus kiest men twee verzen
uit het aangeboden evangelie, waarin als motieven kunnen worden genoemd: Jezus
herkennen in de geringsten en het betonen van barmhartigheid. Als tussenzang kiest
men verzen uit psalm 34 waarin de zekerheid wordt uitgedrukt dat God de vromen,
die Hem vrezen redt, en waarin van de vrome mens gezegd wordt dat deze gekenmerkt is door een streven naar het goede en naar vrede.
Men stelt ook andere gebeden samen. De collecta bevat een parafrase van Romeinen 8, waarmee Gerardus als uitverkorene wordt gepresenteerd. Men herneemt hier
de thematiek van de eerste lezing in het formulier van 1963 en het Pelgrimsboekje
van 1965. Voor de voorbede-intenties verwijst men nu niet terug naar materiaal dat
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elders staat, maar er worden vijf gebedsintenties afgedrukt met afsluitend gebed. Deze
intenties omvatten meerdere categorieën van personen en noden en vormen elk op
zich clusters van intenties. Het eerste cluster omvat gebed voor mensen in angst,
twijfel en verbittering. Het tweede betreft gebed voor zieken, rouwenden of mensen
met andere soorten tegenslag. Het derde bestaat uit gebed voor jeugd, bejaarden en
gezinnen. Het vierde omvat gebed voor slachtoffers elders in de wereld van oorlog
en honger. Het vijfde betreft individuele intenties van de aanwezigen. Bij vier intenties hanteert men de structuur "voor... dat..", waarbij in het tweede deel wordt aangegeven welke "oplossing" men vraagt of zelf moet bewerkstelligen. De beden zijn
derhalve tweeledig. Ze vragen om hulp uit een noodsituatie naar een welomschreven
betere situatie. In het gebed over de gaven wordt een verbreding aangebracht van
het motief van vereniging met de Heer naar dat van een bezielde viering van de eucharistie. In het gebed na de communie parafraseert men Lucas 24,35 en verbindt
het herkennen van Christus in het breken van het brood met het herkennen van Christus in mensen. Gerardus wordt hier een voorbeeld van genoemd.
De plaatsing van het Gloria als "Dankgebed na de communie" (39) is merkwaardig (niet zozeer vanwege de plaats na de communie als wel vanwege het gebruik van
deze lofzang als dankgebed, waarbij de gedachte van de communie als bijzondere
gave Gods aanleiding gaf tot dankzegging). De gebeden bij kaarswijding en zegen
met de relikwie worden ingekort. De relikwieverering wordt als zodanig niet meer
vermeld. Dat kan meerdere redenen hebben. Was er een teruglopende praktijk of
wilde de pastorale leiding deze juist ook afbouwen? Was men het gewoon vergeten
te vermelden of was het nog zo gebruikelijk dat men het niets uitzonderlijks vond
om te vermelden?
Dit alles overziende heb ik de indruk dat men bij de samenstelling van dit formulier vooral een thematische gedachte ten grondslag legde aan de keuze van teksten.
Hoofdmotief is immers het herkennen van Jezus in mensen en met name in armen
(40).

f. Formulier van 1975
In 1975 verscheen wederom een officiële vernieuwde versie van het misformulier
voor het Gerardusfeest. In 1980 werd hier een nauwgezette Nederlandse vertaling
van gemaakt, tesamen met de formulieren van andere, eigen redemptoristenfeesten.
Men koos de volgende lezingen:
Filip. 3,8-14 : al wat niet tot Christus voert is verlies; gelijkvormig worden
met Christus voert tot eeuwig heil.
Johan. 12,23-32 : leven verliezen om het eeuwige leven te winnen; graankorrel.
Centraal staan de volledige gerichtheid op Christus en de onthechting omwille daarvan. Deze motieven keren terug in de teksten die men voor de proprium"gezangen"
aangeeft:
Gal. 2,19-20 : Christus leeft in mij
Psalm 15 : God als toevlucht en beschermer
Johan. 12,26 : volgen is dienen
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lPetr.4,13-14a : délai in Christus' lijden en heerlijkheid.
De gebeden in dit nieuwe officiële formulier sluiten aan bij de thematieken van de
gebeden in de formulieren in de uitgaven van 1921 en 1963: gelijkvormigheid met
de Gekruiste; zichzelf offeren; het doen van Gods wil.

g. De periode 1977-1986
In het Pelgrimsboekje van 1977 sluit men aan bij dit nieuwe formulier. Er worden
nu echter ook alternatieve lezingen afgedrukt:
Filip.4,4-9 : bemoediging, de Heer is nabij, God danken in het volbrengen
van de overgeleverde boodschap;
Matteus 16,24-27 : navolging, zelfverloochening, het opnemen van het
kruis.
Een dominant thema blijft zodoende de radicale eis van navolging die een spanning
bewerkt met gangbare waarden in de samenleving.
De gebeden zijn in de lijn van thematieken uit het formulier van 1975. De proprium" gezangen" zijn als in het formulier van 1975, terwijl men verzen uit psalm
15 als tussenzang weglaat. Hierdoor wordt de thematiek van navolging sterk verbonden met volledige gerichtheid op Christus en met lijden en onthechting.

h. Sinds 1986
In het Pelgrimsboekje van 1986 wijkt men geheel af van het officiële formulier. Vergelijkbaar met de keuze in het boekje van 1971 hanteert men een thematische grondslag. Er worden twee lezingen afgedrukt en zes alternatieven genoemd.
Hebr.ll, 1-2.32.37-39; 12,1-3 : een collage van verzen waarin als kernwoorden naar voren komen: geloof als vaste grond, voorgangers in geloof, Jezus
als aanvoerder en voltooier, leven van de christen is als een wedstrijd, martelaarskrans als overwinningsteken.
Matteus 8,23-27 : bootwonder, aansporing tot kleingelovigen om meer vertrouwen te hebben in de Heer.
Aangegeven alternatieven - behalve de bij voorkeur genomen lezingen uit het lectionarium-:
Gen.12,1-3.6-7: verzencollage waarin Abraham's onvoorwaardelijk geloof
en vertrouwen wordt beschreven
Filip.3,8-14: uit officieel formulier, Christus leeft in mij
Hand.4,27-32: eerste christenen met ideale gemeenschap
Joh. 12,23-28(32?): uit officieel formulier, verliezen van het leven omwille
van Christus
Lucas 9,28-36: verschijning op de berg Tabor, beeld van hoogtepunt waarna
terugkeer nodig is naar het gewone leven
Joh.l4,l-6a: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, christocentrisch.
Men geeft geen propriumgezangteksten aan, maar doet alleen de suggestie om een
gedeelte van psalm 23 afwisselend te bidden indien men geen tussenzang gebruikt
162

In deze psalm klinkt het vertrouwen in en de dank voor de beschermende Heer.
De gebeden wijken af van het officiële formulier. Het openingsgebed heeft betrekking op het gehele bezoek aan Wittern, waarvan de eucharistieviering de eerste gezamenlijke viering is. Het gebed handelt vooral over het doel dat men beoogt met dit
bezoek, namelijk kracht en bemoediging te ontvangen. Het gebed over de gaven sluit
aan bij Gerardus' ervaring van de aanwezigheid van Christus in het eucharistisch
sacrament en vraagt deze aanwezigheid ook nu te ervaren in de vierende gemeenschap. Het "slotgebed" (gebed na de communie is bedoeld) vat de betekenis van de
viering samen met het oog op een zendingsgedachte. Woord en Sacrament in gemeenschap gevierd worden geduid als geloofsverdieping, kracht en steun om het leven
te vervolgen in het voetspoor van Gerardus die Christus volgde, hi de overweging
bij de communie en in de zending worden gedachten uit de eerste lezing hernomen,
waar het christelijk leven met een wedstrijd tegen de zonde wordt vergeleken en
waarin Gerardus gerekend wordt onder de voorgangers in geloof deze "wedstrijd"
met succes hebben gelopen (41).
Afgezien van de genoemde alternatieve lezingen kunnen we enkele motieven in
dit samenstel van materialen onderscheiden: geloofsbemoediging en sterking door
voorgangers in geloof zoals Gerardus, door vertrouwen op de Heer, door samenkomst
rond Woord en Sacrament
De wijding van de processiekaars wordt nu binnen de viering opgenomen en direct
na het Evangelie geplaatst De orde van dienst vermeldt geen homilie. Men vermeldt
de mogelijkheid om de kaarswijding na de voorbede te doen plaatsvinden. De kaars
wordt als een geschenk aan Gerardus geduid en in een gezamenlijk gebed spreken
de aanwezigen uit dat de kaars een teken van geloof en vertrouwen is. Ze verbinden
dit met de symboliek van de paaskaars als teken van de verrezen Heer.
Er worden opnieuw vijf voorbede-intenties afgedrukt met slotgebed. Elke intentie
is wederom een cluster. Het eerste cluster betreft gebed voor mensen in nood en ziekte en op dierbaren. Het tweede cluster betreft menselijke relaties en jeugd. Het derde
betreft relatieproblemen, eenzamen en werklozen. Het vierde betreft het sociale leefmilieu, ontheemden, buitenlanders, verslaafden en eventueel nader te omschrijven
bijzondere noden. Het vijfde omvat gebed voor overledenen en individuele intenties
van de aanwezigen. In het tweede, derde en vierde cluster hanteert men de opbouw
"voor...dat..", waarbij in het tweede gedeelte "oplossingen" en wegen daartoe worden
aangegeven. De clusters eindigen telkens bewust met de omschrijving "Met sint Gerardus bidden wij U" (42). Men sluit hierbij aan bij de opvatting van hctNoveenboekje Bidden met Gerardus (en niet meer bidden tòt Gerardus) uit 1970. Het slotgebed
stelt Gods goedheid en zorg centraal die doorheen de gehele geschiedenis blijkt en
die met name in grote gelovigen zoals Gerardus aan het licht treedt. De vierde bede
richt de biddende aandacht van de deelnemers bewust op structurele maatschappelijke
problemen en probleemgroepen. De sfeer van individuele noden wordt hier bewust
verlaten. Met deze perspectiefverbreding wil de pastorale leiding waarschijnlijk een
maatschappij-betrokken gelovigheid stimuleren.
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Samenvatting
In het misformulier dat (waarschijnlijk) vanaf 1904 in gebruik was, lag de
nadruk vooral op de onthechting. Deze negatieve keuze werd als een voorwaarde gesteld voor het positieve doel: het zoeken van Gods Koninkrijk. Met
dit positieve doel werd het onderhouden van Gods geboden verbonden. In
de presentatie van Gerardus' spirituele leven lag de nadruk op drie aspecten
van Godsrelatie: gelijkvormigheid met de Gekruiste, intieme en intense relatie
tot de sacramenteel tegenwoordige en het streven om in alles Gods Wil te
doen. Deze aspecten omvatten het negatieve startpunt van de onthechting en
het positieve doel: Godsverbondenheid.
In de overige gebeden en beschouwingen die in de pelgrimsboekjes in de
periode 1953-1965 waren opgenomen, kwamen de thematieken van offer en
zondevergeving in hun onderlinge verbondenheid sterk tot uiting. In het formulier van 1963 was de combinatie van roeping en navolging, tekenend voor
Gerardus als heilige, een nieuw accent naast de blijvende nadruk op onthechting en offer. In hetPelgrimsboekje van 1965 waren genoemde accenten aanwezig, maar de diverse toegevoegde elementen (psalmen, kaarswijding, zegen
met relikwie) verschoven de aandacht naar een positief Godsbeeld, gekenschetst door nabijheid, zorg, toevlucht en vertrouwen. In de herstelde voorbede klonken nu beden voor mensen in allerlei noden en werd het gebedsperspectief verbreed. In hetPelgrimsboekje van 1971 overheerste het beeld van
Gerardus die een prototype was van de christelijke houding, waarin het herkennen van Jezus in armen en het doen van barmhartigheid centraal stond.
Heiligheid werd hier positief ingevuld ten aanzien van medemens en wereld.
Niet zozeer het individueel beleven van de Godsrelatie werd benadrukt, maar
de sociale uitdrukking daarvan ten bate van medemensen. Het officiële formulier van 1975 keerde in hoofdlijn terug naar de centrale thematiek van
onthechting als voorwaarde voor een volledige gerichtheid op Christus. Ascese, lijden en een mystiek die vooral het zichzelf volledig wegcijferen centraal
stelde, kwamen hiermee opnieuw in het centrum te staan van het beeld van
heiligheid dat men aan Gerardus ontleende. Deze thematiek werd in het Pelgrimsboekje van 1977 overgenomen. In het boekje van 1986 lag de nadruk
meer op de betekenis van Gerardus voor de samengekomen vereerders. Bemoediging, geloofsverdieping, vertrouwen en aanmoediging tot het doorzetten van de gekozen geloofsweg vormden daarin hoofdpunten. Gods goedheid
en zorg werden benadrukt en de eigen inzet ten bate van noden van anderen
werd vooral in de voorbede-intenties naar voren gehaald. Openheid voor en
betrokkenheid bij maatschappelijke problemen werden gestimuleerd. Gerardus werd als "groot gelovige" (43) ten voorbeeld gesteld en als aansporing
gebruikt om te blijven volharden in de poging een actief christelijk leven te
leiden. De vroegere accenten van onthechting en offer die in oproepende zin
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tot de aanwezigen werden gepresenteerd, waren totaal afwezig en badden
plaats gemaakt voor een bevestiging van de aanwezigen om de ingeslagen
weg te volgen.

4.2.2

Materialen voor Lof en Processie

Het Lof
Het Lof is een openbare godsdienstoefening in de namiddag of avond waarin
de uitstelling, aanbidding en zegen met bet Allerheiligste centraal staan (44).
Deritenrond uitstelling, zegening en wegsluiting werden door de Congregatie van de Riten bepaald, voor het overige regelden bisschoppen de wijze
waarop het Lof werd gevierd. Het Lof kon aan onderscheiden geloofsvoorstellingen worden toegewijd, maar centraal stonden uitstelling en zegen. Al
naargelang de thematieken van gebeden, gezangen en meditaties kon men
spreken van Marialof, H.Hart-lof of anderszins. De orde van dienst kon variëren naar de bijzondere aandacht voor een bepaald geloofsthema, maar de
te Wittern gebruikte vorm was veelal als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uitstelling van het Allerheiligste
Sacramentshymne bv. Adoro te oiPange lingua met gezongen oratie
Mariagezang, met name Salve Regina
Gebeden
meditatie of prediking
Gebeden, evt. rozenkrans
Tantum ergo en aanbidding van het Allerheiligste
Oratie door de priester
Zegen met het Allerheiligste

In Nederland kende men de praktijk om tijdens het Lof alleen Latijnse hymnes te zingen en pas na de zegen een nederlandstalig devotielied (bv. tot een
heilige) te zingen (45). Deze gewoonte lijkt in Wittem ook gevolgd te zijn
tot omstreeks 1947. De opname van nederlandstalige sacramentsgezangen
was wellicht een indicatie van het gebruik daarvan tijdens het Lof, hoewel
deze vooral ook tijdens de processie werden gebruikt. Uit het liedgoed valt
af te leiden dat men steeds Sacramentsdevotie en Mariaverering combineerde
en dat er ook een Gerarduslied tijdens of na het Lof werd gezongen.
In de jaren dertig was het gebruikelijk dat er tijdens het Lof een preek over
een thema in samenhang met Gerardus werd gehouden. Na het Lof hield men
dan een processie. In de jaren vijftig werd het gebruikelijk om de preek tij-
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dens de processie te houden, indien het weer dit toeliet. In de eucharistieviering 's morgens was er geen preek, maar wel een kort woord. Om problemen
met het tijdstip van het zondagslof voor de rectoraatsbewoners te vermijden,
werd het Lof voor de bedevaartgangers tevoren (rond 14.00u.) of later (rond
16.00u.) gedaan. Met de bouw van de nieuwe Gerarduskapel was dit tijdsprobleem opgelost. Het zondagslof voor het rectoraat kwam in de jaren zestig
te vervallen. Sommige groepen die doordeweek kwamen hielden in de middag een Lof dat tegelijk ook afscheidsviering was. Dan werden zegeningen
van zieken en voorwerpen en afscheidswoord ingepast.
Op de programma's van bedevaartgroepen werd melding gemaakt van
het Lof maar in de Pelgrimsboekjes waren geen speciale gebeden hiervoor
opgenomen in de samenhang van een orde van dienst. De benodigde gezangen en eventueel gebruikte gebeden stonden er verspreid in.
De viering van het Lof stelt een bepaalde geloofsvoorstelling zeer centraal: de sacramentele aanwezigheid van de Heer in de gedaante van de geconsacreerde hostie. Deze aanwezigheid werd massief en realistisch opgevat.
Met Jezus in het sacrament was een intieme relatie mogelijk en wenselijk.
Deze voorstelling kende meerdere aspecten. De aanwezigheid van Christus
werd bijna exclusief verbonden aan dit sacrament. Het zichtbare teken werd
losgemaakt van het instellingsverhaal en de feitelijke context van een eucharistieviering. Er was sprake van een aanbidding van de sacramentele aanwezigheid als een koning, gezeten op een troon. Deze aanwezigheid werd ook
geduid als een liefdegave van God ten bate van mensen. Het tabernakel werd
als het centrum van de tempel in oudtestamentische zin beschouwd. Daar was
God het meest nabij. Tevens werd dit als een gevangenis gezien en sprak men
van Jezus als "gevangene in het tabernakel" (46). Deze geloofsvoorstellingen
kwamen in spanning te staan tot een hernieuwd verstaan van de eucharistie,
een terugkeer tot een symbolisch verstaan van sacramenten en een breder
inzicht in de tegenwoordigheid van Christus ook buiten de eucharistie (47).

Processie
De combinatie van Uitstelling, aanbidding en zegen met het Allerheiligste
met een processie waarin het Allerheiligste werd meegevoerd had haar wortels in de Sacramentsdevotie en vieringen op Sacramentsdag. Later werd het
ook op andere dagen gebruikelijk om het Allerheiligste mee te voeren in
processie (48).
Er zijn enkele gegevens omtrent processies van bezoekende groepen te
Wittem omstreeks 1906 (49). Zeker vanaf de jaren dertig vormde de processie in de kloostertuin een vast onderdeel van het verblijf van bedevaartgroepen te Wittem op zondagen en de feestdag. Deze processie hield men aanslui-

166

tend aan het Lof. Het Allerheiligste, een beeltenis van Maria en een beeld
van Gerardus vormden de voornaamste attributen in de processie, waarmee
ook het meerzdnnige karakter werd aangeduid. Aanvankelijk trok het koor
mee en verzorgde het grootste gedeelte van de zang met gregoriaanse en
meerstemmige gezangen. Omstreeks 1947 werd er gezongen door de processiegangen zelf en vanaf 1949 werd dit gecoördineerd door één persoon met
behulp van een microfoon. De liedbundeltjes en programma's van groepen
uit deze jaren getuigen van deze praktijk. De voorbidder stelde waarschijnlijk
voor zichzelf een overzicht van gebeden en gezangen samen. De bedevaartgangers beschikten alleen over enkele zangteksten. In het Pelgrimsboekje
van 1953 werden enkele materialen vastgelegd, die vermoedelijk de praktijk
van de periode daarvóór weerspiegelden. Belangrijke bestanddelen van de
processie waren de Gerarduslitanie en de preek bij het rustaltaar. Toen de
nieuwe Gerarduskapel klaar was hield men de processie als onderbreking van
het Lof en na terugkeer in de kapel werd het Tantum ergo gezongen met
zegen van het Allerheiligste.
In de uitgaven van 1953 tot en met 1961 stonden de onderdelen "Gezangen
en gebeden in de processie" en "Aanroepingen bij de processie met het Allerheiligste" (50). Het eerste onderdeel omvatte vier Latijnse sacramentshymnes
(Adoro Te, Salve Regina, Tantum ergo, Rex clementissime), drie nederlandstalige sacramentsgezangen (Knielt Christenschaar, O Liefde-God, Ter ere
van Jesus in het H.Sacrament), vier Mariagezangen (Ter ere van Maria de
Moeder van Altijddurende Bijstand, Wij groeten U o koningin, U minnen
Maria, Wees gegroet o Sterre) en drie Gerardusgezangen (Feestlied, Smeeklied, Dringend gebed). Het tweede onderdeel omvat een soort orde van
dienst met materialen voor de processie. Het bestaat uit de volgende elementen:
1.
Aanroepingen tot Christus
2.
Gezang: Christus vincit (Nederlandse vertaling en Latijnse tekst) met een
gedeelte van psalm 117
3.
Zeven uitroepen tot Christus, citaten of parafrases van Luc. 17,5; Joh. 11,25;
Luc.8,24; Mc.1,40; Luc.7,7; Mat.1,16; Mat.1,1.
4.
Gezang: Parce Domine (driemaal, met Nederlandse vertaling)
5.
Zeven acclamaties, ontleend aan o.a. Ps.51 ; Ps.38,23; Luc.22,33; Joh. 11,3;
Jes.35,5-6; Luc. 18,41; drie Maria-titels (Moeder van de Zaligmaker, Behoudenis der kranken, Altijddurende Bijstand)
6.
Marialied
7.
Ingekorte vorm van de Gerarduslitanie
8.
Gerarduslied "St.Gerardus, Jesus' minnaar"
In de aanroepingen klinkt vooral Jezus' messiaanse en wonderdadige werken
door. In de litanie past men dit toe op Gerardus. Christus wordt voorgesteld,
mede vanuit Oudtestamentische teksten, als koning, messias, oordelende Heer
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en barmhartige God. Mana en Gerardus zijn bemiddelaars. Het mensbeeld
is hier geschetst met onderdanigheid, schuldbesef en afhankelijkheid.
In de Pelgrimsboekjes sinds 1965 nam men geen speciale aanroepingen
voor de processie op en men gaf geen indicaties voor het verloop van de processie. De voorbidder had een collectie van gebedsintenties - verwant aan
de gebeden die in het Pelgrimsboekje voor de reis en voor de gebedsvieringen
waren opgenomen - en gezamenlijk gebruikte men het litaniegebed en gezangen, terwijl er meerdere malen delen van de rozenkrans werden gebeden.

De Gerarduslitanie
In het aanbod voor de tuinprocessie nam de Gerarduslitanie een belangrijke
plaats in. Deze litanie werd overigens ook in andere gebedsoefeningen gebruikt en tevens in het individuele noveengebed (51). Slechts enkele litanieën
kregen kerkelijke approbatie en werden opgenomen in de officiële liturgie
(52). De meeste litanieën behoorden tot de gebeden die men kon gebruiken
in de pia exercitia. Tot deze laatste behoorde de Gerarduslitanie.
Er was een litanietekst in gebruik genomen rond de zaligverklaring, die
wellicht terugging op teksten die in het kader van de propaganda voor de
Gerardusdevotie waren samengesteld in de periode van het zaligverklaringsproces. Men was vrij in de keuze van aanroepingen en omschrijvingen, hoewel wellicht in het geval van de Gerardusdevotie een standaardvorm bestond
die men gebruikte in het centrale Gerardusheiligdom te Caposele. Een vermelding in een noveenboekje te Overdinkel in 1920 uitgegeven, doet tenminste vermoeden dat de tekst van de te Caposele gebruikte litanie een bijzondere
waarde werd toegekend (53). De basisvorm van deze litanie bestond uit een
inleiding die met name tot God is gericht, een gedeelte met titels van de betreffende heilige, een gedeelte met beden voor speciale groepen of doelen
en een samenvattend gebed. De afsluiting van de litanie met de collecta die
in het misformulier werd opgenomen, volgde de historische ontwikkeling.
Er valt te onderscheiden in gemeenschappelijk en individueel gebruik. Voor
dit laatste doel waren litanieteksten in Noveen- en Gebedenboeken opgenomen. Qua vorm en inhoud maakte de Gerarduslitanie een ontwikkeling door.
Deze willen we kort nagaan aan de hand van enkele typeringen van tekstuitgaven die te Wittem werden gebruikt. We nemen in dit overzicht ook de Caposele-tekst uit 1920 in de vertaalde versie van Overdinkel op.
In een Noveenboekje van 1893 (54) ter ere van de zalige Gerardus stond een litanie
met de volgende elementen:
inleiding:
Kyrie-gebed, trinitaire gebeden, aanroeping van María en aanroeping van de zalige Gerardus
middendeel:
titels en aanroepingen van Gerardus
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slotdeel:

Lam Gods en de formule "Bid voor ons, zalige Gerardus, opdat
wij waardig worden de beloften van Christus"

collecta
In het middendeel werd een groot aantal facetten van Gerardus' leven aangehaald,
waarbij bijzondere nadruk werd gelegd op de wonderen en op zijn "vurige liefde"
tot Christus, God en Maria. Meerdere titels haalden de Sacramentsdevotie naar voren
en beklemtoonden de waarde van veelvuldige en kindercommunie. Een brede uitwerking werd gegeven van Gerardus als moreel voorbeeld en toonbeeld van ascese, waarbij veelvuldig terminologie uit de katechismus werd gehanteerd. In de vele epitheta
verscheen Gerardus als een geloofsheld van bovenmenselijk niveau. Zijn betekenis
en functie voor de vereerders werd in meerdere aanroepingen aangegeven: "leidsman
op het pad der heiligheid", "vader van armen en ongelukkigen", "uitdeler van de
schatten van Gods almacht", "gebieder over ziekten en dood". In de slottitel werd
de betekenis van Gerardus verbonden aan de identiteit van de congregatie: "Groóte
Wonderdoener van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers" (55).
In deze litanie werd God voorgesteld als een soeverein heer, die naar goeddunken
uitdeelde van de genadeschatten. God beïnvloedde het leven van mensen tot in details, maar tegelijk werd Hij voorgesteld in een positie buiten de wereld en de geschiedenis. Jezus kwam ter sprake als Kind, Gekruisigde en Sacramenteel tegenwoordige in relatie tot Gerardus' bijzondere liefde en intimiteit met juist deze Jezusvoorstellingen. Gerardus werd als een geloofsheld voorgesteld en als min of meer onafhankelijke wonderdoener, die kon beschikken over een gedeelte van Gods macht.
De relatie tot God en Christus werd met name als een innerlijke gemoedstoestand
aangeduid. Verder lag nadruk op de uiteindelijke waarde van lijden, armoede, versterving en het verdragen van laster. Tussen geloof en wereld bestond een spanning.
Geloven impliceerde een strijd tegen de bedreigingen vanuit de wereld en een zich
afkeren van het aardse leven.
De Caposele-tekst stond in dezelfde vorm, maar had een andere volgorde en was
korter (56). Bij de titels en aanroepingen noemde men eerst diverse verwijzingen
naar Gerardus' leven en geloofshouding en vervolgens meerdere patronages ten gunste van zijn vereerders. Gerardus' geloofshouding typeerde men eerst met "engel van
onschuld" om vervolgens zijn intieme relatie tot Christus, voorgesteld als Kind, Gekruiste en sacramenteel tegenwoordige uit te werken en afte sluiten met de typering
van "dienaar der onbevlekte Maagd". Gebeurtenissen uit zijn leven werden aangehaald en ten voorbeeld gesteld: "uitverkoren zoon van den H.Alfonsus", "bevorderaar
van roepingen voor het kloosterleven", "volmaakt toonbeeld der werklieden". Zijn
status als kloosterbroeder hield men als ideaal voor. Hiermee gaf men aan Gerardus
meerdere functies tegelijk, namelijk norm voor elke kloosterbroeder, bevestiging
van de verheven waarde van het religieuze leven en bevestiging van de bijzondere
status van de congregatie. Hij was "voorbeeld van kloosterlijke armoede", "spiegel
van maagdelijke zuiverheid" en "wonder van blinde gehoorzaamheid". In het gedeelte
van patronages ten bate van zijn vereerders noemde men hem "schutspatroon in jeugdige jaren", "bestierder der huisgezinnen", leidsman op onze pelgrimstocht" (toevoeging Overdinkel, titel van het boekje), "vader der armen", "trooster der zieken", "verwinnaar des duivels", "bevrijder der bezetenen" en "bijstand der stervenden".
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In deze versie werd Gerardus' wonderactiviteit minder nadruk gegeven, terwijl
het morele voorbeeld en de functie van leider op weg naar het eeuwig heil meer naar
voren werden gehaald.
In het Noveenboekje van pater Pluijm (57) stond een litanie "voor afzonderlijk gebruik", dat wil zeggen voor het individuele gebed. In grote lijnen stemde deze tekst
overeen met de versie uit 1893. Sommige aanroepingen en titels werden in andere
omschrijvingen weergegeven, waarbij een veelvuldig gebruik van superlatieven Gerardus' als uitzonderlijk en volmaakt schetste. Het vertrouwen van vereerders werd
bevestigd in een opmerking als "na uwen dood door ontelbare mirakelen verheerlijkt".
Zijn morele en ascetische levensstijl werden verwoord in kwalificaties als "lelie van
onbesmette zuiverheid" en "volmaakt onthecht aan al het aardsche".
Een sterk afwijkende inhoud met gelijkblijvende vorm werd geboden in een Noveenboekje uit 1935 (58). Tussen de omschrijvingen van Gerardus' relatie tot Christus
(Kind - Kruis - Sacrament) voegde men twee normatieve formuleringen in: "schitterend toonbeeld van trouwe dienstboden en werklieden" en "grote vriend van arbeid
en gebed". In voorgaande tekstversies werd Gerardus een "ijverig navolger van de
Gekruiste" genoemd. Nu noemde men hem "levendige afbeelding van den gekruisten
Heiland". Daarmee onderstreepte men het eindresultaaat tegenover het procesmatige.
Barok taalgebruik werd enigszins bijgewerkt zoals bv. blijkt uit de verandering van
"allerootmoedigst om steeds aan God alleen glorie te geven" in "groot voor God door
uw diepe nederigheid". De tegenstelling tussen God en mens werd opnieuw aangeduid met woorden die de nederigheid en nietigheid van de mens aangaven. De omschrijving "bevorderaar van kloosterroepingen" werd verbreed naar "raadgever bij
de keuze van een levensstaat", hoewel van de speciale waardering van het religieuze
leven niet werd afgeweken. De voorstelling van Gerardus als zelfstandig wonderdoener werd afgezwakt door God als bron aan te geven in de omschrijving "door God
aanhoudend met wonderen verheerlijkt". Het thema van het vervullen van Gods Wil
werd toegevoegd. Er werden geen speciale patronages genoemd. Gerardus werd voorgesteld als alom aanwezige en voor alle noden geschikte helper. Zijn functie als bewijs van de bijzondere waarde van de congregatie werd onder meer omschreven met
"roem en sieraad van de congregatie".
In het Gebedenboek Man naar Gods Hart was een litanietekst voor "afzonderlijk
gebruik" opgenomen in een uitgebreide vorm met inleidende oproepen, afsluitend
Lam Gods en slotgebed (59). Het middendeel met aanroepingen en titels was met
name uitgebreid. Er werd veel gebruik gemaakt van woorden als "schitterend",
"machtige", "sterke", "onverdroten", "onophoudelijke", "alomgekende" in relatie tot
Gerardus' leven, deugden en wonderen. Voor de overtreffende trap werd nog een
versterking gezet om het uitzonderlijke nog sterker aan te geven. Het geheel werd
gekenschetst door dualisme. De mens diende zich te vernederen teneinde God meer
glorie te geven. Aards leven stond tegenover hemels geluk. Eerst stonden er beden
voor geestelijk heil en beden voor materiële noden volgden daaraan ondergeschikt.
De voorheen veelal gehanteerde chronologische opbouw volgens Gerardus' leven
werd verlaten voor een functionele indeling naar groepen en soorten noden. De reli-
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gieuze identiteit van Redemptoristen werd op een wervende wijze bevestigd door
aanroepingen als: "edelmoedige missionaris", heilige roepingen", "waardige zoon
van Sint Alfonsus", "ware Redemptorist". '
Van Gerardus ' spirituele leven werd het volgen van Gods Wil als een overkoepe
lende lijn gezien. Gods Wil werd vooral verbonden met het brengen van offers, bet
verdragen van lijden en laster en Gerardus stelde men ten voorbeeld als "martelaar
van Gods heilige Wil". Derolvan Gerardus als steun en hulp werd zowel in vrouwe
lijke als in mannelijke beelden omschreven: "moederlijke helper", "lieve engelbe
waarder", "zoete trooster", "goede vader". De noodsituaties van mensen die in de
aanroepingen onder woorden werden gebracht, koppelde men met normatieve eisen,
waarin een ideaal mensbeeld werd geschetst: mensen moesten rein zijn, bidden, offe
ren, zich onderwerpen, nederig zijn, gehoorzaam zijn, in nood hulp zoeken bij heili
gen en God en niet op zichzelf of op de wereld vertrouwen. Smeekbedes waren tege
lijk oproepen tot deugdzaamheid.
Inhel Noveenboekje van 1949 nam men de tekstversie van het boekje uit 1935 over
zonder verdere wijzigingen (60)
Vanaf 1953 werd de litanie voor gemeenschappelijk gebruik opgenomen in de Pel
grimsboekjes. In de uitgaven van 1953,1955,1958 en 1961 gebruikt men de titel
"Aanroepingen en Smeekbeden", waarmee tevens naarde tweedeling van lofprjzing
en smeekgebed werd verwezen (61). Men veranderde de vorm. De inleiding en het
afsluitende Lam Gods werden weggelaten en men nam een ander samenvattend gebed
op. Vier onderdelen ν an min of meer gelijke lengte stonden nu achter elkaar: aanroe
pingen tot Gerardus, smeekgebeden "omwille van Gerardus' verdiensten" tot Jezus,
lofprijzing van Gerardus' verdiensten, afsluitend gebed. De opzet was nu vooral een
op gebruikersgroepen afgestemde reeks van beden en minder een illustratie van het
uitzonderlijke leven van Gerardus.
De aanroepingen en titels van Gerardus noemden achtereenvolgens: zijn relatie
tot Jezus, zijn relatie tot God, de betekenis voor mensen nu, patronages, hulp ten bate
van materieel heil, hulp ten bate van geestelijk heil. Samenvattend stelde men dat
Gerardus een krachtige bijstand was en toevlucht "in iedere gelegenheid" en in "elke
nood". Tot Jezus werden smeekbeden gericht in opklimmende intensiteit: wil onze
smeekbeden horen, verleen gunsten, schenk genade, help in de nood, bevrijd uit de
nood. Hierop volgden intenties voor speciale doelgroepen: kinderen, jeugdigen, vol
wassenen, ouders, bepaalde groepen, gezin, wereld, overledenen. In de volgende
smeekbeden werden Gerardus' "verdiensten" uitgewerkt in drie stappen: zijn devotieleven, zijn ascese en zijn deugden. Door dit gedeelte aan het einde van de litanie te
plaatsen, wilde men wellicht de aandacht vooral op Jezus leggen en minder op Gerar
dus.
Gerardus werd voorgesteld als machtige voorspreker bij God en als persoon met
goddelijke eigenschappen ten bate van mensen. De functies van helper, toevlucht
en steun stonden voorop en achteraan werd hij als voorbeeld van devotioneel leven
en deugden geschetst. Het specifiek redemptoristische element en de nadruk op de
status van het kloosterleven waren weggelaten. De spanning tussen geloof en wereld
was nu minder als onoverbrugbare tegenstelling aangegeven.

171

In de uitgave van 1961 liet men de bede voor werklozen weg. Tevens noemde
men Gerardus nu niet meer "milde uitdeler van hemelse schatten", maar vroeg men
aan Jezus: "dat Gij uw hemelse genadeschatten over ons wilt uitstorten". Door deze
verandering stelde men Jezus als middelaar meer centraal.
In 1965 behield men dezelfde vorm voor de litanie, maar de inhoud wijzigde men
ingrijpend (62). Veel superlatieven en epitheta werden weggelaten waardoor Gerardus
minder absoluut en meer menselijk werd beschouwd. Zijn goddelijke allure reduceerde men door bv. te spreken van "toevlucht van allen die ziek zijn" in plaats van "hemelse geneesheer van de zieken" of "machtige gebieder over ziekte en dood". Sexualiteit kwam niet negatief ter sprake en relaties werden positief en in breder perspectief
gezien: "moeders in blijde verwachting" in plaats van "moeders in moeilijke uren",
"opgroeiende jeugd in het geloof bevestigen" in plaats van "jongens en meisjes in
reinheid bewaren", "dat verloofden (...) het respect voor elkaar niet verliezen" in
plaats van "verloofden in kuise liefde tot het altaar geleiden", "gehuwden doen inzien
wat gehuwdzijn in deze tijd van hen vraagt" in plaats van "christen-echtgenoten het
huwelijk rein doen beleven", bi de veranderingen werd meer ruimte gelaten vooreen
persoonlijke verantwoordelijkheid en invulling en men was minder gefixeerd op
sexuele moraal. Van intieme gevoelsgeladen taal ging men over naar bijbels taalgebruik. Het smekende karakter werd afgezwakt en samengevat in de bede "ons te hulp
komen in onze nood en zorgen". De drie achtereenvolgende voorstellingen van Christus als Kind, Gekruisigde en Sacramenteel aanwezige nam men niet meer op en de
sterke nadruk op de Sacramentsdevotie verdween. Het doen van Gods Wil werd nu
vooral naar voren gehaald. De visie op het celibaat (63) bleef getekend door de mening dat dit een bijzondere prestatie was, maar in plaats van "engelachtige zuiverheid"
sprak men nu van "eerbied afdwingende maagdelijkheid", waardoor het startpunt
vanuit mensen gekozen werd en niet vanuit de hemelse sfeer.
De normatieve lading van aanroepingen was nu veel geringer. Er was meer ruimte
voor menselijke autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid. God en mens werden
niet als concurrenten gezien. De devotionele versplintering van Jezusbeelden maakte
plaats voor het centrale middelaarschap. Gerardus stelde men vooral voor als iemand
die zijn geloofskeuze leefde en die in de kracht van Christus steun kan betekenen.
Positieve mogelijkheden van mens en maatschappij kregen aandacht.
Deze tekstversie werd zonder veel wijzigingen overgenomen in het Noveenboekje
van 1970 en het Pelgrimsboekje van 1971 (64). In het Pelgrimsboekje van 1977 werden enkele veranderingen aangebracht. Men voegde de inleiding met Kyrie, oproep
tot de Triniteit en Maria toe. De omschrijving van de betekenis van celibatair leven
veranderde men van "zijn eerbied afdwingende maagdelijkheid" in "voor ongehuwden omwille van het Rijk Gods". Het celibaat werd werd niet meer als een speciale
deugd met ascetische trekken gezien, maar als teken in functie van het Rijk Gods.
In het boekje van 1986 handhaafde men de vorm van 1977 en de chronologie in de
beden voor kinderen, jeugd, verloofden en gehuwden (65). In detitelsvan Gerardus
is geen chronologische orde. Toevoegingen, weglatingen en tekstuele veranderingen
gaven andere accenten in de geloofsvoorstellingen aan.
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Мея voegde de kwalificatie "groot gelovige" voor Gerardus toe en de bede voor
"saamhorigheid in onze gezinnen". Men liet al de omschrijvingen die een direct in
grijpen van Gerardus suggereerden weg. Gerardus werd niet meer als probleemoplos
ser getekend. Het begrip "levensstaat" keerde niet terug. Enerzijds ging men niet meer
uit van de idee van de eenmaal gekozen levensstaat, maar een dynamiek van levens
keuzes. Anderzijds legde men de verantwoordelijkheid voor de keuzes bij mensen
zelf en verwachtte in deze geen bijzondere steun of voorbeeld van Gerardus. De bede
voor celibatairen werd weggelaten. De voorheen vaak omvangrijke opsommingen
van Gerardus' deugden werden nu sober aangeduid met de formulering "om zijn
gehoorzaamheid, geduld en eenvoud". Gerardus werd niet meer als geloofsheld om
schreven. Deugden werd niet als objectieve idealen aangegeven maar als karakter
eigenschappen in ontwikkeling.
Consequent noemde men Gerardus "steun in ons gebed" en niet "onze machtige
voorspreker bij God". Van God en Christus vroeg men geen precies omschreven hulp,
maar vooral een "nabijheid" die open bleef. De waarschuwende toon ten aanzien van
relaties veranderde men in een positief-stimulerende toon, gericht op blijvende liefde.
Het mensbeeld werd getekend door relaties en nabijheid, vrijheid en verantwoorde
lijkheid en inzet ten bate van anderen. God vroeg men om nabijheid en inspiratie.
Dualistische beelden van de verheven God tegenover de vernederde mens of van het
bedreigde geloof in een vijandelijke wereld hadden afgedaan. De visie waarin genadeschatten door God werden uitgedeeld en door heiligen verworven en doorgegeven
konden worden, had men verlaten en alleen Christus was bemiddelaar van verlossing.

4.23

Materialen voor gebedsvieringen

Vanaf het begin van de Gerardusdevotie werden er bijeenkomsten gehouden
waarin het gezamenlijk bidden van de rozenkrans met vermelding van diverse
intenties centraal stond. Met name toen in dejaren dertig de komst van groe
pen opgang maakte werd hun bezoek afgesloten met een gebedsviering aan
het einde van de middag. Hierin kwamen gebedsintenties en rozenkransgebed
opnieuw voor. Tijdens de processie in de tuin klonken deze gebedsvormen
ook, met wat betren de intenties vaak gelijksoortige themata. In de afscheidsviering was er meestal een zegening van voorwerpen van godsvrucht voor
zien, die de bezoekers tevoren hadden gekocht. Toespraakjes, dankwoorden
en oproepen om de Gerardusdevotie thuis te onderhouden en nieuwe bezoe
ken aan Wittern te brengen vormden eveneens een onderdeel van deze vie
ring. Het is deze praktijk waarvan we de eerste neerslag vinden in de Pel
grimsboekjes. We zijn de mening toegedaan dat heXPelgrimsboekje van 1953
vooral een neerslag is van een gangbare praktijk en minder initiator van een
nieuwe praktijk. De materialen die hierin worden aangeboden onder de noe
mer "Bid- en Smeekuur" (66), zijn vermoedelijk de materialen die voor de
middagviering werden gebruikt sinds omstreeks 1938. De materialen zijn niet
exclusief voor deze viering. Ze zouden ook tijdens de processie, bij een Be
zoek aan het Sacrament of anderszins kunnen worden gehanteerd.
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Specifiek voor de afscheidsviering werden geen materialen gebundeld.
Men koos hiervoor uit het aanbod van gebeden en zegeningen. In de praktijk
van meerdere bedevaartgroepen (o.a. Roosendaal) was er gelegenheid om
individuele intenties aan de leiding door te geven of in een schaal te depone
ren. Deze intenties werden tijdens de afscheidsviering opgenomen in een
uitvoerig gebed en vormden een eigen inbreng van de aanwezige groep. In
de jaren dertig was er het gebruik om opgegeven gebedsintenties tijdens een
"stille" Mis te verwerken in gebeden na het evangelie. Na 1945 werd dit ele
ment verschoven naar de gebedsviering, zodat de aanwezigen de eucharistie
viering in haar geheel zouden volgen. Bij de eigen intenties voegde men toen
ook jaarintenties en groepsintenties toe.
Het materiaal voor het "Bid- en Smeekuur" was verdeeld in zes onderdelen
van ongelijke lengte. Hoewel dit geheel de indruk maakt van een complete
orde van dienst, is het niet uigesloten dat voorgangers keuzes maakten uit
dit aanbod om er een viering van ongeveer een halfuur mee te houden. De
zelfde materialen waren blijkens een toegevoegde notitie, bestemd voor ge
meenschappelijk en particulier gebruik. Men kon deze gebeden in Wittem
of elders dus ook alleen verrichten. Qua vorm waren de gebeden echter afge
stemd op een gemeenschapsviering, gezien de verdeling naar voorbidder en
allen en het opnemen van liederen.
Het "Bid- en Smeekuur" kende de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Voorbereidingsgebed bestaande uit drie beden
Aanroeping in litanievorm met als acclamatie "wij geloven, dat
Gij hier in dit H.Sacrament tegenwoordig zijt"
Lied
Eerherstel
Wisselgebed ter ere van Sint Gerardus bestaande uit:
a. inleidend gebed (voorbidder) met kort antwoord (allen)
b. driemaal Afwisselende gebeden onderbroken door een lied;
с toewijding aan de H.Gerardus
Gebeden tot de H.Gerardus (verdeeld in acht intenties met afslui
tend gebed): om de christelijke volmaaktheid te verkrijgen, voor
het overwinnen van bekoringen, voor de bekering van een zondaar,
voor een zalige levensstaat, voor de genezing van zieken, om
zegen over de arbeid, gebed van een vader of moeder voor hun
kinderen, voor verloofden, "krachtig gebed ter ere van de H.Gerardus Majella".

Uit het voorbereidingsgebed en de aanroeping krijgen we de indruk dat het Sacrament
uitgesteld was tijdens deze viering (of werd dit materiaal tijdens het Lof gebruikt?).
De aanwezigheid van de Heer is aanleiding tot de oproep om evenals Gerardus met
intense gevoelens van intimiteit te aanbidden, te danken, aan te roepen en te troosten.
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Uit het geheel van dit materiaal komen elementen naar voren die verwijzen naar de
gebedspraktijken van de Bezoeken aan het H.Sacrament en van de oefening van boete
en eerherstel voor het H.Hart
In de aanroeping worden enkele heilsfeiten met betrekking tot Jezus genoemd
in belijdende vorm: geboorte, "verborgen leven" in Nazareth, kruisdood, voorspraak
bij de Vader, permanent gever van genaden. Hierop volgen twee belijdende gebeden
die vragen om het schenken van genaden en gunsten op voorspraak van Gerardus
en omwille van zijn intieme omgang met "Uw Eucharistisch Hart" (67). Daarna staan
er belijdenissen omtrent Jezus ' verlossend lijden en koningschap en dienstbaarheid
aan zijn Rijk. Uit de laatste belijdenis spreekt een totale overgave: "Ja, voor Hem
zullen wij arbeiden, strijden, lijden, sterven" (68). Dit onderdeel wordt afgesloten
met een lied. Er wordt geen concreet lied genoemd.
De gebeden onder de noemer "Eerherstel" gaan uit van de gedachte dat de sacramentele aanwezigheid (hier beperkt tot de aanwezigheid in de eucharistische species,
die toegespitst wordt op het kruisoffer) een liefdegave Gods is, die om wederliefde
vraagt, maar dat vele mensen deze liefde beschamen en beledigen en dat deze schade
door anderen, plaatsvervangend, kan en moet worden hersteld. Met behulp van fragmenten uit bijbelverhalen wordt hier een beeld geschetst van het belang van deze
liefdegave, van de zondigheid en misdadigheid van mensen die hier geen gehoor aan
geven en de gevaren van deze houding. Jezus wordt voorgesteld als "Gevangene van
Liefde" en men gebruikt het beeld van de Heer die vanuit het tabernakel tot mensen
spreekt (69). De gebeden gaan verder uit van een groeiende afstand tussen de Heer
en de wereld, waarbij het de wereld is die zich afwendt in ongeloof. De groep die
deze gebeden verricht onderkent ook eigen tekortkomingen ten aanzien van de sacramentele liefdegave, maar plaatst zich vooral in de rol van plaatsvervangers, die schuld
op zich nemen, boete doen en de breuk proberen te herstellen.
Het "Wisselgebed ter ere van St.Gerardus" (70) start met een gebed tot God, die
Gerardus als tussenpersoon gegeven heeft om gebed en hulp te bemiddelen. Deze
middelaarsrol wordt in drie beden uitgewerkt. Gerardus is toonbeeld van deugden
en men vraagt van God hem daarin te mogen volgen. Gerardus was gericht op het
volgen van de Gekruiste in het dragen van lijden en brengen van offers. Men vraagt
God om evenals Gerardus het leven met al zijn lijden en offers te kunnen dragen in
geduld en op te offeren aan God. Gerardus was een hulp in zorgen en noden en hij
hielp mensen om in de hemel te komen. Men vraagt van God om verlossing van
kwaad en gevaren in het aardse leven om de eeuwige zaligheid te mogen bereiken
door het volgen van Zijn geboden. Dit geheel wordt afgesloten met een "Toewijding
aan de H.Gerardus" (71). Men roemt hem als wonderdoener en groot heilige, knielt
in kinderlijke verering voor hem neer en kiest hem als beschermer, leidsman en voorbeeld. Men spreekt uit hem te willen volgen in zijn streven naar gelijkvormigheid
met de Gekruiste en vraagt hem om hulp.
Hierna volgen gebeden rond speciale intenties. Ze zijn verwant aan dergelijke
gebeden in noveen- en gebedenboeken. Men vraagt voor zichzelf om de christelijke
volmaaktheid te verkrijgen. Het gaat dan met name om het verlangen naar deugdzaamheid en het daadwerkelijk beoefenen van deugden, "plichten van staat" en het
trouw gebruiken van alle middelen die hiervoor nodig zijn, te weten geregeld gebed,
veelvuldig ontvangen van sacramenten van biecht en communie, groeiende intensiteit
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in deelname aan het H.Misoffer en "eindelijk een grote godsvrucht tot Maria" (72).
Men vraagt voor zichzelf om steun in het overwinnen van bekoringen, die een bedreiging voor het zieleheil zijn. Vervolgens vraagt men Gerardus' hulp ten bate van iemand die men zondaar noemt en die bekering nodig heeft. Gerardus wordt hier tegenover de duivel geplaatst. Men vraagt te helpen dat de zondaar ziet op welke verderfelijke weg hij is, dat hij zijn zonde verfoeit, een "oprechte boetvaardige biecht" spreekt
en weer tot "een deugdzaam christelijk leven" terugkeert (73). De vierde bede vraagt
voor alle mensen die nog geen levensstaat gekozen hebben, die een verkeerde keuze
gemaakt hebben of die moeilijk in hun keuze kunnen volharden om Gerardus ' voorspraak bij God opdat deze mensen een "zalige levensstaat" bereiken. Men gaat hierin
uit van de opvatting dat God voor elke mens een bepaalde levensstaat als de optimale
voor hem of haar heeft vastgelegd; dat mensen hier van af kunnen wijken, maar dat
ze uiteindelijk alleen in deze bepaalde levensstaat gelukkig kunnen worden en in de
hemel kunnen komen. De vijfde bede vraagt om genezing van zieken of om sterkte
in het berusten en verdragen van ziekte. De zesde bede vraagt om zegen over arbeid
en formuleert de opdrachten om tevreden te zijn en godsdienstplichten boven arbeid
te stellen. De zevende bede dient door ouders verricht te worden. Ze bidden voor hun
kinderen, maar geven vooral uitdrukking aan hun moeite om in "een bedorven tijd
de kinderen braaf te houden" (74). De achtste bede is bedoeld voor verloofden die
hulp vragen om de gevaren op weg naar het huwelijk te trotseren en om werk en
woning te vinden. Het geheel van deze beden wordt afgesloten met een gebed ter
bekrachtiging en versteviging van het voorgaande. Kem van dit gebed is de overtuiging dat Gerardus anderen geholpen heeft tijdens en na zijn leven en dat hij dus ook
nu kan en zal helpen. De term "krachtig gebed" geeft de opvatting aan van de effectiviteit van cumulatie van gebeden (75).
Onder de titel "Aanroepingen en Smeekgebeden ter ere van de H.Gerardus
Majella" brengt men de Gerarduslitanie met afsluitend gebed en een reeks
"korte gebeden" samen (76). In het vervolg van het Pelgrimsboekje keert een
gedeelte van de litanie terug bij de gebeden voor de processie. Er is sprake
van een verdubbeling. De litanie (met inhoudelijke ontwikkeling) hebben we
besproken bij de materialen voor de processie. We stippen hier enkele aspecten aan van de zogenoemde "korte gebeden".
Afwisselend vragen voorbidder en allen aan Gerardus om hulp. Het gaat hier om
diverse individuele noden en om het voldoen aan normen. Men bidt voor zieken, voor
hen die zwak zijn geloof, om vredige gezinnen, voor mensen in financiële nood, om
positieverbetering, studiesucces, hulp bij het kiezen van een levensstaat, voor bedrukten en angstvaUigen, om behoud van kinderlijke onschuld, vervolmaking van moederliefde, om steun voor zorgen van vaders, verdediging van de "reinheid van meisjes,
vooral in de tijd van haar verkering" en het doordringen van "jongemannen met kuise
idealen voor hun verloofden". Men vraagt van Gerardus om "zondaars en zondaressen
in groot berouw naar de biechtstoel" te brengen, om "vele heilige en ijverige priesters" en om "offervaardige zielen" te vormen tot "edelmoedigereligieusen".Men
sluit kernachtig af met de bede "maak ons allen heilig". In deze bede valt de preoccupatie met kuisheid, gezin, opvoeding en kerkelijke instituties op (77).
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In het Pelgrimsboekje van 1965 komt geen "Bid- en Smeekuur" voor. Ten
dienste van de middagviering en andere momenten van de dag zijn er gebeden
samengebracht, die men persoonlijk of gemeenschappelijk kan verrichten.
Voor gebedsvieringen en persoonlijk gebed kan men materialen gebruiken
die in het boekje bijeen zijn geplaatst voor de heenreis.
Voorop staat een "Gezamenlijke Overdenking". Het zoeken en doen van Gods
Wil ziet men als kenmerkende eigenschap van Gerardus en dit is het kader waarbinnen om troost en hulp wordt gebeden. De gebeden krijgen hiermee eenrichting,maar
tegelijk is er een voorbehoud ten aanzien van het antwoord en het effect van de beden.
Men roept op om in stilte te overdenken hoe Gods Wil in moeilijke momenten kenbaar is (juist met moeilijkheden en lijden brengt men Gods Wil in verband). Men
vraagt Gerardus om hulp Gods Wil te zoeken en te doen. Hierop volgt een Persoonlijk
Gebed om Gods Wil waarin het vormen van onze wil naar Gods Wil als belangrijkste
intentie wordt uitgesproken, waaraan alle verdere vragen ondergeschikt zijn. Dit alles
wordt gevolgd door drie gezamenlijke gebeden waarin een scala van intenties wordt
uitgesproken. In het eerste gebed richt men zich eerst tot Christus en vervolgens tot
Gerardus. In het tweede gebedrichtmen zich tot God en vervolgens tot Gerardus.
Het derde gebed is geheel tot Gerardus gericht. In elk gebed staat een kwaliteit van
Gerardus centraal die de basis vormt van de vraag naar voorspraak. De gebeden maken de indruk geconcipieerd te zijn in de vorm van een logische redenering met op
elkaar inhakende stappen. In het eerste gebed volgt men de stappen: Jezus verrichtte
wonderen - Gerardus is door Jezus als voorspreker geroepen en om wonderen te doen
- bede aan Gerardus om hulp. Het tweede gebed telt ook drie stappen: God heeft
Gerardus hoog verheven en tot een machtig voorspreker gemaakt - dit gebeurde omwille van Gerardus' liefde voor Jezus en trouw aan God - bede aan Gerardus om hulp.
Het derde gebed begint met de belijdenis dat Gerardus vriend van Jezus is en vervolgens vraagt men hem om ons te doen beseffen dat God op mensen betrokken is en
om zijn invloed op Gods Wil ten bate van ons aan te wenden. In deze gebeden parafraseert men bijbelteksten (78).
Dezelfde aanroepingen die in het boekje van 1953 voor de tuinprocessie waren voorzien, worden nu onder de noemer "Aanroepingen bij de ziekenzegen" vermeld (79).
Iedere aanroeping wordt door de voorbidder gebeden waarna allen deze herhalen.
Eerst staan er vijf roepen die verwantschap vertonen met het driemaal Heilig. Dan
volgen zeven roepen tot Jezus in de vorm van belijdenis en smeking, ontleend aan
evangeliepassages. Hierop volgen vijf roepen om hulp tot God en Christus, wederom
ontleend aan bijbelpassages. Dit wordt besloten door drie beden tot Maria en een bede
tot Gerardus. Centraal staan de messiaanse, met name genezende, trekken van Jezus.
In het Pelgrimsboekje van 1971 kiest men expliciet voor het bijeen plaatsen
van "Gebeden om samen te bidden" (80). In 1965 had men de keuze vermeld
om gebeden gezamenlijk of persoonlijk te verrichten, nu ligt het accent op
het gezamenlijke. Er is geen aanduiding omtrent de viering waarvoor dit materiaal bestemd is. Men biedt vijf gebeden aan met daarbij een speciaal gebed
voor de zieken (dit in plaats van de eerdere aanroepingen bij de ziekenzegen).
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In de formuleringen is continuïteit te constateren door overname van materiaal uit het boekje van 1965. Bij het materiaal voor onderweg verwijst men
naar deze gebeden als verder keuze-aanbod.
De vijf gebeden bestaan uit een aaneenschakeling van voorbede-intenties. Het
eerste gebed is gericht tot Jezus en vervolgens tot Gerardus. Het gebed voor de zieken
is tot God gericht. De andere bedenrichtenzich tot Gerardus. Men begint met een
korte uiteenzetting over heiligen: ze staan in de lijn van de wonderen die Jezus tijdens
zijn leven deed, ze zijn teken van Zijn liefde. Gerardus is door Jezus als voorspreker
geroepen. Vervolgens vraagt men aan Gerardus bescherming, hulp in het bidden,
hulp bij lijden, het wegnemen van twijfels, bescherming tegen gevaren voor lichaam
en ziel en om een zalige dood. Het navolgen van Gerardus wordt beklemtoond en
woorden als "grote en machtige Gerardus" worden achterwege gelaten. In het derde
gebed gaat men uit van Gerardus' hulp aan anderen en men vraagt vervolgens om
inwendige vernieuwing en onderwerping aan Gods voorzienigheid. De nadruk op
het zoeken en doen van Gods Wil - in 1965 uitgewerkt in een inleiding - komt nu
in gebedsvorm tot uitdrukking. In het vierde gebed worden intenties ten bate van
anderen samengevoegd: zieken, jeugd, gezinnen, moeders in blijde verwachting,
bedroefden, werkelozen, hongerigen, vervolgden, mensen in geestelijke noden (gewetensnood, radeloos, verbitterd, in zonde levend, vertwijfeld, verward, eenzaam). Tegenover deze noden plaats men de verlossing in Christus, Gods Uefde en goedheid.
Het "Gebed voor alle zieken" is in de plaats gekomen van de "Aanroepingen bij de
ziekenzegen" (81 ). De opzet is veranderd. In 1965 ging het om een veelheid van korte
aanroepingen, nu zijn het meer uitgewerkte voorbede-intenties die tot een geheel zijn
samengevoegd. De beden gaan uit van verschillende situaties en geesteshoudingen
van zieken en stervenden. Jezus ' lijden en sterven worden als zingeving aangeboden
en men vestigt de hoop ook op begrip en hulp van medemensen.
In het Pelgrimsboekje van 1986 kent men een tweeledig aanbod. Er staan
"Gebeden om samen of alleen te bidden" en materialen "Bij de middagdienst"
(82). Men sluit hier bij twee lijnen aan. De eerste lijn is een verbinding met
de vorige boekjes waarin ook gebeden in de vorm van aaneenschakelingen
van intenties waren opgenomen voor gebruik in een groep of individueel. De
tweede lijn is een verbinding met de een jaar tevoren opgestelde Modellen
voor Gebedsdiensten, die met name voor de voorgangers een ruimer aanbod
van materialen gaven (83). We gaan deze lijnen achtereenvolgens na op hun
eigen accenten.
In de lijn van de vorige boekjes werden vijf langere, gezamenlijk te verrichten
gebeden opgenomen, waaronder een gebed voor de zieken. Hoewel in eerste instantie
voor gemeenschappelijk gebruik bedoeld, gaf men in de titel "Gebeden om samen
of alleen te bidden" aan, dat men hiermee ook een aanbod wilde doen voor individueel gebed. In het eerste gebed wordt vergelijkbaar met eerdere boekjes het kader van
de gebeden geschetst Men spreekt Jezus aan in zijn goedheid voor mensen tijdens
diens leven en vanuit diens heerlijkheid. Heiligen, in casu Gerardus, zijn te beschouwen als voortzetting van Jezus' heilzame nabijheid In het tweede gebed gaat men
in op de verschillende kwalificaties, die door mensen aan Gerardus zijn gegeven en
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op basis daarvan vraagt men zijn steun in gebed tot de Vader. Men vraagt Gerardus
deelgenoot te zijn in gebed, waarbij de gemeenschap van heiligen ook als een gebedsverbinding over de dood heen en doorheen de tijden wordt gezien. In het derde gebed
staat Gerardus ' innige relatie tot Christus centraal. Men vraagt hem om hulp bij zelfacceptatie, om voorbeeld te zijn wat betreft het doen van en vertrouwen in Jezus'
boodschap en om het gebed over te nemen daar waar wij tekort schieten. Het vierde
gebed trekt parallellen tussen Gerardus' hulp aan mensen vroeger en de vraag om
hulp voor mensen nu. Hier komen dezelfde groepen mensen ter sprake die ook in
de boekjes van 1971 en 1977 werden genoemd in intentievorm. Het vijfde gebed
bestaat uit een reeks voorbede-intenties rond ziekte, lijden en sterven. Nieuw is de
toevoeging van steun voor degenen die hulp bieden, verplegen en voor degenen die
achterblijven. Men vraagt om aanvaarding en om het geloof in het perspectief van
het eeuwig leven. Bij deze gebeden voor gezamenlijk of individueel gebruik voegt
men opnieuw het litaniegebed.
De tweede lijn wordt gevormd door een afwisselend gebed en een selectie van
verzen uit psalm 122, die als materiaal "Bij de middagdienst" worden aangegeven.
Deze twee gebeden zijn ontleend aan de Modellen voor Gebedsdiensten en betreffen
juist die gebeden die men gezamenlijk wil verrichten en die niet elders al zijn opgenomen. De overige elementen in deModellen voor Gebedsdiensten zijn ofwel bedoeld
voor de voorganger ofwel reeds elders in het Pelgrimsboekje opgenomen (met name
gezangen). Het afwisselend gebed (ten dele overgenomen van een pelgrimsboekje
voor Lourdesgangers (84)) bestaat uit parafrases van psalmverzen en andere bijbelpassages en is gericht tot God. Men vraagt om Gods aanwezigheid. In een heilshistorisch deel passeren grote gelovigen de revue: Abraham, profeten ("mensen die naar
heil uitzien"), Maria, apostelen, martelaren en andere heiligen, naamloze voorgangers.
In deze lijn plaatst men Gerardus. Het eschatologische motief klinkt in de bede
"maakt alles nieuw". De centrale vraag aan God is mensen te aanvaarden zoals ze
zijn. Psalm 122 spreekt van de pelgrimage naar Jerusalem, religieus-politiek centrum.
Deze psalm werd gebeden in de nabijheid van de stad. Als geheel is het een gebed
om vrede. Men roept diverse associaties op door deze psalm: Jerusalem- pelgrimage
en Wittem-bedevaart, vrienden-bewoners van Jerusalem en bewoners van het Gerardusheiligdom.
In 1985 wordt een drietal Modellen voor Gebedsdiensten ontwikkeld met
bouwstenen voor het samenstellen van gebedsvieringen met bedevaartgangers
op zondagen en door de week. Hoewel volgens de toelichting de materialen
van de modellen onderling uitwisselbaar zijn, groepeert men ze zo dat er drie
vieringen met eigen accenten ontstaan: een gebedsdienst, een woorddienst
en een processiedienst. Elk model combineert men met uitstelling, aanbidding
en zegen met het Allerheiligste. Elke viering omvat gezangen, gebeden, bijbellezing en verkondiging. In het eerste model geeft men de suggestie om
gedeelten te gebruiken uit een levensbeschrijving van Gerardus. In andere
modellen geeft men suggesties voor bijbellezingen. De rolverdeling veronderstelt naast de voorganger ook een lector/cantor. In elk model is een voorbede
opgenomen in de vorm van gebedsoproepen en acclamaties. Als materiaal
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voor acclamatie biedt men de volgende keuze-mogelijkheden aan: het bidden
van de rozenkrans, een korte gesproken tekst of de gezongen acclamatie
"Heer onze Heer, ontferm U over ons" uit het gezang Kyrielitanie (85). In
de praktijk gebruikt men deze modellen niet in hun geheel. Men ontleent er
wel enkele materialen aan. Een van de bedevaartleiders stelt in 1987 een notitie op voor de gang van zaken bij een bezoek van een bedevaartgroep en biedt
daarin materialen die toegespitst zijn op de feitelijke praktijk (86).
Omdat men de Modellen voor Gebedsdiensten niet in hun geheel gebruikt
maar ze als bron voor keuze-materiaal hanteert, zien we ervan af om deze
materialen uitvoerig te presenteren en te analyseren. We beperken ons tot
enkele typeringen.
Model 1 biedt de suggestie om als bijbellezing te kiezen uit een passage uit Openbaringen 21 (het hemelse Jerusalem) of uit Johannes 4 (aanbidden in Geest en waarheid). Men wil blijkbaar de eschatologische dimensie en het verwijzende karakter
van een bedevaart benadrukken. Ook is er de suggestie om een passage te ontlenen
aan de levensbeschrijving van Gerardus van Van Delft (87). Samen met twee Gerardusgezangen geeft zo'n passage aan de persoon en betekenis van Gerardus een belangrijkgewicht binnen de viering. Model 2 doet de suggestie om een van de lezingen
die het lectíonarium voor de dag aanbiedt te kiezen en de homilie hierop te richten.
De aandacht voor Gerardus is hier veel geringer en verlegd naar de gebedsintenties.
Model 3 wil een alternatief bieden voor de tuinprocessie, indien deze vanwege weersgesteldheid geen doorgang kan vinden. Het alternatief bestaat uit een viering waarin
gebed, gezang, bijbellezing, verkondiging, uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste en processie met een gedeelte van de aanwezigen door de verschillende met
elkaar verbonden ruimten als samenstellende elementen zijn opgenomen. De suggestie om Luc.24,13-35 als bijbellezing na de processie voor te lezen, geeft de intentie
van de samensteller aan om Sacramentsdevotie te verbinden met een meer dynamisch
verstaan van eucharistische tegenwoordigheid. Men doet overigens ook de suggestie
om een van genezingsverhalen uit het Matteüs- of Marcus-evangelie te kiezen en
men voegt daar enkele bouwstenen voor een overweging bij. De interpretatie van
de genezingsverhalen wordt gedragen door de verbinding van vertrouwen op God
die ons als mens geheel aanvaard met de opdracht zelf helend mens te zijn voor anderen. De gebedsintenties nemen de thematieken van heling en onderweg-zijn op.
Deze modellen proberen elementen uit de gangbare praktijk (zoals uitstelling,
aanbidding, processie, zegening met het Allerheiligste, andere zegeningen, reeksen
van gebedsintenties) te verbinden met nieuwe elementen (zoals bijbellezing, verkondiging, gezongen acclamatie, symboliseren van gebedsintenties door het opsteken
ván kaarsen). Het ene model biedt meer aandacht aan persoon en betekenis van Gerardus, andere leggen de aandacht meer bij de betekenisrijkdom van bedevaart Door
het opnemen van bijbellezing en verkondiging probeert men een evenwicht te bereiken binnen vieringen waarinrituelehandeling en gebed veel accent krijgen. Bij de
suggesties voor gebedsintenties valt op dat men gebed om steun verbindt met de
opdracht zichzelf actief in te zetten voor de verbetering van eigen en andermans levenssituatie (88).
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4.2.4

Kinderzegening

Omstreeks 1938 was de kinderzegening op de zondagen van het octaaf en
op de feestdag een vast element direct na de middag vóór het Lof. Soms herhaalde men deze collectieve zegening later in de middag. Behalve deze collectieve zegening was er de praktijk van individuele kinderzegening op aanvraag in een van de spreekkamers. De opname van kinderzegening in het
liturgische aanbod in het kader van de Gerardusdevotie werd in de door ons
geraadpleegde documenten niet nader gemotiveerd, maar kon aansluiten bij
een reeds bestaande praktijk in de parochie-retraites en -missies en bij Gerardus' patronage van moeders en (ongeboren) kinderen.
De collectieve zegening werd ingeleid door een korte toespraak en vervolgens kwamen ouders met hun kinderen naar voren en maakte de priester een
kruisteken op het hoofd van het kind. Tijdens deze vaak drukbezochte bijeenkomsten was er verder geen gezamenlijk gebed of zang. Het zegeningsritueel
zelf (en daarvan alleen de handeling) stond centraal.
Voor de individuele kinderzegening waren enkele materialen verzameld door
A.Brinkman in een boekje dat was samengesteld met het oog op gebruik tijdens
parochie-missies (89). Hij gaf hier de volgende elementen aan: psalm 112, parafrase
van Mc.10,13-16, gebed tot Christus, gebed tot Maria, gebed tot God en zegenbede
in het Latijn. De bedienaar van de zegening was hierin steeds aan het woord. Er was
geen actieve deelname voor ouders of het kind zelf voorzien. Het is mogelijk dat dit
materiaal tot omstreeks I960 werd gebruikt in de spreekkamers. Rond 1970 stelde
men voor eigen gebruik enkele nieuwe zegenbedes samen waaronder zegening van
een ziek kind. Wellicht vormde ziekte de meest voorkomende reden voor ouders om
het kind te laten zegenen. In dit model werd Mc.10,13-16 voorgelezen, waarna een
gebed werd uitgesproken en het ritueel van handoplegging met zegenbede volgde.
In dit formulier werd, evenals in de andere formulieren die men in 1970 opstelde,
actieve deelname verondersteld van de persoon die om zegen vroeg of in het geval
van kleine kinderen van ouders of begeleiders.
Tegenwoordig kan men ook beschikken over de uitgave Zegeningen uit
het Romeins Rituaal (90). In hoeverre hiervan gebruik wordt gemaakt bij
individuele of collectieve zegening, hangt af van de keuze die door verschillende paters wordt gemaakt. In een notitie voor het verloop van een bedevaartdag uit 1987 (91 ) worden enkele zegenbedes aan deze collectie ontleend.
De collectieve zegening van kinderen is beperkt tot het octaaf. In de Pelgrimsboekjes wordt hier niet naar verwezen. Er is geen materiaal dat erop
wijst dat er sprake is van een viering met enigerlei deelname in gebed of
gezang. Omstreeks 1985 ging men in de praktijk de collectieve kinderzegening plaatsen in de structuur van een gemeenschappelijke viering met de
volgende componenten:
1.
2.

welkom aan kinderen en ouders
voorbede-intenties voor andere kinderen (ziekte, armoede, honger)
beantwoord met Onze Vader en Wees gegroet
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3.
4.
5.

gebed voor ouders en volwassenen met als thema hun zorg voor
kinderen
Schriftlezing Mc.10,13-16 met eventueel een korte toelichting
zegening: ieder kind komt naar voren en wordt individueel gezegend met handoplegging en kruisteken

In 1986 wordt er in het kader van de feestviering van het 150-jarig verblijf
van de redemptoristen in Nederland en speciaal in Wittem speciale aandacht
gegeven aan de verzorging van de kinderzegening en sindsdien is een dergelijke meer uitgebreide vorm gehandhaafd, behoudens medewerking van een
kinderkoor (92). Men hanteert nu de volgende materialen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begroeting van kinderen en ouders
Gebed uit een doopviering
Voorbede-intenties met gezongen acclamatie "Wij zijn samen hier
geweest, alleluia/ Bij Gerardus op zijn feest, alleluia"
Evangelie-lezing (veelalMc.lO,13w of parallel, evt. in bewerkte
vorm)
Korte toespraak naar aanleiding van deze lezing waarin enkele
motieven voor zegening worden bevestigd
Zegening van kinderen en eventuele volwassenen met de formule
" Moge God jou, (naam...), zegenen op voorspraak van Sint Gerardus", handoplegging en kruisteken

Bij de feestviering in 1986 voegt men enkele elementen toe. Er is dan een
kinderkoor dat meewerkt. Enkele kinderen lezen voorbede-intenties voor en
men brengt een Maria-hulde met bloemen. De voorgangers komen in processie-vorm binnen met gedragen Evangelieboek en ieder kind ontvangt na zegening een prentje/boeklegger. De viering is niet alleen gericht op kinderen,
maar kent ook deelname en eigen inbreng van kinderen. Nadien gebruikt men
soms een ander model met de volgende elementen (93):
1.
2.

3.
4.
5.
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Welkom rond evangeliepassages als "Laat de kinderen tot mij
komen" en "een kind plaatste Hij in hun midden"
Thematische uitleg: zegening en genezing in analogie met het
geven van liefde. Jezus hield van kinderen. Gerardus hield van
kinderen. Jezus en Gerardus hielden van elkaar. Zegening is een
liefdeteken.
Voorbede-intenties voor aanwezigen en anderen
Gebed: mensen zien graag dat kinderen opgroeien tot eerlijke en
liefde-gevende mensen.
Uitleg over betekenissen van zegening vanuit een antropologische
en ontwikkelingspsychologische optiek: strelen, liefde geven en
aanraken zijn van belang om als mens evenwichtig te groeien. Het
ontvangen van deze liefde is tegelijk opgave om deze aan anderen
te betonen.

In deze modellen wordt een verbinding gelegd tussen het evangelieverhaal
waarin Jezus kinderen in het centrum plaatst en de voorstelling van Gerardus
als kindervriend. Meerdere elementen leggen een lijn naar de doopviering
en maken van de kinderzegening een bevestiging van de doop. In de keuze
van Schriftlezingen hjkt men vast te houden aan met name Mc. 10,13-16
waarin de handeling van handoplegging vermeld wordt. De zegening wordt
vooral geduid in functie van een harmonische groei van kinderen en het valt
op dat zeker in het laatste model de fysieke handeling van de zegening wordt
benadrukt en verbonden met de noodzaak van warm contact tussen mensen.
De voorgangers vragen om Gods zegen en herhalen de handelwijze van Jezus.
Uiteindelijk is God degene die zegent.
In al deze modellen wordt zegenen opgevat als een handeling die hulp en
steun kan betekenen voor dit kind. Lofprijzing en zegening van God omwille
van deze kinderen komt niet ter sprake. Bij de zegening van kinderen spreekt
men tevens over de opgave van ouders wat betreft een verantwoorde opvoeding. Ouders dienen als het ware zelfde zegenbede en zegenende handeling
voort te zetten.
Behalve de zegening van kinderen vonden en vinden ook andere zegeningen collectief en individueel plaats. In het voorgaande zijn zegening van zieken en van voorwerpen van godsvrucht genoemd. De zegening van zieken
wordt meestal begeleid door gezamenlijk gebed. Algemene zegeningen staan
aan het einde van vieringen en men hanteert daarbij de monstrans met het
Allerheiligste of de relikwie van Gerardus. De wijding van de processie-kaars
gebeurde vroeger vóór of na de eucharistieviering. In de praktijk van dejaren
zeventig nam men deze wijding soms op binnen de viering. Het Pelgrimsboekje van 1986 geeft de voorkeur aan het laten functioneren van deze wijding tijdens de viering en plaatst deze na de evangelie-lezing of na de voorbede. In 1987 wordt expliciet melding gemaakt van een pelgrimszegen aan het
einde van het bezoek aan Wittem. De pelgrims wordt een vreugdevolle thuisreis gewenst en hen wordt de opdracht meegegeven om, teruggekeerd in hun
eigen omgeving en dagelijks leven, getuigenis afte leggen van Gods aanwezigheid bij zijn uitgekozen en toegewijd volk (94).

4.2.5

Reisgebed

Omtrent de wijze waarop groepen in de jaren dertig de reis naar Wittem en
terug naar huis vulden met gebed hebben we geen schriftelijke indicaties. Dit
kan er op wijzen dat men geen speciale gebeden gebruikte, maar zich beperkte tot het bidden van de rozenkrans en enkele andere gebeden die men van
buiten kende. Deze veronderstelling hjkt te worden bevestigd door verschillende programma' s van bedevaartgroepen uit de jaren 1948-1950. Daarin is
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sprake van een verdeling van de reis door middel van gedeelten van de rozenkrans voor bepaalde intenties als "gelukkige heenreis", "voor de hoofdintentie
van de Bedevaart", "al onze eigen intenties", "voor onze jongens in Indie"
en zang uit de kleine liedbundeltjes (95). Men koos vaak een route die langs
de Maria- heiligdommen in Roermond en Maastricht leidde, waar een gebed
en gezang ter ere van Maria werden verricht (96). Van speciale reisgebeden
of reisgezangen zijn geen sporen.
Vanaf 1953 kunnen de groepen beschikken over het Pelgrimsboekje. Daarin wordt
materiaal voor de heenreis aangeboden, terwijl men voor de terugreis hiernaar verwijst. In het boekje van 1953 brengt men een verdeling aan in de reis: bij vertrek,
onderweg, bij aankomst. Conform deze verdeling biedt men gebedsmateriaal aan.
Bij vertrek plaatst men een reisgebed, dat bestaat uit de lofzang van Zacharias (Luc1,67-79) met doxologie, antifoon, "Heer, ontferm U", Onze Vader en een afwisselend
gebed waarin passages uit de lofzang en de antifoon worden hernomen. Het eerste
deel bidt ieder voor zich in stilte en vanaf het afwisselend gebed bidt men samen
hardop. Men vraagt om bescherming van de engel Rafael voor een veilige reis en
goede thuiskomst De reis zelf wordt als weg van vrede geduid en als beeld van de
levensreis opgevat Na dit reisgebed vervolgt de voorbidder met een gebed dat meerdere analogieën bevat omtrent op weg zijn en op weg gaan. Abraham's reis, de uittocht, het bezoek van de wijzen aan het kind Jezus en de levensweg ten heil komen
ter sprake. Men vraagt van God de reis en het leven te leiden naar het heil. De reis
zelf en analoog het leven als reis opgevat worden met name naar hun gevaarvolle
kanten genoemd.
Onderweg is er een lang "Gebed tot de Allerheiligste Drievuldigheid" voorzien
(97). Het is niet duidelijk of dit luid wordt voorgelezen of dat men dit in stilte individueel kan overwegen. Het gebed bestaat uit drie onderdelen waarin achtereenvolgens
God de Vader en Schepper, Jezus Christus de Verlosser en de H.Geest van Waarheid,
Wijsheid en Goedheid worden aangesproken. Het gebed wisselt van de wij-vorm
naar de ik-vorm. In het eerste deel komen Maria Moeder van Altijddurende В ij stand
en Gerardus als haar grote dienaar ter sprake. De bedevaartgangers betitelen zichzelf
in dit gebed als Maria's "arm kind" en als motief voor de tocht noemt men "tot Uw
grotere eer en het heil van mijn ziel". In het tweede gedeelte worden Jezus' reis met
Jozef en Maria naar Jerusalem, zijn opgang naar Jerusalem en zijn lijdensweg aange
haald. Het bezoek van de drie koningen wordt als bedevaart betiteld en impliciet trekt
men zo een parallel tussen het Gerardusheiligdom Wittern en "het genade-oord van
Uw kribbe". In het derde deel overheerst het aspect van het boete doen. De bedetocht
dient een offer te zijn. Vanuit die gesteldheid dient men op weg te zijn met de motiva
tie om God eer te brengen en het heil van de ziel te dienen in de verwachting door
deze tocht en tijdens het verblijf te Wittem genade-gaven te ontvangen. Dit gebed
is alleen in de uitgave van 1953 opgenomen en het is vermoedelijk een eigen product
van de samenstellers van het boekje.
Het derde onderdeel is een "gebed bij aankomst". Men dankt God voor de goede
aankomst. Men prijst het bedevaartoord en noemt de gebedsverhoringen die er heb
ben plaats gehad. Men vraagt om verhoring van gebed bij dit bezoek en sluit met een
bede om vergeving.
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In de uitgaven van 1955,1958 en 1961 staan het reisgebed bij vertrek en het gebed
bij aankomst. Men vult de reis met deze gebeden en met het gezamenlijk bidden van
gedeelten van derozenkransen het zingen van enkele liederea Speciale gebedsintenties, zoals de voor alle bedevaartgroepen jaarlijks opgestelde gezamenlijke hoofdintentie, worden genoemd en beantwoord met rozenkransgebed.
In het boekje van 1965 biedt men meerdere materialen aan voor onderweg,
bestaande uit een reisgebed bij vertrek en drie modellen met gebeden voor
onderweg.
Na een zegenwens door de leider/voorbidder bidt men enkele verzen uit psalm
120, waarin Gods beschermende waakzaamheid wordt beleden. De opname van deze
psalm plaatst de bedevaart naar Wittern binnen de verstaanshorizon van de Jeruzalempelgrimage en trekt zo ook een heilshistorische lijn (98). Men vervolgt met een gezamenlijk gebed waarin parallellen worden getrokken tussen Gods leiding van het volk
uit Egypte, van de Kerk doorheen de tijden en van het individuele leven van elk mens.
Voor de leiding dankt men God Men vraagt om bescherming tijdens de reis, het
gedenken van de thuisblijvers en een veilige thuisomst. Als doel van de reis formuleert men het vragen van Gerardus' voorspraak in zijn heiligdom. Het gebed sluit
met enkele beden tot Gerardus om bescherming, om een juiste instelling voor een
bedevaart (eerbied en vertrouwen) en gebedsverhoring.
Voor onderweg biedt men drie modellen aan. De modellen 1 en 2 zijn opgebouwd
uit voorbede-intenties in vijf gedeelten samengebracht en door allen beantwoord met
de acclamatie "Heer, ontferm U" en het bidden van een gedeelte van de rozenkrans.
Het derde model bevat een bijbellezing, Rom.8,28-39 die reeds vooruitgrijpt op de
eerste lezing in de eucharistieviering te Wittern (Rom.8,14-18.28-30).
De intenties die in de drie modellen worden opgenomen handelen over vele varianten van geestelijk en lichamelijk lijden, over de stadia van het leven en met name
kwestiesrondhuwelijk,gezin en opvoeding, over kerkelijke gezagsdragers "in deze
belangrijke tijden van overgang" en over priesters en kloosterlingen.
Het derde model draagt het karakter van een korte dienst. Men begint met een
kruisteken, openingstekst, oproep en "Heer, ontferm U", waarna de voorbidder het
openingsgebed uit de Gerardusmis spreekt. Hierin is sprake van God die Gerardus
naar zich toe trekt en hem gelijkvormig doet worden aan de Gekruiste. Hierna volgt
de lezing volgens Rom.8,28-39 met de thematiek van Gods liefde jegens de geroepenen. Dan volgen twee series van voorbede-intenties met acclamatie, onderbroken
door een gezang. De intenties zijn ontleend aan de modellen 1 en 2. In een gezamenlijk gebed spreekt men uit dat God zich aan mensen toont in Gerardus en dat mensen
hun hele leven toevertrouwen aan God. De dienst eindigt met het Onze Vader, Wees
gegroet, doxologie en kruisteken.
In dit materiaal treedt met name Gods helpende nabijheid in de heilshistorie en in Gerardus aan het licht. Gerardus roept men aan als voorspraak om
van God steun te krijgen. Mensen worden met name beschreven vanuit nood
en lijden. De kerk is verbonden met de wereld en van priesters en kloosterlingen wordt een verstandige inzet voor kerk en wereld verwacht. In de bijbellezing van model 3 is sprake van geroepenen. In eerste instantie zal men dit
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betrekken op Gerardus en in tweede instantie op de bedevaartgangers zelf.
In het materiaal van 1965 is meer variatie dan tevoren en een grotere mate
van deelname van allen. Nieuw is de opname van een bijbellezing in het
derde model, dat overigens ook een voorganger veronderstelt
In de boekjes van 1971 en 1977 vervangt men het derde model uit 1965,
dat in de vorm van een dienst is opgebouwd, door een tweede serie clusters
van voorbede-intenties. Blijkbaar voldeed de dienst niet. Het reisgebed neemt
men over zonder deze titel. Vervolgens biedt men twee series aan van telkens
vijf clusters van voorbede-intenties. Als acclamatie noemt men "Heer, ontferm U" en een gedeelte van de rozenkrans.
De themata van de eerste serie intenties zijn eigen noden van de deelnemers,
noden van anderen, met name verwanten en wereldnoden. De gebedsoproepen richten
zich via Gerardus en Maria tot God of via Gerardus tot de Heer. Nieuw is de opname
van de tweede serie voorbede-intenties. Men ontleent deze aan een gebedencollectie
van H.Oosterhuis (99). Men kiest vijf van de zeven beden uit diens collectie. Men
voegt de formule "op voorspraak van Gerardus", de acclamatie en gedeelte van de
rozenkrans toe. Deze voorbede-intenties kennen een bredere thema-uitwerking en
zijn meer dan korte gebedsoproepen. De beden staan in een volgorde van levensloop:
kinderen, jeugd, volwassenen, ouderen. De vijf geselecteerde bedenrichtenzich tot
de volgende doelen/doelgroepen: relaties van mensen in het algemeen, jeugd en
opvoeding, de verhouding tussen jonge mensen en hun ouders, de verhouding tussen
vrienden, verantwoordelijkheid voor de schepping, mensen in de kracht van hun leven
en ouderen van dagen. In de samenvattende slotbede legt men het uitgesprokenen
en al hetgeen niet uitgesproken is aan God voor, biddend om de komst van het Koninkrijk. In elke bede is de vraag om Gods steun verbonden met een opdracht voor
mensen. Gods steun wordt beschouwd in het verlengde van de eigen inzet. Biddend
legt men God de nood voor zonder gericht te vragen naar een bepaalde oplossing.
Centraal staat de relatie-thematiek.
In betPelgrimsboekje van 1986 maakt men opnieuw een onderscheid van
materialen naar drie stadia van de reis: bij het begin, onderweg en tegen bet
einde van de reis. Voor begin en einde biedt men materiaal aan en voor onderweg zijn er drie modellen ter keuze (100).
Voor het begin van de reis biedt men enkele verzen uit psalm 139 (afwisselend
door voorbidder en allen) en een gebed (voorbidder). In de psalmverzen klinkt de
ervaring van God die ieder mens geheel kent en beschermt en men vraagt (in de
ik-vorm) God om gids te zijn naar Hem toe. Het gebed vraagt om reisbescherming
en veilige thuiskomst Men bidt plaatsvervangend voor de thuisblijvers. Gerardus
wordt genoemd in de kring van "grote gelovigen" die oriëntatie bieden. Als doelen
van de bedevaart formuleert men in dit gebed: om samen met Gerardus te bidden,
om bemoediging en sterking in het geloof te ervaren.
Tijdens de reis kan men een keuze maken uit drie modellen die telkens vijf clusters
van voorbede-intenties omvatten. Deze modellen zijn opgezet zoals in de boekjes
van 1965,1971 en 1977 met acclamatie "Heer, ontferm u over ons" en gedeelte van
de rozenkrans. Ze zijn echter minder omvangrijk dan voorheen. In model A bieden
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de intenties thematieken van de bedevaaitgroep zelf als collectief, van andere bedevaartgroepen, van hulpbehoevenden en hulpverleners. De oproepen zijn kort en bevat
ten geen gerichte vraag om steun. In model В worden stadia van het menselijk leven
en gezinsvragen aangestipt, waarbij relaties de centrale thematiek vormen. In model
С wordt de gebedshorizon verruimd buiten de eigen groep en verwanten. Men bidt
voor mensen die in de samenleving niet meetellen, voor een leefbaar milieu, voor
degenen die getuigen van het Evangelie in woord en daad, voor Gods Volk overal
ter wereld. In dit model worden oproepen gekoppeld aan opdrachten voor mensen
zelf.
In deze gebedsintenties komen geen normatieve opvattingen in biddende vorm
ter sprake. Er worden actuele samenlevingsproblematieken genoemd. Menselijke
relaties in al hun variatie worden positief bejegend. De beden zijn gericht tot God.
Jezus, Maria of Gerardus worden niet genoemd.
Het onderdeel "Tegen het einde van de reis" voorziet men van de kanttekening
"Dit kunt U zien als voorbereiding op deEucharistie-viering" (101). Men biedt enkele
verzen uit psalm 51 aan en een gebed van aanvaarding en vergeving. In psalm 51
vraagt men om vergeving aan God. In het gebed vraagt men om geloofssterking. Dit
onderdeel is zodoende een moment van schuldbelijdenis en vraag om vergeving ter
voorbereiding van de viering van de Eucharistie, waarin overigens ook een schuldbe
lijdenis is opgenomen. Het boete-karakter van de tocht wordt hier kort onderstreept.
Aldus voorzag en voorziet men de georganiseerde bedevaartgroepen van
gebedsmateriaal voor de heenreis. Voor de terugreis verwijst men naar dit
zelfde materiaal. In de verschillende modellen bleef de vroegere praktijk van
het rozenkransgebed herkenbaar aanwezig. In de pelgrimsboekjes ontbreken
suggesties omtrent zang onderweg. Dit vulden de verschillende groepen zelf
in door op hun programmablaadjes te verwijzen naar gezangen uit het Pel
grimsboekje. Dat het aangeboden materiaal daadwerkelijk als begeleiding
van de reis functioneerde, blijkt onder meer uit het programma van de OostNederlandse bedevaartgroepen in 1965 (102). Bovenaan stond de algemene
intentie - door de bedevaartleiding te Wittem voor alle groepen gedurende
eenjaar vastgesteld - "Voor de groeiende eenheid van alle christenen". Dan
volgden tijdstippen van vertrek waarna "Richtlijn voor het bidden en zingen
onderweg" met de volgende instructies:
"Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe pelgrimsboekjes. Na vertrek uit Nij
megen wordt het reisgebed op blz. 1 gebeden, waarbij wij bijzonder denken aan de
algemene intentie van deze bedevaart Na Mook Ie gebed, blz. voor (= ter intentie
van) de H.Kerk. Daarna Onze Vader, 10 weesgegroeten. Na Gennep 3e gebed, blz.2
voor de overledenen. Daarna 1 Onze Vader, 10 weesgegroeten, Lied van vertrouwen
blz.39. Na Venlo 2e gebed, blz.3 voor de huwenden en gehuwden. Daarna 1 Onze
Vader, 10 weesgegroeten. Wees gegroet o Sterre, blz.36. Na Sittard gebed onderaan
blz.3, Paus, bisschoppen en priesters. Daarna 1 Onze Vader, 10 weesgegroeten. Na
Maastricht 2e gebed blz.4, voor hen die lijden. Daarna 1 Onze Vader, 10 weesgegroe
ten. Feestlied, blz.38."
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Uit dit programma blijkt tevens dat men het derde model in de vorm van een
dienst niet benutte.
Specifieke reisliederen, eventueel ook kenmerkend voor een bepaalde
groep, kwamen en komen in het kader van de Gerardusdevotie te Wittem niet
voor, zoals dit in vroegere eeuwen en bij andere bedevaartoorden (Kevelaer
bv.) wel het geval is (geweest) (103). Afgezien van het gebed om bescherming tijdens de reis aan het begin, werd de reis feitelijk begeleid met gebeden
voor bepaalde intenties, die later te Wittem tijdens de verschillende vieringen
herhaald zouden worden. De gebeden tijdens de reis weken niet af van de
gebeden die men in gebedsoefeningen ter plaatse benutte.
Een belangrijk verschil was er tussen de motieven die als norm werden
voorgehouden in 1953, namelijk ter eer van God en heil van de ziel, en de
motieven die men toewenst in 1986, namelijk samen met Gerardus te bidden
en geloofssterking te vinden. In de gebeden van het boekje van 1986 komt
Gerardus nauwelijks meer voor. Aan het begin wordt hem gevraagd het gebed
te versterken, maar in de verdere intenties noemt men zijn naam nauwelijks
nog. Overigens werd Gerardus ook in de vroegere boekjes bij de gebeden
voor onderweg niet veel genoemd.

4.2.6

Overige materialen: gebedsintenties, verkondiging, programmatische teksten

We plaatsen de gebedsintenties en verkondigingsthematieken aan het einde
van dit overzicht, omdat er niet voldoende schriftelijke bronnen voorhanden
zijn om een compleet beeld te schetsen van de ontwikkeling van deze materialen en van hun plaats in het geheel van de liturgische vieringen. Gebrek
aan bronnen legt ons beperkingen op, terwijl deze aspecten van het liturgische
aanbod toch van gewicht zijn.
Er valt wel enigszins te verklaren waarom we weinig schriftelijke bronnen
hebben van preken en gebedsintenties. Bij de redemptoristen was het gebruikelijk een preektekst te memoriseren en uit het hoofd voor te dragen. Men
maakte enkele kladnotities in de vorm van sleutelwoorden. Deze gelegenheidsnotities bewaarde men meestal niet of ze zijn later opgeruimd. Archieven bewaren geen sporen hiervan. Slechts zelden verschenen preekteksten
in druk (104). Bij het maken van preken liet men zich vaak inspireren door
katechismus en moraaltractaten en in het bijzonder door de collectie preken
die van pater Bernard Hafkenscheid waren overgeleverd (105). Omstreeks
1970 ontstond de gewoonte - overigens niet alleen bij redemptoristen - om
preekteksten in hun geheel uit te schrijven ofte typen en ze aldus te bewaren
voor eigen gebruik. Dit verklaart dat we met name sinds die tijd bronnenma-
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teríaal kunnen aantreffen in de particuliere archieven van individuele predikanten en in gezamenlijke archieven ( 106). We zijn wat de periode vóór 1970
betreft aangewezen op notities in andere bronnen die indirect licht werpen
op preekthematieken (107).
Gebedsintenties die mensen zelf opstelden en aan de voorganger gaven
werden slechts in een enkel geval bewaard (108). Men noteerde enkele zaken
op een kladbriefje of gaf een intentie mondeling door. In het periodiek werden intenties in gestandaardiseerde vorm opgenomen en daarmee gingen
eventuele eigen uitdrukkingen en geloofsvoorstellingen van degenen die deze
intenties opgaven, verloren. Voor de hoofdintenties die aan bedevaartgroepen
werden opgegeven, zijn de groepsprogramma' s en het periodiek de kanalen
waarlangs ze op schriftelijke wijze werden doorgegeven. Vanrecente datum
is de collectie gebedsintenties die door bezoekers zijn genoteerd in het Gastenboek van de boekwinkel (109). Opnieuw stoten we hier op het probleem,
dat we nauwelijks bronnen hebben die ons kunnen voorlichten over de situatie vóór 1980 wat de eigen gebedsintenties betreft en vóór 1950 wat de gezamenlijke intenties betreft.

Gebedsintenties
We kunnen hier een verdeling maken in intenties die door bezoekers zelf en
intenties die door de bedevaartleiding ter plaatse werden opgesteld. Deze
laatste zijn onder te verdelen in de intenties die aan de octaaf-dagen werden
gegeven, de hoofdintentie die voor eenjaar aan alle bedevaartgroepen werd
opgegeven en intenties die werden verwerkt in noveengebeden die op prentjes
werden gedrukt. De noveenprentjes werden aanvankelijk meegestuurd met
het oktobernummer van het periodiek. Middenjaren zestig ging men over
tot het uitdelen van deze prentjes aan de bezoekers en tot het gebruiken van
het noveengebed als voorbede in de eucharistievieringen van de negen zondagen voor het feest.
Van de intenties welke mensen zelf opstelden kunnen we ons enig beeld
vormen door de gestandaardiseerde notities in het periodiek te onderzoeken
(110). Het valt dan op dat men vaak om gebed vraagt in problematische situaties zoals: ziekte van iemand uit de directe kring van verwanten, opvoeding,
huwelijk, examens en nalatende geloofspraktijken. Recent materiaal doet
vermoeden dat er niet veel verandering is opgetreden in de motieven die doorklinken in eigen intenties. Tot dit recente materiaal rekenen we de intenties
die zijn genoteerd in het Gastenboek van de boekwinkel sinds 1982 en een
collectie van intenties op kladbriefjes van vier Oost-Nederlandse bedevaartgroepen uit 1984. Het is overigens interessant om op te merken dat de bezoekers het Gastenboek van de boekwinkel gingen gebruiken als intentie-schrift.
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In het periodiek werd hier ook aandacht aan besteed en deze intenties werden
voor gezamenlijk gebed aanbevolen (111). Uit de notities in dit Gastenboek
kan men ook motieven vernemen die een rol spelen in de waardering van
mensen voor een bezoek aan Wittern (112). De genoteerde gebedsintenties
zijn kort. Men vermeldt een bepaalde zorg en noemt meestal degene tot wie
men het gebedricht.Dat men de intenties opschrijft lijkt een vraag te zijn
aan andere bezoekers en aan de pastorale leiding te Wittem om de zorg te
delen en het gebed te ondersteunen (113).
Omstreeks 1938 ontstond het gebruik om de dagen van het octaaf van een
bijzondere intentie te voorzien. Er was een dag speciaal ter intentie voor zie
ken, voor jeugd, voor moeders, de missies, lekenapostolaat, voor roepingen.
Veelal ontleende men deze intenties aan de intenties die in het noveengebed
werden genoemd. Behalve deze groepen mensen werden in intenties ook
aandachtspunten betreffende kerkelijke ontwikkelingen genoemd, zoals: 'Ъсі
welslagen van het concilie" en "om eenheid voor de Kerk van Christus" in
1964 en "dat de besluiten van het Concilie zo goed mogelijk worden uitge
voerd" en "voor de vervolgde Kerk" in 1966 (114). In het periodiek drukte
men het programma van het octaaf met de speciale intenties af.
Groepen stelden ook zelf intenties voor hun jaarlijks bezoek op, die vaak
verwezen naar maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen. We noemen
enkele voorbeelden (115):
1940 's-Hertogenbosch "vrede voor Vaderland en Kerk"; 1948 Wijchen
"voor een behouden thuiskomst van onze jongens uit Indie"; 1949 Wijchen
"voorde bestrijding van het communisme" en Roosendaal "voor verdieping
van het katholicisme in Nederland"; 1950 Tilburg "door gebed en boete,
trouw aan Christus en de Kerk"; 1952 Nijmegen "voor een betere geloofs
beleving van ons H.Geloof'; 1954 Nijmegen "dat de onkerkelijken ons
RGelcof weer gaan beleven"; 1957 's-Hertogenbosch "voor de zwijgende
kerk"; 1958 Wijchen "voor de verovering van de wereld voor Christus";
1964 De Kempen "voor de eenheid van de wereldvrede" ; 1967 De Kempen
"voor de eenheid van geloof en wereld"; 1968 Nijmegen "opheffing der
rassendiscriminatie".
In deze intenties drukten de mensen hun zorgen uit, maar ook hun opvatting
en omtrent mistoestanden in kerk en wereld.
Vanaf 1950 werd geregeld een hoofdintentie voor alle groepen vastgesteld.
In 1950 sloot men zich aan bij de intentie van het Heilig Jaar. In 1951 waren
de intenties "Vernieuwing van het verzwakte geloofsleven" en "Behoud van
de bedreigde wereldvrede". In 1954 was men gericht op het Maria-jaar. Vanaf
1969 werden meerdere programma's van bedevaartgroepen in Wittem gesten
cild. Aparte groepsintenties verdwenen en maakten plaats voor één hoofdintentie voor alle groepen. Sinds 1969 stelde men de volgende intenties op:
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1969
1970
1971
1972

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990
1991

1992

Dat we allen nieuwe mensen mogen worden door Gods genade en dat alle
verdeeldheid en wantrouwen uit ons midden moge verdwijnen
Dat wij, in navolging van Sint Gerardus oog mogen krijgen voor de zorgen
en de noden van onze medemensen, dichtbij en veraf
Om verdraagzaamheid binnen de kerk; dat niet door onderlinge strijd de
opdracht waar wij als christenen voor staan, benadeeld wordt
Voor onze kinderen en voor alle jonge mensen dat zij het verleden eerbiedigen, onbaatzuchtig zijn in hun liefde en bereid om zich in te zetten voor de
toekomst van al hun medemensen
Dat allen die in Christus geloven, bijzonder ook in deze tijd, moedige en
opgewekte mensen mogen zijn, die elkaar vreugde verschaffen
Dat in dezetijdvan macht en onmacht de christelijke hoop ons daadwerkelijk mag blijven bezielen
Gerechtigheid en verzoening overal waar mensen zijn, dichtbij en veraf,
in kerk en wereld
De Geest van verzoening met God en de mensen tussen arme enrijkelanden
Voor goede priesters en pastoraal bewogen leken, die op verantwoorde
wijze "het volk van God onderweg" van dienst kunnen zijn
Dat de rechten van de mens overal in de wereld erkend mogen worden
Voor onze kinderen, dat ze mogen opgroeien tot gave en eerlijke mensen
Voor wie in onze maatschappij geen kansen krijgen
Voor de gehandicapten: om erkenning en respect vanwege hun medemensen
Voor hen die verslagen zijn over het onrecht in de wereld: dat zij vertrouwen op God, die voor de verdrukten opkomt en het recht zal doen zegevieren
Voor het behoud en het herstel van werk en werkgelegenheid en een menswaardig bestaan voor allen in onze samenleving
Mogen allen - door alle leeftijden en verantwoordelijkheden heen - toch
steeds onderscheiden waar het op aan komt in deze wereld
Dat vrede en veiligheid in onze wereld gewaarborgd mogen worden door
de wijsheid van internationale verdragen
Voor allen die aan de kant moeten staan, omdat er geen werk voor hen is,
omdat ze ongeschikt geworden zijn om verantwoordelijkheid te dragen of
omdat ze minder begaafd zijn. Dat op aarde de juiste inzichten mogen doorbreken om de mensen van dit leed te verlossen
Voor alle kinderen dat ze opgroeien tot gave en eerlijke mensen
Voor alle mensen op leeftijd, dat ze in ons midden niet vereenzamen maar
met ons verbonden blijven
Dat Gods zegen mag rusten op het wereldwijde bezinningsproces over vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping
Moge God de landen en de volkeren van Oost- en West-Europa steunen in
het streven naar onderlinge vriendschap en steun
Jaarthema: "In de schaduw van God mag je wonen, op Hem mag je je verlaten, Hij is het die je bewaart" - naar psalm 91
Gebedsintentie: Voor Christus' naamgenoten in ons midden: vluchtelingen,
vreemden... Mogen zij nabijheid ondervinden
Dat wij elkaar een thuis mogen bieden
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Meerdere intenties hebben veranderingen binnen de kerk en van de plaats
van geloof binnen de wereld tot achtergrond. In 1971 geeft de intentie aan
dat men moeite heeft met groeiende polarisatie. Men bespeurt wellicht breuken als men in 1972 aan jongeren voorhoudt het verleden te eerbiedigen. De
intentie van 1974 is ontleend aan de bisschoppelijke vastenbrief. De intentie
van 1975 knoopt aan bij het thema van de verzoening van het Heilig Jaar.
In 1978 sluit men aan bij het bezoek van paus Paulus VI aan de Verenigde
Naties en een pleidooi voor mensenrechten. Het valt op dat vanaf 1980 geregeld aandacht gevraagd wordt voor groepen die aan de rand van de samenleving staan en die sociaal- economisch in een moeilijke situatie leven. Maatschappelijke noden staan nu meer in de belangstelling dan intern-kerkelijke
zaken. Werk en werkloosheid zijn thema's waarvan men aanneemt dat veel
bezoekers er rechtstreeks mee te maken hebben. De intentie van 1985 weerspiegelt de kernwapen-discussie en bepleit het vertrouwen in internationale
verdragen. In 1988 heeft men speciale aandacht voor ouderen, die ook maatschappelijk een grotere groep wordt. In 1989 sluit men aan bij het Conciliair
Proces en in 1990 bij de Duitse eenwording. In 1991 kiest men een bijbeltekst
als thema en gebruikt een deel van een Voorbede van H.Oosterhuis als gebedsintentie. De intentie van 1992 kan op meerdere zaken slaan. Gaat het om
de bedevaartgangers zelf? Gaat het om een verwijzing naar het probleem van
vereenzaming en individualisering? Of brengt men de situatie van allochtonen
in Nederland onder de aandacht? De intentie is multi-interpretabel.

Verkondiging
Zoals gezegd, hebben we te weinig preekschetsen of uitgewerkte preekteksten
om ons op basis daarvan een beeld te vormen van de thematieken die in de
verkondiging werden behandeld en van de ontwikkeling in de gepresenteerde
geloofsvoorstellingen. De weliswaar schaarse en veelal indirecte gegevens
doen echter vermoeden dat er een nauwe relatie was tussen de beschouwingen
in noveen- en gebedenboeken, de bijdragen in het periodiek en de Gerarduspreken. Dit vermoeden wordt versterkt door de wetenschap dat predikanten
en auteurs vaak dezelfde personen waren. De beschouwingen die op schrift
werden gezet, waren vermoedelijk neerslag van prediking en tevens vindplaats voor preekthema's. De predikanten ontleenden hun stof verder aan
hagiografische verhalen over Gerardus en instructies uit de katechismus. De
Gerarduspreektijdenslof of processie kon wel steunen op bijbelcitaten, maar
het was geen homilie vanuit bijbellezingen.
In het periodiek en de Kroniek werden soms de namen van predikanten
genoemd en incidenteel ook een preekthematiek (116). Na 1970 werden af
en toe gedeelten uit Gerarduspreken afgedrukt. Uit de schaarse gegevens vóór

192

1970 kunnen we afleiden dat men vermoedelijk themata koos die ontleend
waren aan de litanie-titels en aan hagiografie. In 1905 preekte pater Boomaars, auteur van een noveenboekje, tijdens het triduüm bij gelegenheid van
de heiligverklaring over Gerardus' streven naar vereniging met Gods Wil,
Gerardus' liefde tot het lijden en Gerardus' godsvrucht tot het H.Sacrament
(117). Ook in 1924 hield Boomaars de feestpreken tijdens het triduüm rond
de feestdag (118). In 1935 werd de openingspreek van het octaaf tijdens de
mis om acht uur 's morgens gehouden over Gerardus' meest kenmerkende
trek van zijn heiligheid, namelijk de onderwerping aan Gods H.Wil (119).
De preek op de feestdag handelde over Gerardus als een man "machtig in
werk en woord, voor God en het heele volk" ( 120). De preek op de slotzondag
handelde over "Gerardus' nederig leven en de hooge verheffing, welke hem
daarna is te beurt gevallen" (121). Vanaf 1948 was pater Van Liempd bedevaartleider en hoofdredacteur. Hij verzorgde vele preken (122). Omstreeks
1950 werd de preek tijdens de processie ook meerdere malen verzorgd door
jonge paters die aan het practicum deelnamen onder leiding van pater H.Borgert. Deze was een voorstander van christocentrische prediking (123). In de
periode 1970-1983 verzorgde pater J.Wetzels vaak de prediking voor bedevaartgroepen. Uit zijn persoonlijke notities hebben we een collectie preekschetsen kunnen inzien (124). Hieruit blijkt dat hij veel nadruk legde op het
belang van bidden en een regelmatige gebedspraktijk, waarin het rozenkransgebed een bijzondere plaats innam. Ook behandelde hij meerdere keren het
thema van de navolging van Gerardus in diens omgang met het lijden. Hij
gebruikte expliciet gedeelten uit de Gerardus-levensbeschrijving van J.Nabben (125). Wetzels' prediking kenmerkte zich door een traditionele woordkeus en een stijl die aan mensen voorschreef wat ze dienden te geloven en
te doen. Fragmenten of samenvattingen van preken van anderen werden soms
in het periodiek afgedrukt (126). Vanaf omstreeks 1979 verzorgde pater
E.Michielsen meerdere malen de preek. We hebben meerdere uitgewerkte
preekteksten van zijn hand mogen inzien (127). Hij knoopte aan bij motieven
die bedevaartgangers hadden voor hun bezoek en bij alledaagse ervaringen.
Hagiografische passages benutte hij spaarzaam. In dejaren tachtig overlegden
predikanten met elkaar en stelden een standaardtekst op voor een seizoen,
waar ieder op varieerde.
Het beperkte bronnenmateriaal laat niet veel conclusies toe. De preken
waren en bleven thematisch van opzet en gaven geen uitleg van bijbelverhalen. Tussen de schriftelijke devotie-ondersteunende materialen (te behandelen
in hoofdstuk 6) en de verkondiging lijkt een nauw verband te bestaan. Doorgaans werd de prediking verzorgd door een van de paters van de communiteit
van Wittem of ook door de geestelijk begeleider van een groep. De grootste
aandacht kreeg de prediking tijdens Lof en processie.
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Programmatische teksten in de pelgrimsboekjes
In het eerste Pelgrimsboekje van 1953 waren geen aparte instructieve of informatieve teksten opgenomen. In de uitgave van 1955 plaatste men op de binnenkant van de achterflap een reclametekst voor het tijdschrift. Dit werd in
de uitgave van 1958 herhaald. In de uitgave van 1961 stond op deze plaats
een gebed voor "Priester-, zuster-, broeder- en lekenapostel-roepingen". Dit
gebed was gericht tot Christus en startte vanuit de constatering dat de kerk
een groot tekort had aan priesters, zusters, broeders en lekenapostelen. Dit
tekort blokkeerde de wereldwijde activiteit van de kerk. Het gebed vervolgde
met de bede aan God de Vader om uit de parochie roepingen te bewerkstelligen. Roepingen werden geduid als Gods liefde voor de parochie en als bewijs
van de liefde van mensen voor God. Er werd gevraagd om voorzichtigheid
in het aanmerken van iets als roeping. Alleen God kon dit immers beslissen.
Roeping werd verder als een edelmoedig offer geduid.
In het Pelgrimsboekje van 1965 liet men dit gebed om roepingen achterwege. Op de binnenkant van de voorflap kwam nu een programmatische tekst
te staan, die aan de deelnemers van een bedevaart diende te verhelderen wat
een bedevaart was en hoe men die diende te houden en ervaren. Men gebruikte enkele metaforen voor de bedevaart. De bedevaart was als een levensreis,
die slechts zin had als ze onder Gods bescherming stond en in Zijn aanwezigheid werd voltrokken. Zo was God ook beschermend aanwezig bij de uittocht.
Zo is Christus aanwezig in de Kerk op haar weg doorheen de geschiedenis.
Christus wil ook individuele mensen begeleiden op hun levensweg, maar daar
moeten mensen ook voor openstaan. De bedevaart nu is een gelegenheid om
aan Christus een plaats te geven in ons leven. Het moet een "kernachtige samenvatting" (symbool) zijn van een leven waarin Christus centraal staat. Verondersteld wordt dat ieder al ervaren heeft dat Christus "Zijn genade en bescherming aan ons geeft op de voorspraak van Zijn dierbare heilige Gerardus". Doel van de bedevaart is het verkrijgen van Gods machtige zegen voor
onze eigen levensreis, voor het leven van dierbaren en voor het welzijn van
Kerk en wereld. Hiertoe houdt men de bedevaart ter ere van Gerardus en
voegt zijn voorbede en ons gebed samen. Beschermende aanwezigheid van
God en Christus vormen het centrale object.
In het boekje van 1971 neemt men opnieuw een programmatische tekst
op die tot de bedevaartgangers gericht is en hen nu rechtstreeks aanspreekt
met "U bent op bedevaart naar Wittem om Sint Gerardus te vereren". In constaterende vorm zegt men ook wat bedevaartgangers moeten doen: "U wilt
bidden voor uw eigen noden en die van anderen. Bidden met en als Sint Gerardus, zoals hij dit deed in navolging van de Heer". Vervolgens gaat men
in op de analogie van bedevaart en levensweg en op beider doel "op weg naar
de Heer". Tijdens het leven komen mensen veel leed tegen en in deze tijd van
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massa-media worden we geconfronteerd met leed van dichtbij en ver weg.
Dat moet een appel zijn om het gebedsperspectief uit te breiden tot het "leed
van heel de mensheid". Na deze vermaning om niet alleen voor het eigen
besloten kringetje te bidden volgt een tweede vermaning. Men moet niet alleen bidden maar tegelijk ook zelf iets doen om leed weg te nemen. Hiertoe
biedt Wittem de mogelijkheid tot steunverlening aan missies in Brazilië en
Suriname (project in het periodiek). Als doel van de bedevaart stelt men het
bidden voor eigen en andermans noden. De betekenis van bedevaart ligt ook
in het symboolkarakter voor het gehele leven dat op Christus gericht is. Men
wijst op de beperking van bedevaart en op de noodzakelijke aanvulling van
het gebed met actie.
In het boekje van 1977 neemt men de tekst uit 1971 ongewijzigd op. Achterin plaatst men nu een korte tekst over Gerardus en Gerardusverering. Er
worden enkele data gegeven over Gerardus' leven en zijn betekenis voor
tijdgenoten (bekering en hulp). De zalig- en heiligverklaring worden vermeld
waarna men afsluit met de stelling dat Gerardus over "heel de katholieke
wereld" bekend staat als groot wonderdoener en dat hij met name schutspatroon is van moeders. Opvallend zijn met name deze laatste vermeldingen.
HetPelgrimsboekje van 1986 plaatst eveneens een programmatische tekst
voorin en een korte levensschets van Gerardus achterin. De programmatische
tekst heeft het karakter van een overweging die aan de bedevaartgangers
wordt aangeboden. Voorop staan twee complementaire bewegingen: wegtrekken uit de vertrouwde omgeving en op zoek gaan naar Gods nabijheid. Deze
bewegingen worden vervolgens aangewezen in de Bijbel in een heilshistorische volgorde. Hierna volgen enkele opmerkingen over welke betekenissen
men aan een bedevaart dient te geven. Aan de uiterlijke handeling dient een
innerlijke openheid voor Gods Woord te beantwoorden. Bedevaart dient bekering te zijn tot God en medemensen. Het kan de ervaring geven van solidariteit in het lijden. Bedevaart wordt in analogie geplaatst met het leven op
zoek naar Gods nabijheid. In Wittem is Gerardus het concentratiepunt, maar
deze verwijst naar Christus. In Wittem zoeken en vinden mensen de helpende
nabijheid van Gerardus, die een teken is van Gods nabijheid en een oproep
om elkaar zo helpend nabij te zijn. Men sluit de beschouwing af met de verwijzing naar daadwerkelijke steun aan missieprojecten.
bi de levensschets vertolkt men de wijze waarop mensen vroeger en nu
tegen Gerardus aankijken. Mensen noemen hem wonderdoener, raadsman,
hulp, uitkomst. Als centrale titel neemt men "Volksheilige". Gerardus was
dat tijdens zijn leven in zijn land. Hij is dat nu over geheel de wereld. In deze
tekst drukt men uit dat Gerardus wordt ervaren als dichtbij en als volks.
Kort samengevat kunnen we de volgende accentverschuivingen constateren.
In 1965 benadrukt men de centrale plaats van Christus. In 1971 benadrukt
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men de band tussen bidden voor zichzelf en anderen en tussen bidden en
doen. In 1986 thematiseert men de relatie tussen uiterlijke handeling en innerlijke bekering. In al deze teksten biedt men aan de bedevaartgangers in kort
bestek een overzicht van de bijbelse achtergrond, de antropologische basis,
de inhoudelijke betekenis en de motieven van een bedevaart.

HOOFDSTUK 5
Het gezangrepertoire
Inleiding
Binnen het geheel van liturgische materialen nemen de gezangen een plaats
in, die als gelijkwaardig is te beschouwen aan de plaats van lezingen, gebeden,rituelehandelingen, preken en toespraken. In ons onderzoek lichten we
de gezangen hier extra uit en geven er méér aandacht aan, maar daarmee
willen we niet aangeven dat ze belangrijker zouden zijn dan andere liturgische
materialen. In de algemene inleiding hebben we onze keuze om de gezangen
bijzondere aandacht te geven verantwoord (1). We wijzen er nogmaals op
dat we de nadruk leggen op de tekstuele inhouden van de gezangen en slechts
summiere notities maken bij de melodieën. Zoals mag blijken, is deze keuze
ondermeer te onderbouwen met het gegeven dat het "eigene" van het pastorale aanbod te Wittem wat de gezangen betreft met name in het tekstuele deel
is te vinden. In de selectie van melodieën sluit men aan op repertoire dat
algemeen was en is in de r.k.-kerk in Nederland.
Binnen het geheel van gezangen kunnen we een aantal genres onderscheiden, die chronologisch een andere plaats innemen of thuishoren bij verschillende vieringen en contexten van gebruik. We hebben de gezangen onderscheiden naar taal (Latijn, Nederlands), naar thema en adres (tot Gerardus,
tot Maria, tot het H.Sacrament, tot de Triniteit, tot/over het H.Hart, over
Jezus' lijden, etc), naar beoogde gebruikscontext en tijdstip (onderweg, tijdens een viering ter plaatse, tijdens eucharistieviering, tijdens Lof en processie, tijdens gebedsviering, bij aankomst of afscheid, thuis, op school etc).
We hebben het hier alleen over gezangen, die samenzang of minstens deelname van allen beogen. We groeperen de weergave van de analyses van alle
gezangen hier naar genre en thematiek en komen dan tot de volgende indeling: Gerardusgezangen, Maria-gezangen, Sacramentsgezangen, twee lijdensgezangen en dank/afscheidslied, nederlandstalige bijbels geïnspireerde liturgische gezangen, Latijnse hymnes, ordinarium en proprium. Binnen deze indeling is de chronologie van opname en gebruik per gezang aangegeven.

5.1

Gerardusgezangen

Bij wijze van voorbeeld geven we korte analyses van drie Gerardusgezangen.
We hebben daarvoor een lied uitgekozen dat in 1893 werd gemaakt en aan
het begin van het repertoire staat, een lied dat sinds 1920 veelvuldig is gezongen en een lied dat tot op heden de jongste toevoeging aan het repertoire is
en omstreeks 1965 werd gemaakt. Met deze selectie menen we dat een verant-
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woorde chronologische en inhoudelijke spreiding is gemaakt. We geven vervolgens een samenvatting van de resultaten van de analyse van alle Gerardusliederen die te Wittem werden gebruikt. Zoals eerder gezegd zijn de volledige
analyses van gezangen en teksten in concept-vorm te raadplegen. Het pakket
is te omvangrijk om als bijlage bij dit proefschrift te worden opgenomen.
Overigens geven de hier opgenomen analyses naar methode, inhoud en resultaat een verantwoording van onze aanpak van het totale materiaal.

5.1.1

Drie analyses

Lof- en smeeklied Gerardus, vriend van Jezus
(zie Figuren 4-1 en 4-2)
Het genre "Lof- en Smeekliederen" was in Wittem al in gebruik toen in 1888 Gemens
Hofbauer werd zaligverklaard. Pater J.Haagh maakt een orgelbegeleiding bij een
"Lof- en Smeeklied tot den Zal. CMHofbauer" (2) Het genre "Feest- of jubelliederen" was eveneens bekend. Dezelfde pater Haagh maakte in 1909 een "Begeleiding
van het Hofbauerlied" (3). Beide genres werden ook toegepast in het geval van de
zalige en later heilige Gerardus Majella.
In 1893 werd dit lied voor het eerst gebruikt bij de viering naar aanleiding van
de zaligverklaring van Gerardus (4). De tekstschrijver is onbekend, maar komt vermoedelijk uit kringen van de redemptoristen. De melodie is van pater J.Haagh, zoals
blijkt uit een latere uitgave van 8 Gerardusliederen van zijn hand (5). In 1893 werden
tekst en melodie op een pamfletblaadje gedrukt en aan bezoekers van het triduüm
uitgedeeld (6). In 1925 werden tekst en melodie afgedrukt in het periodiek met de
vermelding dat het op een pamfletblaadje verkrijgbaar was bij de redactie (7). Na
1926 was de tekst van dit lied (althans vier van de zes strofen) samen met de tekst
van het Feestlied verkrijgbaar op een pamfletblaadje bij de redactie (8). De volledige
tekst van zes strofen was afgedrukt in een gebedenboekje van Overdinkel (9). Tekst
en melodie werden ook opgenomen in het Handboekje van de H.Familie (10). Drie
strofen van de tekst werden opgenomen in het gebedenboek H.Gerardus Majella.
Man naar Gods Hart (11). In de liedbundeltjes van omstreeks 1947 kwam de tekst
voor, maar nu met verwijzing naar een andere melodie (men paste dus contrafactuur
toe), die hoorde bij het (blijkbaar beter gekende) "Groóte Jozef, zoon van David"
(12). De oorspronkelijke melodie van Haagh werd niet meer gebruikt. In Ons Pelgrimsboekje van de groep van 's-Hertogenbosch werden vijf strofen gedrukt zonder
verdere melodievermelding (13). In de pelgrimsboekjes sinds 1953 werd het lied niet
meer opgenomen.
Het lied bestaat uit 6 strofen met elk vier tweedelige verzen in het rijmschema
AABB. Enkele malen treedt binnenrijm op en veelvuldig eindigenrijmwoordenop
een "t"-klank, hetgeen een stellig karakter geeft De zinsbouw doet gekunsteld aan.
Verbindingen worden vaak zonder voegwoorden gemaakt. Vele malen staan werkwoorden in de optatief-vorm. De strofen kennen de volgende formule-achtige op-
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bouw: U (Gerardus), die... doet/bent, luister/help/doe... voor ons. De communicatie
in het lied is gesloten en beweegt zich tussen zangers en Gerardus. Deze communica
tie wordt niet aan tijd en plaats verbonden. De richting van het zingend gebed is verti
caal.

Figuur 4-1

"Lof- en Smeeklied" (tekst/melodie), uit Het Sint Gerardusklokje
1925,150-151

LOF- EN SMEEKLIED
ter eere van den

H. Gerardus-Majella.

Ш

3=

3=

1.
0
G* - rar - dna, Vriend
2. Klein waartgein nw ei 3. Toon · beeld тал dal Teat
4. Die : naar ran de zoe ·
б. Vuur · ge min«naar van
β.
O Ge - rar - dna, hoor

S

таа
Je · ana,
gen
oo - gen,
тег - trou - wen
te
гоц · we
Uw
Je - «na
die ' be - den-

fct=±

3CZ?C
-+--S
En-gel ran aw prfl-lejengd, Di» in al - le
Groot in'tal-ziend oog ran God, Voor nw Heer zocht
Dat da ber-gen celfa тег-zet, Dat in itorm en
Die D 't bar- te had ge-roofd, Wien ge ala kind de
In het hei-lig Sa-ara-ment. Die op aar-de
Op Uw hoo-gen he-mel-troon, Spreid door gun-eten

ЗП

1.
2.
3.
4.
5.
β.

m
1.
2.
3.
4.
5.
6.

τ—τ

3=J£

3=~
-*—w-η-

le-Tenattanden Hebt ge-aohit-terd door nw deugd;
gö de glo-rie,Voor U iel-теп smaad en «pot;
nood-ge - Щ - da Uit den dood en d'ai-grond redt.
blan-ke Ie-He U-wer kniaohheid had be-loofd.
de Ter-rak-king Vanden he- mei hebt ge-kend.
en door wond'ren Ook тоог one nw maoht ten toon.

199

Figuur 4-1

"Lof- en Smeeklied" (tekst/melodie) uit Het Sint
Gerardusklokje 1925,150-151
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Figuur 4-2

Melodie-notatie bij "Groóte Jozef, zoon van David", compositie
J.Haagh, uit Handboekje H.Familie, nr.84
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De oorspronkelijke melodie bestaat uit vier zinnen, die qua bouw en ritme veel
op elkaar lijken. De ambitus is een sext met een uitbreiding aan het einde. De melodie
maakt veelvuldig gebruik van harmonische stappen en lijkt gebouwd op een eenvoudig en voorspelbaar harmonisch schema. Vanwege de melodie zijn er meerdere
woordsamentrekkingen nodig. Verdere bindingen tussen tekst en melodie zijn er
weinig.
De verwijzing naar de melodie bij "Groóte Jozef, zoon van David" is niet eenduidig. Deze tekst werd op meerdere melodieën gezongen. In het Handboekje van de
H.Familie staat bij deze tekst een melodie van dezelfde pater J.Haagh afgedrukt (14).
Deze melodie bestaat uit vijf zinnen met een regelmatige opbouw van voor- en nazin.
De zinnen eindigen telkens met een rustteken. De vijfde zin is een uitbreiding of
herhaling en functioneert als refrein. De ambitus is een octaaf met een uitbreidingstoon. Ook deze melodie lijkt opgebouwd vanuit een voorspelbaar harmonisch schema.
Banden tussen tekst en melodie zijn er nauwelijks.
We vatten kort samen welke geloofsvoorstellingen we in deze liedtekst aantreffen.
God wordt tegenover de mens geplaatst. Hij ziet alles en legt andere maatstaven aan
dan mensen. God is de Heer aan wiens glorie Gerardus bijdraagt God beloont hem
daarvoor. Nadat mensen hebben overwonnen, dat wil zeggen: het leven succesvol
hebben doorstaan, komen ze in het "zalig Vaderhuis", daar waar leven "in het hart
van God" is.
Van Gerardus wordt gezegd dat hij "Vriend van Jezus" is, dat hij een "vuur'ge
minnaar" is van "uw Jezus in het heilig Sacrament". In relatie tot het mensenleven,
dat als een geheel van strijden en lijden wordt getypeerd, duidt men het kruis als een
teken van overwinning. Jezus komt met name ter sprake met betrekking tot zijn kruisdood en tot de eucharistische aanwezigheid.
Maria komt ter sprake in relatie tot de devotionele relatie die Gerardus met haar
had. Ze wordt "zoete Vrouwe" genoemd en aan haar draagt Gerardus zijn "kuischheid" als een "blanke lelie" op.
Van Gerardus worden vooral zijn deugden en devoties genoemd. Hij was nederig
en is door God hoog verheven. Hij zetelt nu op een "hoogen hemeltroon", heeft macht
en kan die laten blijken door gunsten en wonderen. Hij is een geslaagd gelovige, die
de levensstrijd gewonnen heeft. Als zodanig is hij een voorbeeld ter navolging en
tevens is hij een helper van mensen bij hun poging in de hemel te komen.
De kerk wordt als zodanig niet genoemd, maar meerdere beelden verwijzen er
naar. Te wijzen valt op de stralenkrans der heiligen, de lofzang, de devoties tot het
heilig Sacrament en Maria, de overwinning door het kruis en de verschillende deugden.
De mens wordt geschilderd tegenover God. De mens schiet tekort en heeft hulp
nodig. Om in de hemel te komen dient de mens tijdens zijn leven de zonde te overwinnen. Dat kan door deugden en devoties te beoefenen en aldus genademiddelen
te verwerven. Het leven bestaat uit leed en smart die doorstaan moeten worden en
uit "zingenot" waarvan men vluchten moet. De mens moet zich op God richten, niet
op het schepsel en hij moet niet hoogmoedig zijn.
De wereld komt slechts in abstracte zin ter sprake. Het is een tijdelijke plaats waar
mensen hun levensstrijd voeren. Het is een ruimte die bedreigend is voor het zieleheil.
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Wereld staat tegenover hemel. Deze tegenstelling wordt in het gehele lied in verticale
beelden uitgewerkt en heeft ook betrekking op de relatie tussen God, Gerardus en
mensen.
Figuur 5

"Feestlied" (tekst/melodie) uit Het Sita Gerardusklokje 1926,
150-151
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Figuur 5

"Feestlied" (tekst/melodie) uit Het Sint Gerardus
klokje 1926,150-151
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Feestlied Gerardus, heil'ge broeder (zie Figuur 5)
EHtUed was vóór 1911 in gebruik, getuige het feit dat het is afgedrukt inde collectie
Gezangen onzer broederschappen van J.Bogaerts (15). Het is omstreeks 1904 of
enkele jaren later gemaakt, aangezien de tekst duidelijk verwijst naar Gerardus als
heilige. De tekstschrijver is onbekend, maar zal opnieuw vermoedelijk gezocht moeten worden in kringen van redemptoristen. Het lied kende geen originele melodie.
De tekst werd gemaakt bij de melodie van "Aan U o koning der eeuwen". We hebben
met een contrafact van doen.
Het lied is opgenomen in de bundel van Bogaerts uit 1911. Tekst en melodie werden afgedrukt in het periodiek (16) en de liedtekst was tesamen met het Lof- en
Smeeklied op een pamfletbriefje verkrijgbaar bij de redactie van het periodiek. Vervolgens verscheen de tekst van het lied in verschillende noveenboekjes, in de liedbundeltjes omstreeks 1947, in de programma-boekjes van de verschillende grotere bedevaartgroepen en tenslotte ook in de verschillende pelgrimsboekjes sinds 1953. Terwijl
in 1926 in het periodiek nog werd gesteld dat het Lof- en Smeeklied hèt Gerarduslied
bij uitstek was (17), werd deze leidende rol zeker na 1953 overgenomen door het
Feestüed (18).
Er zijn enkele tekstversies bekend van dit lied. Er is de versie die in 1911 door
Bogaerts werd gebruikt en die ook in 1926 in het periodiek verscheen. Er is een duidelijk afwijkende versie die door Grijpink in 1934 in zijn noveenboekje werd opgenomen (19). Er is een derde versie, die vooral na 1946 werd gebruikt en die inhoudelijk
de meeste verwantschap vertoont met de versie van 1911 (20).
De tekst bestaat uit drie strofen van elk 8 regels, terwijl de 7e en 8e regel herhaald
worden. Twee regels vormen samen een zin(sdeel). Hetrijmschemais AABB(B).
De tekst is aangepast aan de melodiestructuur. Er komen veel woordsamentrekkingen
voor. Op enkele zinnen na bestaat het hele lied uit korte hoofdzinnen, hetgeen een
stellig karakter geeft. De hoofdzinnen vertonen geregeld parallellen in vorm en gedachte, waardoor er weinig vaart zit in de handeling die de tekst beschrijft. De strofen
zijn chronologisch opgebouwd. Het startpunt ligt bij Gerardus' opname in de hemelse
hiërarchie en het eindpunt ligt in de opname van de zangers in de hemel. De communicatie is gesloten en speelt zich af tussen U en wij, Gerardus en zangers. Werkwoorden staan in de tegenwoordige en toekomstige tijd en handelen over leven hier op
aarde en het in de hemel zijn. De voornaamste actie is het lofzingen. Het lied doet
wat het bezingt, in het zingen van dit lied voltrekt men de lofzang, waarover de liedtekst spreekt.
De melodie is afkomstig van het slotlied van de Piuscantate, die in 1871 door
H.Schaepman werd gedicht en door J.Verhulst getoonzet (21). Dit lied "Aan U o
koning der eeuwen" handelde in deze cantate over de paus en gaf uiting aan de ultramontaanse gevoelens van Nederlandse katholieken. Het werd een van de lijfliederen
van katholieken in het laatste kwart van de negentiende eeuw en de melodie werd
meerdere malen voor contrafactuur gebruikt (22). Het bed werd later als lofzang aan
Christus koning geduid en bleef in het repertoire als strijdbaar getuigenis van een
ultramontaans katholicisme. De melodie van Verhulst bestaat uit 5 zinnen met vooren nazinnen van gelijke lengte en met veelvuldig dezelfde interval- en ritmeschema's.
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De vijfde zin is een variant van de vierde en de tweede zin is een variant van de eerste. De zinnen vertonen aldus het schema AAB CC. De ambitus is een octaaf met een
uitbreidingsnoot in de slotzin. De melodie verloopt diatonisch, kent geen chromatiek,
maar wel meerdere voorhoudingen. Opnieuw lijkt de melodie opgebouwd vanuit een
voorspelbaar harmonisch patroon. Hetritmeis tweedelig en kent weinig variatie.
Melodiebouw en ritme lopen parallel. De melodie-notatie in Figuur 5 wijkt op twee
plaatsen iets af van de gangbare notatie in diverse landelijke bundels (regel 4: des-c-cbes in plaats van des-c-c-des; regel 10 tweede maat: es-g-as-c-bes in plaats van es-asbes-c-bes). Zijn dit drukfouten of lokale varianten? De afwijking in regel 4 lijkt een
drukfout te zijn. De afwijking in regel 10 treffen we identiek aan in onder andere
K.Feij, Liederkrans ter eere van het H.Hart, Bergen op Zoom 1922, nr.2. Het kan
hier gaan om een variant.
Als we kort de gepresenteerde geloofsvoorstellingen nagaan, krijgen we het volgende beeld. We houden daarbij ook rekening met de verschillende tekstversies.
Er wordt een hemeldécor geschilderd waarin God als feodaal koning van een
hiërarchie zetelt. Hij schenkt aan Gerardus de gloriekroon (vgl. Jes.62,3; lTess.2,19;
lPetr.5,4) en verheft hem daarmee. Jezus, de heilige Geest, Maria, andere heiligen
en de kerk worden niet genoemd.
Gerardus is in dubbele zin verheven: van aarde naar de hemel, van nederig naar
hoog. Hij is een geslaagd gelovige en draagt de tekens van overwinning ("gloriekroon", "lichtglans"). Voor hem wordt een lofzang aangeheven door engelen in de
hemel en door de zangers hier op aarde. Hij is bemiddelaar tussen God (hemelse
gaven, hulp, wonderen) en mensen. Hij luistert, hoort, helpt en bemiddelt. Hij heeft
bereikt hetgeen mensen willen bereiken: de hemel. In de versie van Bogaerts uit 1911
wordt God de bron van wondermacht genoemd en is Gerardus bemiddelaar daarvan.
In de andere versies wordt aan Gerardus wondermacht toegeschreven.
In de versie van Grijpinkuit 1934 wordt "Christus' Kerk" genoemd. In de andere
versies is er wel een verwijzing naar vele andere Gerardusvereerders die de lofzang
mee aanheffen, maar de term kerk wordt niet gebruikt.
Het leven van de mens krijgt zijn zin vanuit de hemelverwachting. In het aardse
leven heeft de mens hulp en troost nodig. Het lied is een lofzang die gericht is op
het krijgen van dusdanige hulp dat men in de hemel komt en daar de lofzang kan
voortzetten. Er is sprake van een tamelijk anoniem en tijdloos mensbeeld en van een
grote menigte Gerardusvereerders, die passief uitzien naar troost, hulp en kracht.
Aarde en hemel worden verticaal tegenover elkaar gedacht. Enige verdere aanduiding omtrent het wereldbeeld is er niet. Deze verticalerichtingis in de versie van
Grijpink enigszins afgezwakt o.a. door het hemeldécor sober te schetsen en de verwijzing naar andere mensen en de kerk in te voegen.
Het Feestlied verwijst naar de feestdag van Gerardus, naar de permanente lofzang,
naar de overwinning van Gerardus en de hemelse bekroning daarvan. Het lied werd
en wordt steeds gebruikt als bedevaartgroepen op bezoek waren in Wittern en aldus
geeft het de betekenis "feest van Gerardus" aan een dergelijk bedevaartbezoek.
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Lied van Gods goedheid en Sint Gerardus
Jezus Christus werd een mens (zie Figuren 6-1 en 6-2)

Figuur 6-1
Jezus Christus werd een mens
Heeft Zijn God met ons verbonden;
Sloeg een brug van 't Leven uit
Naar de dood waarin wij stonden.
Door Zijn lijden en Zijn dood
Maakte Hij de mens weer groot, (bis)

Vele mensen koos Hij uh
Om dit teken door te geven.
Ook Gerardus greep Hij aan
ons te zeggen: God is Leven I
Door Gerardus weten wij:
Onze God is zeer nabij! (bis)

Jezus riep Zijn volk bijeen
Om tot hen Zijn woord te spreken
Daar Hij onze doofheid kent,
Gaf Hij ons Zijn levensteken
Door Zijn lijden en Zijn dood
Maakte Hij de mens weer groot, (bis)

Wij verstaan Gods wegen niet,
Omdat wij het hart vaak sluiten.
Hij wijst ons Gerardus aan
In de wereld, toch erbuiten:
Want Gerardus houdt ons voor
Hoe te leven naar Gods woord, (bis)

In 1965 werd dit lied in gebruik genomen (23). De tekst is van A.Meijer, die in 1965
student was te Wittern (24). In opdracht van de bedevaart leiding en redactie te Wittern schreef hij enkele nieuwe Gerardus-liedteksten en de redactie maakte daar een
keuze uit ter plaatsing in het Pelgrimsboekje van 1965 (25). Het gezang is sindsdien
in het repertoire gebleven. In 1965 werden meerdere liederen vervangen door nieuwe
teksten op bekende melodieën. Dit lied kwam in de plaats van "Sint Gerardus, Jezus'
minnaar" en werd op de melodie gezet van het Marialied "Lieve Moeder van de Heer"
(26).
De tekst bestaat uit 4 strofen met elk 6 regels, die 3 zinnen vormen en met herhaling van de laatste zin. Het rijmschema is AAB(B). In de tekst spreken zangers tot
zichzelf en vertellen over God, Jezus, Gerardus, uitgekozen mensen, mensen die
"doof zijn. Tot die laatste categorie rekenen de zangers van dit lied zichzelf. De vier
strofen zijn in een logische volgorde opgezet In de eerste en derde strofe is sprake
van verbindingen tussen God en mens. In de tweede en vierde strofe is sprake van
mensen die "doof zijn of hun "hart sluiten". De tekst beoogt een transformatie van
mensen van "doof naar "horend" in antwoord op Gods goedheid om een brug te
maken tussen God en mensen.
De melodie van "Lieve Moeder van de Heer" werd voor meerdere teksten gebruikt. Het was trouwens zelf ook een contrafact op een enigszins gewijzigde melodie
van "Grosser Gott, wir loben Dich" (27). Van deze melodie zijn overigens meerdere
varianten in gebruik (geweest). Het lied "Sint Gerardus Jezus' minnaar" was op deze
melodie gezet en het "Lied van Gods goedheid", dat in de plaats kwam daarvan, bewaarde continuïteit in de melodie. Deze melodie bestaat uit 4 zinnen die paarsgewijs
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worden herhaald. De vorm is AABB. De zinnen zijn identiek qua ritme en lengte.
De ambitus is een septiem, maar het melos beweegt zich grotendeels binnen een
kwint (tonica - dominant). Het harmonisch patroon is eenvoudig, er zijn geen modulaties en het melos is diatonisch opgebouwd. Er komen geen grote intervallen voor.
Hetritmeis in een driedelige maat gezet, waarbij steeds de volgorde lang - kort wordt
aangehouden (hetzij door een lange en een korte noot, hetzij door twee gebonden
noten met een losse korte noot) en aldus het metrum van de trochee wordt voorgegeven.
Figuur 6-2

Melodie "Lieve Moeder van de Heer" uit Handboekje
H.Familie, nr.55
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Uit het feit dat deze melodie geregeld werd gebruikt voor contrafactuur volgt al een
geringe binding tussen tekst en melodie (of positief gezegd: eenraimetoepasbaarheid). De melodie draagt echter bouwstenen voor de tekst aan: overgebonden noten
worden vaak tot melisma' s, herhaling van de slotzin vraagt om een soort refrein, het
ritme vraagt om een regelmatig metrum in trochee- vorm. De melodie structureert
de tekst.
Als we de geloofsvoorstellingen die dit lied presenteert kort samenvatten, kunnen
we eerst de logische lijn van de tekst volgen. In de eerste strofe is sprake van een
kloof tussen God en mens die wordt overbrugd door de menswording in Jezus. In
de tweede strofe is sprake van Jezus' verkondiging in woord en teken. In de derde
strofe wordt gesproken over mensen die door Jezus zijn uitgekozen om zijn boodschap en tekenen door te geven en daar hoort Gerardus bij. In de vierde strofe wordt
opnieuw (evenals in strofe 2) het probleem gesteld van mensen die "doof zijn voor
Gods woord en die hun "hart sluiten" (vgl. Jes.6,9-10), maar Gerardus wordt hier
als oplossing aangeboden: hij doet voor hoe men naar Gods woord leven moet (en
zo de band tussen God en mens vanuit de mens cultiveren moet) en biedt hulp om
dit te doen.
God is goed, want hij zoekt contact met mensen. Hij doet dat in Jezus. God is
leven tegenover de dood waarin mensen staan. God is kenbaar in zijn Woord.
Jezus is de mensgeworden God, is aldus een brug tussen God en mens, hij verbindt
dood en leven, hij verheft de mens naar God en leven. Jezus verkondigt, verzamelt
mensen, roept hen en kiest mensen uit. Omdat mensen doof zijn voor zijn boodschap
geeft hij tekens en met name zichzelf.
Gerardus (die in dit lied pas in de derde strofe ter sprake komt) is een van de vele
mensen die door Jezus zijn uitgekozen ("aangegrepen"). Hij is een medium van Jezus'
verkondiging en een teken van Gods nabijheid. Hij is het voorbeeld van een levenswijze die antwoord is op Gods woord en hij helpt mensen om ook zo te leven.
In directe termen wordt mets gezegd over de heilige Geest, Maria en de kerk. We
mogen echter in de beschrijving van de verkondiging van Jezus (verkondigen, verzamelen, roepen, uitkiezen) een verwijzing zien naar kerkvorming.
Mensen starten in dit lied vanuit een breuk met God. Ze staan in de dood. Deze
breuk wordt hersteld door Jezus. De oproep van Jezus aan de mensen om naar Gods
woord te leven komt bij de meeste mensen niet aan. Deze situatie in Jezus ' tijd wordt
in het lied ook toegepast op de mensen die dit lied zingen. De doofheid van mensen
wordt door Jezus met tekenen genezen. Er zijn ook mensen die uitgekozen worden
en gehoor geven en deze zijn vervolgens als verkondigers en tekens aan anderen
gegeven. Daar hoort Gerardus bij. Hij is (evenals andere uitgekozenen=verkondigers
en heiligen) voortzetting van Gods goedheid, van Jezus' boodschap, van de oproep
aan mensen. Hij is tevens helper.
Het lied parafraseert de heilsgeschiedenis in enkele stappen en past deze toe op
mensen van deze tijd. Veel bijbelteksten klinken door in deze gezangtekst. "Doof
zijn is een eigenschap die mensen nu ook hebben. De concrete wereld waarin mensen
leven, is afwezig in dit lied. Het gaat om een proces van gehoor geven aan Gods
geloofsoproep en dit lijkt een individueel proces te zijn. Het lied handelt in eerste
instantie over de relatie tussen God en mensen en binnen dat kader wordt Gerardus
ter sprake gebracht Er worden geen deugden of devoties aangeprezen. De Gerardus-
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devotie lijkt te worden verstaan als een wijze om van Gerardus te leren hoe men Gods
woord kan horen en doen. Gods woord wordt in dit lied in de dubbele betekenis van
verkondiging van het Evangelie (vgl. Mei,14-15) en apostolische prediking (vgL
lTess.2,13) gebruikt.

5.12

Samenvatting van de analyses van Gerardusliederen

Repertoire. In het gezamenlijke repertoire dat te Wittern werd gebruikt waren
er in de periode sinds 1893 in het totaal negen Gerardusliederen. Daarnaast
bestonden er nog enkele andere Gerardusliederen, die door enkele groepen
werden gebruikt of die in andere collecties voorkwamen. Van de negen geza
menlijk gebruikte liederen zijn er twee waarvan we de auteur kennen. Zeven

Figuur 7

Pamfletbriefje "Jubellied" 1943

1893

1ТТПРТТТСГ»

1943
JUBELLIED
ter eere van S. Gerardus.

God, die Uwe zaal'gen tooit
met den glans van hcmclluister,
tot een licht op 't levenspad
en een leid-sterin het duister.
Groóte God, U prijzen wij
op Gerardus' jubeltij !
Nu Alfonsus' trouwe Zoon
op het altaar is verheven,
laat ons door dit feestbetoon
God den Heer de glorie geven.
Groóte God, U eeren wij
op Gerardus' jubeltij !
God, gij wilt ons hulp en troost
door Gerardus' voorspraak schenken.
Blijf in droeven oorlogsnood
ons, uw biddend volk, gedenken.
Groóte God, U danken wij
op Gerardus' jubeltij !
De oefeningen van bet Triduüm zijn 's avonds om ó uui.
VRIJDAG om half 10 uur plechtige Hoogtnis.
ZONDAG om half 9 uur feestpreek. kwart voor tien uui
plechtige Hoogmis. Om 3 uur Pontificale sluiting door
Mgr. BUCfCX, Pauselijke zegen en Te Deurn.
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van de negen liederen zijn contrafacten en de andere twee werden weldra ook
op andere melodieën gezongen. De eigenheid ligt dus in de tekst en niet in
de melodieën. Meerdere originele melodieën bij Gerardusliedteksten van de
hand van o.a. pater J.Haagh en broeder Anselmus werden in Wittem niet
(gezamenlijk) gebruikt. Overigens waren er meerdere Gerardusgezangen in
omloop en opgenomen in verschillende liedbundels van lokaal of landelijk
belang, die men in Wittem niet gebruikte. We laten deze hier buiten beschouwing.
Slechts de te Wittem gebruikte liederen zetten we met hun titel en beginregel achter elkaar. We hanteren de volgorde van (vermoedelijke) opname
in het repertoire en geven aan gedurende welke periode ze werden gebruikt
en in welke boekjes ze beschikbaar waren.
1.
Lof- en smeeklied O Gerardus, vriend van Jezus: 1893 in het repertoire tot omstreeks 1953, sinds 1947 als contrafact. Zie analyse.
2.
Feestlied Gerardus, heil'ge broeder, contrafact, ±1904 in het repertoire, met name sinds 1926 veel gebruikt en na 1953 het dominante
Gerarduslied te Wittem. Zie analyse.
3.
Aan U een lied, tot U een beê: in 1911 opgenomen in Bogaerts'
Gezangen onzer broederschappen, in 1913 opgenomen in Haagh's
VIII liederen ter eere van den H.Gerardus Majella; in een van de
liedbundeltjes rond 1947 is de tekst opgenomen, evenals in het programma van de bedevaartgroep van Roosendaal uit 1948. In Van
Grinsven's Ons Pelgrimsboekje voor de groep van Den Bosch e.o.
staat de tekst afgedrukt met melodieverwijzing "Wijze: Een lied voor
U" (28). In 1953 werd het lied niet opgenomen in het gezamenlijke
repertoire. De melodie van dit lied is vermoedelijk van Haagh. Deze
melodie werd ook gebruikt bij een Marialied "Een lied van U, een
lied voor U1' (29). Vermoedelijk is de Gerardustekst van later datum,
dus een contrafact.
4.
Jubellied ter eere van S.Gerardus 1893-1943 God die Uwe Zaal'gen tooit dit is een gelegenheidslied dat gebruikt werd tijdens de
viering van het jubileum van de 50-jarige zaligverklaring. Het komt
alleen voor op een voor die gelegenheid gedrukt pamfletbriefje (30).
Sindsdien is het waarschijnlijk niet meer gebruikt. De tekst is in 1943
geschreven op de melodie van "Lieve Moeder van de Heer". Zie
Figuur 7.
5.
Dringend gebed Wij zingen U ter eer. in 1953 werd deze tekst
opgenomen in het Pelgrimsboekje en bleef in het repertoire tot en
met het boekje uit 1961, dus tot 1965. Het is een contrafact op de
melodie van "Gebenedijd zijt gij", een lied met tekst van G.Gezelle
en muziek van A.Hamers, dat opgenomen was in A.Hamers' Psalterke (31).
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6.

7.

8.

9.

Smeeklied Gerardus, zie wij knielen: werd in 1953 opgenomen in
het repertoire en de tekst was beschikbaar in de pelgrimsboekjes tot
1965. In deze periode werd het gezongen als contrafact op de melo
die van "U Rozenkrans bemin ik". Dit laatste was een lied dat veel
vuldig voor contrafactuur werd gebruikt en was opgenomen in Bogaerts' Gezangen onzer broederschappen, in Haagh's VIIIliederen
stond een enigszins verwante tekst "O Gerardus, zie wij knielen" op
melodie van Haagh. Deze tekst, die er dus in 1913 was, diende wel
licht als bron. De bijbehorende melodie werd niet gebruikt te Wittem.
Van Grinsven's Ons Pelgrimsboekje biedt de tekst "O Gerardus, zie
wij knielen" met melodieverwijzing "O Gij schone, die de krone"
(32).
Sint Gerardus, Jezus' тіпаат Wonderdoener dezer eeuw: in Van
Grinsven' s Ons Pelgrimsboekje staat een oudere versie "O Gerardus,
vuur'ge minnaar" met melodieverwijzing "HJozef, trouwe hoeder"
(33).In 1953 werd een licht gewijzigde tekst opgenomen in het reper
toire van de pelgrimsboekjes met melodieverwijzing "Lieve Moeder
van de Heer". Vanaf 1965 werd het niet meer gebruikt.
Lied van Gods goedheid en Sint Gerardus Jezus Christus werd
een mens: in 1965 in het repertoire opgenomen ter vervanging van
het vorige lied, waarbij op dezelfde melodie een contrafact werd
gemaakt. Zie analyse.
Lied van vertrouwen Heer, uit wiens hand wij het leven ontvingen:
tekst van A.Meijer, in 1965 opgenomen in het repertoire van pel
grimsboekjes tot 1986. Contrafact op de melodie van het sacrament
slied "Looft Uwe God".

We zien dat er in de periode 1953-1965 een viertal Gerardusliederen in ge
bruik was (nrs.2,5,6 en 7). Drie van deze liederen werden na 1965 niet meer
gebruikt (nrs. 5,6 en 7). Er kwamen twee nieuwe teksten voor in de plaats
(nrs. 8 en 9). ш de periode 1965-1986 waren er zo drie Gerardusliederen in
het repertoire (nrs. 2,8 en 9). Sinds 1986 zijn er nog twee liederen over (nrs.
2 en 8).
Buiten dit repertoire van Wittem, waren er nog meer nederlandstalige
Gerardusliederen. In vele gevallen weken de tekstinhouden niet sterk af van
hetgeen de te Wittem gebruikte liederen aanboden. Naast de veelvuldig voor
komende praktijk van contrafactuur bestonden er ook enkele melodieën die
speciaal bij een Gerardustekst waren gecomponeerd (34).
De scheppingsperiodes van deze liederen liggen vooral rond 1893-1920
en omstreeks 1965. Tussen 1920 en 1965 werden verschillende oudere teksten
bewerkt en op bekende melodieën gezet. De uitgave van een pelgrimsboekje
in 1953 vormde een belangrijke aanzet daartoe.
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In de pelgrimsboekjes sinds 1953 stonden de Gerardusliederen aanvankelijk verspreid geordend naar het tijdstip van gebruik (tijdens de processie met
name) en vanaf 1965 met de andere gezangen helemaal achterin het pelgrimsboekje. In de programmaboekjes van de bedevaartgroepen uit de periode
1947-1953 worden de gezangen geplaatst in de volgorde van gebruik tijdens
de bedevaartdag. De volgorde van gezangen voor Lof en processie wordt
medebepaald door de heilshiërarchie. Sacramentsgezangen staan voorop, dan
volgen Maria-liederen en tot slotkomen Gerardusliederen. Toen na 1965 de
aandacht meer naar de eucharistieviering verschoven werd en er verschillende
gezangen kwamen die als volkszang dienden te functioneren tijdens de eucharistieviering, werd het gezangrepertoire gezamenlijk achterin het boekje geplaatst en kwamen de gezangen voor de eucharistieviering voor de devotieliederen te staan. De devotieliederen werden niet alleen gereduceerd in aantal
maar ook achteraan geplaatst. Deze indeling strookte niet geheel met de feitelijke liturgische gebruikspraktijk, waarin de devotieliederen met name tijdens
Lof en processie een belangrijke plaats in bleven nemen. De overgebleven
Gerardusliederen werden sinds 1965 ook gebruikt aan het einde van eucharistievieringen en niet alleen tijdens gebedsvieringen, Lof en processie.
Tekst- en melodiestructuur. Wat de tekststructuur betreft kunnen we een cesuur maken in 1965. De teksten die daarvoor geschreven zijn, dragen de volgende kenmerken: ze zijn rechtstreeks gericht tot Gerardus; ze bevatten doorgaans een refrein maar zijn verder gesloten qua verhaalstructuur; ze zijn vaak
opgebouwd in de vorm van raamvertellingen waarbinnen hagiografische
thema's genoemd worden; ze doen wat ze bezingen, namelijk lofprijzen,
smeken en danken; ze zijn opgesteld in de vorm van een gezongen gebed van
vereerders die Gerardus' directe nabijheid ervaren; ze zijn door woordsamentrekkingen en korte, losse zinnen gebonden aan een voorgegeven melodie;
ze hebben een regelmatig metrum aangepast aan het regelmatige ritme van
melodieën. De twee gezangen die in 1965 in het repertoire zijn opgenomen,
wijken af van bepaalde kenmerken. Ze zijn niet rechtstreeks tot Gerardus
gericht, maar vertellen de zangers en luisteraars iets "over" God, Jezus, geloven. Ze zijn verkondiging en daarbinnen komt Gerardus ook ter sprake. Ze
kennen een progressieve lijn in het verhaal en geen inclusio. Ze vermelden
nauwelijks hagiografische themata. Ze doen niet wat ze bezingen, maar roepen op en geven een verhandeling. Vooral omwille van de eisen die contrafactuur stelt kenmerken ze zich door regelmatig metrum en noodzakelijk
refrein. Deze andere tekststructuur sinds 1965 verwijst ook naar andere inhouden en naar een andere visie op plaats, betekenis en inhoud van gezangen.
De gebruikte melodieën komen voor het grootste deel uit het bestaande
repertoire van Maria-liederen. Contrafactuur overheerst. De band tussen tekst
en melodie is gering. De melodieën kennen veelal een tweedelige liedvorm
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met geregelde herhaling van motieven. Het melos lijkt opgebouwd vanuit
een voorspelbaar harmonisch patroon. Modulaties en chromatiek komen
nauwelijks voor. De intervallen zijn veelal klein. De ambitus gaat een octaaf
meestal niet te buiten. Ritmische patronen vertonen weinig variatie en kennen
een grote regelmaat. Tweedeligritmeoverheerst, hetgeen te maken kan hebben met de functie van de gezangen tijdens de processie. Herhaling van de
slotzin met een kleine variant zorgt voor afsluiting. Aan de melodie-structuur
verandert in 1965 niets aangezien men teruggrijpt op bestaande melodieën.
Dit verzekert snelle opname van nieuwe teksten in het repertoire. De band
met het verleden wordt in melodieën vast gehouden, ten dele ook omdat er
geen nieuwe melodieën voorhanden waren. Terwijl teksten inhoudelijk veranderen, blijven melodieën met de connotaties van hun herkomst continuïteit
bieden.
Geloofsvoorstellingen. We kunnen stellen, dat de liedteksten uit de periode
tot 1965 onderling veel overeenkomsten hebben. Bepaalde gegevens keren
telkens terug en diverse woordcombinaties (zoals: Gerardus vriend van Jezus;
hoog verheven) keren telkens terug. In verschillende varianten met eigen
accenten putten deze liedteksten uit hetzelfde reservoir van hagiografische
themata.
In de gezangen tot 1965 overheerst het beeld van God als koning, alleenheerser aan het hoofd van een hemelse biërachie, ver van de mensen af, buiten
de wereld en de geschiedenis. Er is sprake van een vooraf vaststaand plan
van God met mens en wereld. Dit godsbeeld klinkt ook na 1965 door, aangezien het Feestlied in gebruik blijft en zelfs een soort symboollied geworden
is van de Gerardusdevotie te Wittern. De strijdbare en triomfalistisch-ultramontaanse context van de melodie bij het Feestlied onderstreept deze statische en monarchale godsvoorstelling. De twee gezangen uit 1965 wijzen juist
met nadruk op de band tussen God en mensen, die tot uiting komt in de heilsgeschiedenis, in Jezus, in Gods trouw en oproep, in Gods nabijheid en goedheid in Jezus en mensen die door hem zijn geroepen. In de Gerardusliederen
tot 1965 wordt God niet rechtstreeks aangesproken maar blijft in een hemels
décor op de achtergrond. In de liederen uit 1965 wordt God evenmin rechtstreeks aangesproken, maar nu vertelt het lied over God en wijst op de nabijheid.
In verschillende liederen komt Jezus niet of nauwelijks ter sprake. In de
gezangen voor 1965 waar Jezus wel ter sprake komt, overheersen de devotionele en intiem-individuele relaties. Centraal staan dan de relatie van Gerardus
tot het H.Sacrament (eucharistische tegenwoordigheid), tot het Kruis (lijden
en dood) en tot het Jezuskind (menswording). Daarnaast wordt verwezen naar
de devotionele voorstelling van het H.Hart. Deze Jezusbeelden leggen accent
op de uitersten van Jezus' leven en op zijn goddelijkheid. De relaties met
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Jezus spelen zich af in de individuele, intieme, affectief-geladen sfeer, buiten
de wereld, de geschiedenis en de gemeenschap van gelovigen. Het zijn verinnerlijkte relaties hoewel ze in uiterlijke Vormen en beelden worden beleefd.
In de liederen uit 1965 wordt Jezus voorgesteld als centrum van de heilsgeschiedenis, als brug tussen God en mens, als meest sprekende bewijs van
Gods nabijheid en trouw. Er wordt gesproken over zijn boodschap en de
activiteiten zoals die in de Evangelies beschreven staan. De exclusieve individuele relatie wordt doorbroken en verbreed naar een relatie van mensen in
gemeenschap tot Jezus.
Gerardus staat in de liederen tot 1965 centraal. De groep zangers/bidders
richt zich rechtstreeks tot hem in lofzang en smeekbede. Hij is in de hemel
en is machtig, maar tevens ervaart men hem als dichtbij. Hij heeft bereikt wat
mensen bereiken willen: de hemelse zaligheid. Hij kan derhalve helpen die
ook te bereiken. Hij is voorbeeld en weg daar naartoe en dat wordt beschreven in hagiografische thema's van deugden en devoties. Hij is ook machtig
en kan mensen helpen in hun leven nu op aarde. Daartoe roept men hem aan.
Van het leven van Gerardus worden alleen de idealen en hoogtepunten verteld. Hij wordt als een personificatie van abstracte deugden gepresenteerd.
Steeds terugkerend zijn de vermeldingen van zijn nederigheid, gehoorzaamheid, ascetische levensstijl, verdragen van lijden, volmaakte toewijding aan
God's Wil, devotie tot het H.Sacrament, tot de Ujdende Christus en tot Maria.
Hij is model van de ideale gelovige, met name roomskatholiek, en wordt als
hulp ingeroepen om dit model te volgen. In de liederen is een verschuiving
te constateren omtrent de voorstelling van Gerardus' wondermacht. In de
eerste liederen wordt hij bezongen als eindpunt van gebed en als bron van
alle hulp. In de volgende liederen treedt hij op als bemiddelaar tussen God
en mensen en als voorbeeld-gelovige. In de twee liederen uit 1965 is hij verwijzer naar God en Jezus. Hij staat nu niet meer in het centrum van de aandacht en is niet meer dan een schakel in het gehele lied. De ruimtelijke voorstelling van de liederen tot 1965 - gezongen gebed geknield voor het Gerardusbeeld en omhoog kijkend in afwachting van hulp - maakt plaats voor een
meer horizontale voorstelling, waarin de relatie tussen God en mens niet
exclusief via Gerardus loopt. De verticale symboliek (nederig - hoog verheven, aarde - hemel) maakt plaats voor meer horizontale beelden (samenbrengen, roepen, overbruggen, gehoor geven aan).
m tegenstelling tot diverse andere gezangen tot orde- en congregatie-heiligen kennen de Gerardusliederen weinig of geen expliciete propaganda voor
de congregatie waartoe Gerardus behoorde.
Maria wordt in enkele liederen ter sprake gebracht vanuit de intieme devotie die Gerardus voor haar had. Ze is echter nadrukkelijk aanwezig via de
herkomst van de meeste melodieën. De heilige Geest komt in geen lied ter
sprake. Het kerkbeeld is nergens thema in een lied. In de liederen tot 1965
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is kerk aanwezig verondersteld in het opnoemen van cultische situaties. In
het Feestlied klinkt pausvroomheid van 1871 door via de melodie. In "Ons
beevaartslied" van de groep van 's-Hertogenbosch (tot 1953 in gebruik) komen in kort bestek de kerk als heilige ruimte, als instituut met geografische
expansie en als instituut metrituelenen moraal ter sprake (35). In de liederen
uit 1965 wordt de term kerk niet gebruikt, maar bepaalde beelden verwijzen
naar een dynamisch kerkbeeld: samenbrengen van mensen, roepen en verkondigen, bemiddelen van Gods goedheid en nabijheid.
Het mensbeeld wordt gedomineerd door de voorstelling van een tamelijk
passieve, onderdanige, afhankelijke en tekortschietende mens die aangewezen
is op een oppermachtige God en op een voorbeeldbiedende en helpende Gerardus. Het leven wordt ervaren als gevaarlijk en vol bedreigingen. De hemel
wordt als zingevend eindpunt van het leven gezien en daar is alle ellende
opgelost. Het leven op aarde is een strijd die zich vooral afspeelt op individueel-moreel terrein. Wereldvlucht en lichaam-ontkenning worden als wegen
gepresenteerd tesamen met deugden en devoties om de hemelse zaligheid
te bereiken. Hoewel de meeste liederen in de wij-vorm staan is dit "wij" beperkt tot de groep Gerardusvereerders en is de Godsrelatie vooral individueel
opgevat. Het mensbeeld is statisch en roept niet op tot verandering van de
levenssituatie. Verinnerlijking, vervolmaking van de individuele deugdbeoefening en hemelgerichtheid worden als uitwegen geboden. In Gerardus wordt
het beeld van de arme, ascetisch levende en in zijn stand bujvende mens
geïdealiseerd. De hulp die wordt gevraagd en verwacht van Gerardus en God
betreft individuele nood. In de twee liederen uit 1965 is de nadruk op ziel
en zaligheid afwezig. De mens wordt wel als tekortschietend getekend, maar
kan daar uit zichzelf iets aan veranderen en is niet louter passief afhankelijk
van hemelse hulp. Wereldvlucht en lichaams-ontkenning zijn afwezig. Idealisering van armoede, lijden en ascese zijn afwezig. Het aardse leven wordt
als zinvol in zichzelf omschreven.
Het wereldbeeld is tamelijk abstract. Tot 1965 overheerst een dualisme
dat doorwerkt in de beelden van wereld en hemel, van de mens als lichaam
en ziel, van de breuk tussen mensen en God. De wereld wordt ofwel als een
objectieve ruimte gezien waarin het leven zich afspeelt ofwel als een geheel
van bedreigingen voor het zieleheil. De kosmos is hiërarchisch ingedeeld en
God overziet dit geheel en bestuurt het. Mensen hebben geen invloed op hun
wereld, maar alleen op de wijze waarop ze zelf leven. De wereld is niet meer
dan een springplank naar het echte leven, dat zich in de hemel bij God afspeelt en dat ook daar weinig dynamiek in zich draagt. In de twee liederen
uit 1965 klinkt meer optimisme door. Het leven op aarde in Gods schepping
kan goed zijn, mensen kunnen hier gelukkig zijn en daar kunnen ze zelf toe
bijdragen. Concrete historische feiten die naar de omringende leefwereld
verwijzen zijn er weinig in de liederen. Het Jubellied uit 1943 verwijst enigs-
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zins naar de oorlogssituatie, maar deze wordt meer individueel-moreel dan
politiek ingevuld. In die zin zijn alle liederen tamelijk a-historisch en abstract
en zouden waar ter wereld ook kunnen-worden gebruikt.
De beelden die in de Hederen tot 1965 worden gebruikt, lijken vooral in
een eenduidige uitleg uit te monden. In die zin zijn het minder symbolen,
metaforen of allegorieën en meer als realistische beschrijvingen op te vatten
beelden. Er worden beelden ontleend aan bijbelse verhalen, maar van parafraseren of citeren is pas in de liederen uit 1965 sprake. Hier komt dan ook
meer opening in de beeldspraak en worden beelden gebruikt om iets op te
roepen en minder om precies te bepalen hoe iets is.

5.2

Maria-gezangen

In het repertoire te Wittem komen acht Marialiederen voor met tekst en muziek. Verschillende Marialiederen leveren melodieën voor contrafactuur o.a.
voor enkele Gerardusliederen. Tot 1965 waren de Marialiederen met teksten
en melodieën dominant in het repertoire dat te Wittem werd gebruikt tijdens
lof en processie en gebedsvieringen in het kader van de Gerardusdevotie. Dit
is niet vreemd als we uit literatuur vernemen dat de Maria-devotie in de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw dominant aanwezig
was binnen de roomskatholieke kerk en dat in liedbundels van congregaties
en religieuze verenigingen in Nederland het Maria-lied eveneens dominant
was (36).
We kiezen uit de acht Marialiederen die met tekst en muziek zijn gebruikt
te Wittem één lied uit ter nadere analyse, omdat dit lied tot op heden in gebruik is. Na deze analyse geven we een samenvatting van de analyses van
alle Marialiederen die in Wittem zijn gebruikt. We houden ons daarbij binnen
het kader van de Gerardusdevotie. Daarbuiten werden deze en vele andere
Marialiederen immers ook veelvuldig gebruikt.

5.2.1

Analyse van Wij groeten U, o Koningin
(zie Figuren 8-1 en 8-2)

Figuur 8-1
Tekstversie A. tot 1955

Tekstversie С sinds 1965

Wij groeten u, o Koningin, O Maria
Gij zijt des Hemels grootvorstin,
O Maria
Loof haar, o Cherubijn,

Wij groeten u, o koningin, o Maria
Gij, moeder van het nieuw Begin,
o Maria
Loof haar, o cherubijn,
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Prijs haai, o Serafijn,
Prijs met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve Regina.

Prijs haar, o serafijn,
Prijs met ons uw koningin:
Salve, salve, salve regina.

Gij zijt het toonbeeld aller deugd,
O Maria
Der Eng'len en der mensen vreugd,
O Maria,
Loof haar....

O Moeder van barmhartigheid,
o Maria
En troost in alle bitterheid,
о Maria,
Loof haar

In aller droefheid, angst en nood,
O Maria
Kom ons te hulp tot in de dood,
O Maria
Loof haar

Ons leven, vreugde, onze hoop,
o Maria
Kom ons te hulp in alle nood,
o Maria
Loof haar

Dit lied treffen we voor het eerst aan in liedbundeltjes uit de jaren 1947-1949. Dat
wil niet zeggen, dat het daarvoor niet te Wittern werd gebruikt Het kwam ook voor
in het Handboekje van de H.Familie met vier strofen en muzieknotatie (37). Het was
opgenomen in Bogaerts' Gezangen voor de broederschap van OL.Vrouw vanAltijddurenden Bijstand en den HAlphonsus met een uitgebreide versie van acht strofen
(3 8). Dit bundeltje van Bogaerts was de voorloper van zijn Gezangen onzer broeder
schappen, waarin het lied onder de titel "Salve Regina" was opgenomen (39). Het
was tevens een van de gezangen die door de Sint Gregoriusvereniging werden opge
nomen in de Canon of Eenheidsbundel van 1935, die beoogde enkele gezangen te
bieden die kem zouden dienen te worden van parochiële bundels en aldus een zekere
eenheid dienen te scheppen (40). Het lied behoorde tot het klassieke repertoire van
Marialiederen in de volkstaal en was waarschijnlijk zozeer bekend bij de bezoekers
van Wittern, dat het niet nodig was het afte drukken?
De wortels van dit lied liggen veel dieper dan de 19e eeuw. Het is een parafrase
van met name de Latijnse Maria-hymne Salve Regina, die in de 1 le eeuw ontstond.
Tekstuele verwantschappen liggen er ook met neo-Latijnse bewerkingen van later
datum. In de vijftiende en zestiende eeuw waren er vieringen rond dit lied bekend
die de basis vormden voor het latere Maria-lof. De parafrases vertoonden meestal
een mengvorm van volkstaal en Latijn. Zo was in Duitsland van de hand van J.Seidenbusch uit 1687 een parafrase bekend onder de titel "Gegriisset seist du Königin"
en in 1852 werd een bewerking hiervan opgenomen in een bundel te Keulen. Hierbij
werd een melodie afgedrukt uit een liedbundel van Mainz uit 1712 (41). Deze melodie werd in Nederland overgenomen en tot op heden gebruikt, zoals o.a. blijkt uit
opname in Gezangen voor Liturgie (42). De Duitse versie bleef ook in het standaard-repertoire en werd opgenomen in Gotteslob (43). Dat we hier met een oude
melodie te maken hebben, kan onder meer blijken uit de wisseling van tweedelig en
driedeligritme.De negentiende eeuwse devotieliederen vertonen veelal een gladgestreken ritme en men heeft toen ook veel oude melodieën in een regelmatige maatsoort geperst (44).
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Figuur 8-2

"Wij groeten U, o Koningin" (tekst/melodie) uit Canon, NSGV,
Tilburg enz. 1935, nr.20.
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Behalve de volkstaalversie werd in Wittem ook de klassieke Latijnse hymne Salve
Regina gebruikt. Sinds 1947 werd een drietal tekstuele versies gebruikt te Wittem.
In de liedbundeltjes van 1947-49 en de pelgrimsboekjes van 1953 en 1955 staat een
versie (tekstversie A. infiguur8-1 ) die enigszins afwijkt van de versie in de pelgrims
boekjes van 1958 en 1961. Het gaat hier vooral om taalkundige aanpassingen. Vanaf
1965 is in de pelgrimsboekjes een versie opgenomen die hier en daar ook inhoudelij
ke veranderingen vertoont (tekstversie С infiguur8-1).
Het lied bestaat, zoals het in Wittem werd gebruikt, uit drie coupletten van twee
verzen met een refrein van vier korte verzen. Elke versregel van de coupletten eindigt
met de uitroep "O Maria". De typografie in Gotteslob laat duidelijk uitkomen dat we
de structuur van dit lied als volgt kunnen weergeven: tweemaal oproep - acclamatie
en refrein. In deze structuur is de ontwikkeling van het Salve Regina van een antifoon
naar een zelfstandig gezang met een aparte antifoon te herkennen. Het wisselend
metrum onderstreept de structuur. Hetrijmschemais AA-BBCD. In de versies voor
en na 1965 is de refreintekst gelijk en de structuur van de coupletten 1 en 2 is ook
identiek, namelijk twee titels of omschrijvingen van Maria. De beide versies gebrui
ken echter andere titels. Daarmee is ook een andere voorstelling van Maria aangege
ven.
De versie sinds 1965 sluit meer aan op de betekenissen die in de klassieke Latijnse
Maria-hymne Salve Regina zijn aangegeven. De omschrijving "Moeder van het
Nieuw Begin" verwijst dan naar "Jesum benedictumfructum ventris tui" en de om
schrijving "moeder van barmhartigheid" is een vertaling van "mater misericordiae".
"Troost in alle bitterheid" lijkt ons te verwijzen naar "gementes et fientes in hac lacrimarum valle". Voor de titels die in de versie vóór 1965 werden gebruikt, biedt de
Latijnse hymne weinig stof. In feite gaat het om verdubbelingen: koningin - grootvorstin, toonbeeld van deugd - in achting bij engelen en mensen. Met name dit tweede
couplet is tekenend voor de nadruk op het begrip "deugd" die we ook in de Gerardusliederen aantroffen.
In het derde couplet vraagt de eerste versie om hulp in "droefheid, angst en nood"
en "tot in de dood". De tweede versie geeft een omschrijving van "vita dulcedo et
spes nostra" en sluit dan met een algemene vraag om hulp in nood. De versie vóór
1965 sluit aan bij de slotbede van het Weesgegroet "nu en in het uur van onze dood",
terwijl de versie sinds 1965 meer nauwgezet aansluit bij de tekst van het Salve Regina.
De melodie bestaat uit 5 zinnen in de vorm AABB 'C. De wisseling van tweedelig
naar driedeligritmegeeft een duidelijke cesuur aan. De eerste en tweede zin bewegen
zich binnen een ambitus van een kwint In de volgende zinnen wordt de ambitus
uitgebreid tot een octaaf met een uitbreidingstoon. Hoewel vooral secundes als intervallen worden gebruikt, valt op dat er enkele kwintsprongen voorkomen. Het harmonisch patroon geeft ondersteuning aan deze sprongen. Aan het einde komt een gebroken drieklank voor die een signaalfunctie vervult. Deritmischevariatie en driedelige
opbouw geven de melodie een karakter dat uitstijgt boven sjabloonwerk.
In beide versies komt God niet ter sprake. Het hemels décor wordt geschilderd
met aanduiding van de lofzingende engelen. Jezus wordt als zodanig niet genoemd,
maar in de tweede versie wordt wel gezinspeeld op Jezus als "Nieuw Begin". Maria
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Staat centraal. Tot haar is de kosmische lofprijzing van engelen en mensen gericht.
Zij wordt met name in de eerste versie als een autonome koningin van hemel en aarde
bezongen. In de eerste versie wordt Maria ten voorbeeld gesteld vanwege haar deugden. In de tweede versie wordt haar helpende en troostende moederrol voor iedereen
meer onderstreept De eerste versie heeft een moreel accent, terwijl de tweede versie
meer een verlossend accent draagt In beide versies komen de heilige Geest en de
kerk niet ter sprake. De situatie van de mensen wordt geschilderd met woorden als
angst, nood en bitterheid (dit woord kiest men om een tegenstelling te creëren met
"dulcedo" en "dulcís"). De versie vóór 1965 voegt daar nog het beslissende moment
van de dood aan toe. De lofprijzing van Maria als koningin lijkt in functie te staan
van de smeekbede om hulp aan mensen die in hun noodsituatie volledig op haar zijn
aangewezen. Als wereldbeeld wordt alleen gezinspeeld op een geordende kosmos
van hemel en aarde, waar engelen en mensen gescheiden zijn, maar verbonden worden in de lofzang. Het lied is een combinatie van smeeklitanie en lofprijzing.

5.2.2

Samenvatting van de analyses van de Maria-gezangen

Repertoire. Zoals gezegd, werden in Wittem acht nederlandstalige Marialiederen met tekst en melodie gebruikt en waren er tevens verschillende melodieën basis voor contrafactuur (45). We hebben het hier althans alleen over
die Marialiederen die we terugvinden in de verschillende boekjes en bundels
die gebruikt werden in het kader van de Gerardusdevotie. Vermoedelijk waren er meer Marialiederen in gebruik en bekend te Wittem. De volgende liederen werden in ieder geval gebruikt:
1.

2.

3.
4.

Maria te minnen: sinds 1947 in gebruik tot 1965 met twee versies
(tot 1953 in een versie met refrein, daarna in een versie met drie
strofen zonder refrein). Het is een Nederlandse versie van het Duitse
"Maria dich lieben ist allzeit mein Sinn", dat in een 18e eeuwse bewerking bekend is van zes strofen. De melodie komt uit de diocesane
bundel van Paderborn uit 1765 (46). In Nederland werd het lied in
meerdere congregatie-bundels opgenomen (47).
O reinste der scheps'len: in gebruik omstreeks 1947-1953 en van
1953 tot 1965 als melodie gebruikt voor het lied "O Moeder van Bijstand". De tekst is een parafrase die gebruik maakt van de hymne
Ave maris stella en van de sequens Ave, virgo singularis (48).
Wij groeten U, o Koningin: sinds 1947 in gebruik in minstens twee
versies. Zie analyse.
Een lied van V, een lied voor U: in Wittem gebruikt rond 1947-1953
en als melodie bij het Gerarduslied "Aan U een lied, tot U een beê"
in Ons Pelgrimsboekje (49). De melodie is van J.Haagh en werd vóór
1911 gemaakt. De tekst was bedoeld voor de Zoete Lieve Vrouwe
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van Den Bosch en werd later aangepast voor Onze Lieve Vrouw in
't Zand te Roermond. Bogaerts' Gezangen onzer broederschappen
plaatst dit gezang temidden van liederen voor de bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw in 't Zand (50). Het Handboekje van de HFamilie biedt
vier van de vijf strofen met de initialen J.H.=J.Haagh boven de tekst
(51).
Gebenedijd zijtGij: gebruikt met tekst en muziek in de periode 19471953 en 1965-1971 en als melodie voor een contrafact in de periode
1953-1965. De tekst is van G.Gezelle, de muziek van A.Hamers. Het
is opgenomen in A.Hamers' Psalterke, in de Canon of Eenheidsbun
del met twee toonzettingen (52). De versie van Gezelle/Hamers werd
opgenomen in De Parochiebundel versie В verdeeld over tweemaal
drie coupletten (53).
Wees gegroet, o Sterre: sinds 1953 zijn tekst (vier van de vijf stro
fen) en melodie in gebruik en opgenomen in de pelgrimsboekjes. De
tekst is van A.Huijbers, de muziek van A.Hamers. Het is opgenomen
in Hamers' Psalterke voor het feest van Maria Lichtmis en in de
Canon (zonder vierde couplet (54). De tekst parafraseert de hymne
Ave maris stella.
Ter ere van Maria, Moeder van Altijddurenden Bijstand O Moe
der van Altijddurenden Bijstand: in het repertoire van 1953 tot 1965
en met tekst en melodieverwijzing naar "O reinste der scheps'len"
opgenomen in de Pelgrimsboekjes. In 1965 wordt deze melodie
gebruikt voor een ander lied ("Lied van Abraham, Mozes en Jezus")
en bUjft de Maria-tekst achterwege. Tekstschrijver is niet bekend
maar komt vermoedelijk uit kringen van redemptoristen, gezien de
nauwe band van deze congregatie met de devotie tot Maria van Al
tijddurende Bijstand (55). Dit lied werd ook opgenomen in H.Gerardus Majella. Man naar Gods Hart van A.Brinkman en in enkele
bundels die gebruikt werden tijdens parochieretraites en missies (56).
Lieve Moeder van de Heer. de tekst en melodie komen voor in Ons
Pelgrimsboekje en in Gezangen onzer Broederschappen was het lied
ook opgenomen. Het behoorde ook tot het repertoire in het Hand
boekje van de HFamilie (57). In de pelgrimsboekjes kwam de tekst
niet meer voor, maar de melodie werd gebruikt voor contrafactuur
bij de Gerardusliederen "Sint Gerardus, Jezus' minnaar" (1953-1965)
en "Lied van Gods goedheid en Sint Gerardus" (sinds 1965). De tekst
is van de hand van mgr Van der Ploeg (einde 19e eeuw) (58). De
melodie is een van de vele varianten ontleend aan de Duitse Ambrosiaanse hymne "Grosser Gott, wir loben dich" uit het einde van de
18e eeuw (59).

Behalve deze Nederlandstalige Marialiederen waren er enkele Latijnse Ma
ria-hymnes in het repertoire te Wittem. Salve Regina werd sinds omstreeks
1947 gebruikt, rond die tijd was er ook een boekje waarin het Magnificat
stond (60). In 1961 werd de antifoon Regina Соей toegevoegd die tot op
heden in het repertoire bleef (61). Het gezang Alma MaterRedemptoris werd
niet in het repertoire opgenomen (62).
De Marialiederen nemen in het geheel van het liedgoed een belangrijke plaats
in, niet alleen gemeten over de gehele periode sinds 1893, maar vooral binnen
het beschikbare liedgoed in een bepaald aantal jaren. Als we de verschillende
bundels en boekjes bekijken op het aantal Marialiederen binnen het totaal
aangeboden repertoire in een boekje, dan krijgen we het volgende beeld.
In een liedbundeltje omstreeks 1947 staan drie Marialiederen en het Mag
nificat op een totaal van dertien gezangen. Een ander bundeltje omstreeks
dietijdbevat vijf Mariagezangen, waaronder het Salve Regina, op een totaal
van twaalf gezangen. In de pelgrimsboekjes van 1953-1961 staan negentien
gezangen. Daarvan zijn er vijf Mariagezangen en verder vier liederen met
een melodie van een Marialied. In het pelgrimsboekje van 1965 staan tien
nederlandstalige gezangen en zeven Latijnse gezangen (behoudens ordinariumgezangen). Er staan drie nederlandstalige Marialiederen in, terwijl drie
andere liederen op melodieën van een Marialied staan. Van de zeven Latijnse
gezangen zijn er twee Mariahymnes. In de pelgrimsboekjes van 1971 en 1977
staan dertien nederlandstalige gezangen, waarvan twee Marialiederen en drie
melodieën voor een contrafact. In het pelgrimsboekje van 1986 staan zestien
nederlandstalige gezangen waaronder twee Marialiederen en twee melodieën
voor een contrafact.
Uit dit kort overzicht blijkt dat de Marialiederen met name tot 1965 een
aanzienlijk deel van het liedgoed vormden dat beschikbaar was. Sinds 1965
nam het aandeel van Marialiederen en melodieën voor contrafacten af, met
name ten gunste van nieuwe nederlandstalige liturgische gezangen. Het valt
op dat met name de oudere Marialiederen in het repertoire zijn gebleven,
terwijl de producten van de late negentiende en eerste helft van de twingste
eeuw hebben moeten plaats maken.
Tekst- en melodiestructuren. De meeste liederen zijn open van vorm en kennen een apart refrein of keervers door herhaling van de laatste regel. In het
aanbod te Wittem werd vaak reductie van het aantal strofen toegepast zodat
men doorgaans op drie tot vier strofen uitkwam. Van de originele tekst bleef
meestal de slotstrofe bewaard om de inclusio of de lijn van de liedtekst te
doen uitkomen. Alle liederen zijn rechtstreeks en uitsluitend tot Maria gericht.
Er worden steeds meerderetitelsen omschrijvingen van Maria's waardigheid
en betekenis gebruikt. De meeste liederen putten uit het geheel van beelden
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van enkele Latijnse Mariahymnes. Lof en dank zijn steeds verbonden met
een smeekbede. Vijf van de acht liederen voltrekken hetgeen bezongen wordt.
Ze hebben een performaüeve stijl: men zingt dat men lofprijst en smeekt en
terwijl men zingt doet men dit dus ook. Drie liederen zijn illocutief en vertellen "over", terwijl men zich wel directrichttot Maria.
De melodiestructuren vertonen geregeld gebruik van een driedelige maatsoort. Ritme-wisseling komt in twee gezangen voor: "Wij groeten U o koningin" en "Gebenedijd zijt Gij". Deze twee gezangen kennen ook duidelijke
binding tussen tekst en melodie. In de andere gezangen is deze band veel
losser.
Geloofsvoorstellingen. God komt in deze gezangen weinig of niet ter sprake.
Hij wordt genoemd in het hemeldécor en als degene die Maria heeft uitverkoren. Jezus komt indirect ter sprake vanuit de visie op Maria als theotokos.
Verder wordt Jezus voorgesteld als te benaderen via Maria.
Maria staat zeer centraal in deze gezangen. Titels en toespelingen worden
zodanig uitgewerkt dat ze messiaanse trekken krijgt. Dominante beelden zijn:
moeder, maagd, koningin, liefdevolle. In een versie van "Wij groeten U o
koningin" wordt ze ook als toonbeeld van deugd gepresenteerd en in het "O
Moeder van Altijddurende Bijstand" wordt ze als bemiddelares van genade
voorgesteld. In de meeste gevallen is ze eindpunt van de smeekbede en van
de lofzang. Overigens verandert dit beeld in enkele gezangen als de weggelaten strofen bekeken worden, waar de verbinding tussen Maria, Jezus en God
worden gelegd. Zijdelings wordt een beroep gedaan op Maria als menselijke
moeder die lijden van nabij kende en vandaaruit solidair kan zijn. In de meeste gezangen blijft ze ook als liefdevolle moeder vooral hemelse trekken dragen en staat ze boven mensen.
In relatie tot deze Mariabeelden overheersen de beelden van de mens als
liefdebetonend en afhankelijk kind (ten aanzien van Maria als Moeder) en
als nederige en trouwe dienaar (ten opzichte van de koningin). Vooral de
intieme en emotionele binding tussen de individuele mens en Maria wordt
uitgewerkt. De situatie van mensen wordt als levensstrijd gekenschetst. De
hulp van Maria is gevraagd in noodsituaties en met name tijdens het cruciale
moment van de dood. Het wereldbeeld is abstract en volgens een kosmische
hiërarchie. Afgezien van een verwijzing naar de promulgatie van het Mariadogma omtrent de Onbevlekte Ontvangenis komen er geen historische banden
ter sprake (63). De gezangen lijken contextloos of zich alleen af te spelen in
de context van de individuele verinnerlijkte relatie tussen mens en Maria.
De gezangen die het emotionele, intieme en individuele sterk uitwerkten,
werden na 1965 uit het repertoire weggelaten, waardoor de oudere gezangen
met de klassieke themata moeder - maagd - koningin (dit als contrareformatorisch thema vooral) overbleven.
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Het aantal directe verwijzingen naar bijbelteksten is klein. In de meeste
gevallen worden beelden ontleend aan hymnes en aan litanie- roepen. Met
het oog op een evaluatie zou op te merken zijn, dat de neiging Maria te verabsoluteren als hemelse koningin en helpende moeder dogmatische vragen oproept en weinig recht doet aan het weinige dat via de Bijbel over haar bekend
is (64).

53

Sacramentsgezangen

In de periode 1900-1945 vond bijna uitsluitend meerstemmige koorzang
plaats tijdens het Sacramentslof. Na het Lof werd gezamenlijk een Gerarduslied (of ander devotielied) gezongen. Tijdens en na de oorlog kwam er meer
ruimte voor volkszang (65). Omstreeks 1949 is er duidelijk sprake van zelfstandige volkszang tijdens Lof en processie. Men heeft dan de beschikking
over een repertoire van nederlandstalige sacramentsliederen en Latijnse hymnes. Dit repertoire stelde men ondermeer samen uit de gezangen, die in andere
pastorale contexten werden gebruikt, zoals: de volksmissies en parochieretraites, de retraite-huizen, de bewegingen van Eucharistische kruistocht en Internationale eucharistische congressen, de devoties van eeuwigdurende aanbidding en bezoekjes aan het H.Sacrament en de parochiële praktijk van de viering van Sacramentsdag (66).
Tussen 1947 en 1986 werden te Wittem vijf nederlandstalige sacramentsgezangen gebruikt. Drie daarvan werden tot 1965 gebruikt. In de periode
1965-1986 bevond zich nog slechts één sacramentsgezang in het repertoire.
Te Wittem vormde het Sacramentslof een combinatie met Maria- en Gerardusverering (67). Tijdens Lof en processie werden dan ook (in deze volgorde)
Sacraments-, Maria- en Gerardusgezangen gebruikt. Tijdens de bedevaartdag
zong en zingt men Sacramentsgezangen alleen tijdens Lof en processie.
We geven een korte analyse van één van de sacramentsgezangen uit de
periode 1947-1965 en bieden vervolgens een samenvatting van de analyses
van het genre zoals het te Wittem werd gebruikt.

53.1

Analyse van Knielt Christenschaar (zie Figuur 9)

Dit lied werd zonder muzieknotatie of melodieverwijzing afgedrukt in enkele liedbundeltjes omstreeks 1947 en in de pelgrimsboekjes gedurende de periode 1953-1965.
Hieruit blijkt dat het een bekend gezang was. Het lied was met muzieknotatie opgenomen in de Canon ofEenheidsbundel (68). Als bron voor de melodie werd hier gewezen op een gezangboek omstreeks 1660. Deze ouderdom van de melodie vormt de
reden van het kenmerk "canon" dat dit lied krijgt in hetHandboekje van de H.Familie
(69).
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Het lied bestaat uit vier strofen met keervers. In de pelgrimsboekjes werd de vierde strofe weggelaten en de typografie was niet conform de strofe- en versindeling.
Elke strofe bestaat uit twee parallel opgebouwde driedelige zinnen. Het refrein heeft
een gelijke structuur. Het rijmschema in de strofen is AAABBB. Er wordt veel bin·

Figuur 9

"Knielt Christenschaar" (tekst/melodie) uit Canon, NSGV
Tilburg enz. 1935, nr.12
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ons ge-groet, o

je - sus zoet,

nenrijm gebruikt, hetgeen de tekst versnippert en kortademig maakt. De tweede zin
van het refrein heeft ook driemaal binnenrijm. Het lied begint met een oproep van
de zangers aan zichzelf en andere christenen. Li de tweede strofe wordt deze oproep
verder uitgewerkt en van redenen voorzien. De derde strofe geeft uitleg bij de betekenissen van het Brood=Sacrament. De vierde strofe - die te Wittem werd weggelaten
- sluit het lied af met het aanspreken van God en het formuleren van een opdracht,
die door mensen moet worden vervuld. Deze opdracht wordt in feite (ten dele) vervuld in het voltrekken van het lied zelf. Het lied als geheel is een oproep aan alle
christenen om het Sacrament te lofprijzen en het lied vervult deze oproep (derhalve
noemen we dit lied performatief). In het refrein staat deze lofprijzing centraal. Vanwege het oproepend karakter wordt vaak de aansporende en gebiedende wijs gebruikt
De handelende persoon is vooral Jezus of het H.Sacrament.
De raamwerk-structuur is alleen zichtbaar als we alle vier strofen bekijken. In
de eerste en vierde strofe wordt een oproep aan christenen geformuleerd, in de tweede
en derde strofe staat beschreven wat Jezus voorgesteld in het H.Sacrament doet. De
veelgebruikte driedelige zinsbouw wordt vooral gevormd door herhalingen en parallelle beelden.
De melodie bestaat uit 4 zinnen in de vorm ABCB. De derde zin begint met motiefherhaling en doorloopt de gehele ambitus van een octaaf. Elke melodische zin
wordtritmischgescheiden door een fermate, rustteken of halve noot De intervallen
zijn klein en hetritmeis bijna isometrisch. De melodie gaat in de eerste zin naar de
dominant om vervolgens terug te keren en te blijven bij de tonica. Motiefherhaling,
isometrie enritmischeafsluiting van elke zin nopen de tekst tot parallellie in de opbouw, korte zinsdelen en syllabische declamatie.
De centrale geloofsvoorstelling in dit lied is de sacramentele tegenwoordigheid
van Jezus in zijn goddelijkheid, verdicht in de eucharistische species. Deze tegenwoordigheid wordt ruimtelijk verbonden met het "zoenaltaar". In dit woord is kort
de theologische opvatting van Jezus' lijden en sterven als offer en verzoening samengebald en de visie op de eucharistie als "onbloedige" herhaling van dit offer (70).
De aanwezigheid wordt verder statisch opgevat ("God rust"). De tweede strofe bevat
kort de transsubstantiatie-leer ("onder schijn van brood en wijn"). De aanwezigheid
is aanleiding voor een intieme relatie ("Jezus zoet") (71). De derde strofe noemt de
werking en betekenis van dit Sacrament bij deelname daaraan: sterking en heelmaking. Het refrein gebruikt de bijbelse typologie "levend Manna" (vgl. Joh. 6,31-3 3.4851). De aanwezigheid van Jezus wordt tamelijk massief en realistisch in het Sacrament voorgesteld. Hij wordt daar als persoon aangesproken. De term sacrament wordt
hier exclusief op de eucharistische tegenwoordigheid toegepast. Het kerkbeeld is
vooral cultisch. De ruimte met haar indeling wordt opgeroepen door de woorden
"zoenaltaar" en "knielen". Behalve de cultische ruimte worden ook cultusvormen
opgeroepen als de eucharistische devotie en het viaticum. De aanwezigheid van Jezus
wordt eenzijdig gelokaliseerd binnen de kerkruimte. Daar moeten dan ook veel mensen zijn ("schaar"). Gebruik van de term "christenschaar" in dit duidelijk "roomse"
lied verwijst samen met de oproep om de verering voor het Sacrament over de gehele
wereld uit te breiden naar een triomfalistische, apologetische en polemische houding.
Dogmatische opvattingen worden in liedvorm met devotie verbonden.
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Het mensbeeld is getekend door onderdanigheid (knielen), intimiteit met de aanwezige Jezus, massaliteit en uniformiteit (een christenschaar over de hele wereld die
neerknielt). Het wereldbeeld is samengevat in het ideaalbeeld van de mensheid die
als geheel knielt voor het Sacrament. De feitelijkheid wijkt hier van af en dit is o.a.
een impuls aan christenen. De wereld als geografische ruimte (vooral als "bewoonde
wereld") dient veroverd te worden voor het Sacrament De samenleving met al zijn
verschillen blijft buiten het blikveld. Er wordt in dit lied geen relatie gelegd tussen
God en Jezus. De aanwezigheid wordt eenzijdig geformuleerd in een statische eucharistische presentie zonder koppeling met viering en gemeenschap van gelovigen.

53.2

Samenvatting van de analyses

Zoals gezegd, werd vermoedelijk in de periode vóór 1947 geen nederlandstalig sacramentslied gebruikt. Het koor verzorgde Latijnse gezangen en aan
sommige daarvan was volksdeelname mogelijk. Tussen 1947 en 1986 werden
vijf liederen gebruikt. In het pelgrimsboekje van 1986 werd geen expliciet
nederlandstalig sacramentslied meer opgenomen.
Repertoire. De volgende vijf nederlandstalige gezangen werden gebruikt:
1.
O Liefde-God, o bruidegom der zielen: gebruikt in de periode 19471965. Oorspronkelijk bestaand uit vijf strofen, te Wittern werd de
laatste strofe sinds 1953 weggelaten. Tekstdichter onbekend. Melodie waarschijnlijk ontleend aan "O Jezus zoet" (72).
2.
Knielt Christenschaar. gebruikt in de periode 1947-1965. Tekstdichter onbekend. Zie analyse.
3.
Ter eere van 't H.Sacrament Eng'len daalt met spel en snaren:
waarschijnlijk alleen in de periode 1947-1953 gebruikt. Tekst met
drie strofen opgenomen in een liedbundeltje omstreeks 1947. Tekstdichter onbekend. Dit lied lijkt veel op "De Erewacht" in Handboekje
HFamïlie, waar twee melodieën bij gegeven zijn, namelijk van
J.Haagh en van Anselmus (CBonten) (73).
4.
Ter ere van Jezus in het H.Sacrament O Liefde-God, wij knielen
biddend neder, opgenomen in pelgrimsboekjes voor de periode
1953-1965, met melodieverwijzing "Het Missielied" (74). Tekstdichter onbekend.
5.
Looft uwen God, alle tongen en talen: dit lied werd opgenomen in
het pelgrimsboekje van 1965 (in plaats van drie genoemde gezangen)
en bleef in gebruik tot 1986. De tekst is van J. de Voght. De toonzetting is van L. de Vocht. Het is opgenomen in de Canon ofEenheidsbundel en sindsdien in meerdere parochiële en andere bundels (75).
De melodie werd te Wittem ook gebruikt bij "Lied van vertrouwen"
dat ook in 1965 bij het liedgoed werd gevoegd (76).
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Tekst- en melodiestructuren. Elk van deze liederen is open van vorm, d.w.z.
kent couplet en refrein (of herhaling van tekstdelen). De tekststructuur die
vervat ligt in een bepaald aantal coupletten wordt in Wittem niet steeds gehandhaafd. Reductie van coupletten tot een aantal van drie of vier lijkt gangbare praktijk te zijn. De teksten kennen een regelmatige zinsbouw en consequent metrum. Drie van de vijf liederen zijn contrafacten. De voorgegeven
melodie structureert mede de tekst. In vier van de vijf liederen is sprake van
een oproep. In drie liederen wordt door het zingen van het lied deze oproep
voltrokken. Deze liederen doen wat ze bezingen. Lof- en smeekbede zijn
steeds gecombineerd.
Geloofsvoorstellingen. God de Vader komt nauwelijks ter sprake. In "Looft
uwen God" wordt de Vader voorgesteld als degene die het zoenoffer van Zijn
Zoon aanneemt. De afstand tussen God en mens is hiermee aangeduid en
tevens het feit dat alleen een door God gekozene deze afstand overbruggen
kan. Jezus' dood wordt als offer voor een vertoornde God geduid. Deze offertheologie bleef te Wittem via dit lied doorklinken tot in 1986.
Dominant aanwezig en bijna exclusief bezongen is de lijfelijke voorstelling van Jezus in sacramentele tegenwoordigheid in eucharistische tekenen,
met name in het brood, ruimtelijk bepaald in de kerk en daar in het tabernakel. Dit tabernakel wordt als een graf maar ook als een koninklijke zetel voorgesteld. Jezus' tegenwoordigheid - verbonden met Ujden en dood - wordt
geduid als teken van liefde en als individuele heilsgave aan mensen, die wederliefde vraagt (77). De mogelijkheid van een intieme relatie tussen mens
en de lijfelijk aanwezig geachte Jezus wordt in meerdere liederen bezongen
als een vorm van wederliefde. Op dit punt blijven mensen juist in gebreke
en daartoe o.a. dienen de oproepen. Verbindingen met de devotionele voorstellingen van het H.Hart (als liefdegave) en Christus Koning worden in enkele liederen gelegd (78). Men gebruikt enkele bijbelse beelden zoals het manna
(brood uit de hemel) en de bruidegom (teken van o.a. een intieme relatie).
Het kruisoffer wordt als zoenoffer geduid.
Het kerkbeeld is vooral cultisch en geconcentreerd rond het tabernakel
en de hostie. Gelovigen dienen eerbetoon te brengen. Er zijn enkele tekstdelen
die verwijzen naar een heroveringstendens en de overtuiging dat de erkenning
van de sacramentele tegenwoordigheid zodanig essentieel is voor christendom, dat alleen de rooms-katholieke traditie (tegenover protestanten) de
waarheid heeft.
Het mensbeeld is getekend door afhankelijkheid, in gebreke blijven en
onderdanigheid. Het leven wordt voorgesteld als een morele strijd en het
Sacrament is een hulp in deze strijd. De ordening van koning en onderdanen
en de maatschappelijke standen worden als vanzelfsprekend geponeerd. Het
mensbeeld is nogal verinnerlijkt en vergeestelijkt, hoezeer ook woorden als
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knielen en omschrijvingen van een intieme relatie met Jezus worden gebruikt
Het wereldbeeld is dualistisch. De wereld is een ruimte waarbinnen mensen
een bedreigd bestaan leven en waarin alleen vanuit de hemel verlichting en
hulp kunnen komen. De gezamenlijke kosmische lofprijzing Gods wordt als
harmonisch beeld gebruikt.
De sacramentsdevotie wordt enerzijds als verplicht eerbetoon gezien en
anderzijds als oplossing bij problemen. Enkele liederen vermelden sacramenten in het algemeen als genade-middelen, maar het eucharistisch sacrament
wordt in alle liederen centraal gesteld en enigszins afgezonderd van andere
sacramenten en mogelijke andere vormen van Gods tegenwoordigheid onder
mensen.

5.4

Een afscheidslied en twee lijdensliederen

Naast het genoemde repertoire van Gerardus-, Maria- en Sacramentsgezangen
waren er nog enkele nederlandstalige gezangen in gebruik, te weten een danken afscheidslied en twee lijdensliederen.

Figuur 10

"Laat ons in blijde wijzen" (tekst/melodie) uit Canon, NSGV,
Tilburg enz. 1935, nr.22
22. LAAT ONS IN BLlfDE WIJZEN.

I.
2
3

\.
2.
3

I.
2
X

Laat
Wie
Wl|

ons
In bil] - de
wij - zen Aan t
heeft ons meer ge - ge - ven. Meer
ko - men bh,
U
na - der
Uw

ein-de van dit
feest,
vreug-de. Uef-dejen licht (
kind ren trouw en goed ;

prl| - zen. Den
Ie - ven Uw
Va - der. Den

God, U

Zoon.den
heer - lijk
he - mei

Io-ven wij

driewerf heiige God.

230

Met
dank den V a - d e r
Be - stra - Ie al-tooJ ons
Tot
Gij ons, goe - de

heil'-gen Geest
aan - ge - zicht
o - pen
doet.

Hetr, U

o

Koning

dan-keo wij, U

Sa-ba - otb.

Het lied Laat ons in blijde wijzen (zie Figuur 10) is afgedrukt in twee liedbundeltjes
omstreeks 1947 en in de pelgrimsboekjes van de periode 1953-1965. In de liedbundeltjes is bet gerangschikt onder het kopje "Danklied bij 't teruggaan" en in het pelgrimsboekje van 1953 is de titel "Afscheidslied bij het vertrek". Het lied staat als
laatste in het repertoire afgedrukt, hetgeen de functie onderstreept. In de Pelgrimsboekjes van 1955/58/61 staat het lied niet meer achterin. Sinds 1955 werd het als
"Danklied" betiteld. Het lijkt alsof de tweevoudige functie van afscheid en dank plaats
maakte voor de minder tijdsgebonden functie van dank.
Het is een contraiact op de melodie van "U, rozenkrans bemin ik". Deze melodie
is van J.Mohr (1792-1848) en zou rond 1870 gecomponeerd zijn volgens de Canon
ofEenheidsbundel (79). Men bedoelt vermoedelijk een uitgave van Mohr' s Psälterlein die omstreeks 1870 verscheen (80). De tekstdichter van "Laat ons in blijde wijze"
is niet bekend.
De tekst roept op om dank te brengen aan de triniteit. In het zingen van het lied
wordt deze oproep vervuld. Er wordt gebruik gemaakt van het driemaal-heilig uit
Jesaja 6. De bedevaarttocht wordt als feest geduid en als tussenstadium in de weg
van de mensen naar de hemel. Het gehele lied is gericht op de hemelse toekomst.
God wordt voorgesteld als koning, hemelse Vader, bron van alle heilsgaven en als
degene die de macht heeft de hemel te openen voor mensen. Het mensbeeld valt te
karakteriseren in de termen dankbare, onderdanige trouw.
In 1965 werd dit gezang niet meer opgenomen. Daarmee viel het enige gezang
weg, dat duidelijk gebonden was aan een bepaald moment van het bedevaartbezoek,
namelijk het afscheid (81). Tevens viel een expliciet danklied weg. Het was een van
de weinige gezangen waarin de Triniteit als hoogste goddelijke instantie werd bezongen. De melodie, die in Nederland bekend was bij een Marialied, werd gebruikt voor
een nieuw contrafact "Wij bidden tot U Vader" (82).
In de Pelgrimsboekjes van 1955,1958 en 1961 was de tekst opgenomen van O Hart voor ons gebroken. Deze liedtekst was geschreven door
H.Schaepman op de melodie van "O Hoofd vol bloed en wonden". Deze melodie
is vermoedelijk van H.L.Hassler (begin 17e eeuw). Met name in combinatie met
teksten van P.Gerhardt is het tot een klassiek gezang geworden binnen de reformatorische kerken, denken we slechts aan het veelvuldig gebruik van deze melodie en
tekstdelen door J.S.Bach. "O Hoofd vol bloed en wonden" is een vertaling van het
Duitse "O Haupt voll Blut und Wunden", dat wederom een bewerking is van een
(gedeelte van een) Latijnse hymne voor de vastentijd "Salve mundi salutare", waarin
Christus' lijden wordt bezongen en alle ledematen worden behandeld (83).
De vertaling O Hoofd vol bloed en wonden vond ook ingang in
rooms-kaiholieke kerken (84). In het pelgrimsboekje van 1965 werd de tekst
van Schaepman vervangen door deze meer originele tekst. In Bogaerts' Gezangen onzer Broederschappen staat onder de titel "Lijdenslied" een versie van "O Hart
om onze zonden zoo uiterst diep gehoond" met verwijzing naar Schaepman als dichter (85). Deze tekst van drie strofen vonden we ook in het Handboekje voor de
H.Familie (86). Een geheel andere tekstversie staat in A.Hamers' Psalterke bij de
serie H.Hart-liederen, eveneens met vermelding van Schaepman als auteur (87). Deze
tekstversie werd in Wittern overgenomen, overigens zonder de derde strofe. De tekst
ontleent gegevens aan Joh.19,31-37 en vertaalt deze naar de H.Hart-devotie.
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Beide gezangen geven met eigen accenten uiting aan een kruis- en lijdens
devotie waarin het lijden zeer realistisch wordt voorgesteld en er een emotio
nele betrokkenheid bij wordt opgeroepen. De tekst van Schaepman verbindt
de lijdensgedachte aan de devotie van het H.Hart met de daarin vervat liggen
de voorstellingen van Jezus' lijden als liefdegave, die van mensen wederliefde
vraagt maar deze van vele mensen niet ontvangt en derhalve van enkele ande
ren een plaatsvervangende boete en eerherstel vraagt. De themata lijden,
schuldbelijden, boete en eerherstel waren expliciet aanwezig in een gedeelte
van een viering "Bid- en Smeekuur" (88). In 1965 werd het thema "eerher
stel" niet meer opgenomen. Het gezang "O Hoofd vol bloed en wonden"
stond nu bij de nederlandstalige gezangen zonder verdere aanduiding voor
gebruik tijdens een bepaalde viering. Het boete-element was tevens aanwezig
in het Latijnse gezang "Parce Domine", daar overigens zonder nadere toespit
sing van de zondigheid van de mens op individuele en innerlijke aspecten,
zoals dit met name in "O Hart voor ons gebroken" wel het geval was.
Іл 1971 werd "O Hoofd" niet meer opgenomen in het pelgrimsboekje en
in 1986 verdween ook "Parce Domine". Het boete-element was wat betreft
zang nu afwezig. In het boekje van 1986 werd echter een gedeelte van Psalm
51 afgedrukt mede ter voorbereiding op de eucharistie- viering.
De functies die het afscheidslied en de twee lijdensliederen hadden, wer
den niet door andere gezangen overgenomen. Er was sinds 1965 geen gezang
dat duidelijk de afsluiting van het bezoek markeerde, dat de Triniteit centraal
stelde en dat de bedevaart als feest typeerde. Sinds 1965 waren de verbin
dingen met de H.Hart-devotie ook verdwenen.

5.5

Nederlandstalige, bijbels geïnspireerde, liturgische gezangen

De titel die we de volgende categorie gezangen meegeven, is als een globale
omschrijving op te vatten en niet als een nauwkeurige definitie. Alle voorgaand besproken gezangen waren immers ook nederlandstalig en functioneerden eveneens in liturgie, al waren ze vaak speciaal geschreven voor gebruik
in huis, op school en door religieuze verenigingen in hetgeen paraliturgie
werd genoemd. De omschrijving "bijbels geïnspireerd" is een typering die
enig onderscheid aangeeft. Vanuit de analyses menen we te kunnen stellen,
dat de gezangen die tot omstreeks 1965 werden gebruikt en het hoofdbestanddeel van het repertoire vormden, hun inspiratiebronnen niet onmiddellijk in
bijbelse teksten zochten, maar veeleer in devoties en ouder liedgoed. Uiteraard waren er wel allusies op bijbelse teksten, maar deze waren doorgaans
gering, als we dat vergelijken met de gezangen die met name sinds 1960
werden geschreven. Deze bijbels geïnspireerde gezangen richten zich niet
tot Gerardus, Maria of een devotionele voorstelling van Jezus zoals het
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H.Sacrament of het H.Hart. Dat vormt een ander onderscheidend kenmerk.
De omschrijving "voor liturgie" beoogt weliswaar een breder kader van
functioneren, maar feitelijk waren de meeste gezangen uit de periode 19601975 gemaakt voor gebruik in (parochiële) eucharistie-vieringen. Uiteraard
heeft dit te maken met de veranderde opvatting omtrent de centrale plaats
van de eucharistie, met de opvattingen rond gemeenschapsdeelname aan de
eucharistie en met de richtlijnen omtrent gebruik van volkstaal in gebed,
gezang, lezing en verkondiging. Deze veranderde opvattingen kregen hun
bevestiging tijdens en na Vaticanum Π. De Concilie-periode is min of meer
als scheidslijn te hanteren in de productie en het gebruik van liedgoed in de
rooms-katholieke kerk (90). De gezangen die in dejaren vijftig en later wer
den gemaakt en die te Wittern sinds 1965 werden gebruikt, waren gemaakt
voor gemeenschapsliturgie zonder een verdere verdeling in officiële vieringen
en hetgeen paraliturgie werd genoemd. Devotieliederen werden juist gemaakt
voor gebruik buiten de liturgievieringen zoals deze in officiële liturgische
boeken waren omschreven.
Tot deze categorie rekenen we dertien gezangen uit het repertoire dat te
Wittem gebruikt werd sinds 1965. Twee gezangteksten komen uit de eigen
kring en zijn van de hand van A.Meijer. De overige gezangen komen uit het
repertoire dat in toenemende mate in vele parochiekerken in Nederland ingang vond. Een groot gedeelte van deze gezangen is geschreven door H.Oosterhuis. Meerdere van deze gezangen zijn opnieuw contrafacten, sommige
hebben een melodie die speciaal bij deze tekst geschreven is. In 1965 werden
twee gezangen uit deze categorie opgenomen. In 1971 volgde opname van
vier gezangen van de hand van H.Oosterhuis. In 1986 werden zes gezangen
opgenomen, waarvan vier van Oosterhuis, een van M. Jacobse en een Nederlandse bewerking van de pinksterhymne "Veni sánete Spiritus". De toenadering van het repertoire te Wittem naar het algemeen in parochies gebruikte
nederlandstalige repertoire zette dus met name sinds 1971 in en werd in 1986
versterkt door toevoeging van zes gezangen en weglating van enkele devotieliederen.
Uit deze dertien gezangen kiezen we er drie uit om kort te analyseren.
We geven vervolgens een samenvatting van de analyses van deze gehele
categorie gezangen. De drie te analyseren gezangen zijn gekozen uit de drie
periodes van opname: 1965,1971 en 1986. Uit elke periode nemen we een
gezang en daarbij hebben we uit de toevoegingen van 1971 en 1986 gezangen
gekozen die veel werden en worden gebruikt.
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5.5.1

Drie analyses

WIJ bidden tot U Vader
A-Meijer schreef op uitnodiging van de redactie en bedevaaitleiding te Wittern rond
1965 meerdere liedteksten op bekende melodiefin. Uit deze teksten werd een selectie
gemaakt en vier teksten werden opgenomen in het pelgrimsboekje van 1965. Daar
waren twee nieuwe Gerardusteksten bij en twee meer algemene liturgische gezangen.
Het lied "Wij bidden tot U Vader" werd gedicht op de melodie van "U, Rozenkrans
bemin ik". Deze melodie was voorheen gebruikt bij het dank- en afscheidslied "Laat
ons in blijde wijze". Het melodiegoed werd aldus bewaard en van nieuwe teksten
voorzien. Sinds 1965 bleef dit lied in gebruik en werd het afgedrukt in de achtereenvolgende pelgrimsboekjes (met melodieverwijzing).
De melodie bestaat uit vier zinnen (telkens met voor- en nazin) in de vorm AAB A.
De ambitus van een decime wordt alleen aan het einde geheel benut. Het melos lijkt
vooral bepaald door een eenvoudig harmonisch schema waarin gebroken drieklanken
een belangrijke plaats innemen. In de derde zin zijn enkele signaalmotieven verwerkt.
De tekst bestaat uit twee strofen van elk acht versdelen die samen vier grammaticale zinnen vormen. Er wordt paar- en kruisrijm gebruikt. Het metrum is gelijkmatig
en wisselt alleen in de derde melodische zin. De eerste strofe staat vooral in het teken
van lofprijzing en de tweede strofe in het teken van smeekbede. De tekst is een parafrase op het Onze Vader. Niet alle beden worden opgenomen en ook de doxologie
blijft achterwege. De wensende vorm wordt in dit lied versterkt tot een imperatief
en mede daardoor worden alle handelingen aan God de Vader toegeschreven.

Figuur 11
Wij bidden tot U, Vader
Die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Sticht hier Uw koninkrijk!
Maak de wereld stil,
Opdat hier Uw wil
Geschiede zoals daar,
Waarheen ons leven gaat.

Geef, Vader, alle dagen
In vrede ons het brood.
Neem onze schuld niet kwalijk;
Vergeef ons onze dood.
Als wij metterdaad
Onze schuldenaar
Doen kennen Uw gelaat.
Verlos ons van het kwaad.

God wordt tweemaal als Vader aangesproken, overigens zonder de kwalificering
"onze". Van God wordt verwacht dat Hij "de wereld stil" maakt, hetgeen kan verwijzen naar de voorstelling van de noodzaak van een radicale verandering en het geheel
en al ontvankelijk worden van mensen voor Gods woord. De komst van het Koninkrijk wordt van God verwacht als een herschepping, die pas komen kan als de actviteit
van mens en wereld wordt stilgelegd en deze ontvankelijk zijn. Het Koninkrijk wordt
gelokaliseerd in deze wereld.
Het bijbelse beeld van het afgewende of toegekeerde gelaat wordt verbonden met
de bede tot God om vergeving te schenken. Vergeving wordt afzwakkend uitgedrukt
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met de woorden "niet kwalijk nemen". Vergeving is een centraal moment in het gehele lied en dit wordt met stijgende intensiteit uitgedrukt. Menselijke vergiffenis onder
elkaar wordt als voorwaarde gesteld voor Gods vergiffenis. Vergeven is een daad
van Gods openbaring. Niet vergeven worden betekent in schuld en dood blijven. In
de tweede strofe worden meerdere algemeenmenselijke noden genoemd vanuit de
verschillende beden in het Onze Vader. Hiermee wordt het individueel-moreel benadrukte mensbeeld verlaten. In de term "onze schuldenaar" lijkt een verwantschap
mee te klinken met een reformatorische en oecumenische tekstversie van het Onze
Vader. De bede "leid ons niet in bekoring" wordt in dit üed niet geparafraseerd.
De structuur en volgorde van beden in het Onze Vader worden in grote lijnen
overgenomen. Vooral de komst van het Koninkrijk en de noodzaak van vergeving
worden uitgewerkt.
De opname van dit gezang is mogelijk te verstaan als het naar voren halen van
het Christus-gebed tegenover devotionele gebeden en bv. de rozenkrans. Interessant
is, indien deze veronderstelling klopt, de combinatie van deze Onze Vader-parafrase
met de melodie van een Maria-lied over de rozenkrans. Continuïteit en verandering
gaan in dat geval samen en contrafactuur lijkt dan een van de oude functies te hebben,
namelijk verbeteren en veroveren (90). Anderzijds dient echter te worden opgemerkt
dat dit gezang juist ook in combinatie met de rozenkrans werd gebruikt tijdens de
processie, hoewel niet als afsluiting van elk "tientje" van de rozenkrans.
Enkele belangrijke verschillen met devotieliederen voor 1965 zijn o.a. gelegen
in de terugkeer naar een bijbelse tekst, in de nadruk op God en zijn relatie met mensen, in de brede visie op schuld en zonde en in de voorstelling van het Koninkrijk
dat in deze wereld gestalte dient te krijgen.
Dit is de Dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (zie Figuur 12)
De tekst van dit gezang is van H.Oostemuis. De melodie is ontleend aan het Duitse
"Lobet den Herrn" uit een bundel van 1614 uit Stralsund. Freylinghausen bewerkte
deze melodie in 1741 en deze bewerking is opgenomen in het Liedboek van de Kerken bij Gezang 434 (91). Het lied komt derhalve uit een reformatorische context (92).
Het is ook opgenomen - met de tekst van Oosterhuis - in Gezangen voor Liturgie
(93), hetgeen aangeeft dat het tegenwoordig tot het standaardrepertoire behoort van
de rooms-katholieke kerk in Nederland. Te Wittern gebruikt(e) men het lied vaak
als openingslied van de eucharistieviering en dus als eerste gezamenlijke activiteit
van de bedevaartgangers te Wittern.
De melodie bestaat uit vijf zinnen van ongelijke lengte, waarbij de derde en vierde
zin tesamen genomen dienen te worden. Elke melodische zin wordtritmischafgerond
met een lange noot. De gehele melodie is in twee delen te splitsen conform het schema AA-BCDA'. De ambitus is een none, die in de derde zin wordt bereikt. Karakteristiek zijn de kwintsprongen in de eerste en tweede zin.
De tekst bestaat uit drie strofen van elk vijf regels, waarbij in de typografie soms
zeven verzen worden afgedrukt omdat dan de derde en vierde zin gesplitst worden.
Hetrijmschemais AA-B BA. Het metrum vertoont enige variatie. Per strofe komen
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drie verdubbelingen of parallelle uitspraken voor. De gehele tekst is trinitair van
opbouw. De eerste strofe stelt God de Vader centraal. In de tweede strofe staan Jezus '
kruisdood en verrijzenis centraal en in de derde strofe wordt gesmeekt om de zending

F i g u u r 12

"Het lied van de dag des Heren" (tekst/melodie) uit Gezangen voor
Liturgie, Hilversum 1984, nr.429

Het lied van de Dag des Heren
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2. Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren uw heilige Naam.
En U in waarheid aanbidden.
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van de Geest De Paas- en Pinksterthematieken worden verbonden. Deze driedeling
correspondeert aan een drievoudige beweging aan de zijde van mensen: leven, herboren worden, elkaar beminnen en God in waarheid aanbidden.
Het gezang begint met een formule die aan psalm 118 (vers 24) is ontleend en
die in de liturgie van de Romeinseritusde paasvreugde markeert (94). Deze typering
geldt de Dag des Heren en in het verband van het gebruik van dit gezang betreft het
dan de zondag als feestdag of te Wittem de bedevaartdag als Dag van en voor de
Heer. Het lied verwijst naar meerdere bijbelteksten en liturgische gebruiken. "Diep
in de nacht" verwijst naar de nachtelijke paasviering en naar de voorstelling van
verlossing die juist geschiedt in de meest uitzichtsloze situatie, in het donker. Gods
aanwezigheid wordt ervaren juist als men zijn afwezigheid ("nacht") sterk ervaart.
In de tweede strofe klinken woorden uit Romeinen 5 en 6 mee betreffende een dooptheologie van Paulus. De "doven van harte" zijn ontleend aan Jesaja 6,9-10. Het
"herboren" worden verwijst naar Tit.3,5 en 1 Petr.1,3.23 en wellicht ook naar
Joh.3,1-13 (het gesprek met Nicodemus). De zending van de Geest (derde strofe)
verwijst naar Handelingen 2. God "in waarheid aanbidden" is ontleend aan Johannes
4,23-24. Deze en andere beelden en bijbelcitaten zijn in de tekst verwerkt.
Bij de verwijzing naar Johannes 4 willen we in dit verband kort stilstaan. Het is
ondermeer deze bijbeltekst waaraan in het verleden kritici van bedevaarten en devoties argumenten ontleenden (95). Het aanbidden van God in Geest en waarheid werd
geïnterpreteerd als eredienst die niet op bepaalde plekken was gelokaliseerd of met
bepaalde rituelen omgeven, met andere woorden een verinnerlijkte en vergeestelijke
eredienst. Deze tekst laat ook andere interpretaties toe (96), maar het is toch merkwaardig dat een gezang met deze tekst juist binnen het kader van bedevaart en devotie
opgenomen wordt. Of hier een bewuste pastorale keuze achter zat, hebben we niet
kunnen achterhalen. Misschien koos men het gezang meer vanwege de bekendheid,
het feestelijke en trinitaire karakter dan vanwege deze impliciete kritiek op verabsolutering van bepaalde vormen van eredienst.
Qua structuur en inhoud staat de verlossende betekenis van Jezus in het centrum.
God is degene die in Jezus verlossing brengt. Pasen is door God gemaakt en aan
mensen gegeven. God wekt Jezus op, die de dood overwint. In Jezus, in zijn verlossende betekenis, worden mensen herboren. Tevoren bevonden ze zich in de nacht,
waren ze dood. Nu worden ze herboren en kunnen in volheid leven, dat wil zeggen
elkaar beminnen en God aanbidden (de twee voornaamste geboden, vergelijk ook
de Matteustekst waar Jezus ingaat op de samenhang van deze twee richtingwijzers
van geloven en leven). Daartoe is de Geest nodig en hierom wordt gesmeekt De
mens wordt in zijn relatie tot God hersteld en wordt tevens in zijn waarachtige leven
hersteld. De verlossing in Jezus brengt een nieuwe band tussen God en mensen en
heelt verminking. In dit lied wordt een positieve interpretatie gegeven van "God in
waarheid aanbidden". Mensen doen dit juist in het beminnen van elkaar. Gods-dienst
en dienst aan mensen worden intrinsiek met elkaar verweven. Het gaat dan niet over
plaatsen of bepaalderituelendie met Godsdienst verbonden zouden zijn (of juist niet),
maar om een uitspraak over de inhoud en kwaliteit van die Godsdienst. Deze actualisering van Johannes 4 bevat derhalve geen enkele kritiek meer op devoties of bedevaarten, voorzover men daar Godsdienst aan plaatsen en handelingen verbindt, maar
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wel op Godsdienst die - waar dan ook - tekort doet aan het "verstaan en beminnen"
van mensen onder elkaar.
Deze tekst zouden we belijdend kunnen noemen. Geloofsinzichten worden verbon
den en uitgewerkt Het centrale christelijke mysterie van Pasen wordt verbonden met
de zending van de Geest (Pinksteren), met het herboren worden van mensen (doop)
en met de opdracht elkaar te beminnen en God te aanbidden. De trinitaire opbouw
werkt door in een samenbundeling van verleden, heden en toekomst en in een (beoog
de) omvorming van mensen uit de dood doorheen verlossing naar waarachtig leven.
Lofprijzing, anamnese en epiclese worden verbonden. Op deze manier zijn tekststruc
tuur en inhoud nauw op elkaar betrokken.
Figuur 13

"De Heer heeft mij gezien" (tekst/melodie) uit Gezangen voor
Liturgie, nr.421
De Heer heeft mij gezien
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2. Hij doet met ons. Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3. Gij geeft het uw beminden m de slaap.
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,'
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
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De Heer heeft mij gezien (zie Figuur 13)
De tekst van dit lied is van Huub Oosterhuis en bij schreef deze voor gebruik in de
Amsterdamse Studenten-ecclesia in dejaren zestig (97). De tekst werd voor het eerst
gepubliceerd in Liturgische Gezangen voor de Paastijd en Tijd na Pinksteren (98).
Meer bekendheid kreeg de tekst ook door opname in H. Oosterhuis, In het voorbijgaan
(99) en door opname in enkele landelijk gebruikte bundels (100). Zowel tekstueel
als muzikaal is dit lied verbonden met twee andere liederen van Oosterhuis, namelijk
"Zo vriendelijk en veilig als het licht" en "Ik sta voor U in leegte en gemis" (101).
Deze twee gezangen hebben bovendien dezelfde afsluitende derde strofe. Deze drie
gezangen zijn op dezelfde melodie gedicht. Deze melodie is van de hand van Bernard
Huijbers en hij maakte ze bij het lied "Een smekeling" van J.Wit, waarin psalm
119,64-66 vrij wordt bewerkt (102).
Te Wittern werd in het pelgrimsboekje van 1986 de tekst afgedrukt in de typografie van Gezangen voor Liturgie, overigens zonder muzieknotatie of melodieverwijzing. Het lied was te Wittern al enige jaren in gebruik in de weekendkerk, waar het
geregeld werd afgedrukt in liturgieboekjes die voor bepaalde perioden van het jaar
werden samengesteld. In parochies her en der in Nederland behoorde het ook tot het
bekende of minstens beschikbare repertoire, gezien het feit dat de tekst in meerdere
landelijke bundels was opgenomen.
De melodie van Huijbers bestaat uit zes melodische zinnen in de vorm ABA'CA"B. De zinnen vertonen een afwisseling in stijging en daling zowel ten opzichte
van elkaar als in het geheel van een zin. De eerste, tweede, vierde en zesde melodische zinnen zijn ritmisch verwant opgebouwd. Ze beginnen met een rustige langere
noot, vervolgen met beweeglijke achtsten en eindigen met een rustige halve noot.
De derde en vijfde zinnen contrasteren hiermee in de volgorde beweging - rust beweging - rust, hoewel de beginbeweging reciterend op dezelfde toonhoogte blijft.
De slottonen van elke zin geven een regelmatige afwisseling van daling en stijging
te zien. Deritmiekis eenvoudig en bestaat eigenlijk alleen uit kort en lang, weergegeven in achtste en kwart- of halve noten. De ambitus is een kleine septiem, die echter
alleen in de tweede zin geheel doorlopen wordt De intervallen blijven klein van
omvang en mede daardoor behoudt de melodie een reciterend karakter.
De tekst bestaat uit drie strofen van zes verzen. Het metrum is regelmatig. Er is
een regelmatige afwisseling tussen regels met tien en elf lettergrepen en het rijmschema is hieraan gekoppeld (-d/t-rijm en - en-rijm ok wel mannelijk en vrouwelijk rijm
genoemd) in afwisseling ababab. Meerdere stijlfiguren worden gebruikt zoals alliteraties (wind, wie weet waarheen; geboren en getogen; steeds, stille), inversie en enjambement. Parallelle opbouw van zinnen is kenmerkend. Behalve een complex beeldend
uitdrukken van een ervaring (de relatie tussen de Heer en mij) is er ook een lineaire
ontwikkeling van relaties: "De Heer" ("Hij") en "ik" in de eerste strofe; "De Heer"
en "wij" in de tweede strofe; "Gij" en "uw beminden" in de derde strofe. De relatie
wordt verinnigd en verbreed van ik naar wij naar uw beminden en van Heer naar Gij.
De beelden in dit lied vertonen onderlinge samenhang (licht - nieuwe ogen; overmacht - onvermogen; gaat ons in en uit - bewonen als zijn huis; onze naam - uw
naam; plant als een boom - zaait - regen neerdaalt in de bomen; wil met ons spelen
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- braid - beminden; onverwacht - sul - nacht; slaap - diepste dromen; ontvankelijk
- regen - wind; hart - ogen - handen etc.)· Het centrum van de tekst ligt in de tweede
strofe, meer speciaal in verzen 9 en 10: "De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant
als een boom in ons zijn eigen leven". Deze beelden proberen steeds iets uit te zeggen
over de relatie tussen God en mens. Het zijn vele vergelijkingen die geen van allen
de ervaring geheel verwoorden en daarin tegelijk uitdrukken dat deze ervaring ten
diepste niet in woorden is te vatten.
Parallel aan de beeldspraak is te wijzen op de eenzijdige handeling. Het is de Heer
die telkens handelend persoon is en het is de mens die steeds in de ontvangende,
onvermogende, passieverolstaat. Er is sprake van een nabijheid van de Heer, maar
het initiatief daarvoor ligt bij de Heer en de mens heeft hulp nodig om daar ontvankelijk voor te zijn. De beeldspraak koppelt drie soorten beelden uit de natuur, uit de
omgang van mensen onder elkaar en uit de lichamelijkheid. De complexe beeldspraak
geeft ook een drievoudige spanning aan: de onzegbaarheid van de verhouding tussen
God en mens, de innigheid van die verhouding, de onuitputtelijkheid van die verhouding.
Het Godsbeeld in dit lied is in vele beelden aangeduid en daarmee zegt de tekstschrijver tegelijk dat geen enkel beeld toereikend is. Het is de Heer die een relatie tussen
Hem en de mens tot stand brengt, die vorm krijgt in de mens waardoor deze mens
een nieuwe mens wordt De nabijheid van de Heer is verbonden aan de incarnatie
in Jezus, aan de intimiteit van beminden en aan het vormkrijgen van de Heer in ieder
mens. Het blijft echter de Heer die steeds handelend optreedt en de mens die hiervoor
ontvankelijk dient te worden. De spanning tussen transcendentie en immanentie wordt
niet opgeheven. Sterk benadrukt wordt echter de aanwezigheid van God in mensen,
in de mens in het diepste van zijn wezen. In het godsbeeld zijn niet nader gedifferentieerd beelden van Vader, Zoon en Heilige Geest opgenomen.
Het mensbeeld is getekend door ontvankelijkheid en passiviteit Er worden uitgesproken lichamelijke beelden gebruikt om de relatie tussen God en mens aan te geven. De spanning tussen een individuele Godsrelatie en een relatie binnen en via een
gemeenschap van mensen blijft bestaan, hoewel de progressie in het lied de verbreding maakt naar "wij" en "uw beminden".
De wereld functioneert in dit lied als bron van diverse beelden die de relatie tussen
God en mens proberen aan te geven. Natuurlijke patronen (regen, wind, boom, zaaien) worden verbonden met sociale patronen (vader, kind) en lichamelijke patronen
(neemt tot bruid, wil spelen, slaap, beminden).
Het begin van de relatie is gegeven met de ervaring dat de Heer mij "gezien" heeft
en daardoor de mogelijkheid geeft tot een nieuw zien door de mens. De gave van
het leven gaat aan de mens vooraf. Ontvankelijkheid voor het leven dient de mens
van de Heer te ontvangen. De tekst start vanuit de ervaring van een relatie om vervolgens aan te geven welke veranderingen die relatie bewerkstelligt In de verzen 9 en
10 komt de tekst tot de kem in de reflectie op de ervaring om verder te gaan op de
verbreding van de relatie tussen God en mensen en verschillende beelden daarvoor.
Psalm 139 draagt een groot gedeelte van de beelden en voorstellingen aan. In de
verzen 1-5 wordt daar beleden dat God doorgrondt, kent, weet, begrijpt, toetst In
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de verzen 23-24 wordt dit in bedevoim herhaald, opdat God dit ook blijft doen. De
combinatie van lofprijzende belijdenis en smeekbede is ook in het lied aanwezig.
Het niet kunnen vatten van Gods grootheid (ps.139,6.17) en beelden als hand
(139,5.10), oog (vers 16), duister en licht en totale herschepping zijn in deze psalmtekst te vinden. Behalve erotische connotaties is er ook een duidelijke relatie tussen
"Hij gaat ons in en uit" en psalm 139, vers 1. De beeldspraak van het Hooglied (bruid,
spelen, beminden etc.) vormt eveneens een belangrijke bron voor deze liedtekst. Een
derde belangrijke bron lijkt ons de paulinische voorstelling van de Heer die leeft in
hem. Behalve deze drie dragende Bijbelbronnen zijn er vele toespelingen en verwijzingen naar verschillende bijbelteksten. Zonder uitputtend te kunnen zijn noemen
we de volgende verwijzingen:
het"zien"doordeHeer:psalmen33,18;34,17en38;Lucas 1,38.48 en 19,5;
Johannes 5,6;
het opnieuw geboren worden: Johannes 3,7;
het licht in de nacht: Efesiërs 5,8; lTess.5,4-5; Rom.13,12;
het levende hart: Ezechiël 36,26; Jeremía 31,33; Жог.3,3;
nieuwe ogen: Johannes 9;
stille overmacht: psalm 103,14; lKor.19,12;
mijn onvermogen: 1 Kor. 1,27; 2Kor. 12,10; psalm 103,14;
in en uitgaan: psalm 139,1;
de naam in de hand geschreven: Jesaja 49,16;
ons bewonen als zijn huis: Johannes 1,11 en 14,23; lKor.3,16-17; 2Kor.7,16;
de boom: psalm 1,3; 92,13;
spelen (ook als beeld van het liefdesspel): Hooglied;
bruid: Hooglied; Hosea 2,18-22;
alles wat we zijn hebben we van de Heer ontvangen: lKor.4,7;
beminden: Hooglied; Lucas 2,14; lTess.1,4; Rom. 1,7; Kol.3,12; Jud.l;
slaap: psalm 127,2;
regen: Jesaja 45,8; Deut.32,2; Jes.55,10-11; psalm 72,6;
wind (mede als beeld van de Geest): Genesis 1,2 en 2,7; Johannes 3,8;
overkomen: psalm 127,2.
Deze lijst van mogelijke bijbelverwijzingen geeft aan hoezeer Oosterhuis' taal- en
beeldgebruik wortelt in de Bijbel. In aanvulling daarop kunnen we er ook op wijzen,
dat de voorstelling van God als tot leven komend en het leven dragend in het diepste
van de mens onder andere bij een mystiek schrijver als Eckhardt wordt uitgedrukt.
Elders beschreef Oosterhuis met duidelijke sympathie de ervaringen en verwoordin
gen van Eckhardt, zodat we ook mogen aannemen dat diens voorstellingen meeklin
ken in deze liedtekst (103).
Onder andere door feministische theologes is gewezen op de eenzijdige uitwerking
van erotische beelden in dit gezang en de klemtoon op het afhankelijke en ontvangen
de in relatie tot vrouwelijke beelden.
Wat zegt dit gezang nu als het in het kader van bedevaart en devotie wordt gebruikt
(of minstens voor gebruik wordt aangeboden)?
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De koen van op de Bijbel geïnspireerde gezangen is hier manifest aanwezig. Het
is geen gezang dat uitwijdt over menselijke individuele of algemene noden en dat
daarbij de hulp inroept Min of meer tegenover de uiterlijke handelingen van bedevaart en devotie, die Gods nabijheid zoeken te vinden in de persoon van een heilige,
op een bepaalde plaats biedt dit lied een ander beeld van de relatie tussen God en
mens. God staat niet buiten de mens en hoeft niet via bemiddelaars benaderd te worden, maar God komt zelf in de mens en vormt deze om. Deze godsvoorstelling creëert
een spanning met de godsbeelden die in de heiligenverering naar voren komen. Als
men zich God voorstelt als "wonend in mij", dan krijgen voorspraak en hulp van
heiligen een andere plaats. In deze zin vormt deze liedtekst een uitzondering temidden
van de vele gezangen waarin God als buiten de mens wordt voorgesteld en waarin
nadruk ligt op relatie-bemiddelaars als Jezus, Maria en andere heiligen, kerk en mede-gelovigen. In bepaalde zin grijpt dit lied echter ook weer terug op beelden die in
de oudere devotieliederen tot Jezus in het Sacrament, Gerardus en Maria werden
gebruikt, en dan met name op de beelden van een innige en intieme relatie in termen
van liefde uitgedrukt.

5.5.2

Samenvatting van de analyses van de nederlandstalige, bijbels
geïnspireerde liturgische gezangen

Repertoire. Zoals is gezegd, werden in 1965 twee liederen van de hand van
A.Meijer toegevoegd (naast twee nieuwe Gerardusliederen van zijn hand).
In 1971 werden vijf nieuwe liederen toegevoegd, waarvan vier van H.Oosterhuis. In 1986 volgde opnieuw een toevoeging van zes liederen, waarvan opnieuw meerdere door H.Oosterhuis geschreven waren. De twee gezangen uit
1965 kenden een refreinregel. De gezangen die in 1971 werden toegevoegd
waren allemaal strofe-liederen. In 1986 werden meerdere genres opgenomen
zoals acclamatie, litanie-vorm, open liedvorm.
1.

2.

3.
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Lied van Abraham, Mozes en Jezus De Heer sprak tot Abraham:
tekst van A.Meijer, melodie ontleend aan "O reinste der scheps'len";
opgenomen in de pelgrimsboekjes van 1965,1971 en 1977. Bestaande uit vijf strofen met refreinregel (104).
Wij bidden tot U Vader, tekst van A.Meijer, melodie ontleend aan
"U, Rozenkrans bemin ik"; opgenomen in de Pelgrimsboekjes sinds
1965. Parafrase van het Onze Vader, bestaande uit twee strofen zonder refrein. Zie analyse.
Het Lied Eert God: tekst van H.Oosterhuis, melodie uit de zestiende
eeuw (105). Berijmde bewerking van de Gloria-hymne, bestaande
uit twee strofen van acht regels. Gecombineerd met een andere melodie van B.Huijbers telt het lied vier strofen van vier regels. Deze
typografie kiest men in Wittem in 1971 en 1977, hoewel men de zestiende-eeuwse melodie gebruikt. Sinds 1971 in gebruik.

Gedenken wij dankbaar, tekst van H.Oosterhuis uit de jaren 19581961 (106). Contrafact op de melodie van "Wilt heden nu treden"
uit Valerius' Nederlandtsche Gedenckclanckyan 1626 (107). In de
genoemde periode gebruikte Oosterhuis meerdere oud-Nederlandse
volksmelodieën uit de collectie van Valerius of verzamelingen en
kritische edities van J.Pollmann (108). Te Wittem werd dit gezang
in 1971 in het repertoire opgenomen. In 1986 liet men de melodieverwijzing weg. In Gezangen voor Liturgie staat de titel "Het lied
van de eerste der mensen" boven dit gezang (109).
Het lied voor de eenheid Aan wat op aarde leeft, tekst van H.Oosterhuis. In Nederland met meerdere melodieën verbonden in gebruik.
Te Wittem gezongen op de melodie van "Gelukkig is het land" uit
Valerius' Gedenckclanck. Valerius haalde deze melodie uit een collectie van "Engelsche stemmen" (110). In 1971 en 1977 wordt dit
gezang met melodieverwijzing afgedrukt. In 1986 laat men de melodieverwijzing weg. De titel "Lied voor de eenheid" werd niet vermeld (111).
Dit is de Dag: tekst van H.Oosterhuis op een melodie bij het duitse
"Lobet den Herrn" uit een bundel van 1614 te Stralsund. Sinds 1971
is dit gezang te Wittem in gebruik, overigens zonder melodieverwijzing. Zie analyse.
Pelgrimstocht der mensen: Tekst van A.Lohmann OFM op de melodie van een engelse traditional (112). Het is opgenomen o.a. in de
Randstadbundel (113), die uit een initiatief onstond van het militair
pastoraal centrum waar Lohmann's ordegenoot A.Boef directeur was.
In Wittem werd het gezang in 1971 opgenomen. In 1986 werd de
melodieverwijzing weggelaten.
Kyrie-Litanie: Tekst van H.Oosterhuis. Muziek van B.Huijbers en
van R.Veelenturf. In Wittem gebruikt men de melodie van Veelenturf. Beide versies werden opgenomen in Liturgische Gezangen voor
de viering van de eucharistie, samengesteld door de Werkgroep voor
Volkstaalliturgie (114) en van daaruit overgenomen in meerdere
landelijk gebruikte bundels. Het bestaat uit zes aanroepingen, die in
de praktijk te Wittem twee aan twee gezongen worden, waarna een
acclamatie volgt. Deze litanievorm vraagt voorzang en acclamatie
van allen.
Looft God in Zijn heiligdom. Alleluia met psalm 150: de tekst van
de psalmberijming is van Muus Jacobse (pseudoniem van K.Heeroma). De melodie van het alleluia is aan het gregoriaans ontleend.
De melodie van de verzen is van de hand van H.In 't Veld ( 115). Te
Wittem werd deze psalm met alleluia-refrein in 1986 in het repertoire
opgenomen.
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10.

11.

12.

13.

Zolang er mensen zijn op aarde: tekst van H.Oosterhuis. De melodie
is afkomstig uit een bundel van Lyon uit 1548, die dit gezang vermoedelijk overnam uit Laforme des prières et chantz ecclésiastiques
en de psalm 140 uit bet Geneefs Psalter (116). De oorspronkelijk
melodie is ritmisch vervlakt en in een regelmatige maatsoort gebracht Deritmischwaarschijnlijk meer oorspronkelijke notatie biedt
het Liedboek voor de Kerken (117). Te Wittern wordt de ritmisch
vervlakte versie gebruikt. Bij deze liedtekst is door T.de Marez Ovens een recente melodie geschreven (118). Zonder verdere melodieverwijzing werd dit lied opgenomen in 1986.
Het Lied van God die vóór ons is God die ons heeft voorden: tekst
van H.Oosterhuis, geschreven in de periode 1958-1961. De melodie
is ontleend aan Valerius' Gedenckclanck ("Gelukkig is het land")
(119). In de meeste landelijk gebruikte bundels heeft het ingang
gevonden (120). In Wittem is het in 1986 toegevoegd. De melodie
was zodoende tweemaal in het liedgoed opgenomen (zie "Aan wat
op Aarde leeft").
De Heer heeft mij gezien: tekst van H.Oosterhuis uit begin jaren
zestig. De melodie is ontleend aan een toonzetting van B.Huijbers.
Deze melodie is ook in gebruik bij twee andere gezangen van Oosterhuis. In Wittem werd het zonder melodieverwijzing opgenomen in
1986. Zie analyse.
Geest die vuur en liefde ûjt deze tekst is een latere Nederlandse
bewerking van een oudere parafrase van de laatmiddeleeuwse hymne
"Festum diem hodie", namelijk "Veni Sánete Spiritus. Pinxterlied"
(121). De middeleeuwse hymne leverde ook de melodie, die in de
negentiende eeuw werd bewerkt. In de Nederlandse bewerking klinken meerdere liturgisch-doxologische vindplaatsen mee, zoals Ave
Maris Stella, Ave, virgo singularis en met name Veni creator. Dit
gezang is in Wittem opgenomen in 1986.

Tekst- en melodie-structuren. In de periode vanaf 1965 paste men geen reductie van het aantal strofen meer toe. De meeste teksten kenden een zodanige
structuur, dat reductie van strofen tegelijk de structuur en inhouden van teksten te kort zou doen. Tevens waren de gezangen veelal niet lang (drie hooguit vier strofen). Tien van de dertien teksten roepen op tot lofprijzen, bidden
en handelen. In de meeste gevallen is het zingen van het lied zelf al een (gedeeltelijke) vervulling van deze oproep. De meeste teksten zijn performaüef
en vormen tevens een afgesloten geheel. Dat bepaalt mede hun bruikbaarheid
in een viering. Ze zijn veelal niet geschikt ter begeleiding van een handeling,
maar vormen een handeling op zichzelf. Deze functionele beperking verhinderde overigens niet dat ze wel ter begeleiding van handelingen werden ge-
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bniikt. Er is al opgemerkt dat met name in 1986 gezocht werd naar verschillende tekstgenres, zodat er ook open liedvormen en litanieën werden opgenomen. Paar- enkruisrijm komen het meeste voor. Het metrum is meestal regelmatig en gebruik van jambe en trochee als versvoet overheerst. De teksten
zijn in een wij-vorm gezet, soms met een verbinding naar een ik-vorm. Hieruit blijkt dat er een groep of gemeenschap wordt verondersteld. De gezangen
zijn geen solistische luistergezangen maar expliciet samenzang. Steeds is er
een combinatie van spreken over en tot God en Jezus. Deze combinatie loopt
meestal parallel aan de combinatie van lofprijzing en smeking.
De melodieën staan alle in een grote terts toonsoort. Tien gezangen hebben
een tweedeligritme.Twee gezangen staan in een driedelige maat genoteerd,
maar slechts een gezang kent ook duidelijk een driedeligeritmischestructuur
(en dit is dan een ouder Maria-lied). De ambitus gaat doorgaans een octaaf
niet te buiten. Er wordt spaarzaam gebruik gemaakt van chromatiek of modulatie (bv. in "Gelukkig is het land"). De intervallen zijn vaak secundes en
tertsen, soms een kwart of kwintsprong. Deze melodiestructuur werd blijkbaar
geschikt geacht voor volkszang. De meest recente melodieën zijn meer reciterend en meer plooibaar naar de tekst. Hun ritmische structuur laat een variabel
tempo toe, aangepast aan de tekst. De oudere melodieën leggen de tekst een
strakker metrisch regelmatig patroon op. Verbindingen tussen woord en toon
zijn in enkele gevallen aanwezig, doorgaans niet meer dan in de eerste strofe
en in vele gevallen afwezig. Aansluitend bij de tekstueel gesloten vorm zijn
negen van de dertien gezangen (met twaalf melodieën, want één melodie
wordt tweemaal gebruikt) in een gesloten liedvorm gesteld. Vier gezangen
hebben een open vorm, maar in de typografie te Wittem wordt geen rolverdeling aangegeven.
Geloofsvoorstellingen. De voornaamste accenten in het godsbeeld van deze
gezangen zijn de volgende. De God van het Verbond wordt gepresenteerd
als trouw aan mensen. God kiest voor mensen en dat vindt zijn hoogtepunt
in Jezus. Schepping is het startpunt van Gods voortdurende zorg voor mensen. God is nabij in heilsgeschiedenis en met name in Jezus. De Godsrelatie
wordt verbonden met de onderlinge liefde en solidariteit tussen mensen. Gods
heerlijkheid en volkomen heilsaanbod wordt voorgesteld in de triniteit. Hoewel enkele malen sprake is van een machtige God die ver weg staat van mensen en waarvan mensen geheel afhankelijk zijn, overweegt het aantal gezangen waarin God en mens niet tegenover elkaar met juist met elkaar verbonden
worden voorgesteld, hoewel deze verbondenheid met name in de liederen
uit de periode 1965-1971 pas tot stand komt na een breuk en na het overbruggen daarvan door Jezus.
Twee gezangen stellen Jezus centraal en in bijna alle andere gezangen
wordt Hij genoemd. Hij is het hoogtepunt van Gods nabijheid en trouw. Met
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name heilseconomische en soteriologische omschrijvingen worden gebruikt
De kruisdood wordt aanvankelijk gezien als herstel van de verbroken godsrelatie, later als overgang van dood naar leven en als hoogtepunt van Gods
trouw aan mensen. Jezus' godheid en menselijkheid worden niet van elkaar
gescheiden en nergens worden devotionele voorstellingen opgenomen. Zijn
leven, boodschap en heilsbetekenis worden onlosmakelijk als eenheid gepresenteerd. Met het verdwijnen van devotionele versplintering van Jezus-beelden gaat ook het verdwijnen gepaard van een intieme relatie met Jezus in het
Sacrament of in het H.Hart. Jezus wordt vooral bezongen als de incarnatie
van God, als ware mens en als degene die oproept tot navolging.
In meerdere gezangen wordt de Geest genoemd. Soms gebeurt dat in het
kader van de Triniteit en in een gezang staat de Geest centraal. De werking
van de Geest wordt voorgesteld als levengevend, scheppend en ordenend.
In tegenstelling tot het repertoire vóór 1965 komt de Geest nu meer ter sprake.
Maria, Gerardus of andere heiligen komen in geen van deze gezangen ter
sprake. Indirect is Maria aanwezig in de twee melodieën die in 1965 werden
gebruikt.
Ondanks verschuivingen in Godsbeeld en Jezusbeeld overheerst in het
gepresenteerde mensbeeld afhankelijkheid en passiviteit. De tegenstelling
tussen God en mens en de grote afstand zijn verdwenen, maar er blijft enige
nadruk op de macht van God en Jezus. De Godsrelatie wordt meerdere malen
verbonden met sociale inzet en onderlinge solidariteit. Godsliefde en naastenliefde worden intrinsiek verweven. Meestal wordt er gesproken vanuit een
anonieme "wij-groep" zonder interne tegenstellingen, of zo deze er al zijn
dan worden deze door God opgeheven of is het de opdracht om tot onderlinge
liefde te komen. Enkele keren worden mensen getypeerd als pelgrims of Volk
Gods, hetgeen opnieuw een harmonieuze eenheid suggereert. De meeste
gezangen halen het bedreigd aspect van het leven naar voren en verbinden
dit met het perspectief van eeuwigheid en hemel als uitweg uit bedreiging
en nood.
Een uitzondering in deze gezangen vormt "De Heer heeft mij gezien". In
de meeste andere gezangen zijn de beelden vaak eenduidig. In dit gezang
worden veel beelden naast elkaar en met elkaar verbonden gebruikt, waardoor
ook de relativiteit van alle beelden wordt onderstreept. Andere gezangen
bedoelen misschien beeldend te spreken, maar doen dat in een stijl die eenduidigheid suggereert. Er wordt dan niet gesproken over bijvoorbeeld "God als
vader" maar "God is vader" (122).
De kerk is niet dominant aanwezig in deze gezangen. In "Geest die vuur
en liefde zijt", dat van oudere datum en inspiratie is, wordt het klassieke beeld
van de kerk als schip op zee gebruikt, hetgeen ook associaties oproept met
de voorstelling van de kerk als enige heilsweg (123). In de meer recente ge-
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zangen overheersen beelden van de kerk als het geheel van mensen die worden bijeengebracht in Jezus en die onderling solidariteit beoefenen. Het gaat
dan om kerk als gemeenschap van mensen. De kerk als hiërarchisch instituut
met een geleding van ambten en functies komt nergens ter sprake. De kerk
als cultische ruimte wordt evenmin aangeduid. Bindende factoren voor kerk
worden gekoppeld aan Gods nabijheid, aan Jezus en de heilige Geest, aan
sacramenten en aan onderlinge liefde tussen mensen. Apologetische of polemische geluiden zijn afwezig. De opname van liedgoed uit de reformatorische
traditie weerspiegelt oecumenische toenadering.
De wereld als maatschappelijke samenleving speelt geen rol. De wereld
is schepping en ruimte waarin mensen leven, waarin hun leven bedreigd
wordt en van waaruit ze uitzien naar de hemel. In de eerste gezangen is de
wereldordening voorgegeven en aan God voorbehouden. In de latere gezangen wordt de wereld ook meer als werkterrein van de mens positief geduid.
Een opvallend gegeven - en daarom typeren we deze gezangen zo in de
titel van deze paragraaf- is de veelheid van verwijzingen naar bijbelteksten
en de duidelijke inspiratie daarvandaan. Meerdere gezangen steunen op bepaalde bijbelpassages of geven er een parafrasering of actualisering van. In
de gezangen van met name H.Oosterhuis resoneren vele bijbelse verhalen
in de vorm van enkele woorden en zinsneden mee. Doorgaans worden deze
beelden gebruikt om de goddelijke werkelijkheid aan te geven. Het gezang
"De Heer heeft mij gezien" vormt opnieuw een uitzondering door de vele
beelden die ook de menselijke werkelijkheid en de relatie tussen God en mens
pogen uit te drukken.

5.6

Latijnse hymnes

Latijnse hymnes ter ere van het Sacrament, Maria, Christus (Koning) en Latijnse psalmdelen nemen in het liedgoed te Wittern chronologisch de eerste
plaats in. Deze gezangen werden het eerst gebruikt en ze vormen vaak de
basis voor een ander repertoire in de vorm van vertalingen, parafrases en
bewerkingen. Evenals elders in de romana was zang in de volkstaal binnen
de officiële liturgie tot omstreeks 1965 een uitzondering. Volkstaalgezangen
hadden hun plaats in hetgeen paraliturgie werd genoemd, thuis, op school
en bij religieuze verenigingen. Hoewel het Lof formeel niet tot de officiële
liturgie behoorde, was er in de Nederlandse praktijk doorgaans slechts ruimte
voor volkszang direct na het Lof. Zo konden er ook devotieliederen gebruikt
worden na de eucharistieviering. Wat Wittem betreft, krijgen we uit de beschikbare bronnen inderdaad het beeld van uitsluitend zang in het Latijn
tijdens officiële vieringen (124). Hoewel er in het kader van misweken en
popularisering van het gregoriaans gewerkt werd aan het ingang doen vinden
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van gregoriaanse gezangen bij gelovigen en aan het deelnemen aan de zang
daarvan, vertolkte het koor te Wittem veelal meerstemmige bewerkingen,
die geen volksdeelname mogelijk maakten (125). Soms werd het gregoriaanse
Tantum ergo gezongen tijdens het Lof, waaraan dan wel volksdeelname mo
gelijk was (126).
Globaal beeld van de liturgische (koor)zang te Wittem 1920-1947
We beschikken niet over voldoende gegevens om een volledig beeld te schet
sen van de zangpraktijk in het kader van de Gerardusdevotie in de periode
1920-1947. De aantekeningen van de dirigenten van het studentenkoor bieden
informatie, die een globaal doen verschijnen (127).
In 1925 werd op zondag 15 oktober tijdens het Lof door het koor een
uitvoering gegeven van Speciosa/orma (tweestemmig van Stenle), Ave Maria
(vierstemmig van O.di Lasso), Iste Confessor (vierstemmig van Jansens) en
werd het gregoriaanse Tantum ergo samen met het volk gezongen. In de jaren
daarna werd ook een meerstemmige bewerking van het Tantum ergo uitge
voerd, zodat volkszang slechts na het Lof plaats kan hebben gevonden. Het
waren de "Duitse processies" (uit Langerwehe, Satzvey, Mechernich, Call)
die vanuit de Duitse volkszangpraktijk meerdere "Andachtslieder" meebrach
ten en ook tijdens vieringen volkstaalgezangen gebruikten (128). In 1938
wordt in de Schriften van de koordirigenten voor het eerst melding gemaakt
van een processie op de zondagen van het Gerardusoctaaf en op de feestdag
(129). Het koor zongtijdensdeze processies o.a. Ρange lingua van Aiblinger,
О Memoriale van Clemens non Papa en Ρange lingua van J.Haagh. Tot om
streeks 1940 wordt steeds na de eucharistieviering (de hoogmis) vermeld dat
er een Tantum ergo werd gezongen en er dus uitstelling van het Sacrament
was. Na 1940 is deze vermelding er niet meer en wellicht was de praktijk van
uitstelling nade mis ook verdwenen? Tijdens de oorlog ging men door J.Bogaerts vertaalde liederen van Alfonsus de Liguori gebruiken (130) en er kwa
men composities van broeder Anselmus op het repertoire ( 131 ). Nu versche
nen ook werken van Nederlandse componisten zoals Nieland, L.de Vocht,
J.van Nuffel en A.Diepenbrock (132). In 1944 werden de bundel De Blijde
Bongerd (Marialiederen) en liederen uit een collectie van R.Ghesquière in
gebruik genomen, hetgeen wijst op een toename van volkszang (133). Bij
het Lof op 15 oktober 1944 vermeldde de koordirigent dan ook volkszang
en geen koorzang. Dat het studentenkoor niet op vereiste sterkte was in deze
jaren, droeg wellicht bij aan de opkomst van eenstemmige zang en volkszang.
Ook direct na de oorlog was het koor weinig omvangrijk. In 1946 was de
bundel Laus Mariana van J.Haas frequent in gebruik (134). In 1947 werden
gezangen uit Valerius' Gedenckclanck gearrangeerd en gebruikt door koor
en volkszang, terwijl ook de Souterliedekens van Clemens non Papa op het
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repertoire werden gezet (135). Met name in het kerstrepertoire werd in 1947
meer volkszang opgenomen. In de verordeningen voor de Sacramentsprocessie waren ook gregoriaanse gezangen voorzien, die door koor en gelovigen
samen (afwisselend) werden gezongen (136). Hier noemde men bv. het gezang Rex clementissime.
We kunnen uit deze onvolledige reconstructie afleiden, dat volkszang tot
omstreeks de oorlog weinig of niet tijdens officiële vieringen of in het Lof
plaats vond. Zelfs in de processie worden Latijnse gezangen van het koor op
de eerste plaats genoemd (hetgeen niet wegneemt dat er zeker ook enkele
Gerardus- en Marialiederen zijn gezongen). Tijdens de oorlog gaat volkszang
meer ruimte krijgen en wordt dit ook door materiaal ondersteund. Tijdens
de eucharistieviering is er echter alleen gregoriaans en polyfonie. Deze ontwikkelingen te Wittern lopen parallel metrichtlijnenvan kerkehjke leiding.
In 1947 werd in de encycliek Mediator Dei et hominum door Pius ΧΠ expli
ciet het belang van volkszang vermeld, in pia exercitia, op school en thuis
(137). Deelname aan (eenvoudige) gregoriaanse zang werd met klem aan
bevolen. Deze encycliek bevestigde hetgeen in Wittem al enigszins praktijk
was. Uit het overzicht tot omstreeks 1947 is af te leiden dat er te Wittem geen
behoefte bestond aan een groot repertoire van devotieliederen voor de Gerardusdevotie, aangezien de ruimte en gelegenheden om deze te gebruiken ge
ring waren. Zang was vooral koorzang. De encycliek Mediator Dei et homi
num was wellicht ook een stimulans om het aandeel van devotieliederen en
volkszang te vergroten. Voortaan werden deze gezangen gebruikt tijdens de
reis, tijdens de processie, na het Lof en na de eucharistieviering en tijdens
gebedsvieringen. De behoefte aan een repertoire groeide. In dit repertoire
namen verschillende Latijnse hymnes en psalmdelen een belangrijke plaats
in. Mede vanuit de popularisering van het gregoriaans in de eerste helft van
de eeuw waren deze gezangen "volkszang" geworden. Hoewel meerdere
gezangen een rolverdeling veronderstelden (voorzang, koorzang, volkszang),
werd deze in de materialen te Wittem niet aangegeven.
Figuur 14

Pamfletbriefje "Rex Clementissime" (tekst/melodie)
(Zie hiervoor pag. 250)
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Natum de Virglne. Corpus cum
Sanguine suppliciter adoro:
O latens Deltas. Aeterna Veritas.
Tc venerans imploro.
LAUDA.

Den Geborene uit de Maagd,
Lichaam en Bloed, aanbid ik deemoedig; O verborgen Godheid,
eeuwige waarheid, U roep ik eerbiedig biddend aan

Sub pañis specie, sub vini latice
Adoro Christum totum
Ejus praesentiae, Ejus clcmentiae
Cor offero de votum.
LAUDA

3
Onder gedaante van brood, onder
het vocht van wijn aanbid ik
Christus geheel. Aan zijn tegenwoordigheid, aan zijn goedertierenheid, o/fer iic het devote hart.

Ave Rex gloriae, Dulcís memoriae,
Aveto, Jesu Christe
Te mundi pretlum, codeste
Praemium. Figurae vêlant istae.
LAUDA.
5
Ave Bos Vlrginum, O Sponse
Sangulnum, о Caro Salvatori:!
Tua dulcedine Totum me ditir.e
Perenni! fons amorls.
LAUDA.
6
О mundi victima. Te sitit anima
Te quaerlt, Pie Jei,u,
Jesu spes unica, Huic communica
Te sacris Garnis esu
LAUDA.
7
О mira Bonitas. O summa
Chiaritasi En Domini majestas!
Sum hoc umbráculo Se donat
Famulo, Quid, Jesu, mihi praestas!
LAUDA.

\
Gegroet Koning der Glorie, van
zoete gedachtenis, wees gegroet
Jesus Christus, U der wereld losprijs, hemelsch loon, omhullen
deze teekenen.
5
Gegroet bloem der Maagden, o
Bruidegom der martelaren, o
Vleesch des Zaligmakers! Door
Uwe zoetigheid houd mij geheel
bezig, bestendige bron der liefde,
6
O slachtoffer der wereld, naar U
dorst de ziel, U zoekt zij, lieve
Jesus Jesus eenige hoop, deel U
aan haar mede door de nuttiging
van Uw H. Vleesch.
7
O wonderbare goedheid, o hoogste liefde, zie 's Heeren Majesteit
onder dezen sluier geeft Hij zich
aan den Dienaar; wat Jesus
schenkt Gij mij!

Het repertoire
We vermelden hier alleen de hymnes. We komen later terug op het Latijnse
proprium en ordinarium.
1.
Tantum ergo: Deze tekst is op meerdere gregoriaanse, gregorianiserende en meerstemmige muziek voorhanden. Te Wittem waren er
verschillende toonzettingen in gebruik (een gregoriaanse en zettingen
van Haagh, Anselmus e.a.). Sinds 1947 was dit gezang in bundels
opgenomen (138).
2.
Adoro te: Te Wittem werd de tekst afgedrukt sinds 1947 (139).
3.
Rexclementissime: Te Wittem werd het gebruikt in de periode 19471971. In de pelgrimsboekjes stond alleen het refrein afgedrukt met
de vermelding dat de strofen door het koor werden gezongen. In
hoeverre deze rolverdeling er daadwerkelijk na 1947 ook was? (140)
Zie Figuur 14.
4.
Christus vincit. Deze drievoudige roep wordt in Wittem vanaf 1953
gecombineerd met verzen van psalm 117, die als zodanig in liedbun
deltjes van 1947 al waren opgenomen (141).
5.
Parce Domine: In Wittem werd deze acclamatie opgenomen in 1965
tesamen met een reeks van smeekbeden die in het Nederlands werden
verricht. In 1986 werd dit gezang met boete-elementen niet meer
opgenomen (142).
6.
Ave verum: deze sacramentshymne werd in Wittem alleen in een
bundel van omstreeks 1947 opgenomen (143).
7.
Salve Regina: In Wittem behoort het minstens sinds 1947 tot het
vaste repertoire voor koor- en volkszang tijdens het Lof (144).
8.
Regina соей: In Wittem opgenomen vanaf het Pelgrimsboekje van
1961 (145).
9.
Magnificat In Wittem is het alleen opgenomen in een bundeltje van
±1947 en niet meer in volgende collecties. Het is onwaarschijnlijk
dat dit gezang als volkszang is gebruikt (146).
10.
O Sanctissima: Het staat alleen vermeld in Ons Pelgrimsboekje van
de groep van Den Bosch en is niet in het algemene repertoire te Wit
tem opgenomen (147).
Deze gezangen werden en worden in Wittem allen gebruikt tijdens Lof, pro
cessie en gebedsvieringen. Bij enkele gezangen (zoals: Tantum ergo, Adoro
te, Salve regina, Regina coeli) waren vaste Latijnse oraties in gebruik, die
in 1986 in een vertaling en bewerking zijn opgenomen. Deze gezangen leggen
een band met historie, traditie en wereldwijde verspreiding van de roomskatholieke kerk. Mede op basis van de misweken en popularisering van het
gregoriaans konden meerdere hymnes als volkszang functioneren, te Wittem

251

met name na 1947. Omdat er ook verschillende volkstaalbewerkingen voorhanden waren, waren er tekstueel verdubbelingen in het repertoire, maar men
behield de Latijnse gezangen en daarvan met name de gezangen van brede
bekendheid en lange traditie (creaties als Rex clementissime, met zijn massieve opvatting van eucharistische tegenwoordigheid werden uit het liedgoed
verwijderd). Terwijl deze gezangen in menige parochiekerk omstreeks 1970
uit het repertoire verdwenen - vooral omdat er geen vieringen meer waren
waarin ze een geschikte functie konden vervullen -, bleven ze te Wittem behouden in het liedgoed dat door bedevaartgroepen bij bezoek werd gebruikt.
Hoewel deze gezangen juist tot de algemeen gebruikte behoren binnen de
katholieke kerk, kreeg Wittem door handhaving ervan binnen de Nederlandse
context enigszins een traditioneel stempel.

5.7

Ordinarium en proprium, in het Latijn en in het Nederlands

Vanaf 1904 was er een proprium voor de eucharistieviering op de feestdag
van Gerardus. Deze propriumteksten hebben vermoedelijk niet als gezongen
tekst gefunctioneerd. Het koor gebruikte meestal gregoriaanse teksten die
waren aangegeven voor feesten van "confessores" (148). In pelgrimsboekjes
en noveenboekjes werden de propriumteksten wel in hun geheel afgedrukt.
Er zijn enkele "missen" gecomponeerd voor het Gerardusfeest, waarin het
ordinarium meerstemmig is getoonzet. Zo voerde het koor op 8 december
1937 voor de eerste maal de Missa in honorem S.Gerardi van L.Scholten uit
(149). Zang van het ordinarium gebeurde door het koor en toen de praktijk
van de gedialogeerde mis verspreid raakte, werd het ordinarium in dialoog
met de gemeenschap gebeden of gezongen ( 150). In gezongen vorm gebruikte
men meestal de Vniste gregoriaanse mis ( 1S1 ). In 195 3 werd het ordinarium
in het pelgrimsboekje afgedrukt in een Nederlandse vertaling. In de boekjes
van 1955,1958 en 1961 stonden Latijnse en Nederlandse teksten naast elkaar.
In 1965 werd de Nederlandse tekst afgedrukt in de orde van dienst, terwijl
de Latijnse teksten onder de categorie Misgezangen bij het liedgoed waren
afgedrukt. In 1971 werd het ordinarium, uitgezonderd het "Heer, ontferm U"
in het Nederlands afgedrukt en werden de Latijnse gezangen (zonder Credo)
bij het liedgoed geplaatst. In 1977 nam men de tekst van het "Heer, ontferm
U" ook op. Uit de wijze van afdrukken menen we af te mogen leiden, datmen
de Nederlandse versie gebruikte indien het ordinarium afwisselend gebeden
en de Latijnse versie indien het werd gezongen. In 1986 drukt men Latijnse
en Nederlandse teksten naast elkaar af met dik- en dundruk om de rolverdeling aan te geven. De Nederlandse teksten wijzen op te zingen vormen ont-
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leend aan toonzettingen van Lde Sutter (152). Van de geloofsbelijdenis neemt
men alleen de beginregel op, omdat men ervan uitgaat, dat de deelnemers
deze tekst van buiten kennen. Behalve deze ordinariumteksten zijn er ook
alternatieven in de vorm van de "Kyrie-litanie" en het lied "Eert God". Acclamaties en begroetingen zijn nu ook afgedrukt en mogelijk gezongen te gebruiken. In 1971 plaatste men het "Eer aan God" als "Dankgebed na de communie" en in 1977 nam men het weer op bij de openingsriten. Ook de acclamaties en doxologieën bij het Eucharistisch Gebed en bij het Onze Vader werden
afgedrukt.
In het geheel valt op dat tot ongeveer 1950 het ordinarium waarschijnlijk
geheel door het koor werd verzorgd of in gedialo geerde vorm werd gebeden.
Na 1950 werd het gezongen ordinarium in Latijnse tekst op de melodieën
van de VlIIste gregoriaanse mis gebruikelijk. De vaste ordinarium-indeling
werd in 1971 en 1977 uitgebreid en ten dele werden Nederlandse zangteksten
gebruikt. In 1986 volgt een verdere verruiming van het ordinarium met alternatieve gezangen, terwijl er in de wijze van afdrukken een voorkeur voor een
gezongen ordinarium wordt aangegeven, in het Nederlands of in het Latijn.

5.8

Samenvattende conclusies betreffende het liedgoed in ontwikkeling

1. Tot omstreeks 1947 nam volkszang een marginale positie in. Het was voornamelijk koorzang in officiële liturgievieringen en ook tijdens lof en processie. De behoefte aan een breed repertoire was er zodoende binnen de Gerardusdevotie te Wittem niet.
2. De behoefte aan een repertoire werd gevoed door de komst van georganiseerde bedevaartgroepen. Bovendien werd volkszang gestimuleerd in kerkelijke richtlijnen, waaronder de encycliek Mediator Dei et hominum uit 1947.
3. Het repertoire werd opgebouwd uit Gerardusliederen en verschillende
devotieliederen die bekend waren uit gebruik in religieuze verenigingen en
op school, tijdens parochieretraites en gesloten retraites.
4. In 1953 werd het repertoire algemeen vastgelegd voor alle bezoekende
groepen in het kader van de Gerardusdevotie. Inmiddels was volkszang geconcentreerd rond lof, processie, gebedsvieringen en tijdens de reis. De volgorde van het liedgoed was aangepast aan de volgorde van gebruik tijdens het
bezoek aan Wittem. Tevens was er een graduele volgorde conform gebruik
tijdens het lof (Sacrament, Maria, Gerardus).
5. In 1965 werden liturgievemieuwingen doorgevoerd en deze betroffen ook
het liedgoed. Het aantal devotieliederen werd terug gebracht en er kwamen
enkele nieuwe Gerardus- en liturgisch-katechetische gezangen in het repertoire. De zangteksten van A.Meijer uit 1965 vormen een bewuste overgang.
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Het liedgoed werd gebundeld achterin het pelgrimsboekje en niet meer in
volgorde van gebruik geplaatst.
6. In 1971 werd het liedgoed verder uitgebreid in de richting van gezangen
die inmiddels tot het algemeen gebruikte nederlandstalig repertoire behoorden
van vele parochiekerken, waar liturgie veelal versmald was tot eucharistie.
In dit repertoire was een groot aandeel van teksten van H.Oosterhuis. Te
Wittern volgde men deze ontwikkeling. Het aantal devotieliederen werd verder gereduceerd. Er kwamen geen nieuwe gezangen die tijdens lof en processie waren te gebruiken. Het kenmerkende geluid van Wittem als Gerardusoord werd zwakker.
7. In 1986 kwam een volgende uitbreiding van het liedgoed in de richting
van het algemeen gebruikte parochiële repertoire. Er volgde opnieuw een
reductie in het aantal devotieliederen en de Gerardusliederen (nog twee stuks)
stonden helemaal achteraan in het pelgrimsboekje.
8. In de periode 1960-1986 bleven meerdere melodieën van devotieliederen
in gebruik. Op deze wijze was er continuïteit in het repertoire en was tevens
voldaan aan de wens om gezangen snel ingang te doen vinden. Ook van de
nieuw toegevoegde nederlandstalige gezangen werd doorgaans de oudere
(vaak contrafact-) melodie gekozen en niet meer recente melodieën bij specifiek deze liedtekst.
9. Strofe-liederen zijn overheersend aanwezig in het repertoire. In 1986 werden enkele open liedvormen opgenomen. In vele strofe-liederen was herhaling van slotregels als een soort refrein. Rolverdelingen in gezangen werd
niet aangegeven en doorgaans ook niet gepraktizeerd.
10. Tot 1965 was het vrij gebruikelijk om lange liedteksten in te korten door
enkele strofen weg te laten. De nieuw toegevoegde gezangen waren doorgaans van een dergelijke omvang dat inkorting niet nodig werd geacht.
11. De melodieën van de meeste devotieliederen waren vanuit een eenvoudig
harmonisch patroon voorspelbaar opgebouwd. Chromatiek, modulaties, grote
intervallen, wisselende ritmiek, variabele maatsoorten kwamen niet of incidenteel voor. Deze melodieën legden aan teksten een strak metrum op, terwijl
er van woord-toon-verbinding weinig sprake was. Deze objectieve, eenvoudige melodieën werden beschouwd als passende kerkelijke volksmelodieën
( 153). De melodieën van meer recente gezangen kenden evenmin chromatiek,
modulaties of wisselenderitmiek.Veel van deze melodieën kwamen uit vroeger eeuwen en hadden in de 19e eeuw een bewerking ondergaan die juist
eventuele wisselingen had vervlakt. De ambitus van de meer recente gezangen is vaak kleiner dan die van devotieliederen en de zangstijl is meer ingetogen en beschouwend tegenover een martiale en stellig-zekere stijl in de devotieliederen.
12. Het repertoire bestaat overwegend uit gezangen die performatief zijn,
namelijk waar de oproep in het gezang juist door het zingen worden vervuld.
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Deze gezangen voimen een afgesloten en zelfstandig geheel, hetgeen liturgische functionaliteit beperkt tot eigenlijk die momenten in vieringen waar niets
anders gebeurt dan zang.
13. De devotielied-contrafacten kennen een veelheid aan woordsamentrekkingen en taalkundig vreemde zinsopbouw, vaak mede veroorzaakt door de eisen
en grenzen die gekozen melodieën stelden. De meer recente gezangen sinds
1965 doen taalkundig weinig concessies aan melodieën. Woord- en zinsbouw
doen minder gekunsteld aan.
14. Bijna alle teksten zijn opgesteld in de wij-vorm. Het gaat meestal om een
niet nader getypeerde groep. In de oudere Gerardusliederen is geregeld sprake
van een gesloten communicatie tussen "wij" en "Gerardus", zodanig dat deze
gezangen gezongen gebeden zijn.
15. Per liedgenre zijn inhoudelijke ontwikkelingen als volgt globaal aan te
geven.
- In de Gerardusliederen wordt aanvankelijk veel nadruk gelegd op zijn wondermacht.
Vervolgens wordt zijn deugdzaamheid naar voren gehaald en ter navolging aanbevolen, met de verzekering dat deze weg ten hemel leidt. Tot slot komen er enkele Gerardusliederen die Gerardus een verwijzende functie geven naar God en Jezus. Het
aantal gebruikte Gerardusliederen wordt kleiner, ze worden achteraan in het liedgoed
geplaatst en de rol van Gerardus in de liedteksten wordt minder geprononceerd.
- De Sacramentsliederen worden allen gekarakteriseerd door een tamelijk massieve
en exclusieve opvatting van de tegenwoordigheid van de Heer in eucharistische gedaanten. Ze zijn apolegetisch, veroverend en/of polemisch van toon. Er is weinig
ontwikkeling in dit genre.
- De Marialiederen bevatten vooral uitdrukkingen van de gewenste liefdevolle moeder-kind-relatie, gecombineerd met een geïdealiseerde maagdelijkheid en reinheid.
Maria wordt als absolute toevlucht voorgesteld. Inhoudelijk is er weinig ontwikkeling
in dit genre.
- De twee lijdensgezangen dragen een kruisdevotie met een realistische schildering
van het lijden en een moralistische toon van tekort schieten in eerbied voor Jezus'
lijden. Compassio, boete en eerherstel worden verlangd. In 1971 is dit boete-element
nog maar gering aanwezig in het liedgoed.
- Het dank- en afscheidslied stelt dank aan de triniteit centraal. Het is het enige gezang dat aan een bepaald tijdstip van het bezoek is gekoppeld. Bedevaart wordt er
als feest geduid. In 1971 vallen deze functies en duidingen weg.
- De eerste groep nederlandstalige bijbel-geïnspireerde liturgische gezangen behandelen vanuit een katechetische optiek thema' s van de heUshistorie. Er is een algemene
aansluiting aan bijbelse themata. De volgende groep van deze gezangen, waaronder
vele liedteksten van H.Oosterhuis, gaat in op themata van bijbellezingen die in de
liturgie functioneren. Schepping, heilsgeschiedenis, nabijheid van God en de relatie
tussen God en mensen in Christus vormen belangrijke onderwerpen in deze gezangen.
16. De ontwikkelingen in de geloofsvoorstellingen kunnen we globaal samenvatten in de volgende omschrijvingen:
- Het godsbeeld verandert met name na 1965 van een hoog en ver weg zetelende
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soeverein heerser tegenover mensen en buiten geschiedenis en wereld naar een God
die kenbaar is in de geschiedenis, die trouw en nabij is en die relatie met mensen
zoekt.
- Het Jezusbeeld wordt in de devotieliederen vooral benaderd vanuit zijn transcendentie met nadruk op zijn eucharistische aanwezigheid, zijn lijden en sterven. In de liturgische gezangen wordt Jezus als centrum van de heilsgeschiedenis bezongen, als de
meest pregnante nabijheid van God en als de brenger van een boodschap van waarachtig menszijn en ware godsdienst.
- Maria wordt vooral als moeder, maagd en koningin bezongen. Dit beeld blijft zo.
- Tot 1971 komt de Geest weinig ter sprake. Nadien wordt de Geest genoemd in
trinitair verband vooral als scheppende kracht.
- Gerardus wordt aanvankelijk geprezen als hemelhoge heilige, geslaagd gelovige,
machtig helper. Vervolgens worden zijn deugden ter navolging voorgehouden. Hij
wordt hier als ideaal geschilderd en als voorbeeldig gelovige. In de gezangen van
1965 wordt hij als verwijzer naar God en Christus gezien. Navolging wordt niet meer
als imitatie aangegeven. Gerardus verschuift in de gezangen van eindpunt van gebed
naar bemiddelaar tussen mensen en God en vervolgens naar teken van Gods nabijheid.
- Het kerkbeeld is over het algemeen niet dominant aanwezig. In de devotieliederen
wordt een cultisch kerkbeeld opgeroepen en om een "wij- groep" die zekerheid en
veiligheid verschaft. Rond 1965 worden beelden als Volk Gods, pelgrims en in Jezus
verzamelde mensen gebruikt.
- Het mensbeeld wordt overheerst door afhankelijkheid, passiviteit en tekort schieten.
Mensen staan tegenover God en voldoen niet aan diens eisen. Het leven wordt als
een strijd vol dreiging verstaan. Devoties en deugden verwijzen naar een verinnerlijking. Lichamelijkheid en concrete historiciteit zijn afwezig. In de gezangen na 1965
blijft de afhankelijkheid overheersen, maar aan de mens worden nu ook positieve
krachten toegeschreven en lichamelijkheid komt zonder verordeling naar voren.
Mensen staan niet tegenover God, maar gaan niet voldoende in op de relatie die God
met hen zoekt
- Het wereldbeeld is zeker tot de gezangen van 1965 verticaal, kosmisch en dualistisch. De wereld wordt vooral als voorstadium van de hemel opgevat en als een ruimte vol dreiging. In de verticale beelden is een hiërarchische opbouw. Gerardus is
intermediair tussen het menselijke en goddelijke. Na 1965 komt het thema heilsgeschiedenis naar voren en God en mens worden tesamen in dezelfde geschiedenis
verstaan. Het koninkrijk Gods wordt in deze wereld verwacht. De maatschappelijke
ordening was in de oudere gezangen een vast gegeven, bepaald door God en natuur.
In de recente gezangen wordt aangedrongen op verandering van menselijke relaties.
17. De devotieliederen gebruiken veel katechismustaal en eenduidig uitgelegde beelden. Beeldspraak staat veelal in functie van het uitdrukken van de
grootsheid van God en de hemelingen. In de gezangen sinds 1965 worden
vele bijbelteksten geparafraseerd en het geheel van beelden laat meerdere
duidingen toe. Met name de gezangen die in 1986 worden toegevoegd, bevatten een meditatieve inhoud van het zoeken naar God, terwijl de oudere devotieliederen God aanwezig wisten, weliswaar ver weg.
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18. Het gehele repertoire overziende kunnen we zeggen dat het eigenlijk
tamelijk beperkt is qua teksten en melodieën (met name dat laatste). Er werd
en wordt vaak en lang hetzelfde gezongen. Muzikaal bezien is er nauwelijks
sprake van een eigen traditie in Wittem. Men zocht en zoekt aansluiting op
een meer algemene praktijk in de г Jc.-kerk in Nederland en koos bewust voor
traditionele, algemeen bekende melodieën van devotieliederen en later van
liturgische gezangen. Continuïteit en behoud van traditie zijn waarden die
uit dit liedgoed spreken. Er werd weinig beroep gedaan op inventiviteit van
bezoekers. Inoefenen van nieuwe gezangen of het omgaan met een breder
repertoire werden niet gevraagd.
19. In de periode 1970-1986 en ook daarna nog zijn er enkele gezangen die
wat hun geloofsvoorstellingen betreft op gespannen voet staan met andere
gezangen en met modem-theologische inzichten die in verkondiging doorklinken. Deze gezangen zijn echter duidelijk herkenningsmelodieën van déze
devotie (en als zodanig zijn het enkele van de weinige momenten die enige
eigenheid van Wittem aanduiden). Qua inhoud divergeren ze en juist omdat
ze herkenningsmelodieën zijn, dus vaak gezongen worden, is deze divergentie
niet marginaal. Het gaat hier o.a. om de volgende gezangen: het Feestlied van
Gerardus, het sacramentslied "Looft Uwe God" (tot 1986 gebruikt) en de twee
Marialiederen "Wij groeten U o koningin" en "O Sterre der Zee".
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HOOFDSTUK 6
Devotie-ondersteunende publicaties

Inleiding
In de voorgaande twee hoofdstukken lag de nadruk op materialen die direct
ten behoeve van de liturgische praktijk werden samengesteld. Werichtennu
onze aandacht op geschriften die een ondersteunende functie hebben ten
aanzien van de Gerardusdevotie- en bedevaart. Tot de devotie-ondersteunende
publicaties rekenen we: 1) het periodiek (Het Sint Gerardusklokje, sinds 1965
De Sint Gerardusklok); 2) het genre van noveen- en gebedenboekjes en 3)
het genre van populaire hagiografie met betrekking tot Gerardus. We delen
dit hoofdstuk in naar deze drie onderscheiden genres. In Deel 1 is een overzicht geboden van de gehele productie van deze geschriften. In de analyse
hebben we alle materialen gedetailleerd onderzocht. We geven hier samenvattingen van de gegevens uit deze analyse. Het periodiek presenteren we in zijn
geheel (1). Bij de twee andere genres kiezen we enkele boekjes ter nadere
analyse en sluiten we af met een overzicht van het gehele genre. De selectiecriteria bespreken we in de inleiding van de betreffende paragrafen.

6.1

Het periodiek

6.1.1

Algemene opmerkingen

In Deel 1 van deze studie hebben we gegevens geboden omtrent de start en
motieven van Het Sint Gerardusklokje in 1920 (2). We zijn stil blijven staan
bij veranderingen in lay-out, rubrieken, prijs, redactie, oplage en verspreiding.
Aan het blad lagen vier motieven ten grondslag: bevordering van de Gerardusdevotie, contact vanuit Wittem met de Gerardusvereerders, werving van
steun voor het missie-apostolaat van de redemptoristen en instructie en informatie betreffende algemene kerkelijke zaken. In wisselende intensiteit bleven
deze motieven van kracht tot op heden.
De samenstelling van het periodiek lag in handen van enkele paters en
broeders, die veelal tegelijk betrokken waren bij de organisatie en de pastorale verzorging van de devotie en bedevaart te Wittem. Tot 1965 waren alle
bijdragen afkomstig van paters redemptoristen. Nadien werd eerst de kinderrubriek en later de rubriek "Wittem en de wereldkerk" door leken of andere
religieuzen verzorgd (3). Bijdragen van lezers waren beperkt tot ingezonden
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gebedsintenties, dankzeggingen, gebedsverhoringen en giften. Indirect kwamen vragen en gedragingen van lezers en Gerardusvereerders ter sprake in
artikelen (4). Het blad kende aldus een duidelijk eenrichtingsverkeer.
In de periode 1920-1945 was er sprake van een kleine redactieraad van
een drietal paters. Broeders verzorgden de administratieve zijde. Van andere
redemptoristen werden bijdragen ontvangen. In 1947 was het gebruikelijk
dat de hoofdredactie werd gevoerd door de bedevaartleider te Wittem. Deze
bepaalde wat er werd opgenomen in het blad (5). In 1964 was er een belangrijke redactiewisseling. Hier hingen meerdere veranderingen mee samen,
zoals: de anderetitelDe Sint Gerardusklok, andere rubrieken, andere inhouden en een minder instructieve maar juist informatieve stijl, die de lezers
aansprak op hun eigen oordeelsvorming. De combinatie tussen bedevaartleiding en hoofdredactie werd in 1970 minder strak. Er kwam een redactieraad
die regelmatig vergaderde. Bepaalde auteurs droegen de verantwoording voor
eigen rubrieken. Er werd gekozen voor een leidartikel in elk nummer en voor
een meer thematische opzet. De band tussen auteurs en de pastorale verzorging van de devotie en bedevaart bleef nauw. De meeste redactieleden waren
regelmatig voorganger of predikant in vieringen met bedevaartgroepen. Het
blad als zodanig bleef nauw verbonden aan bezoekende groepen te Wittem
en aan de liturgische vormgevingen ter plekke.
Vanaf het begin was er ruim plaats voor gebedsverhoringen. Aanvankelijk
werden deze in verhaalvorm gepresenteerd. Later volgde een korte, thematische aanduiding van het soort verhoring met vermelding van woonplaats en
initialen. Dit werd nu de rubriek "Lof en Dank" genoemd. Tot in 1941 omvatte deze rubriek vaak vijf tot zes bladzijden, hetgeen neerkwam op ruim een
kwart van elk nummer. Na 1945 werd deze rubriek korter en door de redactie
werden de opmerkingen gestandaardiseerd. In de jaren vijftig omvatte de
rubriek vaak niet meer dan twee kolommen op een bladzijde. In de jaren
zestig werd deze rubriek ingeleid en afgesloten door bijbelse spreuken en
samenvattende gebed. We weten niet of de lezers sinds 1945 minder situaties
duidden als gebedsverhoring en hier melding van maakten. Het is echter wel
duidehjk dat de redactie van het blad enerzijds dit podium voor de lezers
wilde handhaven maar het anderzijds toch een ondergeschikte plaats wenste
te geven.
Tot in 1973 stond in elk nummer (behalve de contactbladen in 1944-1946)
een vervolgverhaal. Dit vormde een schakel tussen de achtereenvolgende
nummers en werkte wellicht bevorderend voor de continuïteit in het lezersbestand. Hiermee werd tevens beoogd dat het blad een functie had in het presenteren van verantwoorde katholieke lectuur aan de lezerskring (6). Deze functie beoogde men in de jaren zestig niet meer en tevens waren bibliotheekvoorzieningen en andere kanalen om literatuur te lezen dermate uitgebreid dat het
vervolgverhaal niet meer in een daadwerkelijke behoefte voorzag. Tevens
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wenste men de prijs van het blad niet te verhogen en de omvang van andere
rubrieken niet te beperken.
Vast bestanddeel van elk nummer waren bijdragen die episodes uit het
leven van Gerardus vertelden. Vaak gebeurde dat in een serie-vorm. Overlappingen met populaire hagiografie waren er zodoende legio. In 1920 kon men
putten uit meerdere levensbeschrijvingen (7). Later werkte dit proces andersom: eerst verschenen er artikelen en vervolgens werden deze gebundeld tot
nieuwe levensbeschrijvingen (8). Veelvuldig werden episoden uit Gerardus'
leven als opstap gebruikt om bepaalde geloofshoudingen en -praktijken extra
kracht bij te zetten. In 1964 echter richtte men zich meer tot het geven van
een levensbeschrijving zonder moraliserende bijbedoelingen.
Afgezien van "Lof en Dank", Gerardushagiografie, feuilleton en kinderpagina was er tot omstreeks 1938 niet van een echte rubriekindeling sprake.
In dat jaar startte men met de rubrieken "Liturgisch hoekje" en "Kroniek" (9).
In de ene rubriek werden liturgische voorschriften en gebruiken vermeld en
uitleg gegeven over de betekenis van feesten, sacramenten en vieringen. In
de andere rubriek stonden gegevens over groepen die naar Wittem kwamen
en over het liturgische programma aldaar.
Belangrijke veranderingen in de lay-out waren er eind jaren vijftig, toen
de idealiserende tekeningen plaats maakten voor foto's. Voor de inhoud van
het blad vormde de nieuwe redactie in 1964 een nieuw startpunt. De rubriek
"Wittem en de wereldkerk" groeide uit tot informarle over missionaire projecten in met name Lanjns-Amerika en vanaf 1970 werd er een fondswerving
aan gekoppeld. Deze rubriek nam vaak vier tot vijf bladzijden per nummer
in beslag en bepaalde nu de koers van het blad. Na 1970 werden in de maanden mei tot oktober lijsten van bezoekende groepen met adressen en data afgedrukt. Hiermee werd de contactfunctie van het blad voor Gerardusvereerders onderling en vanuit Wittem een zwaarder accent gegeven. Mede vanwege deze twee accenten (missionaire projecten en contactfunctie), maar wellicht ook om andere redenen nam het aantal bijdragen over en naar aanleiding
van Gerardus' leven sterk af.
In 1983 werd gestart met de rubriek "Wij gewone mensen", aanvankelijk
in aansluiting op de in 1981-'83 verschenen levensbeschrijving van Van Delft
(10) met het doel om evangelische waarden vanuit Gerardus' leven aan te
dragen, maar allengs groeide deze rubriek uit tot een informatie-kanaal over
de redemptoristen, kerk en klooster te Wittem, werkterreinen van redemptoristen en verschillende pastorale kwesties ( 11 ). De titel van deze rubriek verwijst naar de opvatting dat Gerardus een buitengewoon mens en gelovige
was, een religieus virtuoos, terwijl de schrijvers en lezers van het periodiek
gewone mensen zijn, met hun eigen levensverhaal, mogelijkheden en beperkingen. In deze opvatting zijn minstens twee zaken interessant. In tegenstelling tot de verheven visie op de kloosterstaat in het verleden noemen de re-
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demptoristen- schrijvers zichzelf nu gewone mensen. Het appel om Gerardus
als navolgbaar voorbeeld te kiezen, wordt afgezwakt door hem "buitengewoon" of te noemen.
In deze rubrieken, maar ook in vele andere bijdragen werden de vier
genoemde motieven die ten grondslag lagen aan het blad uitgewerkt. De
vraag naar de wijze waarop deze uitwerking plaats had verwijst ons naar de
inhouden van de vele artikelen.

6.1.2

Thematische analyse

Voor de analyse van het periodiek hebben we alle jaargangen sinds 1920 in
hun geheel systematisch doorgenomen. De meer organisatorische gegevens
hebben we gebruikt in Deel 1. De inhoudelijke gedachtengang met zijn geloofsvoorstellingen, voorschriften, opvattingen en interpretaties vormen de
stof voor de analyse van een bepaald gedeelte van het pastorale aanbod. Voor
de systematische analyse van de gepresenteerde geloofsvoorstellingen hebben
we opnieuw gebruik gemaakt van een thematische clustering rond beelden
van God, Triniteit, Jezus, de Heilige Geest, Maria, Gerardus, voorstellingen
omtrent kerk, mens en wereld. Dit analyse-raster hanteren we tevens om de
gegevens hier geordend samen te vatten. Deze systematisering mag niet verhullen dat de verschillende voorstellingen vaak ten nauwste met elkaar samenhangen, hoewel veranderingen in geloofsvoorstellingen niet altijd synchroon hoeven te verlopen (12).
In veel gevallen hebben we een gedachtengang als inhoudelijke lijn in
meerdere bijdragen aan het periodiek samengevat. Het is niet mogelijk om
steeds beknopte citaten te bieden ter adstructie. Daar waar dit wel kan, zijn
citaten of omschrijvingen opgenomen met een verwijzing naar jaartal en
pagina's in het periodiek. Deze verwijzing staat tussen vierkante haken [ ],
dit ter onderscheiding van de notennummering. We hebben gekozen voor
opname van paginaverwijzing in de analyse-tekst zelf ter voorkoming van
een onoverzichtelijk notenapparaat bij dit hoofdstuk. Tevens biedt deze verwijzing in de tekst direct de mogelijkheid om ontwikkelingen in de tijd te
plaatsen en te zien waar ook in later jaren wordt teruggegrepen op oudere
voorstellingen. De gegeven verwijzingen zijn vaak exemplarisch en niet uitputtend.

Godsbeelden
Tot omstreeks 1950 komen voorstellingen van God vooral ter sprake in relatie tot
uitspraken over Gerardus, devoties, lijden, kerkelijke ordeningen en visies op de

262

relatie tussen geloof en wereld. Oveiheersend is het beeld van God die ver van mensen af staat, onaantastbaar als een soeverein koning zetelt in de hemel, die machtig
is en naar believen genade kan uitdelen [1923,51]. Hij staat buiten de geschiedenis
en de wereld. Hij heeft de wereld geordend en heeft er zijn eigen plan mee, dat voor
mensen niet doorzichtig is. Gods ordeningen staan in directe relatie tot de "geboden
der kerk en de plichten van onze staat" [1925, serie "Ons Toonbeeld"]. Hij beoordeelt
elke stap die ieder mens maakt [1941,60]. Het lijden en kwaad hebben een plaats
in zijn Voorzienigheid [1940,146]. Van de ene kant is Jezus een progressieve liefdegave van God (met name wat betreft de incarnatie, lijden en sterven en de eucharistische tegenwoordigheid), waar de mens met wederliefde op moet antwoorden. Van
de andere kant is Jezus ' lijden en sterven het offer dat alleen Gods Zoon brengen kon
om de vertoornde Vader te verzoenen.
Deze beelden van God treffen we het meest frequent aan in de periode 1920-1950,
maar ook nadien worden ze genoemd (13). Omstreeks 1950 echter vindt er geleidelijk
een kentering in het godsbeeld plaats. De hemel moet men zich niet als een zondentellend engelenburo voorstellen. Angst voor straf is geen geschikte geloofshouding.
Men dient zich God vooral als een liefdevolle Vader voor te stellen en niet als een
heersende koning en alles beoordelende rechter [1950,132]. Tussen God en mens
dient er geen concurrentie te zijn (zoals men tevoren onder meer uitdrukte in de
tegenstelling tussen "menselijk opzicht" en "goddelijk opzicht"), maar voormheid
ten aanzien van God dient samen te gaan met "werkdadigheid die op mensen gericht
is" [1953,68]. God verlangt niets buitengewoons van mensen, geen heldendaden,
maar vooral trouw geloof in het leven van alledag [153,114]. Men dient dan ook te
bidden op de wijze van een gesprek in een kinderlijk vertrouwvolle toon [1953,163].
Behalve deze verschuiving van een "vertoornde Vader" naar een "liefdevolle Vader"
is er ook de beweging die God dichter bij mens en wereld voorstelt. God is Schepper
en in de wereld is Hij zichtbaar aanwezig [1955,167]. Tegelijk met de constatering
van deze relatie tussen God, mens en wereld klinkt ook door dat mens en wereld
oorzaak zijn van breuken. De wereld is van God vervreemd [1963, 59]. Mensen
kunnen de kloof overbruggen in gebed [1962,3].
De periode 1950-1964 kunnen we een overgang noemen waarin meer traditionele
en statische godsbeelden geleidelijk gedomineerd gaan worden door beelden waarin
God dichterbij de mens staat, werkzaam aanwezig is in de geschiedenis [1963,186]
en er geen concurrentie is tussen God en mens, hemel en aarde, scheppingsorde en
wereld.
Omstreeks 1964 - en dat heeft mede te maken met wisselingen in de redactie van
het periodiek - verschijnen bijbelse beelden van God, wordt er kritiek gegeven op
meer traditionele beelden van voorbije decennia en wordt vooral de persoon van Jezus
als beeld van God bij uitstek naar voren geschoven. God was nabij en zorgde voor
het volk tijdens de uittocht [1964,27]. God is trouw aan zijn verbond met het volk
en Hij is fundament van de kerk [1972,141]. In heiligen komen Gods Almacht en
liefde duidelijk naar voren [1964,98]. God is in de geschiedenis aanwezig en vooral
in Jezus manifest [1966,181]. Het Godsbeeld van de natuurbeheerser en ingrijper
van buitenaf wordt kinderlijk genoemd [1965,229]. God is geen noodhulpje, geen
stoplap. Mensen moeten problemen zelf oplossen en God werkt in en door mensen
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[1966,42]. God doorbreekt de natuurlijke gang van zaken niet. Zijn Voorzienigheid
bewerkt heil van mens en wereld dwars door alle aardse wisselvalligheden heen
[1968,26]. We moeten van God geen afgod maken door hem alleen in te roepen
als hulp in nood [1967.35]. God grijpt niet in van buitenaf [1971,188]. Kwaad is
mensenwerk en niet de schuld van God [1970, 21]. We maken een te menselijke
voorstelling van God als we beelden van God als herder en het probleem van het
lijden met elkaar in overeenstemming proberen te brengen [1974,81]. God bewerkt
verzoening. De breuk tussen mens, wereld en God is zonde. De relatie tot God staat
niet los van de relatie tot medemensen [1975,33]. De Godsrelatie is niet puur individueel [1976,49]. Volk van God zijn alle mensen, niet alleen christenen [1967,12].
God is niet gevangen in de voorstellingen en beelden die we er in het gangbare kerkelijke taalgebruik van maken, Hij stijgt daarboven uit [1974,91]. Jezus is de hoogste
openbaring van Gods menselijkheid [1976,178].
Op deze wijze vindt er duidelijk vanaf 1964 een wending plaats in de voorstellingen van God, terwijl men tevens oudere beelden kritiseert. De nabijheid van God
vormt een dominant thema. Hij is nabij in Jezus, in de geschiedenis, in medemensen,
in onszelf [1971,141]. Min of meer analoog aan de ontwikkelingen van het godsbeeld
sinds 1950 verstaat men de verschuiving van Oude naar Nieuwe Testament als een
beweging van "Gods toom" naar "Gods liefde" [1980,177]. Beelden van God werden
gerelativeerd [1974,91] en in 1985 werden verschuivingen aangegeven die uitliepen
op de conclusie dat God "in ons is, in de medemens en tegelijk groter" [1985,113].
Verandering van Godsbeeld werd in deze bijdrage verbonden aantijden leeftijd. Men
constateerde een beweging van "God, doe dit voor ons" naar "God, doe dit door ons",
van een almachtige en alomtegenwoordige naar een vreemde, afwezige God [1967,
216: vermelding van de God-is-dood beleving], die moeilijk met lijden verenigbaar
was en vervolgens naar een zoektocht van God dichtbij, in liefde tussen mensen en
in onszelf. Zoals gezegd waren er na 1970 soms ook traditionele beelden van God
aan te treffen. Men bleef God voorstellen als machtig. Na 1950 werd Zijn macht
steeds meer als alleen ten goede werkend geduid en niet buiten mensen om.

Jezusbeelden
Tot omstreeks I960 kwam de bijbelse voorstelling van Jezus niet veel ter sprake.
Dominante voorstellingen betroffen zijn goddelijkheid. Vooral de eucharistische
aanwezigheid en zijn "liefdesoffer" in lijden en sterven werden genoemd. De aanwezigheid van Jezus werd vooral gelokaliseerd in het Altaarsacrament en in zijn plaatsbekleder de paus [1920, in het artikel "Sint Gerardus' lievelingsoord; 1937,8; 1949,
83]. Met Jezus in het Sacrament, ook voorgesteld als "gevangene in het tabernakel"
diende men een intieme, liefdevolle relatie te onderhouden [1936,4]. Hoewel de
twee-naturen leer genoemd werd, lag denadrukop Jezus' transcendentie [1950,36].
Voorstellingen van de messias in het Oude Testament waren "slechts voorafbeeldingen" van de Verlosser in het Nieuwe Testament [1953,50]. In de loop van een jaargang werd geregeld aandacht gegeven aan devotionele voorstellingen van Jezus'
sacramentele aanwezigheid en verlossende betekenis (Heilig Bloed, Heilige Naam,
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Heilig Hait, Eucharistisch Hart). De aandacht was steik geconcentreerd rond de
laatste levensdagen van Jezus en van het Paastriduüm waren vooral Witte Donderdag
(instelling eucharistie) en Goede Vrijdag (lijden en sterven) belangrijke momenten.
Alleen het offer van de Zoon was voldoende om de Vader tot verzoening te brengen
[1950,36; 1954,85]. Het KMisoffer was een onbloedige herhaling van het kruisoffer
[1953,54]. De onverschillige wereld was via de eucharistische weg van veelvuldige
communie en kindercommunie te heroveren [1953,81]. Christus was Hoofd van het
Lichaam, dat de kerk was en alles diende daarop te zijn gericht [1953,53]. Hij had
de kerk ingesteld met haar ordeningen en sacramenten [1953,53; 1961,137; 1962,
83].
Diverse devotionele voorstellingen bleven tot 1964 geregeld genoemd [Christus
Koning: 1953, 170; 1955, 56; 1956. 154; 1963,137 en 157; Jezus' Zoete Naam:
januarinr. 1960; Heilig Hart: juninr. I960; 1962,81-83]. Christus Koning was een
opdracht voor gelovigen om de wereld in al zijn facetten te verchristelijken, de wereld
tot koninkrijk van Christus te maken, schreef men in 1963 [1963,157].
Omstreeks I960 verschenen voor de eerste maal artikelen die andere Bijbelse
beelden van Jezus uitwerkten zoals de "Goede herder" [1959, meerdere bijdragen]
en "hogepriester en koning" [1961,137 en 172].Men ging nadrukleggen op de menselijkheid van Jezus [1961,75; 1963,10; 1967,75; 1970,4; 1975,81; 1976,178].
De vraag werd gesteld naar de betekenis die het Christusmysterie had voor mensen
nu [1957,56]. Tegelijk echter bleven devotionele voorstellingen van Jezus' transcendente aanwezigheid bepalend: "Sacramentsdag en het feest van het H.Hart zijn feesten die het intiemste geheim van de Verlosser openbaren, zijn Hart, dat overstroomt
van goddelijke overmaat aan liefde" [1962, 81] en "Het KHart-feest staat in het
centrum van het liturgisch jaar en van daaruit zijn de andere feesten te begrijpen"
[1962, 82].
Opnieuw rond 1963-'64 (zoals bij de verschuivingen in godsbeelden) was er een
verandering te constateren. De opvatting van Jezus' lijden en sterven als door God
gewild, werd gecorrigeerd. Hij was zijn lijden en dood bewust tegemoet getreden
[1965,62]. Zijn sterven was een radicale consequentie van zijn zending tot bevrijding
[1975,177]. De aanwezigheid van Christus in ons diende te groeien [1965,222]. Hij
is God-met-ons, een Broeder van ons [1969,110]. Hij is dichtbij en machtig: "Christus, die als mens naast ons heeft willen staan en ook nu nog altijd een mensenleven
wil begeleiden en Zijn Macht, die alle menselijke perken te boven gaat, die geven
ons dat gevoel van vertrouwen, die wij hard nodig hebben" [1967,75]. Later werd
deze visie op een machtige Jezus gecorrigeerd. Jezus is niet de wonderman-koning,
het is gemakkelijk te geloven in een machtige Jezus [1979,17]. Jezus komt niet met
machtsvertoon maar vol van Geest. Wij dragen zijn verhaal verder op de manier van
de Dienaar, vertrouwend op de Geest [1980,1]. Christus werd centraal gezet en al
hetgeen dit zou kunnen blokkeren diende anders verstaan te worden. Hij was immers
de enige Middelaar. Maria werd vanuit Christus geduid [1965,82]. Maria-devotie
mocht geen sta-in-de-weg zijn [1967,95]. De Gerardusdevotie was goed "als Christus
maar gepredikt wordt" [1970,11]. Van misoffer en sacramentsdevotie was nauwelijks
nog sprake. Andere betekenissen werden gegeven, maar tegelijk werd nadruk gelegd
op de opvatting dat hiermee het wezen niet was aangetast, maar enkel andere vormen
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en woorden, aangepast aan de tijd waren gekozen. Men benadrukt dat de H.Mis een
maaltijd is [1969,102]. "Er is sindsdien wel het een en ander veranderd in de benadering en verering van het H.Sacrament, maar Christus en Zijn Liefde zijn dezelfde
gebleven. Hij is nog steeds God-met-ons en dat heel speciaal door zijn werkelijke
tegenwoordigheid in de Eucharistie" [1969,112].
De bijbelse relatie tussen Jezus en arme en onderdrukte mensen werd naar voren
gehaald [1970,4; 1975,49]. Met name vanaf 1973 verschenen vele artikelen die
uitgaande van Bijbellezingen (veelal lezingen uit het lectionarium voor de zondagen)
uitleg en commentaar gaven en daarbij vooral de boodschap van Jezus centraal stelden. Devotionele beelden kwamen niet meer ter sprake, tenzij in corrigerende vorm:
"In de H.Hartsymboliek lag meer nadruk op Jezus ' God-zijn en op de Liefde, nu ligt
meer accent op Jezus' mens-zijn en zijn oog hebben voor alle noden" [1975, 81].
Spreken over God geschiedde nu met name vanuit Jezus, "de hoogste openbaring
van Gods menselijkheid" [1976,178] en "zichtbare gestalte van God" [1985,177].
De vele beelden van Jezus, ook de vele devotionele beelden, ontleenden hun bestaansrecht aan het feit dat Jezus' persoon en betekenis niet in één beeld adequaat is uit
te drukken. Dit hield tegelijk in dat geen enkel beeld verabsoluteerd mocht worden
en verder dat de geijkte voorstellingen nieuwe betekenissen dienden te krijgen [1984,
180].

Voorstellingen van de Heilige Geest
Slechts incidenteel komt de Heilige Geest ter sprake en dan meestal in het kader van
de Triniteit. In 1958 is er een bijdrage over "De H.Geest die geschiedenis maakt"
en in 1960 schrijft men in het kader van het aangekondigde Concilie over de Geest
als de dynamische tegenwoordigheid van de Heer in relatie tot de Kerk [1960,34].
Na 1980 is er incidenteel aandacht voor de Geest, juist als ruimtescheppende kracht,
als aanzet tot geloofsbeweging en als voorstelling van God die niet door mensen mag
en kan worden beheerst, maar "waait waar hij wil" [1984,66 en 81; 1985, 65].

Maria-beelden
Maria-feesten zijn tot omstreeks 1955 steeds aanleiding voor uitvoerige beschouwingen en oproepen om de verering voor Maria van harte gestalte te geven. Vooral in
de nummers van mei en oktober wordt ruim aandacht geschonken aan Maria. Ze is
waarmerk van rechtgelovigheid. Maria- verering wordt verdedigd tegenover protestanten. Vooral de beelden van Moeder en Maagd komen telkens voor en ze wordt
als voorbeeld voorgehouden aan vrouwen en moeders, wat betreft haar dienstbaarheid, haar reinheid en haarrolin religieuze opvoeding [1948,180; 1954,70; 1960,
74; 1963,42]. De Onbevlekte Ontvangenis, de Tenhemelopneming van Maria en
Maria Lichtmis worden aanleiding voor een exposé over de erfzonde [1947,115;
1948,180]. Haar reinheid dient voorbeeld te zijn voor meisjes en vrouwen die zich
"Onder Maria's Banier" tegen verleidingen van de Satan dienen te weer te stellen
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[19SS, 69]. Van de ene kant wordt ze vooral als een hemelse Moeder benaderd, tot
wie men een kinderlijk liefdevolle relatie dient te onderhouden, maar van de andere
kant benadrukt men haar nabijheid als "arbeidster uit de volksklas" [1932, 145].
Bidden tot Gerardus wordt als bijzondere voorspraak bij Maria geduid en via Maria
komt men tot Christus [1948,115]. Mariadevotie en de communie zijn "iedere keer
een vernieuwing van het geestelijk huwelijk met Christus" [1955,5]. "De gaven van
Haar Hart zijn de genaden van Christus" [1957,155]. Het feest van Kruisverheffing
staat in relatie tot de Moeder van Smarten [1954,134].
Mariadevotie kan bij uitstek plaatsvinden door rozenkransgebed. De rozenkrans
is een redmiddel [1932,189], een weg tot bekering tot geloof [1953,120]. Het rozenkransgebed is een plicht in elk katholiek gezin [1956,152]. Vooral mei en oktober
zijn maanden van extra-aandacht voor Maria [1952, 67 en 147]. Veel aandacht is
er voor de dogmaverklaring van Maria ten hemelopneming [1950,115 en 163; 1956,
119] en voor het Mariajaar 1954 [decembemr. 1953].
Er klinken in de jaren vijftig al enkele andere voorstellingen van Maria, waarin
vooral gewezen wordt op haar bereidheid en gelovig vertrouwen [1955,183]. Apologetisch van toon is de stelling dat "Maagdelijkheid heel iets anders is dan alleen een
lichamelijke toestand. Ze is een geheime macht die van God komt" [1957,103]. En
evenals deze bewering ook gericht is tot katholieken die geen juiste voorstelling van
zaken hebben, zo is er ook de opmerking dat Maria de Onbevlekte is en dat dit samenhangt met het woord "erfzonde, die de mensen tegenwoordig niet meer willen
horen" [1957,178]. Begin jaren zestig gaat men door - hoewel minder geregeld met het aandacht geven aan traditionele Mariafeesten als Maria Lichtmis, Maria
Visitatie, Maria vol glorie en genade.
In 1964 worden de vele Mariafeesten niet meer als leidraad voor artikelen genomen. Eerst komen nu beelden die vanuit de Bijbel worden uitgelegd en na enkele
jaren gaat men de vroegere Mariadevotie van kanttekeningen voorzien. Het Magnificat wordt afgedrukt en uitgelegd [1964,113]. Maria staat voorop in de verlossing.
Ze is geen emetisch model maar degene die volmondig ja zegt op Gods vraag [1964,
115]. Maria is moeder van het nieuwe leven, van christelijk leven [1965,82]. Ze is
model van de spreuk "Gelukkig die luisteren naar het woord van God" [1966, 82].
Ze is Middelares van Gods goedheid en tussen Gerardusverering en devotie tot Maria
van Altijddurende Bijstand is een nauwe relatie [1966,95]. Mariaverering die de
aandacht voor Jezus in de weg zou staan is helemaal fout [1967,95]. "OokMariaverering heeft geleden onder een zekere overdrijving" en "Als U Maria's voorspraak
inroept, bidt dan gezond en reëel, bid om de juiste zoals zij (...) te geloven in Gods
beleid" [1968,102]. Maria is te zien als symbool van de "Eeuwige Vrouw". De Mariadevotie is te eenzijdig door gevoel bepaald geweest en te veel in een kinderachtige
vorm gezet [1969, 81-85]. De rol van Maria is alleen vanuit Christus te verstaan.
Na 1970 is er slechts sporadisch aandacht speciaal voor Maria. Men constateert
dat aan de uiterlijke Mariaverering veel veranderd is. Maar dat met het oude en verstarde ook veel waardevols overboord gezet is. De blijvende betekenis van Maria
ligt in haar geloof en dienstbaarheid [ 1976,65]. Het beeld van Maria als de gelovige
vrouw is een correctie op de eenzijdige voorstellingen van moeder en maagd, van
geborgenheid en reinheid Tot haar bidden zou nu kunnen betekenen dat men haar
vraagt evenals zij staande te blijven in geloof [1982,113].
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Het is vanzelfsprekend dat Gerardus in het gehele periodiek de meeste aandacht
krijgt. Veelvuldig zijn de artikelen waarin korte of langere episodes uit zijn leven
worden verteld - telkens opnieuw en vaak dezelfde episodes -. Ook in artikelen die
niet over Gerardus handelden, werd hij genoemd als bevestiging, bewijs of extra
argument Het lijkt dat we onderscheid mogen maken tussen de artikelen over en
vanuit Gerardus' levensgeschiedenis en de wijze waarop tot Gerardus gesproken
wordt in gebeden en gebedsintenties. In de gebeden en intenties wordt van hem hulp
gevraagd en spreekt men hem aan op zijn "wondermacht". In de artikelen worden
zijn wonderlijke gaven zeker genoemd, maar overheersend is de nadruk op zijn
deugdzaam, ascetisch en kerkgetrouw leven en de voorbeeldfunctie die dit moet
hebben voor zijn vereerders. Na 1970 is er een duidelijke vermindering van de exclusieve aandacht voor Gerardus. In vele artikelen wordt hij niet meer genoemd en het
aantal artikelen dat telkens opnieuw zijn leven vertelt, neemt af.
Hij werd voor de lezers geïntroduceerd met artikelen als "Wie is de Heilige Gerardus?" [1920,5-7], "De Volksheilige" [1920,17-19], "Wonderdoener onzer eeuw"
[1920,113en volgende], "Leeraar en leerling" [1921,77 over een ontmoeting tussen
Gerardus en Alfonsus de Liguori], "Ikga een heilige worden" [1922,121-123], "Het
grootste wonder. Zijn nederigheid" [1922,187]. Zijn bijzondere devoties tot Maria,
De Gekruisigde en het H.Sacrament vormen telkens weer aanleiding tot de oproep
hem daarin te volgen [1920, nr.6 "Sint Gerardus' lievelingsoord; 1923, nr.l "Zijn
Liefde. H. Gerardus en de Gekruiste]. Bijna vanaf het begin ligt de nadruk op Gerardus als model van volkomen deugdzaamheid en de oproep om hem te vereren door
hem hierin na te volgen. De serie "Ons Toonbeeld" [1925 en volgende jaren] beschrijft achtereenvolgens meerdere deugden (nederigheid, gehoorzaamheid, kuisheid),
zijn ascetisch leven, het ijverige gebedsleven en de intensief beoefende devoties. In
dit alles is hij een "groot wonderdoener" en hem volkomen navolgen gaat niet, maar
we kunnen dat wel "in 't klein" [1922,187; 1923, nr. 1 ]. De nadruk op devoties, deugden en ascese blijft [1933,127; 1934,101; 1948,54,116,135,164; 1949,40]. Hij
is het toonbeeld van een goed katholiek [1947,183; 1951,133 en 167].
Men gaat ervan uit dat hij, nu hij heilig is en in de hemel, nog machtiger is dan
tijdens zijn leven. Hij deelt in Gods wondermacht. Men projecteert gevoelens van
trots en eer op hem en veronderstelt dat hij aantastingen van God, kerk of het geloof
niet zomaar gebeuren laat en dat hij toch zijn wondermacht zal tonen ter meerdere
ere Gods.
Hij wordt vanuit zijn leven vooral aan de arbeidende klasse als patroon voorgehouden, hij was immers zelf kleermaker en dienstknecht. Hij was dat volgens verhalen
op een nederige, tevreden en gehoorzame wijze en daarin wordt hij ten voorbeeld
gesteld aan dienstboden en arbeiders die ontevreden zijn, hun meerderen niet gehoorzamen en niet ijverig werken [1920,nr.ll "Kom er nu eens om"; 1947,183; 1951,
167]. Al snel is er een constructie bedacht waarin hij ook patroon kan zijn van zelfstandige ondernemers [1922,4 "stille vennoot"]. Rijkelui komen er in de verhalen
die een opstap nemen in Gerardus' leven niet zo gunstig vanaf [1928,207].
Tot omstreeks 1955 staan er veel korte moraliserende verhalen in het periodiek,
waarin met behulp van enkele hagiografische gegevens extra argumenten gegeven
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worden voor het onderhouden van kerkelijke plichten, morele voorschriften, lidmaat
schap van katholieke verenigingen, niet lezen van neutrale lectuur. Kuisheid is een
van Gerardus' grootste deugden en het overwinnen van "de bedorven natuur en onge
oorloofde verlangens" vindt in hem een goed voorbeeld, waarin tevens is aangetoond
dat dit met hemelse heiligheid beloond wordt [1948,164; 1949,40; 1957,133]. Hij
wordt ingeroepen om aan te tonen dat deelname aan volksmissies en gesloten retraites
nodig is voor 'Ъй heil uwer onsterfelijke ziel" [1920,21-24]. Geregeld neemt men
het levensverhaal van Gerardus als opstap voor het werven van roepingen voor pries
ter, kloosterbroeder, missionaris [1947,166; 1948,21 en 71]. Hij wordt gepresenteerd
als "zielenredder" tegenover de "zielenverderver" (=duivel) en hij brengt mensen
tot een goede biecht [1959, in een serie over Gerardus' leven; 1961,104].
De voorstellingen van Gerardus als deugdzame, ascetisch levende en sterk op kerk
en devoties betrokken heilige blijven dominant tot omstreeks 1962. Vanaf 1947 wer
den delen van zijn levensverhaal verteld en tevens als opstap genomen voor het wij
zen op allerlei plichten, voorschriften en praktijken in de serie "Flitsen uit Sint Gerar
dus' leven". In 1951 start de serie "Wondere avonturen" maar de "Flitsen" gaan door
tot in 1961. In 1962 wordt Gerardus gepresenteerd als een heilige van mystiek gehal
te. Aan de hand van de terminologie en dogmatische indeling van de auteur Tanquérey (14) wordt aangetoond dat Gerardus behoort tot de mystici. Aan de hand van
het "zieleleven" van Gerardus wordt hier in feite een exposé geboden van opvattingen
omtrent mystiek en ascese in relatie tot kerkelijke leer.
Halverwege 1964 begint de serie "' Wonder'doener dezer eeuw". Alleen al de titel
met zijn aanhalingstekens maakt duidelijk dat er verschuivingen in de voorstellingen
van Gerardus komen, minstens dat er vragen worden gesteld. De schrijver pater Saut
gaat historisch-kritisch te werk. Vele vrome fantasieën wil hij achterwege laten en
vanuit het bronnenmateriaal alleen die verhalen vertellen die als waar aangemerkt
kunnen worden. De bronnen zelf (levensbeschrijvingen uit de 18e eeuw) worden
kritisch bekeken. In deze serie wordt Gerardus in zijn eigen tijd en context geplaatst.
Diverse van zijn eigenschappen, of van eigenschappen die hem later zijn toegedicht,
worden gerelativeerd en in het navolgen van hem dient men dan ook niet zijn leven
te kopieëren [1964,46]. Gerardus wordt nu meer als "gewone Iekebroeder, eenvoudig
en bescheiden" gepresenteerd [1966,81] en niet meer als de machtige wonderdoener
die hoog verheven is boven mensen. Deze verschuiving van het beeld van Gerardus
naar zijn historische context, naar het menselijke in hem, wordt in de jaren daarna
verder uitgewerkt. Hij wordt niet meer als tijdloos ideaal dat in al zijn abstractie na
te volgen zou zijn voorgesteld. Hij is "geliefd hulpmiddel of instrument van Gods
goedheid en genade" [1966,195]. Het is goed dat juist zijn menselijke kant wordt
belicht [1968,124]. Hij wordt als een onconventioneel gelovige geschetst: "Gerardus
behoort tot degenen die alles anders wilden en zich niets aantrokken van de gevestigde opinies in hun omgeving. Dat is iets anders als de zoetelijkefigurendie wij ervan
gemaakt hebben" [1970,81]. Veel mensen zien hem toch vooral als "een echte vriend,
met wie je kunt praten en die je begrijpt, die je zaken hogerop bepleit", maar deze
voorstelling mag dan wel bij velen leven, ze is eenzijdig [1968,85]. In de serie "Een
dode die leeft" worden de bekende Gerardusverhalen op een populaire toon met
eigentijds taalgebruik verteld, terwijl de oudere geloofsvoorstellingen gehandhaafd
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blijven. In 1971 start de serie "O Gerardo mio" van pater J.Stein. Hij wil op zoek gaan
naar de echte Gerardus achter alle wonderverhalen en vrome fantasie. "Het is zaak
van Gerardus een historisch correct beeld te schetsen en vrome fantasieën weg te
laten. Dit historisch juiste beeld is inspiratiebron" [1971,64]. Hij kiest Gerardus'
brieven (in 1949 gebundeld, geannoteerd en gedrukt) als bron en geeft kritische notities over andere bronnen van levensbeschrijvers [1971,84]. Het gangbare beeld van
heiligheid met zijn perfectie al vanaf het prille begin dient te worden bijgesteld.
Groei, twijfel en rijpheid vormen de werkelijke levensweg [1972,29]. De serie "Het
Land van Sint Gerardus" brengt de huidige leefsituatie van mensen in de streek waar
Gerardus leefde in beeld [1972-1973]. Nadruk wordt gelegd op de armoede en op
het feit dat Gerardus zo begaan was met arme mensen. In 1973 start de serie "Mensen
bij Sint Gerardus" en nu ligt het accent niet op verhalen over Gerardus of op lering
die men daaruit kan trekken, maar op de verspreide Gerardus verering in Nederland,
België, Italië en Brazilië. Deze serie verschijnt gedurende meerdere jaren.
In 1981 is er dan weer een nieuwe levensbeschrijving in de vorm van "Miniaturen
uit het leven van een wonderlijk man" van de hand van pater Van Delft [1981-1983].
Zonder opsmuk worden hier enkele episodes uit Gerardus' leven verteld, zoals deze
in de verschillende beschikbare bronnen uit de 18e eeuw zijn weergegeven. Op basis
van deze nuchtere beschrijving start men in 1983 met de serie "Wij gewone mensen".
Men wil Gerardus als sleutel hanteren om bepaalde evangelische waarden naar voren
te halen, die hij in zijn tijd op zijn eigen wijze gestalte gaf en die wij nu op andere
wijze gestalte dienen te geven. Men hanteert Gerardus nu als model van christelijk
leven, opnieuw ter navolging voorgesteld, maar niet in de betekenis van imitatie. In
1986 start de serie "Gerardus Majella: een karakteristieke persoonlijkheid", die in
populaire stijl ingaat op Gerardus' levenswijze, op de tijdeigen accenten daarin, op
het blijvend waardevolle voorbeeld van christelijk leven.
Parallel aan de verhalen over Gerardus en het gebruik van episodes uit zijn
leven als kapstok voor vele waarschuwingen en aanbevelingen worden steeds
pastorale correcties gegeven ten aanzien van de gewenste devotie tot Gerardus.
Vooral het aspect van navolging in deugden krijgt nadruk in de verhalen
over hem. In de gebeden wordt hij als machtige wonderdoener aangeroepen. Men
kan hem weliswaar niet in zijn gehele grootheid navolgen, maar toch wel "in 't klein"
[1922,187]. Men moet niet alleen om gunsten vragen, maar hem vooral navolgen
[1925, "Waarom word ikniet verhoord?"]. De officieel-kerkelijke vorm van heiligenverering wordt aan de lezers voorgehouden: (katechismusvraag 208) "Waardoor
vereeren wij de Heiligen? Wij vereeren de Heiligen 1. door hen aan te roepen en hun
feesten te vieren; 2. door hun beelden en relikwieën te vereeren; 3. vooral door hun
voorbeeld na te volgen" [1925,25-28]. Men moet niet zozeer om "tijdelijke" (materiële) gunsten vragen, maar vooral om "geestelijke gunsten" die in staat stellen hem
beter na te volgen [1931,168]. Als men hem trouw vereert is de kans op verhoring
groter [1931,26]. Men moet vooral voor de "behoeften van de ziel" bidden [1932,
183]. Ten aanzien van gebedsverhoringen worden voorbehouden gemaakt [1932,
165]. Men moet effectief bidden, een Noveen houden en dat te samen met "te com-
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munie gaan, dankzeggen en vragen, niet alleen voor eigen intenties bidden, praktisch
offertje brengen (bv. niet kwaadspreken), doorzetten met groot vertrouwen" [1934,
162]. Navolgen is het beste middel om gunsten te verkrijgen [1948,131]. Oefeningen
doen waaraan aflaten verbonden zijn, zoals bij de Broederschap van Gerardus, is
"waarmerk van een goed katholiek" [1949,168]. Gerardusverering moet een opstap
zijn naar Mariaverering [1950,108]. Op bedevaart gaan moet bestaan uit geloof
belijden, boete doen, om verzoening bidden en smeken "en er geen plezierreisje van
maken zoals moderne mensen doen" [1955,74]. Het vermaan van een bedevaart geen
plezierreisje te maken wordt herhaald [1956,74].
Vertrouwde geloofsuitingen blijken vragen op te roepen. 'Is bedevaart nog van
onze tijd?" [1962,179]. Ja, is het antwoord, maar het hangt ervan af of men de juiste
geloofsstemming heeft en daarmee ligt het accent op de subjectieve invulling van
geloofsvormen. In "Alle Gods lieve heiligen" wordt stilgestaan bij vragenrondheiligenverering. "Heiligenverering is niet uit de tijd. Maar dan de heiligen niet om zichzelf, maar omdat Gods Almacht en liefde in hen zo duidelijk naar voren komen"
[1964,98].
De voorstellingen van Gerardus' deugden en ascese worden gerelativeerd en deze
moet men dan ook niet letterlijk nemen in navolging [1964,146]. Het gaat niet om
Gerardus op zichzelf, maar hij moet beschouwd worden als een "hulpmiddel" van
Gods goedheid en genade [1966,195]. De nieuwe prefatie van de heiligen wordt
afgedrukt en uitgelegd [1967,41-42]. Gerardus wordt nu in het geheel van de gemeenschap van heiligen geplaatst, waarbij aandacht voor heiligen in functie staat
van het danken van God. "Wij mogen ons dus niet blindstaren op deze of die heilige,
we moeten juist integendeel door hen heen kijken als het ware om zo God te zien,
die erachter steekt" [1967,55].
"Is het eigenlijk niet verwonderlijk dat in deze tijd van verandering - afschaffen
soms - de drukte hier in Wittern eerder toeneemt dan afneemt? Het beste antwoord
is misschien wel te vinden in deze rubriek Lof en Dank" [1965,135]. Men bevestigt
de bezoekers van Wittern en degenen die in het periodiek dank brengen voor verkregen steun. Heiligenverering is ook bij jongeren niet in onbruik geraakt, constateert
men verheugd, maar uiteraard dient die in de juiste verhoudingen te geschieden "en
met Christus als uiteindelijk doel" [1966, 93]. Enkele jaren later vraagt men zich
opnieuw af "Bedevaarten, een aflopende zaak?" [1970,188]. Het antwoord luidt
samengevat als volgt: heilige plaatsen en bedevaart zijn algemeenmenselijke fenomenen; de kem van een devotie is niet achterhaald, maar wellicht wel de vormgevingen;
de kem bestaat hierin dat men op menselijke wijze het mysterie van Christus beleeft.
Tevens wordt aangegeven dat in devoties het gevoel meer ruimte krijgt, waar in de
geloofsbeleving nu meer de nadruk op het verstandelijke gelegd is. Criterium voor
een verantwoorde devotie- beoefening is de beleving van het Christusmysterie als
kem en de inzet voor de medemens in wereldwijd perspectief. Het jaar ema zegt men
opnieuw dat devotie compensatie biedt voor het gevoel dat tekort komt in wetenschap
en godsdienst Devotie is een van de vele mogelijke manieren om het godsgeheim
te benaderen. Devotie moet echter het pure gevoelsmatige overstijgen. Het is tevens
een vrije en geen opgelegde, verplichte vorm. Devotie mag geen blokkade vormen
voor de relatie met God en Christus [1971,153]. Devotie is een van de vele wegen
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en mag niet verabsoluteerd of geïsoleerd worden [1973,177]. Devotie en actie horen
bij elkaar, Gerardusverering vraagt ook concrete inzet voor medemensen [ 1976,49].
Samenvattend kunnen we opmerken, dat de Gerardusdevotie naar meerdere kanten wordt gecorrigeerd. Eerst corrigeert men de devotie op zich. Het
moet gaan om navolging en bij het vragen moet men vooral geestelijke gunsten vragen. Dan verbindt men de devotie met de officieelkerkelijke praktijk.
Vervolgens, omstreeks 1962, legt men nadruk op het feit dat de devotie open
moet staan naar en verwijzen moet naar Christus. Het beeld van Gerardus
als de ideale geloofsheld en machtige helper wordt gerelativeerd. Tenslotte
wordt de devotie als zodanig gerelativeerd, maar ook bevestigd in haar legitimiteit. In beide aspecten van dit thema (beelden van Gerardus en opvattingen
omtrent Gerardusdevotie) vormen dejaren 1960-'65 een vrij korte periode
van verandering.

Voorstellingen van kerk
In bijna alle artikelen komt de kerk op enigerlei wijze ter sprake. Men heeft
daarmee uitsluitend de rooms-katholieke kerk op het oog. Het is vooral rond
1960 dat men specifiek op de voorstellingen van wat kerk is en moet zijn
ingaat. Tevoren speelt de gehele gedachtengang zich af binnen hetgeen door
de kerk wordt geleerd. Vragen en kritiek klinken in de loop van de jaren
zestig en daarna.
De kerk is op vele manieren aanwezig in de artikelen. Uitspraken van pausen en
bisschoppen worden vaak geciteerd tot omstreeks 1970. Talrijk zijn de vermeldingen
over de missionaire expansie van de kerk, met name in getallen weergegeven (15).
Het priesterschap en roepingenwerving vormen vaak tes amen een permanent thema
tot omstreeks 1965, waarbij roepingenwerving vooral na 1946 veelvuldig voorkomt
(16). De priesterstaat is boven alles verheven [1932,70; 1934,145-147]. De taak
van de Redemptorist-priester is "bovenmenselijk". De priesterlijke taak bestaat vooral
in het opdragen van het RMisoffer en biechthoren [1947,66]. De priester kent "heilig
geluk", hij staat dicht bij God. Zijn hoofdtaak is het H.Misoffer opdragen, zegt men
na 1945 opnieuw [1949,31]. Roeping is werken aan zelfheiliging en heiliging van
anderen [1950,101]. De "priesterzaterdag" wordt ingevoerd om te bidden voor roepingen [ 1951,54]. Er volgt een oproep voor missionarissen in Afrika. Als deze volken geen priesters krijgen, zullen ze in modem heidendom of zelfs in communisme
vervallen, zo klinkt het tentijdevan de koude oorlog [1955,105]. Er volgen meerdere
oproepen voor kloosterleven en priesterschap [1956,88 en 121; 1957,105]. In begin
van dejaren zestig continueert men deze nadruk op priesterschap en roepingen mede
ingegeven doorhetgeen men als tekort duidt. "DeKerkroept..enklaagt" [1960,58].
"Zijn ze nog wel van dezetijd?Een zegen op alle gebied" [1960,106]. "Noodtoestand
in onze missies" [1961, 83]. "Maar arbeiders zijn er te weinig" [1961, 105]. Het
traditionele priesterbeeld wordt bevestigd. De priester is alter Christus. Het hoofdaccent ligt in de H.Mis [1961,139]. Priesternood in Brazilië is een probleem voor de
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sacramentenbediening [1962,4]. Men ziet de toekomst van de kerk in gevaar komen,
als er niet voldoende priesters zijn: "De zegen van het priesterschap voor de Kerk"
[1962,106]. In het gezin moet de gezonde basis voor roepingen liggen [1963,19].
Men reageert men opvattingen die er in kranten en tijdschriften verschijnen over het
vraagstuk van het celibaat. De ceübaatskwestie dient niet door ondeskundigen te
worden besproken [1963,179].
Na ongeveer 1964 wordt wel over het priesterschap en roeping geschreven, maar
nu meer in vragende zin. Priesterschaproeptvragen op. Men vindt het wel begrijpelijk dat ouders niet zo snel meer geneigd zijn hun jongens tot het priesterschap te
stimuleren omdat het volop in discussie staat, maar men wijst op het belang van
priesters voor de kerk[1966,154 "Priester-zijn in onze tijd"; 1967,91]. Een duidelijke kentering in het priesterbeeld is einde jaren zestig te lezen. De priester is dienaar,
de minste van allen in een belangeloze dienst [1968, 81]. Naar aanleiding van een
enquête van het Pastoraal Concilie wordt de hoop uitgesproken dat "velen de moed
mogen hebben om de roeping tot het herderlijk priesterschap te volgen" [1968,82].
Men citeert echter ook een Braziliaanse bisschop, die stelt dat priesters ook een
sta-in-de-weg kunnen zijn voor de zelfwerkzaamheid van geloofsgemeenschappen
[1969,75]. Een bijdrage van een pastor die in een oude stadswijk opbouwwerk deed
en niet paste in het beeld van de vooral liturgisch-sacramenteel actieve priester, bleef
in het geheel van het periodiek toch een uitzondering [1979,110 en 142]. Bijdragen
kwamen vooral van priesters en als taken werden doorgaans het voorgaan in liturgie,
sacramentenbediening en instructie van leken genoemd.
Zeer dominant aanwezig zijn liturgische feesten, gebruiken, voorschriften, sacramenten en hun uitleg, devoties, bijzondere gebeden, zegeningen en aflaten (17). Bij
de betekenis van de H.Mis werd geregeld stil gestaan. Het was een "dank·, zoen- en
smeekoffer" [1923,166] en later legde men de nadruk op de viering van het verlossende lijden in plaats van de beleving van een intieme relatie tot de sacramenteel
tegenwoordige Christus. De Sacramentsdevotie wordt beschouwd als "voedsel onzer
ziel" [1938,127]. Jezus is de "gevangene van het tabernakel" [1932,144]. Bidden
dient men te doen in alle situaties, maar er is sprake van een gradatie in bidden die
ook verbonden wordt aan de mate van effectiviteit en intensiteit: "formulegebed,
schietgebed, speciale toegevoegde gebeden, eigen intenties, intenties voor anderen,
noveengebed, meditatie (geestelijkerwijze de woning onzer ziel binnengaan), kerkelijke en liturgische gebeden" [1932,105].
In 1952 bericht men over de invoering van de paaswake [1952,51]. Actieve deelname wordt bepleit tegenover passief mishoren [1952,57]. De Eucharistie is een
gemeenschappelijke daad [1961, 65]. Er volgt een serie over de sacramenten. Bij
de eucharistie onderstreept men het offerkarakter en de verlangde staat van genade
[1962,83]. Dan volgen Biecht [1962,99], ROliesel [1962,115], Priesterschap [1962,
19] en Huwelijk [1963,35]. "Elk van de sacramenten geeft ons een bijzondere hulp
van God voor een bijzondere situatie in ons leven" [1963,35]. Naar aanleiding van
de Constitutie over de Liturgie stelt men de vraag "Een nieuwe lente. Ook in ons
godsdienstig leven?" [1964,74]. Het is een pleidooi voor actieve, bewuste en volledige deelname. Tevens wordt aangegeven dat de kern blijft maar dat vormen en uitingen (dienen te) veranderen. Er wordt mededeling gedaan van de veranderingen op
liturgisch vlak in Nederland sinds Advent 1964 [1964,185]. De nieuw ingevoerde
Voorbede wordt toegelicht [1965,22].
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Tot omstreeks 1950 vormt het genre bekeringsverhalen een medium om aan te
geven dat derooms-katholiekekerk de enig ware is en dat alle andere stromingen
daartoe moeten terugkeren. In dit perspectief staan verhalen als "Hoe ik tot de ware
kerk kwam" [1932,107]. Protestanten moeten terugkeren naar de "meesteresse, de
RK Kerken de Paus" laat men een protestants prediker zeggen [1935,60]. Veelvuldig
voorkomend zijn de teksten die wijzen op de bedreiging van kerk en geloof in een
veranderende samenleving, door andere ideologieën en door atheïstische staatsregimes. Men moet boeken lezen of schenken "waarin ons Roomsen geloof of de H.Kerk,
of een instelling van onzen godsdienst warm verdedigd wordt" [1932,83]. Veelvuldig
zijn de reacties tegen socialisme en communisme in dejaren dertig [1933,31], maar
met name ook m de tijd van de koude oorlog. Al hetgeen zich buiten de sfeer van
r.fc-kerk en katholicisme bevindt, beziet men vooral als mogelijke bedreiging. Het
is voor leken gevaarlijk zich buiten de eigen groep van katholieken te begeven [1937,
149].
Tot omstreeks 1960 vormt de verwijdering van de wereld van God en kerk een
geijkt thema Vooruitgang in materieel opzicht ziet men als bedreiging voor traditionele waarden van gezin, geloof en zeden. Ziet men vóór de oorlog de bedreigingen
vooral van buitenaf komen, daarna signaleert men ook afbrokkeling intern. "Een goed
geweten heb je als je de kerkelijke voorschriften stipt volgt" [1946,14], zo klinkt
het in de na-oorlogse fase van materieel en moreel herstel. Men onderscheidt "moderne katholieken" naast "brave katholieken" [1947,166]. Dit onderscheid is ook uiterlijk te constateren. "Het gaama verrichten van oefeningen, waaraan aflaten verbonden
zijn, is bijna een onfeilbaar merkteken van een goed katholiek" [1949,168]. Men
roept op om zich te gedragen als "volbloed-katholieken" [1951,3]. Nieuw is in de
jaren vijftig de herhaalde oproep aan leken om actief en in het openbaar te getuigen,
om meer te zijn dan katholiek in naam. In dit verband wijst men op de Katholieke
Actie (18). De vaste en onveranderlijke leer van de kerk staat buiten kijf. Uitkomen
voor het geloof in de openbaarheid is gevraagd [1953,3 en 51-52]. Men moet zich
niet schamen om openbaar te getuigen [1951,87]. Men dient zich als katholiek kenbaar te maken en zich te onderscheiden. "Goddank zijn er nog katholieken van de
oude stempel" [1952,38]. Katholiek christendom staat tegenover "werelds, zogenaamd positief christendom" [1953, 68]. "De moderne christen is helaas bang om
Christus zichtbaar te laten worden in zichzelf' [1953,70]. Leken moeten juist daar
getuigend optreden, waar priesters niet meer kunnen komen, bv. café's en theaters
[1953,78] en daarmee is de verdeling van het werkterrein voor priesters en leken
gemarkeerd.
Men constateert geloofsafval en ontkerkelijking. Als een oorzaak wordt genoemd
dat "vanzelfsprekende katholieken van katholieke streken hun geloof verliezen als
ze in gemengde gebieden" gaan wonen. "Gewoonte-katholieken vormen een leger
van stropoppen". Er is groei nodig van "vanzelfsprekend erfgoed" naar "zelfverworven overtuiging" [1954,56]. Er zijn veel "alleen op papier katholieken". Ook zijn
er "kritìkasters, de zogenaamde intellectuelen, een massa die eenvoudig wordt meegesleurd door een materialistische genots- en wancultuur, die zogenaamd geruisloos
afvalt" [1954,119]. Aanpassing aan de veranderende maatschappij wordt met wantrouwen bekeken. Van katholieken wordt juist nu meer inzet gevraagd. Het katholkis-
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me is een dogmavast geloof [1953,68], maar geloof ís veel meer dan een aannemen
en belijden van bepaalde waarheden [1956,24]. Terwijl in vorige decennia de wereld
vooral ab een bedreiging werd afgeschilderd waarvan men zich diende af te schermen, wordt er nu op aangedrongen dat christenen zich niet afkeren van de wereld,
maar deze proberen te veranderen tot een christelijke samenleving. Getuigenis, gebed,
eucharistie en roepingen ziet men als de middelen daartoe [1957,7].
Na deze beweging in dejaren vijftig volgden in dejaren zestig meerdere veranderingen in snel tempo. De verdeeldheid onder christenen diende te wijken tegenover
een maatschappij zonder God [1961,17]. Oecumenische verwachtingen klonken
vakerindezejaren[1960,34; 1961,67; 1963,93; 1964,17enl56; 1967,12 en 191].
In de aanloop naar het Concilie waren er duidelijk verschillende verwachtingen. De
doelstellingen van het Concilie waren het vaststellen van de zuivere leer en het regelen van kerkorde en tucht, zo schreef men in I960 [1960,34]. "Zo blijft de H.Kerk
bij het bewaren van het depositumfidei,de haar door Christus toevertrouwde geloofsschat, semper antiqua et semper nova, altijd oud en steeds nieuw", schrijft men een
jaar later [1961,33]. Er waren ook andere verwachtingen. "Het gaat om de grotere
bloei van het katholiek geloof, de vernieuwing van het christelijk leven en de aanpassing van de kerkelijke tucht aan detijd.Het gaat om de kerk en dus ook om ons"
[1962,129]. Hiertegenover stond echter weer de uitspraak onder de titel "Oktober
1962. Een historisch allergewichtigste maand": het concilie wordt gehouden "opdat
de kerk van Christus in onze moderne tijd van ongeloof en materialisme en van het
ontwaken der heidense volkeren in haar volle luister zou stralen" [1962,145].
Er werd geschreven over de eucharistie als gemeenschapsviering [1961,65], over
het gemeenschappelijke en gewijde priesterschap [1961,137]. Men wilde geen "kudde van genormaliseerde verzorgde christenen" [1962,37]. Gelovigen dienden geen
passieve toeschouwers te zijn, maar mensen met een persoonlijke keuze en overtuiging [1963,17]. "Wij hebben nooit anders gekend dan aan het handje te lopen bij
de pastoor en bij het kerkelijk gezag: dat sprak vanzelf, je wist niet beter. In kerkelijke zin zijn we eigenlijk altijd kind gebleven of liever kind gehouden. Nu wordt van
ons verwacht dat we ook op eigen benen kunnen staan" [1963,163]. Men diende mee
te leven met het Concilie en er bv. verantwoorde literatuur over te lezen, immers
"Verwacht U iets van het Concilie? Het concilie verwacht ook iets van U" [1963,
163]. Inzet van leken werd toegejuicht, getuige de bijdrage: "Heeft het uur der leken
geslagen? Laat het dan maar slaan!" [1963,178-179]. In het kerkbeeld namen leken
nu een belangrijker plaats in. "Er wordt veel meer de nadruk op gelegd, dat de kerk
bestaat uit de samengeroepen gelovigen, zeer zeker onder het door Christus ingestelde
gezag, maar allen toch als volwaardige leden van Christus' kerk" [1963,178-179].
Men bleef echter worstelen met de vragen rond aanpassing en eigenheid, verandering
en onveranderlijkheid. "Er moet aanpassing zijn aan de nieuwe tijd, maar waar ligt
de grens tussen onveranderlijke geloofs- en zedeleer en dingen die aan een bepaalde
tijd eigen zijn?" [1963,179]. Men roept de lezers op om te bidden dat Gods Geest
in zijn kerk een gewillig werktuig mag vinden [1964,137]. Bij het octaaf van Gerardus geeft men als gebedsintentie aan: "Voor het welslagen van het Concilie" [1964,
156]. In tegenstelling tot deze oproepen vóór het Concilie verschijnen er tijdens de
Conciliejaren niet veel mededelingen over uitgevaardigde documenten. In 1966 wordt
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een soort balans opgemaakt "De Kerk na het Concilie" [1966, 22]. 'De kerk beschouwt voortaan alle gelovigen, niet alleen bisschoppen en priesters, als volwassen
leden van het Volk Gods. Hier ligt misschien wel het grootste verschil met voor het
Concilie" [1966,22]. Het probleem van verandering en onveranderlijke elementen
was niet opgelost. De Kerk is "onveranderlijk en tegelijk als het goed is ontzaglijk
beweeglijk" [1966,22].
De verdere ontwikkelingen na het Concilie in Nederland werden gevolgd. "Maar
niemand kan ontkennen, dat door het Concilie de vernieuwing in de kerk definitief
is doorgebroken, volgens sommigen te langzaam en volgens anderen weer te snel,
maar de beweging zit er onmiskenbaar in" [1966,227]. In Nederland is het Pastoraal
Concilie bedoeld als voortzetting met de bedoeling "alle problemen en kwesties die
er bestaan - en dat zijn er nogal enkele - door te praten en bovendien ook plannen
te maken voor een betere toekomst" [1966,227]. Men constateert dat dit Pastoraal
Concilie in het buitenland helaas meer aandacht trekt dan bij gelovigen in Nederland.
Men roept op om deel te nemen via de speciale postbussen, gespreksgroepen, verstrekte literatuur en door te bidden [1967,72]. Over de gang van zaken en de gespreksthemata van het Pastoraal Concilie wordt mededeling gedaan. "Volgens sommigen gaat er te weinig uit van de kerk en spreekt zij niet op punten, waar ieder op
een uitspraak of minstens aanwijzing zit te wachten, denken we maar aan de problemenrondde geboortebeperking" [1967,122]. De veranderde visie op gezagsuitoefening in de kerk wordt besproken [1968,2]. De geloofscrisis wordt verbonden met
problemen rond gezag. Mensen eisen nu argumenten, maar veel geloofszaken zijn
niet te beredeneren, die moet men aannemen, klinkt als antwoord [ 1967,163]. Vroeger was het patroon duidelijk: alle gezag komt van God en daardoor waren er twee
groepen, degenen die het in Gods Naam voor het zeggen hadden en de meerderheid
die moest aannemen. De koppeling gezag- macht is echter vervangen door gezag-dienst [1968,2-4]. Over geloofsopvoeding klinken nu andere geluiden dan voorheen, het is immers niet meer een zaak van het louter doorgeven van opvattingen
en gedragingen (19). Het "herderlijk priesterschap" wordt besproken [1968,82] en
men staat kritisch stil bij Mariaverering [1968,102]. De ondertussen verschenen
Nieuwe Katechismus werd "een van de belangrijkste gebeurtenissen in katholiek
Nederland na de oorlog" genoemd [1967,33]. Meerdere malen citeerde men hieruit
met instemming [1967,223; 1968, 62 en 187].
De plaats van het eigen geweten en de eigen verantwoordelijkheid werd op het
terrein van morele en andere voorschriften onderstreept De vastenpraktijk mocht
geenrigorismeof wettïcisme worden, maar behoorde wel tot een belangrijke christelijke traditie [1960,43-44]. De televisie bracht nieuwe vragen en daar moest men
goed en selectief gebruik van maken [1961,99]. Genotzucht en materialisme werden
als centrale problemen van de westerse samenleving gekenschetst en op dat punt
diende men in het reine te komen met het eigen geweten en met God [1961,116].
Christen-zijn is niet meer vanzelfsprekend en vraagt durf. Er wordt eerbied gevraagd
voor God, de kerk, liturgie en priesters [1963,139]. De wereld is het werkgebied van
mensen om er het Koninkrijk van Christus te maken [ 1963,153]. Individuele moraal
wordt met sociale gerechtigheid verbonden [1965,92]. Zelfheiliging wordt gekoppeld
aan evangelische opdrachten ten aanzien van andere mensen [1966,42] en "de goed-
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heid van de Vader moet in daden duidelijk gemaakt worden" [1966,122]. De encycliek Populorum Progressio krijgt aandacht met de kanttekening dat deze in de Nederlandse media te weinig is besproken. De kloof tussen rijke en arme landen groeit.
Het gaat erom te helpen in de groei naar zelfstandigheid. Politici moeten oplossingen
zoeken op wereldniveau. Mensen in het westen moeten zich voor de ontwikkeling
elders iets kunnen ontzeggen [1967,112]. In de lijn van deze encycliek merkt men
op: "Nergens staat dat men zo moet geven dat zijn levensstandaard er hetzelfde bij
blijft Men mag er gerust iets armer van worden" [1968,62]. 'Tegenwoordig zondigt
men zwaar als men het eigen welzijn en de eigen zaligheid loskoppelt van anderen.
Dit gevaar ligt juist bij de gangbare rechtvaardigen op de loer", bij mensen die in een
klimaat van persoonlijke doodzonden en zaligheid zijn opgevoed [1970,29]. Het is
zaak een middenweg te vinden tussen "de evangelische radicaliteit van alles verkopen
en de maatschappelijk vaak voorkomende reactie van mij niet gezien" [1970,51].
De opvattingen omtrent missie zijn veranderd. In 1960 en ook daarna nog overheerst het beeld van priestertekort in missielanden en worden cijfers gegeven van
bekeringen. In 1963 doet men een appel op geëngageerde leken. In 1964 schrijft men
dat de kerk geen europese kerk meer is. Het koloniale tijdperk is ten einde. De kerk
moet wereldkerk zijn, rekening houdend met ieders bijzondere toestanden. Het christendom moet geen importwaar naar een kolonie zijn, "maar een geloof dat christenen
verplicht tot een werkdadige liefde en zorg voor al onze broeders en zusters, waar
ter wereld ook" [1964,42]. In de artikelen in de nieuwe rubriek "Wittem en de wereldkerk" worden werkzaamheden van missionarissen vooral in Latijns-Amerika
beschreven. Hierin klinken ook kritische geluiden, met name waar missionarissen
zelf aan het woord zijn. "Het is begrijpelijk dat de kerk honger en armoede niet langer
heeft kunnen aanzien, ook al heeft het lang geduurd eer zij zich heeft weten los te
werken van haar verbond met derijken"[1965,92] en: "Wee het Christendom indien
het volk, waarvan de ogen geleidelijk open gaan, van mening is dat de kerk zich
lafhartig gebogen heeft voor de machthebbers en verzaakt heeft de geringen moedig
teverdedigen" [1968,54]. Men citeert Dom Helder Cámara verschillende keren. "De
kerk in Brazilië heeft een radicale ommekeer gemaakt naar het volk toe. Bisschoppen
en priesters moeten partij kiezen" [1969,35]. Sociaal-politieke bewustmaking is een
belangrijke pastorale opdracht [1969,75]. De kerk in Latijns-Amerika staat in de
moeilijke positie tussen evolutie en revolutie. De kerk kan en moet opkomen voor
de armen, vechtend voor een betere toekomst. Een groot werkterrein ligt er in de
krortewijken. De zielzorg daar bestaat niet uit de grote oplosser spelen, maar solidair
bij en met armen leven [1969,221].
In de bespreking van de encycliek Humanae Vitae klinken traditionele termen
als "de hoge waarde van menselijk leven en huwelijksliefde", "het huwelijk als een
wijze en zegenrijke instelling van de Schepper", "het weloverwogen en edelmoedig
besluit een kinderrijk gezin groot te brengen" en "de objectieve zedelijke orde door
God vastgesteld". Het geweten is de vertolker van die orde in overeenstemming met
"de Wil van de Schepper en de onveranderlijke leer van de kerk" [1968,202]. Nadien
volgen geen besprekingen van encyclieken meer.
In de periode 1970-1985 weerspiegelt het periodiek minstens twee verschillende
tendensen, samenhangend met de verschillen binnen de groep van auteurs. Enerzijds
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is er een tendens die de conventionele waarden en termen naar voren haalt en anderzijds zijn er vele artikelen die zoeken naar een heroriëntatie op grond van de Bijbel
en hedendaagse ervaringen. Voor de eerste groep auteurs zijn veranderingen vooral
reden tot zorg. Crisis, verdwijnende identiteit, polarisatie en kerkverlating zijn items
die terugkeren met daarbij een herhaald pleidooi voor trouw aan de kerk en het bewust kiezen voor het geloof. Deze tendens lijkt zich te vereenzelvigen met lezers "van
de oudere generatie met het kerkelijk geloof vergroeide mensen" [1974,91]. Tegenover puriteins christendom dat veel uiterlijke tekenen uitbant klinkt de oproep "Niet
weggooien!" [1969,148]. En later schrijft men: "Devotie is het begeleidingsverschijnsel van het wezenlijke, als de versierde en verrijkte liefde waarmee we het voornaamste en het fundamentele veraangenaamden. Zo is het Lof een verrijking van de Eucharistie, is de kruisweg een passende herdenking van het lijden dat Christus voor ons
verdragen heeft" [1975,105]. Geloof raakt de gehele mens, verstand en gevoel. Devotie mag niet louter een gevoelszaak zijn, maar evenmin mag de Eucharistieviering
alleen het verstand aanspreken. De "rijke ornamenten" dienen weer een plaats te krijgen vanwege evenwicht in de geloofsbeleving [1975,105]. Enkele keren wordt de
biecht opnieuw genoemd als mogelijkheid van zelfcorrectie en het onderkennen van
eigen gebreken [1975,129]. Priesters en roepingen krijgen aandacht. In 1971 was
er de intentie "Voor de Nederlandse kerkprovincie, speciaal voor onze bisschoppen,
priesters en kloosterlingen" [1971,187]. Gebrek aan roepingen wordt als probleem
gesignaleerd [1971,188]. Het priesterbeeld is veranderd zoals de kleding ook wil
aangeven, niet meer hoog boven mensen maar er tussen in [1972,21]. Kritiek op
priesters en op hun prediking mag geen reden tot kerkverlating zijn [1973,129]. Zondagsplicht en biecht zijn niet afgeschaft, maar omdat ze niet meer als "plicht gelden
laten velen het uit een houding van het hoeft niet meer achterwege" [1972,81]. Het
komt integendeel juist nu aan op een intrinsieke motivatie. Ten aanzien van het huwelijk wordt het verwijt tegen die mensen herhaald, die niet meer in de kerk trouwen
omdat het nu niet meer verplicht is [1974,63]. Met polarisatie kunnen de auteurs
in dezerichtingniet overweg. "Tegenstellingen in de Nederlandse kerk zijn reden
voor bezorgdheid. Symptomen of mogelijke oorzaken zijn: dalend aantal roepingen,
geen overeenstemming in theologische kwesties, geen uniformiteit in de wijze van
Eucharistie vieren, terugloop van praktizerende gelovigen" [1972,141]. Kerkverlating
vindt met name bij een van de auteurs geen enkele instemming. Men mag wel kritiek
hebben, maar binnen de grenzen die de kerk stelt De houding van "wij doen er niks
meer aan" laakt deze auteur scherp in het verlengde van meerdere artikelen tegen
deze houding [1971, 72; 1972, 81,235; 1973, 90,129; 1974,129; 1976, 63,188;
1980,17,116,182; 1984,33]. In een actualisering van Matteüs 18 onder de titel
"Verplichte liefde" gaat deze auteur in op het uit de kerk gezet worden. De kerk is
de vereniging van mensenrondChristus. Christus heeft ook de bestuurlijke organisatie bedoeld. "Het niet kerken, het geen sacramenten ontvangen, omdat je er voldoende
aan zou hebben Christus en zijn Geest in je hart te dragen, is gewoon een vergissing".
Kerken moet "zo ziet Christus het", stelt deze auteur [1978,132]. Een ander auteur
binnen deze conventionele tendens noemt geregeld devotionele beelden en benadrukt
vooral dat men veel moet bidden en de rozenkrans in ere herstellen [1974,65; 1975,
81,92,148].
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£>e tweede tendens in deze periode wordt gevormd door auteurs die met name
stilstaan bij bijbellezingen en hetgeen deze te zeggen kunnen hebben in de levenssituatie van mensen nu. In aansluiting op lezingen uit het zondagslectionarium verschijnen bijbeltheologische commentaren (20). In aansluiting op de levensbeschrijving
van Gerardus door M.van Delft verschijnen artikelen die de evangelische waarden
die Gerardus gestalte gaf proberen te verbinden aan mogelijkheden om deze waarden
in de huidige context op een nieuwe wijze vorm te geven (21). Tesamen met de artikelen in de serie "Wittem en de wereldkerk" over missionaire projecten vormen de
bijdragen van de auteurs in deze gematigd vernieuwende richting geleidelijk de
hoofdstroming in het periodiek. Zeker nadat de vertegenwoordigers van de andere
tendens rond 1983 geen bijdragen meer leveren, gaat de lijn van gematigd-kritische
geluiden omtrent het kerkelijk instituut en nadruk op persoonlijke geloofsvorming
de overhand krijgen.
Oecumene was een spaarzaam aangeroerd thema afgezien van enkele bijdragen
in de voorbereiding op het Concilie. Er werd echter ook niet meer benadrukt dat
katholieken de waarheid in pacht hadden. Wel werd er van christenen méér verwacht
[1969,207]. In dejaren tachtig schenkt men aandacht aan volksreligiositeit als onmisbaar geachte uiting binnen de gehele kerk, tegelijk met de notitie dat voorgangers
hier corrigerend moeten optreden [1985,161-163]. De Gerardusdevotie wordt aldus
bevestigd en tegelijk gericht op Christus en zijn boodschap. Polarisatie binnen de
Nederlandse en Limburgse kerk wordt niet breed uitgemeten, maar men stelt wel
dat geen partij de Geest voor zich mag claimen [1984,66, 81; 1985, 65]. Mede in
relatie tot de aandacht voor de religiositeit van de bezoekers van Wittem worden
gebedsintenties van hen opgenomen en gaat men in op enkele problemen die daar
uit naar voren komen, zoals huwelijk en echtscheiding (22). Men signaleert in 1982
(voor het eerst?) dat er ook bezoekers komen, die verder met de kerk geen band
hebben, maar wel naar Gerardus komen [1982,1]. Thematieken die niet direct met
binnenkerkelijke zaken te maken hebben, komen ook af en toe ter sprake. Zo verschijnen enkele bijdragen van de hand van H.Borgert over vragen rond kernbewapening
[1981,157,167]. De stijl van de informatie-verstrekking is veranderd. Er worden
geen meningen meer opgelegd, maar meerdere zienswijzen worden ter informatie
aan de lezers voorgehouden.

Voorstellingen van mens en wereld
Mede via de verhalen over Gerardus werd de standenmaatschappij als eeuwige ordening beschreven, waarbinnen ieder tevreden diende te zijn met de plaats die hij of
zij had. In rangorde werden de standen genoemd: clerus, deftige stand, burgerstand,
middenstand, werkman, landbouwer, knechten en dienstboden [1925,197]. Bij elke
stand hoorde een eigen weg ter heiliging: rijkelui moesten goede werken doen en
aalmoezen geven; eenvoudige mensen moesten hun dagelijkse plichten doen; arme
mensen moesten geduld beoefenen in lijden en ziekte [1934]. De werkman moest
tevreden zijn plicht doen [1927,7-8]. Gerardus werd ten voorbeeld gesteld aan knechten en dienstboden om vooral nederig, gehoorzaam en ijverig te zijn [1920, nr.l 1
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"Kom er nu eens om"; 1923,1]. Ook Jozef was een voorbeeld voor arbeiders, die
in hun stand tevreden moesten zijn (23). Na 1945 echter werd positief gesproken over
de man die "hogerop" wilde komen. De statische ordening werd doorbroken en men
paste de normatieve voorstellingen aan aan veranderde maatschappelijke mogelijkheden.
De gezagsverhoudingen waren door God ingesteld en men mocht daar niet aan
tomen. De kerk stond boven staat en ouders [1923,171]. Er werd gewezen op kiespUchtentegeujkwerdeenduideujkstem"advies" gegeven [1922,40-41; 1929,123].
Het blad was vooral gericht op de arbeidende klasse. Rijkelui werden doorgaans
geschilderd als liberaal, anti-clericaal en ongelovig [1928,207], hoewel dit negatieve
beeld later veranderde.
De rolpatronen tussen man en vrouw waren duidelijk. De man werkte buitenshuis,
stond daar bloot aan gevaren voor geloof en zeden en was dus meer vatbaar voor
religieuze onverschilligheid [1932, 192]. De man was hoofd van het gezin en de
vrouw moest hem dienen [1924,39,59]. Moeders waren de aangewezen personen
voor opvoeding en geloofsopvoeding binnen het gezin, ze waren trouw gelovig [1934,
144]. De plaats van de vrouw was in het huishouden en zeker niet in de fabriek [1927,
83]. Dit standpunt bleef tot in de jaren zestig gehandhaafd. Opvoedingsadviezen
werden doorgaans aan het adres van de moeder gegeven [1927, "Zoo handelen verstandige moeders"; 1928,168; 1931,193 "Je bederft ze als..."]. Na de oorlog werden
deze gedachten herhaald, zoals men in meerdere opzichten teruggreep op de ordeningen van de periode vóór de oorlog. De vrouw moest onderdanig zijn [1949,132,175;
1953,117] en niet in de fabriek werken [1951,132]. Meisjes moesten nederig, bescheiden en zedig zijn en zich op het moederschap voorbereiden [1951,100,170;
1955,69]. Religieuze opvoeding was vooral de taak van de moeder, stelde men in
1963 opnieuw [1963,145].
De visie op arbeid veranderde. In 1958 werden meerdere beroepsgroepen gepresenteerd vanuit de opvatting dat arbeid dienst aan de ander en aan de samenleving
was. De rol van vrouwen in het arbeidsproces kwam als eerste aan de orde bij verzorgende taken zoals "Bejaardenzorg is een echt vrouwelijke taak" [1960,5]. Voorheen
was de vrouw moeder of kloosterlinge. In 1963 kwam er een positieve opmerking
over ongehuwde vrouwen, die een "gewichtige en troostvolle taak" hadden, door het
aanzien van katholieken in de profane arbeidswereld te dienen [1963,84]. Het thema
arbeid kende een verschuiving in betekenisgeving van noodzakelijke plicht, naar noch
straf noch hoogste goed [1954,19], naar dienst aan anderen en de samenleving (1958)
en later naar een verbreding van de thematiek naar de opdracht van God voor elke
mens om mee te werken aan sociale rechtvaardigheid [1969,161].
Het mensbeeld zoals dit werd beschreven, was gekenmerkt door abstracties. De
mens bestond uit lichaam en ziel. Men beschouwde de mens als van nature zwak en
diende zijn instincten en begeerten te beheersen, verleidingen te weerstaan en ongeoorloofde gedachten uit te bannen. Tot deze zondige mens werden talrijke vermaningen gericht met morele strekking in de series "Ziet, luistert, doet!" (1923), "Wat 't
Klokje zag" (1926/27), "Wien de schoen past" (1927-1930), "Even een minuutje"
( 1931 ). De katholieke mens diende aan meerdere voorschriften te voldoen, die vaak
gesteld werden in verbodstermen. In talrijke vermaningen werd gereageerd tegen
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onzedige kleding [1928,102], tegen niet-katholieke scholen en organisaties [1933,
192], tegen bioscoop, drank en theater [1935,148], tegen sport voorzover die zondagsheiliging bedreigde [1935,122]. Vooral het terrein van huwelijk, lichamelijkheid
en sexualiteit werd van waarschuwingen voorzien. "De zuiverheid heeft te lijden"
in deze samenleving en er is veePzedenbederf" [1923,183]. Voorbehoedmiddelen
noemde men tekenen van egoïsme [1924,159]. Kindersterfte zou te maken hebben
met het niet voldoen aan godsdienstige plichten [1924,199]. Aan verloofden werd
een korte katechismus gegeven onder de titel "Uitkijken ...en bidden" [1936, 25;
1938,72; 1940,24-25,50-51]. Echtgenoten dienden kuis te leven [1940,62-63,82,
122]. Deze vermaningen werden na 1945 hernomen. Gemengd huwelijk was oorzaak
van geloofsafval, echtscheiding was onnatuurlijk en ook oorzaak van geloofsafval
[1947,135]. Een mens moest zijn begeerten beheersen [1947,70,87,101]. Het leven
was vooral zijn plicht doen [1950,103]. Vroege verkering was gevaarlijk [1951,170].
Ouders moesten gemengd op vakantie gaan verbieden [1957,102]. Opvallend was
het aantal verhalen in de periode 1920-40 waarin sprake was van bekeringen op het
sterfbed en de nadruk op de dood als beslissend moment voor het eeuwig heil [1923,
126].
Het gezin was veilige haven temidden van een bedreigende wereld. Het was de
hoeksteen van kerk en samenleving [1941,14; 1947,105; 1960,90]. De omringende
wereld werd vooral als bedreiging ervaren. Zuiverheid, zeden en geloof hadden er
onderte lijden en gezin en geloof werden bedreigd [1923,183; 1935,109; 1938,42].
Materialisme en genotzucht waren kenmerkend voor de profane maatschappij en
bedreigend voorhetgeloof [1940,4; 1941,127; 1953,74,81; 1961,116]. De economische crisis met zijn hoge werkloosheid werd als een "woelige zee" gekenschetst
[1935,2], waarbij vertrouwen in de toekomst en liefde een oplossing konden bieden
[1935,29-31]. Tegenover het jachtige leven was rust nodig om de aandacht voor het
eigenlijke, het zieleheil niet uit het oog te verliezen [1938,42; 1952,177].De oorlog
werd vooral gezien als bedreiging voor geloof en zeden en als het zich afkeren van
God [1940,4,209; 1941,127].
Na de oorlog werd de complexiteit en onoverzichtelijkheid van de samenleving
uitgedrukt en daartegenover werd het Evangelie als veilige gids gesteld [1946,34-35].
Alles wat "modem" heette, was verdacht en ging het verkeerde spoor op. Terugkeer
naar de vertrouwde waarden en het verleden werden bepleit [1952,147; 1954,40;
1955,120; 1956,57; 1957,41,184]. De moderne wereld wilde niets meer horen van
een woord als zonde [1954,38]. De wereld was niet meer dan een tijdelijke verblijfplaats [1952,169]. In de sfeer van de koude oorlog richtte men zich met name tegen
het atheïstisch karakter van communistische staten. Van bedreigende tijdelijke verblijfplaats veranderde het wereldbeeld naar de opvatting waarin deze het werkterrein
was van mensen en waarin christenen de maatschappij dienden te hervormen. Men
moest zich niet van de wereld afkeren, maar er juist actief in mee werken aan verandering [1957,7]. De visie op arbeid als straf voor zonde, als noodzakelijk kwaad
veranderde. Arbeid was een opdracht van God aan ieder mens. Door de arbeid werd
de mensheid gediend en kon liefdadigheid worden weggenomen om tot sociale rechtvaardigheid te komen [1969,116]. Op het vooruitgangsgeloof werd kritiek gegeven
[1963,106] en de kerk diende kritische vragen te stellen bij politiek en economie
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[1968,62]. Op degenen die zich slechtsrichttenop hemelse beloning en berustten
in sociale onrechtvaardigheid werd kritiek uitgeoefend [1967,132]. Er werd een
pleidooi gehouden voor een minder angstige levenshouding vanuit een ander godsbeeld. God was geen rechter of gaatjesvuller en de mens moest zich zelf inzetten voor
een betere wereld [1966,11].
De werkelijkheid werd in dejaren zestig vooral geduid met termen die wezen op
stormachtige veranderingen die complexiteit veroorzaakten enrichtingloosheid[1967,
33]. De auteurs gaan ervan uit dat de lezers moeite hebben met de vele maatschappelijke en kerkelijke veranderingen. Veel artikelen proberen enerzijds het positieve in
de veranderingen te laten zien en tegelijk aan te geven dat hiermee oudere vertrouwde
waarden niet nutteloos zijn geworden [1968,22]. Crisis, egoïsme en rusteloos zoeken
vormen de woorden waarmee de werkelijkheidservaring in dejaren zeventig wordt
beschreven. Vrije opvoeding is verkeerd [1968,231]. Pluriformiteit is legitiem [1971,
1], maar polarisatie niet [1971,11]. Privatisering brengt eenzaamheid voort [1972,
15]. Massa- cultuur staat tegenover de mens die zelf verantwoordelijke keuzes maakt
[1973,28]. Generatieverschillen leiden tot een negatief beeld van de "moderne jeugd,
die gaat slapen op de Dam, heel vreemde kleren draagt, ophitsende spullen inneemt
om in een mooie droomwereld te geraken, maar werken is er niet bij" [1971,121].
Toch wordt ook sociale bewogenheid en élan van jongeren geprezen [1971,21]. Oude
zekerheden zijn weggevallen, experimenteren en zich nergens aan binden lijken de
kernwoorden te zijn [1971,41]. Op maatschappelijk gangbare waarden als bezit,
carrière en zelfontplooiing werd kritiek uitgeoefend [1971,207].
Met name in de rubriek "Wittern en de wereldkerk" wordt het gezichtsveld vergroot en is er veel aandacht voor de socio-economische levensomstandigheden van
mensen in de ontwikkelingslanden. Hier klinken ook kritische vragen bij economische afhankelijkheid en onderdrukking. Begin jaren tachtig worden er ook artikelen
gewijd aan de actuele kwestie van de kernbewapening.

6.13

Samenvattende conclusies

Het geheel van zo'n periodiek is lastig te analyseren. Het betreft immers
veelsoortige bijdragen uit verschillendetijdenen van verschillende personen.
Er is geen lineaire ontwikkeling van gedachtengoed. Van tijd tot tijd treffen
we voorstellingen aan, die eigenlijk beter lijken te passen in artikelen van
enkele decennia tevoren. Tot omstreeks 1950 kennen de meeste bijdragen
een grote mate van homogeniteit in geloofsvoorstellingen. Nadien echter
komen er meerdere verschillende opvattingen aan bod, maar ook de thematieken waarover men schrijn breiden zich uit.
De hier uit elkaar gehaalde geloofsvoorstellingen zouden wellicht beter
als een complex geheel kunnen worden beschouwd, waarbij voorstellingen
onderling samenhangen, al veranderen ze niet precies synchroon. Wat het
godsbeeld betreft zien we de periode 1950-1964 als een overgangstijd van
de voorstelling van een soeverein heerser op grote afstand naar een liefdevolle
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Vader dichtbij mensen. Tevens vindt er omstreeks 1970 een beweging plaats
die steeds meer aandacht geeft aan verschillende bijbelse beelden en met
name aan Jezus en het Rijk Gods. Jezusbeelden zijn tot omstreeks 1960 vooral bepaald door zijn goddelijkheid. De massieve opvatting van de sacramentele aanwezigheid (met name in de eucharistische species) en de betekenis van
het sterven als offer domineren. Rond 1960 worden bijbelse beelden geïntroduceerd, wordt Christus meer centraal gesteld en na 1970 verschijnt Jezus
vooral vanuit zijn leven en boodschap. De verschuiving in Jezusbeelden vindt
gedeeltelijk plaats nadat er veranderingen in het godsbeeld zijn opgetreden.
Mariabeelden blijven tot 1964 devotioneel en hebben betrekking op een hemelse Moeder en Maagd. In de periode 1964-1970 wijst men op de bijbelse
gestalte van Maria als gelovige vrouw en worden correcties gemaakt bij de
devotionele aandacht. Na 1970 krijgt Maria nog sporadisch aandacht. Tot
omstreeks I960 gold Mariadevotie als een kenmerk van echt katholicisme.
Gerardus werd aanvankelijk als machtig wonderdoener voorgesteld, maar
al snel verschoof het accent naar de navolging van Gerardus als model van
deugden in perfectie en als voorbeeldig katholiek. Hij werd gehanteerd als
kapstok voor alle richtlijnen betreffende geloofshouding en -praktijk. In klassieke termen werd hij rond 1962 als een mystiek heilige beschreven. In 1964
volgde een belangrijke verschuiving door hem als historisch persoon, als
levensecht mens te tekenen en te wijzen op zijn bijzondere inzet voor armen
in zijn omgeving. De kerk vormde in de periode 19201950 het vanzelfsprekende kader waarbinnen gedacht en geschreven werd. Kerkelijke voorschriften waren de grenzen waarbinnen men leven moest, wilde men van eeuwig
heil verzekerd zijn. Rond 1950 wordt gesignaleerd dat er wel veel mensen
in naam katholiek zijn, maar dat het geen persoonlijk verworteld geloof is.
Men roept leken op om te getuigen. Er is veel aandacht voor roepingenwerving. In de periode 1960-1970 staat de kerk in vele facetten sterk in de aandacht. Een redactie-lid vraagt zich af of het om marginale aanpassing of wezenlijke veranderingen gaat? Van heilsinstituut met genademiddelen verschuift het beeld van de kerk nu vooral naar gemeenschap van gelovigen
onder hiërarchische leiding. Na 1970 kunnen meerdere redactie-leden met
kerkverlating en polarisatie moeilijk overweg. Er komt nu meer nadruk te
liggen op bijbelse vorming van een persoonlijk geloof. De verschuivingen
in het kerkbeeld vinden gedurende een geruime periode plaats en lijken de
veranderende voorstellingen van God, Jezus, Gerardus etc. te omsluiten. Wat
de wereld betreft verandert rond 1958 de afwijzende houding naar een actieve
en positieve bejeging, die erin moet bestaan dat christenen de wereld omvormen. Het eigen geweten en de eigen verantwoordelijkheid van mensen komt
rond 1963 naar voren en men spreekt de lezers nu aan als volswassen gelovigen, die nu zelf keuzes dienen te maken en voor hun geloof uit te komen.
Behalve op verschuivingen binnen de verschillende voorstellingen kunnen
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we ook wijzen op samenhangen. In de periode 1920-1950 bestaat er een geheel van voorstellingen dat wordt gedomineerd door de tegenstelling tussen
mens en God, aarde en hemel, lichaam en ziel, materie en geest. De formuleringen zijn eenduidig en absoluut. God is koning en rechter. De kerk is het
enige heilsinstituut met genademiddelen. Jezus is sacramenteel tegenwoordig.
Gerardus is perfect model van deugden. Maria is de verheven moeder en
maagd. De wereld is slecht en bedreigend. De mens is zwak en zondig en is
aangewezen op hulp van buitenaf. In dejaren 1950-1960 worden moralistische stukjes achterwege gelaten. Bekeringsverhalen en apologeüek verdwijnen. De scherpe grenzen van het katholicisme maken plaats voor de scheiding
tussen christenen en een "moderne en materialistische" wereld. God wordt
als liefdevolle Vader voorgesteld, Jezus wordt vanuit de Bijbel geschetst.
Gelovigen worden opgewekt om zich in te zetten en te getuigen. Vroomheid
wordt met naastenliefde verbonden. De wereld dient te worden gechristianiseerd. In de periode 1960-1970 vindt een verschuiving plaats die nadruk legt
op Gods nabijheid in mens en geschiedenis, op de mens Jezus, op Gerardus
als historische persoon, op een sobere voorstelling van Maria, op kerk als
gemeenschap van gelovigen, het eigen geweten en de eigen keuzes van mensen en op sociale gerechtigheid in de wereld. Rond 1975 komt als een soort
reactie op de vele veranderingen die ook veel onduidelijkheid hebben gebracht de tendens op om te pleiten voor meer ruimte voor het gevoel, voor
vertrouwde woorden en beelden, voor trouw aan de kerk en de geloofspraktijk. Deze aandacht wordt rond 1985 samengebracht in de stelling dat bezoekers te Wittem met hun vorm van geloven een legitieme plaats innemen in
de kerk.
Tot omstreeks 1964 heeft het blad een stijl die vooral wil beleren en reguleren. Van lezers wordt verwacht dat ze de vermaningen aannemen en opvolgen. Tekenend voor deze stijl is de opmerking "Een goed geweten heb je als
je de kerkelijke voorschriften stiptvolgt" [1946,14]. Het blad was een kanaal
van onder andere die voorschriften. Na 1960 gaat men de lezers anders benaderen. Ze dienen een persoonlijk geloof te vormen en daartoe acht de redactie
informatie en verdieping nodig. Anders gericht weliswaar, blijft de normatieve stijl gehandhaafd. Men bevestigt de geloofsuitingen maar vraagt tegelijk
om openingen naar nieuwe vormen en woorden. De auteurs gaan er rond
1970 van uit dat hun lezers vooral oudere mensen zijn, die worstelen met de
vele veranderingen in kerk en samenleving. Waarschijnlijk is deze veronderstelling ook op de auteurs zelf van toepassing. Men geeft geen pasklare oplossingen, geen zekerheid en vrede. Men bevestigt en verbindt oude waarden
met nieuwe vragen, maar probeert vooral bij de lezers openingen te vinden
voor een verdere geloofsverdieping op bijbelse basis.
De redactiewisseling in 1964 is blijkbaar van grote betekenis. Men wil
duidelijk de Gerardusdevotie voortzetten, maar dan op een aangepaste wijze.
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Er komt een thematische indeling met een leidartikel. Langere bijdragen
verschijnen en de korte moraliserende stukjes worden achterwege gelaten.
Men geeft geen vertalingen meer van buitenlandse apologetici als Fulton
Sheen (24). Er komen geregeld psalmgebeden, meditaties en religieuze spreuken te staan. De jaarindeling is niet meer volgens de devotionele Mariafeesten, H.Hart, H.Sacrament, Allerzielen. Gerardus wordt niet meer als kapstok
gebruikt voor instructies en waarschuwingen. Het perspectief wordt verbreed
naar Latijns-Amerika en naar sociaal-economische problemen in samenhang
met pastoraal werk. Men gaat informatie geven over kerk, liturgie en bijbel
om lezers te vormen en niet alleen om hen instructies te geven.
De vele veranderingen worden in de periode 1960-1975 gefundeerd door
gebruik te maken van het denkschema van kern en vormgeving, pit en schil,
't onveranderlijk blij vende en het aan tijd en omgeving aangepaste, als twee
van elkaar te scheiden componenten. Het periodiek staat hiermee niet in de
voorhoede van kerkelijke en theologische ontwikkelingen. Men kiest een
middenweg met openheid naar nieuwe gedachten en bevestiging van oude
waarden. Zeker in de periode 1970-1985 kunnen we geen eenvormig concept
achter het blad waarnemen. De samenstelling van de redactie en de verscheidenheid van de auteurs lijken twee tendensen samen te houden. Het blad geeft
een tendens te zien die naar heroriëntatie zoekt en een andere tendens die
graag teruggrijpt op de zekerheden en formuleringen van vroeger. Het gaat
hier nietom gepolariseerde opvattingen. Gematigde vernieuwing en een meer
conventionele gedachtengang gaan veelal samen in de koers die gericht is
op ouderwordende kerkbetrokken lezers.
Tot omstreeks I960 kunnen we het blad typeren als een middel van kerkelijke regulering en disciplinering. Vervolgens treedt een katechetische fase
in, waarin men mensen tot geloofsgroei wil aanzetten door middel van informatie over vele zaken, die voorheen niet publiekelijk werden besproken. De
Gerardusdevotie wordt nu in een breder kader van kerkbetrokkenheid en
gelovigheid geplaatst. Na 1970 lijkt men zich meer te gaan concentreren op
algemene geloofsvorming, ervan uitgaande dat de lezers reeds kerkbetrokken
zijn.
Vanaf het begin kent het perodiek bijdragen die de devotie proberen te
corrigeren naar een gewenste vorm. Tot 1960 staat daarbij de devotie zelf
centraal en wil men deze vooral corrigeren naar navolging en trouw aan de
kerkelijke voorschriften. Na 1960 corrigeert men de devotie door ze te verbinden met de bredere context van kerk en geloven, door Gerardus als verwijzer
naar Christus en zijn boodschap te plaatsen en door vroomheid en sociaal
engagement met elkaar te verbinden. Beide typen van pastorale correctie gaan
in tegen verschillende belevingen, die men bij het lezerspubliek en de Gerardusvereerders veronderstelt of uit de contacten te Wittem aanwezig weet. In
de eerste correctie gaat men in tegen de eenzijdige beschouwing van Gerardus
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als wonderdoener, bij wie men om hulp in nood kan aankloppen zonder zelf
te veranderen, ш de tweede correctie gaat men in tegen de beschouwing waar
in de devotie op zichzelf staat en wordt verabsoluteerd.
6.2

Noveen- en Gebedenboeken

In Deel 1 hebben we een overzicht geboden van noveen- en gebedenboeken
die we tot de productie in het kader van de Gerardusdevoüe mogen rekenen
(Zie Bijlage XI). De hoeveelheid boekjes is te groot om van elk boekje een
gedetailleerde thematische analyse te geven. Om veelvuldige herhalingen te
voorkomen hebben we gekozen voor een samenvattende behandeling van
enkele boekjes die de inhoudelijke veranderingen markeren en die tevens in
de tijd gespreid zijn verschenen en gebruikt.
Het gaat om twee verschillende genres, maar in meerdere gevallen overlappen de inhouden van de boekjes elkaar. De gebedenboeken zijn ruimer
van opzet en bieden veel meer materiaal dan de noveenboekjes. Tegelijk
echter kenden de gebedenboeken een meer beperkte periode van productie
en gebruik (25), terwijl noveenboeken vanaf 1893 tot op heden in gebruik
zijn en dus een blijvend onderdeel van het pastorale aanbod vormen. Bij het
genre noveenboekjes maakte men onderscheid in "Korte Novene" (veelal
gecombineerd met enkele gebeden en litanie) (26) en een meer uitgebreid
"Noveenboekje" (waarin doorgaans twee of meer series noveenbeschouwingen en -gebeden stonden, met meerdere gebeden voor speciale gelegenheden
en intenties en de litanie) (27). We bespreken twee vertegenwoordigers van
het genre noveenboeken meer uitvoerig, namelijk een boekje uit 1920 (volgens een herdruk van 1923)eneenuit 1970. We kiezen voor deze twee omdat
daarmee de uitersten in de chronologische ontwikkeling zichtbaar worden.
Tevens is het boekje uit 1920 gedurende een lange periode de basis geweest
voor aanpassingen. Het boekje van 1970 is het meest actuele en het is anno
1991 nog in gebruik. Van de boekjes die tussen deze uitgaven van 1920 en
1970 zijn verschenen, geven we een kort overzicht met aanduiding van enkele
karakteristieken, zodat de ontwikkelingen in dit genre enigszins kunnen worden verhelderd. We geven geen gedetailleerde weergave van de resultaten
van de thematische analyse van al deze boekjes. In alle boekjes is de Gerarduslitanie opgenomen. Er zijn meerdere tekstversies van die een inhoudelijke
ontwikkeling illustreren. Dit gebed behoort tot de liturgische gebruiksmaterialen en we hebben er derhalve ook op die plaats aandacht aan besteed (28).
In het navolgende laten we vermeldingen omtrent de litanie achterwege.
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6.2.1

Noveenboeken

J.Pluijm,

Korte Novene ter eere van den Grooten Wonderdoener den
H.Gerardus Majella, Gulpen 1920

Dit boekje werd voor het eerst in 1920 uitgebracht als een bewerkte vertaling van
een noveenboekje dat in het Portugees was geschreven (29). De uitgave van dit boekje ging samen met de hernieuwde start van de Gerardusdevotie te Wittem en pater
Pluijm maakte deel uit van de redactie van het periodiek (30). Het boekje omvatte
24 bladzijden en werd viermaal in deze vorm ge- en herdrukt (1920,1923, 1925,
1928). In 1930 volgde een vijfde editie die nu echter was uitgebreid en de titel Noveenboekje kreeg (31).
Pluijm ontleende het materiaal zoals gezegd aan een ander bestaand noveenboekje,
dat wederom kon voortbouwen op de verschillende boekjes die er rond 1893 waren
verschenen en waarvan de franstalige werken van pater Saint-Omèr veel navolging
vonden (32). Pluijm kon voor de hagiografische gegevens terugvallen op de levensbeschrijvingen die er door pater J.Kronenburg waren opgesteld en hij verwijst er dan
ook naar (33). In de uitgebreide vijfde editie uit 1930 waren meer recente gebedsverhoringen toegevoegd, die waren ontleend aan het periodiek (34).
De kem van het boekje bestaat uit een thematische hagiografie verdeeld over
negen dagen. Voor elke dag is er een thematische beschouwing, gevolgd door een
iedere dag te herhalen gebed. Ter aanvulling zijn er enkele formule-gebeden opgenomen, de Gerarduslitanie en het zogenoemde "liturgisch gebed". Dit laatste is het
openingsgebed uit het misformulier voor het Gerardusfeest, maar het was in 1893
al in gebruik. Het heeft in de ogen van de toenmalige gebruikers een meerwaarde
boven de andere gebeden, juist omdat het een "liturgisch", dat wil zeggen officieel-kerkelijk gebed is (35). De overige gebeden zijn namelijk particulier en devotioneel.
Vier van de negen beschouwingen gaan terug op een boekje uit 1893 (36). Het
zijn de beschouwingen rond Gerardus' wondermacht over de natuur, over de schepping, over zieken en over zondaars en de dood. Elke beschouwing biedt een episode
uit Gerardus' leven, waarna recente of oudere gebedsverhoringen worden geciteerd
als bewijs van Gerardus' wondermacht die na zijn leven in sterkere mate werkzaam
is. Aan het begin of aan het slot van de beschouwing staat de opwekking op hem te
vertrouwen en tot hem te bidden (37). Tussendoor worden meerdere malen bepaalde
religieuze attributen en gebruiken als uiterst werkzaam of heilsnoodzakelijk vermeld:
noveengebed, kruisteken, prentje met Gerardusafbeelding, Gerardus als naampatroon,
relikwieverering.
De opbouw van de negen thematische beschouwingen is als volgt:
Eerste dag:
Tweede dag:
Derde dag:

Gerardus ' wondermacht over de natuur, verhaal van het bedwingen van de zee;
Gerardus' wondermacht over zieken; genezingsverhaal;
Gerardus' wondermacht over de duivel; Gerardus doorstaat beproevingen van de duivel door een noveen te bidden;
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Vierde dag:
Vijfde dag:
Zesde dag:

Zevende dag:

Achtste dag:

Negende dag:

Gerardus' wondermacht ten bate van moeders en kinderen; gebedsverhoring vanwege Gerardus als naampatroon;
Gerardus' wondermacht intijdelijke(= materiële) zaken; gebedsverhoring;
Gerardus' wondermacht ten bate van werklieden; Gerardus was
zelf een werkmanszoon; verhaal van hulp aan huizenbouwers;
gebedsverhoringen;
Gerardus' wondermacht ten bate van zondaars; het streven van
Alfonsus en Gerardus (als representanten van de redemptoristen)
is gericht op de "ijver voor zielen" (38); gebedsverhoring bij een
ongelovige;
Gerardus' wondermacht over de geheimen van het geweten; verhaal waarin hij iemand doorziet en weet dat deze een "onwaardige
communie" heeft gedaan met een pleidooi voor een "rechtzinnige
biecht" (39);
Gerardus ' wondermacht over de dood; een van de goedgekeurde
wonderen uit het canonisatieproces; oproep om te denken aan een
"goede dood" (40).

Uit elke episode wordt een les gededuceerd en aan de gebruikers van het boekje voorgehouden. Men moet op Gerardus vertrouwen en overtuigd zijn van de opvatting dat
het houden van noveengebeden werkelijk helpt, wil men enige hulp ontvangen (41).
Allerlei situaties worden genoemd waarin het zaak is om Gerardus er als hulp bij te
betrekken: ziekte, moedeloosheid, twijfel, bekoringen, opvoeding, materiële noden.
Gebedsverhoring verkrijgt men slechts tesamen met een groot vertrouwen en doorzettingsvermogen. Eenmaal tot Gerardus bidden is niet genoeg. De kans op verhoring
is groter als men veel en langdurig bidt. De gebruikers worden opgeroepen om het
noveengebed niet alleen ten bate van zichzelf te houden, maar vooral ten bate van
anderen en dan speciaal voor zondaars (o.a. ongelovigen) en onverschilligen (42).
Tesamen met het houden van een noveen dient men de sacramenten van biecht en
communie te ontvangen, wil de noveen slagen. Tevens is de noveen een middel om
een verkeerde omgang met die sacramenten (bv. "onwaardige communie" en een
"onoprechte en onvolkomen biecht" (43)) tegen te gaan. Als laatste beschouwing is
de macht over de dood opgenomen. Het levenseinde is van cruciaal belang voor het
eeuwig heil. Juist op dat moment moet men Gerardus te hulp roepen om in volledig
Godsvertrouwen te sterven, voorbereid door biecht en oliesel ("goede dood"). Een
onverwachte en plotselinge dood werd als gevaar gezien. Men kon dan immers niet
tevoren zonden biechten, algehele vergeving ontvangen en door een priester worden
voorzien van het laatste sacrament.
Wellicht opmerkelijk zijn de beschouwingen waarin Gerardus aan werklieden
als wonderlijke helper wordt voorgehouden en waarin wordt aangegeven dat hij ook
macht heeft om in materiële nood te helpen. Juist die vraag om hulp bij ziekte, armoede en andere materiële noden sloot nauw aan bij de praktijk van Gerardusvereerders,
zoals deze uit gebedsintenties in het periodiek naar voren kwam (en komt) (44).

288

God wordt voorgesteld als een absoluut vorst die over de macht beschikt om mensen
uit hun noodsituaties te helpen en die dat naar believen doet. God heeft aan heiligen
een deel van zijn wondermacht overgedragen. Jezus komt ter sprake vanuit Gerardus'
intieme omgang met het Goddelijk Kind, met Jezus in het Sacrament en met Gerardus' streven naar gelijkvormigheid met de Gekruisigde (45). Gerardus wordt voorgesteld als een door God met wondermacht begiftigde persoon. De verhouding tussen
de zelfstandige macht van de heilige en de eigen motieven van God om in te grijpen
wordt niet verhelderd. De zondeval wordt als moment van ommekeer en breuk tussen
God en mens gezien. Vóór de zondeval hadden mensen deel aan de macht over natuur
en schepping. Na de zondeval was deze macht slechts aan enkelen gegeven en gingen
de andere mensen onder natuurwetten en scheppingsordening gebukt.
In de gebedsverhoringen die als bewijs van Gerardus' wondermacht en hulp worden aangehaald, overheerst het levensmilieu van arbeiders uit de achttiende en negentiende eeuw. De fysieke gevaren van het werk in fabrieken en huizenbouw krijgen
nadruk (46). Indirect wordt het gebrek aan sociale opvang van slachtoffers van ongelukken in de industrie tot uitdrukking gebracht. In de gebedsverhoringen die rond
ziekte spelen, wordt de ontoereikendheid van de medische wetenschap naar voren
gehaald (47). Gerardus en God tonen hun macht dáár, waar dokters geen raad meer
weten. Wondermacht begint dáár, waar menselijke kennis en kunde eindigen. Problematische situaties zijn met name ziekte, armoede en opvoeding van kinderen. De
gebedsverhoringen betreffen steeds mensen uit arbeiderskringen. Rijkelui komen
slechts ter sprake als toonbeelden van ongelovigheid en onverschilligheid (48).
Het rolpatroon tussen man en vrouw komt er op neer dat de man buitenshuis werkt
in de gevaarlijke omgeving van industrie of in de moeizame landbouw, terwijl de
vrouw thuis werkt en voor de opvoeding zorg draagt. Geloofsoverdracht wordt gekoppeld aan de moederrol. Het normatieve mensbeeld voor de katholiek steunt op de
activiteiten van bidden, gehoorzamen en werken. In hun materieel bestaan worden
mensen van allerlei kanten bedreigd en in hun innerlijk leven worden ze belaagd door
de duivel die twijfel en wantrouwen zaait ten aanzien van Gods almacht. Zonde verbindt men met het niet voldoen aan kerkelijke voorschriften rond biecht, misbezoek
en opvoeding.
Tegenover de bedreigingen van de wereld en van de duivel staat de kerk, die de
enige bemiddeling is naar het eeuwig heil. Het tijdelijk heil dat de wereld kan brengen
staat op gespannen voet met geloofsuitingen en met het verwerven van eeuwig heil.

Overzicht van de boekjes in de periode 1920-1970
In 1930 verscheen de vijfde uitgave van het noveenboekje van Pluijm. Het
was nu uitgebreid tot twee series van novenen, de litanie, negen gebeden ter
deugdverwerving, zeven gebeden voor speciale omstandigheden, aansporingen tot het houden van noveengebeden, instructie over de Negen zondagen
voor het Gerardusfeest, informatie over de aartsbroederschap en het houden
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van novenen te Wittern en reclame voor het periodiek. Voorop staat nu een
serie van negen overwegingen die elk handelen over een deugd waaraan Gerardus op uitnemende wijze gestalte gafen die aan gebruikers van het boekje
wordt voorgehouden ter navolging: geloof, hoop en vertrouwen, liefde tot
God, liefde tot de naaste, nederigheid, zuiverheid, een geest van gebed, liefde
voor Jezus in het Allerheiligste Sacrament en liefde voor Maria. Deze deugden worden nogmaals voorgehouden in negen gebeden. De tweede serie noveengebeden is overgenomen uit het genoemde boekje en hier staat Gerardus'
wondermacht centraal.
Het lijkt dat men in deze uitgave niet alleen een uitbreiding maakte van
het materiaal, maar tevens een inhoudelijke verschuiving aanbracht. De deugden ter navolging staan o.i. niet voor niets voorop. Dat is namelijk het toegevoegde element: op de eerste plaats dienen de gebruikers te bidden om deugdzaamheid te verwerven. Gebeden voor hulp komen op de tweede plaats. Beide
aspecten worden in dit boekje in evenwicht gehouden qua materiaal en aandacht. In de gebeden voor bijzondere omstandigheden laat men de gebruikers
bidden voor zichzelf (in eigen ziekte), voor een ander die ziek is, voor materiële nood ("tijdelijke behoefte"), voor een moeder in verwachting (het gebed
is opgesteld zodat de moeder het zelf dient te verrichten), ter bekering van
een zondaar, om deugden te verwerven en om dank te brengen voor verkregen
gunsten. De twee laatste bijzondere gebeden voegen opnieuw gedachten toe,
die in het boekje van 1923 nog niet zo aanwezig waren: bidden om op de
eerste plaats deugden te verwerven en bidden als dank.
Het verwerven van deugden eist persoonlijke inspanning en verandering,
maar de mens kan dit niet louter uit zichzelf. Er wordt duidelijk gemaakt wat
deugden zijn, hoe deze in volmaakte vorm bij Gerardus gestalte kregen en
welk succesvol resultaat dit had. Gerardus wordt vervolgens niet alleen als
model van deugden gepresenteerd maar ook als degene die helpen kan om
hem daarin na te volgen (49). Men schildert deugden als ideaal gedrag dat
tegenover natuurlijk menselijk gedraag staat. Van "nature" zijn mensen geneigd om zich te hechten aan het aardse, om op tijdelijk gewin uit te zijn, om
weinig te vertrouwen op Gods genade, om anderen en met name vijanden
niet lief te hebben, om zichzelf te overschatten en ijdel te zijn, om nadruk
te leggen op het lichamelijke, om weinig te bidden en in zonde te volharden,
onverschillig te zijn tegenover Jezus ' tegenwoordigheid in het Allerheiligste
Sacrament en om weinig pogingen te ondernemen om op Maria te lijken.
Tegenover deze neigingen van de mens staan eisen van het geloof, die op al
deze punten het tegengestelde verlangen.
In de tweede serie noveengebeden rond Gerardus' wondermacht heeft men
enkele meer recente gebedsverhoringen opgenomen, die o .a. stammen uit de
verhalen die lezers van het periodiek opstuurden. Bepaalde praktijken die
hierin beschreven zijn, lijken een tamelijk instrumentele opvatting van won-
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derlijke ingrepen te tonen. Een nummer van het periodiek wordt op een zieke
gelegd, ondernemers maken Gerardus tot "stille vennoot", een kindje wordt
heimelijk gedoopt (ze is uit een gemengd huwelijk) en Gerarda genoemd en
een vader wordt buiten zijn medeweten ingeschreven in de broederschap van
Gerardus (50).
In het eerste van negen gebeden tot Gerardus waarin men hem vraagt om
bij God te bemiddelen wordt de gebruikers de volgende vraag in de mond
gelegd: "Verkrijg voor ons van God de genade om de geopenbaarde waarheden vast te gelooven en ons de eeuwige zaligheid door goede werken te verzekeren" (51). In het vierde gebed wordt betoon van naastenliefde gekoppeld
aan het verwerven van de eigen zaligheid: "Maak, dat ook wij gaarne den
arme bijstaan zooveel wij kunnen, opdat wij op den grooten oordeelsdag van
Jezus Christus het loon der barmhartigheid mogen ontvangen" (52).
Dit boekje uit 1930 vormde het uitgangspunt voor meerdere bewerkingen,
maar er verschenen ook enkele noveenboekjes die vanuit een ander stramien
waren opgezet. In 1934 verscheen een noveenboekje van pater A.Grijpink,
Met Gerardus tot Jesus (53), waarin een combinatie werd gemaakt van Sacramentsdevotie en Gerardusdevotie op een zodanige wijze, dat devotie tot Gerardus als opstap werd gehanteerd om een belangrijke devotie van Gerardus
na te volgen, namelijk verering van de sacramenteel tegenwoordige Jezus.
In 1935 verscheen een boekje dat werd aangekondigd als opvolger van
de vertrouwde noveenboekjes in de lijn van het boekje van pater Pluijm (54).
Pater G.Croonen stelde een boekje samen dat nieuwe elementen bevatte, maar
toch duidelijk aansloot bij de vertrouwde vormen. Hij koos voor de programmatische titelRedder in de nood. Nieuw noveenboekje ter ere van den H.Gerardus Majella (55) en werkte dit o.a. uit in een bundeling van gebedsverhoringen. Het boekje bevatte een inleiding met een instructie over het houden
van een noveen (56). In deze instructie werden vorm en uitvoering, inhoud
en doelen en de gesteltenis van degene die de noveen hield behandeld en zo
werd vooral aangegeven hoe men een noveen eigenlijk houden moest. Nieuw
in dit boekje was ook de opname van een korte levensschets van Gerardus
als zelfstandig onderdeel (57). Het boekje bevatte één serie van noveenbeschouwingen, namelijk de serie die Gerardus ' deugden centraal stelde. Zeven
gebeden voor speciale intenties en een dankgebed volgden op de selectie van
gebedsverhoringen. Het boekje sloot af met informatie over de negen zondagen, een apart noveengebed hiervoor en de Gerarduslitanie.
Nieuw in dit boekje was behalve de enigszins thematische aanpak vooral
de instructie over gebruik en inhoud. Voor het eerst is hier ook sprake van
kerkelijke goedkeuring van het noveengebed en ermee verbonden aflaten
(58). De schrijver gaat ervan uit dat er gradaties zijn in de intensiteit van bidden en dat die gradaties samenhangen met de kans op verhoring. Het boekje
pretendeert de meest geschikte en dus meest effectieve vorm aan te bieden.
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Met betrekking tot het houden van de noveen merkt de schrijver op, dat men
dit het beste samen met anderen kan doen en niet alleen. Samen bidden is
effectiever. Samen bidden dient men dan bij voorkeur in de vorm van een
processie te doen of geknield voor het altaar of beeld van Gerardus. Alleen
een noveen houden is niet voldoende. Men moet deze combineren met regelmatig "mishoren en communiceren", met intense Mariaverering en met het
doen of beloven van goede werken. Het noveengebed wordt in deze instructie
volledig ingepast in een kerkelijke praktijk (59).
Het graduele onderscheid tussen "geestelijke en tijdelijke behoeften"
brengt de schrijver tot een compromis. Materiële belangen ziet hij soms ook
als nuttig ten bate van eeuwig heil (60). Maar men moet toch voor ogen houden dat het om dit eeuwige heil gaat en dus het vragen om materiële hulp
beperkt houden. Noodsituaties dient men immers ook te verdragen. Lijden
kan een rechtvaardige straf zijn voor begane zonden, het kan een weg zijn
om boete te doen, het is een middel om aan het aardse onthecht te raken (ascese) en het kan een weg zijn om meer gelijkvormig te worden aan Jezus de
Gekruisigde. Niet elk gebed zal verhoord worden, immers de gevraagde oplossing is misschien niet geschikt in de ogen van God. Krijgt men dan geen
verhoring dan is gebed niet zinloos, want men krijgt dan de kracht om beproevingen te doorstaan.
In de serie gebedsverhoringen onder de titel "de redder aan het reddingswerk" staat voorop dat Gerardus vooral op geestelijke noden let (61). Als
voorbeelden worden genoemd: iemans eer en goede naam redden, zwaarmoedigheid, gebrek aan roepingen, zondig leven.
In 1937 verscheen de zevende bewerkte druk van het noveenboekje van
pater Pluijm met een gelijkgebleven titel (...ter eere van den Grooten Wonderdoener ...) (62). Verschillende onderdelen uit de zesde bewerkte druk die
pater Croonen had gemaakt werden overgenomen, maar het geheel was opnieuw uitgebreid en het boekje telde nu een omvang van 65 bladzijden. Het
boekje telde acht onderdelen: inleiding over Gerardus ' leven en de Gerardusdevotie; instructie over het houden van een noveen; een uitgebreide noveen
met beschouwingen die zijn opgebouwd volgens de chronologie van Gerardus' leven en rond de thematiek van deugden; een korte noveen met gebeden;
een noveengebed voor gebruik in het gezin; informatie over de viering van
de negen zondagen; tien gebeden voor speciale intenties; bloemlezing van
gebedsverhoringen (63).
In dit boekje werden dus meerdere modellen van novenen aangeboden,
die varieerden in lengte en waaruit de gebruikers konden kiezen naargelang
de situatie en hun mogelijkheden. Er kwamen meerdere gebedsintenties terug
uit vorige drukken, maar er werden ook weer nieuwe omstandigheden van
gebedsmateriaal voorzien. Passend in de tijd en aansluitend bij de ervaringen
van gebruikers was o.a. het "dringend gebed van een werklooze" (64).
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Hoewel er in gebedsverhoringen en episodes uit het levensverhaal van
Gerardusregelmatigaandacht was voor wonderen, lag de nadruk toch vooral
op de deugden en de navolging daarvan.
Deze uitgave van 1937 stond model voor verschillende volgende bewerkingen en herdrukken. De uitgave van 1949, die tot 1970 in gebruik bleef,
was in grote lijnen identiek aan het boekje van 1937 (65). Het taalgebruik
was aangepast en soberder geworden. Ten aanzien van de tegenstelling tussen
deugden en natuurlijke menselijke neiging had men voorheen veelal een negatieve omschrijving als "waarom heb ik niet..." gehanteerd. In de uitgave
van 1949 werd de omschrijving "ik wens/verlang..." gebruikt (66). Mede
daardoor werden deugden in de vorm van uitgroei van positieve mogelijkheden geplaatst en niet meer zo scherp contrasterend met het feitelijke menselijke leven. In de "Korte Noveen" werd nu niet Gerardus centraal gezet, maar
was de aandacht geconcentreerd op Onze Vader, Christus' leven, het Rijk
Gods, de Geest Gods, het Goddelijk Hart, Gods Wil, de Triniteit en Maria.
In het noveengebed voor het huisgezin was de voorstelling van de heerser-God vervangen door de barmhartige Vader. In het gebed voor de negen
zondagen was het accent verschoven van vragen om verandering van de situatie naar vragen om innerlijke verandering. Bij de gebeden tot Gerardus werd
een speciaal "Gebed tot herstel van de Christelijke Geest in onze gezinnen"
opgenomen (67). In dit gebed gaat men er van uit dat veel gezinnen beheerst
worden door een "wereldsche geest en heidense opvattingen". Vervolgens
wordt geschilderd hoe het "braaf godsdienstig huisgezin" er uit moet zien.
Het aspect van materiële nood kreeg in het "dringend gebed van een werkloze" nu minder nadruk. Arbeid werd gezien als het doen van de "plichten
van staat" die een middel waren om "de ziel te heiligen", maar arbeid was
ook een weg om "mee te werken om hetrijkvan gerechtigheid en liefde in
het sociale leven uit te breiden" (68). De bloemlezing van gebedsverhoringen
is opnieuw meer up-to-date samengesteld. Meerdere vermeldingen komen
uit recente nummers van het periodiek (69). De vermelding van de mogelijkheid om Gerardus als "stille vennoot" patroon van zelfstandige ondernemers
te laten zijn, is in 1949 vervallen (70). Een opvallende toevoeging in de uitgave van 1949 zijn tenslotte de "Misgebeden ter ere van de H.Gerardus Majella,
Belijder" (71). Het betreft hier de teksten van het misformulier voor het Gerardusfeest in het Latijn met Nederlandse vertaling of parafrase (72). De koppeling tussen noveengebed en officiële liturgie is mede door de opname van
deze gebeden aanwezig, maar is ook in andere gebeden en gebedsverhoringen
manifest. Ziekte en tegenspoed worden vaak in verband gebracht met het niet
nakomen van godsdienstige verplichtingen en als men hulp uit noodsituaties
heeft ontvangen, dient zich dat ook te vertalen in een geregelde en intensieve
kerkelijke praktijk (73). In het instructieve onderdeel was de combinatie tussen gemeenschappelijk noveengebed en officiële liturgie en sacramenten ook
gelegd.
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Uit het benadrukken van de relatie tussen vraag- en dankgebed, tussen
vragen om verandering van de noodsituatie en vragen zelf te veranderen en
deugdzamer te leven, tussen individueel gebed en officiële liturgie kan men
eveneens opmaken, dat deze relaties door Gerardusvereerders in de ogen van
de samenstellers van deze boekjes niet voldoende onderhouden werden. Er
waren dus wellicht Gerardusvereerders die deze devotie niet zo strak aan een
geregelde kerkelijke praktijk verbonden als door de pastorale leiding wenselijk werd geacht (74).
Men kan de opname van de "Misgebeden" ook zien als een dienst aan de
gebruikers van het boekje. Men kon nu immers met één boekje in meerdere
liturgische situaties werken (75).

Bidden met Gerardus. Noveenboekje, Wittem 1970
Het boekje van 1949 - dat een bewerking was die terugging op een model uit 1920
- werd in 1970 vervangen door een geheel nieuw opgezet noveenboekje, met een
sobere en programmatische titel (76). Deze nieuwe titel gaf meerdere inhoudelijke
veranderingen aan ten aanzien van heiligenverering. Aan Gerardus werd in de titel
geen bijzondere eigenschap toegekend, zelfs de aanduiding "heilige" of "sint" waren
achterwege gelaten. Belangrijker nog dan dit was het woordje "met" dat de richting
van het gebed aangaf en Gerardus op een andere plaats stelde. In vorige boekjes was
het gebed gericht tot Gerardus, als eindpunt of bemiddelaar. Nu werd Gerardus in
de kring van biddenden tot God en Christus opgenomen. De directe Godsrelatie en
de middelaarsplaats van Christus werden naar voren geschoven. Omtrent de inhoud
van het bidden was hiermee nog geen uitspraak gedaan, maar de gebeden die van
Gerardus een oplossing verwachtten waren hiermee uitgesloten (77).
De inhoudelijke veranderingen ten opzichte van voorgaande noveenboekjes worden niet in een inleiding of voorwoord kort aangestipt. De lijn tussen de uitgave van
1949 en deze nieuwe van 1970 wordt niet expliciet gelegd. Dat het om een heel nieuw
boekje gaat, blijkt ook al uit het feit dat men het niet als een dertiende of volgende
druk betitelt
Er staan zes onderdelen in dit boekje: inleiding over de plaats en functie van dit
boekje; schets van Gerardus' leven; negen beschouwingen met korte gebeden; drie
gebeden en noveengebed tot Gerardus; litaniegebed;tiengebeden (78).
In de inleiding staat het begrip armoede centraal. Gerardus leefde in een arm land
en hij was zelf arm. De huidige situatie - anno 1970 (79) - in Zuid-Italië en andere
landen is er ook een van armoede. В idden mag derhalve niet beperkt zijn tot individu
ele verlangens, maar moet belangen van kerk en wereld in ogenschouw nemen. Bid
den moet tevens verbonden zijn met daadwerkelijke inzet
In de levensschets wordt aangegeven dat Gerardus' gelovig leven rond drie accen
ten samenkwam: streven naar gelijkvormigheid met de Gekruisigde, verering van
het Sacrament en van Maria. Zijn radicale ascetische levenswijze wordt gerelativeerd
(80) Wonderlijke verhalen over hem worden als literair genre geduid (81). Het gaat
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niet om de historische waarheid maar om de bedoeling van de vertellers. Gerardus
zelf beschouwde zich als werktuig van God en leidraad in zijn leven was het volgen
van de wil van God.
In het gebed dat op deze levensschets volgt wordt een tegenstelling gemaakt tussen
Gerardus en ons. Dit gebeurt in de woordkeus: groot - klein, zwakke pogen - vastbeslotenheid, weifelende bekering - totale overgave, zelfzucht - weergaloze naastenliefde. Men vraagt Gerardus vervolgens om hulp bij de poging deze tegenstelling op te
heffen door toe te groeien naar de mate waarin hij verlangde om aan Christus gelijkvormig te zijn. Het gaat dan niet om het kopiëren van Gerardus, maar om de eigen
roeping voller te beleven.
Onder de titel "tekenen van Gods goedheid" worden theologische correcties aangebracht in de visie op wonderen en Gerardus als wonderdoener (82). Het gaat niet om
tovermacht of het doorkruisen van natuurwetten. "De wonderen zijn tekenen, die ons
heenwijzen naar de uiteindelijke voltooiing, die wij verwachten" (83). Uiterlijke
tekenen zijn niet de voornaamste. In levensbeschrijvingen is een overtrokken beeld
gegeven van Gerardus als wonderdoener. Er is teveel nadruk gelegd op uiterlijke
wonderen en op Gerardus' macht. De term wonderdoener wordt nu misleidend genoemd. Gerardus zou zichzelf nooit zo betitelen. Gods macht en goedheid zijn in
Gerardus aan het werk. "God werkt niet buiten de menselijke middelen om, maar
juist in en door die middelen" (84).
De beschouwingen en gebeden voor negen achtereenvolgende dagen behandelen
diverse thema'srondheiligenverering en gebed. Er worden meerdere correcties voorgesteld. Bidden is geen middel om God gunstig te stemmen of een afweermiddel
tegen blinde machten. Bidden gaat uit van Gods goedheid dient een goede gesteldheid
in de mens te bewerken. Men dient niet "tot" Gerardus en andere heiligen te bidden
als waren zij eindpunt van gebed, maar "met" Gerardus tot God. Bidden dient niet
zozeer vragen van directe hulp te zijn, maar lofprijzen van God. God zal vaak het
lijden niet oplossen, maar ons wel de zin van lijden doen ontdekken. Die zin ligt mede
in de zuiverende functie die tot verdere eenheid en liefde voert.
Na een korte uiteenzetting over de historie van het noveengebed en de aanduiding
van de twee vormen, voorbereiding en smeking, stelt men een combinatie van beide
voor. God iets vragen betekent ook dat men zelf wil veranderen, dat men zich wil
bekeren. De centrale middelaarsplaats van Christus wordt benadrukt en heiligenverering dient hier geen afbreuk aan te doen, maar er juist naar te verwijzen. De veranderde theologische opvattingen omtrent heiligenverering worden samengevat in de
opmerkingen dat heiligenfeesten met Pasen verbonden zijn en dat in de viering van
de eucharistie het centrum ligt, namelijk het delen in sterven en verrijzen van Christus.
Bidden mag niet aan God onze plannen voorschrijven. Gods plan kent vaak andere
wegen. В idden dient gepaard te gaan met eigen inzet en het samen zoeken naar oplos
singen. Liefde tot God en de medemens zijn het centrum van heiligheid. Daar ligt
het navolgenswaardige en niet in een ascetische levensstijl of uitzonderlijke gebeurte
nissen.
Heiligenverering staatrond1970 ter discussie. Men geeft een korte rechtvaardi
ging, die tegelijk correcties impliceert. Christus is de enige Middelaar. Heiligen zijn
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geen noodhelpers en wonderdokters. Ze zijn richtingwijzers naar Christus en in de
gemeenschap van heiligen zijn ze met ons en met Christus verbonden. De voorspraak
van een heilige dient niet beschouwd te worden als teken van zijn macht maar als
groeiend vertrouwen in Christus.
Bidden moet gepaard gaan met inzet. Liefde vraagt om uitingen. Bidden is geen
privé-zaak, maar dient juist de ogen te openen voor noden in de wereld. Gebed en
inzet horen bij elkaar.
Op deze manier wordt de Gerardusverering in de noveenbeschouwingen en gebeden theologisch op zijn plaats gezet Diverse keren kiest men in dit boekje stelling
tegenover vroegere opvattingen. De legitimiteit van heiligenverering wordt onderstreept, terwijl tegelijk duidelijk aangegeven wordt om welke vormvan verering het
dan dient te gaan, hoe deze zich dient te verhouden tot Christus, tot eigen bekering
en inzet, tot noden van anderen. In een noveengebed (dat men als kort gebed ook
negen dagen achter elkaar gebruiken kan in plaats van de langere beschouwingen)
worden opnieuw inwendige vernieuwing en bekering centraal gesteld. In de volgende
tien gebeden geeft men handreikingen om in het bidden verder te reiken dan de louter
individuele moeilijkheden. Vrede, armoede en discriminatie vormen thema van drie
gebeden. Vier andere gebeden stellen de eenheid van de kerken, de eenheid van christenen, allerlei groepen in nood en roepingen centraal. Twee gebeden vragen aan Gerardus steun voor zieken en in allerlei noodsituaties. De drie laatste gebeden verwoorden een opdracht voor de biddenden zelf: geloof vragen en naastenliefde betonen;
om roepingen vragen die zichtbare tekens moeten zijn van het Rijk Gods; om zegening van het gezin vragen, waar respect, liefde en eenheid beleefd dienen te worden.
Ten opzichte van vorige boekjes biedt dit boekje in een min of meer gelijkblijvende vorm een geheel andere inhoud aan. Men hanteert de indeling van negen dagen,
de verbinding van beschouwingen en gebeden, de combinatie van levensschets en
aanzet tot navolging en de toevoeging van speciale gebeden. Binnen deze structuur
worden oude geloofsvoorstellingen kort verwoord en gecorrigeerd. De samenstellers
gingen er van uit, dat dit boekje met name gebruikt zou gaan worden door mensen
die zich een bepaalde gebedscultuur hadden eigen gemaakt. Deze mensen wil men
pastoraal begeleiden in de richting van een andere gebedscultuur en daartoe biedt
men ook materiaal aan. Het boekje beoogt meerdere functies. Het wil een gebedskatechese in samengebalde vorm geven en deze in toegepaste vorm aanbieden rond Gerardus. De veranderde geloofsopvattingen worden begeleid door een korte uitleg,
waarin enkele bijbelse en theologische argumenten worden aangedragen.

Korte thematische analyse
God is bron van goedheid. Mensen moeten God niet voorschrijven hoe Hij handelen
moet God en mens staan niet tegenover elkaar. Gods hulp en menselijke inzet dienen
samen te gaan. Liefde tot God en liefde voor de medemens zijn met elkaar verweven.
God is het einddoel van al het bidden. Christus is de enige Middelaar, de Gods openbaring bij uitstek. "In Hem heeft God ons kenbaar gemaakt, wie Hij is en wat Hij
is: in Christus weten en ervaren we: God is liefde" (85). Vanuit de levensschets van
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Gerardiis worden lijden, sterven en verrijzenis van Christus centraal gesteld. Met
Christus gelijkvormig worden was bij Gerardus vooral op het lijden geconcentreerd.
Maria is de "grootste van alle heiligen" (86). "Echte Maria-verering is nooit een hindernis in ons zoeken naar Christus, maar verenigt ons des te eerder met Hem" (87).
Gerardus is "werktuig van God" (88). Aanduidingen als wonderdoener en toonbeeld
van deugden worden gerelativeerd en gecorrigeerd. Zijn levensomstandigheden beschrijft men vanuit een sociaal-economische optiek (armoede) en vanuit een spirituele
optiek (de Wil van God als leidraad). Hij is een teken van Gods goedheid en verwijzer
naar Christus. De kerk is de gemeenschap van gelovigen. Eenheid van kerken en
christenen is opdracht en gave. De kerk wordt als grootheid doorheen de tijd en in
de wereld verspreid genoemd. Expliciet verwijst men naar uitspraken van het Tweede
Vaticaans Concilie omtrent heiligenverering (89). In het gehele boekje komt de kerk
het meeste als biddende gemeenschap naar voren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen sociale geledingen. Armoede is een nood in de wereld, geen eigenschap
van mensen. Armoede vraagt inzet om deze noodsituatie te veranderen. Mensen dienen vooral zelf te willen veranderen en niet van God oplossingen te vragen voor
problematische situaties. De eigen inzet gaat gepaard met gebed. Terwijl er nadruk
op de eigen inzet wordt gelegd klinkt ook door dat mensen zwak en onvolkomen zijn,
maar dit is een startpunt voor verdere groei in de lijn van Gerardus. De wereld is het
werkterrein van mensen, waarin ze ten bate van elkaar dienen te werken aan gerechtigheid. Het boekje maakt nergens gewag van rolpatronen of bijzondere vrouwelijke
of mannelijke accenten.

6.2.2

Gebedenboeken

Qua omvang en inhoud vormen de gebedenboeken een onderscheiden genre
naast de noveenboekjes, al is er vaak sprake van overlappingen. De gebedenboeken bieden doorgaans het materiaal van noveenboekjes met daarbij veel
ander (gebeds-)materiaal. Ze staan in de hjn van kerk- en gebedenboeken die
in voorgaande eeuwen samengesteld zijn ten behoeve van kerkgangers (90).
Terwijl de priester de liturgische handelingen voltrok, hielden de kerkgangers
zich vaak bezig met het lezen van beschouwingen en gebeden die soms op
allegoriserende manier verband hielden met de plaats vindende viering. Een
ander doel beoogden de volksmissaals en gebedenboeken die in de lijn van
de pastoraalliturgische beweging verschenen (91). Daarin bood men materiaal
dat juist deelname van de gelovigen beoogde aan de feitelijke viering. De
gebedenboeken die in het kader van de Gerardusdevoüe verschenen, vormen
een soort compromis tussen deze beide typen. Enerzijds is het een collectie
van gebeden en beschouwingen los van een viering, anderzijds staan er liturgische teksten in, die juist deelnametijdenseen viering beogen. Deze boeken
zijn tevens een soort compendium van materiaal rond de Gerardusdevoüe
(92).
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De productie van devotionele gebedenboeken vormde een belangrijk onderdeel van de schriftelijke activiteiten van Alfonsus de Liguori en door de
redemptoristen werden talrijke boekjes samengesteld, die een selectie boden
van materiaal van hun stichter (93). Dit genre vond in hen actieve vertegenwoordigers. Rond meerdere devoties werden gebedenboeken samengesteld,
waarbij er veelal ook aandacht was voor meer algemeen verspreide devoties
(94). In vele gevallen werden enkele boekjes veelvuldig bewerkt en vertaald
(95). Het materiaal in een boekje stamt dan ook zelden van één schrijver.
In het kader van de Gerardusdevotie verschenen enkele gebedenboeken
tijdens de eerste decennia van deze eeuw. Pater Scheepers startte dit genre
voor de Gerardusdevotie in Nederland (96). Conform de toen gebruikelijke
onderscheiden stelde men verschillende boekjes op voor volwassenen, jeugdigen en kinderen, voor mannen en voor vrouwen. In enkele jaren tijds liet
Brinkman drie zulke boeken in druk verschijnen, voor volwassenen, jeugd
en kinderen (97). Het voert te ver om hier uitvoerige analyses te bieden van
al het materiaal dat in deze boekjes wordt aangeboden. We beperken ons tot
enkele kenmerkende opvattingen en motieven.
A.Scheepers, De trouwe vereerder van den H.Gerardus, Rotterdam 1907
Dit omvangrijke gebedenboek van omstreeks 400 pagina's richt zich tot de vereerders
van Gerardus en wil hen tot een meer intensieve devotie begeleiden zodat ze "trouwe
vereerders" worden (98). Trouw zijn ze als ze meer doen dan hun katholieke plicht.
Het boek wil de Gerardusdevotie propageren en vereerders aanzetten tot devotieapostolaat en gebedsapostolaat.
De eerste helft van het boek bestaat uit een zeer uitgebreide noveen tot Gerardus.
Er staan negen hoofdstukken met beschouwingen en gebeden. Elk hoofdstuk heeft
een gelijke opzet. Een bijbeltekst dient als motto (99), vervolgens wordt een episode
uit Gerardus' leven beschreven, dan volgt een presentatie van Gerardus als patroon
voor bepaalde zaken of personen, gevolgd door een thematisch smeekgebed en een
kort schietgebed. De beschrijving van de levensepisode geschiedt telkens in drie
stappen. Een hagiografisch gedeelte staat voorop, dan volgen citaten uit pauselijke
documenten rond het zaligverklaringsproces en tenslotte wordt het verhaal in gedichtvorm samengevat. De presentatie van Gerardus als patroon voor zaken of personen
kent twee stappen. Eerst worden gebeurtenissen uit zijn leven aangehaald die zijn
betrokkenheid bij bepaalde zaken of personen aantonen. Dan volgt een bloemlezing
van gebedsverhoringen die rond dit patronage verkregen zijn. Steeds gebruikt men
hier het schema waarin Gerardus' daden tijdens zijn leven worden overtroffen in
omvang nu hij in de hemel is. Veelvuldig maakt men gebruik van een retorische
stijlfiguur van extreme situaties. Juist de bekering van een notoire zondaar, een protestant of vrijmetselaar tonen de machtige invloed van Gerardus.
In de volgorde van de negen hoofdstukken zijn verschillende doelgroepen en
doelen herkenbaar kinderen en ouders, werklieden en dienstboden, kloosterroeping,
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deugden, gebedsapostolaat, Gerardus als volkomen helper, de dood als cruciaal
moment voor het eeuwig heil en devotie als pastoraal middeL
Het tweede deel van het boekje biedt een compendium van gebeden en teksten
voor gemeenschappelijk en persoonlijk gebruik (100). Vooraan staan dagelijkse
gebeden en het misformulier van Gerardus (toegevoegd in de herdrukken van dit
boekje na 1904). Dan volgen: bezoeken bij Jezus in het Allerheiligste Sacrament
(offer, dank, verzoening en smeking) (101), Lof, Biecht, Communie en Kruisweg.
Na deze officiële en algemeenkerkelijke vormen wordt materiaal voor de Gerardusdevotie aangeboden. Eerst staat er een lange noveen rond het verwerven van deugdzaamheid en dan volgt een noveen voor materiële intenties. Hierna staan er vele korte
gebeden, aanroepingen, "verzuchtingen" (102), smeekbeden, litanie en afsluitend
gebed.
De voorstelling die van Gerardus wordt gegeven is méér dan een beschrijving
van zijn persoon. Het is een spiegel waarin de tekorten van de mensen duidelijk
zichtbaar zijn. Tegelijk is het een fundament voor een volledig vertrouwen in Gerardus als bemiddelaar van gebed, als wonderdoener en helper. Een centraal moment
in de Godsvoorstelling is Gods Wil en deze wordt vooral in verband gebracht met
situaties van lijden. De mens dient zich te onderwerpen aan deze wil (103). In de
beschouwingen voor individueel gebruik staan veel "onwaardigheidsverklaringen"
(104). God en wereld staan tegenover elkaar. Om God geheel te dienen is het nodig
te beschikken over "verachting voor de goederen dezer wereld om U alleen aan die
van het andere leven te hechten" (105) en "dood voor alle aardsche genegenheid"
te zijn (106). De mens moet strijden "tegen den duivel, de wereld en het vleesch"
(107). Men geeft vooral aandacht aan Jezus' lijden en sterven als offer dat om compensatie en aanvulling vraagt en aan Jezus' sacramentele tegenwoordigheid die een
intieme relatie mogelijk maakt en vraagt. Als er over Maria wordt geschreven, dienen
vereerders van Gerardus in navolging van hem te komen tot "teedere godsvrucht"
(108), waarbij de gevoelige en kinderlijk aanhankelijke toon opvalt. Gerardus wordt
in alle opzichten als ideaal en norm geschetst en als wonderdoener, helper en beschermer. De kerk komt met name naar voren als centrale plaats van geloofsbeleving, als
instituut met een vaste leer en als een geheel van te volgen wegen ter verwerving van
de eeuwige zaligheid, in het algemeen spreekt het boekje meer in normatieve dan
in beschrijvende zin over mens en wereld. De mens is niets tegenover God. De materiële condities van het leven zijn een last en belemmering en de mens moet zich dan
ook vooral richten op geestelijke zaken. Uit eigener beweging kan de mens niets
goeds. God, Christus, heiligen, de kerk en haar priesters moeten de mens bijstaan.
De wereld is Gods schepping maar heeft zich van Hem afgekeerd. De ontwikkelingen
in de samenleving staan tegenover individueel heil en Gods wiL In beschouwingen
en gebeden richt de auteur zich vooral tot mensen uit milieus van werklieden en
dienstboden en tot ouders met betrekking tot opvoeding van kinderen. Mensen uit
andere milieus komen stereotiep ter sprake. Priesters zijn autoriteiten. Rijkemi zijn
per definitie vrijzinnig, liberaal en afwijkend van morelerichtlijnen.De kloosterstaat
is het meest ideaal (109).
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A.Brinkman, H.Gerardus Majella. Man naar Gods Hart, Gulpen 1931
Het centrale motief in "Man naar Gods Hart" is de presentatie van Gerardus' geestelijke weg, het aanbieden van een beschrijving daarvan die beoogt dat mensen deze
weg in navolging kiezen en de ondersteuning die Gerardus bieden kan als geestelijk
leidsman. Met de titel verwijst men naar een messiaanse achtergrond (110). Gerardus'
geestelijke weg wordt in vier stappen verdeeld: hij was een gehoorzaam zoon van
de Kerk, ging aan de hand van heiligen en engelen, onder de hoede van Maria, naar
de eeuwig Beminde Jezus en de Drievuldigheid. Gerardus volgen in deze weg garandeert eeuwig heiL Door Gerardus te volgen, volgt men indirect Jezus aangezien Gerardus een "uitnemende copie" van Jezus is (111).
Het boek telt 375 pagina's en is in drie grote delen opgezet: het eerste deel biedt
beschouwingen en gebeden met betrekking tot de verering van Gerardus en telt ongeveer 170 pagina's; het tweede deel is gericht op de verering van Maria en andere
heiligen en telt ongeveer 30 pagina's; het derde deel is gericht tot Gerardus in zijn
relatie tot Jezus en de Triniteit en telt opnieuw omstreeks 170 pagina's. Deze grote
driedeling is in een heilsgradatie opgezet Gerardus als leidsman voert zijn vereerders
via hemzelf op naar Maria, vervolgens naar Jezus en tenslotte naar de Drievuldigheid.
In de lay-out van het boekje is deze driedeling niet herkenbaar. Men geeft
veertien onderdelen aan. Tot deze onderdelen behoren algemene gebeden die elke
katholiek dient te verrichten (o.a. morgen- en avondgebed), een langere en een korte
noveen, gebeden voor de negen zondagen voorafgaande aan het Gerardusfeest, gebeden voor diverse intenties verdeeld in geestelijke entijdelijkegunsten, informatie
over de broederschap, gebeden voor de feestdag, formules voor zegeningen van
zieken en kinderen en dankgebeden. Dan volgen gebeden tot engelen, engelbewaarder, de H.Agnes, de H.Jozef en Maria, waarvan met name de Maria-gebeden een
ruime plaats innemen. Het derde grote onderdeel bestaat uit vijf delen: gebeden voor
kinderen rond de relatie tussen "het goddelijk kind en Gerardus", gedachten en gebeden rond "de Gekruiste en Gerardus", gebeden die men bij communie en lof gebruiken kan rond "Jezus Eucharisticus en Gerardus", oefeningen, gebeden en toewijdingen rond "Het goddelijk Hart en de RGerardus" en tenslotte een parafrase van teksten
voor de eucharistieviering onder de noemer "De allerheiligste Drievuldigheid en
Gerardus". Het boekje sluit met een "krachtdadige noveen tot de allerheiligste Drievuldigheid, de Moeder van Altijddurende Bijstand en den H.Gerardus" en drie liederen (112). Bij de liederen keert men de heilsgradatie om in verband met de gebruikelijke volgorde tijdens het Lof: Sacrament, Maria, Gerardus.
Tussen het gebedsmateriaal door staan vele instructies. Bij de novenen wordt
benadrukt dat deze moeten aansluiten op kerkelijkerichtlijnen,dus moeten samengaan met het deelnemen aan officiële liturgie en sacramenten. De gebeden die voor
de negen zondagen worden aangegeven zijn opgebouwdrondGerardus' deugden.
In de Gerarduslitanie maakt men toevoegingen zodat er woordelijke verbanden ontstaan met het overige aangeboden gebedsmateriaal. Er worden nu titels voor Gerardus
gebruikt als "hoofseridderin Maria's dienst", "grote bidder", onvermoeide offerziel",
gedurige martelaar van Gods heilige wil", heilige bedelaar", "wonderlijke helper in
iedere nood" en ook "heldere leeraar in het geestelijk leven" (113). In de gebeden
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voor speciale intenties is een normatieve rangorde. Voorop staan geestelijke gunsten
en materiële hulpvragen volgen. Maar aan het vragen om gunsten dient het navolgen
van Gerardus in deugden vooraf te gaan. Smeekbeden dienen vooral in functie van
die navolging te worden verricht Deze devotie in navolging dient wederom nauw
verbonden te zijn met officiële liturgie en sacramenten. Aldus wordt de devotie ingekaderd en genormeerd.
In het gehele boek komen meerdere officiële liturgische momenten ter sprake
zoals communie, biecht en H.Mis, maar ook de gangbare kerkelijke vieringen als
kruisweg, rozenkransgebed, lof, oefening van boete en eerherstel en de door redemptoristen bevorderde "bezoeken aan het Heilig Sacrament" (114).
Jezus komt in vier voorstellingen ter sprake in relatie tot Gerardus: als goddelijk
Kind, als de Gekruiste, als sacramenteel tegenwoordige en als goddelijke liefdegave
gesymboliseerd in het H.Hart. Het gehele boek werkt toe naar het hoogtepunt dat
ongeveer aan het einde staat, de viering van de H.Mis. Deze viering wordt verbonden
met de Drievuldigheid en het bereiken van het eeuwige heil.

A.Brinkman, H.Gerardus Majella. Heraut der Liefde. Gebeden en lessen
over de liefde tot God en de naasten voor vereerders van
den H.Gerardus, Gulpen 1932
Het voorwoord vermeldt dat dit boekje samengesteld is op verzoek van vele Gerardusvereerders, die naast het omvangrijke Man naar Gods Hart graag een meer handzaam boekje wensten dat tevens meer geschikt was voor de jeugd (115). Aan deze
wens kwam Brinkman tegemoet door materiaal te selecteren uit het vorige boek,
nieuwe materialen toe te voegen en deze in een geheel andere opzet te bundelen.
Centraal motief is de presentatie van Gerardus in zijn liefde voor God, voor "de
allerzoetste Heer Jezus" (116) en voor medemensen. Het thema van Gods aanbod
van liefde en het menselijke antwoord van wederliefde wordt hier aan de hand van
Gerardus uitgewerkt en voorgehouden ter navolging (117).
Het boekje begint met morgen- en avondgebeden en biedt dan een korte misverklaring met teksten en gebeden. Het liefde-motief wordt in aansluiting op lKor.13
uitgewerkt. Dan gaat men in op menselijk falen, hetgeen met name betekent dat
mensen hun opdracht tot wederliefde niet vervullen. Met dit tekort worden gebeden
en beschouwingen verbonden voor de kruisweg, de biecht, gewetensonderzoek en
persoonlijke bekering. Als vierde moment volgen gebeden en beschouwingen rond
uitingen van liefde tot God en Jezus. Deze worden verbonden met liturgische vormen
als het Lof, bezoek aan het Sacrament en oefening van eerherstel. Tenslotte volgen
richtlijnen in het betonen van liefde aan de naaste waarbij Gerardus als model wordt
gepresenteerd. Informatie over de wijze van vieren van de feestdag, de negen zondagen en over de broederschap sluiten het geheel af.
De liefde vanuit God en de wederliefde tot God worden geconcentreerd rond
communie en geestelijke communie. Drie samenhangende momenten zijn hierin te
onderscheiden: de individuele relatie tot God, de onderlinge gemeenschap in Christus
en de opdracht tot inzet voor anderen.
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Aan de beoogde jeugdige gebruikers van dit boek wordt een normatief beeld van
katholiek-zijn voorgehouden: positief geloofsgetuigenis, trots zijn op de eigen identiteit, eenheid bewaren tegenover een verdeelde wereld en trouw zijn aan kerk, geloof
en vaderland. Dit beeld vult men voor jongens, meisjes en volwassenen met verschillende accenten in: jongens moeten vooral proberen een "ronde roomsche jongen"
te zijn; meisjes moeten er naar streven een "lieveling van Jezus en Maria" te zijn;
volwassenen moeten een "waarachtig principieel katholiek leven" leiden (118).
Zoals de titel al aangeeft, beschouwt men Gerardus als de aankondiger van Gods
liefde. De gebruikers van het boek dienen deze rol ook waar te maken. Veelvuldig
komen woorden voor die vurige liefde symboliseren.

A.Brinkman, H.Gerardus. Kind van God, 's-Hertogenbosch 1935
Na beide vorige gebedenboeken voor volwassenen en jeugdigen stelde Brinkman
een kinderkerkboek samen. Het is minder omvangrijk dan de vorige en telt 128 pagina' s. De afbeelding op de kaft geeft een centraal motief van het boekje aan: een engel
met kelk en hostie, symbool van het verhaal waarin wordt verteld dat Gerardus hevig
naar Jezus verlangde, te jong was om te mogen communiceren en 's nachts door een
engel werd bezocht met kelk en hostie (119).
Een deel van de inhoud bestaat uit instructies en gebedsmateriaal voor morgenen avondgebed, de H.Mis, biecht en communie (opnieuw gescheiden behandeld van
de H.Mis). Deze opzet is verwant aan het tweede gedeelte van De trouwe vereerder
met het verschil dat Scheepers zich in 1907 vooralrichtteop werklieden en dienstboden en Brinkman zich in dit boekje via afbeeldingen en woordkeusrichttot kinderen.
Gerardus wordt telkens als voorbeeld aangehaald van het belang van trouw voldoen
aan voorgeschreven gebeden, oefeningen en deelname aan liturgie en sacramenten.
Wil men net als Gerardus in de hemel komen, dan moeten kinderen doen als hij deed.
Het boekje wil katholieke kinderen opvoeden tot voorbeeldige gelovigen. Het
taalgebruik is instructief-normatief. Aan elk aanbod van gebedsmateriaal gaat een
instructie vooraf in de ik-vorm: "Ik bid ' s morgens", "Ik bid 's avonds", "Ik ga naar
de H.Mis", "Ik ga biechten", "De ga te communie", "Ik ga naar 't Lof', "Ik bid om
gehoorzaam te zijn", "De bid er nog eens om" (zó belangrijk is gehoorzamen), "Ik
ga tot den RGerardus" (noveengebed), "Ik zou graag heel veel en eerbiedig te communie gaan", "De wil flink zijn", "De ga de kruisweg bidden", "De wil stoute mensen
bekeren", "Mag ik mooi doodgaan?", "De bid voor arme kinderen", "De ga naar de
hemel" (120). De kerkelijke praktijk wordt Mer tot in detail voorgeschreven, inclusief
veelvuldige communie, gebedsapostolaat en oefening van de "goede dood" (121).
Het taalgebruik is aan kinderen aangepast (althans in de toen gangbare opvatting
daaromtrent). Men spreekt over "stoute mensen" en niet over "zondaars" (122). Bij
de beschouwing rond de biecht geeft men een gedetailleerde opsomming van mogelijke fouten die men afleren moet en van goede daden die je doen moet. Kinderen dienen al de regels stipt te volgen en op die manier worden ze "braaf', hetgeen inhoudt
dat ze dan in de hemel komen. Aan Gerardus vragen ze: "U kunt mij heilig maken.
Doe U 't toch! De vind 't erg lastig om er altijd aan te denken om braaf te zijn en dan
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braaf te doen" (123) en "maak van mij een lief kind van God, dat α zeker naar de
hemel brengen kunt" (124).

6.23

Samenvattende conclusies

Dit gebedsmateriaal is een voorgestructureerd aanbod en vervult meerdere
functies. Uit de bespreking van de materialen is duidelijk dat er inhoudelijke
veranderingen plaatsvinden en er is beschreven in welkerichtingdie verande
ringen gaan. We kunnen ons echter ook afvragen waarom de inhouden veran
derden en waarom op deze manier. Welke motieven speelden een rol bij dit
veranderingsproces? Welke functies vervulden de boekjes, wat beoogde men
ermee? We kunnen dit voorgestructureerd materiaal opvatten als mentaliteits
indicatoren. De boekjes weerspiegelen niet direct de sociale werkelijkheid,
maar vooral hoe de samenstellers over die werkelijkheid denken en hoe deze
willen dat de lezers/gebruikers erover denken. De boekjes geven geen be
schrijving van hoe mensen bidden en wat ze zich daarbij voorstellen, maar
ze reiken een normatief kader aan.
In de boekjes tot omstreeks 1960-'70 overheerst de opvatting van bidden
als resultaatgericht vragen. Men reikt materiaal aan met de overtuiging dat
gebruik hiervan effectief is, in die zin dat de kans op verhoring (resultaat)
groter is. De gebedsmentaliteit wordt bepaald door de overtuiging dat men
veel en vaak moet bidden, dat men bepaalde formuleringen dient te gebrui
ken, dat gebeden een nauwomschreven inhoud dienen te hebben en dat bidden
verbonden moest zijn met een geregelde kerkelijke praktijk. Men ging ervan
uit dat veelvuldig op een bepaalde manier en met een bepaalde houding bid
den de meest effectieve invloed zou uitoefenen op God en de heiligen om
datgene te doen, waarmee de vragende het best zou worden geholpen. Het
materiaal schreef voor waarom, wanneer, hoe, waarvoor en vanuit welke
houding mensen dienden te bidden.
In de periode tot 1960-'70 traden enkele verschuivingen op. Terwijl in
de boekjes tot omstreeks 1930 nadruk werd gelegd op het vertrouwen in Gerardus' grote wondermacht, verschoof toen de aandacht naar navolging van
Gerardus en speciaal in zijn ideale beleving van deugden en devoties. Daar
mee verschoof men ook de accenten in de vragende inhoud van de gebeden.
Het onderscheid tussen "tijdelijke" en "geestelijke" noden werd een onder
schikking van materiële vragen aan vragen die gericht waren op het verwerven van de krachten om tot een navolging in deugden te komen. Men koppelde ook de liefde tot God, die tot uiting kwam in o.a. het verrichten van devotionele oefeningen, met liefdebetoon jegens de naaste. Met de verschuiving
van wondermacht naar navolging en van materiële belangen naar geestelijke
steun werd nu meer accent gelegd op de transformatie van de biddende per-
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soon en minder op de van buiten afkomende oplossing van een problematische situatie.
Het ont-materialiseren van het gebed gebeurde in deze tijd vermoedelijk
vanuit de theologische opvatting dat het aardse en materiële van een inferieure betekenis was. Men kan er ook een poging in zien om neigingen tot magie
in te dammen. De sterk op materieel resultaat gerichte gebedsmaterialen uit
de beginperiode werden nu genuanceerd. Deze vergeestelijking van het gebed
ging hand in hand met een moralisering. In gebedsvorm kregen mensen een
normatief beeld aangereikt van deugden, die ze dienden te ontwikkelen en
gebed werd als steunmiddel ingeschakeld om tot deugdbeoefening te komen.
In het aanbod gaf men ook een beeld waaraan devotie diende te voldoen.
Men sprak van "trouwe vereerders" en wilde daarmee aangeven dat niet elke
devotie-uitoefening ook voldeed aan een normatief beeld. Tot omstreeks 1970
zag men devotie als het doen van méér dan de voorgeschreven plicht (ijver),
maar dan wel volgens bepaalde voorwaarden. Devotie was ondergeschikt aan
en verbonden met officiële liturgie en sacramenten en diende uiteindelijk
gericht te zijn op God.
In het boekje van 1970 werden andere voorwaarden naar voren geschoven.
De nadrukkelijke onderschikkende band tussen devotie en officiële liturgie
werd niet meer uitgewerkt in het voorhouden van te verrichten oefeningen,
andere devoties en deelname aan liturgie en sacramenten. Devotie werd nu
verstaan als een van de vele mogelijke geloofsbelevingen en over een noodzakelijke band met gezamenlijke vieringen werd niet meer geschreven, wellicht
vooral omdat het gebruikerspubliek van het noveenboekje niet tot een kerkelijke praktijk behoefde te worden gestimuleerd.
In meerdere opzichten beoogden correcties die men in het boekje van
1970 maakte openingen te brengen in het afgesloten geheel van een individueel beleefde devotie. Bidden diende openheid te maken voor bekering en
verandering van de mens zelf, waarbij niet onmiddellijk werd ingevuld wat
het resultaat van zo'n verandering moest zijn. Bidden diende openheid te
maken voor noden in de wereld. Bidden en eigen inzet ten bate van anderen
dienden samen te gaan. In het gebed diende men God niet op te sluiten in een
bepaald verwachtingspatroon. Bidden ging uit van een liefdevolle Vader en
niet van een heerser die men probeerde te vermurwen en te bewegen tot noodhulp. Bidden moest samen gaan met eigen inzet en men diende niet alles van
God te verwachten alsof deze buiten mens en wereld om te werk ging. Bidden
diende vooral lofprijzing te zijn en pas in tweede instantie om het vragen.
De richting was meer een openstaan voor Gods inspiratie dan het specifiek
vragen van bepaalde zaken. Bidden diende niet Gerardus of andere heiligen
als eindpunt te kiezen, maar in Christus zich tot God te wenden. Expliciet
distantieerde men zich in dit boekje van de wijze waarop in vroegere noveenboekjes een bepaalde gebedsmentaliteit was voorgehouden en met een voor-
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gestructureerd aanbod was geconcretiseerd. Men nam afstand van het veel,
vaak en precies zoals was aangereikt bidden. De resultaatgerichtheid van
bidden werd omgebogen naar bidden als openheid voor God en medemens.
Samenhangend met een veranderd denken over de theologische plaats van
heiligen, werd Gerardus niet meer als eindpunt van gebed voorgehouden,
maar als mee-bidder.
In het begin hanteerden de noveenboekjes hagiografisch materiaal om er
gebeden en instructies uit op te bouwen en mee te stofferen. Rond 1935
plaatste men een levensschets apart van de gebeden. Ook de gebedenboeken
gebruikten hagiografisch materiaal als opstap en argument. In het noveenboekje van 1970 werden de beschouwingen van de noveendagen opgebouwd
rond de themata bidden en heiligenverering en niet meer rond episodes uit
Gerardus' leven. Hagiografisch materiaal werd met een historisch-kritische
optiek kort bijeen gezet. De veranderde opvatting omtrent de theologische
plaats van heiligen werkte ook op dit punt door. Tevens zag men nu af van
het gebruiken van verhalen over Gerardus om in gebedsvorm een morele
norm te stellen.
Tot de constante elementen in de noveenboekjes behoorden uiteraard de
verdeling van gebeden in negen dagen, maar ook de tweedeling van instructieve beschouwingen en gebeden, de toevoeging van enkele gebeden voor
speciale intenties, de Gerarduslitarde, een kort noveengebed dat men elke dag
herhalen kon, instructies over het houden van een noveengebed en een collectie van gebedsverhoringen. Dit laatste element werd in 1970 niet meer opgenomen, terwijl men expliciet vragen stelde omtrent het verstaan van wonderen. Het achterwege laten van de vermelding van gebedsverhoringen wijst
op een terugdringen van een resultaatgericht bidden en op het terugdringen
van een gebedsvorm met Gerardus als eindpunt. In de wending van "bidden
tot" naar "bidden met" Gerardus was ook een relativering van gebedsverhoringen op voorspraak van Gerardus uitgesproken. Tevens had men nu de
afstand tussen mens en God kleiner gemaakt en ook Gerardus als mens dichterbij gehaald. In dit boekje van 1970 was het niet zozeer de vraag hoe men
diende te bidden en hoe men heiligen diende te vereren, maar meer fundamenteel welke plaats bidden en heiligenverering in het geheel van leven en
geloven hadden.
De gebedenboeken verstrekten een ruim aanbod aan materialen, die echter
qua vormen en inhouden veel verwantschap vertoonden. Het was vaak een
cumulatie van gebeden, telkens tot een andere voorstelling van Gerardus,
Maria of Jezus en met telkens andere oogmerken en intenties. De koppeling
tussen individuele devotie met officiële liturgie en een gemeenschappelijke
kerkelijke praktijk was in de gebedenboeken uitgewerkt in instructies en in
het aanbieden van gebedsmateriaal voor deze meer algemene geloofsuitingen.
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Gebedenboeken en noveenboekjes waren in eerste instantie gericht op de
individuele lezer en gebruiker, maar in beide kwamen veelvuldige verwijzingen voor naar gemeenschappelijk gebed en geregelde kerkelijke praktijk.
Het individuele gebed mocht niet geïsoleerd zijn en moest opgenomen zijn
in een biddende gemeenschap.
De verschuiving in geloofsvoorstellingen is in dit materiaal pas aan te
treffen in 1970. De tot dan gebruikte noveen- en gebedenboeken kwamen
onderling overeen in hun voorstellingen van God, Jezus, Maria, Gerardus
etc. In dejaren vijftig werden de oudere modellen herdrukt en bewerkt, maar
nog niet aangepast aan veranderende opvattingen. Dat maakte het boekje van
1970 tot een geheel dat manifest verschilde van zijn voorgangers. De gebedenboeken werden in dejaren vijftig nog herdrukt en verspreid, maar veranderde inzichten omtrent deelname aan liturgie en vormen van liturgie maakten
deze boeken in de jaren zestig overbodig. De noveenvonn bleef echter in
gebruik, zowel te Wittem (negen zondagen) als bij de vereerders individueel,
thuis of in een kerk.
De veranderde inhouden van noveen- en gebedenboeken (bij deze laatste
is minder van verandering sprake) verwijzen ons naar een geleidelijke veranderende gebedsopvatting. De boekjes zijn een indicatie van de denkwijze van
de samenstellers en van de denkwijze die men aan gebruikers wil overdragen.
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Populaire hagiografie

In het geheel van het pastorale aanbod vormen de levenssschetsen die er van
Gerardus werden gemaakt geen onbelangrijk deel. Ze staan echter in de schaduw van de veel verspreide en gebruikte noveenboekjes en het periodiek en
deze schriftelijke devotie-ondersteunende materialen overlappen elkaar regelmatig. Uit het geheel van populair hagiografische boeken die in het kader
van de Gerardusdevotie werden samengesteld en vanuit Wittem verspreid
maken we een keuze ter bespreking. Deze keuze is bepaald door representativiteit in tijd en inhoud (125).
We hebben te maken met populaire of populariserende beschrijvingen van
heiligenlevens, zonder wetenschappelijke pretenties, maar veelal wel met de
behoefte om lezers te stichten, dat wil zeggen hen een bepaalde vroomheid
als nastrevenswaardig voor te houden (126). In vorm en inhoud geven de
boeken een model van heiligheid aan en geen biografie (127). Het materiaal
wordt volgens bepaalde patronen gerangschikt, waarbij het klassieke patroon
van leven - deugden - wonderen (verwant aan de stappen in het canonisatie-proces) grondslag vormt en er steeds een karakteristieke wending in het
leven wordt aangegeven ( 128). In het geval van kloosterlingen hanteert men
vaak het schema "in de wereld" - "kloosterleven", waaraan een minachting

306

voor het profane leven ten grondslag ligt ( 129). Modelmatig zijn de verhalen
verder omdat ze gebruik maken van meerdere topoi en omdat ze vaak een
ideaalsituatie beschrijven met duidelijke markeringen tussen goed en kwaad,
heilig en zondig, norm en afwijkende praktijk.
De samenstellers van populair hagiografische boeken putten uit meerdere
bronnen. Wat Gerardus betreft kon men beschikken over levensschetsen uit
de achttiende eeuw, over getuigenissen en documenten die in de loop van
het canonisatieproces waren verzameld, over oudere en meer recente berichten omtrent gebedsverhoringen, over informaties betreffende de verspreiding
van de Gerardusdevotie, over levensbeschrijvingen in landstaal die in de loop
van de negentiende eeuw door andere redemptoristen waren opgesteld ( 130).
Bij dit alles gebruikte men ook voorbeelden uit levensschetsen van andere
heiligen, verhalen die aan vrome fantasie ontsproten waren en men transponeerde kerkelijke richtlijnen omtrent normatief gedrag van gelovigen naar
feiten en mogelijke gedragingen van de betreffende heilige.
We laten meerdere boeken de revue passeren en noteren enkele kenmerken
qua opbouw, inhoud en bedoelingen. Een gedetailleerde thematische analyse
laten we hier achterwege. Voor de selectie van deze populair-hagiografische
boeken hebben we gelet op een gelijkmatige spreiding in de tijd, met inbegrip
van de periodes waarin er meer of minder boeken verschenen. De oplage-cijfers hebben eveneens meebepaald welke boeken door ons werden uitgekozen
ter bespreking.

J.Kronenburg,

Leven van den H.Gerardus Majella, Roermond
1928 (6e druk)

In 1879 vertaalde pater Kronenburg een franstalig boekje over Gerardus dat het jaar
tevoren was verschenen (131 ). bi 1905 schreef hij een nieuw boekje waarin de documenten van het heiligverklaringsproces werden benut (132). Deze uitgave beleefde
verschillende herdrukken waarin telkens recente gebedsverhoringen ter aanvulling
werden opgenomen (133). De aandacht verschoof van de uit oudere bronnen blijkende gebeurtenissen uit Gerardus' leven naar de wonderlijke verhalen en gebedsverhoringen die er na zijn dood werden verteld. De uitgave van 1928 staat in deze serie
die telkens omvangrijker werd. Er zijn nu aan het einde gegevens opgenomen over
de stand van zaken van de Gerardusverering in Nederland. Deze gegevens komen
vermoedelijk uit de inzendingen van een prijsvraag in het periodiek enkele jaren
tevoren (134). Vanwege de omvang, 231 pagina's, werd dit boek een "groot leven"
genoemd in tegenstelling tot "kleine levens" die omstreeks 50 pagina's telden (135).
In de inleiding geeft Kronenburg aan hoe hij het leven van Gerardus wil presenteren. Hij stelt dat het een aaneenschakeling van wonderen is. Hierop volgt een speculatief-theologische uitleg over de waarheid van wonderen, de autorisatie vanwege het
canonisatieproces en de stelling dat God ook schijnbaar nutteloze wonderen verricht
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"louter voor de eer en het welbehagen zijner almacht" (136), dus om zijn macht te
tonen. Er volgt een tweede retorische vraag: is iemand die door zoveel wonderen
omgeven is geschikt om na te volgen? De wonderen alleen al funderen een volledig
vertrouwen in Gerardus' voorspraak. Navolgen is echter een verdere en betere stap
dan alleen voorspraak vragen (137). Gerardus navolgen kan zeer goed, juist omdat
hij wonderen combineert met een veelheid aan deugden. Hierop geeft Kronenburg
een lijst van Gerardus' voorbeeldig gedrag. Zijn doel met dit boek is het aanzetten
van lezers tot het nastreven van Gerardus' deugdzaam gedrag. Hiertoe schetst hij
de vele wonderlijke gebeurtenissen, die aangeven dat Gerardus navolgenswaardig
is. De wonderen bewijzen Gerardus ' heiligheid en deugdzaamheid en ze zijn uitwerkingen daarvan. Hij geeft aan dat het navolgen van deze heilige succesvol zal zijn
en hij biedt in de beschrijvingen van Gerardus' leven een geheel van devotionele
oefeningen aan die de navolging van deugden bereikbaar maken.
Gerardus' centrale deugd is zijn streven om in alles Gods wil te zien en te doen.
Gods wil wordt vooral geplaatst tegenover situaties van lijden. Het menselijke streven
staat vaak tegenover Gods wiL De andere deugden van Gerardus relateert Kronenburg
hieraan. Het gaat dan om deugden die in het persoonlijk vlak liggen en die de sociale
condities onverlet laten.
In de beschrijving van Gerardus ' leven hanteert Kronenburg geregeld tegenstellingen met een morele kwalificatie: aarde - hemel, schijn - werkelijkheid, menselijke
waarden - goddelijke nonnen. Het aardse leven van mensen is een negatieve spiegel
van de volmaaktheid van de hemel.
Het boek telt 26 hoofdstukken. Vijf daarvan behandelen de jeugdjaren. Zestien
hoofdstukken behandelen de periode waarin Gerardus kloosterling was. Dan volgen
drie hoofdstukken over de laatste periode van zijn leven. Twee hoofdstukken over
de wonderlijke gebeurtenissen na zijn overlijden besluiten het verhaal. De climax
van het leven wordt geplaatst rond zijn sterven en de gebeurtenissen die daarop volgden. De uitvoerige aandacht voor de kloosterperiode hangt samen met de hogere
kwalificatie die men gaf aan deze periode boven de tijd daarvoor "in de wereld" en
met het feit dat oudere bronnen - door congregatiegenoten opgesteld - veel meer
materiaal boden over de enkele jaren dat hij redemptorist was. Hieruit volgt de indruk
dat zijn heiligheid pas echt begon op het moment dat hij intrad in het klooster (138).

A.Brinkman,

H.Gerardus Majella, Wittern 1933,1952 (3e druk)

Dit boekje is een zogenaamd "klein leven". De auteur geeft dat aan in de inleiding
(139). Naast het vorige boek van grote omvang was er behoefte aan een korte schets.
Het boekje kent drie onderdelen: inleiding, Gerardus' leven en gebeurtenissen na
zijn dood. Achterin staat dan een lijst met voornaamste gebeurtenissen en jaartallen.
Hiertoe worden gerekend: doopsel, intrede in het klooster, eeuwige gelofte, zaligen heiligverklaringen, gebedsverhoring in Wittern, feestdag en broederschap.
Het boekje heeft tot doel "Gerardus' vurige vereerders te helpen zich te vormen
tot christenen, die evenals Gerardus willen werken aan de ware grootheid van verstand en wil, de grootheid die eeuwig blijft" (140). Het gevoelsleven van de mens
moet door verstand en wil beheerst en worden geleid.
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Het boekje is verlucht met tekeningen die een idealiserende en symbolische stijl
hebben (141). Geraidus wordt telkens dominant en met een aureool omgeven afgebeeld. Het gedeelte over zijn leven omvat zestien hoofdstukken. Zes daarvan behandelen zijn kinderjaren en jeugd en laten deze een voorafbeelding van latere volmaaktheid zijn. Tien hoofdstukken geven een beeld van Gerardus' kloosterleven met nadruk
op de beoefening van deugden en devoties. De wonderlijke gebeurtenissen worden
in functie daarvan verteld. Gehoorzaamheid aan Gods heilige wil vormt het centrale
moment in Gerardus' levensinstelling. Hij gebruikt alle mogelijke momenten om te
bidden, met name bij het tabernakel en het kruis. Mariaverering is een vanzelfsprekendheid.
De nadruk in dit boekje ligt op het volgen van Gerardus' streven naar gelijkvormigheid met de Gekruisigde in deugden en het zich onderwerpen aan Gods wiL Het
vragen om voorspraak dient hieraan ondergeschikt te zijn.

F.Wijnands,

Wie was de H.Gerardus?', Amsterdam 1947 (2e druk)

Opnieuw hebben we met een kleine schets te maken. Het boekje telt 40 bladzijden
in het formaat van de Noveenboekjes (142). Na het voorwoord volgen zes hoofdstukken. In vijf hoofdstukken wordt Gerardus' leven behandeld volgens de patronen van
leven - deugden - wonderen en "in de wereld" - "in het klooster". Het zesde hoofdstuk
biedt een vijftal gebeden en de Gerarduslitanie. Hiermee is dit boekje een combinatie
van hagiografie en gebedenboekje.
In het voorwoord stelt de schrijver dat Gerardus overal vereerd wordt, maar er
toch mensen zijn die niet goed weten wie Gerardus nou was (143). Het boekje wil
het vertrouwen in Gerardus' voorspraak wekken en doen groeien en verder de gebruikers leren dat liefde tot God en Jezus basis zijn voor naastenliefde. Voorafgaand aan
een verdere levensschets geeft de schrijver kort antwoord op de titelvraag: "Wie was
de H.Gerardus? Een arme Italiaanse jongen. Tot zijn 23e jaar leefde hij in de wereld,
trad daarna in het klooster, stierf er 6 jaar later een heiligen dood. Heel zijn leven
wordt gekenmerkt door buitengewone gunsten." (144)
In de ondertitels onderstreept de schrijver het ideale en voorbeeldige: "een bevoorrecht kind", "een heilige leerjongen", "de geduldige dienstknecht", "een serafijn van
liefde", "een heilige novice" (145). In hoofdstuk 3 worden zijn deugden genoemd:
liefde tot God en Jezus, liefde tot Maria, naastenliefde, engelachtig geduld, streven
naar gelijkvormigheid met Gods Wil. Als karakteristieken van Gerardus als wonderdoener worden genoemd: ingestorte kennis, geest van voorzegging, doorschouwen
van gewetens van mensen in nood, macht over de natuur, macht over de zieken,
bekering van zondaren, macht over de duivel. Het zijn deze uitzonderlijke eigenschappen die van hem een wonderdoener maken tijdens zijn leven en in overtreffende
wijze na zijn dood en heiligverklaring.
De schrijver gebruikt veelvuldig woorden als "hemelsche gunsten", "genadeschatten", "zielsgeluk", "bovennatuurlijke levensopvatting" en geeft daarmee illustraties
van de tweedeling tussen natuur en bovennatuur, aarde en hemel, mens en God (146).
Van God wordt gezegd dat hij naar believen aan de ene mens meer "hemelsche gun-
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stai" verleent dan aan de ander (147). God stelt mensen op de proef. Gerardus' ascetische levensstijl en het zoeken van lijden teneinde gelijkvormig te worden aan de
Gekruisigde worden benoemd als een heroïsche levensstijlIn de paragraaf over de gebeurtenissen na Gerardus' dood overheerst het motief
van de uitingen van de wonderdoener. De lezers worden opgeroepen om gebedsverhoringen in het periodiek te lezen, hetgeen hun vertrouwen kan doen groeien (148).

L.Saut,

"Wonder"doener dezer eeuw, artikelenreeks verschenen in:
De Sint Gerardusklok 1964-1968

De auteur stelt dat hij alleen die verhalen vertelt "die genoegzaam als geloofwaardig
kunnen beschouwd worden" (149). Hij wil volkse en vrome fantasie terzijde laten
en zich baseren op de betrouwbare bronnen. Als leidraad voor zijn keuze van gebeurtenissen diende een door hemzelf gemaakte vertaling van D.De Felipe, San Gerardo
Muyela (150).
Saut verschaft een levensbeschrijving die primair beoogt een historisch te verantwoorden beeld te geven. Het gaat hem niet om het funderen of verhogen van Gerardus' faam als wonderdoener of om het aanzetten tot het navolgen van zijn deugden.
Over de betekenis van Gerardus' leven voor zijn vereerders schrijft hij niet
Saut gaat ervan uit dat de oudste bronnen waarheidsgetrouw materiaal bieden.
Bij hun selectie en ordening van gebeurtenissen stelt hij geen vragen (151).
Daar waar verschillende lezingen van een gebeurtenis voorhanden zijn, geeft hij
deze beknopt weer zonder zich uit te spreken over de waarschijnlijkheid van de ene
of andere bron. Met het presenteren van dit 18e en 19e eeuws materiaal neemt Saut
ook de geloofsvoorstellingen van die tijd over. Hij stelt er geen vragen bij, relativeert
niet en laat het aan de lezer over om deze te interpreteren naar zijn eigen voorstellingen. Uitweidingen maakt hij alleen als het gaat over redemptoristica, over bepaalde
personen en plaatsen die in Gerardus' levensverhaal een rol spelen (152).
Hij volgt een chronologische opzet Er zijn zeventien artikelen, die episodes behandelen uit het zestal jaren dat Gerardus' redemptorist was, vier artikelen die handelen over zijn jeugd en er is één (slot- ) artikel over de zalig- en heiligverklaringsprocessen en de verering van Gerardus buiten Italië. Bij de meeste artikelen wordt aangegeven in welke plaats en in welke periode de episode speelde (153).
We mogen deze beschrijving van Saut een poging noemen om historisch-kritisch
te werk te gaan en terug te keren tot de bronnen. Bij de bronnen zelf stelt hij geen
verdere vragen. Gezien zijn doelstelling en het achterwege laten van interpretaties
van het belang van Gerardus' levensverhaal voor vereerders, is het begrijpelijk dat
men deze artikelen niet tot een boek heeft gebundeld. Het is immers meer een compilatie en parafrase van oude bronnen dan een gepopulariseerde schets van een heilige.
Deze artikelenreeks markeerde een wending in de populaire hagiografie in de richting
van meer nadruk op historisch te verantwoorden feiten en een schets van iemands
bewogen leven in plaats van een modelmatig gebruik vanfictieen feiten in een appellerend en belerend verhaal Deze wending zette niet onmiddellijk door (154).
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J.Nabben,

Een dode die leeft, Gulpen 1972,1977 (2e druk)

Dit boek is vooral een bewerking in modem taalgebruik van de populaire hagiografie
uit de eerste helft van deze eeuw, met de bedoeling vereerders te overtuigen van
Gerardus' voorspraak en helpende aanwezigheid (155). Het gaat hier wederom om
een bundeling van artikelen die eerder verschenen in het periodiek.
De levenssituatie van Gerardus wordt steeds geïnterpreteerd vanuit hedendaagse
belevingen. Er worden moderne, modieuze woorden gebruikt maar tegelijk klinken
traditionele termen als het gaat over geloofskwalificaties en kerkelijke praktijken
(156). Het leven van Gerardus wordt beschreven in tegenstellingen: lichamelijke
ellende tegenover geestelijke rijkdom, sociale wantoestanden tegenover individuele,
morele bekering. Vooral dit laatste krijgt nadruk. Nabben ziet Gerardus graag als
eenfiguurdie mensen toen en nu op het rechte spoor wijst en kan zetten. Veel nadruk
krijgen de "morele wonderen", de bekeringen van notoire zondaars (157). Gerardus
wordt geduid als belichaming van Jezus in meerdere genezings- en wonderverhalen.
Enerzijds hanteert men evangelie-verhalen om Gerardus' leven te duiden en verwante
motieven aan te geven, anderzijds gebruikt men Gerardus' geloven en handelen als
interpretatie van evangelische opdrachten. Deze koppeling is overigens ook in oude
bronnen terug te vinden (158).
Op diverse plaatsen voegt de auteur (zelf Gerardusvereerster) haar eigen opvattingen in of opvattingen die omstreeks 1970 gangbaar zijn bij het door haar beoogde
lezerspubliek Gerardus' ascetische levensstijl wordt gerelativeerd (159). Zijn regelgehoorzaamheid noemt ze overdreven (160). Suggestief zijn opmerkingen als "Ook
in de tijd van Gerardo zijn er religieuzen die de diepe zin van het kloosterleven niet
meer kunnen vatten" (161) en over depressiviteit "zo echt een kwaal van onze moderne tijd" (162) of "Gerardo weet hoe jammerlijk kostelijke godsgaven door de mensen
ontluisterd worden" (163).

M.van Delft,

Miniaturen uit het leven van een wonderlijk man. Sint Gerardus Majella 1726-1755, Wittern 1983

Ook dit boekje is opgebouwd uit een serie artikelen die eerder in het periodiek verschenen (164). In een inleiding geeft de auteur aan dat hij geen complete levensschets
wil bieden, maar enkele kleine taferelen, miniaturen, die misschien meer aan de rand
staan maar wel zicht geven op belangrijke trekken in Gerardus' leven. In plaats van
de titel wonderdoener gebruikt hij de minder absolute omschrijvingen wonderlijk
en uitzonderlijk Liefde tot God en zorg voor mensen ziet de auteur bij Gerardus
intrinsiek verweven met elkaar. Hoewel hij afziet van uitvoerige bronvermeldingen
gaat hij uit van de "waardevolle en alleszins betrouwbare aantekeningen van pater
Gaspar Caione" ( 165), die Gerardus immers van nabij gekend heeft. De betrouwbaarheid van Caione wordt verder gestaafd met opmerkingen over zijn juridische opleiding, zijn nauwgezette en kritische werk, het vermelden van getuigen die al of niet
onder ede bepaalde verhalen bevestigden, het aangeven van gebrek aan bevestigingen
en eventuele verschillende lezingen (166). Van Delft baseert zich op Caione's levens-
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schets van Gerardus en is terughoudend in toevoegingen uit later materiaal Geregeld
staan er citaten uit archiefbronnen.
Na deze inleiding volgen veertien artikelen over episodes uit Gerardus' leven.
Ze houden een chronologische volgorde aan en zijn tamelijk sober van taalgebruik.
De titels verwijzen naar een thematiek van het verhaal en niet naar een deugd of
activiteit van Gerardus. Ter afsluiting volgen drie synthetiserende artikelen die hoofdaccenten in Gerardus' spiritualiteit schetsen, deze met de bijbelse boodschap verbinden en ze ter overdenking en inspiratie aan hedendaagse lezers aanbieden. Van
Dein ziet drie hoofdaccenten in Gerardus' spiritualiteit: zijn drang naar God, zijn
liefde voor het lijden van Jezus en zijn streven naar eenheid met de wil van God in
alles wat hij deed.
Heiligheid wordt door Van Delft in aansluiting op natuurlijke geaardheid en aanleg
gezien en er is sprake van een groeiproces (167). Gods genade staat niet tegenover
de menselijke natuur, maar is er mee verweven. Als Gerardus mysticus wordt genoemd, maakt de auteur onderscheid tussen de kem van die typering, namelijk "in
alles was zijn ziel één met God" en "begeleidende verschijnselen" als extases, helderziendheid. Kem en uiterlijke verschijnselen mogen niet verward worden. "Gerardus
kende mystieke vervoeringen, maar was geen wereldvreemd mens. Wel verwijst hij
ons door zijn tot God ingekeerd leven naar een andere, even werkelijke, maar onzichtbare en niet louter natuurlijke wereld, naar de wereld van God" (168).
Lijdensdrang situeert Van Delft op meerdere wijzen. Veel lijden overkwam Gerardus' ongevraagd, maar hij zocht het ook op in ascese en boetedoening, in de overtuiging dat hij hiermee deelhad aan het verlossende lijden van de Heer. Gerardus was
een kind van zijn tijd, waarin veel aandacht was voor een dramatische en realistische
schildering van Jezus' lijden. Van Delft haalt een meditatieboek aan dat door Gerardus werd gebruikt en waarin vereenzelviging met Jezus' lijden de leidraad vormde
(169). Gerardus duidde lijden als weg van vereniging met de lijdende Heer en als
instrument van verlossing voor anderen (170).
In de beschouwing over Gerardus' streven in alles Gods wil te volgen wijst de
auteur op de basis in een relatie met een liefdevolle God en op de verbinding tussen
Gods wil en menselijke vrijheid.
Door juist deze motieven naar voren te halen leidt de auteur de aandacht af van
de vele uiterlijke verschijnselen als spectaculaire wonderen, genezingen, extases,
bekeringen en gebedsverhoringen. Wat betreft de kinderjaren geeft Van Delft aan
dat Gerardus zelf en anderen om hem heen niets buitengewoons zagen in bepaalde
ervaringen die hij had, zoals het krijgen van brood van een jongetje. Achteraf duidde
Gerardus dit als een ontmoeting met Jezus. Het doel van deze levensschets is het uit
betrouwbare bronnen laten verschijnen van Gerardus "zoals hij werkelijk is geweest:
een man die vanuit zijn heel innige vereniging met God heeft geleefd en gewerkt voor
het geestelijk en stoffelijk welzijn van de mensen die hij liefhad" (171).
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Deze selectie uit populair hagiografische werken laat enkele verschuivingen
zien. Aanvankelijk legt men nadruk op Gerardus' wondermacht. In dejaren
dertig wordt zijn deugdenleven naar voren geschoven en ter navolging voor
gehouden. Midden jaren zestig keert men terug naar de bronnen en gaat op
zoek naar een historisch betrouwbaar beeld. Er treedt een accentverschuiving
op van uiterlijke tekenen naar innerlijk geloofsleven. Deze verschuiving gaat
gepaard met minder nadruk op gangbare kerkelijke praktijken of het voorhouden van het belang daarvan via Gerardus ' leven. Men gaat nu wijzen op enkele centrale evangelische motieven, die Gerardus op zijn eigen manier conform
de uitingen van zijn tijd gestalte gaf.
In de stijl van de levensbeschrijvingen vindt een wending plaats van het
deduceren en onderbouwen van gedragsregels inzake kerk en geloof naar het
aanbieden van enkele hoofdlijnen uit Gerardus' leven ter inspiratie. Aan de
lezer wordt overgelaten hoe hij met deze inspiratie om kan gaan.
Bij de schets die Van Delft geeft, valt op dat hij van Gerardus geen ideaal
en perfectie maakt vanaf het begin, maar wijst op groei. Tevens geeft hij aan
dat er geen sprake is van een plotseling ingreep van God, maar van een uitbouw van aanwezige aanleg. De uiterlijke tekenen worden nu als bijzaak
gezien en niet meer als kenmerkend voor Gods ingrijpen of Gerardus' macht.
Als we de verschillende populair-hagiografische werken in hun opeenvolging onderzoeken, geven ze ons niet zozeer een beeld van wat er historisch
aantoonbaar tijdens het leven van Gerardus gebeurde, maar veeleer van de
veranderde opvattingen en motieven die ertoe leiden dat men op een nieuwe
manier Gerardus' leven gaat beschrijven. De opeenvolging van boekjes kan
ons de vraag doen stellen waarom men het levensverhaal in 1893 anders interpreteert en gebruikt als in 1983. Als we die vraag stellen, krijgt hagiografie
op een andere wijze belang als historische bron (172). Het gaat er dan niet
om te achterhalen wat er nu precies gebeurde in Gerardus' levenstijd en direct
daarna, maar om te achterhalen welke gedachten en doelstellingen een rol
speelden in de drang om nieuwe levensverhalen te schrijven.
Het was niet alleen een kwestie van veranderd taalgebruik of van het feit
dat het vorige boekje was uitverkocht, die ertoe leidden dat er weer een nieuwe levensbeschrijving verscheen. Men had dan kunnen volstaan met een
slechts op taalgebruik gewijzigde herdruk. Via de hagiografische werken
beoogde men echter veranderde geloofsopvattingen over te dragen. Populaire
hagiografie staat in functie van verkondiging en overdracht van geloofsinzichten en -praktijken. Die functie bleef de Gerardus-hagiografie eigenlijk
behouden. In 1983 wil men de historische feiten sober presenteren, in de
overtuiging dat dit verhaal op zichzelf voldoende appelleert. In 1893 was er
de behoefte om het levensverhaal te verfraaien. Dit gebeurde wellicht in func-
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tie van het heiligverklaringsproces, maar ook om de verhalen te gebruiken
als gedetailleerd voorbeeld van een geslaagd katholiek leven.
Gedurende een lange periode functioneert hagiografie normatief. Dit met
name op moreel terrein. Omstreeks 1965 wil men hagiografie meer appellerend laten werken. Men diept de eigen geloofsinspiratie en - beleving van
Gerardus op, plaatst deze in zijn tijd en vormt deze niet direct om tot concrete
morele normen. In de serie "Wij gewone mensen" in het periodiek gaven de
schrijvers handreikingen hoe men de evangelische inspiratie van Gerardus
in deze tijd zou kunnen toepassen.

We hebben in de voorafgaande drie hoofdstukken een veelheid van schriftelijk gedocumenteerde materialen, die een belangrijk deel van het pastorale
aanbod uitmaken, inhoudelijk geanalyseerd. Op deze manier hebben we een
antwoord gezocht op de meerledige vraag: welke geloofsvoorstellingen zijn
en worden overgedragen in een pastoraal aanbod in het kader van bedevaart
en devotie en welke ontwikkelingen zijn daarin te onderkennen?
Een gedeelte van het antwoord op deze vraag ligt in de schets van het
ontstaan, de ontwikkeling, de vormgeving, de organisatie en de (kwantitatieve) deelname aan het pastorale aanbod in het kader van de Gerardusdevotie.
Deze schets hebben we in Deel 1 gegeven. Vanuit de constatering dat er een
uitgebreid liturgisch en devotie-ondersteunend schriftelijk aanbod is samengesteld en vanuit inzicht in de wijze waarop dit zich in de loop van de tijd heeft
ontwikkeld, hebben we de diepergravende vraag naar de inhouden van dit
aanbod ter hand genomen. Waar in Deel 1 als het ware vooral de buitenkant
van een pastoraal aanbod in ontwikkeling wordt geschetst, handelt deel twee
met name over de binnenkant Buiten- en binnenkant zijn echter niet volledig
van elkaar te scheiden en zo zijn er inhoudelijke aspecten in Deel 1 ter sprake
gekomen, terwijl in Deel 2 ook aspecten van vormgeving en functioneren
zijn aangestipt.
In al zijn diversiteit is het inhoudelijk veranderingsproces van de verkondiging systematisch geschetst. We hebben een verdeling gemaakt in liturgische gebruiksmaterialen en schriftelijke devotie-ondersteunende materialen.
Binnen deze tweedeling zijn analyses uitgevoerd van afzonderlijke materiaalcollecties en elementen van vieringen. Een aparte bespreking hebben we
gewijd aan het gezangrepertoire, dat globaal is te verdelen in een zevental
"genres", namelijk: Gerardusgezangen, Mariagezangen, Sacramentsgezangen,
Lijdensgezangen, nederlandstalige bijbels geïnspireerde liturgische gezangen,
Latijnse Maria- en Sacramentshymnes, Latijnse en Nederlandse ordinariumgezangen. Deze gezangen zijn uiteraard te plaatsen binnen hun gebruikskaders: heen- en terugreis, de eucharistieviering, gebedsvieringen, Lof en processie en eventueel tijdens vieringen buiten Wittern. De gezangen vormen
een onderdeel van het geheel aan liturgische gebruiksmaterialen en dienen
in samenhang daarmee te worden begrepen. Het geheel van schriftelijke
devotie-ondersteunende publicaties hebben we verdeeld in drie duidelijk
onderscheiden soorten, te weten: het periodiek, noveen- en gebedenboeken,
populaire hagiografie.
Deze veelheid aan materialen, collecties en afzonderlijke elementen is
met behulp van een thematisch raster systematisch onderzocht. Op deze manier is zicht verkregen op de verkondigingsinhouden van al die afzonderlijke
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componenten. We vragen ons in deze afsluitende samenvatting met name
af welk totaalbeeld deze analyses opleveren en welke conclusies we eraan
kunnen verbinden. We starten deze samenvatting met twaalf meer algemene
opmerkingen. Vervolgens gaan we kort in op dominante complexen van
geloofsvoorstellingen die blijken uit de thematische analyse. Tot slot werken
we de vraag naar functies, motieven, effecten en doelen uit in relatie tot de
Gerardusdevotie.

1. Algemene opmerkingen
1. De materiaalanalyse geeft een genuanceerd beeld van de verkondigingsinhouden en van de ontwikkelingen daarin. Een dergelijk beeld van de pastorale praktijk te Wittern is o.i. niet op een andere manier te verkrijgen. Tot aan
Vaücanum Π zijn neo-scholasüeke opvattingen dominant Het aanbod bemiddelt en herhaalt veelvuldig kwesties van geloofsleer en moraal, zoals deze
zijn verwoord in katechismus en handboeken voor moraaltheologie. Ook na
1965 treffen we neo-scholasüeke denkkaders en terminologie nog geregeld
aan. In zijn algemeenheid biedt het analyse-materiaal van de praktijkontwikkeling te Wittern verificaties van en enkele nuanceringen bij de overzichten
die we aantreffen in kerkhistorische, theologie-historische en liturgie-historische standaardwerken.
2. De analyse geeft duidelijk aan dat er verkondigingsaspecten zitten in een
veelheid van materialen. Verkondiging verstaan we in ruimere zin dan slechts
betrekking hebbend op bijbellezing, prediking en geloofsinstructie. De vraag
is gewettigd, of de invloed van het gesproken en geschreven woord op toehorende bezoekers werkelijk zo dominant is (geweest). Ruimte, interieur, handelingen, geuren en muziek spreken hun eigen taal; soms ter onderstreping van
het woord, soms ook met eigen accenten. Het is een voorgegeven en aangereikte verkondiging. Bezoekende gelovigen eigenen zich deze toe en gebruiken de voorgegeven formuleringen. Wanneer er nu vernieuwingen in het
aanbod worden aangebracht, stoten deze op inmiddels geïnternaliseerde voorstellingen en opvattingen. Over het geheel genomen is er steeds een duidelijke
tendens om een devotie-uiting in een voorgegeven aanbod te verbinden met
en te kanaliseren in dogmatische, cultische en moraaltheologische normatieve
opvattingen (3). In de periode tot omstreeks I960 is deze tendens manifest
aanwezig. Nadien lijkt deze tendens minder aanwezig. De normatieve, instructieve toonzetting maakt plaats voor een meer informatieve en appellerende.
3. Vanaf het begin vormt een geregelde kerkelijke betrokkenheid het kader
voor de Gerardusdevotie. De Gerardusvereerder komt uit het aanbod naar
voren als iemand die geregeld deelneemt aan kerkelijke vieringen en sacra-
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mentenbedienìng. Dit is het normatieve beeld. Of dit ook de feitelijkheid
aangeeft? Vermoedelijk klopte dit beeld tot in de jaren zestig. Omstreeks
1980 signaleert men, enigszins verbaasd, dat er ook mensen in Wittern komen, die zich verder niet kerkelijk engageren. Men ziet dit aanvankelijk als
een uitzondering en in het aanbod gaat men er niet bewust op in. Het aanbod
staat vanaf het begin in het kader van een kerkelijk gereguleerde devotie.
4. M.Wingens beschreef voor de Nederlandse Mariale bedevaart in de periode
1600-1800 een verschuiving van een instrumentele naar een spirituele benadering van het heilige en gaf daarbij aan hoe dit proces door kerkelijke leiding
bewust werd gestuurd (4). Niet de speciale plaats, een object, symbolische
ruil of lokaal-specifieke wonderen dienden de band met het heilige te bieden,
maar vooral de officieel-kerkelijke middelen als liturgie, sacramenten, priesters en morele normen. De eigen levenswandel van de vereerder dient aan
kerkelijke normen te beantwoorden. We hebben de indruk dat de Gerardusdevoüe vanaf het begin in een spirituele benadering functioneerde en elke instrumentele benadering van de zijde van bezoekers werd gekanaliseerd en
toegeleid naar verbinding met officiële liturgie en sacramenten en morele
voorschriften. Dit blijkt o.a. uit de nauwe verbinding van de Gerardusdevotie
met veelvuldige deelname aan liturgievieringen, verwijzingen naar biecht
en communie en opname van verbindingen met de in tridentíjnse lijn naar
voren geschoven verering van Maria, H.Sacrament en de Heilige Drieëenheid.
Maar nog duidelijker blijkt de spiritualisering in wat we moralisering willen
noemen. Gerardusdevoüe is gekoppeld aan een geheel van morele deugden
en het beter vervullen daarvan dient volgens het aanbod de inhoud van het
smeekgebed zijn. Overigens kunnen we uit de herhaalde formuleringen van
de pastorale leiding om toch vooral de morele en devotionele navolging voorop te stellen afleiden, dat bezoekers toch ook andere behoeften hadden en
op een meer instrumentele wijze materiële hulp zochten. Voor de veronderstelling dat de pastorale leiding een spirituele-moraliserende benadering voorstond, spreekt voorts het gegeven dat men geen propaganda maakte met eventuele spectaculaire wonderen. Gebedsverhoringen werden weliswaar afgedrukt, maar al snel gestandaardiseerd en geanonimiseerd. Het periodiek bood
al na enige jaren een slechts beknopte vermelding van gebedsverhoringen.
Standaardisering, anonirnisering en inkorting van gebedsverhoringen leveren
overigens voor huidig bedevaartonderzoek het nadeel op, dat we met dit
materiaal nauwelijks een idee kunnen verwerven van de sociale herkomst
en specifieke noden van de mensen die hun gebed verhoord wisten.
Ex-voto's voor Gerardus troffen we in Wittem maar weinig aan. Past deze
uiting van dank en inlossing van een gelofte niet meer in de periode sinds
1890? Komt het omdat er weinig spectaculaire gebedsverhoringen en wonderen zijn? Of hadden gelovigen andere - meer spirituele en ideële - manieren
om hun dank en gelofte-inlossing kenbaar te maken? We kunnen dan denken
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aan het bestellen van missen en novenen, het kopen van boekjes, zich abonneren op het periodiek, geld geven voor missie-projecten, meebetalen aan
de onkosten van bouwprojecten te Wittem, meebetalen aan de gezamenlijke
processie-kaars en het opsteken van kaarsen. We kunnen ook de poging tot
navolging van Gerardus op moreel en godsdienstig vlak interpreteren als een
weg om dank te betuigen. Die navolging werd overigens in het aanbod ook
als een voorwaarde voor gebedsverhoring gepropageerd.
5. We hebben gezien hoe in de periode tot aan het concilie telkens opnieuw
dezelfde soorten verhalen, gebeden, gezangen, gebedsintenties, instructies
en overwegingen worden gepresenteerd. De inhoud van deze verkondiging
was weinig bijbels. Men gebruikte weliswaar veelvuldig bijbelcitaten, maar
meestal slechts als adstructie van een theologische of morele opvatting. Het
aanbod was er verder blijkbaar niet op gericht om gelovigen te begeleiden
in een groei van hun geloofsleven. Van enige pedagogische progressie is geen
sprake. Men presenteert een vereenvoudigd en samengevat geheel van geloofsvoorstellingen, te onderhouden normen en te vervullen handelingen.
Voor kinderen doet men dit op een kinderlijke toon met veel verkleinwoordjes en gebruikmakend van voorbeeldverhalen waarin kinderen centraal staan.
De eigen levenssituatie van gelovigen staat in het aanbod aan het einde: daar
waar normen en waarden moeten worden toegepast. Men richt zich met een
deductieve methode tot gehoorzame gelovigen. In de jaren vijftig en zestig
treedt er minstens in het periodiek een verschuiving op. Men heeft kritiek
op katholieken die tezeer meegaan in een veranderende, liberaliserende samenleving. Er wordt aandrang uitgeoefend op gelovigen om zich als een
actieve getuige van de kerk op te stellen en dit in de eigen levenssfeer uit te
dragen. Men situeert leken als verlengstuk van kerkelijke leiding. Waarvan
leken dienen te getuigen ligt vast, maar dat men hen een meer actieve rol
toebedeelt is nieuw. In de periode rond het concilie en kort daarna doen zich
de meeste verschuivingen voor. Het beleid krijgt een katechetische inslag.
Men gaat bij veel zaken uitleg geven. Men wil de bereikte gelovigen meevoeren in een veranderingsproces. Een bewuste keuze voor het geloof wordt
gevraagd en daartoe wordt informatie verstrekt. De periode van een bewuste
katechetische aanpak is van korte duur. Na 1970 is het beleid gericht op het
zeer gematigd doorvoeren van bepaalde vernieuwingen. Polarisatie wil men
bewust vermijden. Conventionele opvattingen en uitspraken staan naast meer
progressieve. Er vindt geen discussie plaats. Conflictstof wordt vermeden
of verzoenend besproken. Met behoud van veel vormen en inhouden en door
toevoeging van enkele nieuwe aspecten probeert men het aanbod iets te openen. Men wil de bereikte mensen begeleiden in een (veronderstelde) moeite
met de complexiteit van veranderingen. Men richt zich steeds meer op een
ouderwordend kerkbetrokken publiek. In dejaren tachtig kiest men ervoor
om vooral bemoedigend en bevestigend te spreken. Men bevestigt mensen
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in hun geloofsuitingen en kerkelijke praktijk en vraagt hen dit ook vol te
houden (5). Dit beleid is tegelijk een bevestiging van het harmoniërende
aanbod. Blijkbaar kiest men er niet voor om buiten het reeds bereikte publiek
bewust nieuwe doelgroepen aan te trekken.
6. Er is een diversiteit aan gebruikte materialen. Vaak zijn de onderlinge
lijnen duidelijk: er komt een nieuw boekje in de plaats van een ouder boekje,
dat is uitverkocht. Of naast bestaand materiaal komt gelijksoortig materiaal,
dat weer enkele eigen accenten heeft, maar op dezelfde gebruikersgroep is
afgestemd. We zien dit laatste met name bij de noveen- en gebedenboeken
en bij de populaire hagiografie. Echt nieuwe initiatieven worden er eigenlijk
na 1930 nauwelijks meer genomen. Verbindingen tussen de verschillende
soorten materialen onderling zijn er legio. De diversiteit bestaat voor een
gedeelte uit expansie. Het aanbod is een cumulatie van steeds iets anders
verwoorde, maar in wezen gelijkblijvende voorstellingen, normen en waarden. Cumulatie is er ook in het aanbod van vieringen gedurende het zich
uitbreidende bedevaartseizoen in de loop van de jaren twintig en dertig.
7. Het aanbod bestaat uit gedetailleerd voorgegeven materialen. Het zijn geen
handreikingen om zelf creatief mee om te gaan. Tot in dejaren vijftig, wanneer de gebedenboeken als eigen genre worden herdrukt en verkocht, heeft
het aanbod ook enige pretentie van volledigheid. Er is een aanbod voor de
gehele bedevaartdag, de gezamenlijke vieringen, het individuele gebed, zegeningen, de heen- en terugreis, devotie- beoefening thuis, deelname aan kerkelijke vieringen in de eigen parochie. Dit alles is er niet alleen voor het jaarlijkse bezoek aan Wittem, maar ook voor het gehele verdere jaar. Deze neiging
naar volledigheid wordt verder aangevuld door een presentatie van Gerardus
als patroon voor alles en iedereen (6). In gebedsintenties passeren allerlei
categorieën mensen de revue. Er zijn aparte boekjes voor volwassenen, jeugdigen en kinderen.
8. Bedevaart en devotie zijn buitengewone geloofsuitingen. Ze zijn niet verplicht volgens kerkelijke wetten en regels. Kenmerkend voor de periode tot
omstreeks 1965 is de visie op bedevaart en devotie als uitingen van geloofsijver (7). Zeker de zelatricen en regionale organisatoren blinken uit in ijver.
Verder vermeldt men graag dat groepen en personen voor de tiende of vijfentwintigste maal komen. Deze waardering als ijver neigt naar een prestatie-gericht geloven. Toch dienen we vanuit de materiaal-analyse te vermelden, dat
men weliswaar aandrong op het méér doen dan plichten, maar dat een zekere
geloofsijver eigenlijk normaal werd gevonden. In die zin waren bedevaart
en devotie-beoefening geenszins uitzonderlijk binnen de rooms-katholieke
praktijk. Geloven bestond primair uit het meedoen en het gehoorzaam volgen
van normen en voorschriften. In het aanbod blijkt dat men de Gerardusvereerders als ijverige, trouwe gelovigen ziet. Men waarschuwt voor allerlei gevaren
van buitenaf. Als tegenpool gebruikt men stereotiepe voorstellingen van
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protestanten, socialisten,rijkeliberalen en "lauwe" katholieken. In de tweede
helft van de jaren zestig en begin jaren zeventig verdwijnt dit beeld van geloofsijver. Het pastorale beleid is erop gericht om bedevaart en devotie enerzijds tegen kritiek te verdedigen en als legitieme geloofsuitingen te waarderen, anderzijds om er mogelijke verabsoluteringen aan te ontnemen. Deze
geloofsuitingen worden gerelativeerd en gerelateerd aan een bredere scala
van geloofsuitingen, maar tegelijk ook bevestigd. In feite koerst het pastorale
beleid na 1965 op het benaderen van bedevaart en devotie als geloofsuitingen,
die zonder sterk afwijkende eigen trekken passen bij een geregeld kerkbetrokken leven. Men speelt in op een publiek dat bestaat uit gelovigen met een
parochiële betrokkenheid en door het aanbod hierop te richten creëert men
ook dit bepaald publiek. In de keuze van liturgische materialen verschuift
men naar datgene wat gangbaar is en wordt in de meeste Nederlandse parochiekerken. Dit heeft ook tot gevolg dat díe gebeden en gezangen (en melodieën) uit het lokaal-specifieke aanbod, die men handhaaft sterker opvallen.
Juist omdat in de bredere context veranderingen plaatsvinden en men in Wittern vertrouwde vormen en elementen bewaart, krijgt het pastorale aanbod
aldaar een naar traditionele zijde neigende signatuur. We kunnen hier bijvoorbeeld wijzen op het handhaven van Lof en processie met Latijnse hymnes,
het geven van een zegen met een relikwie van Gerardus, het zegenen van
voorwerpen, zieken en kinderen, de verkoop van devotionele voorwerpen.
9. Twee aspecten van bedevaart, die de uitzonderingssituatie onderstrepen,
namelijk boete en feest, treden sterk terug in het pastorale aanbod na 1965
(8). Er is een ander schuldbewustzijn gegroeid. In de verkondiging neemt
men afstand van het gedetailleerde aanwijzen van gevaren voor geloof en
zeden. De negatieve fixering op lichamelijkheid maakt plaats voor een meer
positieve, ruimere opstelling. De met de H.Hart-devotie verbonden "Oefening
van Eerherstel" verdwijnt uit het middag-aanbod voor groepen. De twee
lijdensliederen worden niet meer opgenomen. Ten aanzien van de verbindingen tussen bedevaart en recreatief uitstapje neemt men in 1965 een geheel
tegengestelde positie in dan in 1930. Lang benadrukte men dat een bedevaart
vooral moeite moest kosten en geen plezierige reis en ontspannend verblijf
mocht zijn. Bedevaart moest ascese zijn. In 1965 echter gaat men zelfs reclame maken voor de mooie omgeving en voor de goede reisverbindingen en
men speelt zodoende juist positiefin op een beleving van religieus toerisme
en van bedevaart als algehele recreatie. Het feestelijke element krijgt na 1965
ook minder aandacht. Het feestgezang aan het einde van de dag neemt men
niet meer op. De preek in de tuin heet weliswaar feestpreek, maar is slechts
een thematische Gerarduspreek. Het "Feestlied van Gerardus" handhaaft men
in het repertoire, maar eigenlijk is het qua inhoud helemaal niet zo opwekkend. Van een feestelijke ontvangst in Wittem is geen sprake. Speciale welkomsrituelen zijn er niet (9). Over feestelijke afscheidsrituelen in de plaats
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vanwaar men ter bedevaart gaat, spreken de bestudeerde bronnen niet Diverse processie- attributen verdwijnen. Ook het aspect van het onderweg-zijn
krijgt weinig specifieke aandacht.
10. Als we het geheel van verschuivingen in de voorstellingen bezien, blijken
er met name vanaf 1955 ongelijkheden te bestaan. Terwijl in het ene soort
materialen nog een traditioneel Godsbeeld (soeverein heerser, ver weg) wordt
gehanteerd, zien we in andere materialen een nieuw, evangelisch georiënteerd
Godsbeeld (Vader, liefde, nabij) ter sprake komen. Direct na de Tweede
Wereldoorlog grijpt men in eerste instantie terug op de materialen, voorstellingen en uitdrukkingswijzen van dejaren dertig. Meerdere boekjes worden
herdrukt Middenjaren vijftig verschijnen er enkele breuken in het afgeronde
geheel van voorstellingen. Men gaat vragen stellen bij mensen die slechts
in naam katholiek zijn. Er wordt aangedrongen op een actief getuigenis. Het
kerkbeeld verschuift enigszins van heilsinstituut naar hiërarchisch geleide
gemeenschap van gelovigen. De meeste verschuivingen doen zich voor in
de periode rond en met name na het Tweede Vaticaans Concilie. Dan zijn
er wat Wittem betreft ook ingrijpende veranderingen qua organisatie, beschikbaar personeel, vormgeving en deelname. In de jaren zeventig keren vaak
conventionele termen en voorstellingen terug, terwijl anderzijds een vernieuwende lijn voortgaat en breder wordt. Historische herbronning is aanwijsbaar
aanwezig na 1964. Het handhaven van een beperkt gedeelte van het devotieliedgoed en enkelerituelenzorgt voor inhoudelijke fricties met de verkondiging in andere materialen. Ongelijkheden en fricties zijn ons inziens in vele
gevallen te herleiden tot ongelijktijdigheid. In het periodiek en vermoedelijk
ook in de mondelinge prediking worden vernieuwende opvattingen het eerste
geïntroduceerd. Dit zijn ookflexibelemedia. In het verdere liturgische materiaal dringen nieuwe opvattingen geleidelijk door. Het meest traag en ongelijkmatig verloopt de verandering in noveen- en gebedenboekjes en de hagiografie. Dit hangt samen met de beoogde lange-teimijn-bruikbaarheid (samenstelling, verkoop) van dit materiaal. Behalve ongelijktijdigheid is ook afhankelijkheid van de diverse concrete personen in het geding. De keuzes en
opvattingen die de afzonderlijke bedevaartleiders, redacteuren en schrijvers
huldigen, bepalen voor een belangrijk deel de inhoudelijke variatie of stabiliteit. Daarbij dienen we uiteraard te wijzen op de invloed van de sociale groep,
de opleiding en de religieuze congregatie met haar eigen pastorale en vroomheidsaccenten. Het belang van de individuele keuzes komt uit het geheel van
het aanbod echter sterk naar voren. In de jaren zeventig en tachtig zorgt het
beleid, dat is gericht op het samenhouden van oud en nieuw en het voorkomen van polarisatie, er ook voor dat inhoudelijke fricties blijven bestaan.
11. In het geheel van de materialen komt de Heilige Geest weinig ter sprake.
Tot omstreeks 1970 is er in het periodiek en in boekjes weinig aandacht voor
bijbelse verkondiging en uitleg. De koppeling van Gerardus met Kruis, Sacra-
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ment en Gods Wil blijft in de materialen aanwezig, maar na 1965 minder
nadrukkelijk. De koppeling van Gerardusdevotie, Mariadevotie en Sacramentsdevotie blijft eveneens bestaan, maar eveneens na 1965-'70 beduidend
minder nadrukkelijk. Doorwerking van de tridentíjnse hervorming vond in
Nederland met name in de negentiende en twintigste eeuw plaats. Tot die
hervorming behoorde ook de bevordering van bepaalde devoties, vooral die
tot het H.Sacrament en Maria. Ultiem object van verering diende de Drieëenheid te zijn. De breed uitgewaaierde heiligenverering poogde men aan banden
te leggen, onder andere door onderschikking aan enkele centrale devoties
(10). Dit beleid is in de Gerardusdevotie vanaf het begin aanwezig. Veelvuldig zijn de verwijzingen naar Jezus-devoties (H.Sacrament, H.Hart, Kruis),
Mariadevoties (Onbevlekt Ontvangen, Mater Dolorosa, Koningin) en naar
de Drieëenheid (met name in relatie tot de eucharistie). Tot hetgeen men van
Gerardus' levenswandel dient na te volgen, behoren uitdrukkelijk deze devoties. Het is wellicht opmerkelijk dat de devotie tot Gerardus zo'n centrale
plaats kreeg. Maar we zien daar vooral een pedagogisch middel in om - aansluitend op een volkse behoefte - geloofsleven en verering toe te leiden naar
de van groter gewicht beschouwde verering van de Drieëenheid, Jezus en
Maria. De verwijzing naar Drieëenheid en Maria treedt na 1965 op de achtergrond. De verwijzing naar Jezus krijgt een andere invulling. Het blijft in het
aanbod echter zo, dat heiligenverering betrokken wordt op een breder geheel
van geloofsvoorstellingen en door de kerk bemiddelde uitingen van gelovigheid.
12. Er is een langdurige ontwikkeling, die omstreeks 1965 in versnelling
geraakt, van eenduidige, absolute voorstellingen naar relativeringen en historische situeringen. In het periodiek is deze ontwikkeling het meest duidelijk
aan te treffen.

2. Dominante complexen van geloofsvoorstellingen
De Gerardusdevotie vertegenwoordigde tot omstreeks 1965 enkele samenhangende centrale waarden, die we zonder allerlei nuances als volgt kunnen
aanduiden: het individuele zieleheil, te verwerven door deugdbeoefening,
ijverig onderhouden van devoties en geregelde kerkgang; het bidden voor
het zieleheil van anderen (zondaars, overledenen); het verwerven van genade
ter vergeving van zonden en het bereiken van de hemel; het onderhouden van
een individuele intieme relatie met Jezus en Maria. Uitdrukking van de gezochte intieme relatie waren de affectief geladen gebeden en gezangen. Met
name ná 1965 werd dit laatste element gereduceerd. In gezangen en gebeden
werden woorden die vooral betrekking hadden op een expressie van een gevoelvolle relatie tot Gerardus, Maria en Jezus weggelaten. Het geheel ademde
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mede daardoor een meer objectieve sfeer, hoewel het handhaven van bepaalde
gezangen en gebeden de gevoelsdimensie een plaats bleef geven.
Terwijl gezangen en gebeden globaal tot 1965 vooral de gevoelvolle en
subjectieve dimensies vertolkten, waren de rituelen van objectieve aard.
Vooral zegeningen werden gedragen door een visie, waarin het subjectieve
element nauwelijks aandacht kreeg. De genade-bewerkende functie lag in
het volgens de regels voltrekken en de subjectieve gesteldheid van bedienaar
of ontvanger was van minder gewicht. Bedevaart en devotie waren opgenomen in een beleving van godsdienst, waarin geloofsuitingen steeds sterk
werden betrokken op het verwerven van het zieleheil. Gebed,rituelehandelingen en het gevolg geven aan morele ge- en verboden kregen veelal de
betekenis van het leveren van een individuele prestatie. Hoewel er in het
aanbod voorbehouden werden gemaakt ten aanzien van de combinatie tussen
menselijke inspanning en goddelijke genade-verlening, tussen veelvuldig
gebed en verhoring, wekte het geheel zeker de indruk van werkheiliging.
Met name in de jaren vijftig werden het actief getuigen van het geloof,
het bekeren van anderen en het getuigend ingaan op maatschappelijke kwesties als centrale waarden voorgehouden aan de Gerardusvereerders. In de
jaren zestig werd de omslag bevestigd van individuele zaligheid binnen gelijkblijvende omstandigheden naar de gelovige opdracht mee te werken aan
de verandering van de samenleving en naar de samenhang tussen sociaal en
individueel heil. Er werd nu ook meer waarde gehecht aan een juiste mentaliteit dan aan het veelvuldige bidden en het ondergaan van volgens de regels
voltrokkenrituelen.Omstreeks 1970 lag het accent op het beoefenen van
barmhartigheid, sociale inzet, mondiaal besef, praktisch christendom. Bidden
voor anderen werd gecombineerd met daadwerkelijke steun in de vorm van
financiële gaven. In dejaren zeventig en tachtig blijken er ook andere waarden centraal te staan, zoals: het blijven geloven en uitdrukking geven daaraan
o.a. door kerkbezoek; het levensgeluk van mensen zoals dit met name in
relaties wordt beleefd; het vormen van een gemeenschap; een overzichtelijke
samenleving.
De geloofsvoorstellingen worden in de periode 1920-'50 beheerst door
tegenstellingen (God - mens; geest - lichaam; kerk - wereld), scherp getrokken grenzen, eenduidigheid en duidelijke autoriteiten. Het geheel maakt een
abstract-rationele en statische indruk. Wellicht als tegenwicht was devotie
een gevoelvolle uiting, waarin materiële aspecten hun plaats kregen. Geloven
was een sterk individuele aangelegenheid binnen collectieve grenzen. In de
jaren vijftig worden vragen gesteld bij de duidelijke grenzen. Men ziet meer
verbindingen en relaties. De nadruk om het eigen gelijk te bevestigen neemt
af. In de jaren zestig met name worden fundamentele veranderingen aangebracht. Historiciteit en herbronning kritiseren veel vroegere duidelijkheid.
Men gaat de bijbel als uitgangspunt nemen in plaats van dogmatische con-
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structen en fonnuleringen. De afkeer van de wereld slaat om in een positieve
bejegening van mens en maatschappij. Groei en dynamiek worden basisgedachten. Geloofskennis en persoonlijk bewust engagement worden belangrijke waarden en de vroegere nadruk op uiterlijke en kwantitatieve deelname
verdwijnt. Midden jaren zeventig treedt een reactie in tegen de meer op geloofsinzicht gerichte benadering van dejaren zestig. Men zoekt een evenwicht
waarin ruim plaats is voor gevoel, overgave en materiële bemiddeling.
In de periode tot omstreeks 1960 is er veel aandacht voor Maria, Gerardus, cultus en moraal. Katechismustermen overheersen. Er is weinig aandacht
voor Jezus' boodschap, de bijbel, geloofservaring. Sleutelwoorden zijn:
breuk, zonde, lijden. Heil vindt de mens slechts door zich van de wereld af
te keren en de door de kerk aangereikte middelen veelvuldig en nauwgezet
te hanteren. Een eigenlijk negatieve visie op de mens en de samenleving
wordt gecompenseerd door een genade-optimisme. Met de vraagstukken van
God en het lijden en het verstaan van Jezus' offer blijft men ook in de jaren
zestig en zeventig worstelen. Steeds meer gaat men God voorstellen als nabij
en liefdevol, het goede stimulerend. Jezus' gehele leven en zijn boodschap
gaat men in samenhang verstaan, al benadrukt men aanvankelijk toch de
soteriologische dimensie. In de jaren tachtig stelt men de vraag of geloof in
een machtige Jezus niet te eenvoudig is en correctie behoeft door Jezus ook
als de knecht en dienaar te zien. Maria raakt buiten het vizier in de jaren
zeventig. Van Gerardus gaat men vooral zijn inzet voor armen en actieve
getuigenis naar voren halen. Dynamiek en optimisme klinken door in de jaren
zestig. In dejaren zeventig en tachtig gaat men relativeren, een nieuw evenwicht zoeken, hoge vemieuwingsidealen temperen. Bevestiging van gelovigen staat voorop. Aansporingen en profetische kritiek klinken weinig.
Belangrijke inhoudelijke verschuivingsmomenten liggen er omstreeks
1930 (moralisering), 1955 (activering), 1964-'70 (historiciteit, bijbels geloof,
persoonlijk en bewust, relationeel, engagement in de samenleving) en 1980
(relativering, bevestiging, zoeken van balans).

3. Functies, motieven, effecten en doelen
In navolging van Guth en Berbée bepleit Post nadruk op de vraag naar functies, motieven en doelen in bedevaartonderzoek (11). Frijhoff gaf in zijn
studie van Hasselt aandacht aan functies en waarden (12). Daardoor combineerde hij een formele invalshoek (functies) en inhoudelijke momenten
(waarden). Indien men immers stelt dat bedevaart functioneert als een pastoraal instrument is daarmee nog open waartoe dit instrument wordt gehanteerd
en welke waarden ermee worden overgedragen. Bedevaart en devoties zijn
middelen. Ze worden gedragen door motieven van deelnemers en van organi-
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satoren, pastoraal leidinggevenden. Ze bewerken effecten op deelnemers en
organisatoren, maar ook op de bredere kerkelijke en maatschappelijke omgeving. Sommige effecten zijn bewuste doelen van deelnemers of/en organisatoren, andere effecten zijn niet bewust beoogd, maar treden toch op. Bedevaart
en devoties zijn behalve middelen tot het realiseren van bepaalde waarden
ook expressie van een geloofsgesteldheid. Deze expressie kan als middel
worden ervaren (ter bestendiging of verandering van een geloofsgesteldheid,
ter realisering van waarden, ter overdracht van waarden), maar ook als doel
in zichzelf. Dat laatste wordt bedoeld als de term Wallfahrtsfreudigkeit wordt
gebruikt (13). Dit staat voor het plezier in het houden van een bedevaart
zondermeer. Ook in dit geval vervult een bedevaart functies al zijn deze niet
onmiddellijk doelgericht.
Motieven, functies, effecten en doelen zijn niet eenvoudig te onderscheiden. Ze overlappen elkaar. Over de motieven van deelnemers spreken we in
dit onderzoek niet. Daarvoor is een andere onderzoeksmethode nodig. Over
de directe effecten van pastoraat in het kader van bedevaart op deelnemers
spreken we evenmin. Daartoe is gedetailleerd receptie-onderzoek nodig. We
beperken ons tot functies en doelen van de Gerardus-bedevaart en -devotie
in het algemeen bezien vanuit de pastorale leiding. Waarden en normen die
zijn overgedragen, zijn in het voorgaande samengevat.
Functies van afzonderlijke componenten van het pastorale aanbod bespreken we hier niet in detail. Differentiatie van het functie-begrip zoals Post dit
gaf voor het beeld in relatie tot ritueel en liturgie zou kunnen worden gehanteerd en toegepast op componenten van een pastoraal aanbod in het kader
van bedevaart (14). Post onderscheidt negen - elkaar deels overlappende functies van het beeld: decoratief, esthetisch, memoratief, illustratief (didactisch, pedagogisch), interpretatief, propaganda, representatief, empathisch
en cultueel. Meerdere van deze functies worden ook vervuld door niet-beeldmateriaal. Gezangen bijvoorbeeld kunnen decoratief werken (versiering van
in zich als afgerond beschouwde liturgie), representatief (ze stellen de relatie
tot Gerardus present), propaganda fidei zijn (normen en waarden overdragen), empathisch werken (gevoelens opwekken), illustratief werken (in zangvorm een tekst herhalen) en zodoende ook didactisch worden gebruikt (zang
ter afwisseling van gesproken woord). Gezangen vervullen ook een participatie-functie: ze geven mensen de mogelijkheid om actief mee te doen. Ze
werken ook groepsbindend. Uiteraard dragen gezangen een bepaalde esthetische code en brengen ze iets in herinnering. Voorts kunnen gezangen als
middel van verering werken: het zingen van een Gerarduslied is een gezamenlijke act van verering. Deze korte functie-differentiatie en toepassing op gezangen in hun algemeenheid zouden we kunnen herhalen voor andere soorten
materialen en voor elk gebed, gezang, verhaal etcetera apart. We laten deze
gedetailleerde bespreking achterwege enrichtenonze aandacht op functies,
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motieven, effecten en doelen van bedevaart in zijn totaliteit bezien vanuit de
positie van pastoraal leidinggevenden.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de Gerardusdevotie en -bedevaart de functie van propagandafidei vervullen. Het gaat dan niet zozeer om
het verkondigen van het geloof aan niet-gelovigen, maar juist aan (ijverige)
gelovigen. Bij deze functie behoort ook het sterk aanwezige instructieve
element, dat later wordt omgebogen naar een meer informatief karakter. Het
geheel van het aanbod vervult pedagogische functies: mensen worden toegeleid door middel van een devotie naar het weet hebben van en instemmen
met enkele centrale geloofswaarheden en - waarden, naar een ijverig onderhouden van kerkelijkerichtlijnenbetreffende liturgie, sacramenten en moraal.
De propagandafidei-fancue kunnen we toespitsen naar de functie van kerkbinding die de Gerardusdevotie en -bedevaart duidelijk vervulde en vervult.
Het gaat hier niet alleen om voorstellingen en opvattingen, maar ook om
houding en concreet gedrag. Met name dit concrete gedrag beoogt het aanbod
te richten en daarvoor is Gerardus als gepresenteerd heiligheids-model een
middel. Met Gerardusverhalen biedt men een geheel van houding- en gedragsvoorbeelden en men zou kunnen spreken van het functioneren als "narratieve deugdenmoraal" (15). In dit verband zou men ook de term disciplinering kunnen gebruiken, al dient daarbij te worden vermeld, dat bedevaart
en devotie vrijwillige uitingen van geloof zijn (niet verplicht volgens kerkelijke wet) en dat derichtingwaarin mensen worden gestuurd in de loop van het
historisch verloop verandert. Anders gezegd: de effecten van een functie
blijven gedurende de tijd niet hetzelfde.
De Gerardusdevotie en -bedevaart functioneren ook als het scheppen van
een pastoraal werkterrein, een podium voor verkondiging, het samenbrengen
van veel mensen op dezelfde plaats en tijd. Ze zijn ook propaganda voor de
redemptoristen als congregatie, als groep in Wittern, als religieuze groep die
ook andere pastorale activiteiten onderneemt. De Gerardusdevotie gedijt op
de faam en kring van betrokkenen van de redemptoristen en versterkt deze
op zijn beurt. Samen met andere activiteiten functioneert de Gerardusdevotie
tevens als recruteringskanaal. Bedevaart en devotie vervullen ook een materiële functie: ze zorgen voor arbeidsplaatsen, brengen financiën in ten bate
van redemptoristen (en hun bestemmingen daarvoor) en horeca in de omgeving. De Gerardusdevotie vervulde en vervult (nu op een andere manier dan
vroeger) de functie van ondersteuning van pastoraal werk in missie-gebieden
door redemptoristen. Deze functie werkte zeker in de periode 1920-1960 ook
activerend in eigen groep.
De behoefte aan steun en troost in noodsituaties wordt door de opzet van
een pastoraal aanbod met bedevaart en devotie gekanaliseerd en gericht op
kerkelijke leer, officiële liturgie, sacramenten en morele ge- en verboden.
Bedevaart en devotie werken dus kanaliserend.
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Hoewel binnen de Gerardusdevotìe aspecten van de emancipatie-kerk
aanwezig zijn, te denken valt aan het fenomeen van de zélatrices, staat de
devotie als zodanig niet in functie van emancipatie van katholieken in maatschappelijk opzicht. Er is evenmin sprake van een herstel-beweging, zoals
elders aan het einde van de negentiende eeuw. De katholieke traditie is in
Wittern nagenoeg ononderbroken dominant. Het was hier niet nodig zich een
eigen plaats te bevechten in een confessioneel-gemengde samenleving (16).
Continuïteit van de traditie en verdere uitgroei daarvan zijn waarden in functie waarvan de Gerardusdevotìe staat.
Binnen het geloofsleven en de organisatie daarvan in katholiek Nederland
inde periode 1920-1960 was sprake van cumulaties: in velerlei vormen verkondigde en deed men hetzelfde. De Gerardusdevotìe past in dit beeld, versterkt het en biedt tegelijkertijd een zekere eigen groepsidentiteit binnen het
totaal van katholicisme. Tevens versterkte het aanbod de grenzen tussen
katholiciteit en andere levensovertuigingen of later ook de grenzen tussen
verschillende gradaties van katholiek-zijn: lauw, plichtsgetrouw of ijverig.
Na 1965, toen in de rooms- katholieke kerk de waardering voor devotie en
bedevaart in het algemeen veranderde, bleef de Gerardusdevotìe de functie
vervullen van het bevestigen van een groepsidentiteit in het voortzetten van
vertrouwde vormen en tradities. Met name na 1965 vormden de devotie en
bedevaart ook belangrijke identiteitsfactoren voor de kloostercommuniteit,
die andere gezichtsbepalende activiteiten zag wegvallen.
Tegelijk met het vasthouden aan een traditionele identiteit gaf de Gerardusdevotìe ook een mogelijkheid om mensen mee te voeren in een geleidelijke verandering van geloven en geloofsexpressie. Tranformarle en confirmatie
wisselen elkaar af in het ontwikkelingsproces van het pastoraat in het kader
van de Gerardusdevotìe (17). De devotie en bedevaart vervulden daarbij een
aanvullende functie ten opzichte van kerkelijke participatie in de eigen parochie. We kunnen zeggen dat het pastorale aanbod in Wittem een alternatief
verschafte aan gelovigen die zich niet thuis voelen in een gegroeide werkgroepen-parochie waar leken taken en verantwoordelijkheden op zich nemen.
Inhoudelijk vervulde en vervult de Gerardusdevotìe de functie van het bieden
van een context waarin bepaalde geloofsopvattingen en -uitingen vanzelfsprekendheid bezitten en waarin vanuit een harmonie-model polarisatie wordt
vermeden.
Vanuit deelnemers gezien geeft de Gerardusbedevaart de mogelijkheid
tot een religieus ingevulde ontspannende onderbreking van het dagelijkse
leven, relatief goedkoop en beperkt qua tijdsinvestering en derhalve een alternatief voor lange, dure en verre bedevaarttochten.
Voor de omgeving is het kloostercomplex een gezichtsbepalende factor
die toerisme en recreatie stimuleert. Op zijn beurt profiteert het kloostercomplex weer van andere bezienswaardigheden in de regio. Als geheel vervult
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bet kloostercomplex met zijn ligging tussen heuvels en met een grote kloostertuin eenrepresentatieve functie: natuurschoonheid en Gods nabijheid worden hier symbolisch ervaarbaar.
De Gerardusdevotie functioneert niet als gemeenschapsvormend project
voor de lokale bevolking van Wittem (18). De organisatie is bijna geheel in
handen van de redemptoristen en tussen de verschillende pastorale werkvelden (rectoraat, regio, bedevaart) brengt men scheidingen aan in personeel en
tijd. De laatste jaren is er enige verandering. Inwoners van het rectoraat worden betrokken bij opvang van religieuze toeristen (denken we aan de bezoekers van de Kerkepad-route in 1984) en ook enigszins bij de pastorale verzorging van bedevaartgroepen.
We willen onderstrepen dat meerdere functies tegelijkertijd kunnen bestaan en dat het gewicht van functies in de loop van de ontwikkeling verandert. Evenzeer is dit het geval bij effecten en beoogde doelen. Veelal worden
meerdere doelen tegelijkertijd nagestreefd en sluit het ene doel, bijvoorbeeld
kerkbinding, het andere, bijvoorbeeld steun en troost, niet uit. De vraag naar
functies is in het voorgaande boven-individueel gesteld. Allerlei mogelijke
individuele motieven en doelen van organisatoren en deelnemers zijn in een
breder formeel functioneel kader geplaatst.
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NABESCHOUWING
Pastoraat en bedevaart.
Actueel pastoraal beleid en toekomstmogelijkheden

Inleiding
In deze Nabeschouwing richten we ons op het derde onderdeel van de drieledige centrale vraagstelling van ons onderzoek, namelijk: welke suggesties
en aanbevelingen zijn op basis van dit onderzoek te doen met betrekking tot
pastoraal beleid en pastoraalliturgische praktijk in dit bedevaartoord.
De actuele situatie te Wittem draagt in vele opzichten sporen van het
verleden. Geografische ligging en gebouwen zijn massieve gegevens, hoewel
niet onveranderlijk. De aanwezigheid van een kloostercommuniteit van de
redemptoristen en de komst van verschillende categorieën bezoekende gelovigen zijn eveneens historisch gegroeide gegevenheden, die de eigenheid van
dit bedevaartoord en dit devotioneel centrum in belangrijke mate meebepalen.
Er zijn tevens meer tijdgebonden en sneller veranderende factoren, die hun
functie vervulden in het wordingsproces van Gerardusdevotie en bedevaart
naar Wittem, maar die op een gegeven moment van ondergeschikt belang
werden of uit de pastorale praktijk verdwenen. Hun plaats bleef leeg of werd
overgenomen door andere materialen, duidingen, belevingsmogelijkheden
en handelingen.
In dit samenspel van duurzame en flexibele factoren staat pastoraal beleid
voor de opgave zinvol pastoraat in het heden gericht op een toekomst mogelijk te maken. Inzicht in het historische wordingsproces naar organisatorische
en inhoudelijke aspecten kan daarbij behulpzaam zijn, maar vormt op zichzelf
niet voldoende materiaal voor de opzet van pastoraal beleid. Indien men de
keuze maakt voor een beleid dat mede op de deelnemende gelovigen is gericht, dan is tevens inzicht vereist in de samenstelling, behoeften en opvattingen van het gedifferentieerde bezoekerspubliek. In het licht van een toekomstgerichte visie zal pastoraal beleid de historisch gegroeide situatie beoordelen
en aangeven welke ontwikkelingen men positief of negatief duidt. Theologische keuzes zullen worden vertaald in doelstellingen, verwerven en hanteren
van middelen, inzet van personen, het maken van een tijdsplanning met momenten van evaluatie. Dit proces zal men steeds opnieuw hernemen en het
geheel vormt een dynamisch samenspel. Explicitering van de fasen in dit
proces maakt het mede mogelijk het veranderingsproces bewust te beïnvloeden ( 1). In deze nabeschouwing kunnen we slechts een gedeelte van de momenten in het pastorale beleidsvormingsproces voor pastoraat en bedevaart
te Wittem expliciteren en van reflecties voorzien. We spitsen deze beschouwing toe op de verkenning van de bijdrage die het verworven inzicht in de
organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen kan leveren aan actueel en
toekomstgericht pastoraal beleid in deze lokatie.
Naast historische kennis dienen zich hiervoor ook andere bouwstenen aan,
die in het voorgaande niet voldoende zijn aangegeven. Terwijl het onderzoek
naar de pastorale praktijk te Wittem gaande was, ontwikkelde zich deze prak-
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tijk verder en vonden er belangrijke momenten van beleidsbepaling plaats.
Omwille van de betrokkenheid van pastoraaltheologische reflectie op een zich
voltrekkende pastorale praktijk is het nodig zoveel mogelijk aansluiting te
zoeken op de praktijk-evolutie en pastorale beleidsontwikkeling ter plaatse.
Aanbevelingen en vragen die we vanuit ons onderzoek formuleren, verwerven
daarmee een grotere praktische relevantie. De beperking tot het bedevaartoord
Wittem wordt in paragraaf 4 met name verlaten om vanuit verschillende invalshoeken vraagstukken van een bredere pastoraaltheologische en pastorale
relevantie te bespreken. De keuze voor de te bespreken thematieken wordt
gedragen door de wens bij te dragen aan vernieuwing van pastorale praktijk
en beleid. Toetsing van terminologie (die veelal ook waarderende interpretaties insluit, die de basis kunnen vormen voor een bepaald pastoraal beleid)
en analyse van de verklaringswaarde van gangbare interpretatie-modellen
met betrekking tot bedevaart markeren de overgang van case-study naar meer
algemene theorie-vorming (§§ 4.1 en 4.2). De ontwikkeling van het pastorale
aanbod is een resultaat en illustratie van de manier waarop het steeds terugkerende vraagstuk van traditie en vernieuwing in pastoraat wordt behandeld.
Met het oog op vernieuwing van beleid en praktijk is kennisname van de
manier waarop men in het verleden omging met traditiebehoud en vernieuwing, continuïteit en/in verandering leerzaam. Op dit punt kunnen we slechts
voor de praktijk te Wittem concrete suggesties aanbieden, immers elk bedevaartoord heeft zijn eigen geschiedenis van constanten en veranderingen
(§4.3). Kenmerkend voor de inhoudelijke mechanismen van pastoraat in het
kader van devotie en bedevaart is de wijze waarop een heiligheidsmodel
functioneert. Met het oog op vernieuwing is het van belang de grenzen en
mogelijkheden van het in deze context gepresenteerde (pluriform beleefde)
heiligheidsmodel te verkennen (§ 4.4). De algemene pastoraaltheologische
visie die ten grondslag ligt aan en wordt bijgesteld door een zich ontwikkelend pastoraal beleid en concreet aanbod te Wittem, stond en staat niet op
zichzelf, maar is gerelateerd aan officieel-kerkelijke opvattingen en beleid
aangaande volksreligiositeit in zijn algemeenheid en bedevaart en devotie
in het bijzonder. Indien we nu willen bijdragen aan een vernieuwing van
beleid en praktijk van pastoraat en bedevaart, dan dienen we deze relaties
tussen lokale visie te Wittem en officieel-kerkelijke opvattingen te verhelderen en tot slot aan te geven in welkerichtingwe een pastoraaltheologische
verantwoording van onze aanbevelingen en suggesties voor een vernieuwing
van beleid en praktijk zoeken (§ 4.5). Aan de complexiteit van pastoraat en
bedevaart, pastoraal beleid en pastorale praktijk in zijn algemeenheid doen
we met de keuze van juist deze reflecüe-themata niet volledig recht. Er blijven vele kwesties onbesproken. We menen echter dat we met onze keuze de
vraagstukken, die zich met name in en vanuit het onderzoek naar het pastorale
aanbod te Wittem en de vernieuwing van beleid en praktijk prominent aandie-
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nen, zodanig behandelen, dat er een raamwerk ontstaat waarbinnen gedetailleerde praktische en theologische vragen aan pastoraat en bedevaart te Wit
tem kunnen worden geformuleerd en beantwoord. De verschuiving van een
meer op handelingsmodellen gerichte naar een meer op normatieve verantwoording gerichte pastoraaltheologische benadering is inherent aan de diversiteit van de behandelde vraagstukken.
De opbouw van deze nabeschouwing is als volgt. Eerst geven we een
beknopte samenvatting van de lijnen vanuit het verleden die manifest doorwerken in het heden te Wittem en waartoe pastoraal beleid zich dient te verhouden (§ 1). We bieden een overzicht aan van de actuele beleidskeuzen en
-voornemens te Wittem, zoals deze blijken uit enkele toegankelijke notities
en documenten van bestuurlijke organen van de redemptoristen, die de pastorale verantwoordelijkheid voor dit centrum dragen. Bij dit overzicht voegen
we reeds enkele vragen (§ 2). Vervolgens formuleren we aanbevelingen en
vragen vanuit het onderzoek naar pastoraat en bedevaart in historisch perspectief. We gaan daarbij gedetailleerd in op pastoraal-liturgische aspecten aansluitend aan de analyse van liturgische materialen en het pastorale aanbod
als geheel. Deze aanbevelingen en vragen willen een bijdrage zijn aan de
verdere ontwikkeling van de pastorale praktijk en het pastorale beleid te Wittem. We bundelen deze aanbevelingen in twee centrale suggesties, die aangeven welke theologische keuzen wij maken (§ 3). Na deze reflecties en aanbevelingen, die weliswaar op de situatie in Wittem zijn toegespitst maar bredere
relevantie hebben, stellen we vijf vraagstukken aan de orde, die van een breder pastoraaltheologisch belang zijn (§ 4). We sluiten deze nabeschouwing
af met een korte evaluatie van dit onderzoek en met een bundeling van voorstellen voor verder pastoraaltheologisch onderzoek naar pastoraat en bedevaart (§ 5).

1.

Lijnen vanuit het verleden

Door de gehele geschiedenis van pastoraat en bedevaart te Wittem heen tot
en met de huidige situatie en de nabije toekomst staat de positie van de redemptoristen centraal. Klooster en kerkgebouw zijn hun eigendom. Wat er
pastoraal gezien in en vanuit Wittem gebeurt, werd en wordt door hen bepaald
en uitgevoerd. De Gerardusdevotie is door de redemptoristen hier geïntroduceerd, gestimuleerd, georganiseerd, voorzien van een pastoraal aanbod, van
pastoraal en administratief personeel, aangehaakt aan een netwerk van kerkelijke organisaties en pastorale werkterreinen.
Wittem als Gerardusoord is van een geheel andere orde dan bijvoorbeeld
Kevelaer, Scherpenheuvel, Banneux of Beauraing als Maria-oorden (2). De
door redemptoristen gestimuleerde verering van Peerke Donders heeft directe
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verbindingen met zijn geboorteplaats en met het gebied waar hij jaren heeft
gewerkt (3). Het door redemptoristen beheerde centrum van Onze Lieve
Vrouw in 't Zand kent een oorsprongslegende die verering aan deze lokatie
bindt (4). In wezen liggen de enige verbindingen tussen Gerardusdevoüe en
de plaats Wittem in de aanwezigheid van de redemptoristen en de traditie van
Gerardusdevoüe en bedevaart naar Wittem. Het Gerardusbeeld is een cultusbeeld en geen wonderbeeld met een lokale binding (5). In de loop van de tijd
hebben Gerardusvereerders de verbinding met de locatie Wittem wellicht ook
in andere elementen beleefd, maar voorgaand gegeven roept minstens de
vraag op of de actieve pastorale aanwezigheid van de redemptoristen een
onmisbare voorwaarde is voor het blijven bestaan van Gerardusdevoüe in
Wittem. Is Gerardus te zeer een congregatie-heilige, dat de verering niet buiten de actieve inbreng van redemptoristen kan? Wat de bezoekers betreft, is
het goed mogelijk dat de individuele devotie zal blijven bestaan (als daartoe
in Wittem de faciliteiten aanwezig blijven), maar de gemeenschappelijke
vormgeving aan die devotie en de verbinding met liturgie en verkondiging
lijken een pastorale organisatie te vragen, die dit draagt. Het sterke stempel
dat de redemptoristen steeds hebben gedrukt op de Gerardusdevotie, doet
vermoeden dat wisseling van pastorale verantwoordelijkheid ingrijpende
gevolgen heeft voor de wijze waarop deze devotie te Wittem voortleeft.
Het Gerardusbeeld draagt nauwelijks sporen van toeëigening door bezoekers, bijvoorbeeld door aankleding of versiering. Het zogeheten verdwenen beeld van de Wittemse Onze Lieve Vrouw droeg deze volkse toeëigening
wel en was tevens voorzien van talrijke ex-voto's. De ex-voto-praktijk is bij
het Gerardusbeeld zeer beperkt gebleven en lijkt te zijn gekanaliseerd in onder andere het meebrengen van een processie-kaars, het opsteken van kaarsen,
het offeren van geld, het doen van giften voor het missie-project, het bestellen
van missen en novenen uit dank en wellicht ook het kopen van devotionalia
en het nemen en houden van een abonnement op De Sint Gerardusklok. De
materiële, lichamelijke component van devotie lijkt in belangrijke mate afwezig of gekanaliseerd naar meer ideële doelen.
Vanaf het begin hebben de redemptoristen de Gerardusdevotie nauw
verbonden aan deelname aan liturgie en sacramenten. Dit gebeurde en gebeurt
in de organisatie van het pastoraat en in de inhoudelijke verkondiging via de
liturgische en devotie-ondersteunende schriftelijke materialen. Men richt zich
daarmee op gelovigen met een geregelde kerk-institutioneel gebonden geloofspraktijk en probeert deze geregelde gebondenheid te stimuleren, te bevestigen en te intensiveren. De Gerardusdevoüe is niet direct gericht op het
leggen van contacten met mensen die weinig actief bij de kerk waren betrokken, die er geheel buiten stonden of zich bewust van de kerk hadden afgekeerd. De omstreeks 1920 door de redemptoristen opgezette volksretraites
probeerden dit bewust wel (6).
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De toevloed van bezoekers werd in de jaren twintig beantwoord met de
opzet van een uitgebreid liturgisch, sacramenteel en schriftelijk-verkondigend
aanbod. Dit aanbod bestond vooral uit verveelvoudiging van dezelfde elementen en was uniform en collectief. Voor de uitbouw van het aanbod, zowel
liturgisch-sacramenteel als organisatorisch-administratief, deed men vooral
een beroep op eigen personeel: paters en broeders. Ook in het landelijke netwerk van bedevaartgroepen was en bleef het aandeel van redemptoristen van
groot belang. In enkele gevallen werd een bedevaartgroep begeleid door een
niet-redemptorist (pater of broeder van een andere orde of congregatie of in
een enkel geval door een seculier parochie-pastor). De geschiedenis geeft te
zien dat het aandeel van niet-redemptoristen in de geestelijke begeleiding
klein was en terugloopt. De "gaten" die er aldus vielen en vallen, werden en
worden door redemptoristen opgevuld. De verzorging van de Gerardusdevotie
was en is bijna geheel een zaak van redemptoristen.
Werving en propaganda vond in eerste instantie plaats binnen het netwerk
van contacten dat de redemptoristen hadden door de aanwezigheid van hun
kloosters en retraitehuizen en door pastorale activiteiten zoals: volksmissies,
parochieretraites, begeleiding van religieuze organisaties als de Aartsbroederschap van de Heilige Familie en vertakkingen daarvan. Zélatrices en contactpersonen hadden en hebben geen onderlinge verbindingen, maar zijn individueel verbonden aan de centrale organisatie en administratie te Wittem. Dragers van de bedevaartorganisatie hebben geen verbindingen buiten hun regio,
maar slechts onderling en direct met de organisatie te Wittem. Dit wervingsnetwerk van de redemptoristen is in dejaren zestig in snel tempo afgebrokkeld. Er zijn geen nieuwe kanalen voor in de plaats gekomen, als we afzien
van de affiches die er door zélatrices en contactpersonen in hun omgeving
worden verspreid, waarbij ze bij voorkeur ook in kerkportaals en parochiële
ruimten worden opgehangen. Bedevaartgroepen zijn zelden op parochiële
basis georganiseerd. Dit is door de redemptoristen niet gestimuleerd. De
betrokkenheid van parochie-pastores bij voorbereiding, begeleiding en nazorg
is nooit op grote schaal gepropageerd.
Vanaf 1920 zijn het pastoraat en de organisatie voor de Gerardusdevotie
en bedevaart naar Wittem opgezet als een apart werkterrein in Wittem, los
van andere activiteiten van de kloostercommuniteit. Hoofdtaken van het
klooster waren lange tijd: studentaat, deelname aan het verzorgen van parochieretraites, leveren van personeel voor de buitenlandse missies en pastorale
zorg voor het rectoraat. De pastorale zorg voor de Gerardusdevotie lag veelal
bij oudere paters (7). Juist in de periode toen meerdere gezichtsbepalende
taken van het klooster wegvielen, kwam de leiding van het pastoraat voor
de Gerardusdevotie in handen van een jongere pater. Inhoudelijke veranderingen zijn vooral in die periode, die ook maatschappelijk en kerkelijk vele
veranderingen te zien gaf, ingezet. Tot een integrale aanpak van de verschil-
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lende pastorale werkvelden in en vanuit Wittern kwam het niet De zorg voor
en de organisatie rond pastoraat in het rectoraat, de streekkerk in het weekend
en de bedevaartgroepen bleven gescheiden met eigen verantwoordelijken.
Toen het klooster te Wittem in de jaren zestig haar vroegere hoofdfunctie als
studentaat verloor en het werk van missies en retraites snel afnam, werd de
Gerardusdevotie beeldbepalend en een belangrijk werkterrein voor leden van
de communiteit Contacten onderhouden met busondernemingen en het opstellen van dagprogramma's voor bedevaartgroepen werden omstreeks 1970
taken voor de administratie, waardoor er nog meer centraal werd georganiseerd dan voorheen. Hoewel verschillende communiteitsleden bij de voorbereiding en uitvoering van liturgievieringen voor streekkerk en bedevaartgroepen waren betrokken, bleven het twee afzonderlijke pastorale werkterreinen
met eigen verantwoordelijken. Daar waar de verschillende pastorale werkterreinen met elkaar in botsing kwamen, werd door de pastorale leiding buiten
de bezoekersgeledingen om gezocht naar een harmonieuze oplossing. Tijden
van vieringen werden aangepast, andere locaties gezocht, bekeken welk personeel wanneer kon worden ingezet. De problemen die in de jaren zeventig
ontstonden door de komst van bedevaartgroepen terwijl een eucharistieviering
voor streekkerkbezoekers bezig was, werden op pragmatische wijze opgelost
door de pastorale leiding te Wittem zonder verder overleg met bezoekersgroepen. De eucharistieviering werd ingekort, hetgeen pastoraalUturgische vragen
opriep, en bedevaartgroepen werden verzocht op een later tijdstip aan te komen.
Uit de historische ontwikkeling blijkt dat het pastorale aanbod werd geënt
op de komst van georganiseerde bedevaartgroepen. De seizoensindeling, het
dagprogramma, de beschikbaar gestelde materialen als het pelgrimsboekje
en de activiteiten van de administratie en pastorale leiding waren en bleven
afgestemd op groepen, ook toen in dejaren zeventig en tachtig een merkbare
verschuiving optrad in het geheel van bezoekers.
Het geheel van elementen in het aanbod bleef over het algemeen gelijk
sinds de jaren dertig. Tot omstreeks 1965 bleef de broederschap een vast
element, maar blijkbaar kon dit zonder veel problemen wegvallen. Men probeerde niet om aan het lidmaatschap van de broederschap een andere, wellicht
meer actieve, betekenis te geven. Afgeschaft is de broederschap niet, maar
feitelijk functioneert ze niet meer wervend of als drager van de bedevaartorganisatie (die taak heeft ze ook nooit uitdrukkelijk gehad). De introductie
van het klankbeeld gebeurde door het bestaande museum om te vormen, maar
sporen van dat verleden bleven bewaard. Een nieuw element vormde de introductie van een missionair project en fondswerving. Maar ook hier kon men
aansluiten op de reeds bestaande praktijk van materiële ondersteuning van
het buitenlandse missiewerk van de redemptoristen. De opening van een
boekwinkel, begin jaren tachtig, voegde een nieuw element in het aanbod
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toe, maar ook daarvoor lagen er in het verleden meerdere aanknopingspunten:
het boekenstalletje bij de kerkdeur, de verkoop van boekjes door de administratie en aan de poort, de verkoop van boekjes tijdens parochieretraites en
in retraitehuizen.
Bezoekers zijn in de loop van de jaren gewend geraakt aan een kant en
klaar aanbod, waaraan men naar eigen keuze kan deelnemen. Liturgische
materialen, boekjes, jaarintenties, noveenintenties, een tijdschrift, verkoop
van devotionalia, bereikbaarheid per brief of telefoon, beschikbaarheid van
paters en broeders voor vieringen en daarvoor noodzakelijke werkzaamheden
vindt men voorgegeven. Voor weinig zaken doet men een beroep op de inzet
van bezoekers zelf.
In het aanbod heeft men zeker vanaf de jaren dertig steeds elementen opgenomen die waren toegespitst op geledingen binnen het bezoekerspubliek
(kinderen, jongeren, zieken, moeders) maar dit bleef ondergeschikt aan een
algemeen en collectief aanbod. De bijzonder aangesproken geledingen waren
vooral object van eenritueel,katechetisch aanbod of onderwerp van gebed.
Er werd geen categoriaal aanbod ontwikkeld waarbinnen bepaalde groepen
hun eigen aandeel konden leveren. Levensstaat (gehuwd of ongehuwd), leeftijd (kind, jong-volwassene, volwassene) en sexe waren de onderscheidingscriteria. Het gezin (en daarmee samenhangende situaties als huwelijk, opvoeding, echtscheiding, verlies van echtgenoot of echtgenote, ziekte van gezinsleden, toekomstperspectief van kinderen) vormde en vormt veelal de basis
waarop mensen worden aangesproken. Uit de beperkte kennisname van gebedsintenties van bezoekers blijkt dat deze hierop aansluiten.
Tot de lijnen uit het verleden die de huidige situatie meebepalen behoren
zeker ook de verschillende gebouwen, de wijze waarop deze met elkaar zijn
verbonden en het interieur van de verschillende cultusruimten. Ook de geografische ligging (in een dal en in een landelijke omgeving van kleine dorpen)
bepaalt mede het huidige en toekomstige functioneren. Een minder tastbare
lijn uit verleden wordt gevormd door de bekendheid en faam van de redemptoristen, die ze in Wittem en elders hebben opgebouwd mede vanwege hun
volksmissies en retraites. Deze faam speelt met name een rol voor oudere
gelovigen en voor redemptoristen zelf.
Niet al deze lijnen vormen onveranderbare grootheden, al dienen ze zich
wellicht massief aan vanuit het verleden. Actueel pastoraal beleid staat voor
de opgave te beslissen hoe men met deze gegevenheden wil omgaan met het
oog op de toekomst. In de hierna volgende schets van het actuele beleid van
de redemptoristen voor Wittem keren meerdere van de genoemde historisch
bepaalde gegevens terug en blijkt hoe men wil omgaan met deze factoren.
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2.

Actueel pastoraal beleid van de redemptoristen voor Wittem

Wat het verleden betreft beschikken we niet over pastorale beleidsplannen
of documenten die een samenhangend geheel van beleidsvoornemens en
-keuzen beschrijven. Of dergelijke plannen vroeger werden gemaakt? Uit de
analyse van organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen en materialen
hebben we achteraf kunnen vaststellen welke feitelijke uitwerkingen impliciet
of expliciet geformuleerd beleid kreeg. Het blijkt dat beleidsverschuivingen
veelal samenhingen met wisselingen van personen die verantwoordelijk waren voor het pastoraat rond devotie en bedevaart. Hieruit zou men kunnen
concluderen dat er geen lange termijn-beleid van de redemptoristen was, dat
los van concrete personen bestond. Dit is op zichzelf geen vreemde situatie.
Welke parochie beschikte in het verleden (of heden?) over een pastoraal beleidsplan, onafhankelijk van de concrete persoon van de pastor?
Achteraf bezien menen we het pastorale beleid te Wittem wat bedevaart
en devotie betreft te kunnen karakteriseren in termen als: initiëren, organiseren, stabiliseren, stimuleren, beschermen en corrigeren. Het corrigerende
element zien we telkens verschijnen in het benadrukken van bepaalde geloofsopvattingen tegenover minder gewenste praktijken en voorstellingen
en in het geleidelijk introduceren van nieuwe geloofsopvattingen. In een
artikel uit 1985 over de plaats van volksreligiositeit binnen de kerk werd het
corrigerende element door een van de leiding gevenden expliciet als pastorale
taak genoemd (8). Het geheel van de Gerardusdevotie zou men kunnen beschouwen als een pastoraal instrument en podium voor (veranderende) verkondiging (9).
In het beleid van de redemptoristen neemt het provinciale niveau een sleutelpositie in. Lokaal beleid lijkt minstens wat Nederland betreft steeds meer
bepaald door provinciale keuzes en de wisselwerking met algemeen, mondiaal beleid verloopt ook via een provinciaal geordende inbreng. De tijd van
generale directieven is voorbij. De overwegend lokaal vastgestelde koers lijkt
mede vanwege de terugloop van het ledental en de directe contactüjnen met
andere lokaties en provinciaal bestuur wat de Nederlandse situatie betreft tot
het verleden te behoren.
Juist in de fase waarin we ons onderzoek hebben verricht, zijn er belangrijke beleidsverschuivingen voor het pastoraat te Wittem ingezet. We geven
een kort overzicht van actuele beleidsplannen, gebaseerd op de beperkte documentatie, die ons ter beschikking staat. We voegen er enkele vragen aan
toe.
In 1979 gaf het Generale Kapittel van de redemptoristen (= hoogste beleidsorgaan) aan de provincies de opdracht om hun pastorale takenpakket kritisch
te bezien en te komen tot een prioriteitenkeuze. Visie-verandering en - vooral
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wat meerdere Europese landen betreft - terugloop van het aantal actieve leden
waren twee belangrijke drijfveren voor deze opdracht. In 1985 drong het
generaal bestuur opnieuw aan op een kritische bezinning op keuzes en taken,
met onder andere de vraag of men niet te snel het bestaande tot prioriteit had
benoemd en fundamentele bezinning uit de weg was gegaan (10).
Het Provinciale Kapittel in Nederland bevestigde in 1982 de pastorale
aanwezigheid van de redemptoristen te Wittern als prioriteit (11). Daarmee
koos men in principe voor een voorlopig blijvende beleidsmatige verantwoordelijkheid voor het pastoraat in en vanuit Wittern. Concrete invulling van
deze keuze was geboden. Er werd een Stuurgroep geformeerd die voortgang
en toekomstmogelijkheden diende te bestuderen en met concrete initiatieven
diende te stimuleren. Ter ondersteuning hiervan werd een pastoraal werker
part-time aangesteld. De verbindingslijnen naar de theologische faculteit en
de woongroep van redemptoristen te Heerlen en naar de pastorale zorg voor
rectoraat in het bedevaartoord Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond
worden mede behartigd in deze Stuurgroep. De formele positie van deze
Stuurgroep bleek enkele jaren later onhelder. Ook bestonden verschillen in
visie op voortgang van pastoraat te Wittern (12). De voortgaande vergrijzing
van de communiteit en de vermindering van personele bezetting voor de
bestaande taken stuwden zowel de drang tot behoud van het bestaande als
de bezinning op nieuwe mogelijkheden. In de analyse van de pastorale situatie maakte de Stuurgroep een onderscheid tussen verschillende werkterreinen:
rectoraat, bedevaart, streekkerk en overige regionale activiteiten, communiteit. Aanpassingen van het bestaande aanbod (pelgrimsboekje, klankbeeld,
kinderzegen, gebedsdiensten, zang tijdens weekendvieringen) en enkele nieuwe initiatieven (liturgisch beraad, Kerkbrief, Vasten- en Adventsoverwegingen) werden door leden van de Stuurgroep behartigd. Na een zestal jaren was
duidelijk dat de inbreng van deze Stuurgroep vanuit de beperkte positie onvoldoende bleef om daadwerkelijk tot een toekomstgericht beleid te komen.
De Provinciale Raad stelde in mei 1988 een onderzoeksgroep Wittern in, uit
leden van de congregatie, met als opdracht: "mogelijkheden te onderzoeken,
respectievelijk voorstellen te formuleren, die de toekomst van Wittem met
name als streekkerk voor langere tijd kunnen garanderen. De onderzoeksgroep kan zich daarbij oriënteren aan het dienstenpakket van een regionaal
pastoraal centrum - rekening houdend met de specifieke mogelijkheden van
kerk en klooster in Wittem. Bovendien zal de onderzoeksgroep voorwaarden
formuleren met betrekking tot de werk-, eventueel ook leefomstandigheden,
die nodig of gewenst zijn in het geheel van de planning" (13). De bespreking
van deze keuze tijdens het Provinciaal Kapittel in juni 1988 leverde de wens
op om bijzondere aandacht te schenken aan Wittem als bedevaartoord en aan
de liturgische functie van de streekkerk (14).
In 1988-'89 hield de onderzoeksgroep een brede peiling bij personen,
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groepen en organisaties in de regio naar de behoeften ten aanzien van kerk
en klooster te Wittern (15). Hieruit bleek dat men de aanwezigheid en bestaande activiteiten van de redemptoristen in en vanuit Wittem voor de regio
belangrijk vond. De oriëntatie op een dienstenpakket van een regionaal pastoraal centrum bleek wenselijk, maar diende - naar de mening van de respondenten - te worden aangevuld met het continueren van de bestaande functies.
De gastvrijheid en openheid werden gewaardeerd en er leefde de behoefte
aan meer contactmogelijkheden tussen communiteit en bezoekers. Sommige
gepeilde personen en organisaties onderstreepten de betekenis van de actieve
aanwezigheid van religieuzen in het bisdom Roermond.
Uit deze peiling en eigen inzichten concludeert de onderzoeksgroep dat
Wittem inderdaad pastorale prioriteit dient te zijn voor de redemptoristen.
Men stelt verder dat er één pastoraal plan dient te worden ontwikkeld, dat
vanuit een samenhangende visie bestaande en mogelijke nieuwe functies en
taken omvat. Om een en ander feitelijk te realiseren acht men het wenselijk
dat er een pastoraal team wordt gevormd, dat beleid en activiteiten coördineert. Pastoraat en communiteit worden beleidsmatig gescheiden. Met het
oog op een regionale dienstfunctie en een leefbare woonsituatie voor de communiteit concludeert men dat er bouwkundige aanpassingen nodig zijn. De
behoefte aan ontmoeting en voortzetting van bestaande functies roept de
vraag op naar informatie over de verschillende bezoekersgeledingen. Wat
de georganiseerde bedevaartgangers betren beschikt men over enige informatie (16). Van andere bezoekersgeledingen heeft men fragmentarische gegevens die berusten op persoonlijke indrukken en die nooit zijn getoetst.
In 1989 houdt men een Motivatie- en opinie-onderzoek onder de deelnemers aan liturgievieringen op een zondag buiten het seizoen van georganiseerde bedevaart (17). Men wil "zicht krijgen op de mogelijke differentiatie
in doelgroepen kerkgangers; dit gezien het beleidsuitgangspunt voor het pastoraat te Wittem: één pastoraal concept waarbinnen differentiaties mogelijk
zijn" (18). Varianten in motieven van regelmatige kerkbezoekers te Wittem
wil men op het spoor komen.
In een weekend houdt men na alle vieringen open interviews met ongeveer 410 personen van de in het totaal 2277 deelnemers aan vieringen. De leeftijdsopbouw van de
geïnterviewden acht men representatief voor de "doorsnee kerkganger in Wittem".
De man-vrouw-verhouding acht men enigszins vertekend: teveel geïnterviewde mannen. Meer dan 90 % van de bezoekers woont in Zuid-Limburg. Dit bevestigt de mening dat er sprake is van een regionale liturgische functie. Ruim 70 % neemt elk
weekend of meer dan eenmaal per maand deel aan een liturgieviering te Wittem.
Voor zo'n 40 % van deze groep geldt dat ze geen vaste bezoekers zijn van liturgievieringen in de parochie waar ze wonen. Meer dan de helft van de geregelde bezoekers
van Wittem neemt dus ook regelmatig deel aan liturgievieringen in de eigen parochie.
In het interview is een open vraag opgenomen naar de motieven voor een bezoek
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aan Wittern en deelname aan vieringen. Achteraf rubriceert men deze motieven in
acht - niet strikt gescheiden - blokken. Ruim 30% noemt devotionele motieven op
de eerste plaats. Ruim 23% noemt inhoudelijke motieven, waaruit waardering blijkt
voor de wijze van lïturgievieren en de inhoud van de verkondiging. Ongeveer 20%
noemt gevoelsmotieven als sfeer en vertrouwdheid. Voor het overige maakt men een
onderscheid tussen pragmatische motieven (tijden, parkeergelegenheid), sociale
motieven (bezoek in familie- of verwantenverband, volle kerk), recreatieve motieven
(dagje uit, combinatie van viering met wandelen in de omgeving of andere ontspanning) en behoren tot het rectoraat Wittern (deelname aan zondagsviering). Uit deze
cijfers blijkt dat er een belangrijke verstrengeling is tussen Gerardusvereerders en
streekkerkbezoekers. In sommige gevallen blijkt er sprake van een significante koppeling tussen motieven en deelname aan bepaalde vieringen. Inhoudelijke motieven
vallen op bij bezoekers van de vieringen op zaterdag- en zondagavond. Gevoelsmotieven vallen op bij deelnemers aan de hoogmis.
Op grond van de bevindingen uit deze onderzoeken en eigen visies en keuzen
stelt het provinciaal bestuur voor kerk en klooster te Wittern een plan op ( 19).
In juli 1989 keurt het Provinciaal Kapittel dit plan goed (20). Begin 1990 zet
het bestuur de hoofdlijnen nog eens bij elkaar in een Werkplan (21). Ondertussen zijn twee jongere redemptoristen (part-time) vrijgesteld voor het uitwerken van het gekozen beleid. Zij vormen het start-team en hebben enkele
andere redemptoristen om zich heen die mee het concrete beleid bepalen.
Het Werkplan beschrijft vier beleidslijnen voor de nabije toekomst. Er
dient een pastoraal team te worden gevormd van minimaal drie personen,
waarbij men als derde persoon ter completering van het start-team zoekt naar
een pastoraal werk(st)er. Het pastoraal-liturgische aanbod dient te worden
voortgezet. Men wil de betrokkenheid van leken-gelovigen (bezoekers) daarbij stimuleren in een goede communicatie. Redenen hiervoor zijn primair
pastoraaltheologisch van aard. De afname en te verwachten snelle verdere
afname van priestervoorgangers spelen daarbij ook een belangrijke rol. Onder
de noemer pastoraal-liturgisch aanbod rangschikt men behalve de streekkerk
ook bedevaart en rectoraat. Men wil "het bedevaartsgebeuren in en naar Wittern een geïntegreerd onderdeel" doen worden van het gehele pastorale beleid
(22). Met de behoeften van kerkgangers wil men zorgvuldig omgaan. Er
spreekt een positieve waardering uit voor geloofsuitingen in de vorm van
bedevaart en devotie. De pastorale zorg voor het rectoraat - hier vooral het
pastoraal-liturgische aspect - wil men voortzetten. Een derde beleidslijn betreft het bieden van ondersteuning aan groepen en individuele personen, die
een beroep doen op Wittern. Persoonlijk gebed en gesprek en het aanbieden
van informatie- en gespreksbijeenkomsten zijn concretiseringen van deze
zorg. De vierde beleidslijn betreft het uitbouwen van een aanbod van vorming
en bezinning. "Waar bewegingen, verenigingen en instanties een beroep doen
op Wittem om vanuit die pastorale deskundigheid en spiritualiteit een bijdra-
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ge te leveren in kursussen en bezinningsavonden, zal het pastorale team daar
in principe positief tegenover staan" (23). Men kiest hierin geen afwachtende
houding. "Een aanbod van vorming en begeleiding mag ook mede voortkomen uit de eigen zending van de Redemptoristen als missionaire congregatie;
bizonder mag dan ook de steun van Wittem worden verwacht waar gelovigen
hun verantwoordelijkheid gestalte willen geven ten aanzien van de Derde
Wereld en andere ontwikkelingen op mondiaal niveau" (24).
In de Voortgangsnota uit 1990, waarin de recente ontwikkelingen zijn
beschreven, geeft het start-team aan waarom men zich vooralsnog niet richt
op de pastorale zorg voor bedevaart, individuele bezoekers en het rectoraat
(25). "Inhoud en vorm van wat in Wittem aan de pelgrims wordt geboden
ligt evenwel nog in handen van hen die dit van oudsher doen: enerzijds omdat
hier nog niet de dringende vraag naar overname ligt, anderzijds omdat de
opbouw van een toekomstgericht beleid in Wittem niet op alle fronten in
hetzelfde tempo gestalte kan krijgen" (26). De pastorale zorg voor het rectoraat staat op zichzelf en heeft slechts op liturgisch terrein enige verbinding
met streekkerk. Uit voorgaande stukken en deze nota blijkt dat men deze
scheiding van pastorale terreinen negatief waardeert en op langere termijn
tot verbindingen wil komen. Het start-team kiest voor een gefaseerde aanpak.
Eerst opbouw en uitbouw van regio-ondersteuning en activering van streekkerkbezoekers en in een later stadium bedevaart en rectoraat. De historisch
gegroeide gescheiden aanpak van de pastorale werkterreinen laat men bestaan.
In de loop van 1990 wordt het start-team aangevuld met twee pastoraal
werksters, die elk een part-time functie vervullen. De huishoudelijke staf van
het klooster wordt aangevuld. Men kondigt een bouwtechnisch onderzoek
aan met het oog op wenselijke verbouwingen vanwege leefbaarheid en werk.
De historisch gegeven lijnen van personeelsbezetting en gebouwen buigt men
om naar een gewenst toekomstig functioneren van het pastoraat.
Een belangrijke beleidslijn vormt het voortzetten van het pastoraal-liturgische aanbod. Voor interne meningsvorming in de kloostercommuniteit stelt
het pastorale team het paper Liturgische gastvrijheid en de extra vieringen
in Wittem op (27). De feitelijke praktijk is ruim en hangt sterk af van de keuzes die de individuele pastor-pater maakt. Men stelt de vraag of de veelheid
aan vieringen (door de week en in het weekend) en het ruime aanbod aan
sacramentenbediening een pastorale prioriteit dienen te zijn, en zo ja, op
welke manier deze dienstverlening ook in de nabije toekomst kan worden
voortgezet gezien ook de afname van het daarvoor beschikbare aantal paters.
Argumenten pro en contra die intern worden gehanteerd noemt men op. Vervolgens stelt men de vragen wat liturgische gastvrijheid eigenlijk is en welke
behoeften gelovigen blijken te hebben. Als opstap naar een concreet gezamenlijk beleid biedt men enkele suggesties aan. Het verwachtingspatroon
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bij gelovigen dat door een jarenlange mime praktijk en gewoonte is gegroeid
zou men niet zonder meer dienen te blijven beantwoorden met een kant en
klaar aanbod. Men wijst op beleid in naburige parochies en het collegiale
belang van onderlinge afstemming. Men wil dit beleid niet doorkruisen. Het
streven dient te zijn om vieringen en voorbereidingen daarop meer tot gemeenschapsactiviteiten te maken en individuele vragen voor gelegenheidsvieringen in die richting om te buigen. Het centrale argument voor een ruime
praktijk van gelegenheidsvieringen, namelijk de kans tot pastorale contacten
ook en wellicht juist met mensen die zich niet zo kerkbetrokken weten, verbindt men met de ervaring dat het ingaan hierop juist een vergroting van de
werkdruk zal gaan inhouden, "zolang de priester nog èn begeleider èn voorganger is" (28). In hoeverre deze beleidssuggesties inmiddels tot een concreet
veranderde pastorale praktijk hebben geleid, is me niet bekend. In hoeverre
het argument van contact met minder kerkbetrokkenen (of bedoelt men: parochie-betrokken?) werkelijk hout snijdt, is de vraag. Empirische gegevens over
de mensen die om gelegenheidsvieringen vragen, zijn in dit paper niet verstrekt. De verschillen in pastoraal beleid in de omringende parochies en de
romantiek van een kloosterkerk spelen wellicht ook een rol van betekenis
bij de vraag om gelegenheidsvieringen.
Voor een breder lezerspubliek (beperkt tot pastores en actief betrokkenen
bij pastoraat in Limburg) geeft een van de leden van het pastorale team in
september 1990 een korte beschrijving van de situatie en de beleidsvoornemens onder de titel Wittem - een nieuwe pastorale uitdaging (29). Hij sluit
aan op de eerder genoemde beleidskeuzes en -voornemens. Continuering
en vernieuwing van het pastoraal-liturgische aanbod noemt hij als eerste
aandachtsveld. Om ook in de toekomst een goed en eigentijds aanbod van
liturgische vieringen te garanderen in Wittem dienen voorwaarden daartoe
te worden vervuld. Afname van het aantal priester-voorgangers - vroeger
altijd in ruime mate aanwezig in Wittem - is te verwachten. Daarmee wordt
continuering van het bestaande aanbod een probleem. Deze situatie daagt uit
tot vernieuwing. "Er zullen wegen moeten worden gezocht om van een clericale paterskerk over te gaan naar een meer door leken gedragen kerk" (30).
Op den duur wil het pastorale team toewerken naar een integratie van de
verschillende pastorale werkterreinen en het overstijgen van het bestaande
gesegmenteerde pastoraat voor uiteenlopende bezoekersgroepen. "Een extra
uitdaging is het om het hele bedevaartsgebeuren in en naar Wittem, met zijn
heel eigen volksreligieuze trekken, een geïntegreerd onderdeel te doen zijn
van het totale pastorale beleid" (31). Als richtinggevende gedachte voor de
ontwikkeling van een samenhangend pastoraal beleid klinkt in dit artikel het
volgende: "Weimenen wij, Redemptoristen, dat we vanuit ons eigen charisma
als religieuzen, ons moeten blijven inzetten voor een open en hartelijke kerk,
waar mensen niet alleen worden getroost en bemoedigd, maar ook worden
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uitgedaagd om deze wereld meer Gods Rijk te doen worden door hun concrete inzet en engagement" (32).
Het pastorale team ontwikkelt gedachten over herinrichting en verbouwing van het klooster. Voor intern gesprek in de kring van redemptoristen
te Wittem stelt men het gesprekspaper Naca- een doelmatiger inrichting op
(33). Men kan de plannen niet baseren op een jarenlange gebruikservaring
als regionaal pastoraal centrum zoals bv. in het voormalige retraitehuis van
de redemptoristen te Zenderen. Dit gegeven maakt beleidsvisie en keuzes
voor de toekomst nog meer van belang. De wensen die het pastorale team
formuleert hebben vooral betrekking op het functioneren als regionaal pastoraal centrum. Daarnaast zijn er ook wensen ten aanzien van het functioneren
als streekkerk, bedevaartoord en huisvesting voor een ouderwordende communiteit. Woon- en werkruimtes wil men scheiden. Ontvangst- en ontmoetingsruimtes wil men concentreren. De toegang tot het klooster ziet men graag
ruimer. Verder heeft men behoefte aan kleinere ruimtes voor vieringen in
kleine kring, grotere ruimtes voor groepsbijeenkomsten, een grote ontvangstruimte en overnachtingsmogelijkheden voor bezoekers. Ten aanzien van de
momentele cultusruimten heeft men geen wensen, tenzij de creatie van een
ontvangstruimte voor de Gerarduskapel.
In zijn algemeenheid formuleert het pastorale team de beleidsdoelen nogmaals in het Programma 1991 -1992 van het Pastoraal Team klooster Wittem
(34). "Door eigentijdse vieringen en door een aanbod van vorming, bezinning
en ontmoeting hopen wij vanuit en samen met de kloostergemeenschap van
Wittem mee te werken aan een open en op de samenleving gericht christen-zijn" (35). Het team wil "vooral aandacht geven aan de maatschappeUjke
en gelovige emancipatie van mensen: dat zij hun geloof zó gaan beleven dat
het hen bemoedigt, maar hen ook inspireert om zelf vanuit de evangelische
boodschap bij te dragen aan de bevrijding en het welzijn van vergeten en
achtergestelde mensen" (36). In de vervolgens genoemde programma-elementen richt men zich expliciet op regionale ondersteuning en streekkerk. Een
vraag hierbij kan zijn of de genoemde beleidsdoelen ook van toepassing
(gaan) zijn - conform het streven naar een samenhangend pastoraal beleid
voor alle pastorale activiteiten - op pastoraat in het kader van bedevaart en
devotie, pastorale zorg voor het rectoraat en individuele bezoekers.
De Provinciale Raad van de redemptoristen in Nederland stelt in 1992
voor de komende jaren een beleidsconcept samen op basis van een reflectie
op de actuele situatie van de provincie. Het draagt de titel Kijkend in de spiegel (37). Men neemt de gekozen pastorale prioriteiten nogmaals onder de
loep en kijkt naar de (nabije) toekomstmogelijkheden. Dit beleidsconcept wil
alle leden aansporen tot betrokkenheid bij de ontwikkelingen en tot een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. De huizen van de redemptoristen
in Wittem en Heerlen worden in dit beleidsconcept in samenhang behandeld.
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De actuele (medio 1992) personele situatie (alleen van redemptoristen) wordt
vooraf vermeld. Voor het pastoraat in en vanuit Wittem beschikt men tevens
over twee pastoraal werksters, die beiden part-time in dienst zijn en enkele
beroepskrachten voor administratieve en andere ondersteunende werkzaamheden. Deze personele situatie laat al zien, dat het pastorale aanbod zoals dit
vanuit het verleden is gegroeid, binnen enkele jaren niet meer is te vervullen,
tenzij men ondersteuning krijgt van elders of nieuwe krachten aantrekt en
in dienst neemt.
Men noemt drie aandachtspunten voor de nabije toekomst: 1. concreet
gestalte geven aan Wittem als pastorale prioriteit; 2. herinrichting van het
gebouwencomplex met het oog op werk- en leerbehoeften; 3. het maken van
een keuze met betrekking tot het huis in Heerlen. Wittem is pastorale prioriteit volgens dit beleidsconcept omdat het een plaats is "waar de volksreligiositeit op verschillende manieren tot uitdrukking komt" en omdat er een traditie
is opgebouwd "van ondersteuning bij een authentieke kerkopbouw en geloofsbeleving in de regio en in het rectoraat dat aan onze (= redemptoristen)
zorg is toevertrouwd" (38). Het document beschouwt dit als twee aspecten
die tot pastorale zorg verplichten en men stelt dat het streven erop is gericht
"om tot een integrale aanpak van deze aandachtsvelden te komen" (39).
Elders in dit beleidsconcept wordt opgemerkt dat er "een diepgaande
reorganisatie moet worden doorgevoerd van taken en verantwoordelijkheden" . De provinciale raad is tevens van mening "dat de verdere ontwikkeling
van Wittem de inzet van eigen mensen in de komende jaren nodig blijft hebben" (40). Daarvoor vraagt men de eigen leden, nu (nog) niet bij het pastoraat
in en vanuit Wittem betrokken, om in de toekomst hun bijdrage te leveren.
In de lijn van het beleid van het Generaal Kapittel zal men ook niet- redemptoristen proberen te betrekken bij leven en werk van de congregatie.
Dit beleidsconcept voor de Nederlandse provincie start met verwijzingen
naar de aanbevelingen bij het thema van het Generaal Kapittel van 1985, dat
door het Generaal Kapittel van 1991 is bevestigd en verder uitgewerkt. Men
baseert zich dus op algemene beleidslijnen van de gehele congregatie en zoekt
naar concretiseringen in de eigen Nederlandse situatie. Het Kapittel van 1985
bouwde voort op de bezinning op en de aanbeveling tot pastorale prioriteitstelling, die door het Kapittel in 1979 als thema en opdracht waren geformuleerd. Het Kapittel van 1985 legt als programmatische lijn voor, de nadruk
te leggen "op de expliciete, profetische en bevrijdende verkondiging van de
Blijde Boodschap aan de armen" en men spreekt voor zichzelf de opdracht
uit zich "daarbij te laten ondervragen door de armen" (41). Deze tweeslag
vat men in redemptoristenkring samen in de Latijnse woorden "Evangelizare
pauperibus etapauperibus evangelizan" en ze bestaat uit een Bijbelverwijzing en een pastoraaltheologische keuze (42). In de Bijbelverwijzing legt men
tevens een directe lijn naar de bevrijdingstheologie, waar de "optie voor de
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armen" als basis wordt gehanteerd (43). De keuze uitgedrukt in "evangelizan"
leidt tot discussie over de theologische verantwoording en de relatie tot het
Schriftwoord. Deze keuze bedoelt in ieder geval de noodzaak van wederkerigheid en dialoog te onderstrepen en te voorkomen dat "evangelizare" eenzijdig
wordt verstaan. Het Generaal Kapittel van 1991 stelt in haar slotdocument
onder andere het volgende (aangehaald in het beleidsconcept van het provinciaal bestuur in Nederland): "wij vragen de Congregatie om dit thema (namelijk: pastorale prioriteitkeuze vanuit de tweeslag "evangelizare pauperibus
et a pauperibus evangelizari", h.e.) voort te zetten door de verdieping van
ons apostolisch gemeenschappelijk leven als een profetische kracht tot nieuwe
wegen van geïncarneerde zending. Om dit te bereiken staat ons de noodzaak
voor ogen om de nadruk te leggen op de samenhang tussen onze cultuurgebonden evangelie-verkondiging, ons gemeenschappelijk leven en onze spiritualiteit" (44).

Vragen en reflecties bij deze actuele beleidsvoornemens
Welke diagnose treffen we verspreid aan in deze beleidsstukken? Wat wil
men veranderen? Het blijkt dat men de scheiding tussen de pastorale werkterreinen negatief waardeert. Men wil tot integratie komen. Het gegeven dat het
pastoraat weinig wordt meegedragen door leken, met name bezoekers, en
wordt gedomineerd door paters en broeders, waardeert men eveneens negatief. Men wil toegroeien naar een meer door leken gedragen kerk. Door te
spreken van fasering maakt men duidelijk dat men het eigenlijk niet positief
vindt dat de pastorale zorg voor bedevaart voorlopig in handen blijft van
degenen die dat al geruime tijd beheren. Gaat het dan alleen om een gebrek
aan integratie in een pastoraal team of gebrek aan toekomstperspectief qua
personele bezetting? Of spreekt men impliciet ook uit dat men de inhoud van
die pastorale zorg wenst te verbeteren?
Duidelijk is de keuze voor een blijvende aanwezigheid van redemptoristen
te Wittern. Men beoordeelt het actieve aandeel van redemptoristen in het
pastoraat in en vanuit deze plaats als minstens voorlopige noodzaak. Duidelijk
is ook dat men kiest voor de voortzetting van de verantwoordelijkheid op
meerdere pastorale werkterreinen, zoals deze vanuit het verleden onder hun
verantwoordelijkheid zijn gegroeid. Door te verwijzen naar de verschillende
uitingen van volksreligiositeit die in Wittern ruimte krijgen, bevestigt men
de eigen historische verantwoordelijkheid voor het blijven bieden van deze
ruimte en het aanbieden van een pastorale zorg. In principe spreekt hieruit
een positieve benadering van volksreligiositeit. Onhelder blijft of men ook
een meer gedetailleerde beoordeling maakt van de verschillende volksreligieuze uitingen en in welkerichtingmen de pastorale zorg wil blijven aan-
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bieden. Wil men slechts garanderen dat er in Wittem ruimte blijft voor deze
uitingen of wil men ook actief mee richting geven aan de wijze waarop van
deze ruimte gebruik wordt gemaakt? In feite doet men dit laatste, door de
pastorale zorg voor bedevaart en devotie op de oude voet voort te zetten.
Deze beleidsmatige keuze wordt gemotiveerd door te wijzen op een noodzakelijke fasering vanwege de personele situatie. Er ligt ook de strategische
opvatting onder, dat een breed opgezet veranderingsproces onhanteerbare
weerstanden oproept en dat stapsgewijze verandering meer effect zal hebben.
Men creëert aldus een zekere spanning door tegelijk aan te geven dat men
naar een het gehele pastoraat omvattende beleid wil groeien, waarin sprake
is van een integratie van de verschillende pastorale terreinen met ruimte voor
gedifferentieerde aanpak, gezien de uiteenlopende bezoeksgeledingen met
hun eigen behoeften en mogelijkheden.
In mijn verdere suggesties ga ik ervan uit, dat een vernieuwende pastorale
aanpak, die is gericht op het terrein van bedevaart en devotie, in de huidige
situatie kansen voor integratie vergroot en bijdraagt tot kwaliteitsverbetering
van het gehele pastoraat in en vanuit dit centrum met een positieve uitstraling
naar andere plaatsen. Op dit punt zijn natuurlijk andere inschattingen mogelijk. In de beleidsdocumenten spreekt men deze aarzelend uit. Als men stelt
dat er een diepgaande reorganisatie van taken en verantwoordelijkheden nodig is, bedoelt men daarmee wellicht vooral datgene wat door leden van de
communiteit wordt gedaan. Over verantwoordelijkheid van bezoekersgeledingen spreekt men niet. Verwacht men dat integratie beter mogelijk zal zijn
door personele veranderingen? Verwacht men dat de organisatie van bedevaartgroepen een aflopende zaak is en dat alleen individuele bedevaart en
devotie overblijven? Men besluit in ieder geval niet tot het geven van nieuwe
impulsen aan het afkalvende bestand van georganiseerde bedevaartgroepen
en abonnees van het periodiek. Men kondigt geen initiatieven aan om opnieuw mensen te werven voor deelname aan bestaande of nieuwe bedevaartgroepen. Propaganda en werving blijven vermoedelijk voorlopig bestaan op
beperkte schaal en men kondigt daarin geen intensivering of/en verbreding
aan. Men hanteert het beleid van zorg voor de bestaande bezoekersgroep en
geen aanvullende stimulering van bedevaart en Gerardusdevoüe. Misschien
verwacht men, dat activering van gelovigen van rectoraat en streekkerk een
situatie schept, waarin het doorvoeren van veranderingen ten aanzien van
bedevaart en devotie meer kans op slagen maakt. De beleidsdocumenten laten
ons in het ongewisse over deze vragen. Men maakt de keuze om de bestaande
situatie van bedevaart en devotie voort te zetten, enigszins afwachtend hoe
zich deze zal ontwikkelen, en de meeste pastorale energie te steken in een
veranderingsproces op andere pastorale werkterreinen. Dit leidt ons tot de
veronderstelling dat men op die andere terreinen de meeste toekomstmogelijkheden ziet of/en de sterkste uitdaging voor pastorale inzet erkent. Tegen-
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over de positieve houding ten aanzien van uitingen van volksreligiositeit staat
een passief beleid: men lijkt deze uitingen en de deelname daaraan niet verder
te stimuleren. Vanaf de jaren zeventig is er min of meer sprake van een passief beleid op het punt van kwantitatieve deelname aan bedevaart en devotie.
In de decennia daarvoor voerde men een bewust activerend en wervend beleid.
De keuze van de redemptoristen als congregatie voor wederkerigheid en
dialoog zou men in Wittern concreet kunnen gaan uitwerken in een organisatie-structuur waarin beleidsverantwoordelijkheid mede gedragen gaat worden
door (vertegenwoordigers van) bezoekersgeledingen. De keuze om zich als
religieuzen te laten aanspreken op pastorale opties, verkondiging, spiritualiteit
en getuigenisgevend gemeenschappelijk leven, vraagt om een duidelijk podium waarop dit kan gebeuren.

3.

Reflecties, vragen en aanbevelingen

Vanuit inzicht in de formele en substantiële ontwikkeling van het pastoraat
in het kader van devotie en bedevaart komen we nu bij het formuleren van
vragen en aanbevelingen, waarbij we uiteraard willen aansluiten op het beleid
zoals dit momenteel wordt ontwikkeld te Wittern. We schenken daarbij aandacht aan inhoud en vormgeving van het lokale pastoraat en aan organisatie-aspecten in hun onderlinge samenhang. De reflecties, vragen en aanbevelingen zijn bepaald door de concrete situatie te Wittern. We menen echter dat
situaties in andere bedevaartoorden en in andere pastorale contexten voldoende verwantschap vertonen, zodat hetgeen hierna wordt gezegd van breder
belang kan zijn.

3.1

Aanbevelingen ten aanzien van inhoud en vormgeving

Bij de inhoudelijke analyse van de gebruikte materialen hebben we geconstateerd dat er geleidelijke verschuivingen plaatsvonden. Het historisch perspectief relativeert de stelligheid waarmee bepaalde geloofsopvattingen werden
gepresenteerd. Een aantal traditionele voorstellingen werden van kanttekeningen voorzien en nieuwe visies werden geïntroduceerd. Met name na 1965
blijken traditionele en nieuwere visies tegelijkertijd voor te komen in de gebruikte materialen. De ongelijkheid die daarmee aan het licht treedt, draagt
trekken van ongelijktijdigheid. Het periodiek is een flexibel medium en loopt
voorop in het introduceren van nieuwe vragen en visies. Mondelinge prediking sloot hierbij vermoedelijk aan. De liturgische materialen die in boekjes
waren gebundeld, werden steeds pas na verloop van meerdere jaren aange-
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past. Deze vertraagde doorwerking verklaart ten dele de divergentie in het
geheel van de verkondiging. Zoals gezegd signaleren we deze divergentie
vooral na 1965 als opvattingen in beweging komen. De verschillen in visie
van de paters die bij het aanbod zijn betrokken, vormen eveneens een verklaringsfactor voor de divergentie. Het beleid lijkt erop gericht te zijn om oud
en nieuw naast elkaar in een zekere harmonie te doen bestaan (45). Van een
werkelijke gedachtenwisseling tussen oude en nieuwe opvattingen vinden
we weinig sporen in het periodiek. We bevinden ons dan op het nivo van de
pastoraal leidinggevenden. Of er met de verschillende bezoekersgeledingen
van gedachten is gewisseld over hun omgang met vertrouwde en nieuwe opvattingen, kunnen we uit het gehanteerde bronnenmateriaal niet opmaken.
Voor het actuele pastoraat leidt dit gegeven ons tot twee aanbevelingen. Ten
eerste lijkt het ons zinvol te streven naar een meer consistente verkondiging.
Ten tweede lijkt het ons zinvol om de gedachtenwisseling over meer traditionele en nieuwere visies te voeren op het niveau van leidinggevenden en zeker
ook met bezoekersgeledingen. We werken deze aanbevelingen verder uit.
Meer in details tredend wijzen we op de spanning tussen de nadruk op bijbellezing
in het periodiek en het beperkte bijbelgebruik in gebedsvieringen en boekjes. In de
voorgestelde keuze van bijbellezingen voor de eucharistie-viering beweegt men zich
in derichtingvan het liturgische jaar. De teksten van de votiefmis voor het Gerardusfeest spelen nog slechts een marginale rol. Gebruik van deze teksten op de feestdag roept spanningen op ten aanzien van de verkondiging tijdens de rest van het j aar.
Dit leidt ons tot de vraag of het vasthouden aan de votiefmis nog wel zinvol is. De
nadruk op bijbelse spiritualiteit staat ook op gespannen voet met de afwezigheid van
bijbellezingentijdensgebedsvieringen. Verder vragen we ons af of het accent op de
f eestpreek over Gerardus tijdens de tuinprocessie en het niet vermelden van de homilie als belangrijk onderdeel van de eucharistie-viering in het Pelgrimsboekje (uitgave
1986) in overeenstemming zijn te brengen met het streven naar meer bijbelsgevoed
geloven en de aansluiting aan het liturgische jaar. Tenslotte valt op dat de selectie
van bijbellezingen eenzijdig nieuwtestamentisch is. Behalve psalmteksten (in gezangen en als gebedstekst gehanteerd proprium van de votiefmis) treffen we nauwelijks
lezingen uit het Oude Testament aan. Ook hier ligt de vraag naar meer evenwicht.
Aan dit alles verbinden we de vraag of het wel zinvol en dienstig is om een beperkte
selectie van bijbellezingen te maken en te vermelden in een pelgrimsboekje, dat
minstens voor meerdere jaren de praktijk vastlegt. De wens tot een ruimer gebruik
van bijbellezingen en kennisname van een groter deel van de bijbel wordt hiermee
niet gediend.
Een andere spanning wordt geschapen door het vasthouden aan het Lof en de
(Sacraments-)processie met teksten en gezangen die een massieve en statische aanwezigheid van Christus in het eucharistische brood onderstrepen, terwijl men in het
periodiek en in de verkondiging tijdens de eucharistie-viering juist een breder en meer
dynamisch verstaan van Christus ' aanwezigheid probeert over te dragen en beleefbaar
te maken. Het Lof draagt qua beleving een katholiek verleden met zich mee, dat zich
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sterk afzette tegen reformatorische opvattingen. In tweeërlei opzicht dient zich derhalve de vraag aan of het Lof in zijn huidige vorm gehandhaafd dient te blijven. Indien
men wenst vast te houden aan een verering van het eucharistisch sacrament buiten
de eucharistie-viering, zouden in de keuze van lezingen, gebeden en gezangen openingen kunnen worden gemaakt naar een breder en meer dynamisch verstaan van
ccuahristie, dat tevens de mogelijkheid voor een oecumenisch gesprek vergroot
In dit verband merken we nog op, dat het opnemen van gezangen uit het repertoire
van parochiële weekendliturgie in Lof en processie mogelijkheden voor een eigen
gestaltegeving aan deze andersoortige vieringen onbenut laat. Tijdens het Lof blijft
men grotendeels bij de traditionele Latijnse hymnes, Maria-liederen en een devotioneel gezang tot Gerardus aan het einde. Voor de processie heeft men na het niet meer
opnemen van meerdere devotionele gezangen niet geput uit het Nederlandse repertoire van processie-gezangen, maar gezangen gekozen die als zelfstandig moment binnen een viering zijn geconcipieerd en niet geschikt zijn ter begeleiding van een (rituele) handeling.
Vanaf de jaren dertig heeft men vastgehouden aan drie typen van liturgie: eucharistieviering, gebedsdienst, Lof en processie. Het Pelgrimsboekje was aanvankelijk
volgens de dagorde voor groepen opgesteld en bevatte materiaal voor deze drie typen
liturgie. Later versoepelde men de indeling en materiaalkeuze van het boekje. Het
materiaal dat enkele jaren geleden is ontwikkeld voor verschillende soorten gebedsdiensten, is een stap in derichtingvan een meer pluriform liturgisch aanbod, waarin
tevens het bijbelgebruik is benadrukt. De ontwikkeling in derichtingvan een meer
pluriforme liturgie zou verder kunnen worden gestimuleerd. Daarbij valt ook te denken aan de diversiteit van de deelnemende gelovigen en hun eigen, actieve inbreng.
Een traditioneel element dat sinds de introductie van de Gerardusverering in 1893
is behouden, maar inhoudelijk aangepast, is de litanie. Deze behoort tot het gezamenlijk gebruikt liturgisch materiaal en tot de individuele gebedsmaterialen. Tot in 1965
bleef de inhoud van de litanie min of meer gelijkaardig; er waren slechts kleine varianten in de verschillende teksten. De verheven taal, de nadruk op Gerardus als wonderdoener en de impliciete morele normen bleven na 1965 steeds meer achterwege.
In de versie die men momenteel gebruikt, is alle nadruk op wonderdadigheid verdwenen en is ook de ampele beschrijving van Gerardus' deugdzaamheid tot een
minimum teruggebracht en voorzien van een aspect van groei. Na alle veranderingen
resulteert een litanie die wel over Gerardus gaat, maar die veel minder dan vroeger
exclusief tot hem is gericht Deze inhoudelijke verandering strookt met vernieuwde
theologische opvattingen over de plaats van heiligen en heiligenverering (46). Een
constant element in de litanie was en is de rij van beden waarin groepen mensen
volgens leeftijd en levensstaat ter sprake komen. Het gezin vormt hier het centrum
en perspectief waarbinnen men beden formuleert Door de litanie op deze manier
op te stellen bevestigt men de overtuiging dat het gezin de hoeksteen is van kerk en
maatschappij en speelt men in op de gezinsgebondenheid van geloofsuitingen. Mede
gezien de openingen die in gebedsintenties en jaarintenties worden gemaakt, kan de
vraag worden gesteld of de litanie-beden niet ook ruimer van perspectief zouden
mogen zijn. Consistentie van verkondiging is hiermee gebaat.
Jaarintenties voor de bedevaart groepen worden centraal vastgesteld door de leiding te Wittern. Zeker de laatste jaren is hierin een perspectiefvemiimüig aanwezig,
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die wellicht een correctie is op het beslotene van de gebedsintenties die door deelnemers zelf worden gemaakt en genoteerd. Ook voor de gebedsvieringen, de processie
en de reis zijn gebeden en gebedsintenties geselecteerd en aangeboden door de leiding
te Wittern. In sommige gevallen neemt men door de deelnemers zelf geformuleerde
intenties op in een gezamenlijke voorbede. Deze praktijk zou men verder kunnen
uitbreiden, waardoor een nauwere aansluiting wordt gevonden bij de ervaringen en
behoeften van deelnemers zelf. Het verruimen van het gebedsperspectief hoeft daarmee niet achterwege te worden gelaten.
Het centraal vaststellen van jaarintenties is weliswaar geen zaak die aan mensen
voorschrijft waarvoor ze moeten bidden, maar er is evenmin sprake van overleg met
groepen over de noemer waaronder ze biddend worden verenigd. De start van de
centraal vastgestelde jaarintenties ligt in de jaren vijftig, toen ook op organisatorisch
en pastoraal-inhoudelijk vlak een centraliseringstendens aanwezig was. In het kader
van het streven naar meer eigen inbreng van bezoekersgeledingen verdient het aanbeveling om het fenomeen jaar-intentie voor bedevaartgroepen aan een kritische bezinning te onderwerpen.
In de verschillende zegeningen is het onheil-afwerende aspect sterk aanwezig
en blijft het lofprijzende aspect onderbelicht. Bij de kinderzegening heeft men recent
een praktijk ontwikkeld waarin derituelezegening is ingebed in een gemeenschappelijke viering met bijbellezing. Deze aanzet zou wellicht ook voor de ziekenzegening
en zegening van voorwerpen ten nutte kunnen worden gemaakt De massaliteit bij
een collectieve voorwerpenzegening werkt een zekerritualismeen instrumenteel
verstaan van de zegenbede in de hand en leidt paradoxaal ook tot een spiritualisering.
Men raakt de concrete voorwerpen niet aan. De motieven van mensen met de aangeboden voorwerpen komen niet ter sprake. Tevens valt op dat het veelal devotionele
voorwerpen zijn die men zegent, en geen gebruiksvoorwerpen. De huidige praktijk
versterkt de opvatting dat een gezegende rozenkrans of kaars beter werkt en laat de
intenties van de gebruiker buiten beschouwing. Verder versterkt de praktijk de opvatting dat zegenen aan priesters zou zijn voorbehouden. De officiële liturgische boeken
bieden op dit punt meer mogelijkheden aan. We raken hiermee tevens aan de vraag
in hoeverre ambtelijke bemiddeling van het heilige een fudamentele notie is in de
opvattingen van clerici en leken-gelovigen. Enige spanning met het streven naar een
meer door leken zelf gedragen kerk en zelfbewust geloven is onmiskenbaar aanwezig.
Hier ligt een complex van voorstellingen en praktijken dat vraagt om uitleg, gesprek
en kritische bezinning op bedoeling en functie van zegeningen (47).
Een ander ritueel is de hantering van de processie-kaars die door bedevaartgroepen jaarlijks wordt meegebracht. In de huidige praktijk koppelt men deze kaars aan
het motief van de Paaskaars. De lichtsymboliek en de uitwendige vormgeving zijn
hier de verbindende elementen. Maar de processie-kaars is een offer-kaars ter inlossing van een gelofte of onderstreping van gezamenlijk of individueel gebed. De verbinding met de lichtsymboliek van de verrezen Heer of het licht op de levensweg
maakt een gekunstelde en theoretisch-bedachte indruk. Plaatsing van de processie-kaars bij de voorbede lijkt meer aan te sluiten op de eigen functie. Ziet men de
processie-kaars als een symbool van een bepaalde aanwezige bedevaartgroep, dan
kan men ze ook direct bij het begin van een gezamenlijke viering ontsteken.
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Als we het gezangrepertoire in zijn geheel en in de ontwikkeling bekijken, vallen
meerdere zaken op. Het repertoire was aanvankelijk opgezet voor gebruik tijdens
de processie, gebedsvieringen en na het Lof. Tevens putte men hieruit voor gezang
onderweg in georganiseerde groepsverband. Na ± 1965 ontwikkelde zich een praktijk
van volkszang in de eucharistieviering en daarvoor werd nieuw repertoire geschapen.
De traditionele devotieliederen maakten geleidelijk plaats voor deze nieuwe liturgische gezangen, die later ook werden gebruikttijdensde processie en in gebedsvieringen. Het aantal Nederlandse Sacraments-, Maria- en Gerardusgezangen nam sinds
1965 sterk af. In de pelgrimsboekjes werd dit gedeelte van het repertoire achteraan
geplaatst en steeds meer beperkt Handhaving nu van enkele traditionele devotieliederen draagt het gevaar in zich dat er een eenzijdige beeldvorming plaats vindt en dat
geloofsvoorstellingen in deze oudere gezangen niet accorderen met de verkondigingsinhouden van het vernieuwde deel van het repertoire. Zo heeft men bijvoorbeeld
slechts twee Gerardusgezangen in het repertoire gehandhaafd. Hierdoor worden de
daarin aanwezige eenzijdige voorstellingen van Gerardus en de overige geloofsvoorstellingen juist versterkt werkzaam, mede omdat men telkens op deze twee gezangen
teruggrijpt Men zou kunnen besluiten tot een radicale vernieuwing van het repertoire.
Dat kan op meerdere manieren. Wil men aansluiten bij de eigen traditie, bij de nog
steeds duidelijke devotionele motivatie van een aantal bezoekers en bij de theologisch
veranderde visie op de plaats van heiligen, dan zou men kunnen besluiten om juist
nieuwe Gerardus- en Maria-gezangen te laten vervaardigen en op te nemen in het
repertoire. Laat men gezangen tot Gerardus en Maria geheel weg, dan verdwijnt ook
op dít punt enige eigenheid van Wittern als devotioneel centrum en bedevaartoord
en miskent men de leegte die dit bij een deel van het bezoekende publiek teweeg zal
brengen. Door alleen af te schaffen zonder alternatieven kanaliseert en ontwikkelt
men aanwezige geloofsvoorstellingen niet, maar bevestigt men juist de traditionele
voorstellingen.
Verder doordenkend in de lijn van aanpassing aan het liturgische jaar valt te
pleiten vooreen breder gezangrepertoire dan hetgeen momenteel in het pelgrimsboekje en het vouwblaadje voor het Gerardusoctaaf wordt aangeboden. Dit biedt meer
mogelijkheden om aan te sluiten op lezingen en gebeden en gaat verabsolutering van
bepaalde formuleringen en voorstellingen tegen. We vragen ons af of het bieden van
een kleine selectie gezangen in het pelgrimsboekje wel zinvol is. Men zou kunnen
kiezen voor gebruik van een landelijk bekende gezangbundel met eventuele eigen
toevoegingen. Er valt uiteraard ook te denken aan het per groep en bezoek opnieuw
samenstellen van liturgische materialen en opname daarvan in een groeps- en bezoeksgebonden programma-boekje. Men blijft met het probleem van selectie zitten
als men zou besluiten tot het uitgeven van een meer omvangrijk boekje met bouwstenen voor liturgieviering en bezinning.
Een andere kwestie betreft de vorm en beoogde functie van gezangen. In het
momentele (en vroegere) repertoire overheerst de gesloten liedvorm, of men gebruikt
gezangen op die manier. Dit type gezangen vormt een eenheid op zichzelf en is weinig geschikt om een handeling te begeleiden of dialoog mogelijk te maken. Als men
een gesloten liedvorm gebruikt, staat de liturgische handeling stil. Hierbij komt dat
meerdere gezangen performatief van aard zijn: men voltrekt wat men zingt. Ze zijn
qua inhoud en vorm gesloten. Ze markeren bevestiging en zekerheid, neigen tot
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eenduidigheid en nodigen niet uit tot mentale beweging. Bij een verandering van het
gezangrepertoire zou men met deze gegevens rekening kunnen houden. We wijzen
ook op de jarenlange contrafactuur-praktijk en de daaruit volgende melodie-aimoede.
Een nieuwe tekst dichten op een bekende melodie heeft meerdere voordelen, zoals:
vertrouwdheid, snelle introductie en minstens uiterlijke voortzetting van een traditie.
Er zitten echter ook nadelen aan vast. Nieuwe teksten worden qua vorm en sfeer
ingeperkt door de reeds aanwezig melodie. Vroegere connotaties van de melodie
(oudere teksten en gebruik in een bepaalde setting) blijven doorklinken voor degenen
die deze ontwikkeling hebben meegemaakt en kunnen het inhoudelijk nieuwe van
een nieuwe tekst verhullen of gebruik bij voorbaat beperken. De groepsvormende
waarde van het samen instuderen van een nieuw gezang met de mogelijkheden om
inhoudelijke toelichting te geven krijgen geen ruimte. Een afgesloten melodiebestand
versterkt de neiging om in geloofsexpressies te sterk naar een (eerbiedwaardig of
geïdealiseerd) verleden te kijken en weinig naar hedendaagse expressie-vormen.
Voortgaan met een melodiebestand van de eerste helft van deze eeuw betekent wellicht ook dat het vooral de oudere bezoekers zijn wier geloofsbeleving wordt aangesproken. Bij de verandering van het repertoire zou men ook kunnen letten op gezangen, teksten en melodieën in hun samenhang, die niet alleen voor oudere gelovigen
herkenbaar zijn en aansluiten op hun ervaring en behoeften. Bij dit alles voegen we
nog de opmerking dat men voor bedevaartgroepen geen eigen repertoire had voor
de reis. Men putte uit het repertoire voor vieringen. Een nieuw repertoire zou ook
kunnen proberen te voorzien in een aantal reisgezangen, waardoor ook dit belangrijke
element van bedevaart meer aandacht en duiding krijgt
Het geheel van devotie-ondersteunende schriftelijke materialen levert eveneens
aanleiding tot vragen en suggesties. Men heeft steeds vastgehouden aan een drietal
soorten materialen: een periodiek, noveenboekjes en populaire hagiografie. De vorm
van noveenboekjes is door dejaren heen gelijk gebleven, terwijl de strekking ervan
in belangrijke mate is veranderd. De vormvan een noveenboekje versterkt de opvatting dat veelvuldig en met stijgende emotionele intensiteit bidden de kans op verhoring vergroot. De inhoud van het boekje uit 1970 zwakt deze opvatting in hoge mate
af, maar de vormgeving houdt die opvatting in stand. We vragen ons af of de veranderde visie op wat bidden is (minder instrumenteel en resultaatgericht), nog samen
kan gaan met het samenstellen en aanbieden van een noveenboekje, dat vanwege
vorm en opbouw juist een instrumentele en resultaatgerichte gebedspraktijk oproept.
Het instructieve gedeelte van het boekje uit 1970 (tot op heden in gebruik) staat op
gespannen voet met de gebedspraktijk die door materialen en vormgeving wordt
beoogd. Een ruimer opgezette handreiking voor gezamenlijk en individueel gebed,
gegoten in een duidelijk nieuwe vorm, doet wellicht meer recht aan een veranderende
gebedscultuur.
Het periodiek heeft sinds de start in 1920 weinig verandering gekend qua opzet
en vormgeving. Het was en is een verlengstuk van de verkondiging en de organisatie.
Hetgeen men aan geloofsvoorstellingen wil overdragen is in de loop van de jaren
ingrijpend veranderd. Steeds opnieuw echter wordt het levensverhaal van Gerardus
in passages verteld, becommentarieerd en geactualiseerd. Als de veronderstelling
klopt dat het lezersbestand gedurende geruime tijd gelijk blijft, in die zin dat er wei-
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nig nieuwe lezers bij komen, kunnen we de vraag stellen of er niet gestreefd mag
worden naar enige katechetische progressie.
Men zou het periodiek meer de functie van contactblad kunnen laten vervullen,
door een inbreng van lezers te stimuleren. Dat kan in de vorm van ingezonden brieven, mededelingen, artikelen etc. Dat zou ook kunnen door lezers en bezoekers te
betrekken bij de redactie. Een dergelijk veranderingsproces lijkt me vooral zinvol
als het wordt gecombineerd met een breed en diepgaand receptie-onderzoek. Waarom
is men op dit periodiek geabonneerd? Wie leest het? Wat leest men vooral en hoe
waardeert men dit? Wat mist men en waarover zou men graag (meer) worden geïnformeerd?
Vantijdtot tijd verschijnen er uitgaven die we tot de populaire hagiografie rekenen. We hebben gezien dat de productie hiervan afneemt en dat men bij voorkeur
een artikelenreeks uit het periodiek tot een boekje bundelt. Met dit materiaal poogt
men steeds weer om het leven van Gerardus bekend te maken en te houden. Tevens
draagt men telkens vanuit veranderde opvattingen en inzichten andere accenten aan
in Gerardus' leven en biedt men hem aan als een model van christelijk leven, dat
navolging verdient. Over de receptie van dit materiaal is niets bekend. Hebben Gerardusvereerders weet van de levensloop van hun vertrouwens-heilige? Welke passages
uit zijn leven en welke toepassingen daarvan op hun eigen leven zijn het sterkste
aanwezig? Koopt men populair hagiografische boekjes vooral als souvenir en teken
van verbondenheid met Gerardus en Wittern, of koopt men het ook uit de behoefte
om meer te weten te komen over het leven van Gerardus? Welke functies vervullen
deze boekjes feitelijk voor samenstellers, uitgevers en kopers?
Als we vooral letten op de inhouden van de gebruikte en aangeboden materialen,
dan vallen meerdere zaken op. De inhouden lopen in hun ontwikkeling in de pas met
of gaan enigszins vertraagd in dezelfderichtingals officiële kerkelijke standpunten
en hoofdlijnen in de ontwikkeling van theologisch denken. We komen geen originele
of/en sterk afwijkende visies tegen, al is de ruimte die men neemt om kritisch te staan
tegenover officieel-kerkelijke standpunten de laatste decennia beduidend groter dan
voordien. De inhoudelijke verkondiging in het kader van de Gerardusdevotie en
bedevaart naar Wittern vormt als het ware een bemiddeling (popularisering) van een
breed spectrum van geloofsopvattingen en theologische inzichten naar een breed
publiek. De omgekeerde beweging, namelijk het vertolken van ervaringen en belevingen van een brede groep gelovigen en het stellen van vragen aan officieel-kerkelijke
posities en theologische visies, herkennen we in het pastorale aanbod te Wittern
slechts incidenteel.
Als het pastoraal team maatschappelijke en gelovige emancipatie van mensen
wil dienen, en als men wil toewerken naar een integrale aanpak van het pastoraat,
dan is dienst aan de emancipatie van mensen ook een belangrijke taak in het kader
van bedevaart en devotie. Zijn de waarden en normen die in het huidige materiaal
voor bedevaart en devotie besloten liggen dienstbaar aan maatschappelijke en gelovige emancipatie? Is de inspiratie tot inzet voor achtergestelde mensen appelerend
verwoord in de verkondiging?
In deel 2 van deze studie is een poging ondernomen om uit meerdere
momenteel gebruikte materialen de centrale waarden en normen naar voren
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te halen. Het blijkt dat niet alle materialen naar hun waardenpatroon goed
bij elkaar passen. Het hemelgerichte van enkele oudere gezangen, het negatieve of passieve beeld van mens en wereld in sommige gezangen en gebeden,
het statische verstaan van Christus' aanwezigheid in het Lof en de processie,
het verstaan van geloof als een last die men door de levenswedstrijd heen
tegen zonde moet dragen in enkele lezingen, het gevaarbezwerende in zegeningen: deze waarden lijken ons niet dienstig aan maatschappelijke en gelovige emancipatie. In het voorstellingspatroon van God, Jezus, Heilige Geest
en Gerardus ligt veel nadruk op de liefdevolle nabijheid. Deze waarden liggen
steeds in de sfeer van interpersoonlijke relaties. Structurele dimensies,
machtsverschillen en conflicten tussen mensen blijven onderbelicht. Men kan
niet stellen dat de materialen een louter op individueel heil gericht geloven
versterken. Geregeld klinkt het appel om betoonde liefde en nabijheid ook
te vertalen in eigen inzet ten bate van andere mensen. De dimensies blijven
bepaald door directe relaties. Maatschappelijke emancipatie gaat echter een
stap verder. Als men gelovige emancipatie wil dienen, dan lijkt het zinvol
om met bezoekers in gesprek te geraken over de waarden en voorstellingen
die hen worden aangedragen.
Brengt de inhoudelijke verkondiging ook voldoende andere dimensies
van geloven en kerk-zijn onder de aandacht? Missionaire betrokkenheid zou
meer uit te bouwen zijn, waardoor niet alleen fondswerving geschiedt maar
ook bewustmaking meer aandacht krijgt. Het is interessant om te zien dat via
het project van De Sint Gerardusklok bepaalde ontwikkelingen van kerk en
maatschappij in de derde wereld worden ondersteund, terwijl men deze ontwikkelingen niet als vraag en mogelijkheid voor zichzelf herkent en verbindt
met maatschappelijke verhoudingen in Nederland. Ook de diakonale dimensie
van geloven en kerk-zijn zou verder uitgebouwd kunnen worden. Men kan
aandacht vragen voor diakonale inzet voor "vergeten en achtergestelde mensen" in de eigen woonomgeving. Structurele dimensies van individuele gebedsintenties kunnen aanleiding geven tot diakonale actie. De vele beden voor
zieken hebben mede het functioneren van gezondheidszorg en bezuinigingen
op dat vlak als samenlevingsdimensie. Beden vanwege eenzaamheid van
ouderen wijzen mede op politiek beleid dat een aantal ouderen in onze samenleving laat vereenzamen door te weinig financiële ruimte, huisvesting en zorg.
De individualiteit van gebedsintenties kan met respect worden benaderd door
ook expliciet collectieve probleemvelden te benoemen en de politieke dimensie ervan aan te duiden.
De aanbevelingen en vragen die we tot dusver hebben geformuleerd, zijn niet
exclusief bedoeld voor de lokale pastorale leiding. We zouden als centrale
suggestie met betrekking tot de verkondiging willen pleiten voor het op gang
brengen van een gelovige dialoog tussen pastores en bezoekers en tussen
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bezoekersgeledingen onderling. De analyses van materialen in deel 2 kunnen
dienen als basis voor een gelovig gesprek. Herkent men zich in de gesignaleerde geloofsvoorstellingen? Herkent men de beschreven ontwikkelingen
als deel van de eigen, individuele geloof sgeschiedenis? Hoe staat men tegenover de gepresenteerde voorstellingen in het aangeboden materiaal? Ook de
suggesties en vragen die we hebben geformuleerd, zien we graag functioneren
in een gesprek. Alvorens over te gaan tot vernieuwingen van vorm en inhoud
zouden pastores kunnen uitleggen waarom ze hier voorstander van zijn en
met bezoekersgeledingen in gesprek gaan over de herkenbaarheid van die
vernieuwingen. De associatieve verbinding van een bedevaartgroep of een
grote groep mensen die samenkomt in een bedevaartplaats met de bijbelse
beelden van Volk Gods en Exodus (48) kan worden bevraagd op zijn inhoudelijke waarde en appellerende betekenis.

32

Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie van het pastoraat

In nauwe relatie tot de vragen en opmerkingen die we hebben gemaakt over
vorm en inhoud, formuleren we vervolgens aanbevelingen waarin het organisatorische aspect op de voorgrond staat.
Het aangeboden dagprogramma is geënt op georganiseerde bedevaart groepen en is
voor al deze groepen gelijk. Dit dagprogramma is sinds dejaren dertig in grote lijnen
onveranderd gebleven. Dit alles kan erop wijzen dat men een structurering heeft
waarover iedereen tevreden is en die geen aanleiding tot verbetering geeft. Als het
aandeel van georganiseerde groepen afneemt, kan de vraag worden gesteld of een
uniform dagprogramma nog adequaat is. Voor individuele bezoekers is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij vieringen van de streekkerk of/en bedevaartgroepen.
Het dagprogramma begint - afgezien van de gebeden en gezangen tijdens de reis met een eucharistieviering. Dat is het eerste moment van gemeenschappelijkheid.
In het Pelgrimsboekje biedt men aan het einde van reis materiaal aan om zich voor
te bereiden op deze eucharistieviering in het uitspreken van een gebed om ontferming.
Zo benadrukt men de betekenis van de eucharistie als verzoening en blijven andere
betekenissen van de eucharistie (dankzegging, lofprijzing, onderlinge verbondenheid
in Christus, gemeenschap) onderbelicht. Uit liturgisch-dramatisch oogpunt lijkt de
start met een eucharistieviering, bron en hoogtepunt van liturgie, niet voor de hand
te liggen. Bij de aanvang van de reis is er veelal geen gezamenlijke viering van groepen en van een zending vanuit de parochie-gemeenschap is nooit sprake geweest in
de bedevaarttraditie naar Wittern. De eucharistieviering is in de huidige praktijk
veelal het eerste gemeenschapsconstituerende element Aan dit hoogtepunt gaat
weinig vooraf. Het is overigens de vraag of bezoekers de eucharistieviering als een
hoogtepunt van hun verblijf beleven. De behoefte van deelnemers aan bedevaartgroepen blijkt te zijn dat men eerst het individuele gebed bij Gerardus wil uitspreken en
het dagprogramma biedt daar weinig gelegenheid toe bij aankomst in Wittern. Deze
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bedenkingen leiden cms tot de suggestie om het dagprogramma te veranderen. Dat
heeft veel consequenties. Voor georganiseerde bedevaartgroepen zou men kunnen
bevorderen dat er een gezamenlijke viering voorafgaat aan de heenreis. Tevens zou
men bij aankomst in Wittem eerst ruime gelegenheid voor individueel gebed kunnen
bieden om later in een gezamenlijke viering bijeen te komen. Of deze gezamenlijke
viering ook een eucharistieviering moet zijn, zou ook een vraag ter overweging kunnen zijn. Bezoek aan Wittem op een zondag - en dat is de praktijk van de meeste
georganiseerde groepen - maakt een eucharistieviering voor de hand liggend.
De vulling van het verblijf te Wittem met meerdere gezamenlijke vieringen legt
sterke nadruk op liturgie en geeft weinig ruimte voor andere vormen van geloofsbeleving en bezinning. Mogelijkheden voor gesprekken met groepen zijn er weinig, zowel
wat tijd als ruimte betreft
Het huidige pastoraat biedt aan bezoekersgroepen een kant en klaar aanbod aan.
Eigen inbreng van groepen bij de samenstelling van hun bezoek en verblijf wordt
hierdoor niet gestimuleerd. Het jaarlijkse bezoek kan zeker voor routiniers een ritualistisch karakter krijgen. De eigen inbreng is beperkt tot keuzes of men wel of niet
meegaat, wel of niet deelneemt aan programma-onderdelen en welke gebeden en
intenties men uitspreekt. In tegenstelling tot de aanbeveling die A.Leysenrichttot
de pastorale leiding te Scherpenheuvel om een meer gericht aanbod te doen en groepen niet tezeer over te laten aan eigen vindingrijkheid (49), zou ik voor Wittem juist
willen pleiten voor een meer terughoudend aanbod en meer ruimte voor eigen invulling. De diversiteit van bezoekende groepen zou meer mogen blijken uit diversiteit
in de gestaltegeving aan een bedevaartbezoek. Eigen initiatief zou meer worden
uitgedaagd. Uiteraard vraagt dit proces begeleiding. De taak van pastorale leiding
zou in dit geval veel meer kunnen liggen bij het helpen in de voorbereiding van een
bezoek en de doorwerking daarvan dan in het verstrekken van een geheel pasklaar
liturgisch aanbod.
Mede vanwege de beschikbaarheid van pastores heeft zich in Wittem een praktijk
ontwikkeld waarin de actieve deelname van gelovigen aan vieringen beperkt is gebleven. De liturgische rolverdeling is veelal zodanig opgevat, dat paters, broeders en
geestelijk begeleiders van groepen bijna alle rollen vervulden. Dat de gehele gemeenschap de liturgie voltrekt zou kunnen worden onderstreept door het actieve aandeel
van deelnemende gelovigen zowel gezamenlijk als bij wijze van vertegenwoordiging
te vergroten. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden aanwezig of te scheppen. Leken-gelovigen zouden kunnen meewerken als lector/lectrice, cantor/cantrice, voorgang(st)er in gebed, as sis tent (e) bij collecte, communie-uitreiken, klaarmaken van
de tafel, het doen van mededelingen etc. Ook valt te denken aan het meewerken bij
het voorbereiden van een viering: de keuze van teksten, gebeden, gezangen, het meespreken bij preekvoorbereiding, het uitwerken van materialen die aan de overige
deelnemers ter hand worden gesteld. Lekengelovigen zouden ook voorgang(st)er
kunnen zijn in gebeds- of/en Schriftvieringen. Uiteraard vragen deze wijzen van
actieve deelname een proces van begeleiding en toerusting. Dit zou een taak van
pastorale begeleiding kunnen zijn. Geestelijke begeleiding van groepen zou hierin
een nieuwe en vernieuwende invulling kunnen krijgen, namelijk het stimuleren en
begeleiden van deelnemers aan bezoekende groepen om samen de liturgische invul-
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ling van het verblijf te Wittern te verzorgen. Deze taak zou overigens kunnen worden
uitgebreid tot het verzorgen van bezinning en viering tijdens de reis en eventuele
bijeenkomsten in de eigen regio doorheen het jaar.
Natuurlijk mag men niet van alle deelnemers verwachten en eisen dat ze actief
gaan meewerken aan de voorbereiding en uitvoering. De ruimte om deel te nemen
aan een door anderen opgesteld programma dient er zeker te blijven. Maar groepen
als geheel zou men kunnen laten groeien van verzorgd naar onderling verzorgend
pastoraat en naar een diakonale en missionaire betrokkenheid die over de grenzen
van de eigen groepen heenreikt Deze activering heeft ook betekenis voor kerkopbouw in brede zin, sluit aan op beleidslijnen in vele parochies en vormt ons inziens
een toenadering van bedevaartpastoraat naar andere pastorale werkterreinen in Wittern.
Het huidige pastorale aanbod en de wijze waarop het is georganiseerd geeft weinig ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. In het programma ontbreekt hiervoor de tijd. Men zal dus bewust tijd hiervoor dienen te creëren. Dat kan door reductie van het liturgische aanbod of/en door mogelijkheden voor een meerdaags verblijf
te scheppen. Deze laatste suggestie treffen we indirect (namelijk vooral bedoeld voor
bezinning, vorming en toerusting) aan in de beleidsvoornemens van het pastorale
team. Ontmoeting vraagt ook ruimten waar dit kan gebeuren. In de plannen van het
pastorale team zijn op dit punt enkele voornemens aanwezig. De presentie van pastores zal met name buiten liturgisch verband gericht intensiever dienen te zijn.
De bezoekers die buiten het actieve aanbod van liturgie en verkondiging om naar
Wittern komen en daar uiting geven aan hun individuele devotie, vallen buiten de
bestaande organisatorische verbanden van het pastoraat. Zij maken gebruik van de
toegankelijke (cultus-)raimten en kunnen op eigen verzoek informatie vragen of een
gesprek met een pastor houden. Het pastorale beleid is in deze passief. Het initiatief
tot contact legt men bij bezoekers en in enkele mogelijkheden tot contact is voorzien.
Zoals vermeld is er weinig inzicht in de samenstelling van deze bezoekersgeleiding
en in hun opvattingen, verwachtingen en behoeften. Of ze elders wel deelnemen aan
een geloofsgemeenschap, is niet bekend. Waarom ze in Wittern niet deelnemen aan
vieringen is evenmin bekend. Als er sprake is van een toegroei naar een samenhangend pastoraal beleid met een naar bezoekersgeledingen gedifferentieerde aanpak,
dan is het zinvol om oog te krijgen voor en bewust contact te zoeken met de vele
mensen die gepland of terloops een kort bezoek brengen. Indien men op termijn de
cultusmimten gedurende de gehele dag wil blijven openstellen, zullen daarvoor personele mogelijkheden moeten blijven. Als men bewust contact wil zoeken, vraagt dit
verdere personele inzet Gelovigen uit rectoraat, regio en streekkerk, die zich met
Wittem verbonden weten, zou men wellicht kunnen vragen om actief deel te nemen
aan deze uiting van gastvrijheid.
In het verleden liepen alle communicatie-lijnen via de centrale leiding en administratie in Wittem. Directe verbindingslijnen tussen de verschillende georganiseerde
bedevaartgroepen zijn niet gestimuleerd. Regionale organisatoren hadden met elkaar
nauwelijks contact, tenzij tijdens een op dezelfde zondag vallend bedevaartbezoek
aan Wittem. Teneinde de zelfstandige inbreng van groepen te versterken en toe te
werken naar een meer door leken gedragen kerk-zijn, lijkt het samenbrengen van
vertegenwoordigers van bedevaaitgroepen een belangrijke eerste stap. Voor pastoraal
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leidinggevenden is er regelmatig (jaarlijks?) overleg. Binnen stieekkeik en rectoraat
functioneert een liturgisch beraad. Voor bedevaartgroepen ontbreekt momenteel een
podium waar pastoraal beleid in samenspraak kan worden vastgesteld.
Op langere termijn valt ook te denken aan het scheppen van een overlegstructuur
waar vertegenwoordigers van de verschillende bezoekersgeledingen samen met pastorale leiding initiatieven ontwikkelen, die bijdragen aan het scheppen van een samenhangend pastoraal beleid voor alle pastorale activiteiten in en vanuit Wittern. Het
doorbreken van de scheidslijnen tussen de pastorale werkterreinen gebeurt dan niet
alleen op het niveau van pastoraal leidinggevenden, maar ook op dat van bezoekersgeledingen. Zeker op dit laatstgenoemde nivo zullen verschillen van geloofsopvattingen en - belevingen sterk aanwezig zijn. Pastoraat kan ertoe aanzetten om met elkaar
in gesprek te komen en van elkaar waardevolle elementen in de geloofsbeleving te
respecteren. Er kan op deze wijze een proces in gang worden gezet, waarin bezoekende gelovigen zich mede-verantwoordelijk weten voor het gehele pastoraat in en vanuit
Wittern.
In het huidige programma en de huidige organisatie zijn er geen eigen mogelijkheden voor kinderen en jongeren. Ze worden geacht mee te doen aan de geloofsuitingen van volwassenen of ze zijn object van gebed en zegening. Eigen vragen en voorstellingen van kinderen en jongeren komen slechts indirect - via de zorg van ouders
of inzichten van pastores - ter sprake. Men kan zeggen dat er weinig kinderen en
jongeren naar Wittern komen, maar het is ook waar dat er voor hen geen mogelijkheden zijn die op hun levenssituatie zijn afgestemd.
Het valt op dat zeker in bedevaartgroepen vrouwen de meerderheid vormen. In
de organisatie en uitvoering van het pastoraat echter zijn vrouwen veelal afwezig.
De traditionele rolpatronen vinden hierin hun weerspiegeling. Uit het oogpunt van
emancipatie zou kunnen worden getracht om de inbreng van vrouwen te vergroten
en speciale aandacht te besteden aan de eigen geloofsvragen en -belevingen van
vrouwen. Daarbij valt te bedenken dat dit vermoedelijk geen homogene groep is en
dat rolpatronen sterk verankerd zijn.
Met het oog op doorwerking van bedevaart en devotie en het scheppen of behouden van open communicatie-kanalen naar gelovigen die andere voorstellingen en
uitingen dragen, zou men kunnen zoeken naar structurele contacten met parochies
en gemeenschappen waarmee bezoekers van Wittern min of meer intensief zijn betrokken (50). In het verleden heeft men de relatie tussen bedevaart en parochie niet
actief gestimuleerd. Er lagen contacten via de activiteiten van redemptoristen, maar
bedevaart en devotie waren vooral aparte en aanvullende geloofsuitingen, die relatief
los van parochiële betrokkenheid existeerden. Als blijkt dat veel bezoekers van Wittern zich op enigerlei wijze bij een parochie betrokken weten (bijvoorbeeld door
geregelde deelname aan liturgie), dan liggen er aanknopingspunten om deze verschillende geloofsuitingen met elkaar te verbinden. Indien men in Wittern zou toewerken
naar een gelovig gesprek over geloofsvoorstellingen en naar een meer actieve betrokkenheid van bezoekers bij organisatie en uitvoering van pastoraat, kan dit in relatie
met parochies een ondersteuning zijn voor kerkopbouw. De beperkte mogelijkheden
tot gemeenschapsopbouw van bedevaartgangers en Gerardusvereerders in Wittem
(men komt er af en toe en men woont niet in de onmiddellijke nabijheid) kunnen
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aldus dienstig zijn aan kerkopbouw in breder verband. In het verlengde van deze suggestie om bedevaartplaats en pastoraat in de thuissituatie met elkaar te verbinden,
kunnen we erop wijzen dat er ook valt te denken aan contacten tussen verschillende
bedevaartplaatsen onderling. Uh onderzoeken blijkt dat " Wrttem-bezoekers" ooknaar
andere bedevaartplaatsen gaan. Zij verstaan deze plaatsen wellicht als aanvulling op
elkaar en op hun geloofsleven in de thuissituatie. In de verschillende bedevaartplaatsen treffen ze een ander pastoraal beleid aan. Voor zover mij bekend is er geen sprake
van enig overleg dat vergelijkbaar is met overlegstructuren van leidinggevenden van
bedevaartplaatsen en heiligdommen die in Frankrijk en Québec bestaan (31). In
hoeverre een dergelijk overleg tussen pastores van bijvoorbeeld Wittern, Maastricht,
Banneux, Scherpenheuvel en Kevelaer vruchtbaar zal zijn, valt te bezien. Uit de
beperkte kennis van het pastoraat in andere plaatsen constateren we slechts dat er
vermoedelijk grote verschillen bestaan in pastorale visie en praktijk.
De aanbevelingen met organisatorische aspecten komen samen in een centraal
punt, dat wordt gevormd door de overtuiging dat bezoekersgeledingen zelf
meer mede-dragers kunnen worden van het gehele pastoraat. Mede-verantwoordelijkheid dragen dient beleidsmatig te worden vertaald in een organisatie-structuur. Toegroeien naar een meer door leken gedragen kerk en ondersteunen van een maatschappelijke en gelovige emancipatie van mensen vraagt
om dialoog en om overlegorganen, waar beleid in gezamenlijkheid wordt
vastgesteld. De rol van pastorale leiding komt daarmee in een ander perspectief te staan. De vraag of en hoe men als redemptoristen verder invulling kan
geven aan de pastorale aanwezigheid in Wittern wordt daarmee ook gesteld
aan bezoekersgeledingen en in dialoog kan men zoeken naar werkbare antwoorden.

4.

Pastoraaltheologische reflectie op enkele vraagstukken van breder belang

In deze paragraaf gaan we in op vijf vragen, die we vanuit de studie van pastoraat en bedevaart te Wittern signaleren en die een bredere pastoraaltheologische relevantie hebben. Wat is te verstaan onder de noemer volksreligiositeit,
als we kennisnemen van het ontstaan, de ontwikkeling en de pastorale bejegening van de Gerardusdevotie? Welke gangbare interpretatie-modellen met
betrekking tot volksreligiositeit en bedevaart zijn verhelderend en worden
door de situatie te Wittem bevestigd? Welke vragen dienen zich aan als pastoraat in het kader van bedevaart probeert om traditiebehoud en inhoudelijke
vernieuwing van de verkondiging met elkaar in evenwicht te brengen? Welke
mogelijkheden en grenzen biedt een heiligheidsmodel zoals gepresenteerd
in Gerardus ter actualisering van belangrijke christelijke waarden en normen?
In hoeverre sluit het door het kerkelijk leergezag voorgestane pastorale beleid
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met betrekking tot volksreligiositeit en bedevaart aan bij het beleid dat in
Wittem is gevoerd en de beleidssuggesties die wij in deze nabeschouwing
hebben gefoimuleerd en hoe verhouden zich de visies van meerdere theologen hiertoe?

4.1

Wat te verstaan onder volksreligiositeit?

In het onderzoek naar bedevaart en Gerardusdevoüe te Wittem is als uitgangspunt gekozen, dat het hier gaat om een volksreligieuze uiting (52). Bedevaart
in zijn algemeenheid wordt als een van de in het oog springende volksreligieuze uitingen gezien, naast heiligenverering, processies, gebedsgenezing
etcetera (53). In de beleidsdocumenten van de redemptoristen hanteert men
eveneens de noemer volksreligieus voor meerdere in Wittem gangbare geloofsuitingen (54). In de algemene inleiding zijn meerdere termen en typeringen genoemd en is aangegeven vanuit welke benadering deze zijn gekozen
en welke bijzondere accenten ze willen onderstrepen. We gaan hier geen
hernieuwde terminologische discussie voeren, maar proberen toch iets nauwkeuriger in beeld te krijgen, waarover we het hebben, als de noemer volksreligiositeit wordt gehanteerd voor geloofsuitingen als Gerardusverering en bedevaart naar Wittem. Wellicht draagt dit bij tot een meer genuanceerd en kritisch gebruik van deze algemene noemer.
In meerdere studies verdisconteert men in de term volksreligiositeit een
zekere spanningsverhouding met officiële kerkelijke leer en praktijk (55).
In de Latijnsamerikaanse discussie wordt het voorvoegsel "volks" veelal in
verband gebracht met een maatschappelijk lage of marginale klasse (56). In
officieel-kerkelijke documenten ziet men vooral arme en eenvoudige gelovigen als dragers van volksreligiositeit (57). Als we naar de situatie te Wittem
kijken, dan lijken genoemde implicaties van de term volksreligiositeit niet
adequaat. Hetgeen door F.Haarsma is opgemerkt omtrent volkskatholicisme
in Nederland en Vlaanderen, lijkt in zijn algemeenheid meer doeltreffend om
de situatie in Wittem te typeren (58).
Haarsma wijst op fenomenen als de Heiligdomsvaart te Maastricht, de
verering van de Zoete Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch, de Gerardusbedevaart naar Wittem, de alom gebruikelijke devotie tot Maria, de Stille Omgang,
de bedevaart naar Scherpenheuvel en de H.Bloedprocessie in Brugge en constateert voor deze geloofsuitingen dat het vormen van religiositeit zijn, die
door het kerkelijk gezag (in het verleden) zijn goedgekeurd en soms zelfs
aanbevolen, in ieder geval nooit uitdrukkelijk afgewezen. Naar inhoud en
vorm bevatten ze niets of nauwelijks iets dat de toets van de kerkelijke leer
en voorschriften niet zou kunnen doorstaan. Over de geloofsopvattingen en
-praktijken van de individuele bezoekers is te weinig empirisch materiaal
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voorhanden om daaruit te concluderen, dat hier duidelijke afwijkingen zouden
zijn met kerkelijke leer en voorschriften. De inmiddels beschikbare
sociaal-wetenschappelijke onderzoeksgegevens van motieven van bedevaartgangers en effecten van bedevaart op het welbevinden bieden nog onvoldoende zicht op de inhoud van geloofsvoorstellingen en -opvattingen (59).
Het grootste gedeelte van de bezoekers wordt gevormd door trouwe kerkgangers, aldus Haarsma, en deze godsdienstige praktijken zijn geen vervanging maar veeleer aanvulling op een kerkelijke sacramentele en liturgische
praxis. Deze veronderstelling wordt bevestigd door de onderzoekingen te
Wittem. P.Post koppelt hieraan de suggestie om de verbindingen die gelovigen leggen tussen een geregeld geloofsleven in parochiële verbanden en deelname aan bedevaarten en devoties ook tot uitdrukking te brengen in pastorale
samenwerking (60). Impliciet is hiermee de these van M.Bax over rivaliserende religieuze regimes minstens wat betreft Wittem (en mogelijk ook andere
bedevaartoorden) weerlegd (61).
Deelnemers aan meerdere devoties en bedevaarten komen, aldus Haarsma,
uit alle lagen van de bevolking (62). We herinneren hier aan de visie van
M.Ebertz, die in de negentiende eeuw een massa-religiositeit ziet ontstaan,
waar bepaalde uitingen geen band meer hebben met specifieke bevolkingsgroepen (63). Van een volksreligiositeit die zich buiten het kerkelijke terrein
afspeelt of die een bewuste of onbewuste vorm van verzet zou zijn van een
(maatschappelijk, cultureel, religieus) onderdrukte groep tegen clerus en
"deskundige leken" is hier geen sprake. De benadering van Gramsci (64), die
in volksreligieuze uitingen een eigen identiteitsbesef van subalterne klassen
onderkent, lijkt in de Nederlandse en Vlaamse situatie niet adequaat. Tenzij
men, zoals Schreiter doet, de these van Gramsci doortrekt en stelt dat elke
bevolkingsgeleding zijn eigen volksreligiositeit heeft, die weliswaar algemeen
gangbare vormen hanteert, maar deze toch op een eigen wijze beleeft en inhoud geeft (65). Dit laatste zou wat Wittem en andere bedevaartoorden en
devotionele centra betreft nader onderzoek vergen. Men zou sociaal te onderscheiden bezoekersgeledingen dienen te onderzoeken op hun eventuele
groepsgebonden belevingen en waarderingen van de Gerardusdevotie en de
bedevaart. Geven agrariërs een andere betekenis aan deze uitingen dan werknemers in productiedienst of iemand uit de dienstensector? Is er verschil in
betekenisgeving tussen vrouwen en mannen? Zijn er verschillen naar leeftijden? Beleeft iemand die baardoos is of WAO-er, de devotie en bedevaart
anders? Maakt het wat uit of iemand uit een dorp, een samenhangende stadswijk of uit een meer anonieme woonomgeving komt? Of heeft dit alles weinig
invloed en is wellicht de overlevering binnen gezin en familie van doorslaggevende betekenis voor de intensiteit van deelname en de duiding die mensen
geven aan devotie en bedevaart? De beschikbare onderzoeksgegevens van
sociaal-wetenschappelijke aard geven voor de bezoekers van Wittem geen
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heldere indicaties in de genoemde mogelijke verschillen. Vanuit de gegevens
met betrekking tot Wittem kunnen we aangeven dat we hier geen sporen
hebben ontdekt van een volksreligiositeit die een uiting is van gemeenschappelijke, politiek-economisch bepaalde noden. Hierin ligt een verschil met
vormen van volksreligiositeit in een Laüjnsamerikaanse context.
Haarsma geeft ook aan dat men deelnemers aan genoemde geloofsuitingen
niet zonder meer mag gelijkschakelen aan degenen die Auswahlchristen (66)
of chrétiens festifs (67) worden genoemd en die zich, hetzij vanwege een
onbewuste sociaal-verankerde traditie van incidentele kerkbetrokkenheid,
hetzij vanwege een min of meer bewuste en kritische distantie van kerk en
kerkelijke praktijk, slechts bijritesde passage als vanzelfsprekend tot de kerk
wenden. De kerkbetrokkenheid van regelmatige deelnemers aan bedevaarten
en devoties is zeker op liturgisch terrein sterker dan de betrokkenheid van
gelovigen die slechts bij rites de passage om een kerkelijk liturgisch aanbod
vragen. Dat beeld krijgen we althans als we de gegevens van de beperkte
onderzoekingen te Wittem extrapoleren. De ontwikkelingen te Wittem dragen
enkele verklarende factoren aan voor deze situatie.
Als we naar de bezoekersgeledingen in Wittem kijken, dan zien we een
grote groep trouwe kerkgangers onder degenen die in georganiseerde bedevaartgroepen Wittem bezoeken of die individueel of in kleine kring deelnemen aan zondagsliturgie en dit verbinden met devotionele motieven en uitingen. Hier is zeker geen sprake van een volkskatholicisme dat zich buiten het
kerkelijke terrein afspeelt of dat een vorm van verzet zou zijn tegen een kerkinstitutioneel kader. In dit verband zijn ontstaan, organisatie, recratering,
inhoudelijke verkondiging en programmering vanuit het verleden belangrijke
factoren, die ertoe hebben geleid dat men met de Gerardusbedevaart juist de
groep trouwe kerkgangers aansprak. Illustratief is hier ook dat het initiatief
is uitgegaan van kerkelijke leiding en dat de wijze waarop men de Gerardusverering in Wittem kon uiten in hoge mate was geregisseerd. De gehele devotie-uiting is juist sterk binnen-kerkelijk en het is niet voor niets dat men devotie vooral verstond als geloofsijver, als intensivering van een reeds aanwezige
kerkelijk georiënteerde geloofspraktijk.
Devotie en bedevaart zijn in West-Europa sinds de negentiende eeuw
vooral als pastorale instrumenten gehanteerd door kerkelijke leiding op alle
nivo's (68). De opvatting dat herleving van bedevaart en devoties in de negentiende eeuw vooral werd ingezet door de katholieke bevolking (69) veronachtzaamt de belangrijke initiërende, sturende en organiserende rol van seculieren en regulieren. Welbewust speelden kerkelijke leiders in op regionaal
herlevende of nieuwe religieuze gebruiken, voegden deze in een kerkelijk
kader en voorzagen ze vaak ook van inhoudelijke omduidingen. Hier lagen
immers kansen om bevolkingsgroepen te bereiken met verkondiging, te betrekken bij liturgie en sacramenten en te instrueren op dogmatisch en moreel

362

terrein. A.Dupront spreekt van een tendens van sacramentalisering van devotie (70). Devoties werden steeds meer gevuld door en gericht op met name
de sacramenten biecht en eucharistie en als omvattend kader hiervan op het
priesterschap en het kerk-insütuut. Deze tendens is in de Gerardusdevotìe
vanaf het ontstaan meegegeven. In de organisatie van devotie en bedevaart
is de gerichtheid op liturgie en sacramenten sterk aanwezig. In de Gerardushagiografie en het gebruik van Gerardusverhalen ter ondersteuning van bepaalde
waarden haalt men de gerichtheid op met name de sacramenten van eucharistie en biecht sterk naar voren. Behalve sacramentalisering van devotie is er
ook te spreken over een devotionalisering van sacramenten in de negentiende
en begin twintigste eeuw (71). Biecht en communie werden lange tijd als
louter individuele momenten van Godsontmoeting verkondigd en beleefd.
Priesterschap, pausschap en de rooms-katholieke kerk als instituut ontvingen
eveneens lange tijd een devotionele verering (72).
Heiligenverering zoals de Gerardusdevotìe is in opzet en organisatie sterk
kerkinstitutioneel gebonden. We zien in Wittem echter ook een (groeiende?)
bezoekersgeleding, die niet deelneemt aan een georganiseerde bedevaart, niet
aan het pastorale aanbod van liturgie en verkondiging, maar die op een zelf
gekozen tijdstip de cultusruimten in Wittem bezoekt en uiting geeft aan haar
privé-devotie. Of deze mensen zich op enigerlei wijze engageren met kerk
in hun thuissituatie, is niet bekend. In ieder geval zoeken ze in Wittem geen
bemiddeling van pastorale aard, maar de ruimte en gelegenheid voor individueel gebed bij Maria of/en Gerardus. Het is de vraag of we hun afwezigheid
tijdens vieringen mogen interpreteren als een vorm van verzet tegen kerkinstitutionele kanalisering van religiositeit. Het zou ook kunnen gaan om een
rest van geloofsuiting die vroeger wellicht vanwege sociale en morele druk
verbonden was met deelname aan liturgie en sacramenten. In ieder geval
hebben we hier met een iets ander type van volksreligiositeit van doen, waarvoor de term geloofsijver niet adequaat is. De kerkelijke invloed is beperkt
tot het bieden van ruimte, gelegenheid en de taal van een beeldencomplex.
Om meer zicht te krijgen op differentiaties in volksreligiositeit te Wittem naar
uiting en motieven zou juist deze bezoekersgeleding onderzoeksmatige en
pastorale aandacht dienen te krijgen. We menen dat dit ook geldt voor andere
bedevaartoorden en heiligdommen die veelvuldig worden bezocht door mensen uit de (verre) regio, die hier uiting geven aan hun privé-devotie buiten
deelname aan gemeenschappelijke viering en verkondiging. Het zou interessant zijn om juist deze bezoekersgeleding te volgen in haar kwantitatieve
ontwikkeling in verhouding tot georganiseerde bedevaart en devotie in verbinding met liturgie. Als dit aantal sterk toeneemt, zou dit erop kunnen wijzen
dat volksreligiositeit een andere invulling krijgt dan de sterk aan de kerk
verbonden geloofsuiting die een aanvulling op of intensivering is van een
op liturgische en sacramentele deelname georiënteerde gelovigheid. Ook de
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inhoudelijke geloofsvoorstellingen van deze niet georganiseerde bezoekersgeleding zouden nader in kaart kunnen worden gebracht, waardoor eventuele
verschillen met andere bezoekersgeledingen zouden kunnen blijken. Onder
de algemene noemer volksreligiositeit blijft dit soort verschillen binnen bezoekersgeledingen van hetzelfde devotionele centrum onderbelicht. Cijfers
over bezoekersaantallen in grote bedevaartcentra als Lourdes en Kevelaer
zijn te globaal om deze differentiaties helder te doen uitkomen. Verder lijkt
het meer een wens dan geverifieerde werkelijkheid, als men stelt dat mensen
als religieus tourist naar Lourdes komen en in hun geesteshouding een ommekeer doormaken, zodanig dat ze met de gesteldheid van een pelgrim vertrekken (73).
Vanuit de inzichten die wat Wittern betren hebben verkregen, blijken we
de term volksreligiositeit hier niet vanuit een oppositie officieelkerkelijk volks te moeten verstaan, ook niet vanuit een oppositie (maatschappelijk-culturele) elite - volk, evenmin als een uitdrukking van nationale of culturele
eenheid, noch om uitingen die elementen uit een andere religie of uit vroegere
niet-gekerstende religiositeit binnen een christelijk kader in zich opnemen.
Het blijkt hier te gaan om een gepopulariseerd katholicisme, waarbinnen
differentiaties in kerkbetrokkenheid bestaan. Bedevaart en devotie zijn in
Wittem nauw verbonden met geregelde deelname aan liturgie en met een
zekere geloofsijver. Vooralsnog lijkt het zo te zijn, dat gelovigen die slechts
bij rites de passage een beroep doen op kerkelijk aanbod, een minderheid
vormen binnen het totaal van bezoekers van Wittem.

4.2

Toetsing van gangbare interpretatie-modellen

In een overzicht van recent onderzoek naar bedevaart vermeldt Post ingesleten interpretatie-modellen en voorziet deze van de nodige vraagtekens (74).
We leggen deze interpretatie-modellen naast hetgeen we uit onze studie van
de wordingsgeschiedenis en situatie te Wittem kunnen concluderen. Interpretatie-modellen kunnen aldus vanuit een concrete situatie worden getoetst.
Bieden ze enige verheldering aan in het geval van dit bedevaartoord? Worden
gangbare interpretaties hier bevestigd, genuanceerd of ontkend?
Over de oorsprong en het ontstaan van een bedevaartoord bestaan opvattingen die de nadruk leggen op kloosterinitiatieven. Post geeft aan dat kloosters vaak pas later worden gesticht en tot de Siedlungsbildung (75) behoren.
In Wittem is duidelijk dat de aanwezigheid van het klooster voorafgaat aan
de bedevaart. Dit hangt onmiddellijk samen met het gegeven dat het hier gaat
om een congregatie-heilige buiten het gebied waar hij heeft geleefd. De ingesleten opvatting dat kloosters bedevaart initiëren lijkt hier dus van toepassing.
We kunnen echter de kwestie ook eens omdraaien en ons afvragen of die
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ingesleten opvatting niet vooral geënt is op bedevaarten naar orde- of congregatie-heiligen buiten hun leefgebied.
Wat betreft de spreiding van bedevaartplaatsen merkt Post op dat hier een
geheel eigen logica domineert. De lijn gaat niet van internationaal naar nationaal en regionaal. Bij de spreiding lijkt m.i. echter de aanwezigheid van een
actieve pastorale organisatie van belang en die is bij congregaties sinds de
vorige eeuw vaak wel in verhoudingen van regio, natie en internationaal
centrum aanwezig. De aanwezigheid van een goede infrastructuur is volgens
Post evenmin een doorslaggevende verklaring. In Wittem zien we echter dat
juist de beschikbaarheid van vervoersmiddelen in de grootscheepse organisatie van bedevaartgroepen van doorslaggevend belang is en dat de bereikbaarheid en parkeerruimte als wervingsmiddelen worden gebruikt.
Een andere ingesleten opvatting betreft de bezoekers. Men stelt vaak dat
deze vooral zijn te vinden onder mensen uit lagere sociale klassen. Het is de
vraag of dit nu nog zou gelden in Wittem, maar in het verleden richtte de
werving en het pastorale aanbod zich wel duidehjk op mensen van hoerenen arbeiderskringen. Interessant is trouwens dat zeker momenteel de vrouwelijke deelnemers in de meerderheid zijn. Dat was in vroeger eeuwen bij pelgrims en bedevaartgangers vaak anders. Dit hangt niet alleen samen met een
algemene maatschappelijke emancipatie van vrouwen, maar zeker ook met
hetgeen door J.Art een feminisering van het katholicisme in de negentiende
eeuw wordt genoemd (76). In de verkondiging tot omstreeks 1960 werd vooral de vrouw-moeder als draagster van geloof in het gezin bevestigd en voorgehouden. Vooral vrouwen werden geworven als zélatrices. De organisatie
van bedevaartgroepen die zorgde voor de mogelijkheid om op één dag, met
name de zondag, een bedevaartreis te maken, bood aan menige huisvrouw
ook mogelijkheden om deel te nemen en de schriftelijke devotie-ondersteunende materialen inclusief lidmaatschap van de broederschap maakten het
mogelijk om thuis de devotie te onderhouden. Opvallend is wel, dat de bedevaartleiding veelal in handen van mannen was en is. Daarin spelen maatschappelijke rolpatronen en religieuze verankeringen daarvan een sterke rol.
Post gaat apart in op interpretatie-modellen die te maken hebben met functies, waarden, motieven en effecten van bedevaart (77). Sommigen beschouwen bedevaart als een rest van traditionele, vaak aan de gesloten plattelandssamenleving gebonden geloofsuitingen, die zal verdwijnen of als in een reservaat zal voortbestaan. Het zou kunnen zijn, dat het geheel van georganiseerde
bedevaart naar Wittem een rest is. Maar de afloop daarvan ligt vermoedelijk
niet zozeer aan het feit van de verstedelijking alswel aan het ontbreken van
de kerkelijke verenigingen en zuilorganisaties, die een belangrijk recruteringsmilieu vormden en aan het verdwijnen van het door missies, retraites
en kloosters opgebouwde netwerk van redemptoristen. Het is overigens de
vraag wat men precies onder een rest kan verstaan. Misschien is de groep
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mensen die vanuit een traditíoneel-katholieke geloofspraktijk op bedevaart
gaat een rest, maar daarmee is de Gerardusbedevaart en de devotie nog geen
rest Deze kunnen immers - wellicht met andere motieven en in andere vormen - door andere groepen mensen worden voortgedragen. Bekijken we het
pastorale aanbod in zijn ontwikkeling, dan kunnen we enerzijds tendensen
aanwijzen die van de Gerardusdevotie een rest maken, namelijk het vasthouden aan vormgevingen die het stempel dragen van eredienst vóór het Tweede
Vaticaans Concilie en het in standhouden van een vroeger opgezet pastoraal
aanbod en daarmee corresponderende organisatie. Anderzijds kunnen we
evenzeer tendensen aanwijzen die juist pogen te voorkomen dat de Gerardusdevotie een rest wordt, namelijk de inhoudelijke aanpassing van verkondigingsinhouden. Aan het actuele pastorale beleid zou de vraag opnieuw kunnen worden gesteld of men bedevaart en devotie als rest interpreteert en mede
daarom geen prioriteit geeft aan een activering en omvorming. Of een bepaalde geloofsuiting een rest wordt, hangt ons inziens mede af van de mate waarin
een actief pastoraal beleid wordt gevoerd.
Een andere visie ziet in heiligenverering en bedevaart een democratisering
en vermenselijking van religie. Juist het incamatorische krijgt alle aandacht.
Nabijheid, zintuiglijkheid en emotionaliteit maken in deze uitingen de verhouding van God en mens voor een brede groep mensen ervaarbaar. In hedendaagse visies van liturgiewetenschappers nemen antropologische fundamenten, symbolen,rituelenen materiële bemiddeling van het heilige een gewaardeerde plaats in, mede vanuit het inzicht dat godsdienstigheid een zaak is van
heel de mens en niet alleen van de ratio. Als we naar de situatie te Wittem
kijken en met name naar het pastorale beleid en aanbod, dan spreekt daaruit
een positieve benadering van zintuiglijkheid, emotionaliteit en symboliek.
Tegelijk echter is er een constante stroom van correctie die nadruk legt op
het geestelijke, morele deugden, het verwijzende van materiële bemiddelingen en symbolen. Neigingen tot magie liggen er zeker in het verleden, in de
pastorale praktijk en wellicht ook in de beleving van bezoekers. Denken we
slechts aan de soms ritualistische praktijk van zegening van voorwerpen.
Een derde visie ziet in volksreligieuze fenomenen een reactie. Het kan dan
gaan om een reactie tegen een moderniserende, abstracte en onoverzichtelijke
samenleving. Deze tendens bespeuren we duidelijk in de verkondiging te
Wittem direct na de Tweede Wereldoorlog. Alles wat modem heette, zag men
als gevaar voor geloof en zeden. Reactie wordt door sommigen ook betrokken
op binnen-kerkelijke vernieuwingen en men wij st dan vooral op verzet tegen
liturgie-hervormingen sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Bedevaart en
devotie zouden in deze visie uitingen zijn, die vasthouden aan traditionele
vormen met alle uiterlijkheid en zinnelijkheid, tegenover een meer rationele
en sobere vernieuwde liturgie. Als we de situatie te Wittem bezien, dan valt
ons op dat liturgie-vernieuwing hier zeker niet radicaal en snel is doorge-
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voerd. Bedevaart en devotie vormen in Wittem op liturgisch terrein geen
scherp afgetekende uitzondering. Er is dan ook weinig aanleiding om hier
speciaal een reagerend moment in te ontdekken. Of ligt dat er wellicht toch
bij bezoekers en pastoraal verantwoordelijken door vast te houden aan vormen als Lof en processie, litanie, zegeningen en vertrouwde Latijnse hymnes?
Van een groot gedeelte van de georganiseerde bedevaartgangers en bezoekers
van de streekkerk mogen we volgens de beperkte onderzoeken aannemen,
dat ze ook regelmatig deelnemen aan vieringen in hun parochiekerk of elders.
Blijkbaar vormt bedevaart voor hen geen reactie of alternatief maar een aanvulling. Het zou verder te onderzoeken zijn, of deze mensen wel enige reden
hebben voor het zoeken naar een alternatief in Wittem. Is liturgie in hun parochiekerk zo radicaal vernieuwd en veranderd? Wijkt de situatie te Wittem
daar wel zo ingrijpend van af?
Een vierde visie gaat uit van al dan niet verhulde politieke of kerkelijke
strategieën. M.Bax poneert een machtsstrijd van rivaliserende religieuze
regimes en schematiseert deze speciaal in een invloedsstrijd van seculieren
en regulieren (78). Bedevaart en devotie zouden dan uitingen zijn, door middel waarvan religieuze regimes mensen proberen te binden en onder hun
invloed brengen. De gelovigen die op bedevaart gaan en devoties onderhouden lijken in deze visie op slechts passieve machtsobjecten. Het is de vraag
of een dergelijke massieve benadering is vol te houden. De schematische
tegenover elkaarstelling van seculier en regulier roept ook nuancerende opmerkingen op. Een zekere verklaringswaarde lijkt de stelling van Bax echter
wel te hebben. De Gerardusdevotie is nagenoeg geheel in handen van redemptoristen. Ze hebben vanuit het verleden een eigen netwerk en "klantenkring" opgebouwd. Het gaat te ver om van een machtsstrijd met seculieren
te spreken, maar van een manifeste samenwerking is evenmin sprake. Elke
religieuze congregatie bouwde in de eerste helft van deze eeuw zo zijn eigen
markt en klantenkring op, overigens met vele overlappingen. Deze markt
betekende invloed, prestige, pastorale werkgelegenheid en financiële steun
voor uiteenlopende doeleinden. In die zin kunnen we de Gerardusdevotie
enigszins beschouwen als een instrument in een pastorale strategie, die er
mede op was gericht om gelovigen te binden aan het pastoraat van de redemptoristen. Hier is overigens geenszins van een verhulde strategie sprake. Gelovigen werden en worden zeer duidelijk niet naar Wittem gelokt om ze vervolgens te confronteren met een verkondiging waarop ze niet zijn voorbereid.
In het verleden keerde men zich juist tegen het organiseren van een bedevaarttocht als uitstapje. Men concentreerde zich bewust op de waarde van
bedevaart als boete en verkondigde dit ook publiekelijk. Hoewel men later
genuanceerd en positiever stond ten opzichte van recreatie, werd in propaganda dit aspect over het algemeen niet gebruikt als lokmiddel. We kunnen dus
zeggen dat de Gerardusdevotie en bedevaart naar Wittem zeker instrumenten
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zijn van een pastorale strategie, maar dat deze in alle openheid geschiedt.
Post wijst in recente artikelen op een historiserings- of musealiseringstendens in onze cultuur (79). Cultuurgoed dat zijn feitelijke gebruiksfunctie heeft
verloren, wordt gekoesterd, hersteld, tentoon gesteld. Hieraan kan de behoefte
aan een mooi verleden ten grondslag liggen, dat soms als reactie op een problematisch heden kan worden geconstrueerd in functie een gewenste toekomst. In de negentiende eeuw is er aanwijsbaar sprake geweest van een
restauratieve beweging, die een geïdealiseerd verleden samenstelde en veelvuldig opriep tot herstel, dat in feite een te creëren nieuwe situatie moest
dienen (80). Ook in onze dagen is deze tendens aanwezig. De grens tussen
culturele belangstelling (kijken naar en eventueel ook meedoen aan) en cumíele betrokkenheid is moeilijk te trekken. De hausse in lectuur over pelgrimsoorden en pelgrimages wijst zeker op een toegenomen culturele belangstelling. Of daarmee ook een toegenomen cultuele betrokkenheid is verweven,
kan een vraag zijn. Toegepast op georganiseerde bedevaart kunnen we ons
afvragen of mensen daaraan meedoen om deze traditie als cultuurgoed te
bewaren of ook en juist omdat ze hierin hun godsdienstige motieven kunnen
uitdrukken?

4.3

Traditiebehoud en vernieuwing. Continuïteit en verandering

We hebben gezien dat het pastorale aanbod in en vanuit Wittem veranderingen vertoont als het gaat om de inhoudelijke geloofsopvattingen die men als
waardevol overdraagt. Kijken we echter naar de (uiterlijke) vormgevingen
en de organisatie van het pastoraat, dan constateren we dat er van evolutie
weinig sprake is. Verschillende vormen zijn afgeschaft of in onbruik geraakt
(bv. oefening van boete en eerherstel; bezoeken aan H.Sacrament; mis met
uitstelling; kruisweg; relikwieverering; broederschap; rijkversierde processie). De meeste traditionele modellen blijven echter met marginale bijstellingen in gebruik (bv. dagprogramma; pelgrimsboekje; noveenboekje; litanie;
gebedsintenties; soorten vieringen; gewijde voorgangers; centrale organisatie;
zegeningen; museum/klankbeeld; boekverkoop; periodiek; zegening met
monstrans met Gerardusrelikwie; prentjes met voorbede-intenties; ruimte en
interieur; overwegend mannelijke leiding van bedevaartgroepen; geestelijke
begeleiding). Men lijkt hier traditiebehoud en inhoudelijke vernieuwing van
de verkondiging met elkaar in evenwicht te willen brengen door vormbehoud
en tegelijk verandering van inhoudelijke duidingen. Dit is geen exclusief
patroon dat we slechts in Wittem zouden kunnen onderkennen. Het gaat hier
om een breder pastoraaltheologisch vraagstuk van traditie en ervaring, het
veranderingsproces van betekenisgeving en het spanningsveld van het onveranderlijke en veranderende van symbolen.
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Het vasthouden aan vertrouwde vormen kan een manier zijn om de eigen
identiteit kenbaar te maken en vast te houden. Deze functie krijgen vertrouwde vormen nog sterker als verschillende vroegere vormen al zijn weggevallen.
De verbinding met een brede, historische en geografische, traditie van gelovigen kan mede in gelijkblijvende vormen worden gedemonstreerd. Een zekere
ervaring van eenheid in geloof kan zo worden beleefd. Voor gelovigen die
in maatschappelijk en kerkelijk opzicht meerdere veranderingen hebben doorgemaakt, kan behoud van vormen belangrijk zijn vanwege herkenbaarheid,
verbondenheid, identiteit en band met hun (religieuze, kerkelijke) verleden.
Door tegelijk inhouden steeds bij te schaven en vertrouwde vormen van andere duidingen te voorzien, kan verstarring worden voorkomen.
In de jaren na het concilie bracht men in het periodiek de kwestie van
veranderingen in geloofsuitingen en -belevingen geregeld ter sprake. Men
maakte veranderingen aannemelijk door deze te verstaan in het denkraam
van onveranderlijke geloofskern en tijdruimtelijk bepaalde uitdrukkingsvormen. De manier waarop onveranderlijke geloofsinzichten dienden te worden
overgedragen, moest worden aangepast aan culturen en veranderingen in taal
en uitdrukkingen. R.Schreiter spreekt hier van een benadering van pit en schil
(81). De manier waarop men het in Wittem presenteerde, zou doen vermoeden dat men inhouden vast zou houden en uiterlijke vormgevingen aanpassen.
In de praktijk handelde men echter juist andersom.
Zoals H.Manders heeft beschreven, is er sprake van een metableüca van
religieuze betekenisgevingen, waarbij uiterlijke vormen en inhoudelijke duidingen in hun samenhang veranderen (82). Symbolen kennen een spanningsveld van onveranderlijke betekenisinhouden en veranderende duidingen. Hij
werkte dit uit voor het sacrament van de eucharistie. De oplossing van dit
probleem door uit te gaan van het schemaforma en substantia acht Manders
niet adequaat. De scheiding van vorm en inhoud doet onrecht aan het feitelijke functioneren van symbolen. Ook de mening dat het materiële symbool naar
believen kan worden gewijzigd als de betekenisgeving maar gelijk blijft, ziet
Manders niet als een oplossing. In dit laatste geval kan het materiële symbool
dermate onherkenbaar worden en ontstaat een gat tussen concreet symbool
en het gesymboliseerde, zodat het materieel gewijzigde symbool in concreto
niet meer als realiserende verwijzing functioneert. Het is verder zeer wel
mogelijk dat een gelijkblijvende uiterlijke vorm geheel andere betekenissen
krijgt in de loop van een cultuurproces en ook anders gaat functioneren. Er
kan een kloof ontstaan tussen de traditionele betekenissen die men aan een
vorm koppelt en nieuwe inhoudelijke opvattingen of/en geloofservaringen.
Vormen en inhouden kunnen gaan botsen. Op den duur zal er, aldus Manders,
een nieuw evenwicht ontstaan, hetgeen ook vormveranderingen impliceert.
Men kan bewust proberen om traditionele en nieuwe betekenissen samen
te houden en daarom traditionele vormen te handhaven met tegelijk vernieu-
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wende inhoudelijke verkondiging. We hebben de indruk dat men dit in en
vanuit Wittem in de jaren zeventig en tachtig als pastoraal beleid hanteerde.
Een dergelijk beleid kan spanningen oproepen. Denken we bijvoorbeeld aan
betekenisverschillen tussen verbale en non-verbale verkondiging (83), of
wereldafwending en sociale betrokkenheid in een en hetzelfde model van
heiligheid. Spanningen kunnen ook optreden door een heiligenbeeld op een
voetstuk, dominantie van gewijde pastores, veelvuldig gebruik van formule-gebeden die op verhoring zijn gericht, vasthouden aan traditionele melodieën inclusief de emotionele ladingen en aan door de traditie geijkte vormen
als litanie-gebed, Lof en processie.
Behalve het mogelijke probleem van een overheersing van traditionele
vormgebonden betekenissen over verbale vernieuwende verkondiging, kunnen zich ook andere problemen voordoen door vormbehoud en inhoudverandering. Vertrouwde uitingsvormen fixeren de aandacht op het verleden. De
vormen zijn slechts vertrouwd voor een groep gelovigen die dit verleden
hebben meegemaakt. Voor jongeren wordt de kloof groter en ze zullen zich
moeilijker herkennen in deze geloofsuitingen. Vasthouden aan vormen kan
ook leiden tot een dogmatisering van de vormen zelf. Men verliest dan uit
het oog dat het slechts gaat om verwijzende bemiddelingen. Afzien van het
samenstellen van een noveenboekje kan dan worden ervaren als het tomen
aan centrale geloofsopvattingen, terwijl een noveen slechts een vormgeving
en hulpmiddel is. Nieuwe ervaringen en inzichten worden dan geblokkeerd
en krijgen geen ruimte in geloofsuitingen. Tijdgebonden uiterlijke kenmerken
en middelen worden verabsoluteerd en aangezien voor het wezenlijke.
Creatief omgaan met traditie vraagt om het kritisch opdiepen van de context enbelevings-wereld waarin traditionele vormen zijn ontstaan. Vormgevingen zijn geen lege hülsen die met welke geloofservaring dan ook kunnen
worden gevuld. Indien men in de huidige situatie andere geloofservaringen
en -opvattingen wil uitdrukken en voeden, dan verdient het aanbeveling om
bij de zoektocht naar geschikte geloofsexpressies vormen en inhouden in hun
onderlinge relatie in ogenschouw te nemen en aldus tot een omvattende vernieuwing te komen. De omduiding van traditionele vormgevingen zal op
grenzen stoten en daar zal het nodig zijn vormen te verlaten en naar nieuwe
te zoeken. Pastoraat staat hier voor een moeilijke opgave.
Levende overlevering eist gesprek (niet louter als verbale dialoog verstaan
maar breder). Henau (84) vindt dat motieven van bedevaarders ter sprake
moeten worden gebracht om in evangelie-verkondiging daarop aan te sluiten.
Ik zou dit willen doortrekken naar de noodzaak van gesprek met gelovigen
over hun geloofsopvattingen en over de voorstellingen die ze associëren met
de gebruikelijke vormgevingen. In overleg kan dan worden gezocht naar een
nieuw samengaan van voorstellingen en vormgevingen en kan worden verhelderd waarom bepaalde traditionele vormen worden verlaten en eventueel
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vervangen door nieuwe. Zonder kennis van de betekenissen die gelovigen
verbinden met bepaalde uiterlijke handelingen of vormen, loopt pastoraal
beleid het gevaar zaken te handhaven of te verwijderen vanuit motieven die
niet aansluiten bij en niet worden herkend door bezoekende gelovigen. Uiteraard zal het niet mogelijk zijn om met alle bezoekers een consensus te bereiken. Wel liggen hier kansen om te komen tot gelovig gesprek en verdieping
van geloofsbeleving en -inzicht. Men kan dit een katechetisch proces noemen,
maar dan wel zo dat dit in dialoog plaats vindt en niet als eenzijdige strategische aanpassing van vooraf vastgestelde verkondigingsinhouden, die men
wenst over te dragen.

4.4

Grenzen en mogelijkheden van een heiligheidsmodel

Heiligenverering heeft een lange traditie binnen het katholicisme (85). Pas
na vele eeuwen is er een centraal vastgelegde procedure voor heiligverklaring,
die een verdere juridische verfijning en burocratische behandeling ondergaat.
In de loop van de eeuwen verschenen er andere typen van heiligen, die wisselende modellen van heiligheid representeerden (86). Er is een zekere chronologie in de lijst van heiligen: apostelen en martelaren, grote bisschoppen
en geloofsverkondigers, belijders, asceten en maagden, koningen en keizers,
stichters van religieuze congregaties. De criteria waaraan iemand moet voldoen om officieel te worden heiligverklaard, zijn ontleend aan normatieve
voorstellingen van heiligheid en dragen er op hun beurt toe bij dat er bepaalde
modellen van heiligheid ontstaan.
Het model bij uitstek van heiligheid is Jezus Christus. Zodra men Zijn
wijze van leven in wisselende levensomstandigheden wil navolgen en het
evangelische ideaal in concrete gedragslijnen voor het alledaagse handelen
wil vertalen, ontstaat de behoefte aan concreet-menselijke voorbeelden, aan
modellen van heiligheid. De modellen die ontstaan, vormen een weerspiegeling van de heiligheidsopvattingen die in een bepaalde tijd en bij bepaalde
groeperingen leven. De heiligheidsmodellen die samenhangen met officiële
kerkelijke heiligverklaring krijgen daarbij op den duur een bijzonder gewicht.
Behalve de beleving van evangelische waarden weerspiegelen ze ook maatschappelijke verhoudingen en normatieve opvattingen. Duquoc stelt in dit
verband de kritische vraag of de rooms-katholieke kerk bij voorkeur degenen
die haar hebben gediend (en wier voorbeeld in de actuele situatie dienstig
lijkt) tot officiële heiligheid bevordert of degenen die de komst van het Rijk
Gods hebben gediend? (87) Immers, de belangen van het kerkelijk instituut
in een bepaalde tijd hoeven niet parallel te lopen met hetgeen de komst van
het Rijk Gods dient Duquoc noemt enkele gevallen waaruit deze discrepantie
blijkt.
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Als we Gerardus Majella beschouwen als model van heiligheid, dan kunnen we in het functioneren meerdere lagen onderscheiden, die met elkaar zijn
verweven. Een eerste laag heeft betrekking op de persoon van Gerardus en
de religieuze traditie waarbinnen hij is te situeren. Gerardus leefde zelf volgens heiligheidspatronen, die hem waren aangereikt. G.de Rosa (88) wijst
erop dat Gerardus in zijn levensvoering zichzelf wil verstaan in de Ujn van
de tot het uiterste gehoorzame Christus (Christus oboediens), die in alles
Gods Wil volbrengt. Hij verstaat zichzelf tevens in de Ujn van de lijdende
Christus (Christus patiens) en daarin ligt mede de grondslag voor zijn ascetische levenswijze. In zijn religieuze beleving nemen verder de persoonlijke
relatie met Jezus in het Heilig Sacrament en met Maria als bruid en moeder
een belangrijke plaats in. Centraal in dit heiligheidsmodel staan lijden en
offer.
Een tweede laag wordt gevormd door de procedure van zalig- en heiligverklaring. Daarin worden zijn rechtgelovigheid, buitengewone deugdzaamheid en wonderdadigheid benadrukt. Zijn individuele en innerlijke geloofsleven wordt op de voorgrond geplaatst. De betekenis die Gerardus had voor
zijn streek- en tijdgenoten komt op de achtergrond. Voor hen was hij vooral
de heilige-wonderdoener, die de uitzichtsloze leefsituatie van een agrarische
bevolking doorbrak. De overgeleverde verhalen zijn geconcentreerd op elementaire levensvoorwaarden als voedsel, kleding, goede oogst en gezond vee.
In de processtukken van de canonisatie en met name in de parallel daaraan
ontwikkelde hagiografie worden andere betekenisssen van Gerardus op de
voorgrond geplaatst, die minder zijn gebonden aan de concrete levensomstandigheden in de omgeving waarin Gerardus leefde. Contextloze individueelmorele en negentiende eeuwse kerkelijk gebonden godsdienstige uitingen
krijgen de voorrang in de beschrijving. Zijn levensmodel wordt aldus verder
gemodelleerd en in feite ontdaan van de historisch-concrete setting. In de fase
van het canonisatie-proces wordt ook de propaganda-functie van Gerardus
voor de redemptoristen als congregatie van belang, zowel intern (voorbeeld
voor broeders) als extern (aanzien en wervingskracht, getrouwe en gehoorzame positie ten aanzien van hoogste kerkelijke leiding en leergezag). Het feit
dat hij redemptorist was, vormde vermoedelijk voor zijn tijd- en streekgenoten geen factor van grote betekenis. Het feit dat hij uit het volk kwam en zich
op hun elementaire levenscondities betrokken wist, was vermoedelijk van
groter gewicht. Dit volkse heiligheidsmodel vinden we nauwelijks meer terug
in verkondiging en hagiografie.
Een derde laag wordt gevormd door de manier waarop Gerardus als heiligheidsmodel wordt gebruikt in het pastoraat. Zijn levensmodel wordt telkens
weer toegepast en geactualiseerd. In het pastorale aanbod te Wittem hebben
we gezien, dat Gerardus in het begin als grote wonderdoener wordt geschetst.
Ook verwijst men via zijn voorbeeld naar de waarde van kindercommunie,
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biecht, Maria-verering, Sacramentsdevotie. Hij is het prototype van de zichzelf opofferende gelovige, ascetisch en celibatair. Zijn kloosterdeugden van
gehoorzaamheid en nederigheid worden "gemobiliseerd om de arbeidersbevolking te doordringen van een berustende levenshouding die van hen wordt
verwacht in een periode van industrialisering en sociale onrust Met name
in dejaren dertig gaat men nadruk leggen op zijn voorbeeldige deugdzaamheid en op zijn geloofsopvattingen en -praktijken. Hij wordt als de ideale
rooms-katholiek geschetst volgens het ideaalbeeld van die tijd. Tevens situeert men hem als geestelijk leidsman. De vraag om hulp in tijdelijke noden
wordt omgebogen naar hulp in geestelijke noden en steun bij het beoefenen
van deugden. We signaleren hier een spanning tussen volkse behoefte en
kerkelijk beleid (89). De wijze waarop een heilige dient te worden vereerd,
werd in de katechismus (90) in een drieslag aangegeven: viering van de feestdag (officieel-liturgisch), aanroeping (devotioneel) en met name navolging
(spiritueel, moreel). Juist dit laatste krijgt veel accent. Men dient hem na te
volgen in zijn moreel-deugdzaam leven en in zijn trouw aan kerkelijke leer
en praktijk. In de jaren zestig gaat men proberen om de historische Gerardus
op te diepen. Het abstracte model maakt plaats voor een concrete persoon.
Ook gaat men aandacht schenken aan de context waarin hij leefde. Zijn heiligheidsmodel wordt aldus ontdaan van een tijdloze absoluutheid. Men haalt
andere waardevolle momenten uit zijn levenswandel naar voren: zijn intense
Godsrelatie, zijn engagement met de armen in zijn tijd. Het aspect van navolging komt nu in een ander licht te staan. Zijn wonderdadigheid wordt geïnterpreteerd als teken van de liefdevolle nabijheid van Christus en God. De centrale momenten van offer en lijden worden gerelativeerd. Zijn heiligheid
wordt met name gezien in zijn intense Godsrelatie en zijn engagement met
mensen in armoede en nood. De betrokkenheid op de medemens komt voorop
te staan. Men gebruikt Gerardus niet meer om bepaalde kerkgebonden geloofspraktijken te propageren, hem als model-katholiek voor te houden, hem
als geestelijk leidsman of als hemelse hulp buiten natuur en mens om te presenteren.
In meerdere teksten in het periodiek en in pelgrimsboekjes wordt Gerardus
een volksheilige genoemd. Dit kan dan eigenlijk niet verwijzen naar zijn
volkse afkomst of betrokkenheid bij hun noden, al noemt men graag de armoedige situatie waarin hij opgroeide, zijn ambacht als kleermaker en werk
als dienstknecht. Men presenteert hem vooral als heilige vóór brede bevolkingslagen.
Deze verandering van aanwending van het heiligheidsmodel van Gerardus
hangt ook samen met de plaats die men de Gerardusdevotie geeft. Tot in de
jaren zestig is de Gerardusdevotie een opstap naar andere, van hogere waarde
geachte, devoties tot Jezus en Maria en naar een geregeld kerkbetrokken
geloofsleven. In gebeden staat Gerardus vaak als eindpunt en men verwacht
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van hem alle hulp. In de jaren zestig en zeventig wordt de Gerardusdevotie
bevestigd tegen binnenkerkelijke kritiek, maar tegelijk ook gerelativeerd en
gepositioneerd als een van de vele mogelijke geloofsbelevingen. Tevens vindt
er een inhoudelijke omduiding plaats in de richting van verbinding van een
individueel gebedsleven met inzet voor noden van anderen. Gerardus komt
op een nieuwe manier in functie te staan van de missionaire opdracht, die nu
niet meer wordt verstaan als kerstening en uitbreiding van het kerkelijke instituut, maar vooral als materiële hulp aan mensen in nood en als ontwikkelingshulp.
In het heiligheidsmodel van Gerardus zitten onmiskenbaar belangrijke
evangelische waarden. Toch wijzen we op grenzen die verbonden zijn met
dit heiligheidsmodel en met de actualisering ervan. Het valt op dat de volkse
verhalen van Gerardus' hulp bij bedreiging van elementaire levensvoorwaarden niet worden geactualiseerd, maar verdrongen door meer individuele,
morele en spirituele noden. Zijn heiligheidsmodel blijft vooral gericht op
individueel heil. Het valt verder op, dat Gerardus volgens de overgeleverde
verhalen geen sociale mistoestanden aanklaagt, maar individuele gevolgen
van nood opheft. In de verhalen over zijn wonderdadige verstrekking van
voedsel wordt wel gewezen op strenge winters en slechte oogst, maar niet
op een bewuste graanpolitiek van handelaren, die armoede in de hand werkt.
Ook in latere hagiografische verhalen worden collectieve problemen geïndividualiseerd. Vanuit zijn levenswandel is moeilijk een overstap te maken naar
een diakonale houding, die niet alleen individuele noodleniging voorstaat
maar ook structurele wanverhoudingen en onrecht aanklaagt.
Tot nog toe heeft men in defiguurvan Gerardus vooral nadruk gelegd op
zijn nederigheid en gehoorzaamheid. Toch wijzen meerdere momenten in
zijn levensverhaal ook op een zeer zelfbewuste opstelling en zelfs op ongehoorzaamheid. Denken we bijvoorbeeld aan de verhalen over zijn inbreng
tijdens missietochten, zijn contacten met religieuzen, zijn vrijgevigheid ook
als het ging om kloostergoederen (voedsel) en zijn martelaarshouding toen
hij werd aangeklaagd. Voor oversten en medebroeders is hij zeker niet altijd
gemakkelijk geweest. De verhalen over zijn gesprekken met hooggeplaatste
personen, doorbreken de nederige status van een broeder. Tegelijk echter
bevestigen deze verhalen het denk- en gedragspatroon volgens standsverschillen door expliciet aan te geven dat Gerardus een uitzondering was. Als er
wordt verhaald van zijn bijzondere kennis van het geloof, dan zou dit toch
ook een aansporing kunnen zijn voor lekengelovigen om zich in de Bijbel
en geloofsleer te verdiepen. Deze actieve kanten van Gerardus' levensverhaal
zijn in hagiografie en pastoraat weinig uitgewerkt Voor pastoraat dat zichzelf
verstaat als bijdrage aan de maatschappelijke en gelovige emancipatie van
mensen, biedt het verhaal van Gerardus zeker meer spanbreedte dan tot nu
toe is gebruikt, maar men stoot zeker op grenzen als het gaat om het ont-indi-
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vidualiseren van problemen en het innemen van gemeenschappelijk gedragen
kritische posities ten aanzien van maatschappelijke enkerkelijke verhoudingen. We hebben de indruk dat deze beperkingen van het heiligheidsmodel
zoals dit in Gerardus wordt voorgehouden ook aanwezig zijn in de modellen
van heiligheid, waarvan meerdere her en der vereerde (congregatie-) heiligen
representanten zijn.
Al de bovenstaande opmerkingen verliezen een groot gedeelte van hun
kracht, als het waar is wat G.Korff (91) constateerde. Namelijk een zeer beperkte kennis van het leven van een heilige bij mensen die deze heilige vereren. De herhaalde informatie in velerlei vorm over een heilige en zijn betekenis lijken nauwelijks te worden opgenomen. Blijven het modelmatige en het
aspect van wonderdadigheid dan zo sterk in de gedachten en behoeften van
vereerders, dat de concrete persoon en levenscontext van een heilige nauwelijks relevant zijn? Ook op dit punt zou een diepgaand receptie-onderzoek
bij de Gerardusvereerders voor enige opheldering kunnen zorgen.

4.5

Pastoraaltheologische waarderingen en uitgangspunten voor
pastoraal beleid

Het beleid dat men in Wittem voerde vertoont in meerdere opzichten verwantschap met de bepalingen voor bedevaarten zoals deze in een officieel kerkelijk decreet uit 1936 werden neergelegd (92). In hetkerkeUjke wetboek kwam
bedevaart slechts ter sprake als er een verplichtend karakter was (93). Voor
het overige behoorde bedevaart tot de vrijwillige uitingen van vroomheid.
Het decreet uit 1936 benadrukte dat bedevaarten een godsdienstig karakter
moesten hebben in reactie op de trend van commercialisering en het invoeren
van plezier- en ontspanningsaspecten in samenhang met de toegenomen mobiliteit. Om dit godsdienstig karakter te handhaven en te bevorderen, gaf het
decreet vijf nonnen aan. Op de eerste plaats moesten in de organisatie van
de reis niet bewust ontspanningsaspecten worden ingebouwd. Op de tweede
plaats werd gesteld dat alleen het bevoegde kerkelijke gezag het recht had
om bedevaarten te organiseren en dat er steeds bisschoppelijke goedkeuring
nodig was, wilde een reis ook als bedevaart worden aangemerkt. Op de derde
plaats diende elke bedevaart te worden geleid door mannen van onbesproken
gedrag en een priester diende als geesteüjk begeleider mee te gaan. Op de
vierde plaats mochten de prijs van de reis en verblijf en de hoogte van gevraagde offers niet zodanig zijn, dat het voor minder weigestelden daarom
onmogelijk zou zijn om deel te nemen. Een verschil in comfort voor welgestelden en eenvoudigen mocht wel bestaan. Op de vijfde plaats bepaalde het
decreet dat priesters zich niet met de technische organisatie moesten inlaten,
maar dat die taak door bekwame leken diende te worden vervuld. Priesters
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dienden te waken over het godsdienstige karakter en zich te bepalen tot de
pastorale zorg.
Het valt op dat de kerkelijke leiding voor zich het recht claimt om bedevaarten als zijnde godsdienstige oefeningen te organiseren. Daarmee is duidelijk gesteld, dat deze volksreligieuze uiting volledig wordt ingepast in een
officieel kerkelijk domein. Aan elke tocht die buiten expliciete goedkeuring
van het bevoegde kerkelijke gezag werd ondernomen door gelovigen op eigen
of andermans initiatief, werd daarmee de term bedevaart inclusief de daaraan
verbonden waarden als verwerving van geestelijke gunsten, ontnomen. Niet
de motieven van deelnemers maar de objectieve ordening en kerkelijke goedkeuring werden als doorslaggevend beschouwd voor de religieuze waardering.
De nadruk die men in Wittem zeker in de periode 1930-1960 legde op het
godsdienstige, meer specifiek het boete- en dankkarakter van de bedevaarttocht en de poging om ontspanningselementen uit te bannen door intensivering van vieringen en toevoeging van bezoek aan religieuze objecten, vond
in dit decreet wellicht zijn basis en legitimering. Na 1960-'65 constateren
we, dat men in Wittem recreatie en bedevaart bewust positief met elkaar
verbindt. Ook herkennen we de norm dat slechts mannen de organisatie van
bedevaartgroepen mogen dragen. Tot omstreeks 1970 was dit in Wittem uitsluitend het geval en nadien bleven mannen dominant in de regionale comité's. Ook de norm dat bedevaartreizen betaalbaar dienden te zijn voor minder
welgestelden, vond in Wittem navolging. Men deed zijn best om gereduceerde tarieven te krijgen en tot speciale arrangementen te komen met busmaatschappijen en de spoorwegen. Interessant is ook de vijfde norm en de navolging daarvan in Wittem. De technische organisatie van de reizen was hier
in handen van regionale, door mannen samengestelde, comité's, vervoersmaatschappijen en leken-broeders. Paters hadden de algehele leiding, waakten
over het godsdienstige karakter en hadden de zorg voor de samenstelling en
uitvoering van het pastorale aanbod. De scheiding tussen het terrein van de
priester (het godsdienstige, meer speciaal het liturgische en daarin met name
het sacramentele) en het terrein van de leek (het organisatorische en maatschappelijke) was ook in Wittem strikt doorgevoerd. Aan de feitelijke taakverdeling lag dus vermoedelijk deze opvatting over de scheiding tussen het
terrein van de priester en van de leek ten grondslag. De bepaling dat elke
bedevaarttocht goedkeuring behoefde van het bevoegde kerkelijke gezag lijkt
in Wittem op genuanceerde wijze navolging te hebben gekregen. Sommige
groepen vermeldden op hun programma expliciet de bisschoppelijke of kerkelijke goedkeuring. Ook de vanuit Wittem georganiseerde reizen naar Caposele
droegen deze vermelding. Toch was niet voor alle groepen deze goedkeuring
expliciet gevraagd. Sprak men wellicht ook mede daarom liever van processies dan van bedevaarten? Over de inhoud van het pastoraat in het kader van
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bedevaart bood dit decreet uit 1936 geen enkele bepaling of richtlijn. Liturgischerichtlijnenvoor officieel-liturgische en toen zogenoemde para-liturgische vieringen waren hiervoor van kracht en verder ging het hier om een
vrijwillige uiting van vroomheid.
Het pastorale beleid zoals dit in en vanuit Wittem tot omstreeks 1965 werd
gevoerd, beantwoordt in menig opzicht aan de beleidsuitgangspunten zoals
deze door het kerkelijk leergezag ten aanzien van het geheel van volksreligiositeit juist in recente documenten zijn neergelegd. De visie van het kerkelijk leergezag omstreeks 1985 past bij de praktijk in Wittem tot omstreeks
1965. In de periode na 1965 zijn wat Wittem betreft minstens twee beleidslijnen aan te geven, die afwijken van het later vastgestelde officieel kerkelijke
beleid. Op de eerste plaats neemt men geleidelijk een meer gereserveerde
houding aan ten aanzien van de officiële kerkelijke leer, moraal en richtlijnen
voor de viering van liturgie, inclusief sacramenten. De pastoraal leidinggevenden verstaan zichzelf niet als doorgeefluik van een vaststaande kerkelijke
verkondiging, maar veeleer als bemiddelaars van een zich ontwikkelend denken over geloven en kerk-zijn. Daarbij kiezen zij niet de voorhoede-positie
in de theologische ontwikkelingen, maar proberen vooral algemeen aanvaarde
opvattingen te bemiddelen. Een tweede beleidshjn die afwijkt van latere opvattingen van het kerkelijk leergezag wordt gevormd door het reduceren van
een actieve werving en stimulering van geloofsuitingen als bedevaart en devotie. Aan deze reductie van brede propaganda liggen minstens twee factoren
ten grondslag. Op de eerste plaats bevestigt men weliswaar het goede recht
van bedevaart en devotie, maar geeft deze tegelijk een relatief karakter en
ontdoet ze van de waardering als geloofsijver. Op de tweede plaats gaan de
geijkte kanalen voor propaganda in toenemende mate ontbreken en schat men
ook in dat men de personele bezetting niet langer zal hebben om een eventuele intensivering aan te kunnen.
Voor een korte schets van het recente officieel-kerkelijke spreken over volksreligiositeit (inclusief bedevaart) volgen we het overzicht van A. Verwilghen,
die een samenvatting geeft van meerdere documenten en toespraken (94).
De beleidsuitgangspunten van het kerkehjk leergezag zijn in enkele kernwoorden samen te vatten: waarderen van het christelijke gehalte, onderkennen
van de noodzaak tot zuivering en pastorale sturing, inschakelen van volksreligiositeit als startpunt, middel en weg voor een nieuwe evangelisatie.
Op grond van een grondige kennisname van meerdere recente documenten
en toespraken komt Verwilghen tot de conclusie dat paus Johannes Paulus
Π veel waarde hecht aan het verdiepen en mobiliseren van volksreligiositeit.
Daarbij laat hij zich leiden door drie overtuigingen: vertrouwen in de positie
ve kracht van volksreligiositeit; de kerk als Volk Gods mag men niet beper-
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ken tot een elite; volksvroomheid kan als weg van evangelisatie werken. Het
slotdocument van de bijzondere bisschoppensynode in 1985 verklaarde in
deze lijn dat volksdevoties, mits juist verstaan en gepractiseerd, bijzondere
aandacht van pastores verdienen (95). In de bestudeerde kerkelijke documen
ten worden geen empirisch geverifieerde definitie van volksreligiositeit en
nauwkeurig omschreven terminologie gehanteerd. Los van concrete, contex
tueel bepaalde variabele invullingen, onderstreept paus Johannes Paulus Π
volgens Verwilgen de complimentariteit van de termen volksreligie,
volks-christendom, volksgeloof en volksvroomheid. Deze termen hebben het
voordeel dat ze een geloof aanduiden, dat cultureel geworteld is, door een
brede laag van de bevolking, die als Volk Gods is te beschouwen, wordt
gedeeld en meer door het hart dan door ideeën wordt gevoed (96).
De strekking van meerdere documenten en toespraken samenvattend, geeft
Verwilghen aan dat uit de bezinning op de spirituele en christelijke waarde
van volksreligiositeit blijkt dat het hier gaat om een expressie van een authentieke religieuze behoefte, een dorst naar God, waarvan men de diepte niet
peilen kan (97).
Na de christelijke, spirituele waarden die in volksreligiositeit liggen vervat, te hebben onderstreept en deze zodoende in bescherming te hebben genomen tegen radicale kritiek, wordt in de meeste pauselijke documenten en
interventies van bisschoppen tijdens recente synodes gewezen op de noodzakelijke zuivering. Verwilghen verwijst hier naar de strekking van uitspraken
in de apostolische adhortatie Evangelii Nuntiandi (nr.48), waar reeds werd
gesteld dat men de onmiskenbare waarden diende te onderkennen en de ogen
niet te sluiten voor het gevaar van afwijkingen (98). De oproep tot zuivering
keert als een leitmotief in verschillende bewoordingen terug in alle bestudeerde documenten (99). Van pastores wordt aandacht en waakzame zorg gevraagd en prudentie in de toepassing van leerstellige en pastorale richtlijnen.
Verwilghen stelt dat het leergezag meer is gericht op het omvormen dan op
het verwerpen en bestrijden van volksreligiositeit (100).
Kerkelijke documenten stemmen overeen in de verbinding die wordt gelegd tussen volksreligiositeit en een nieuwe evangelisatie. Men ziet volksreligiositeit als startpunt en middel. In die richting geven de documenten
pastorale en leerstellige oriëntaties voor verdieping, viering en explicitering
van het engagement van volksreligiositeit. De evangelisatie van volksgeloof
wordt uitdrukkelijk gericht op een intieme relatie met God, een werkelijke
ontmoeting met God in Christus. In het centrum van die ontmoeting staat de
kerk als paasmysterie en sacrament van universeel heil. Deze ontmoeting
vindt zijn samenhang in het ontvangen van het Woord, de sacramenten en
speciaal de eucharistie (101). Vieringen in een volksgelovige sfeer dienen
authentieke en gemeenschappelijke uitingen van geloof te zijn, gericht op
Christus' paasmysterie, het Woord Gods, het sacramentele leven en in het
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bijzonder de eucharistie. Vieringen dienen betrokkenheid bij de kerk uit te
dragen en in harmonie met de officieel-kerkelijke liturgie te zijn (102). Litur
gie en het sacramentele leven worden in de documenten beschouwd als gepriviligieerde plaatsen voor de vernieuwing van volksgeloof (103). Devoties
worden gerangschikt volgens de evangeliserende waarde die er aan wordt
toegekend. Aldus komt men tot deze volgorde van meer en minder waarde
volle devoties: devoties rond Christus' lijden, Christus' lichaam, het Heilig
Hart, de Maagd Maria (rozenkrans, novenen, toewijdingen, scapulier), enge
len, heiligen en overledenen (104).
Meerdere theologen sluiten in hun reflecties op volksreligiositeit en bedevaart
aan op de hier kort ontvouwde visie van het kerkelijke leergezag en de be
leidslijnen die erin zijn aangeduid. В .Lambert volgt het spreken van het leer
gezag nauwgezet in zijn verhandeling over Le pèlerinage et l'histoire du salut
(105). J.Vinatier verzorgde voor de Dictionnaire de la Spiritualité, Ascétique
et Mystique het onderdeel over pelgrimage in de 19e en 20e eeuw (106). Aan
het einde van zijn overzicht gaat hij in op de betekenis van het Tweede Vaticaans Concilie voor de vernieuwing van de pelgrimstochten. Hoewel de concilievaders niet rechtstreeks over pelgrimstochten spraken, hebben ze wel
richtinggevende gedachten geformuleerd, die kunnen worden toegepast op
deze uitingen van volksgeloof. Vinatier verwijst naar artikelen uit de constitutie over de liturgie en de constitutie over hoe de kerk zichzelf verstaat (Lumen
Gentium). Hij haalt dan drie gedachten naar voren en past ze toe op pelgrimage. Het Woord Gods - daarmee zijn bijbellezing en bijbelse verkondiging
bedoeld - dient op de eerste plaats te komen. Het geheel van gezangen dient
te worden vernieuwd met psalmen en gezangen die meer relatie hebben met
bijbelse themata en woorden. Een tweede gedachte vormt de centrale plaats
die de viering van Christus' heilsmysterie dient te krijgen en de onderschikkende en verwijzende positie van de cultus tot Maria en de andere heiligen.
Als derde gedachte noemt Vinarier de noodzaak van zuivering, en soms uitbreiding, van de spirituele tradities van pelgrimstochten. Zuivering verstaat
hij met name als versobering, die leidt tot terugkeer naar een eenvoudige
originaliteit die pelgrims beter in staat stelt om de boodschap te verstaan en
de weg naar een waarachtig gebed te vinden.
Aansluitend aan deze toepassing van gedachten uit concilie-documenten
formuleert Vinarier samenvattend zijn visie op wat pelgrimage dient te zijn
en waartoe een pastoraal beleid dient bij te dragen. Als de genoemde drie
richtinggevende gedachten worden toegepast, dan ziet Vinatier pelgrimage
tot een plaats worden van een volkse en collectieve katechese voor de huidige
tijd. Aan iedereen aangeboden en niemand opgelegd, verschaft pelgrimage
een vrijplaats voor een zoekende en waakzame samenleving. Mensen van
elk milieu en vaak van verschillende culturen ontmoeten elkaar. Het Woord
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Gods spreekt iedereen aan op zijn eigen spirituele verantwoordelijkheden.
Vinatier vergelijkt pelgrimage met de geloofsvonning die de vroeg-christelijke kerk bood aan catechumenen op weg naar het doopsel en met de liturgische katechese die gedoopten ontvingen. Vandaar het belang van de ontvangst
en de opvang van pelgrims. Volgens Vinatier verandert pelgrimage vaak
houdingen. Veel mensen die als toerist zijn gekomen, zouden als pelgrim
vanuit een bedevaartoord vertrekken. Hun nieuwsgierigheid bij de komst zou
zijn omgevormd tot soms heldhaftige beslissingen met betrekking tot hun
levenshouding (107). Pelgrimstochten zijn slechts een van de vele elementen
van evangelisering van het Volk Gods, maar ze bieden, aldus nog steeds
Vinatier, de mogelijkheid om een doorgang te vinden tussen de wereld in
verandering en de continuïteit van de fundamentele levensvragen van mensen.
In betPastoralliturgischesHandlexikon stellen AAdam en R.Berger onder het trefwoord Wallfahrtbet volgende: "De waarde van op bedevaart gaan
wordt gevonden in de intensivering van het geloof, de ommekeer en toewending tot kerkelijke gemeenschap, die groeit uit het gezamenlijke bezoek aan
dergelijke geloofsplaatsen, op voorwaarde dat bedevaart met een juiste houding wordt voltrokken. Deze houding moet uitdrukkelijk worden bevorderd.
Omdat deze juiste houding gemakkelijk ontbreekt, bestaat in de kerk vanaf
het begin een kritische houding ten aanzien van bedevaart" ( 108). Ze sluiten
met deze normatieve omschrijving aan bij de visies die we uit het overzicht
van Verwilghen van het kerkelijk leergezag hebben vernomen en bij de normatieve beschouwingen van Vinatier. In hun bepaling van de waarde van
bedevaart hanteren ze het begrip juiste houding, zonder te vermelden waaruit
die houding bestaat en wie definieert wat juist of minder juist is. Het lijkt er
tevens op dat het ontbreken daarvan eenzijdig bij bedevaartgangers wordt
gelegd en niet bij een gebrekkige of zelfs misvormende pastorale bejegening.
Hun waarde-omschrijving laat tevens een ecclesiocentrisch accent zien, dat
ook in de eerder besproken visies expliciet aanwezig is.
Nuancerende aansluitingen op de pastoraaltheologische waardering en
beleidsuitgangspunten van het kerkelijk leergezag vinden we onder andere
bij A.Brants en E.Henau. Beiden bepleiten de legitimiteit van volksreligiositeit als een relatief zelfstandig moment binnen het christelijk geloof ( 109).
Brants spreekt niet van een noodzaak tot zuivering, maar signaleert een aantal
gevaren, die de volksreligiositeit kunnen bedreigen, waarbij hij behoedzaam
zoekt naar criteria. Hij gaat niet uit van een geheel van geloofswaarheden
waarvan het leergezag de behoedster is en waarmee afwijkingen objectief
kunnen worden gesignaleerd, maar zoekt naar fundamentele elementen die
tot het eigene van christelijk geloven behoren. Zijn zoektocht naar criteria
sluit aan op eerdere overdenkingen van E.Schillebeeckx met betrekking tot
een te ontwerpen criteriologie (110). Als mogelijke gevaren ziet Brants de
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scheiding van profaan en sacraal, de neiging tot manipulatie van het goddelijke (magie), versterking van een privatisering van geloven, het eenzijdig
verstaan van religie als bevestiging van maatschappelijk gangbare normen
en waarden en de werking van volksreligiositeit als blokkade van eigen verantwoordelijkheid en keuze. Brants ziet gevaren dus vooral in verabsolutering
van delen en eenzijdige accentuering. Hoewel door hem niet zo omschreven,
volgt hieruit dat pastoraat de opdracht heeft om volksreligiositeit voor deze
gevaren van verabsolutering en eenzijdigheid te behoeden. Dat impliceert
correctie en aanvulling om een eventueel verstoorde balans te hervinden.
Overigens is uit Brants' bespreking duidelijk, dat beoordeling in concreto
van volksreligieuze handelingen geen eenvoudige zaak is. In ieder geval volgt
uit zijn betoog dat het pastorale beleid in geen geval aanleiding mag geven
tot een versterking van genoemde eenzijdigheden en verabsoluteringen. Op
die aspecten kan men dan ook het pastorale aanbod in zijn concrete praktijkmaterialen evalueren en bijstellen.
In een bespreking van de mogehjke betekenis van volksreligiositeit voor
kerkopbouw kiest E.Henau voor een dubbele strategie: "enerzijds een pastoraal die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen tot een zo radicaal mogelijk christelijk engagement te brengen; anderzijds een pastoraal aanbod ontwikkelen voor hen die zich niet in dezelfde mate met kerk en christendom
identificeren of wiens religiositeit slechts sporadisch wordt geactualiseerd
(bv. bij scharniermomenten)" (111). Henau sluit hier aan op hetgeen eerder
door F.Haarsma (112) als dominante pastorale lijn van bisschoppen in Nederland en Vlaanderen werd aangemerkt met de term "uitnodigende pastoraal".
Haarsma maakte echter onderscheid waar het ging om de motieven van mensen om zich niet (geheel) te identificeren met kerk en christendom zoals ze
dit dominant ervaren. Een bewuste kritische distantie vraagt een andere benadering dan een onbewuste, wellicht sociaal bepaalde, geringe betrokkenheid.
Het pastorale beleid van een open maar ook eisende uitnodiging probeert een
leefbaar compromis te vinden tussen twee extreem geformuleerde pastorale
opties, die als zodanig zijn geformuleerd door M.Singleton (113) en L. de
Vaucelles (114). Deze laatste gaf een ontwerp van een geschiedenis van pastorale strategieën waarmee volksreligiositeit wordt bejegend door kerkelijk
leidinggevenden en theologen. Omstreeks 1976 onderscheidt De Vaucelles
grofweg twee fundamenteel verschillende pastorale opties. De eerste optie
ziet de ervaring van lijden en eindigheid als de plaats waaraan zich een geprivatiseerd geloof hecht, als een soort van protest en bescherming tegen levensdrama's. De tweede optie als ander extreem geeft een geseculariseerde strijdvaardigheid te zien, waar de verwijzing naar God inopportuun lijkt in het licht
van de eisen van de revolutie (115). De Vaucelles stelt dan dat alleen deze
tweede visie perspectieven opent die vergelijkbaar zijn met de christelijke
traditie, ondanks de breuken die ze teweeg brengt (116). De nadruk op een
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zich persoonlijk en gemeenschappelijk opnieuw eigen maken van het geloof
ziet hij als een urgentie die zich tegenwoordig aandient in plaats van missionaire strategieën die herovering van de massa's als doel hebben (117). In de
toegenomen scholing en algemene verhoging van deelname aan cultuur ziet
De Vaucelles kansen voor een pastoraal die meer aandacht schenkt aan verdieping van geloofskennis en persoonlijke integratie daarvan dan aan een
regulering door geloofspraktijken.
Henau schreef enkele jaren later een pastoraaltheologische reflectie op
bedevaart als een belangrijke uiting van volksvroomheid (118). Hij werkt
hier de symboliek van bedevaart als op weg gaan en het zich losmaken van
vaste posities uit en verbindt dit met bedevaart als symbool van christelijk
leven en het zelfverstaan van de kerk als Volk Gods onderweg. Hij gaat kort
in op het gevaar dat men God aan een bepaalde plaats bindt en daarmee de
verwijzende betekenis van een pelgrimsoord uit het oog verliest. Het verwijzende en relatieve karakter van pelgrimsoorden dient door de verantwoordelijken ter plaatse steeds te worden onderstreept. Het doel van de bedevaart
als reis mag niet als einddoel worden opgevat.
In een reflectie op de verhouding van volksreligiositeit en christelijk geloof (119) werkt Henau de waardering van het christelijk gehalte van volksreligiositeit uit aan de hand van het kort hernemen van de discussie over religie
en geloof. Enerzijds ziet hij religie als een positief moment of onmisbare
etappe in de vorming van de christelijke zin voor het heilige. En volksreligiositeit is dan een legitieme contextualisering van de ervaring van God. Anderzijds ziet hij religie en geloof in onderscheid en spanning met elkaar. "De
openbaring en haar eigen rationaliteit blijft een kritisch beginsel, waardoor
aberrante vormen en verwording als zodanig kunnen onderkend worden"
(120). Aansluitend bij de visie die we in documenten van het kerkelijk leergezag aantreffen, gaat Henau vervolgens in op de ambivalentie van de volksreligiositeit. Hij herneemt hier de gedachten van A.Brants over mogelijke gevaren die volksreligiositeit kunnen bedreigen en brengt ze naar voren in een
schema van tegengestelde waarden. Henau concludeert dat volksreligiositeit
een goed recht van bestaan heeft, maar tegelijk betrekkelijk is in haar legitimiteit. De verderreikende these van R.Schreiter (121) dat elke contextualisering van geloven - dus ook de officieelkerkelijke normatieve praktijk - noodzakelijk betrekkelijk is en de kritische dialoog behoeft, neemt Henau niet over
samen met andere gedachten van Schreiter over volksreligiositeit. Op dit punt
komen we terug bij de verwijzing naar enkele theologen die een duidelijk
andere benadering van volksreligiositeit kiezen en de kritische functie ten
aanzien van de officieelkerkelijke leer en organisatie onderstrepen.
Een historisch-theologisch overzicht van bedevaart besluit Henau met een
vijftal aanzetten tot een theologische waardering (122). Eerst gaat hij in op
het samenspel van plaatsgebondenheid en verwijzing en op de opvatting dat
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bedevaart zou worden gedragen door een naïef en magisch wondergeloof,
waar hij tegenin brengt dat de houding van bedevaartgangers blijkens empirisch onderzoek toch meer wordt gedragen door altruïsme en groot vertrouwen dan algemeen wordt gedacht. In zijn derde aanzet geeft hij een reflectie
op de systeembevestigende functie die bedevaart kan hebben en op de veranderingsdynamiek die erin kan zitten. Volgens Henau vormen bedevaarten
niet zelden "voor de deelnemers aanleiding tot het samen nadenken over hun
geloof en hun situatie. Bepaalde organisaties die bedevaarten inrichten zien
deze als een uitdrukkelijk moment van bezinning. En zelfs wanneer deze
bezinning niet structureel is ingebouwd, kunnen bepaalde elementen van de
bedevaart een veranderingsdynamiek op gang brengen. De ervaring met velen
te zijn, te merken dat men niet alleen staat, geeft zelfvertrouwen en kan daardoor een krachtige stimulans tot verandering vormen" (123). Henau verwijst
voor dit laatste naar de samenhang tussen de toeloop naar Czestochowa bij
het bezoek van paus Johannes Paulus Π en de tot standkoming van de bewe
ging Solidariteit. Een dergelijk constellatie van kerk en staat en van vroom
heid en sociale actie treffen we in Wittem niet aan. Het is de vraag of de bede
vaart naar Czestochowa stimulans tot verandering is of wellicht beter geduid
kan worden als een van de uitdrukkingsvormen en middelen waarmee een
(latente of manifeste) behoefte aan verandering zich kan uiten. De mogelijk
heden die Henau bier ziet in bedevaart, Ujken eerder het karakter van een
wens en norm te dragen, gesteund door niet exact aangeduide gegevens over
bedevaarten waarin inderdaad de veranderingsdynamiek ten aanzien van
geloven en maatschappelijke inzet aanwezig zijn. In welkerichtingeen veran
dering uitwerkt, of door verantwoordelijken wordt gestuurd, geeft hij niet
aan. De ervaring met velen te zijn, kan behalve verandering ook bevestiging
en stabiliteit bewerken. Uit de reflectie die Henau maakt, kunnen we conclu
deren, dat bij voorstander is van een zodanige begeleiding van bedevaart dat
de kansen op bezinning en verandering worden vergroot.
In de slotbeschouwing stelt Henau dat bedevaart het ambivalente karakter
gemeenschappelijk heeft met alle religieuze uitingen van het menszijn. Der
halve is kritische begeleiding gewenst. Evangelisering is dus geboden voor
elke religieuze uitdrukkingsvorm, want "of hij nu officieel is of volksreli
gieus, (hij) moet in dit verband minstens impliciet verwijzen naar het Chris
tusmysterie" (124).
In een korte inleiding die in directe relatie staat met de voorgaande histo
risch-theologische bijdrage over bedevaart, geeft Henau enkele richtlijnen
en mogelijkheden aan om de ambivalentie van bedevaart te reduceren en het
positieve te versterken (125). Op de eerste plaats haalt hij de centrale plaats
van het Woord naar voren. In de bedevaartorganisatie dient de verkondiging
een centrale plaats te krijgen. Riten en symbolen kunnen deze verkondiging
ondersteunen en versterken. De kritische kracht van het evangelie tegenover
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"het eigen heilsverlangen en tegenover de eigen en maatschappelijke pogingen om heil tot stand te brengen" (126) dientruime aandacht te krijgen. Voor
het pastoraat betekent dit dat kennis van de motieven van bedevaartgangers
nodig is en dat hetgeen hen beweegt ter sprake dient te worden gebracht. De
verkondiging dient hierop aan te sluiten en mensen op te roepen tot navolging
en toe te rusten om getuigen te zijn.
Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd, kunnen we uit de
verbinding die Henau zoekt van verkondiging met motieven van bedevaartgangers en het kwalificeren hiervan als methodische inspanning, besluiten
dat hier sprake is van een enigszins instrumentele opvatting. Motieven van
bedevaartgangers worden niet ook als vraag aan een geheel van verkondiging
opgevat, maar slechts als een didactisch geschikt aanknopingspunt voor de
overdracht van een tevoren bepaald geheel van verkondigingsinhouden.
Andere benaderingen van volksreligiositeit, die een positie innemen die afwijkt van de visie van het kerkelijk leergezag, treffen we onder andere aan
bij G.P.SÜSS (127) en S.Galilea (128). Beiden spreken vanuit een Latijnsamerikaanse context waar volksreligiositeit gekoppeld is aan het maatschappelijke
gegeven van armoede en lijden. Süss evalueerde meerdere analyses en typologieën van volkskatholicisme in Brazilië. Hij ontwierp op basis van een structureel-linguïstisch model een typologie van verschillende, elkaar in de werkelijkheid overlappende belevingen van volkskatholicisme (129). Authentificering ziet hij als pastoraaltheologische opdracht. Elders werkte hij de creatieve
en normatieve rol van volksreligiositeit in de kerk nader uit (130). Daarin
stelt hij dat de remedies die men algemeen in de kerk toepast om de betrokkenheid van volksreligiositeit op het officieel-kerkelijke aanbod te vergroten
bestaan uit een pedagogie van de evangelisering, een toegesneden katechese
en het opnieuw geven van katechetische informatie (131). Volksreligiositeit
wordt als object van evangelisering verstaan vanuit officieelkerkelijke instanties. Süss maakt een vergelijking met de ontwikkeling van gesproken taal,
die doorwerkt in het grammaticale systeem en onderstreept daarmee het subject-karakter van volksreligiositeit en de wisselwerking tussen volksreligiositeit en officieel-kerkelijke normatieve visies,richtlijnenen praktijken. In de
visie van Süss is het volk voortdurend bezig zichzelf te evangeliseren en dient
er een praktijk te zijn van wederzijdse evangelisering tussen volksreligiositeit
en officiële religiositeit. Daarin onder andere ligt de creatieve en normatieve
rol van volksreligiositeit. Süss onderbouwt dit verder met een verwijzing naar
de lange leerstellige traditie die de algemeen gedeelde geloofszin een belangrijke plaats geeft in relatie met het leergezag. De historisch-gewortelde en
op het gehele leven betrekking hebbende volksreligiositeit, die authentiek
is, is derhalve ook kritiek op het geheel van verkondiging vanwege de officiële kerkelijke instanties. Kennisname van wat mensen die hun gelovigheid
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uitdrukken in volksreligjeuze uitingen beweegt, is voor Süss méér dan een
methodisch aanknopingspunt voor verkondiging. Het levert ook vragen op
aan de inhoud van verkondiging zelf. SX3alilea spreekt van een op algehele
bevrijding gerichte evangelisatie. Bevrijdingstheologen stemmen er volgens
Galilea in overeen dat volksreligiositeit in een bevrijdingsevangelisatie dient
te worden benaderd (132). Deze sluit wederkerigheid in en toetsing van verkondiging en geloofspraktijk op de bijdrage die deze leveren aan een omvattend bevrijdingsproces. Het is een pastorale opdracht om knechtende en bevrijdende momenten bewust te maken, kritisch te zijn op het gehanteerde
vrijheidsbegrip en mee te werken aan een afbraak van onderdrukking en opbouw van bevrijding (133). Dit sluit een verandering in van de positie die
de officiële kerk inneemt in de maatschappij en de belangen die ze mee ondersteunt.
Indien we zoeken naar een situering van de pastoraaltheologische waardering
en beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de aanbevelingen die
we in deze nabeschouwing hebben geformuleerd aan het adres van het pastoraat in het kader van bedevaart en devotie te Wittem, dan nemen we afstand
van de instrumentele opvatting die vervat ligt in de visie van het kerkelijk
leergezag en van een eenzijdig begrepen evangelisering (134). We vatten
volksreligiositeit ook op als vraag en kritiek aan kerkelijke organisatie en
verkondiging. De waardering voor en bejegening van volksreligiositeit slaat
terug op pastoraat en verkondiging in verleden en heden. Zeker in het geval
van Wittem kunnen we stellen dat de wijze waarop gelovigen hier hun geloof
uitdrukken mede is gevoed door kerkelijke verkondiging en pastorale zorg
vanuit het verleden. Het kan hier dus niet gaan om een evangelisering van
mensen die het christelijk geloof niet kennen of niet op enigerlei wijze hebben
opgenomen in hun levenswijze.
Er schuilt een tegenstelling in de poging om gelovigen meer subject te
doen worden van hun gelovigheid - dat is hetgeen het pastorale team te Wittem wil als men spreekt van emancipatie in recente beleidsstukken - en hen
tegehjk eenzijdig als object van evangelisatie te benaderen (135). We kiezen
voor een wederzijds evangelisatie-proces en sluiten daarmee aan bij de keuze
van de redemptoristen. In dialoog kan worden gezocht naar geloofsopvattingen en -praktijken die christelijk gelovenrelevantmaken voor een omvattende bevrijding. Pastores en gelovigen staan daarbij niet tegenover elkaar.
Dit dient ook tot uitdrukking te komen in de wijze waarop gelovigen samen
de uitdrukking en voeding van hun gelovigheid dragen.
Volksreligiositeit heeft in Wittem geen directe verbinding met de maatschappelijke positie van een arm en onderdrukt volksdeel. Daarin ligt wellicht
een wezenlijk verschil met de volksreligiositeit waarover Latijnsamerikaanse
theologen spreken. "Apauperibus evangelizan" kan in de situatie te Wittem
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een dubbele beweging betekenen: dialoog tussen pastores en bezoekende
gelovigen en de opening naar de vraag die armen en onderdrukten elders en
bier zijn voor de authenticiteit van geloven. De aandacht is dan niet alleen
gericht op een versterking van de betrokkenheid op liturgie, met name sacramenten, maar evenzeer op de versterking van diakonaal en missionair engagement. Vanuit deze optiek kunnen andere accenten in het levensverhaal van
Gerardus Majella naar voren worden gebracht in plaats van de dominante
nadruk op zijn voorbeeldige trouw aan een kerkinstitutioneel voorgehouden
gerichtheid op ontmoeting van God in liturgie en sacramenten.
We onderstrepen de nadruk die Henau legt op de verwijzende betekenis
van een pelgrimsoord en de symboliek van beweging, loslaten en veranderen
die in bedevaart aanwezig kan zijn. Indien pastoraal beleid deze symboliek
werkzaam wil maken, zal dit beleid zelf ook mee dienen te gaan in deze beweging en zijn eigen maatstaven in dialoog dienen te toetsen en bijstellen.
Het ontwerpen van criteria is daarmee niet voorbehouden aan kerkelijke leiding en theologen. Van hen mag wel een telkens te hernemen doordenking
en toetsing worden verwacht (136).

5.

Evaluatie en voorstellen voor verder onderzoek

5.1

Evaluatie

De brede vraag naar inhoud en werking van pastoraat in het kader van bedevaart en devotie hebben we hanteerbaar gemaakt door het onderzoek toe te
spitsen op één lokatie en ons verder te beperken tot een analyse van de schriftelijke weerslag van het daar gepractiseerde pastorale aanbod. Met deze toespitsingen blijven vergelijkingen met ontwikkelingen in andere lokaties achterwege. Het onderzoek naar het pastoraat in het kader van bedevaart en devotie te Wittem heeft een exemplarische waarde. Er is geen representativiteit
beoogd. Ook de wisselwerking tussen pastoraal aanbod en deelname (in
kwalitatieve zin van beïnvloeding van geloofshouding en - beleving) van
gelovigen blijft grotendeels buiten beschouwing. Deze beperking vermindert
de waarde van de gesystematiseerde gegevens met betrekking tot het pastorale
aanbod niet, maar stemt tot bescheidenheid bij het doen van uitspraken over
de daadwerkelijke invloed die van dit pastorale aanbod is uitgegaan.
Beide gevolgen van beperkingen in ons onderzoek presenteren we als
voorstellen voor verder onderzoek. Het onderzoek naar pastoraat in het kader
van bedevaart en devotie zou ook in andere lokaties kunnen plaatsvinden,
waarna bredere vergelijkingen mogelijk zijn en een scherper beeld is te vormen van de betekenis van deze geloofsuitingen voor de ontwikkeling van
het geloofsleven van een brede groep gelovigen. Voor een meer diepgaand
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onderzoek naar de deelname van gelovigen aan het pastorale aanbod en het
proces van wederzijdse beïnvloeding hebben we met de analyse van liturgische gebruiksmaterialen en schriftelijke devotie-ondersteunende geschriften
een belangrijke bijdrage kunnen leveren om met name geloofsopvattingen
en -belevingen in hun ontwikkeling in gesprek te brengen. De analyse van
het pastorale aanbod levert bouwstenen voor een kwalitatief receptie-onderzoek (137).
De beschrijving van de formele ontwikkeling van het pastorale aanbod
en de daarmee verweven organisatie in relatie tot de ontwikkeling van de
kwantitatieve, uiterlijke deelname van gelovigen biedt hetkader waarbinnen
de inhoudelijke verkondiging is te verstaan. Het blijkt dat er geen eenduidig
verband is tussen de formele organisatie en de inhoudelijke verkondiging.
Globaal valt te stellen dat een sterke centrale organisatie het kader biedt voor
een uniforme verkondiging en een deductieve pastorale benadering. Naarmate
er meer pluriformiteit verschijnt in de verkondiging lijkt daaraan ook een
meer gedecentraliseerde organisatie te gaan beantwoorden. Het voordeel van
deze gecombineerde aanpak waarin uiterlijke ontwikkelingen en inhoudelijke
verkondigingsontwikkelingen met elkaar worden verbonden, ligt in het dieper
doordringen in de betekenis die deze plaats van geloofsbeleving en -voeding
kan hebben (gehad) voor de bezoekers en pastoraal verantwoordelijken. Tevens draagt deze benadering vragen aan voor een gelovig gesprek in de huidige situatie.
Op de vraag naar de geloofsvoorstellingen die in het materiaal zijn besloten en daarmee voorgehouden en overgedragen, hebben we een gedifferentieerd antwoord gekregen. Ontwikkelingen in de tijd zijn enigszins verhelderd. De diversiteit van materialen is gebleken. Verschillen tussen een meer
blijvende taal van ruimte, beelden en vormgevingen en een meer veranderende taal van verbale verkondiging zijn aan het licht gekomen en hebben geleid
tot een reflectie op de vragen die deze verschillen stellen aan een actueel
pastoraal beleid.
De analyse van liturgische gebruiksmaterialen en schriftelijke ondersteunende geschriften draagt de beperking van deze lokatie, hoewel verbindingslijnen met verkondigingsmaterialen die in breder verband functioneerden zijn
aangegeven. Tegelijk echter is de analyse van deze "kleine bronnen" van
methodisch belang, juist om dicht bij een pastorale praktijk in ontwikkeling
te blijven en iets van de "omslag" (138) van theologische inzichten en geloofsbronnen naar de gepractiseerde vroomheid van een bepaalde groep gelovigen in beeld te brengen. Uit de analyse komen geen verrassende nieuwe
inzichten naar voren met betrekking tot de inhoud van de verkondiging en
het proces dat werd doorlopen. Het is echter van waarde dat met dit praktijk-materiaal een empirische verificatie is geboden - weliswaar beperkt tot
één lokatie en de bredere uitstraling daarvan - van ontwikkelingen in theolo-
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gie en geloofsleven, zoals deze algemeen zijn beschreven in theologie- en
kerkhistorische handboeken.
De bijzondere aandacht voor het liedmateriaal heeft als resultaat dat een
in bedevaartonderzoek weinig bestudeerde bron wordt uitgediept en geplaatst
in het kader waarbinnen dit materiaal functioneer(de)(t). Liedmateriaal komt
zo naar voren als onderdeel van een bredere verkondigingspraktijk. Daarmee
overstijgen we de visie op liedmateriaal als bijkomstige versiering of louter
als middel om als groep iets samen te doen. De vroomheidsvoedende en -uitdrukkende waarde van dit materiaal komt door de bijzondere aandacht ervoor
in de analyse beter tot zijn recht.
In de analyse van de gebruiksmaterialen is geen onderscheid gemaakt in
de eigenheid van de verschillende genres en de betekenis daarvan voor het
functioneren van de geloofsvoorstellingen die erin besloten liggen. Is er verschil als een bepaalde Godsvoorstelling tot uitdrukking komt in een gebed,
een gezang, een preek, een verhaal, een handeling of afbeelding? En zo ja,
ligt het verschil dan in de doorwerking op de gebruikers van deze genres?
Deze vragen hebben we in de analyse niet behandeld. Daarmee is de eigenheid van verscheiden genres niet voldoende tot zijn recht gekomen. Voor de
vraag naar het geheel van evoluerende geloofsvoorstellingen is dit onderscheid niet van doorslaggevend belang. Als we zouden vragen wat nou de
specifieke bijdrage is van gezangen in de inhoudelijke verkondiging van
geloofsvoorstellingen en de bevestiging of bevraging van geloofshoudingen,
dan blijven we met onze analyse-methode het antwoord schuldig. Jammer
is bovendien dat we het preekmateriaal nauwelijks als toegankelijke en voorhanden bron hebben kunnen analyseren. Hiermee blijft een vermoedelijk
waardevol onderdeel van de pastorale praktijk onderbelicht. We hebben deze
leemte zijdelings kunnen vullen door andere geschriften van predikanten (bijvoorbeeld in het periodiek) te analyseren, ervan uitgaande dat hier geen volstrekt andere visies in werden verwerkt.
De analyse beperkt zich tot schriftelijke materialen die de basis en reflex
vormen van een feitelijke praktijk. Wat er in actu plaats heeft, onttrekt zich
aan onderzoek waar het het verleden betreft. In de huidige situatie zou de
analyse van schriftelijke gebruiksmaterialen kunnen worden aangevuld met
inzichten die via participerende observatie of een andere geschikte methode
kunnen worden verkregen.
De gehanteerde opzet laat een sterk historisch-systematisch accent zien.
Dit stelt ons voor het probleem van het doortrekken van lijnen naar de actuele
en mogelijke toekomstige situatie. De gehanteerde methode is vooral geschikt
om achteraf samenhangen en ontwikkelingen in beeld te brengen, niet zozeer
om naar de toekomst mogelijkheden aan te geven. We hebben dit probleem
ondervonden bij de overstap van deel 2 naar de nabeschouwing. Een gedeeltelijke oplossing lag in het kritisch aansluiten bij de lokaal ontwikkelde recente
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pastorale beleidskeuzes. De belangrijkste aanbevelingen die we hebben geformuleerd voor het actuele pastoraat, namelijk geloofsgesprek en het scheppen
van kaders voor het meedragen van het pastoraat, liggen achteraf bezien eigenlijk al in de startvragen besloten. Dit realiseerde ik me enkele jaren geleden aan het begin van dit onderzoek niet. Juist door te vragen naar de inhoudelijke geloofsvoorstellingen werd de weg geëffend voor de aanbeveling om
deze voorstellingen te verifiëren en in gesprek te brengen. Juist door formele
ontwikkelingen te onderscheiden in aanbod en deelname en aan te tonen dat
hier inderdaad van een scheiding sprake is, werd de weg gebaand om te komen tot een aanbeveling meerdere bestaande scheidingen te doorbreken. Door
formele en inhoudelijke gegevens met elkaar in verband te brengen, werd
de aanbeveling onderbouwd om in het proces van geloofsontwikkeling de
methode van vormbehoud en inhoudsaanpassing kritisch te hanteren en wenselijke veranderingen van vorm en inhoud in hun samenhang te zien, juist
vanwege het feitelijke of beoogde functioneren.
De suggestie om aan de hand van de analyse-gegevens een geloofsgesprek
te starten vraagt om concrete vertaling en organisatie. De uitnodiging hiertoe
zal moeten uitgaan van de pastorale leiding. Individuele en groepsgesprekken,
bezinningen in Wittem, onderweg of in de regio waar mensen vandaan komen, uitnodigingen tot reactie via het periodiek zouden concrete mogelijkheden hiertoe kunnen zijn. Uiteraard zullen niet alle bezoekers hieraan wensen
mee te doen. Ook dan nog vormt het een arbeidsintensieve activiteit, die
ruime tijd zal vragen. Deze evangelisatie in dialoog biedt volgens mij echter
kansen op een meer diepgaande geloofsontwikkeling, die door het eenzijdig
aanpassen van vormgevingen en inhoudelijke verkondiging misschien ook
plaats heeft, maar zich onttrekt aan een bewuste pastorale benadering.
Door de nadruk te verleggen van de kwantitatieve registratie van aanbod
en deelname naar een systematisering van het proces van inhoudelijke verkondiging is de nadruk komen te liggen op de kwaliteit van pastoraat. In 1950
werd overigens door twee redemptoristen reeds de opmerking gemaakt dat
de toevloed van veel mensen niet zonder meer mocht worden gehanteerd als
bewijs voor de kwaliteit van het pastoraat, al hadden ze daarmee niet specifiek de situatie in Wittem voor ogen (139).
In het algemeen kan worden gesteld dat we door dit toegespitst onderzoek
een goed beeld hebben gekregen van de ontwikkeling van de pastorale praktijk in het kader van de devotie tot Gerardus en de bedevaart naar Wittem.
Dit is van belang voor het actuele pastoraaltheologische aandeel in bedevaartonderzoek en tevens voor de meer regionaal toegespitste geschiedenis van
het pastoraat. Verder is ons onderzoek van belang voor de geschiedschrijving
van het pastorale handelen van de redemptoristen in Nederland. In het kader
van het veelomvattend programma van een Frömmigkeitsgeschichte (140)
kan ons onderzoek een bouwsteentje zijn.

5.2

Voorstellen voor verder onderzoek

De voorstellen voor verder onderzoek sluiten aan op de beperkingen die in
de Algemene Inleiding zijn vermeld. Verder komen enkele voorstellen voort
uit de beschrijving van de ontwikkeling, de analyse van materialen en de nabeschouwing met aanbevelingen voor het actuele pastorale beleid. De voorstellen die we kort zullen formuleren, zijn rond drie vragen te groeperen,
namelijk: welke relaties zijn er tussen de ontwikkeling van het pastorale aanbod te Wittem en ontwikkelingen in kerk en maatschappij in een bredere
context?; in hoeverre zijn de geanalyseerde gegevens uniek voor Wittem?;
hoe reageerden bezoekers op het proces van inhoudelijke verkondiging?
De verbindingslijnen tussen de organisatorische opbouw van een emanciperend katholiek volksdeel en het netwerk dat de recruterende en organiserende basis vormt van de Gerardusdevotie en de georganiseerde bedevaart zouden nader in kaart kunnen worden gebracht. In eerste instantie zou te denken
zijn aan een onderzoek naar overlappingen tussen leden van parochieel of
anderszins georganiseerde religieuze verenigingen en broederschappen (bijvoorbeeld de Aartsbroederschap van de Heilige Familie) en leden van Gerardusbroederschappen, bedevaart-comité's en het netwerk van zélatrices en
contactpersonen. Welke functies vervulden de verschillende afdelingen van
de Gerardusbroederschap? Hoe was de verspreiding van deze broederschap?
Wie waren er lid van, slechts ingeschreven of ook actief? Het zou ook interessant kunnen zijn om na te gaan welk bestand van adressen door de redemptoristen werd aangeschreven in 1919 om abonnees te werven voor het te starten
periodiek. Het feit dat men al snel een omvangrijk netwerk kon bereiken,
vormt een indicatie voor de mate van georganiseerdheid van het katholieke
volksdeel en dichtheid van netwerken daarbinnen. Met het achterhalen van
een dergelijk adressenbestand zou ook kunnen blijken over welk netwerk de
redemptoristen zelf in die periode konden beschikken. Nader onderzoek zou
ook kunnen worden verricht naar de proliferatie van de Gerardusdevotie. De
redemptoristen hebben zelf een belangrijk aandeel gehad in de verspreiding
van deze devotie, maar ze hebben daarbij ook op andere propagandisten kunnen rekenen. Waar kwam overal een beeld van Gerardus te staan? Welke instellingen en gebouwen werden onder zijn patronage geplaatst? Op aandringen van wie gebeurde dit? Hoe ziet deze verspreidingskaart er momenteel
uit?
Is er sprake van een bewust beleid van generaal of provinciaal bestuur om
in elke kloosterkerk een eigen redemptoristische devotie centraal te stellen?
Bleef voor Wittem alleen Gerardus over, nadat elders de verering van Onze
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Alfonsus, Clemens Hofbauer, Реегke Donders waren geconcentreerd?
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Namen de redemptoristen in Wittern het idee van een combinatie van
devotie en missie-élan over van de Belgische redemptoristen, die deze combinatie al eerder hadden gemaakt in hun Gerardusbodel Welke rol speelde
wellicht de vroegere kloosterrector kardinaal Van Rossum bij de combinatie
van devotie en missie-élan?
Ook zouden de bredere invloedslijnen van kerkelijke en maatschappelijke
ontwikkelingen op de Gerardusdevotie (en de wisselwerking tussen bredere
context en lokale praktijk) nader in kaart kunnen worden gebracht. Welke
ontwikkelingen in de bredere context werkten aantoonbaar door in de ontwikkeling van de Gerardusdevotie en op welke ontwikkelingen reageerde men
in het geheel niet? Zijn de (indirecte) positie-bepalingen in gebedsintenties
en andere materialen ten aanzien van het sociaal-economische en politieke
klimaat en bijzondere gebeurtenissen op die terreinen verder te verhelderen
en aantoonbaar te verbinden? We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan mogelijke verbindingen tussen de presentatie van Gerardus als model van de gehoorzame arbeider en de aandacht voor de sociale kwestie; de houding ten
aanzien van het remplaçantenstelsel (vrijloting, vrijkoping van militaire
dienst); het anti-liberale en anti-socialistische klimaat en de strakke grenzen
van de zuilen; anti-communistische opvattingen in de periode na de Tweede
Wereldoorlog; individualisering en moralisering van het werkloosheidsprobleem in de crisis-jaren. Nader onderzoek zou ook gewenst zijn naar verbindingen tussen de te Wittem gedoceerde theologie, de interne vroomheidsoefeningen van de redemptoristen en de vroomheid die men bij gelovigen zocht
te bevorderen. Een andere onderzoekshypothese zou kunnen luiden: is de
Gerardusdevotie onder andere te beschouwen als een substituut voor het
slotdeel van de volksmissies (ecersizio divoto), dat in de Italiaanse praktijk
meerdere dagen in beslag nam, maar in de latere Westeuropese ontwikkeling
van de missies veel minder gewicht kreeg?
We hebben in het eerste deel enkele aanzetten voor een dergelijke bredere
situering geboden, maar een meer gedetailleerde verificatie van mogelijke
verbanden behoort tot de wensen voor verder onderzoek.
Het hier doorgevoerde onderzoek naar het pastorale aanbod te Wittem in
zijn ontwikkeling geeft factoren te zien die vermoedelijk specifiek zijn voor
deze plaats en deze pastorale leiding. Daarnaast zullen er vermoedelijk ook
veel factoren zijn, die geenszins uniek zijn voor deze plaats en deze devotie.
Om uniciteit en algemeenheid beter in beeld te krijgen zouden vergelijkingen
moeten worden gemaakt met andere bedevaartoorden, andere devoties, activiteiten van andere religieuze congregaties. Voor zover ons bekend zijn er geen
soortgelijke onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van het pastorale aanbod in een andere bedevaartplaats. Om bredere lijnen te traceren in de pastorale bejeging van bedevaart en devotie sinds het einde van de vorige eeuw
zou een dergelijk onderzoek in meerdere bedevaartplaatsen nodig zijn. Daar-
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bij zou ook de eigenheid van elke bedevaartplaats en het pastoraat dat daar
en vandaaruit is bedreven, kunnen blijken. In dit verband zou nader onderzoek kunnen volgen naar de verbindingslijnen tussen meerdere bedevaartoorden zoals bezoekers deze leggen. Gaan veel Wittem-bezoekers ook naar bijvoorbeeld de Sterre der Zee in Maastricht, naar Banneux, Beauraing, Scherpenheuvel? Is er sprake van een bepaald "bedevaartpubliek" dat geregeld op
elk van deze plaatsen in een geografisch omgrensd gebied komt? Ook zouden
de spreiding en intensiteit van bedevaartoorden en devotionele centra in Nederland, België en het Duitse grensgebied nader in kaart kunnen worden
gebracht (vgl. de ondernemingen in duitstalige landen rond een zogenoemde
Wallfahrtsgeographie).
Wat de ontwikkeling van de inhoudelijke verkondiging betreft zou een
vergelijking met andere bedevaartplaatsen niet voldoende zijn. Ook de verkondiging binnen het parochieel georganiseerde pastoraat en binnen anders
georganiseerde katholieke organisaties en verenigingen zou nader moeten
worden beschreven, om verbindingen en eigenheid aan te geven.
Zoals gezegd biedt het onderzoek naar het pastorale aanbod een basis voor
een kwalitatief receptie-onderzoek. We hebben de suggestie om na te gaan
in welke mate aangeboden geloofsvoorstellingen zijn opgenomen door het
bezoekende publiek verwerkt in een aanbeveling om dit onderzoek in de
huidige praktijk te laten samenvloeien met een geloofsgesprek. Indien men
eerst via sociologische methoden deze receptie zou meten, zouden de theoloog en pastor zich vervolgens toch dienen afte vragen welke betekenis de
gevonden antwoorden zouden kunnen hebben voor een actueel pastoraal
beleid. In de aanbeveling om te komen tot een geloofsgesprek zit tevens de
gedachte dat bezoekers niet als onderzoeksobject worden behandeld maar
als serieus te nemen gesprekspartners, die ook zeggenschap hebben over wat
er met hun verwoorde visies gebeurt. We verwijzen bier naar de keuze voor
pastoraat als communicatief handelen.
Concreet zou men kunnen vragen naar de waardering van de schriftelijke
devotie-ondersteunende materialen. Welke betekenissen hebben deze boekjes
en het tijdschrift voor de gebruikers en kopers? Welke onderdelen van het
tijdschrift leest men vooral en waarom? Hoe waardeert men de veranderingen
in de loop der jaren? Men zou ook kunnen vragen naar de kennis van Gerardus' leven en het eventuele belang dat men aan deze kennis hecht Het inzicht
van G.Korff dat veel vereerders slechts rudimentaire kennis bezitten van de
heilige die ze vereren, zou kunnen worden getoetst. Tevens werpt dit een licht
op de invloed van de steeds herhaalde vertelling van episodes uit Gerardus'
leven in velerlei vormen.
Een andersoortige receptie-vraag betreft de relatie tussen de maatschappelijke positie (en de veranderingen daarin) van vereerders en de beleving en
waardering van bedevaart en devotie. Is er bijvoorbeeld verschil in beleving
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en waardering bij een huisvrouw, een ondernemer, een agrariër, een baanloze? Ook zou men de invloed van de familie-gebondenheid van deze devotie
kunnen nagaan, ш hoeverre zijn bedevaart en devotie onderdelen van een
gelovige levenswijze die binnen een familie wordt overgedragen?
Nader onderzoek zou nuttig zijn naar overeenkomsten en verschillen tus
sen geloofsvoorstellingen en belevingen bij deelnemers aan georganiseerde
bedevaartgroepen, individuele bezoekers en mensen die buiten het aanbod
van liturgie en pastoraat om een bezoek brengen aan Wittem.
Speciaal wat de georganiseerde bedevaarten betreft zou men kunnen pol
sen of het motief van traditiebehoud sterk aanwezig is. Gaat men op bede
vaart, maakt men propaganda, is men zélatrice of organisator mede om een
traditie in stand te houden? Is beter inzicht te krijgen in de verwevenheid van
cultuele en culturele belangstelling en motivaties?
De gegevens over kerkbetrokkenheid van bedevaartgangers en gelovigen
die een devotie onderhouden zouden kunnen worden verdiept en breder nagegaan dan slechts deelname aan liturgie en sacramenten. Indien blijkt dat iemand zichzelf parochieel betrokken noemt, waarin bestaat die betrokkenheid
dan?
V.Tumer verbindt pelgrimage en gemeenschap (141). Ook anderen hebben
deze verbinding in constaterende of wensvonn gelegd. Zo zou de gezamenlijke reis naar Lourdes gemeenschapsvormend werken, al is de vraag hoever
deze werking gaat. En het verblijf in Lourdes zou mensen het gevoel van
verbondenheid met een universele kerk geven, mede vanwege het internationale karakter van deze plaats en de bezoekers. In hoeverre is de verbinding
tussen bedevaart en gemeenschap feitelijk aanwezig in Wittem? In hoeverre
probeert het pastoraat deze verbinding te leggen en te versterken? Gaat gemeenschap verder dan de gezamenlijke reis en het verblijf in Wittem? Weet
men zich ook daarbuiten op elkaar betrokken? Geldt dit voor specifieke groepen en zijn daar bijvoorbeeld ook pastoraal-organisatorische redenen voor,
zoals de regelmatige samenkomst doorheen het jaar van een groep bedevaartdeelnemers elders buiten Wittem? ш hoeverre vinden bezoekers van Wittem
dit gemeenschapskarakter van belang?
De Gerardusdevotie functioneerde geruime tijd in een "pastorale strategie"
van intensivering van het geloofsleven, van kerkbetrokkenheid en deelname
aan liturgie en sacramenten. In die zin was deze devotie en het pastoraat in
dat kader niet missionair, niet gericht op mensen die van kerk en geloof waren
vervreemd. Het was eerder een bevestiging van een reeds bestaande gelovig
heid en kerkeUjke betrokkenheid. Als men in Wittem zou kiezen voor de door
ons voorgestelde pastorale aanpak van dialoog, medeverantwoordelijkheid
en verbinding van rituele handelingen met diakonale en missionaire betrok
kenheid, krijgt deze devotie daarmee ook andere functies. Zou men aldus ook
mensen kunnen bereiken, die hun gelovigheid en waardenpatroon niet ver
bonden zien met georganiseerd christendom en kerkbetrokkenheid?
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Het boete-aspect is in de Gerardusdevotie in het verleden sterker aanwezig
geweest dan in het huidige aanbod. Ook het feest-aspect lijkt nogal bescheiden aanwezig. In gesprek met bezoekers zou men kunnen nagaan of deze
aspecten in hun beleving een rol spelen. Met name voor de oudere bezoekers
zal de herinnering aan aflaten en het delen in geestelijke verdiensten nog
duidelijk bestaan. In de jaren zestig zijn deze woorden en waarden uit het
pastorale aanbod verdwenen. In hoeverre leeft de gedachte aan deze voorstellingen en waarde nog bij bezoekers? Hebben het betalen van een abonnement,
het kopen van boekjes, het doen van giften, het ondersteunen van het missie-project en het bestellen van missen en novenen nog enigerlei relatie met
het motief van het verdienen van aflaten en het verwerven van geestelijke
verdiensten?
Als laatste onderzoeksvoorstel noem ik de voortzetting van het lokaalbeperkte pastoraaltheologische onderzoek naar de ontwikkeling van pastoraat
en bedevaart te Wittern. Met het oog op de toekomst zou het interessant kunnen zijn om na te gaan welke invloed het heeft op de pastorale organisatie,
de inhoudelijke verkondiging en de mate en wijze van deelname van bezoekers, als jongere pastoraal werksters en werkers een voorgangersrol gaan vervullen in het pastoraat te Wittern. De priester-functie was en is in de pastorale
verzorging van bedevaart en devotie te Wittem zeer sterk aanwezig, hoewel
de gehele organisatie zonder het werk van meerdere leken-broeders niet zo
had kunnen bestaan als deze in Wittem was en is. Ook in vele andere bedevaartoorden zijn het met name priesters en religieuzen die de pastorale zorg
dragen. Hoe zou een ontwikkeling kunnen gaan als deze taken - op eigen
wijze - door professionele leken-pastores worden overgenomen? De praktijk
te Wittem kan in de komende jaren exemplarisch worden voor een ontwikkeling die zich wellicht ook elders gaat voltrekken. Reden voldoende om over
enkele jaren opnieuw de ontwikkelingen van pastoraat in het kader van bedevaart en devotie in en vanuit Wittem aan een pastoraaltheologisch onderzoek
te onderwerpen. Tevens kan dan worden getoetst waartoe aanbevelingen, die
ik in deze nabeschouwingen heb gedaan en die wellicht worden opgenomen
in het pastorale beleid te Wittem, hebben geleid.
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SUMMARY
Pastoral practice and pilgrimage.
A research of pastoral availability within the framework of the devotion
to Saint Gerard Majella and the pilgrimage to Wittern, that pays special
attention to the repertory of songs
Recent research on pilgrimage stresses the change from making inventories
and descriptions to investigating the conduct of pilgrims and the material
culture, where motives of organisers and participants, effects and functions
of pilgrimage and devotion are questioned. Connected with this desired change of the perspective of research one can, from a pastoral theological position,
point at the importance of investigating a concrete pastoral practice in (historical) proces in the field of devotion and pilgrimage.
The main problem of our research is formed by the question on the
development and future possibilities of a pastoral practice within the field
of pilgrimage and devotion. This broad problem is focused on one particular
location, which is the place Wittem in the South of the Dutch Province Limburg. In this place the devotion to the South-Italian lay-brother Redemptorist
Gerard Majella (1726-1755) started at the end of the nineteenth century and
was conducted by the Redemptorists, who üve in the convent and are responsible for the pastoral care in this location. The devotion grew especially since
1920 and has made Wittem a centre of pilgrimage, which presently attracts
many thousands of people a year from the whole of the Netherlands and areas
across the borders of Belgium and Germany. The research on pastoral practice
and pilgrimage within this location is further focused on a description, an
analysis and an evaluation of the pastoral care offered by the Redemptorists,
as far as we are able to reconstruct this pastoral care by the means of written
sources. Therefore we use local sources on the devotion to Saint Gerard and
the pilgrimage to Wittem and written materials used in pastoral practice.
Before we give a systematic analysis of the written materials, a global
historical view is presented on the formal development of the devotion to
Saint Gerard and the pilgrimage to Wittem. Pastoral availability and
participation in a quantitative sense are described in respect to their historical
proces, divided into six thematical fields: the review, the fraternity, the
liturgical practice, written materials to support the devotion, the structure of
the organisation and the complex of exterior and interior of the buildings and
the area. The description shows to us that pastoral availability and
participation by the faithful are strictly divided as far as persons are
concerned, but they construct a complex proces of interaction on each of the
six thematical fields and between these fields.
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The historical view shows two main periods in reference to the devotion to Saint Gerard. At the first half of the eighteenth century a convent and
a church were built. This provided the material base for later pastoral developments. After a period during which the convent was confiscated and remained mostly (inhabited, the Redemptorists settled down there in 1836 and
stayed there ever since. A devotion to the Virgin Mary in a particular local
presentation florished but was put aside in favour of the international and
dogmatically focused devotion to Our Lady of Perpetual Help. During the
nineteenth century Wittern was a centre of several devotions. Because of
some devotions to the Virgin Mary several organised groups of pilgrims
visited Wittem regularly.
In the second half of the nineteenth century the Redemptorists pushed
the canonisation of several of their members out of the beginning-period of
their Congregation. Gerard Majella was one of them. While the proces of
canonisation had started, booklets on the life of Gerard were printed and
distributed. In these booklets the historical person of Gerard was already
turned into a model of an ideal religious brother. In 1893 the beatification
took place and this was the starting-point for public devotion in Wittem and
surroundings. The beatified Gerard was presented in official ceremonies.
Special moments for private and communal devotion were added to these
ceremonies. Public devotion however remained restricted intime,pastoral
attention, participation and proliferation. As Gerard was sanctified in 1904
this meant no special impetus for the devotional practice in Wittem, whereas
elsewhere in the Netherlands and abroad the devotion started to florish. This
can partly be accounted for by the special attention the Redemptorists payed
to the Archconfratemity of the Holy Family. Several devotions were assumed
by this confraternity.
In 1919 the Redemptorists in Wittem took the initiative to encourage
the devotion to Saint Gerard. They started publishing a review that connected
the devotion with missionary zeal that lived strongly amongst Dutch catholics
in those years. A distinct new period for the devotion to Saint Gerard in Wittem started. A national network of zealous catholics, regional contact-persons
and other devotees was set up. The proliferation of Redemptorists in the Netherlands and abroad and their radius of pastoral activities formed an important structure to support the spreading and organisation of the devotion to
Saint Gerard. Special attention was now payed to the celebration of the 16th
October, the feast in honour of Saint Gerard. A new fraternity was founded,
connected for several years with the Archconfratemity of Saint Gerard in
Caposele, the international centre of this devotion. Later Wittem was put
forward as the centre of the devotion in the Netherlands and became the seat
of an Archconfratemity. Special blessings and indulgences were connected
with the practice of the devotion. The conflux of devotees in Wittem was met
in the first years by expanding the number of ceremonies.
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The Redemptorists supplied enough priests and lay-brothers for a growing
number of ceremonies. The conflux was consciously spread out by introducing a Triduüm around the feast, a novena and later a novena of Sundays
preceding the feast. The thirties showed the beginning of a proces of forming
organised pilgrim-groups. Around this time an administration was started.
Together with the local fathers in charge of the pastoral care, this administration formed the centre of organisation in Wittern, from which lines of communication went to regional organisers, contactpersons and propagators for
the review and connected booklets. The introduction of special trains with
reduced prices encouraged people to visit Wittern and had also the effect that
pastoral practice and program for the one-days visit of organised groups were
uniformised. A calendar of visiting groups on Sundays in the period of May
until the end of October came about. From the start, one-day pilgrimages to
Wittem were dominant. Modem transport (bus, train) made this possible.
Plans for a thorough change of the architecture of the church and chapels
were not realised. In the thirties a so called temporary chapel was built and
after a couple of years it was connected with the existing chapels and church.
In this way a cult-complex arose, that remained in this shape for about thirty
years.
During the Second World War it was difficult to visit Wittem. For
five years the conflux of pilgrims was interrupted. The organisation of regional pilgrim-groups was revitalised quickly after the war. The number of participants grew. A peak in the number of visitors was reached in the period from
1950 till about 1965.
Organised groups around 1950 had at their disposal a small repertory
of songs for the Benediction and procession in the garden of the convent. In
1953 pastoral practice was given uniformity for all groups by introducing
a booklet for pilgrims, that contained all the materials for the ceremonies on
the visiting-day in Wittem. During the fifties several community-forming
activities took place. The new chapel in the garden of the convent and the
new Saint Gerard's Chapel were built in 1960-1961 with a large financial
support from pilgrims and readers of the review. The statue of Saint Gerard
was transferred from a comer in the old convent-church to the new Saint
Gerard's Chapel, which was henceforth the centre of the cult. Changed opinions on devotion to saints and the relationship with Christ and on the celebration of the Eucharist were reflected in the architecture and interior of this new
Chapel. The new cult-buildings also gave the opportunity to receive several
pilgrim-groups at the same time and thus to support the creation of a more
comprehensive experience of ecclesiastical community.
Round about 1964 anew sub-period started. A young Redemptoristfather was appointed as director of pilgrimage and main-editor of the review.
For several years a discussion on the content of preaching continued. The
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central position of Christ had to be made clear in preaching and the faithful
had to be approached in a more adult manner. This discussion lead to a different type of preaching, writing and celebrating. The changes in pastoral practice in Wittern are to be understood by taking in account the overall reflection
in the Roman-Catholic Church, that lead to formulating of new pastoral and
theological views by the Second Vatican Council. In Wittem the Redemptorists adjusted the contents of the pastoral program, keeping the tradition of
exterior forms intact. The review functioned as a channel for the introduction
of new views and the accompaniment of readers towards another attitude of
faith and belonging to the church, characterised by personal conviction and
a positive view on the world we live in. Liturgical materials showed a catechetical direction. The transformation of the museum of the Redemptorist
Cardinal Van Rossum to a gathering-room where slides (later a video-tape)
on the life of Saint Gerard and the work of the Redemptorists throughout the
world are shown to visitors, can also be understood as a catechetical option.
The same applies to the introduction of missionary projects since 1970 in the
review.
The production of devotion-supporting booklets decreased in the
sixties and seventies. The number of readers of the review diminished rapidly
after 1965. The large organised groups of pilgrims diminished and fell apart
in smaller groups. The enormous growth of the posession of automobiles gave
people the possibility to visit Wittem in family-groups at anytimethey wanted, not dependent anymore on organised pilgrimage by busses or train.
The sixties brought about important changes for the Redemptorists
in Wittem. The convent had been scholasticate for a long time, but stopped
to function for this purpose. Only very few new members joined the congregation in the Netherlands and the average age went up. No more new missionaries were send out to Brasil and Surinam. Elder missionaries returned from
these countries to houses in the Netherlands. Preaching Parish Missions constituted the image of the Redemptorists. This type of pastoral work emerged
in the Netherlands. Retreat-houses, also constitutive for the image and impact
of the Redemptorists, no longer were frequented and got another destination
or were closed. The network of religious societies and fraternities, in which
the Redemptorists played an important role, lost most of its meaning. The
whole structure of recruitment, organisation and accompaniment changed
thoroughly within a short time and this had many repercussions on the pastoral activities of the Redemptorists. More and more the identity of the community in the convent in Wittem was formed by the pastoral care for devotees
to Saint Gerard. The meaning and functions of the convent as aregional liturgical centre grew, partly because of the polarised situation in the church,
especially in the diocese of Roermond, partly also because of the increased
mobility of people and declined adherence to the home-parish. Pastoral work
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in Wittern was divided into three sectors: pilgrimage, regional liturgical centre
and rectorale. This division was clear in organisation and persons in charge,
but in regard to the visitors there existed a mixture.
The administration of the review took over some tasks from the regional organisers of pilgrim-groups, because they lacked possibilities to fullfill
them. Continuity was garanteed, but further centralisation and uniformisation
were effects.
The content of the pastoral practice remained the same during the
Seventies. In the eighties one discovered that many visitors did not participate
in liturgy or other communal acts in Wittem. They only came for private
devotion. Different pastoral and theological opinions amongst the leading
Redemptorists existed for a decade without any discussion. The materials
show at least two different strategies in the seventies: keeping the traditional
expressions and introducing biblical knowledge and critical-historical views.
New impulses came about in the period 1982-1987. Again adjustments of
contents were made, keeping the traditional forms and structure of organisation and pastoral care. Initiatives were taken to involve the visiting faithful in
making and performing pastoral care in the sectors of the regional liturgical
centre and the rectorate. Pastoral care for the devotees and pilgrims stayed
almost completely in the hands of fathers and lay-brothers Redemptorists.
Recent policy tries to reinforce the regional pastoral function of the convent
and to stimulate the proces of an integral pastoral practice with the different
visiting-groups and target-groups. Pastoral policy and performance are now
handed over to a team of pastors containing two female pastoral workers and
two fathers Redemptorists.
The historical outline demonstrates the central role the Redemptorists
played in organisation and pastoral accompaniment of the devotion to Saint
Gerard and the pilgrimage to Wittem. The review and the fraternity were two
important means used in re-stimulating the devotion now on a national level
since 1920. The fraternity lost attention in the seventies and the number of
readers of the review fell down strongly. The proportion and the amount of
organised pilgrim-groups declined. Since the seventies the pastoral direction
did not take any measures to interest new target-groups in the devotion or
to restructurise the pilgrimage on organisational and substantial levels. The
move inside the public of visitors towards small groups and people, who did
not participate in the communal liturgical offer, has not been answered yet
by a change in pastoral policy.
Part One gave an outline of the origin and the development of the devotion
to Saint Gerard and the pilgrimage to Wittem. Formal aspects of pastoral offer
and public participation were stressed. Although this outline gives us some
insight into the values and norms that were transferred and in the functions
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that pilgrimage and devotion had and have, the question of the proces of
development of the content of the pastoral materials is not sufficiently
answered. Therefore we proceed in the Second Part of this research with a
systematical analysis of the preaching-content of liturgical-practical
materials and devotion-supporting booklets. Special attention is given to the
repertory of songs.
The sector of liturgical-practical materials consists out of orders for
ceremonies, lectures, prayers, meditations and songs. Before analysing these
materials we place them within the framework of pastoral use, that are: the
journey to and fro, the celebration of the Eucharist, ceremonies of prayer,
Benediction and procession, propable ceremonies held outside of Wittem and
individual devotional practice. The devotion-supporting booklets are devided
into the review, booklets for prayer and novenas and booklets that contain
popular hagiography.
The amount of materials, collections and separate elements is analysed systematically with the use of a thematical stake. We look at the materials
and try tofindout what they say about presentations of God, the Holy Spirit,
Jesus Christ, the Virgin Mary, Saint Gerard, church, man and society. In the
case of songs we also analysed the structure of melodies and the relation
between texts and melodies. By preceding in this manner we try to achieve
a cohesive image of the preaching-contents of the materials, that are used in
pastoral practice and of the development of these preaching-contents.
Changes in presentations of faith take place in all the materials in
the same direction but unequally intimeand this causesfrictions.The review
firstly shows new opinions and presentations and later these changes are
adapted in the other materials. Till in the sixties preaching-contents are deductive. General values, norms and presentations are transferred and after
that they are applied to individual situations of possible readers. A small,
cohesive entirety of presentations of faith, with regular use of formulations
of the Roman Catechism, is held before at visitors and readers again and
again. After 1945 one falls back on pre-war materials and opinions, but about
1955 changes appear. A catechetical direction is taken in the period 19641970. The directors in charge of pilgrimage want to accompany people in
a proces of changing beliefs and attitudes. The style of preaching changed
from prescription to information and appeal. During the decade between
1970-1980 traditional and re-newed opinions and options exist alongside each
other without any discussion. One tries to avoid polarisation and conflict by
combining old and new views and keeping them separate at the same time.
After 1980 a confirmative and encouraging stile dominates.
Thematical analysis does not lead to suprising results. General developtments in theology are found in the pastoral materials in Wittem with some
delay. The materials used in pastoral practice offer an empirical verification
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of known general views. The radical process of changing in this local preaching can be studied closely by analysing all the different materials used in
pastoral practice.
ín the fifties the review pleads a presentation of God as a loving
Father, whereas before the presentation of God as a judge at an unreachable
distance was dominant. Around 1965 another presentation of God, utmost
present in Jesus Christ, receives more emphasis and the image of God as
stopgap for unsolved questions and needs is criticised. The materials show
an elaboration of the direct relationship between God and mankind. This has
repercussions on the mediating position that was attributed to Saint Gerard.
The problem of suffering in regard to God is seen differently around 1970
than before. Evil is seen as effect of human behaviour and suffering is
interpreted as adhortation to eradicate or diminish it In former days suffering
was presented as punishment, offer, trial, opportunity for conversion and
following the suffering Christ. In 1974 an article in the review points out the
relativity of all our presentations of God. Some years later the experience of
God in the heart of mankind is emphasised.
Jesus is presented mostly in a devotional manner until the sixties and
He is spoken about in relation to Saint Gerard. The divinity of Jesus is emphasised. In devotions to the Holy Sacrament, the Cross and the Sacred Heart
an intimate relationship with Jesus is sought. Around 1965 this image changes. Preaching gives Jesus a central place and devotional presentations are
dominated by biblical views. The emphasis moves from suffering, death and
the divine Jesus Christ to the man Jesus, as He is described in the Gospels.
The incarnation including the message of Jesus, His suffering and death, is
understood at the beginning as abridge between God and mankind, who are
seperated from each other. Later the death of Jesus is interpreted as an effect
of His radical choice and no longer as a reconciliating sacrifice for an angry
God. The central place of Jesus in faith causes the effect that Saint Gerard
no longer is put forward as goal of prayer or mediator to God. Gerardus is
situated in preaching in the seventies as referring to the Gospel and to Jesus.
He is presented as a fellow-believer in the eighties. The presentation of Jesus
only as a mighty person is critisised by pointing at biblical images of the
prophet and suffering servant. In the middle of the eighties again an article
in the review stresses the relativity of all our images of Jesus.
The Holy Spirit is scarcely mentioned. Till the sixties one only speaks
about the Spirit when mentioning the Holy Trinity. After 1965 the Holy Spirit
is incidentally mentioned as a divine dynamism and power that moves people
and brings renewal in the church.
Presentations of the Virgin Mary are quite dominant in the period
till about 1965. She is mentioned according to a stable pattern of images,
namely: as a mother, virgin, immaculate, queen of heaven and mediatrix of
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mercy. The feast-days in honour of Mary occupy a dominant place in the
liturgical calendar and are mentioned veiy often in all the materials. In songs
and melodies a childish dependent piety to Mary sounds for a long time.
During the period 1965-1970 correcting remarks are made on the too dominant and isolated presentations of Mary and the too childish attitude of devotees. After 1970 Mary is scarcely mentioned. In songs and hagiography on
Gerard old presentations are still present.
Gerard is presented in the beginning as a miracle-worker, heroic
believer and ideal roman-catholic. The Mass-form puts emphasis on his ascetic life-style and interpretation as a sacrifice. Gerard's piety towards Jesus
and Mary is mentioned over and over again and is presented as an example
to follow. Especially since the thirties the emphasis changes from miracleworker towards example of virtues, model-believer and spiritual guide. By
presenting Gerard, a complex of liturgical, dogmatical and ethical standards
and prescriptions are transferred. Prayers to Saint Gerard are directed towards
asking spiritual favours in the first place and secondly, help in material and
temporal needs. In the sixties the presentation of Gerard and the opinion on
the devotion to him change. By placing him as an historical person in the
cultural context his position is made relative. Superlatives disappear and his
ascetic life-style is interpreted as restricted to the time he lived in. Before
1965 the devotion to Saint Gerard was mainly understood as a zealous faithful
attitude towards christian faith and the church. After 1965 one characterises
this devotion as one out of many possible expressions of faith. After 1970
emphasis is put on Gerard ' s commitment to the poor and this asks for imitation. The changed position of Gerard towards God and Jesus is expressed by
telling people not to pray to Saint Gerard but to pray with him.
When the church is mentioned, and this happens frequently in an
obvious way, one refers until the latefiftiesexclusively to the Roman-Catholic Church. Church is seen as the obvious environment in which the devotion
to Saint Gerard takes place and the complete pastoral practice stands. A lot
of attention is payed to liturgy, personal morality, the church as an institution
for salvation, means of salvation, necessary mediation by priests, numbers
of converts, communions and confessions. Church is seen for a long time as
an opposite to the world. Salvation can only be found inside the church. In
thefiftiesmore testimonial believers are asked for, who not only obey individually to ecclesiastical prescriptions, but also spread out their faith in the
environment they live in. The world has to be conquered. During the sixties
the church is mentioned manytimes.Emphasis is given now to the community of the faithful, the task for the benefit of society, involvement in social
problems and a confirmative moral message. The renewal of liturgy after the
Second Vatican Council asks for much attention. Church leaders were quoted
and mentioned as authorities many times before 1965, but after 1970 they
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are hardly mentioned anymore. Polarisation inside the Roman-Catholic
Church is avoided as much as possible in the pastoral materials developed
and used in Wittem.
Anthropological views are dominated during the first part of the
twentieth century by focusing on man's weakness and sinfullniss. The dualism of body and spirit constantly occurs. The world is seen as a threat. All
efforts have to be directed towards heaven and salvation of the individual
soul. Standings and ranks are seen as eternal and static facts and are proclaimed in that way. The pattern of roles of men and women stays unchanged
for a long time: men work outside the home and have to face the temptations
of the world, women are at home and take care of the moral and religious
education of children. During the sixties for the first time women who are
working outside the home (as teachers or nurses, not as labourers in factories)
are mentioned in a carefully positive way. Monasterial virtues such as obedience, humility and chastity are proclaimed by telling stories about Saint
Gerard. The demarcation-lines between catholics and other believers are
drawn quite clearly. During the fifties one starts to question the static social
system of ranks. Working hard and making a career is regarded now in a
positive way. Labour is interpreted optimistically during the Sixties as service
to society. Meanwhile the view on the world has changed from a threatening
place to a place where people have to work in favour of common welfare and
salvation. Faith is seen for a long period as the opposite of material interests,
but during the Seventies people are encouraged to involve themselves socially
and to look at the world from a global perspective. The emphasis on the salvation of the individual soul is changed in the Seventies towards a positive
understanding of the meaning of human relationships.
The official Mass-form of the feast of Saint Gerard is used without
any hesitation, but after 1965 one adopts a more liberal attitude and since
1986 this official Mass-form only has a minor function. The liturgical materials are directed towards the liturgy celebrated in an ordinary parish on sundays and directions given by the liturgical calendar. This applies to the repertory of songs too. The characteristic songs of the devotion to Saint Gerard
are becoming less in the repertory and are placed at the end of the program.
In the litany to Saint Gerard implicit moral standards, moralistic expressions
and superlatives gradually disappear. Since 1970 explanation of Bible-texts
have a clear position and biblical presentations are taken as the basis for preaching in stead of abstract dogmatic constructs.
The most important turning-points as far as the content of pastoral
materials are concerned can be placed by our analysis at about 1930 (moralising), 1955 (activation of the faithful), 1964-1970 (thinking in terms of history; explicit Bible-based faith; involvement in the society) and 1980-1985
(relativity of presentations, confirmation of attitudes and moral standards).
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Pilgrimage and devotion have multiple functions. Transferring faith and rein
forcing the involvement in church seem to be the dominant and remaining
functions.
The information we derive from Parts One and Two of this study are useful
to construct a vision on actual and future pastoral possibilities. In a commen
tary we give an elaboration on this statement. We point out some headlines
in the past, that confine the margins of actual pastoral policy. We offer a short
summary of the actual policy-making in regard to Wittem and the Redemptorists. After this we formulate some recommendations and suggestions, derived
from the views we have gained on the formal and substantial development
of the pastoral practice in Wittem. By preceding in this manner we link up
our recommendations with the concrete pastoral practice nowadays. The
recommandations and suggestions show more practical relevance. The situati
on and context of Wittem is handled as an example. Leaving out specific
circumstances of other pastoral contexts our recommendations, suggestions
and reflections will turn out to be useful in other places.
Divided in content, design and organisation of pastoral practice we
offer reflections and general suggestions. We have three basic suggestions.
The analysis made in Part Two can form the base of a pastoral conversation
on presentations of faith. In this way reception-research can be made useful
at the same time in a catechetical process. A second basic suggestion is rela
ted to the way in which changes of materials, designs and contents can take
place. Our suggestion is that those who are in charge of the pastoral practice
allow changes to take place on the base of dialogue with groups of visiting
faithful. The situation in Wittem has been characterised for a long time by
a division into threefieldsof pastoral activity, which are: regional liturgical
centre, rectorate and pilgrimage. We make as our third basic suggestion a plee
for further consolidation of the connections between these three fields. This
may offer in our opinion possibilities for a renewing pastoral practice. We
suggest that these connections will also be elaborated on in an organisational
structure of deliberation, so that groups of visiting faithful are allowed to be
co-responsible for the making of pastoral policy and performance of pastoral
activities.
With knowledge on the developments in Wittem we reflect on five
problematic fields within a wider pastoral theological scope. First we add
some remarks to the empirical content of the much used expression popular
religiosity (volksreligiositeit), ш Wittem this expression seems to point main
ly at popularised Catholicism with stricttiesto official ecclesiastical functio
naries. Secondly we examine several generally used models of interpretation
concerning pilgrimage, places of pilgrimage and devotion to saints. We con
nect these models of interpretation with the knowledge we have on the case
of Wittem. Whether the devotion to Saint Gerard will become a residue of
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a traditional way of believing partly depends on the pastoral policy that is
going to be chosen. In our case in Wittem, pilgrimage and devotion do not
seem to be instruments in a reactionary strategy inside the Roman-Catholic
Church nor in a concealed strategy ofreconquesLTbe third problematic field
is given by the demonstrated fact that in Wittem a pastoral strategy is chosen
that sticks to visible traditions and designs, meanwhile a process of changing
contents has taken place. Form and substance can grow apart by this strategy
or even become conflicting. We suggest the start of an integral process of
transformation, in which design and content are considered in their correspondence and in their actual functioning. The fourth problematicfielddeals with
the restrictions and possibilities of a model of sanctity, made concrete by
examining the example of Saint Gerard. We refer to the restrictions of the
model of sanctity itself and of the way this modelled Gerard is being used.
We also underline some aspects of Gerard's person and sanctity that could
get more emphasis in preaching. The fifth problematic field is given by questions on evaluating popular religiosity and proposing a justifiable pastoral
approach. Following the direction of the theological option made by the Redemptorists, expressed in the phrase Evangelizare pauperibus etapauperibus
evangelizan, we choose for a pastoral approach with dialogue at the base and
emancipation and liberation as goals.
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Ithaca-London 1974; V. en E.Tumcr, Image and pilgrimage in christian culture.
AMhropologicalperspectives,CohimbiaUmvemtyl9W,Wuson,Saintsandtheir
cults; G.Cuming, D .Baker (red.), Popular belief and practice. Papers read at the
ninth summer meeting and the tenth winter meeting of the Ecclesiastical History
Society, Cambridge 1972; J.Sumption, Pilgrimage an image of mediaeval religion,
London 1975.
Collationes 21/5(1975).
Singleton, Laat het volk in vrede.
ΓνΓ 1977, ni.4 themanummer "Godsdienst: sociaal kader of persoonlijke keuze?".
De Clerq, Henau, De sociale gestalte van de kerk in de toekomst.
E.Schulebeeckx, Godsdienst van en voor mensen. Naar een criteriologie voor gods
dienst en religie, in: 7 Г1977, nr.4, 353-371.
B.Willems, Toch maar liever geen volkskerk. De authenticiteit van geloof en kerk,
in: TvT 1977, nr.4,372-390.
F.Haarsma, Volkskatholicisme en het pastorale beleid in Nederland en Vlaanderen,
in: TvT 1977, nr.4,39M08.
Concilium 10/1 (1974) themanummer De kerk als instituut; 13/2(1977) themanum
mer Cultuur, volksgeloof en liturgie; 14/2(1978) themanummer Liturgie en beslis
sende levensmomenten; 15/?(1979) themanummer Modellen van heiligheid;
16/6(1980) themanummer Is het Christendom een religie?; 22/4(1986) themanum
mer Volksgodsdienst; 26/3(1990) themanummer Smeken en danken. Demogelijkhe
den en moeilijkheden bij het situeren van deze twee vormen van gebed in het alle
daagse leven van mensen; W.Piwowarski, De Poolse volksreligiositeit in continuïteit
en verandering, in: Concilium 16/1(1980)49-57 (themanummer Arbeid en religie).
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1982. Bibliografische overzichten zijn verder te vinden in: Wilson, Saints and their
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K.Thust, Das Kirchenlied der Gegenwart. Kritische Bestandsaufnahme. Würdigung
und Situationsbestimmung, = Veröffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft
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Den Haag 1912, eerste supplement 1923; Fl. van Duysse, Het oude Nederlandsche
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Geestelijke Volkslied, Bilthoven 1939; B£iutúng,De kerkelijke volkszang, Bilthcven 1938; Bruning, Het geestelijke lied in Nederland, Amsterdam 1948.
J.Sicking, Het katholieke kerkelijke volkslied tussen 1850 en 1945, in: St.Gregoriusblad 93(1969)23-29,68-76.
Nu samengebundeld in Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied in Nederland.
Een deel van dit onderzoek werd reeds verricht voor en is gerapporteerd in Evers,
Historisch Repertorium.
We hebben daartoe meerdere archieven onderzocht. Met name het kloosterarchief
te Wittern, het archief van het periodiek De Sint Gerardusklok te Wittern en het
provinciaal archief van de redemptoristen in Nederland te Roosendaal gaven de
meeste informaties.
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Scouamec, Dis moi ce que tu chantes; Que chantons nous.
CDuquoc, J.Guichard ca.. Politique et vocabulaire liturgique. Coll. Rites et Sym
boles 2, Paris 1975.
I.de Sutter, De dienst van het lied. Muziek-historische en didaktische studies over
het kerklied in de oecumene, Brugge 1974; De Sutter, Psalmen, hymnen en liederen.
Een tweede reeks hymnologische studies over het kerklied in de oecumene, Brugge
1978; De Sutter, De Lofzang aller tijden. Een derde reeks hymnologische studies
over het kerklied in de oecumene, Beveren 1983
J.de Wit, Contrafactuur: pro en contra (Π), in: Gregoriusblad 109(1985)105-110.
y^.R.S^a,PraktischerLeitfadenderHarmonielehre,Wien l906;Stöhr,Musikalische Formenlehre, Leipzig 1911; S.Dresden, Algemene muziekleer, Groningen
1972 (12e druk).
Thust, Das Kirchenlied der Gegenwart.
A.Blijlevens, Godsbeelden en ere-dienst, in: TvL 119(1985)293-302,369-377.
Frijhoff, De H.Stede van Hasselt.
Vgl. WAeijs, J.van Vugt, Tussen zelfheiliging en belangenbehartiging. De Aartsbroederschap van de Heilige Familie in Nederland, 1850-1969, in: Jb KDC1991,
Nijmegen 1992,11-40.

Noten bij Inleiding Deel 1
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Vgl. Brückner, Korff, Scharfe, Volksfrömmigkeitsforschung; Guth.ßie Wallfahrt:
Ausdruck religiöser Kultur legt de nadruk op het verstaan van bedevaartattributen
en -materialen in hun gebruikscontext. Bcrbee, "Bedevaart" en "pelgrimstocht" in
Nederland geeft aan dat vragen naar functie en context in bedevaartonderzcek meer
centraal zijn komen te staan.
We volgen hier de onderscheiding die W.Frijhoff maakt in zijn studie De Heilige
Stede van Hasselt.
Zoals uit de historische schets zal blijken, hadden en hebben de kerk en het kloostergebouw te Wittern meerdere functies. De kerk en kapellen staan ten dienste van
bewoners van het rectoraat en de regio. Het klooster is sinds 1836 tot omstreeks
1965 opleidingshuis geweest. Tot de communiteit behoorden docenten, studenten,
broeders en daarnaast ook paters die pastoraal actief waren in en rond Wittern en
in het werk van de volksmissies en parochieretraites. Deze activiteiten waren overigens niet tot Wittern beperkt. Vanuit meerdere vestigingen in Nederland was men
op deze terreinen actief. Tevens vond er een geregelde verschuiving van personeel
plaats, hetgeen ook zorgde voor de overdracht van inzichten en pastorale methoden.
Bij de visitatie van de kloosters door de provinciale overste behoorde de inspectie
van het archief en het controleren van de kronieken. Vgl. de parafering voorin de
kroniekboeken. Er waren algemenerichtlijnenvoor de ordening en toegankelijkheid
van archieven en voor de gegevens die in kroniekboeken dienden te worden vermeld. Vgl. de inleidingen in de Indices en Registers bij het archief te Wittern.
Kerkelijke archieven bevatten veel zogenoemde seriële bronnen. Het belang van
dergelijke bronnen wordt onder meer onderstreept door P.den Boer, Mentaliteitsgcschiedenis: een begripsbepaling, in: BAfGN 98(1983)318-336; Frijhoff.Van 'histoire
deréglise'naar'histoireieUgieuse',in:iVAAr61(1981)113-153;P.Post,Bidprentjcs
als liturgische broa Benadering vanuit de iconografische en iconologische methode,
in: Λ Lo 2(1986)3-11.
We kunnen wijzen op de richtlijnen omtrent diocesane en parochiële administratie,
zoals deze door het Concilie van Trente werden aangescherpt, zie bv. Η Jédin (red.),
Handbuch der Kirchengeschichte. BdJV. Reformation, katholische Reform und
Gegenreformation, Freiburg etc. 1967, speciaal 516-517,528-529. Over de burocratisering van kerkelijke instituties in de negentiende eeuw, zie onder meen Van Laarhoven, De Kerk van 1770-1970, met name 211-216; Warwick, De centralisatie van
het kerkelijk gezag: een organisatorische duiding; Eberte, Die Organisierung der
Massenreligiosität im 19 Jahrhundert, Ebertz, Herrschaft in der Kirche.
De registratie van vooral kwantitatieve gegevens met betrekking tot sacramenten
en liturgie (aantallen dopelingen, communicanten, biechtelingen, huwelijken, priesterwijdingen, kloosterroepingen, deelnemers aan vieringen, ledenvan broederschappen en religieuze verenigingen etc.) stond in wisselwerking met een mentaliteit
waarin objectieve criteria, uiterlijke herkenbaarheid en getalsmatige expansie belangrijke waarden waren.
Het huisarchief van het redemptoristenklooster te Wittern omvat vele documenten,
beeldmateriaal en kroniekboeken. Er zijn drie inventarislijsten: InventariumArchivorum Collegii CssR Wittemii Ia en Ib en Inventarium Archivorum Coltegli Wittemiensis Π (vanaf 1952). Deze inventarislijsten kennen een gelijksoortige indeling:
A. Index Decretorum Privilegiorum Pontificiorum; B. Index Decretorum Episcopali
um; С. Index Decretorum Generalium; D. Index Decretorum Provincialium; E. Index
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Decretorum Varorium, cn/of F. Index Rerum Civilium. Bovendien zijn er twee fichesbakken waarin recent geordend materiaal thematisch is geordend of waar wordt
verwezen naar nummers van dozen waarin voorlopig documenten van verscheiden
aard worden bewaard. Bij het recent geordende materiaal is tevens een voorlopige
inventarislijst beschikbaar. De schriftelijke documenten zijn geordend in een systeemmet letter-en cijferaanduidingen. Beeldmateriaal (zoals tekeningen en foto's)
is vooreen gedeelte geordend en toegankelijk via de inventarislijsten en fichesbakken. Men bewaart meerdere mappen met foto 's, gedachtenisprentjes van overleden
confraters, herdenkingsprentjes van gegeven volksmissies, Maria-, Gerardus- en
andere devotieprentjes. Er is een beperkte verzameling van geschriften van redemptoristen, intern gebruikte gebedsteksten en gebedenboekjes bij diverse devoties en
religieuze verenigingen. Het kerkelijke kunstbezit is geïnventariseerd, gefotografeerd
en beschreven. Gedeelten van dit huisarchief zijn overgedragen aan het provinciale
archief van de redemptoristen in Roosendaal. De betreffende documenten zijn veelal
opgenomen in de inventarislijsten met een verwijzing naar het provinciale archief.
Voor ons onderzoek hebben we met name de huiskronieken, catalogi van bewoners,
necrologieën, kronieken van pastorale activiteiten in de kloosterkerk, kronieken
en verslagen van externe pastorale activiteiten en kronieken van religieuze verenigingen geconsulteerd. Incidenteel hebben we losse schriftelijke of beeldende documenten bestudeerd, die met een combinatie van letter en cijfers zijn aangeduid. Zie
de lijst van Archiefbronnen onder Bronnen en gebruikte literatuur. Vanaf mei 1993
bevindt bet grootste deel van het Huisarchief van het klooster Wittern zich in Nijmegen (KAN) waar het opnieuw wordt geordend.
Vgl. ThAey-Mermet, Le Saint du Siècle des Lumières. Alfonso de Liguori (16961787), Paris 1987 (2e druk); M.de Meulcmeester, Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes. Première Partie: bibliographie de S. Alphonse-M. de Liguori,
's-Gravenhage/Leuven 1933; J. Delumeau (ed.), Alphonse de Liguori. Pasteur et
docteur,=Théologie historique 77, Paris 1987; RRS, Vol.2, Rome 1988 (met artikelen van J.Segalen, H.Manders, B.Johnstone en A.Bazielich over aspecten van de
spiritualiteit en theologie van Alfonsus de Liguori); ARS, Vol.4, Rome 1991.
V$.C.Hocgeñ,FoundingTextsofRedemptoristsearlyRulesandallieddocuments,
Rome 1986 (met verwijzing naar documenten van generale kapittels); RRS, Vol. 1,
Rome 1988 (met studies over de vernieuwde constituties en statuten); RRS, Vol.3,
Rome 1990 (met studies over gebedsapostolaai, centrale motieven in de vernieuwde
constituties, het missionaire pastoraat en de apostolische gemeenschap van redemptoristen in het licht van de vernieuwde constituties). Acta van provinciale kapittels
van de Nederlandse provincie van Redemptoristen berusten in het provinciaal archief te Roosendaal. Verslagen van provinciale kapittels in Nederland gedurende
de laatste decennia zijn verschenen in Ter Informatie van en over Nederlandse Redemptoristen, vgl. J.Vinkenburg (samenstelling), Alfabetische en systematische
Index op 40 nummers van Ter Informatie, eerste reeks nrs 1-12, tweede reeks nrs
1- 28,1972-1988, Roosendaal 1989.
We kunnen geen volledig overzicht presenteren van de handboeken en tractaten
welke in de loop van dejaren gehanteerd werden aan het studentaat van de redemptoristen te Wittern. In de huisbibliotneek zijn vele tractaten (lyúiografisch of anderszins vermeerderd) bewaard, maar tot op heden nog niet systematisch geordend.
Belangrijke informaties zijn verder te vinden bij Th.van Eupen, Bijdrage tot de
geschiedenis van de beoefening van dogmatische theologie in Wittern, 1836-1955,
in: Monumenta Historica. Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse Provin-
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(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

eie der Redemptoristen 7(1955)97-118 en bij L.Winkder, Ten dienste der seminaristen. Handboeken op de Nederlandse priesteropleidingen, 1800-1967, in: Jb KDC
1987,12-56.
We kunnen hier verwijzen naar bezinningen op methode en inhouden van volksmissies, prediking, parochieretraites en gesloten retraites, zoals deze onder meer te
vinden zijn in Ministerium Verbi. Tijdschrift voor het Redemptoristisch Apostolaat,
1947 e.v. (nieuwe reeks). In vele bijdragen aan hettijdschriftKatholieke Stemmen
(later Theologie en Pastoraat, Praktische Theologie) van de hand van redemptoristen (veelal docenten van het studentaal te Wittem of later van de Hogeschool, nu
Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat te Heerlen) zijn reflecties te vinden op het pastorale handelen.
Het zijn met name deze praktische gebruiksmaterialen die wij in ons onderzoek
hebben verzameld en geanalyseerd.
Evers, Historisch Repertorium.
Overnet periodiekje Sint Gerardusklok (of: Het Sint Gerardusklokje voor de periode 1920-1964) komen we uitvoerig te spreken in het historische overzicht. In deel
2 bieden we een inhoudelijke analyse van dit periodiek voor de jaargangen van 1920
tot 1986. De administratie van dit periodiek is gevestigd in enkele ruimten in het
klooster. Men beschikt over een eigen archief onafhankelijk van het huisarchief van
het klooster.
In het klooster te Roosendaal is sinds enkele jaren het Provincialaat van de Nederlandse Provincie van Redemptoristen gevestigd (voorheen te Amsterdam). Daar
berust ook het provinciale archief.
Tot het archief van het redemptoristenklooster te Roermond behoort het omvangrijke archief van de verering van Onze Lieve Vrouw in het Zand. We hebben in dit
archief onder meer de volledige serie van het redemptoristisch tijdschrift De Volksmissionaris kunnen raadplegen en verder inzage gehad in meerdere liedbundels,
waarin ook Gerardusgezangen zijn opgenomen. In het kloosterbejaardenoord Nebo
te Nijmegen berustte ten tijde van ons onderzoek het archief van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie en het archief van de Surinaamse Missie. Uit dit laatste
hebben we enkele gegevens kunnen putten met betrekking tot de broeder-componist
Anseimus (Carl) Bonten, die ook enkele Gerardusgezangen van muziek voorzag.
In Wittem zelf was reeds de muziekbibliotheek aanwezig van het studentenkoor,
organisten en ontspanningsmuziek van studenten. Uit 's Hertogenbosch kwam een
collectie kerkmuzikale werken, die daar zijn gebruikt in het voormalige redemptoristenklooster en de kerk aldaar. De collectie van Amsterdam omvat een gedeelte van
de kerkmuziek die in de kerk bij het voormalige redemptoristenklooster aan de Keizersgracht is gebruikt. De collectie die in Wittem aanwezig was, was grotendeels
geregistreerd en geordend door pater J.Peters. Enkele muziekwerken vonden we
in een kamer achter het oksaal. De collecties uit 's Hertogenbosch en Amsterdam
vertonen meerdere doublures met die van Wittem. Op basis van de bestaande kartotheek hebben we een begin gemaakt met de herordening van het geheel en met het
aanleggen van eenkartotheek. Speciale lijsten hebben we gemaakt van de composities van pater Joannes Haagh en broeder Anseimus (Carl) Bonten, mede met het
oog op enkele publicaties over deze twee componisten: H.Evers, Broeder Anselmus,
Redemptorist (Carl Bonten 1881-1946), in: De Sint Gerardusklok 63(1986)126-127.
140-142; Evers, Pater Joannes Haagh Redemptorist. Nederlands exponent van de
Regensburger School, in: Gregoriusblad 111(1987)8491.238; Evers, Two redemptorist composers of the Dutch province : brother Anselmus (Carl Bonten) 18 81 -1946
and father Joannes Haagh 1857-1919, in: SH 35/1(1987)137-154. In een onderzoek
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naar de muzikale activiteiten in Suriname en de composities van Surinaamse componisten, dat wordt verricht door de heer J.Helstone (Ie violist van het Rotterdams
Filharmonisch Orkest), spelen enkele redemptoristen-componisten eveneens een
rol. In dit verband is met name broeder Anselmus van belang.
Kroniek der Godsvrucht tot den Gelukzaligen Broeder Gerardos Majella, in: Register Sint Gerardusklokje, archief van de administratie te Wittern (voortaan afgekort
als Kroniek Gerardus). De kroniek start in 1893 met beschrijvingen van de introductie van de zalige Gerardus te Wittern, vervolgt met enkele gebedsverhoringen van
dejaren 1894-1896 en start wederom bij het initiatief tot het uitgeven van een periodiek in 1919. Na 19S2 is deze kroniek niet meer bijgewerkt. Meerdere gegevens
uit deze kroniek zijn ook te vinden in de Huiskroniek en in het Liber Labarum Ministerti Interni.
Informaties van formele aard gebruiken we in ons historisch overzicht. In deel 2
bieden we een inhoudelijke analyse. Vanaf 1938 is er een rubriek "kroniek" in dh
periodiek opgenomen, waarin gegevens staan over bezoekende groepen.
Het gaat hier met name om noveen- en gebedenboekjes, populaire hagiografie,
prentjes, liedbundeltjes, huiszegens met afbeelding en tekst, de Missiekalender, het
Jaarboek, de dagkalender en diverse uitgaven in het kader van de Gerardusdevotie
die zijn samengesteld in België en Duitsland. Men bewaart ook meditatie- en gebedenboekjes, die op zich niets met de Gerardusdevotie te maken hebben, maar die
behoorden tot het assortiment van de verkoop via de administratie. Meerdere van
deze materialen komen ter sprake bij de analyse in deel 2.
We hebben hier o.a. enkele gebedenboeken van pater A.Scheepers kunnen aantreffen. Zie de lijst van gebedenboeken en hagiografie met betrekking tot Gerardus,
Bijlage XI.
Het ligt voor de hand dat congregatie-leden de historie schrijven van hun congregatie, onder meer vanwege de toegankelijkheid van archieven. In het verleden droeg
deze geschiedschrijving vaak een apologetisch karakter en enige zelfverheerlijking
was er niet vreemd aan. Wat de redemptoristen in Nederland betreft zijn er enkele
notities met betrekking tot hun geschiedenis en pastorale betekenis te vinden in
Rogier, Katholieke herleving, met name 210-214, die geschriften van redemptoristen
als bron hanteert.
In 1948 werd te Rome het Historisch Instituut opgezet. Generaal-overste L.Buys
stimuleerde historisch onderzoek en de wetenschappelijke studie van moraaltheologie. Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 161; O.Gregorio, A.Sampers, J i ö w , In
piam memoriam reverendissimi Patris generalis Leonardi Buijs CssR, in: SH
1(1953)11-58.
Spicilegium Historicum CssR, verschijnend sinds 1953.
Monumenta Historica. Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse Provincie
der Redemptoristen 1949-1956. Pater M.Mulders, docent kerkgeschiedenis aan het
studentaat te Wittern, was een van de initiatiefnemers. Het blad werd alleen in eigen
kring verspreid.
De Meulemeester (avec la collaboration de E.ColIet et Cl.Henze), Bibliographie
générale, І-Ш, 's-Gravenhage/Leuven 1933,1935,1939. Minstens wat de Neder
landse auteurs betreft biedt deze bibliografie geen volledig overzicht van publicaties.
Van de vele korte historische artikelen die pater H-Mosmans schreef en onder meer
publiceerde in De Maasgouw worden er slechts enkele in deze bibliografie ge
noemd. Van de publicaties die er na 1939 van de hand van redemptoristen zijn ver
schenen, is geen algemeen bibliografisch overzicht beschikbaar. Het provinciaal
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archief te Roosendaal beschikt wel over een omvangrijke kartotheek en lijst van
publicaties van Nederlandse redemptoristen.
Zo zijn er in de serie SH o.a. bibliografieën verschenen met betrekking tot Gerardus,
Clemens Hof bauer (door A.Sampcrs) en Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (door F.Ferrero). Een belangrijke collectie voor de studie van het werk, de
invloed en de leefomgeving van Clemens Hofbauer wordt gevormd door de Monumenta Hofbaueriana, T.l-15, Thom-Krakau-Rome 1915-1951.
DeMeulemeester, Histoire sommaire de la Congrégation du Tris Saint Rédempteur,
Leuven 1950.
F.Ferrero, Incontro intemazionale di storici della Congregazione del SS. Redentore,
in: SH 35/1(1987)125-221; H.Evers, Verslag en persoonlijke impressies van het
Congres van Redemptoristen-historici gehouden te Rome, generalaat CssR Via
Merulana 31, Heerlen/Wittem 21 mei 1987.
Hier blijkt de invloed van de geschiedbeoefening van de Annales en de Nouvelle
Histoire. Tijdens het congres werkte met name F.Chiovaro deze benadering uit ten
aanzien van een nieuwe geschiedenis van de redemptoristen. Nieuwe vraagstellingen, nieuwe bronnen en het op een nieuwe wijze analyseren van bekende bronnen
tesamen met het hanteren van meerdere, elkaar aanvullende wetenschappelijke benaderingen, vormen een centraal gegeven in deze vernieuwde historiografie. Met
het oog op het situeren van de Gerardusdevotie en het pastorale werk van de redemptoristen in en vanuit Wittern lijkt ons de benadering die men tijdens dit congres
van redemptoristen-historici gekozen heen, vruchtbaar. Vgl. F.Chiovaro, Gelebte
Geschichte des christlichen Volkes. Voraussetzungen eines neuen methodischen
Zugangs zur christlichen Geschichte, in: Theologische Zeitschrift 38(1982)455-472;
JJe Goff, R.Chartier, J .Revel (dir.), La nouvelle histoire, Paris 1978; J.Delumeau
(ed.), Histoire vécue du peuple chrétien. Ι- Π, Toulouse 1979.
De vernieuwing van de geschiedwetenschap heeft inmiddels in brede kring weer
klank gevonden en het gedachtengoed wordt voor vele disciplines overwogen en
uitgewerkt. Het is ondoenlijk om een volledig literatuuroverzicht te geven van de
opname en doorwerking van de aanpak van de Annales. We signaleren enkele wer
ken uit verschillende taalgebieden, die een overzicht bieden en ingaan op enkele
kernpunten van deze benadering. M.Erbe, Zur neueren Französischen Sozialgeschichtsforschung. Die Gruppe um die "Annales", Darmstadt 1979; AJUeks, Die
französische Sozial- und Mentalitätsgeschichte als Basis einer Geschichte der glaubenden Menschen, in: ZKG 101/1(1990)58-79; E.Poulat, Histoire de l'église et histoire religieuse, in: Rivista di Storia della chiesa in Italia 35/2(1971 )422-440; Frijhoff, Van "histoire de l'église" naar "histoire religieuse"; Hutton, The history of
mentalities; Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 98/3(1983) themanummer; M.Vovelle, Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over
leef- en beeldwereld, Nijmegen 1985; M.Slattery, Perspectivism; Bomewasser, Over
kerkgeschiedenis; В Jaspert, Frömmigkeit und Kirchengeschichte; Art, Nieuwe
bronnen of andere vragen? Enkele beschouwingen bij het universitair onderzoek
naar de belgische contemporaine religieuze geschiedenis, in: M.Cloet, F.Dalemans
(red.), Godsdienst, mentaliteit en dagelijks leven, Brussel 1988,169-180; Mayeur,
L'Histoire religieuse de la France 19e-20e siècle. Problèmes et méthodes; Fisambert, La religion populaire. La fête et le sacré, z.p. 1979.

(32)

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar de houding van de redemptoristen
ten aanzien van de sociale kwestie, zoals deze einde vorige en begin deze eeuw in
meerdere landen in Europa speelde. Ook de vraag of er wellicht sprake was van
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eenrichtlijnvan het generaal bestuur inzake het uitgeven van periodieken en het
verbinden van devoties met propaganda voor en steun aan het missiewerk, kunnen
we op basis van de documenten die we in Nederland hebben geraadpleegd niet beantwoorden. Op deze en andere vragen kunnen wellicht documenten in het generaal
archief van de redemptoristen te Rome antwoorden bieden. Een dergelijk - ook geografisch - omvangrijk archiefonderzoek viel buiten het bestek van ons onderzoek
naar het pastorale aanbod te Wittem.
Welke verbanden zijn er tussen de beweging van de katholieke emancipatie en de
verzuiling in Nederland met de groei van en deelname aan de Gerardusdevotie? We
kunnen tevens wijzen op verwantschap met de wijze waarop de H.Hart-devotie in
Paray-le-Monial werd ingericht en op mogelijke overnarne van onderdelen van deze
devotie-organisatie (bv. processie binnen de kloostermuren) te Wittem. Vgl.
Ph.Boutry, M.Cinquin, Deux pèlerinages au XlXe siècle. Ars et Paray-le-Monial,
Paris 1980. In breder verband ligt er het gegeven, dat er veel canonisaties hebben
plaats gevonden in de periode 1850-1950. Daarmee waren vele motieven verbonden,
zoals de bevestiging en versterking van het gezag van de paus, vgl. Ebertz, Die
Organisierung der Massenreligiosität·, Ebertz, Herrschaft in der Kirche; Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970; Warwick, De centralisatie van het kerkelijk gezag;
F.-XJtaufmann, Kerk als godsdienstige organisatie, in: Concilium 10/1(1974)62-73 ;
PJlaedts, De christelijke middeleeuwen als mythe. Ontstaan en gebruik van een
constructie uit de negentiende eeuw, in: TvT 30(1990)146-158.
Onze oorspronkelijke bedoeling om de Gerardusdevotie te plaatsen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in kerk en maatschappij in de negentiende en twintigste eeuw bleek te pretentieus. In de voorbereiding van dit proefschrift hebben we
via literatuurstudie zicht proberen te verwerven op algemene ontwikkelingen in kerk
en maatschappij, maar gaandeweg bleek dat er omvangrijk archiefonderzoek ter
zake van de Gerardusdevotie en de redemptoristen nodig was, om aan te tonen of
en zo ja, in hoeverre er verbanden aantoonbaar waren. Van de noodzaak tot en
vruchtbaarheid van een bredere situering van de Gerardusdevotie - en overigens
ook van andere vroomheidsvormen - zijn we overtuigd geraakt, mede op grond van
studies van volkskundigen en historici, vgl.: G.Korff, Kulturkampfund Volksfrömmigkeit, in: W.Schieder e.a., Volksreligiosität in der modernen Sozialgeschichte,
137-151; Korff, Formierung der Frömmigkeit. Zur sozialpolitischen Intention der
Trierer RockwaUfahrten 1891, in: Geschichte und Gesellschaft 3(1977)352-383;
Korff, Heiligenverehrung und Soziale Frage. Zur Ideologisierung der populären
Frömmigkeit im späten 19 Jahrhundert, in: G.Wiegelmann (ed.). Kultureller Wandel
im lÇJahrhundert, Göttingen 1973, 102-111; Korff, Zwischen Sinnlichkeit und
Kirchlichkeit. Notizen zum Wandel populärer Frömmigkeit im 18.und ^Jahrhundert, in: J.Held (ed.), Kultur zwischen Bürgertum und Volk, Berlin 1983,136-148;
Wynands, Rhein-maasländische Wallfahrten; Wynands, Die Geschichte der Wallfahrten im Bistum Aachen; R. von Thadden, Kirchengeschichte als GcseUschaftsgesciáchtc,m: Geschichte und Gesellschaft 9(1983)598-614. Politieke en sociaal-economische factoren komen niet of nauwelijks ter sprake in J.Vinatier, Pèlerinages
an XDC et XXe siècles, in: DSAM78/79(1984)929-940. In deze Dictionnaire zoekt
men ook s.v. Dévotion en Piété (I.Noye, Piété. Ш. Depuis le 16e siècle, ib.,
kk. 1725-1743) tevergeefs naar politieke en sociaal-economische implicaties. Een
interessante studie die bedevaart vanuit een optiek bestudeert die zelden door theologen in hun benaderingen wordt opgenomen, is van M.Hahn, Siedlungs- und wirtschaftsgeographische Untersuchung der Wallfahrtsstätten in den Bistümern Aachen,
Essen, Köln, Limburg, Paderborn, Trier. Eine geographische Studie, Düsseldorf
1969.

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)
(40)
(41)

(42)

(43)

Uit de hierna volgende historische schets moge duidelijk worden, dat er inderdaad
sprake was van een bijna volledige scheiding tussen aanbod en deelname. Binnen
een visie op pastoraat waarin pastoraat slechts datgene is wat pastores in kerkelijk
verband doen, is het geenszins vreemd dat een pastoraal aanbod alleen doorpastores
wordt opgesteld en uitgevoerd, terwijl gelovigen worden geacht hieraan deel te
nemen zonder veel eigen inbreng. Vanuit onze huidige ecclesiologische visies waarin leken-gelovigen een meer zelfstandige en actieve plaats innemen roept deze situatie vragen op.
De meeste paters die waren betrokken bij het samenstellen van het pastorale aanbod,
o.a. in de rol van schrijver van boekjes en in het periodiek, waren tevens als voorganger, predikant, geestelijk begeleider en/of biechtvader betrokken bij de uitvoering van het aanbod. Diverse van hen hadden tevens pastorale contacten met Gerardusvereerders via andere werksoorten zoals de volksmissies en retraites.
Vgl. CGinzburg, Omweg als methode, Nijmegen 1986; W.Frijhoff, Cultuur en
mentaliteit: over sporen, tekens en bronnen, in: F.van Besouw e.a. (red.), Balans
en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland, Groningen 1987,
189-204.
Persoonlijke invullingen van aanbod en deelname zouden gedeeltelijk uit mondelinge overlevering kunnen worden gereconstrueerd. Men kan hier een beroep doen
op de methode van "oral history" en de theorie-ontwikkeling daaromtrent, zie bv.
M.du Bois-Reymond, T.Wagenmakers (red.), Mondelinge geschiedenis. Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen, Amsterdam 1983.
In de historische schets zelf presenteren we de gegevens op basis waarvan we tot
deze periodisering zijn gekomen.
Deze periodisering lag ten grondslag aan de hoofdstukindeling van Evers, Historisch
Repertorium.
Dit is althans het globale beeld dat verrijst uit de geanalyseerde materialen. Bij
nader toezien blijken er ook in de periode 1920-1964 meerdere verschuivingen te
zijn opgetreden in het aanbod en de deelname. Deze komen in de historische schets
ter sprake.
Meerdere veranderingen in het aanbod gedurende de periode 1964-1970 lijken vooral na 1970 merkbaar door te werken in de deelname. Het aantal abonnees daalt.
Verschillende regionale organisatoren die dit werk gedurende decennia deden, stoppen. Het wordt lastiger om het bestand van contactadressen en zélatrices aan te
vullen. Meerdere groepen vallen in kleinere groepen uiteen, terwijl men ook met
verschillende groepen op dezelfde dag in Wittern verblijft Men signaleert nu de
toename van auto's en het bezoek in kleine kring.
Vgl. de onderscheidingen die worden gemaakt door o.a. Guth, Die Wallfahrt: Ausdruck religiöser Kultur en Berbée, Over "bedevaart" en "pelgrimstocht" in bijvoorbeeld "Geläuf", "concursus populi" en geordende bedevaart. Over de terminologie
en definities met betrekking tot bedevaart en pelgrimage zijn discussies nog gaande.
Een goed overzicht biedt Berbée in zijn genoemde bijdrage. Hij verwijst hierin ook
naar samenvattende overzichten van W.Brückner, Zur Phänomenologie und Nomenklatur des Wallfahrtswesen und seiner Erforschung, in: D.Harmening (ed.), Volkskultur und Geschichte. Festgabe für Josef Dünninger zum 65.Geburtstag, Berlin
1970,384-424 en discussie-aanzetten van H.Düiminger, Was ist Wallfahrt? Erneute
Aufforderung zur Diskussion um eine Begriffsbestimmung, in: Zeitschriftfür Volkskunde 59(1963)221-231. Zeer strikt is Dünninger in zijn onderscheidingen in: Volksglaube und Wallfahrt. Wechselbeziehungen zwischen volksgläubigen und kirchlichen Heilsvorstellungen, dargestellt am Wallfahrtswesen im Gebiet der heutigen
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Diözese Wûrzburg, Würzburg 1954 (niet gepubliceerde dissertatie, in bezit van Universitätsbibliothek Würzburg onder nummer RP-EX-551). Voorts ook: Kl.Guth,
Geschichtlicher Abriss der marianischen Wallfahrtsbewegungen im deutschsprachigen Raum, in: W.Beinert, H.Petri (red.), Handbuch der Marienkunde, Regensburg
1984,721-848, met name 726-73 2 en 760. Met name Berbée pleit ervoor om de term
"pelgrimstocht'' te hanteren met het oog op spirituele en juridische connotaties en
de term "bedevaart" als handelingsbegrip.
Het ontstaan van een dergelijk rooster geeft onder meer een beeld van de continuïteit, de geografische spreiding en de relatie tussen het tijdstip van een bedevaart
en regionale of parochiële feesten. Vgl. Frijhoff, De HStede te Hasselt.

Noten bij hoofdstuk 1
De verdeling in aanbod en deelname werkt in de hand dat vaak tweemaal in noten naar dezelfde vindplaatsen wordt verwezen.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

E\m,HistorischRepertorium,roetB2n» l-23;HMosmans,De Heerenvan Wittern.
Geschiedkundige Bijdrage, Venlo 1923; BJanssen, Kasteel Wittern. Eertijds zetel
van een rijksgraafschap, Maastricht I960; J Jansen de Limpens, De territoriale ontwikkeling der heerlijkheid Wittern, in: De Maasgouw 84(1965)23-28; S.Corsten,
Limburgs Herrschaft an der Geul im Hochmittelalter, in: De Maasgouw 84(1965)97104; HMosmans, Het kasteel Wittern, in: Nedermaas (1922/23)94-96.
Evers, Historisch Repertorium, 44-53; HMosmans, Het Voormalig CapucijnenkloosterteWittern, in: Franciscana 6(1923)18-50; Mosmans, Wef Redemptoristenklooster Wittern. Een bijdrage tot onze vaderlandsche kerkgeschiedenis. 1836-1936,
Roermond/Maaseik 1935.
Zie Inleiding bij Deel 1. Ik beschouw de start met het periodiek op landelijke schaal
in 1920 als scheidslijn tussen twee periodes van de Gerardusdevotie in en vanuit
Wittern.
Meer speciaal over Ferdinand von Plettenberg: Evers, Portretten van Ferdinand von
Plettenberg, Heer van Wittern, iru£»eMaí7igowvl09(1990)3-14;M3raubach, Ferdinand von Plettenberg, in: W.Steffens, K2uhom (edd.), Westfälische Lebensbilder,
BdJX, 34-51; Braubach, Vom Westfälischen Frieden bis zum Wiener Kongress
(1648-1815), in: F.Petri, G.Droege (eàd.),Rheinische Geschichte, Düsseldorf 1976,
BdJI, 219-366; G.Erlcr, Geschichte der Herrschaft und des Schlosses Nordkirchen,
in: Nordkirchen. Festschrift zur Prins Heinrich-Fahrt, Münster 1911, T.l; Mosmans, De Heeren, 68-75; K.van Wely, De uitwendige schoonheid van ons oude
Wittern, in: ΜΗ 4(1952)97-120,166-184 en 5(1953)1-16.
Vgl. ondermeer Е ек, Historisch Repertorium, 24-28; W Jappe Alberts, Geschie
denis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende
de tegenwoordige Nederlandse enBelgische provincies Limburg,BdJl, Assen 1974,
55-60.
Vgl. onder meer J.Habets, W.Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordige bis
dom Roermond en van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan,
Bd J-IV, Roermond 1875-1927; W.Munier, Kerkelijke circumscriptie van (de tegen
woordige provincie)Limburg ende omliggende gebieden 1801-1821, Assen 1978;
P.Polman, Katholiek Nederland in de 18e eeuw. BdJU Buiten de Hollandse Zending
1700-1795, Hilversum 1968; J Jtoegiers, Kerk en Staat in de Oostenrijkse Nederlan
den, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, DC, 361-375. Omtrent de aanwe
zigheid van Capucijnen in het bisdom Luik, vergelijk bv. A.Deblon, A Janssen,
Broederschappen in de zeventiende en achttiende eeuw in het bisdom Luik en in
de omgeving van Sittard in het bijzonder, in: LGOG, UTP, Munire ecclesiam, 153 174.
In de stichtingsoorkonde waarin graaf Von Plettenberg zijn schenking aan de Capu
cijnen naar omvang en bedoelingen omschrijft, geeft hij omtrent het aantal klooster
lingen het volgende aan: "...RR.PP. Capucinis Provinciae Coloniensis, religiosae
disciplinae exactis cultoribus, et quos semper speciali favore nostro prosecutí fuimus
et quoad vixerimus prosequemur, sub sequentibus legibus una cum horto coeterisque
annexis aedificiis muro cinctis ex nunc et imposterum juxta ordinis sui Constitutiones perpetuo possidendum tradidimus, prout tenore praesentium in Nomine Domini
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irrevocabìliter tradimus et donamus, ita tarnen ut numerus Religiosonim ibidem
degentram nullo unquam tempore vigesimum excederé possit, ne subditi nostri, a
quibus Christianas eleemosynas colligere ipsis concessum et quibus juxta Regulara
suam sese onice alere et nutrire possunt plus aequo graventur, dum per ipsos voce
et exemple praelucentes codesti pabulo refichirrtur et mediante verbi Divini declamatione in sancta quam profitentur fide catholica roborantur..."
("...schenken wij het onderde volgende bepalingen tegelijk met de tuin en de verdere door een muur omgeven bijgebouwen volgens de constituties van hun orde, van
nu af voor de toekomst in blijvend bezit aan de Eerwaarde Paters Capucijnen van
de Keulse Provincie, die de kloosterlijke tucht stipt onderhouden en die wij steeds
met onze bijzondere gunst hebben vereerd, voor zover wij het volgens de kracht
van dit document in naam des Heren onherroepelijk overdragen en schenken, zo
evenwel, dat het aantal van de aldaar verblijvende kloosterlingen nooit boven de
20 mag uitgaan, opdat onze onderdanen van wie ze met onze toestemming om
Christus' wil aalmoezen mogen vragen, waaruit ze volgens hun regel alleen hun
levensonderhoud en voedsel mogen hebben, niet onbillijk bezwaard worden, terwijl
ze door hun woord en voorbeeld voorgelicht, door hen met hemels voedsel verkwikt
worden en in het heilige, katholieke geloof dat ze belijden versterkt door middel
van de prediking van het Woord Gods...")· Vgl. Evers, Historisch Repertorium,
30-32; Van Wely, Oude Wittern, in: UH 4(1952)116-120 biedt de originele Latijnse
tekst met Nederlandse vertaling. De bewoners in de regio waren blijkbaar niet zo
welvarend dat ze meer dan 20 kloosterlingen met aalmoezen konden onderhouden.
Het kloostergebouw was overigens ook qua omvang berekend op niet veel meer
dan 20 bewoners.
Von Plenenberg was eerst van plan om het vervallen kasteel te Wittern te restaureren. In de stichtingsoorkonde noemt hij de kloosterkerk "capella castralis". De herbouw van het kasteel te Wittern gaat niet door. Von Plettenberg koopt kasteel Neuburg bij Gulpen. Het idee van slotkapel verdween en de kerk werd allengs als kloosterkerk van de Capucijnen beschouwd. Voor de sobere levensstijl van de Capucijnen
was de barokkerk te weelderig. Een opmerking hierover werd door Von Plettenberg
beantwoord met de verklaring dat de kerk geen Capucijnerkerk was, maar kapel
bij het te herbouwen kasteel. In de kerk was een aparte ruimte voor de grafelijke
familie. Een gedeelte van het klooster reserveerde de graaf voor zichzelf en zijn
familie om er eventueel te kunnen verblijven. In de stichtingsoorkonde was de bepaling opgenomen, dat kerk en voorvleugel van het klooster ook eigendom van de
Capucijnen werden, indien er een niet-katholieke heer van Wittern mocht komen.
Vgl. Van Wely, Oude Wittern, in: MH 4(1952)114-115.
Indicaties voor de regionale betekenis zijn het aantal biechtstoelen, de bepalingen
omtrent de beschikbaarheid van biechtvaders op kerkelijke feestdagen, de aanvrage
voor jurisdictie en de pastorale zorg overeen gehucht in de buurt (Scheulder). Vgl.
Evers, Veranderend pastoraat in een bedevaartoord, in: E.Henau, T.van den Hoogen
(red.), Van katholiek Limburg naar katholieken in Limburg,=UTP-katem 6, Heerlen 1988,218-256, mn. 222-223. Graaf Von Plettenberg had ook eenregionalebedoeling met de kloosterstichting, namelijk het opwerpen van een dam tegen het
opdringende protestantisme, zoals hij in de stichtingsoorkonde aangeeft: "...praesertim cum in locis praevaleat secta Calviniana jam dudum a S .Romana Sede in conduis oecumenicis damnata, et quae futuris temporibus pedetentim inepere aliquando
posset. Tanto periculo obicem et scutum opponete studentes, praehabita matura
deliberarione, decrevimus atque statuimus in nostro Comitatu de Wittern extraeré
monasterinm Religiosonim Virorum,.... ut eiusmodi Haeresin caeteraque mala ab

hoc Comitatu patente avertere dignaretur, atque subditos nostros in sancta unice
salvificiafideRomano-Catholicaconservare..." (Van Wely, Oude Wittern, 119). Met
het opdringen van het protestantisme viel het overigens in deze streek wel mee, vgl.
HAfosmans, Het protestantisme te Wittern, ìrcDeMaasgouw 50(1930)25-27. Enigszins begrijpelijk wordt de bedoeling van Von Flettenberg om een dam tegen opdringend calvinisme op te werpen als we kijken naar de politìek-religieuze indeling in
deze gebieden in die tijd en naar het gegeven, dat de vorige heren van Wittern uit
het geslacht Von Waldeck protestants waren. George Frederick von Waldeck, die
van 1664 tot 1692 heer van Wittern was, had de eed van trouw afgelegd aan stadhouder Willem Ш en was gouverneur van Maastricht Vgl. Evers, Historisch Repertori
um, Π-1%. Von Plettenberg wasrijksgraaf van het Roomse Rijk en had de orde van
het Gulden Vlies ontvangen. Het behoorde derhalve ook tot zijn opdracht om de
rooms-katholieke godsdienst te beschermen.
(10)

(11)

Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 44-53; W.Wiertz, P.Post, Lijst Monumenten
Klooster Wittern. Aanzet tot inventarisatie en beschrijving van monumenten in het
Redemptoristenklooster te Wittem, Heerlen 1986; J.van Agt e.a. (red.), De Monu
menten van geschiedenis en kunst. 2uid-Limburg. Vaals, Wittem en Slenaken,
's-Gravenhage 1983,339-345; K.van Wely, Oude Wittem, passim.
De keuze van kerkpatroons was door Von Plettenberg in de stichtingsoorkonde
vastgelegd: "Porro ecclesiam juxtapraefatum monasterium aedificatem et annuente
Deo brevi in honorem Divi Joaimis Nepomuceni nee non S .P.Francisci consecrandam...", vgl. Van Wely, Oude Wittem, \\9.OU keuze ν anFrancis cus als kerkpatroon
mogen we in verband brengen met de Capucijnen als bewoners. De keuze van de
recent heiligverklaarde Johannes Nepomucenus (1727) hangt vermoedelijk samen
met de politìek-religieuze betekenis die deze heilige martelaar had in het Roomse
Rijk, vgl. J. von Herzogenberg, Johannes von Nepomuk. Ausstettungskatabg, Passau
1971 ; J .Knipping, The iconography ofthe Counter-Reformation in the Netherlands.
Heaven on earth, Leiden 1974, Bd.1,176; M.Brauneck,Religiöse Volkskunst. Votivgaben, Andachtsbilder,Hinterglas,Rosenkranz, Amulette,Υ^ΛΛΥ)Ί%, s.v. Joannes
Nepomucenus; E.Kirschbaum (ed.), Lexikon der christlichen Ikonographie, Ш
Bände, Rom/Freiburg etc. 1968-1976, s.v. Nepomucenus, Bd.VJI, 153-157. De
kloosterkerk werd overigens pas in 1770 geconsacreerd door de wij-bisschop van
Luik en bij die gelegenheid werd Francisais niet meer als kerkpatroon vermeld,
vgl. Evers, Historisch Repertorium, 32 en Van Wely, Oude Wittem, in: MH
4(1952)115, noot 117.

(12)
(13)

Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 45-46,240.
Dit leidde onder meer in Eupen tot botsingen tussen de Capucijnen en de leiding
van de abdij van Rolduc, vgl. A.Minke, Rolduc und die Pfarrseelsorge: das kirchliche Leben in Eupen im 18 Jh., in: LGOG, UTP, Munire ecclesiam, 197-211 ; J.Gijsen, Nikolaus Heyendahl, 1658-1733, abt van Rolduc, Assen 1964,1-Π, 89-90. De
term jansenisme kreeg in de polemiek die door anti-jansenisten werd gevoerd en
in de politiek-religieuze verhoudingen steeds meer en andere betekenissen. Pastoraal
en moreelrigorisme,later als typisch jansenistisch afgeschilderd, kwam uit de erfe
nis van de katholieke hervormingsbeweging na Trente, met Carolus Borromaeus
en Pius V als belangrijke promotoren. Vgl. JHoegiers, Van Unigenitus (1713) tot
Mirari vos (1832): Noord- en Zuidnederlandse katholieken tussen jansenisme en
ultramontanisme, in: Trajecta 1/1(1992)49-66.

(14)

De staat van kerkgebouwen in de omgeving was slecht. Vgl. Evers, Historisch Re
pertorium, 46 en 52 noot 23.
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(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(22)
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Vgl. bv. WJappe Alberts, Geschiedenis van beide Lintburgen, Π, 116-188; W.Munier. Geschiedenis van het bisdom Roermond van de Spaanse successie-oorlog tot
de opheffing onder Napoleon, in: E.Batta e.a. (red.), Limburg's Verleden, Heer
len/Schiedam 1967, Π, 534-582; P.Polman, Katholiek Nederland in de achttiende
eeuw, Ш. Met betrekking tot doelstellingen, methoden en middelen van het pasto
raat in de lijn van de katholieke hervorming, wijzen we slechts op: GAbbink, De
Kerk ten tijde van het vorstelijk absolutisme en de Verlichting (17e en 18e eeuw),
Nijmegen 1965; D.-R.Moser, Verkündigung durch Volksgesang.
Uitvoerige beschrijving hiervan in Evers, Historisch Repertorium, 24-53.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 48-49; W.Munier, Beschouwingen rond de
reorganisatie van de geestelijkheid in het bisdom Luik in de eerste jaren van het
bestuur van mgr J.-E.Zaepffel. Aanstelling en beëdiging van de eerste curés primaires of kantonpriesters in het Departement van de Nedermaas, in: Publications
110(1974)409-473.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 47-50. In 1806 werden de kloostergebouwen
in het openbaar verkocht Via een tussenpersoon probeerde S.Ernst dit kerkelijk
bezit veilig te stellen, maar bij gebrek aan geld moest hij het weer verkopen. Bij
de confiscering van kerkelijke goederen speelde het probleem van het al dan niet
aannemen van de zogenoemde bons de retraite om de goederen weer terug te kopen.
De ь-aniinnìlf S.Ernst was een voorstander hiervan, maar andere kerkelijke leiders
zagen er een goedkeuring in van de handelwijze van de Fransen en wezen de bons
de retraite af. De Capucijnen te Wittern kochten de gebouwen in ieder geval niet
terug na de confiscering. Na 1806 wisselde het klooster meerdere malen van eigenaar, totdat het in 1816 eigendom werd van baron George van Palant. Deze legde
testamentair vast dat het klooster onder de directie van de vicaris-generaal van bet
bisdom Luik moest worden gesteld met de bedoeling er een geestelijk instituut te
vestigen. Indien de Capucijnen voordien weer zouden worden toegelaten, diende
het klooster aan hen te worden geschonken. De vicaris-generaal van Luik weigerde
de schenking te aanvaarden, omdat het aan middelen ontbrak het als vestiging van
een geestelijk instituut in te richten. De Capucijnen waren nog niet toegelaten. Een
nicht van Van Palant erfde het bezit. In 1835 droeg deze het eigendom over aan de
kerkfabriek van Mechelen, die als tussenschakel fungeerde bij de verkoop aan de
redemptoristen.
Vgl. bv. J-Bomewasser, De Nederlandse katholieken en hun negentiende eeuwse
vaderland, in: TvG 95(1982)577-604; Bomewasser, Het Credo ... geen reden tot
twist, in: AGKKN 19(1977)234-287; Bomewasser, Nederlandse kerkgeschiedenis
van de 19e eeuw, in: De Negentiende Eeuw U/2(19S7)63-W; LRogier, Katholieke
herleving, 12-98; R Aubert, Kerken godsdienst in de Zuidelijke Nederlanden 1815±1840, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XI, 47-59.
Zie noot 18.
Vgl. W.Munier, Enkele historische notities betreffende de kerkelijke status van de
huidige Nederlandse provincie Limburg, in: Ruimte voor Liturgie. Opstellen met
betrekking tot de restauratie van de Sint Servaos te Maastricht, Maastricht 1983,
9-28; Manier, Kerkelijke circumscriptie.
Vgl. A.Marming.D« betekenis van СЛЛ. van Bommel voor de noordelijke Neder
landen, Utrecht/Antwerpen 1966; Rogier, Katholieke herleving, mn. 14-17; Bome
wasser, Het Credo; Bomewasser, De Nederlandse katholieken; J.Gijsen, Joannes
Augustinus Paredis 1795-1886, bisschop van Roermond en het Limburg van zijn
tijd. Assen 1968,159-207 (met notities over de wijze waarop Van Bommel de pasto

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

ralereorganisatieaanpakte en over de "boedelscheiding" rassen het bisdom Luik
en het apostolisch-vicariaat Limburg); Mandements, lettres pastorales, circulaires
et instructions de Mgr С Я Α. van Bommel, évique de Liège, Luik 1844-1856 (aanwezig in de kloosterbibliotheek te Wittern).
Over de relatie tussen de Redemptoristen en mgr Van Bommel raadplege men bv.
Habets, Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordige bisdomRoermond, BdJV,
260-279; Mosmans, Redemptoristenklooster, 20-24; Mosmans, Mgr. van Bommel
en de Redemptoristen, in: MH 4(1952)129-139; PJanssens, Mgr van Bommel et
la province belge de CssR, in: SH 13(1965)380-403; J.Paquay, Het klooster van
Sint-Truiden en Mgr. van Bommel, Lummen 1933. Tussen Van Bommel en zijn
oud-student van Hageveld, pater Bernard Hafkenscheid CssR, was er sprake van
een vriendschapsrelatie, vgl. MXans, Het leven van Pater Bernard, Zwolle 1877,
passim.
In het notenapparaat van de inleiding bij Deel 1 hebben we meerdere studies genoemd met betrekking tot de geschiedenis van de Redemptoristen en hun stichter
Alfonsus de Liguori. Een handzaam overzicht biedt De Meulemeester, Histoire
sommaire. Nadere uitwerkingen omtrent het ontstaan geeft dezelfde auteur in Origines de la Congrégation du Très Saint Rédempteur, Louvain 1957. Uitvoerige informatie over de stichter Alfonsus de Liguori biedt Th.Rey-Mermet, Le saint du siècle
des Lumières. Alfonso de Liguori(1696-1787), Paris 1987 (2e druk). In dit verband
wijzen we ook op: O.Weiss, Alf ons von Liguori und seine Biographen. Ein Heiliger
zwischen hagiographischer Verklärung und historischer Wirklichkeit, in: SH
36/37(1988/89)151-284.
Vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 91-126; R.Décot, 250Jahre Redemptoristen, in: Zur Zeit 1982, nr. 1,6-15. Algemeen voor de periode van restauratie: Van
Laarhoven, De Kerk van 1770-1970, met name 123-174.
Vgl. K.van Wely, Gestalte en structuur van de missie bij S Alfonsus. Een historisch-theologische studie van een pastorele praktijk, Amsterdam 1964; De Meulemeester, Histoire sommaire, 21-34; C.Hoegerl, Founding Texts ofRedemptorists.
Early rules and allied documents, Rome 1986; Evers, Historisch Repertorium,
hoofdstuk Ш.10.В.
Vgl. M.Mulders, Geschiedenis van de Redemptoristen-volksmissies in Nederland,
in: МЯ5(1953)131-186,6(1954)73-88,169-175еп 7(1955)161-180. Meer speciaal
over de missie in 1834-'35 te Wittern: Evers, Historisch Repertorium, 131-133,
140-141. Het aankondigingsbiljet van de missie te Wittern bevindt zich in het huis
archief onder nummer F146. Er werden in de jaren 1834- '35 ook missies gehouden
in Vaals en Valkenburg.
Over de aankoop van het klooster, vgl. Evers, Historisch Repertorium, 130-136.
Een wellicht enigszins vertekend beeld van de situatie te Sint Truiden geeft V.Petsjerin in zijn mémoires, vgl. V.Petsjerin, Van over het graf. Uit het Russisch vertaald,
geannoteerd en van een nawoord voorzien door Tom Eekman, Amsterdam 1990,
mn. 162-173.
Met betrekking tot de complexe situatie in dejaren 1830-1840: Rogier, Katholieke
herleving; AXossmann, De lage landen. Twee eeuwen Nederland en België, deel
1.1780-1914, Amsterdam-Brussel 1986,133-174; Bomewasser, De Nederlandse
katholieken; Bomewasser, Het Credo. Volgens Rogier (p.212) spanden de Redemptoristen zich in om Zuid-Limburg bij de onafhankelijke staat België te voegen en
niet bij Noord-Nederland. Ondanks de onzekere situatie bouwde men in 1838 een
vleugel bij het oude klooster. Deze vleugel werd in 1845 weer afgebroken en ver
vangen door een nieuwe, vgl. Е стз, Historisch Repertorium, 175. Wat de uitbouw
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van de opleiding betren biedt M-Muldeis gegevens in zijn bijdrage De inrichting
van het Wittemse studentaat in de eerste tijd, in: MH 2(1950)161-177.
Vgl. Mosmans, Redemptoristenklooster, 40-43; Evers, Historisch Repertorium,
142-143; Rogier, Katholieke herleving, 212; Th.Clemens, Lijst van de geheime
dossiersvanRKEredienst(15dec. 1829-28 dec. 1870), in: £>Ж1979,пг.6,20-32
(nr.185 over Redemptoristen in Wittern 1839-'40).
Vgl. W-Munier, Complicaties bij de uitoefening van de kerkelijke jurisdictie in
Limburg 1830-1840, in: De Maasgouw 97(1968)67-83; Munier, De reorganisatie
van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het koninkrijk der Nederlan
den na de definitieve afscheiding van België. Een documentatie betreffende de nederlandse provincie Limburg en de Noord-Brabantse vicariaten, in: Publications
112(1976)135-250; W.Munier, De eerste relatio status van mgr Paredis over het
Apostolisch Vicariaat Limburg (1842), in: Publications 102(1966)192-214; Gijsen,
Paredis, 270; Rogier, Katholieke herleving, mn. 31-32, 73-77. Met mgr Paredis
onderhielden de redemptoristen goede relaties, met name nadat ze een klooster gevestigd hadden in Roermond bij de Kapel in 't Zand.
De sfeer van herleving, romantiek en popularisering wordt onder meer beschreven
in: Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970,123-174; A.Mayer, Liturgie, Romantik
und Restauration, in: Jb Lw 10( 1930)77-141 ; A.Mayer, Liturgie von der Romantik
bis zur Jahrhundertwende, in: ALw 3(1953)1-77; Art, Clerus en volksreligie in
Vlaanderen sinds de nieuwstetijd;Art, Kerkelijke structuur en pastorale werking
in het bisdom Gent tussen 1830 en 1914, Kortrijk-Heule 1977; Ebertz.ZWe Organisierung der Massenreligiosität im 19 Jahrhundert, Q.Savart, La vie spirituelle et
liturgie au 19e siècle, in: LMD 69,1,1962, 67-77. Meer speciaal over de wijze
waarop de Redemptoristen inhaakten op deze sfeer, vgl.Rogier, Katholieke herleving, 210-214.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 178; Mosmans, Redemptoristenklooster, 51.
Vgl. Van Agt, Monumenten, 350-351 en afb.424; Mosmans,Redemptoristenklooster, 51 ; Van Wely, Oude Wittern, 183. Het altaarstuk van Nepomucenus werd eerst
vervangen door een schilderij van Alfonsus. Een afbeelding daarvan berust in het
huisarchief onder nummer P34. Vervolgens kwam er een in 1845 een beeldengroep,
die zich er momenteel nog bevindt, vgl. Th. Claveaux, Vanrijkverleden naar levend
heden, 11.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 241; Van Agt, Monumenten, 353; Mosmans,
HetvoormaligCapucijnerklooster, 29; Mosmans,Redemptoristenklooster,49. Vgl.
ook de plattegrond van de culmsmimten te Wittern in: Evers, Bronnen voor liturgie-onderzoek. Voorbeelden van perspectiefverbreding, in: JbLo 5(1989)55-107,
mn. 98-99,102-103.
Dit missiekruis was tegenover de kloosterkerk geplaatst ter herinnering van de missie in 1833-'34. Het stenen altaar en de gedenksteen droegen als opschrift het chronogram IesU CrUCIfEXo ereCtUs 1834 en een vermelding over een aflaat van
10.000 jaren, die te verdienen was door het bidden van vijf Onze Vaders, vijf Weesgegroeten en het Credo bij dit missiekruis, vgl. Evers, HistorischRepertorium, 356;
Huiskroniek klooster Wittern band 12, 44; Mulders, Volksmissies, in: MH
5(1953)182. In 1967 moest dit missiekruis plaats maken voor het aan te leggen
parkeerterrein. Het waardevolle corpus werd later op een nieuw kruis bevestigd en
in de absis van de Gerarduskapel geplaatst, vgl. M.Krinkels, In ere hersteld, in: Sint
Gerardusklok 56(1979)59-60. De gedenksteen is inmiddels ook in de absis van deze
kapel ingemetseld. Vgl. verder een foto-afbeelding van dit missiekruis op het stenen
altaar met de gedenksteen tegenover de kloosterkerk, Huisarchief nummer F278.
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De Maria-devotie werd door Alfbasas de Liguori in vele geschriften en bepalingen
gestimuleerd. Vgl. bv. Alfonsus de Liguori, Le Glorie di Maria, Napoli 17S0 (vgl.
De Meulemeester, Bibliographie Générale, I,69-72); C.Dilleiischneider.Ld Mariologie de S Alphonse de Liguori, Fribourg 1931/34,1-Π. In de volksmissies nam de
Maria-devotie ook een belangrijke plaats in, vgl. Van Wely, Gestalte en structuur
van de missie bij SAlfonsus, 112-126. Het gewicht van de Maria-devotie bij de
Redemptoristen kan verder worden aangetoond door de grote hoeveelheid dogmati
sche en devotionele geschriften, vgl. De Meulemeester, Bibliographie Générale,
delen Π en Ш passim. Wat Nederland betren kunnen we wijzen op de omvangrijke
coüecutyinJ3Sjonenbuig,Maria'sHeerlijkheidinNederland,AiTisicid3mlS941914,8 delen.
We wijzen op de Maria-afbeeldingen en beelden in de kerk, broederschappen en
religieuze verenigingen en de uitgave van gebedenboekjes, vgl. Evers, Historisch
Repertorium, hoofdstuk IV. 17.C. De introductie van de afbeelding van Maria van
Altijddurende Bijstand werd later een vast onderdeel van volksmissies en parochieretraites, vgl. H.van der Meulen, Redemptoristen en Mariavereering, in: De Volksmissionaris 53(1932)80-86.
De Ronde Kapel werd in 184S gebouwd. Architect was pater J.Kitzinger, vgl. Evers,
HistorischRepertorium, 178-179. Vgl. verder Evm,HistorischRepertorium, 241242 over de belofte en plaatsing van een Mariabeeld in 1843. Op 8 december dat
jaar werd dit beeld gekroond en bij die gelegenheid werd een Duits feestlied gedicht,
vgl. Huiskroniek klooster Wittern, deel 4,101-103 en Andenken an die feierliche
Krönung des Maria-Bildes in der Kloster Kirche zu Wittern am 8 Dezember 1843,
Huisarchief, niet gecatalogiseerd. Vgl. verder L.Dankelman, Onze Lieve Vrouw
van Wittern, in: ΜΗ 4(1952)184-191.
Vgl. Dankelman, Onze Lieve Vrouw van Wittern.
Vgl.Evers,//urorücAXe|>írr(>num,255-262;FJ'erTero,NuestraSeñoradelperpetuo Socorro: Información bibliográfica y cronología general, in: SH 38(1990)455502; A.Garcia Paz, Santa Maria delPerpetuoSocorro, Madrid 1986-1990,3 delen.
H.Dünninger, Wahres Abbild. Bildwallfahrten und Gnadenbildkopie, in: L.KrissRettenbeck, G.Möhler (edd.), Wallfahrt kennt keine Grenzen, München 1984,274283 haalt een studie van LB irchler aan uit 1924, waarin deze stelt dat de afbeelding
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand tot de meest verspreide in de
gehele katholieke wereld behoort. Het overzicht van F.Ferrero (zie vorige noot)
geeft ook indicaties voor een verspreiding op grote schaal.
Vgl. Dankelman, Onze Lieve Vrouw van Wittem, Mosmans, Redemptoristenklooster,
165 geeft aan dat men de devotie tot Maria niet wilde versnipperen (er waren immers meerdere Maria-beelden en afbeeldingen in de kerk en zijkapellen) en daarom
in 1889 overging tot het plaatsen van de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand in de Ronde Kapel, terwijl het oude Mariabeeld plotseling
was verdwenen .... vgl. Evers, Historisch Repertorium, 243-244.
In 1876 werd een Broederschap van Onze Lieve VrouwvanAltijddurendeBijstand
en Sint Alfonsus opgericht, vgl. Evers, Historisch Repertorium, 247; Jüogaerts,
Gezangen voor de Broederschap van OJL.Vrouw van Altijddwenden Bijstand en
den HAlphonsus, Amsterdam 1888.
Van Wely, Gestalte en structuur belicht met name de plaats van de biecht in het
missiesysteem bij Alfonsus. Volgens H.Manders werd de communie door Alfonsus
met name beschouwd als het moment van persoonlijke en intieme ontmoeting met
de Heer, vgl. Metabletics of a Sacrament. From "blessed sacrament" tot "celebration
of the eucharist". An Essay, in: Studia Moralin 11(1971)299-320. In de gegevens
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over de missies en het pastoraat in de eigen kloosterkerk is steeds ruim aandacht
voor het aantal biechten en communies, vgl. Album Missionum en Liber Labarum
Ministerii Interni, passim; vgl. ook Mosmans, Redemptoristenklooster.
Vgl. De Meulemeester, Bibliographie Générale, Π en Ш. Bij vele auteurs staan
werken vermeld over Alfonsus de Iiguori, Clemens Hofbauer, Gerardus Majella
en diverse redemptoristen wier canonisatie-proces is geopend.
Vgl. A.Sampers, Bibliografia Hofbaueriana, in: SH 18(1970)447-455. Ter gelegen
heid van de heiligverklaring van Clemens in 1909 werd door pater J.Haagh een
"Jubellied" gecomponeerd. Dit werd met tekst en muziek op een klein formaat pam
flet gedrukt Qua tekststijl en melodie is dit lied verwant aan de gezangen die pater
Haagh maakte voor Gerardus. Een exemplaar van het genoemde kleine pamflet is
in bezit van de auteur.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 239-254.
Vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 103-105,113-116,144-146,164-165;
Mosmans, Redemptoristenklooster, 172-226; Mulders, De inrichting van het WittemseStadentaatmdeeeгstetìjd,in:MЯ2(1950)161-177;Eveгs,ЯwroшcΛ^гepíгtorium, 145-155.
Vgl. Evm.HistorischRepertorium, 187-192; Mosmans,Redemptoristenklooster,
46-65; Van Wely, Oude Wittem.passinx, Huisarchief F61 bevattende een schriftelijk
uitgewerkt plan van W.vanRossum voor een grootscheepse verbouwing. Vóór 1890
was er reeds verschillende malen verbouwd aan het klooster. Ruimtegebrek, slechte
hygiënische faciliteiten, schaars voedsel (aardapclziekte) en andere factoren leidde
er in 1847 mede toe dat er een tyfus-epidemie uitbrak, die slachtoffers eiste, vgl.
Mulders, De typhus-epidemie te Wittern in 1847, in: МЯ5(1953)40-64. Overigens
was er omstreeks 1847-48 meer algemeen sprake van ziekte en voedselschaarste,
vgl. R.van der Ploeg, R.Zinkstok, Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de
moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw, Baarn 1986,17.
De beeldengroep van Joannes Nepomucenus van Rendeux uit 1731 weid verwijderd
en kwam verspreid in de tuin en de grafkelder terecht Bij de bouw van de Gerarduskapel in 1960-'61 werd deze beeldengroep in een nis geplaatst, terwijl enkele cupi
do's aan een zijmuur werden bevestigd. Ten tijde van de verbouwing werden door
pater L-Lm/kx meerdere nauwkeurige tekeningen gemaakt, vgl. Evers, Bronnen
voor liturgie-onderzoek, 100. In het huisarchief zijn verschillende tekeningen be
waard, die de oorsponkelijke barokke façade van de kerk tonen. Vgl. ook Van Agt,
Monumenten van geschiedenis en kunst, 345.
De bibliotheek was een van de doelen van Van Rossum in zijn schriftelijke plan
voor cfc verbouwing, Huis aitWefFöl. Vgl. ookMosnians.Äe^ir^tonjfenJüoiwfer,
64-65; Huisarchief P278, foto van het interieur van de bibliotheek; A.Sampers, De
bibliotheek van het Redemptoristenklooster te Wittern, in: Bibliotheekleven
16(1941)88-102.
In de tweede helft van de negentiende eeuw hadden zich meerdere religieuzen gevestigd in Limburg en Brabant De politíek-religieuze situatie in Duitsland (Kulturkampf) en Frankrijk (kloosterwetten) droeg daartoe bij. Vgl. Jappe Alberts, Geschiedenis van beide Lintburgen, Π, 202-205; Gijsen, Paredis, 304-306.
Er werden verschillende tijdelijke en mislukte stichtingspogingen gedaan. Blijvende
stichtingen waren er in 1850 in Amsterdam en vervolgens in 's-Hertogenbosch
(1854), Roermond (1863), Roosendaal (1868) en Rotterdam (1881). Uitvoerige
documentatie omtrent diverse stichtingspogingen en stichtingen is te vinden in de
verschillende jaargangen van MH.
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Vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 156-157,164-165.
Vgl. Evera, Historisch Repertorium, 94, noot 13.
PaierBJlafkenscheklver^deeenpioiüetsroltenaanzienvanvestigingeninEngeland, letland en Nooid-Amerika, vgl. M.Lans, Het leven van Pater Bernard, passim.
Over de vestiging in het Caraïbisch gebied zijn gegevens te vinden bij S.Boland,
Louis de Buggenoms CssR, apostolic legate to Santo Domingo (1866), in: SH
35(1987)97-135.
Met betrekking tot de vestiging vanredemptoristenin Suriname kan men raadplegen
J.Dankelman, Peerke Donders. Schering en inslag van zijn leven, Hilversum 1982;
J.Vemooij, De Roomskatholieke kerk in Suriname vanaf 1866, Paramaribo 1974;
RAbbenhuis, Een paap jen omtrent het Fort. Het Apostolisch Vicariaat van Suriname, een historische schets, Paramaribo 1983.
Vgl. B.Haanappel, Begin van de toekomstige vice-provincie van Rio de Janeiro,
in: MH 3(1951)44-51,87-91.110-113,143-156,161-175,4(1952)24-30.
Vgl. De Meulemeester, Wfftwre sommaire, 11-88. De scheiding binnen de congregatie was zodanig dat de stichter Alf onsus behoorde tot de tak die niet door de paus
erkend werd. In 1793 weid deze scheiding opgeheven. In de loop van de negentiende eeuw groeide de congregatie met name boven de Alpen. Dit liep uit op een situatie waarin er min of meer sprake was van twee takken die weinig contact met elkaar
hadden. In de periode 1853-1869 volgden een reïntegratie en nieuwe bestuurlijke
indeling, vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 149-162.
Een pauselijk decreet van 8 oktober 1853 bepaalde dat de residentie van de generaal-overste van de redemptoristen in Rome diende te zijn, vgl. De Meulemeester,
Histoire sommaire, 148. Via bemiddeling en financiële steun van een pater kocht
men Villa Caserta aan, in de buurt van de basilieken Santa Maria Maggiore en Sint
Jan van Lateranen, vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 150-151.
Vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 151-153.
Vgl. De Meulemeester, Bibliographie Générale, Π, 115-119, waar een overzicht
van het oeuvre van A.Desurmont (1828-1898) wordt geboden. We wijzen slechts
op: L'Art d'assurer son Salut, = T.I Oeuvres complètes, Paris 1906 en La Charité
Sacerdotale. Leçons élémentaires de la Théologie Pastorale, I-II, Paris 1925. Vgl.
verder H.van der Meulen, De spiritualiteit van p.Passerat en het oude Wittern, in:
ΜΗ 2(1950)83-94, 113-127, 141-156, 178-189, 3(1951)26-29, 52-57, 92-96,
121-127,157-160,184-187,4(1952)31-32,5(1953)17-19.
Enigszins cynisch is de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid beschreven in de brief
wisseling omtrent het vedaten van de congregatie door Vladimir Petsjerin, vgl.
A.Sampers, Wladimir Sergejewitch Pecherin (1807-1885). Sein Austritt aus der
Kongregation des Allerheiligsten Erlösers, 1861, in: SH 21(1973)165-197.
Vgl. Dccot, 250 Jahre Redemptoristen; J.Heinzman,£><u Evangelium neu verkünden. Klemens Maria Hofbauer, Freiburg 1986.
Zo speelde er ook de kwestie van de armoede en het behouden van piivé-bezit, vgl.
De Meulemeester, Histoire sommaire, 153-154.
Om enkele voorbeelden te noemen kunnen we wijzen op mgr V.Dechamps (bisschop van Namen, aartsbisschop van Mechelen, kardinaal) en mgr Joannes Neumann (bisschop van Philadelphia in 1852). In het begin van de twintigste eeuw
werden 23 redemptoristen bisschop of apostolisch vicaris van missie-gebieden en
15 redemptoristen werden bisschop in Europa, vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 171.
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Aanvankelijk stonden meerdere clerici in verschillende landen sceptisch tegenover
de alfonsiaanse moraal, maar geleidelijk vond deze moraaltheologische lijn ingang.
Vgl. Mosmans, Redemptoristenklooster, 212-226; Rogier, Katholieke herleving,
210-211; O.Weiss, Alphonse de Liguori et la theologie allemande du XDCe siècle,
in: J.Delumeau (ed.), Alphonse de Liguori. Pasteur et docteur,=Théologie Historique 77, Paris 1987, m-229;J.Gniea>a,Leraltiementduclergéfrançaisà lamorale
¡iguorienne, l'abbé Gousset et ses précurseurs (1785-1832), Rome 1973.
Vgl. Evm,HistorischRepertorium, 87; Sampers, Congregado Sanctìssimi Redemptoris et Concilium Vaticanum I, an.1869-1870, in: SH 10(1962)424449; Décot,
250 Jahre Redemptoristen, 12. De redemptorist aartsbisschop Dechamps behoorde
tot de voorstanders van de ordeübaarheidsverklaring. Samen met andere concilie-vaders vergaderde hij in het generalaat van de redemptoristen te Rome. Vgl. ook
V.Dechamps, L'Infaillibilité et le Concile Général, étude de science religieuse à
Γ usage des gens du monde, Mechelen 1869; Dechamps, De l'opportunité de la
définition dogmatique de l'infaillibilité du SSiège. Lettre nouvelle de Mgr
Dechampspourfaire suite à "L'Infaillibilité et le Concile général", Mechelen 1869;
Dechamps, Lettre de Mgr Dechamps, archevêque de Malines à Mgr Dupanloup,
Paris 1869; Dechamps, Deuxième réponse de Mgr Dechamps à Mgr Dupanloup,
Paris 1870. Vgl. ook De Meulemeester.Wiîtoire sommaire, 173-174 en Mosmans,
Redemptoristenklooster, 112. Generaal-overste Mauron bepaalde bijzondere gebeden voor het Concilie. Het werk Du Pape et du Concile van JJacques (Tongeren
1869), waarin vanuit de geschriften van Alfonsus de wenselijkheid van de onfeilbaarheidsverklaring werd beargumenteerd, werd verspreid. In het generalaat te Rome is er een gedenksteen die herinnert aan de bijeenkomsten tijdens het concilie.
Vgl. verder ook O.Weiss, Die Redemptoristen in Bayern 1870-1909. Ein Beitrag
zur Geschichte des Ultramontanismus, München 1977; Weiss, Die transalpinen
Redemptoristen und der "Zeitgeist", іш SH 33(1987)153-174; Weis, Der Ultramon
tanismus. Grundlage - Vorgeschichte - Struktur, in. Zeitschrift fürBayerischeLandesgeschichte 41(1978)821-871; Weiss, Döllinger et les Redemptorist«, in: SH
38(1990)393-444.
\^E\tts,HistorischRepertorium,359-362;J.Onhinam)s,KardinaalvanRossum.
Korte levensschets, Roermond/Maaseik 1935 ; Drehmanns, Kardinaal van Rossum,
prefect der Propaganda, т:ЯггМил>иглН 4(1932)140-164; JJvlctzler.Piäfekten
und Sekretäre der Kongregation in der neuesten Missionsära (1918-1972), 1. Die
Präfekten, Willem Marinus van Rossum (1918-1932), in: Sacrae Congregationis
de Propaganda Fide Memoria Rerum. 350 Anni a servizio delle missioni,
1622-1972, Voi. Ш/21815-1972. Freiburg etc. 1973,303-312; Mosmans, Redemp
toristenklooster, 124-125,136-138.
\&.J&o&,HetGrooteMissie-Uur.I915-1940.DemissiemotivatievandeNeder¡andse katholieken, Baam 1974.
Vgl. Rogier, Katholieke Herleving, mn. 520-521. Van Rossum was als pauselijk
legaat aanwezig bij de Eucharistische Congressen in Wenen (1912), Amsterdam
(1924) en Kopenhagen (1932). Vgl. ook Aubert, De eucharistische congressen.
Vgl. Mulders, Geschiedenis van de Redemptoristen-volksmissies in Nederland, in:
MH 5(1953)131-186; Van Wely,Gestuite mstructuw-,E\m,HistorischRepertorium, 108-114. Tijdens de vergadering van volksmissionarissen te Luik in 1844 werden aanpassingen gemaakt in de missie-stijl.
Vgl. Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970, met name 148-153; Rogier, Katholieke
herleving, 210-214.
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Vgl. Muldeis, Geschiedenis van de Redemptoristen-volksmissies; Art, Kerkelijke
structuur en pastorale werking in het bisdom Gent, mn. 199-240; Ait, Preken in
pre-industrieel Vlaanderen. Aspecten van volksmissiepredikatie tussen 1830 en
1850,ш:7\<;97(1984)4Ш-421;L·Glégoire,ДécΛ«rcA«я^г^«ιπмдалíparoиíi<Ilesprèchiespar les Rédemptoristes dans la diocèse de Lüge de 1833 à 1852, Leuven 1966; Mosmans,Redemptoristenklooster,75l-32l;BSdM\ten,Die Volksmission der Redemptoristen vor dem Kulturkampfim Raum der Niederdeutschen Ordensprovinz. Ein Beitrag zur Geschichte der Seelsorge im 19Jahrhundert, Köln 1976.
Vgl. M.van Delft, Ontwikkelingen van de praktijk en de leer van de volksmissie.
Een historisch-juridische studie op canon 1349 CIC, Nijmegen 1950.
Vgl. Mulders, Geschiedenis van de Redemptoristen-volksmissies; Evers, Historisch
Repertorium, 117-119; Huisarchief D276 "provisorische bevestiging" vmStatuten
voor de Volksretraiten in de mijnstreek uit 1918 door provinciaal-overste Wouters
in 1928; circulaires van Wouters over deze aanpassingen, Huisarchief D271b,
D273b; Stencil "Volksretraiten" voor de missieconferentie in 1928, Huisarchief niet
genummerd; A.Meiberg, De volksmissie, in: Theologisch Woordenboek, Ш, Roer
mond-Maaseik 1958, kk.4796-4799.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 117-119; Album Missionum, deel Ш passim.
Het succes van volksretraites werd mede bepaald door het aantal gezinnen waar
men geen socialistische of neutrale lectuur meer las en niet meer deelnam aan niet·
katholieke organisaties.
Vgl. Van Wely, Gestalte en structuur, mn. 75-77,238-243. Volgens Van Wely, 315,
is het zogenoemde esercizio divoto, dat in de missie bij Alfonsus een belangrijke
plaats innam, in de Redemptoristen-missies ten noorden van de Alpen praktisch
afgeschaft.
Vgl. AJvleiberg, Historiae missionis paroecialis lineamenta, Rome 1953-1955;
Mulders, Geschiedenis van de Redemptoristen-volksmissies; J-Rueff, Redemptorist
ParishMissions, 1945-1976. Survey 3, Rome 1979; А.Ъттктап, Parochie-missie.
Gebeden en liederen voor geestelijke oefeningen in de parochie (opnieuw herzien
door de pateis redemptoristen), z.p., z.j., 13e druk.
Vgl. Album Missionum, deel 4 over de periode 1931-1947.
Vgl. Mosmans, Redemptoristenklooster, 227-250.
Vgl. Rogier, Katholieke herleving, 528-530; Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970,
325-326; W-Randag, Deretraiteals middel tot geestelijke vorming in de lekenwe
reld, in; Nederlandse Katholieke Stemmen 45(1949)193-204.
Men openderetraiie-huizenin Noordwijkeihout en Amersfoort (beide in 1910),
Seppe (1912), Zenderen (1927) en Bergen (1931).
Vgl. De Meulemeester, Яікоіге sommaire, 171-174; Evere, Een periodiek en ge
loofsvoorstellingen, mn. 288-293.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 150-151; Mosmans, Redemptoristenklooster,
210-211; De Meulemeester, Bibliographie Générale, Ш, 159-160.
J-Aertnijs, Theologia moralisjuxta doctrinam SAlphonsi Mariae de Liguorio, Doetoris Ecclesiae, 's-Hertogenbosch 1886-1887 (in druk verschenen versie van de
gelithografeerde cursus van Aertnijs uit 1883-1884 te Wittem). De tiende en volgen
de drukken zijn door C.Damen en vervolgens door J.Visser bewerkt. Vgl. Rogier,
Katholieke herleving, 489; Mosmans, Redemptoristenklooster, 223-226; LWinkeler,
Ten dienste der seminaristen. Handboeken op de Nederlandse priesteropleidingen,
1800-1967, івіЛКОС 1987, Nijmegen 1988,12-56, mn. 24-25,31,37,46.
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\g\.Miudas,De inrichting van het Wittemse studentaar, Evers, Historisch Repertorium, 145-153; Mosmans, Redemptoristenklooster, 172-226; De Meulemeester,
Histoire sommaire, 114-116. Politieke instabiliteit in Zwitserland, Frankrijk en
Pruisen droeg ertoe bij dat redemptoristen-studcnten uit deze landen uitweken naar
Wittern. Noord-Duitse Redemptoristen weken tijdelijk uit naar Vaals. Toen er eigen
opkidingshuizen waren opgezet in Engeland, Ierland en Noord-Amerika en de situatie in Europese landen van dien aard was, dat de Redemptoristen zich hier vrijelijk
konden vestigen, nam het aantal niet-Nederlandse studenten te Wittern af. Vanaf
1882 was in Wittern het studentaat gevestigd voor alleen de Nederlandse Provincie
van Redemptoristen en vice-provincies in Suriname en Brazilië.
Feiten en interpretaties zijn beide bron van informatie voor een historicus. De toevoegingen en andere veranderingen aan een levensverhaal van een heilige vertellen
ons iets over de voorstellingen en motieven van de bewerkers. Vgl. F.Hugenholtz,
Historici over heiligen, in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, afdeling Letterkunde nieuwe reeks, deel 50, nr.5,163-182;
Hugenholtz, Adelbert in twee gedaanten, in: Benedictijns Tijdschrift 45(1984)47-56.
Ten aanzien van de levensbeschrijvingen van Gerardus Majella hebben we geen
uitvoerig bronkritisch onderzoek verricht, waaruit zou kunnen blijken welke toevoegingen en veranderingen er gaandeweg zijn opgetreden. Het is overigens de vraag
of de eerste levensbeschrijving beoogde een exacte feitenweergave te bieden, die
ons in staat zou stellen feiten en interpretaties te onderscheiden. Zonder de betrouwbaarheid van de notities van Caione te betwijfelen mogen we stellen, dat er vermoedelijk ook andere dan documentaire oogmerken een rol speelden. Een nauwkeurige
vergelijking van de eerste levensbeschrijvingen met de latere populair hagiografische werken valt buiten ons onderzoek, maar het is duidelijk, dat er verfraaiingen,
veranderingen en vooral toevoegingen zijn gemaakt, naargelang het model van
heiligheid dat men wenste te presenteren. Zie verder Bijlage XI.

(90)

O.Gregorio, Breve storia del santuario gerardino, Materdomini 1974 biedt een kort
overzicht van het canonisatieproces (blz. 107-119). 164 Getuigenissen werden genoteerd tijdens het onderzoek in Muro Lucano en in het diocees Gonza. Het authentieke geschrift met deze getuigenissen bevindt zich in het archief van de generaal-postulator van de redemptoristen. Een getrouwe kopie is in het Vaticaans archief. Het
diocesaan archief van Muro Lucano bewaart in twee volumes de schriftelijke getuigenissen die in Muro werden afgelegd: Murano beatifìcationis et Canonizationis
Venerabile Servi Dei F.Gerardi Majella CongregatíonisSSJledemptoris laici profèssi Processus Apostolicus in CivUate et Diocesi Murana inchoatus super virtutibus
etmiraculis in specie dicti VSD. nepraefate causae pereantprobarìones. Vgl. ook
G.de Rosa, Sainteté, clergé et peuple dans le Mezzogiorno italien au milieu du XVInème siede, in: RHS 52(1976)245-264. Bij gelegenheid van de heiligverklaring
weiden meerdere documenten verzameld uitgegeven: Compendium vitae, virtutum
et miraculorum necnon actorum in causa canonizationis В .Gerardi Majella, Rome
1904.

(91)

Enige informatie hieromtrent biedt Mosmans, Redemptoristenklooster. Verder on
derzoek van de Huiskronieken bracht nog enkele gegevens aan het licht.
Gerardus bedoelde waarschijnlijk dat hij zich geheel aan God ging wijden en daartoe
conform de heersende opvattingen de religieuze staat koos. De interpretatie dat
Gerardus hier doelde op een streven naar officieelkerkelijke heiligverklaring lijkt
gewaagd en op een wensconstructie achteraf.
Vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 55.
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De Rosa, Sainteté wijst erop dat Gerardus door zijn streekgenoten heilige werd
genoemd, omdat hij met name op wonderlijke wijze uitzicht bood in hun economisch-sociale situatie. De getuigenissen van streekgenoten wijzen vooral op wonderen in relatie tot voedsel, voedselsçhaarste (graan, brood), veeziekte, rattenplaag,
noodweer, droogte. Het gaat hier om de elementaire levensbehoeften.
Vgl. Gregorio, Lettere e scrìtti.
Dit verhaal wordt in elke levensbeschrijving vermeld. Het bevat meerdere motieven,
die men bewust of onbewust via dit vernaai wenste over te dragen. Vooreerst is er
het motief van de kuisheid en de bedreiging daarvan. Vervolgens is er het motief
van de laster en het als een martelaar verdragen. Dan is er het motief van de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid Tenslotte is er ook het motief van het gelukkige einde,
waarin de onschuld wordt bewezen, de schuldige van laster wordt aangewezen en
gestraft en de maitelaarsrol wordt geprezen. In hoeverre met dit verhaal ook een
toespeling werd beoogd op de spot en laster die een overtuigd katholiek diende te
verdragen en de kritiek waaraan kerk en geloven bloot stonden, is niet aan te tonen,
maar kan zeker in de latere populaire hagiografie eenrolhebben gespeeld.
Vgl. Gregorio, Lettere e scritti en D.Capone, S.Majorano, Le Lettere di S.Gerardo
Majella, Materdomini 1980.
De Rosa, Sainteté, 252 wijst overigens ook op sociaal-economische aspecten van
de voedselsçhaarste. Kooplieden speculeerden systematisch met graanprijzen. Ze
kochten grote partijen op en brachten deze in kleine hoeveelheden op de markt,
zodat de prijzen hoog bleven. Deze meer structurele factor die een bedreiging vormde voor de plattelandsbevolking werd door Gerardus' wonderlijk ingrijpen bij rartenplagen en hongersnood niet opgelost.
"Gerardus Majella, lekebroeder van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
- eenvoud van leven, smetteloze onschuld, algehele onthechting aan het aardse,
gestage en onverbiddelijke lichaamskastijding, buitengewone gehoorzaamheid,
vurige door wonderbare genadegaven bevestigde en verheerlijkte liefde tot God
hebben hem tot een hemels mens, ja tot een engel op aarde gemaakt. - Geboren te
Muro 6 april 1726, is hij op 16 oktober 1755 overleden", vgl. M.van Delft, Miniaturen uit het leven van een wonderlijk man Sint Gerardus Majella 1726-1755, Wittern 1983,53-54.
Zie Bijlage XI.
Zie Bijlage XI. Landi gebruikte de notitie van Caione in de tweede versie van zijn
Istoria.
A.Tannoia, Vita del Servo di Dio Fr.Gerardo Majella, laico della Congregazione
del SSRedentore, Napels 1811; vgl. De Meulemeester, Bibliographie Générale,
Π, 418.
Vgl. De Rosa, Sainteté.
M.Haringer, Leben des ehrwürdigen Bruder Gerard Majella, Regensburg 1841.
V.Dechamps, Vie du vénérable Frère Gérard Majella, traduction de l'Italien de
A.Tannoja CssR, avec dissertation sur le merveilleux dans la vie des Saints, Luik
1845, Tongeren 1874 7e druk.
С-МЛеггигі, Vita del Venerabile Servo di Dio Gerardo Majella, Napels 1847 (2e
druk 1853; 3e druk 1858).
Zie noot 90.
Vgl. De Meulemeester,Bibliographie Générale, Π, 265-266; Sampers, Bibliographia Gerardiana.
Vgl. Gregorio, Breve storia.
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Vgl. De Meulemeester, Bibliographie Générale, Π, 265-266; Sempera, Bibliographia Gtrardiana. Zie ook Bijlage XI.
Vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 95-102; A.Sampers, Bibliografia Hofbaueriana, in: SH 18(1970)447-455; Monumenta Hofbaueriana, Krakov/Thom/Rome 1915-1951.
Vgl. M.Stoks, De Kroon van Sterren, in: De Volksmissionaris 53(1932)87-91.
Vgl. Mosmans,Redemptoristenklooster, 177-181,196; De Meulemeester, Λ'Μίοgraphie Générale, Π, 87-96; Th.van Eupen, Bijdrage aan de geschiedenis van de
beoefening van de dogmatische theologie in Wittern, 1836-1955, in; Л/Я 7(1955)97118; Mulders, De inrichting van Wittems studentaat in de eerste tijd.
Vgl. Huiskroniek, deel 4,224.
Vgl. Mulders, De typhus-epidemie te Wittern, 1847.
Vgl. A.Brmkman, H.Gerardus Majella. Man naar Gods Hart, Gulpen 1941 (4c
druk). 9.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 264.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 156-157,264.
J.Kronenburg, Leven van den Eerbiedwaardigen Gerardus Maria Majella, leektbroeder van de Congregatie des Allerh. Verlossers, door een ¥ Redemptorist. Uit
het Fransch vertaald door een Pater dierzelfde Congegatie, Roermond 1879 (Gulpen 1883 2e druk; Roermond 1895 3e druk).
Vgl. H.rfeineniann,HeiligsrAecrnmgur)dkiichlkhe Nonnen der Heiligenverehrung,
in; W.Beinert (icd.),DieHeilige heute ehren. Eine theologisch-pastoraleHandreichung, Preiburg 1983, 81-94; BJCötting, Ecclesia peregrinara. Das Gottesvolk
unterwegs. Gesammelte Aufsätze II = Münsterische Beiträge zur Theologie 54/2,
Münster 1988, met name Heiligenverehrung (75-84) en Entwicklung der Heiligenverehrung und Geschichte der Heiligsprechung (120-136).
Vgl. Kronenburg, Leven van den H.Gerardus Maria Majella, Roermond 1928 (6e
druk), 223-224.
Zie Inleiding bij Deel 1. Hoewel in de periode 1893-1919nog niet zo'n omvangrijk
pastoraal aanbod werd gedaan, hebben wc omwille van de vergelijking met latere
periodes toch een onderscheid gemaakt tussen aanbod en deelname en de verschillende aspecten daarvan.
In het nu volgende maken we dankbaar gebruik van de Kroniek der Godsvrucht tot
den Gelukzaligen Broeder Gerardus Majella, opgenomen in: Register Sint Gerardusklokje, archief van de administratie van De Sint Gerardusklok te Wittern (afgekort als Kroniek Gerardus). Generaal-overste Mauron stuurde een schrijven aan
elke communiteit, waarin hij bepaalde dat bij gelegenheid van de zaligverklaring
van Gerardus in elke Redemptoristenkerk een triduüm gehouden moest worden,
vgl. Huisarchief Wittern C143. Een uitvoerige beschrijving van het triduüm te Wittern vinden we in de genoemde Kroniek Gerardus, 4-5. Met pamfletten aan kerkdeuren werd bet triduüm aangekondigd, vgl. Evers, Historisch Repertorium, 264265.
VgL Kroniek Gerardus, 7. De omschrijving "toonbeeld der arbeidenden" krijgt enig
reliëf als we bedenken dat in 1891 de encycliek Rerum novarum uitkwam, waarin
paus Leo ХШ uitspraken deed over kwesties van arbeid en sociale verhoudingen.
In het opschrift aan de kerk en in diverse verhalen over Gerardus lijkt de toon te
overheersen van nadruk op gehoorzaamheid. Door Gerardus als voorbeeld te hante
ren activeerde men arbeiders zeker niet tot het zich organiseren en het gezamenlijk
opkomen voor rechten. Met Gerardus als voorbeeld lijken de Redemptoristen zich
gevoegd te hebben bij degenen die de sociale kwestie vooral ab een individuele
ethische zaak wensten te behandelen, waarbij een paternalistische grondtoon over
heerste. Ook later uitgegeven boekjes sluiten aan bij deze houding. In deze lijn staat
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oak bet Belgische Gerardusboekje van de redemptorist A.Simpelaere, De Vriend
van Werklieden en Armen. Leven van den H.Gerardus Majelia, leper 1893. Vgl.
verder voor de houding van de r.-k. kerk ten aanzien van de sociale kwestie aan het
einde van de negentiende eeuw en positie-keuzes in de loop van de twintigste eeuw:
Van Laarhoven, De Kerk van 1770Ί970,272-273; M-D.Chenu, De "sociale leer"
van de kerk, in: Concilium 16/10(1980)77-82; H.Crijns e.a. (red.). Tussen arbeid
en kapitaal. Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, = Disk-cahier XV,
Amsterdam 1990; Th.Salemink,£nrAo/i£Jte kritiek op het kapitalisme 1891-1991.
Honderdjaar debat over vrije markten verzorgingsstaat, Amersfoort/Leuven 1991;
Concilium 1991-5 themanummer "Rerum novarum 100 jaar later".
Zie de uitvoerige bespreking hiervan in Deel 2 van deze studie.
In 1889 had men deze Maria-afbeelding op de plaats gezet van het oudere
Maria-beeld, vgl. Dankelman, Onze Lieve Vrouw van Wittern. Aan de verbinding
tussen Gerardus en Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand werd verder
onder meer vormgegeven in verschillende noveenboekjes en kalenders, vgl. Noveen
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H.Gerardus Majel
ia, Wittern 1956 (2e opnieuw bewerkte druk).
Vgl. Kroniek Gerardus, 10.
Vgl. Mosmans, Redemptoristenklooster, 162; Liber LaborwnMinisterii Interni, I,
130.
Vgl. De Meulemeester, Bibliographie Génerale, Π, s.v. Majelia; Sampers, Bibliographia Gerardiana. Zie ook Bijlage XL
CBoomaars, Korte Novene en Gebeden ter eere van den Zaligen Gerardus Majelia,
door een pater Redemptorist, Roermond 1893; Boomaars, Korte levensschets van
den Zaligen Gerardus Majelia door een Pater Redemptorist, Roermond 1893;
A.Scheepers, Novenen en gebeden ter eere van den Zalige Gerardus Majelia, Roer
mond 1893; Scheepers, De Ware Vereerder van den Zaligen Gerardus Majelia,
Roermond/Rotterdam 1898.
Zie noot 123.
Zo is er bijvoorbeeld ook een Kronijk der Aartsbroederschap der Heilige Familie
te Wittern opgericht in de kerk van den HJoannes Nepomucenus en den HAlfonsos,
1851-1951, Huisarchief Wittern.
Vgl. Kroniek Gerardus, 14.
Vgl. Liber Laborum Ministerii Interni, Π, 103.
\gLOcMauaoeestei,BibliographieG¿néra¡e, Π, 265-266; Sacapas.Bibliographia Gerardiana.
We geven een analyse van dit formulier in Deel 2 van deze studie.
Vgl. Liber Laborum Ministerii Interni. Π, 104-105.
Vgl. Mosmaas,Redemptoristenklooster, 162; Liber Laborum,Jl, 138.1η 1899 tekent
de kronist in Huiskroniek, deel 5,307 aan dat men de Gerardusdevotie meer zou
mogen stimuleren.
We kunnen wijzen op boekjes van A.Scheepers (zie Bijlage XI) en gezangen van
J.Haagh, VIII liederen ter eere van den H.Gerardus Majelia op kerkelijke volksmelo
dieën, Amsterdam/VHertogenbosch 1913.
V$.GezangeningebruikbijdeAartsbroederschapderHeiligeFamilie Jesus, Maria, Jozefte Wittern, Gulpen z.j., nrs.32-33; Handboekje der ΗFamilie Jezus Maria
Jozef, 's-Heitogenbosch 1941,21e druk. Vgl. verder LBogacrts, Gezangen onzer
Broederschappen, Amsterdam 1911 (4e druk), nrs. 115-118.
Vgl. Kronenburg, Leven van den H.Gerardus Majelia, 228-230; Evers, Historisch
Repertorium, 377-384; W.Wijnen, Mensen bij Sint Gerardus, in: De Sint Gerardusklok 1973-1979 (reeks artikelen).
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Vgl. Kroniek Gerardus, 89-90; G.van Laak, Novene ter eere van den H.Gerardus,
zooals deze gehouden v/ordt in de Broederschapskerk te Overdinkel, Oveidinkel
1919; O. van Laak, H.Gerardus. Leidsman op onzen pelgrimstocht, Overdinkel
1927.
Vgl. Evera, Historisch Repertorium, 379; Wijnen, Mensen bij Sint Gerardus, in:
De SintGtrardusklok 51(1974)148-150,173,184-187.
Vgl. Kronenburg, Leven van den H.Gerardus, 228.
IlBeatoGerardoMajella.Períodicomensile.itaacúepastoot
JMaStil90l-l902.
In 1902 startte Mafiei de uitgave van La Voce del B.Gerardo Majella, terwijl het
eerste tijdschrift vanaf 1902 ( en sinds 1904 onder de titel S.Gerardo Majella del
S Redentore) verzorgd werd door deredemptoristente Materdomini, vgL De Meulemeester, Bibliographie Générale, Ш, 140-141.
Vgl. De Meulemeester, Bibliographie Générale, Ш, 140-141.
Vgl. Kroniek Gerardus, 7-10; Huiskroniek, deel 5,229,282,297; Liber Laborum
1,122.
Het initiatief hiertoe wordt door de kronist bij de gelovigen gelegd: "Nog slechts
enkele dagen was het beeld in de kerk geplaatst of het volk liet den Zeer Eerwaarden
Pater Rector verzoeken een offerbusje bij het beeld te doen hangen opdat men aal
moezen zon kunnen geven ter eere van den Zaligen. Ook werd door het volk ver
zocht kaarsen voor het beeld te mogen ontsteken, en van dientijdaf worden dan
ook dagelijks kaarsen voor de beeltenis ontstoken". Kroniek Gerardus, 10.
Vgl. Kroniek Gerardus, 11-13,15-16.
Vg\.KroniekGerardus, 15 "Door velen werd Br.Gerardus aangeroepen om de bij
zondere voorspraak van O.L.Vrouw des te zekerder te verwerven".
Vgl. Kroniek Gerardus, 15.
Vgl. Liber Laborum, Π, 103.
Wijnen,MensenbijSintGerardus,in:DíA>i/Gererditfiüo*55(1978)174-175probeert de tegenvallende publieke belangstelling enigszins te verbloemen. De kronist
geeft in Liber Laborum Ministerii Interni, Π, 104-105 een vermoedelijk meer waar
heidsgetrouw beeld, als hij opmerkt "Vrijdag avond om 6 uur werd het Triduüm
geopend, maar helaas, er was bijna geen volk in de kerk. (...) Dien avond om б uur
preekte Pboomaars over Gerardus ' liefde voor het lijden: Alweder slechte opkomst!
Ware niet eene kleine processie uit Call toevallig aanwezig geweest, de banken
waren niet eens bezet geworden. (...) Welk eene tegenstelling met het Gerardus'
triduüm 12 jaren geleden in deze zelfde kerk gevierd! (...) veeleer moeten wij zeggen, dat de deelneming des volks uiterst gering geweest is".
De kronist (zie vorige noot) noemt processie van Call, Langerwehe enMechemich.
Uit deze dorpen in de Duitse grensstreek kwamen elk jaar processies naar Wittern
met name vanwege Mariadevotie. Vgl. Wallfahrtsbüchlein zum Gebrauch der Pilger
nach Wittern, Wehebach-Druckerei Langerwehe, z.j. (deze groep kwam steeds met
Pinksteren); Gebete und Gesänge zum Gebrauche bei der Wallfahrt von Mechernich
nach Wittern zu dem Gnadenbilde der Allerheiligsten Jungfrau und zu Ehren des
hlAlphonsus, z.p., z.j. Verder kwam er ook een groep uit Satzvey, vgl. Gebete und
Gesänge zum Gebrauche bei der Wallfahrt von Satzvey nach Wittern zu dem Gnadenbilde der allerheiligsten Jungfrau und zu Ehren des hl. Alphonsus. Deze drie
boekjes bevinden zich in het Archief van de administratie van De Sint Gerardusklok.
Zie voor deze Duitse processies verder ook Mosmans, Redemptoristenklooster, 153 ;
J Jtossmair, Der Pilger nach Wittern. Ein Gebet-, Andachts und Erbauungsbuch
für römisch-katholische Christen, Gulpen 1878, ХХХГ -ХХХ (het gehele boek
telt omstreeks 800 bladzijden).

Noten bij hoofdstuk 2
( 1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

Vgl. Kroniek Gerardus, 76. Er zijn geen gegevens in deze kroniek omtrent de kanalen waarlangs men zélatrices en zélateurs recruteerde. Vermoedelijk maakte men
gebruik van adresbestanden die beschikbaar waren vanwege deelname aan religieuze verenigingen, zoals de aaitsbroederschap van de Heilige Familie en aan pastorale
activiteiten van de redemptoristen. Zie ook een notitie van pater J.Pluijm in een
persoonlijk geschrift uit 1928, getiteld "Bevordering der godsvrucht tot StGerardus
in Nederland sedert de oprichting van het St.Gexardusklokje", in: Huisarchief doos
F526.
Vgl. Kroniek Gerardus; vgl. ook Evers, Een periodiek en geloofsvoorstellingen.
Vgl. Kroniek Gerardus en de notitie uit 1928 van pater Pluijm.
Scheepers was auteur van meerdere gebedenboekjes en hij was betrokken bij de
Gerardusdevotie te Overdinkel en Barger-Oosterveld. Zie hoofdstuk 1 en Bijlage
XI.
In de jaargangen 1947-1951 verschenen regelmatig artikelen die gericht waren tegen
het atheïstisch communisme, bv. 1947,141; 1948,4-8.23-24 (vertaling van teksten
van Pulton Sheen). 58-60. Zie ook de analyse van de inhoud van het periodiek in
Deel 2 van deze studie.
Het ging hier om gebedsapostolaat In gebedsintenties, noveenboekjes en hagiografie keerden de themata van gebed voor bekering van zondaars en afgedwaalden
regelmatig terug. Deze vorm van apostolaat verschilt in belangrijke mate van de
op daadwerkelijke hulp en contact gerichte actieve vroomheid zoals die bv. tot uiting kwam in de Vincentiusvereniging. De mentaliteit van herkerstening en herovering van de wereld voor Christus was vrij algemeen in de periode na de Eerste Wereldoorlog, vgl. Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970,308-313,328-335; Rogier,
Katholieke herleving, 488-539.
Dit geschiedde onder meer in de rubriek "Van heinde en verre", zie bv. Het Sint
Gerardusklokje 1948,30-31.
Zie verschillende bijdragen in de eerste jaargangen van het periodiek. Hieraan lag
de overtuiging ten grondslag dat de rooms-katholieken in Nederland als uitzendende
instantie in alle opzichten een voorbeeld dienden te zijn voor gelovigen in
missie-gebieden.
Vgl. bv. De Volksmissionaris 53(1932)54; P.Witbroek, Honderd jaar Hofbauer Liefdewerk, in: Ter Informatie nr.37, mei 1990,33-35; J.Dankelman, PeerkeDonders,
174,226; Evers, Historisch Repertorium, 296, noot 41.
Vgl. Roes, Het groóte Missie-Uur 1915-1940. mn. 128-152.
Vgl. Kroniek Gerardus, 115.
Verantwoording bestond meestal uit het vermelden van namen van mensen die een
missie-busje inleverden of aangevraagd hadden. Bedragen werden doorgaans niet
vermeld.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1947,5. Vgl. verder Boland, A Dictionary of the Redemptorists, s.v. Kuijpers Stephanus, 191.
Zie hoofdstuk 3 en В ijlage X met een lijst van financiële steun voor missieprojecten
sinds 1970.
Vgl. Roes, Het groóte Missie-Uur.
Uit de brieven die de administratie ontving selecteerde men berichten over gebedsverhoringen. Aanvankelijk werden gebeurtenissen uitgebreid verteld, later beperkte
men zich tot enkele gegevens in standaardformuleringen. In verschillende noveenboekjes nam men achterin een keur aan gebedsverhoringen op.
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(19)

(20)
(21)
(22)

(23)
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Vanafjaargang 1934staanerregelmatiggegeveiisoverdekomstvangeorganiseerde groepen. Vanaf 1938 drukt men de programma's van het feestoctaaf af. In dat
jaar start men de rubriek Kroniek. Deze rubriek blijft beperkt. Sinds 1965 staan er
meer gegevens in.
OverhctalgemeenzijndegegeverismdezembTiekzeerbepeikt.Omm»tpreekmemarJeken wordt nanwelijks informatie gegeven.
In elk januari-nummer stond een oproep voor de Broederschap. Vgl. bv. Bijdrage
voor de altaaropstand vanGerardus, in: Het Sint Gerardusklokje 5(1924)197,218;
bijdrage voor de Gerardus(nood)kapel in ib. 1934,225; bijdrage voorkerkschüdering
i n » . 1937,211; bijdrage voor uurwerk in ib. 1939,173. Ы959-'61 vroeg men bij
dragen voor de bouw van de tuinkapel en de nieuwe Gerarduskapel.
Vgl. onder meer Het Sint Gerardusklokje 1954,17-18.33-34.49-53.63-64.
Vgl. HeiSint Gerardusklokje 1953,17-18.33 en 1954,33-34; Even, Historisch Re
pertorium, 288.
Roepingenwerving vindt regelmatig plaats in de periode 1945-1960. Vgl. bv. de
brochure voor broederroepingen in het mei-nummer van het periodiek in 1951, vgl.
ook Kroniek Gerardus, 150. Zie verder bv. Het Sint Gerardusklokje 1947,166 en
1952,15.
Vgl. bv. J.Starink, De katholieke roman. Bijdragen tot zijn geschiedenis, Nijmegen
1952; OXankhorst, Tussen commercie en apostolaat De katholieke dag- en nieuws
bladen in Nederland tot 1940, in: Jb KDC1988,37-83, speciaal 60.
In 1920 had het periodiek een omvang van 20 bladzijden. In 1924 werd het uitge
breid naar 24 bladzijden. Aan het einde van de oorlog kon het in een omvang van
8 en later van 16 bladzijden verschijnen. In 1965 verhoogde men de omvang naar
20 en vanaf 1973 reduceerde men deze weer naar 16 bladzijden. In de beginperiode
werden zo'n zes bladzijden gevuld met gebedsverhoringen en eveneens ongeveer
zes met Gerardusverhalen. De reductie van de vermelding van gebedsverhoringen
kan meerdere oorzaken hebben. Wellicht ontving men steeds minder brieven met
gebedsverhoringen? In het begin werd met de uitvoerige rubriek Lof en Dank de
directe relatie tot de lezers uitgedrukt en de vermelding van gebedsverhoringen had
ook propaganda-betekenis. Later streefde men dit blijkbaar niet meer zo na. Wellicht
relativeerde men ook de inhoud en betekenis van gebedsverhoringen.
Gedurende een ruime tijd drukte men het boek Advocaat van de duivel van M. West
af. De censuur op literatuur en de nadruk op eigen katholieke lectuur waren om
streeks 1973 aanmerkelijk minder werkzaam. Inmiddels voorzagen de openbare
bibliotheken in de behoefte aan literatuur. Wellicht wenste men ook meer ruimte
in het periodiek voor andere rubrieken zonder de omvang van het gehele periodiek
te wijzigen. Vgl. M JQinkels (redactionele toelichting) in Sint Gerardusklok 1973,
1.
Mogen we de invoering van de rubriek "Liturgisch hoekje" in 1938 opvatten als
een doorwerking van de Liturgische Beweging?
Vgl. de afbeelding van het eerste nummer van het periodiek in Evers, Een periodiek
en geloofsvoorstellingen, 307; vgl. ook Evers, Historisch Repertorium, 398. De
tekening is van Frans van Noorden. Het achtervoegsel "- klokje" werd en wordt voor
veel kerkelijke en plaatsgebonden periodieken gebruikt Het drukt een oproep uit
en vraagt aandacht voor bepaalde (kerkelijke) zaken. Wat Wittern betren zouden
we ook mogen verwijzen naar de titel "de grote klok", die men aan de befaamde
missie-predikant pater Bernard Hafkenscheid gaf. Misschien mogen we het verklein
woord klokje interpreteren als een uitdrukking die de onderschikkende verhouding
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aan wil geven tussen de belangrijke missieprediking en de devotie of tussen het officieeüiturgische aanbod en het devotionele aanbod.
Vgl. de afbeeldingen in Evers, Een periodiek en geloofsvoorstellingen, 299.
Vgl. Kroniek Gerardus, 89-90; HR, 277,324.
Vgl. Kroniek Gerardus, 121-125.
De prijsontwikkeling van het periodiek weerspiegelt enigszins de meer algemene
prijsontwikkeling in Nederland. Met name na 1960 stijgen lonen en prijzen. We
hebben de indruk dat men de prijs van het periodiek bewust laag hield om een breed
publiek te kunnen bereiken, waaronder ook huishoudens met een kleine beurs. Men
reduceerde liever de omvang bij stijgende papierprijzen dan dat men het abonnementsgeld verhoogde.
Vgl. necrologie J.van Liempd, 1891-1976, im Liber Necrologium, Ш bij 28 maart
1976, huisarchief klooster Wittern.
Men voerde een redactie-raad in. J.Wetzels werd bedevaartleider en had zitting in
de redactie-raad, maar hij drukte niet meer zo 'n stempel op de inhoud van het perio
diek als zijn voorgangers Van Liempd en Van Eupen. Zie ook hoofdstuk 3.
Vgl. Kroniek Gerardus, 19; Het Sint Gerardusklokje 1920,158. Pater Pluijm geeft
in zijn notitie uit 1928 (zie noot 1) aan dat hij zorgde voor de oprichting van de
broederschap.
DeaartsbroederschapteCaposelewerdopgerichtop28-l-1918,
vgl. HetSint Ge
rardusklokje 1950,6.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1920,133.150en 1950,6; Brinkman, Man naar Gods
Hart, 139-143,
Zo fanatiek religieus behoefde je kennelijk niet te zijn om ingeschreven te staan
als lid van deze broederschap, vgl. ook Cl.Savart, Pour une sociologie de la ferveur
religieuse: ГАгсЫсопггёгіе de Notre-dame-des- Victoires, in: RHE 59(1964)823844.
Wittern profileert zich als het Gerardusoord bij uitstek in Nederland. Vgl. ook Brink
man, Man naar Gods Hart, 139 "Broederschap van den H.Gerardus. Hoofdzetel
voor Nederland en koloniën".
Na 1964staanerbhetperiodiekgeenoproepenmeeromzichalslidinteschrijven.
Inschrijving in het boek met leden van de broederschap gaat door tot in de jaren
tachtig, maar de hoeveelheid nieuw ingeschreven leden neemt na 1960 sterk af.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1949,22.
Vgl. ¿fr., 1951,2 (januarinummer)
Vgl. ib., 1932.221.
Vgl. ib., 1920,149; Liber Laborum Ministerii Interni, Π, 156.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 173; Liber Laborum Ministerii Interni,!!, 171.
Vgl. Evas, Historisch Repertorium, 341. De beeldveiplaatsing is een indicatie van
het pastorale beleid om de Gerardusdevotie te stimuleren. De H.Hart-devotie kreeg
in Wittern minder zelfstandige aandacht. Later nam men wel bepaalde aspecten van
de H.Hart-devotie op in het programma van de Gerardusdevotie, vgl. Brinkman,
Man naar Gods Hart, inhoudsopgave. Omtrent de samenhang tussen interieur-wijzi
gingen van een kerk en het pastoraal-liturgische beleid vgl. Vovelle, Mentaliteits
geschiedenis, met name 98-99.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 273
V^.KioíúekGcnidus,Í2;LiberLaborumMinisteriiInterni,U, 176-178; de notitie
van pater Pluijm uit 1928 (zie noot 1).
Vgl. Liber Laborum Ministerii Interni, Π, 175; Kroniek Gerardus, 82; Het Sint Ge
rardusklokje 1925,197.218.
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Vgl. Even, Historisch Repertorium, 276.
Vgl. Kroniek Gerardus, 92 en 95; Het Sint Gerardusklokje 1930,222 en 1933,22.
"Het stipendium komt bijeen van kleine bijdragen, vooral van hen, voor wien het
bestellen van 'n H Mis te bezwaarlijk is; dezulken zijn er velen, vooral in deze crisistijd Op onze nieuwe daglijsten hebben wij voor hen een kolom laten bijdrukken"
(Kroniek Gerardus, 95).
In Overdinkel stond de viering van de feestdag centraal. In Wittem was en is het
aanbod intensieftijdenshet Gerardusoctaaf. Waarom bepaalde groepen op speciale
zondagen kwamen en komen, is niet steeds duidelijk. Soms is er een verband met
parochiële feesten. Men koos een bepaalde zondag uit en het rooster dat hieruit
ontstond, bleef in grote lijnen onveranderd.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1933,222-225.
In 1931 was de kinderzegening al gebruikelijk. In het archief van de administrarle
bevindt zich een exemplaar van Zegening van kinderen in de kerk, uitgave Liturgische Vereenigingen van Breda en Utrecht 1917. Einde jaren dertig hield men een
ziekendag tijdens het octaaf en daarin was ook een collectieve ziekenzegening opgenomen. De collectieve zegening van voorwerpen was ingevoerd toen er geregeld
georganiseerde groepen kwamen.
Men kon hiervoor putten uit het brede repertoire van bv. de bijeenkomsten van de
Aartsbroederschap van de Heilige Familie. De zang tijdens de Hoogmis, het Lof
en soms ook tijdens de processie werd overigens ook verzorgd door het koor van
studenten, vgl. Schriften van Koordirigenten (1903-1953), muziekarchief Wittem.
Zie noot 86 bij dit hoofdstuk, waarin een opsomming van Gerardusgezangen en liedbundeltjes wordt gegeven.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1950,105. De prijs was 2Vi cent.
Vanaf 1931 stuurde men een prentje mee met het oktobernummer van het periodiek.
Dit prentje - met of zonder tekst aan de achterzijde - was te koop voor overige bezoekers.
V'gl. Noveenboekje 1947. In de 19e eeuw werd het verbod op vertaling of parafrasering van teksten van Mis meerdere malen herhaald, zie bv. G.Lukken, De onvervangbare weg van de liturgie, Hilversum 1980,96. Met betrekking tot de bepalingen
en stimulansen voor de actieve deelname van gelovigen in de encycliek Mediator
Dei et hominum maken Wegman, Geschiedenis van de christelijke eredienst, 263
en Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970,367-368 slechts enkele opmerkingen.
De priester gebruikte de Latijnse tekst, terwijl de gelovigen deze konden volgen
via een vertaling of parafrase.
Pelgrimsboekje. St.Gerardus-Heiligdom te Wittem, uitgave StGerardusklokje Wittem, imprimatur H.Boddeke 14dcccmberl953,32bladzijdcn,prijs 15 cent. Waarom maakte men deze bundeling in 1953? Is het toeval dat in dat jaar ook Gezangen
en Gebeden. Rectoraat StAlfonsus Wittem (drukfirmaVliegen&Lohnes, Eys; imprimatur A.Carlier Wittem in resto St.Cordis 1953) verscheen? Is er enig verband met
de nadruk op eenheid en uniformiteit zoals die bv. klonk tijdens de herdenking van
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in dat jaar?
Deze praktijk volgt men nog steeds. De vouwblaadjes bieden een keuze van liedteksten uit het Pelgrimsboekje aan. Exemplaren hiervan zijn te consulteren in het archief van de administratie van het perodiek te Wittem.
Het archief van de administrarle bewaart de correspondentie met de volgende groepen: Eindhoven, Tilburg, Meierij, VHertogenbosch, Nijmegen, Oost-Nederland,
Roosendaal, Wychen, Vento, Westland, Overijssel, Apeldoorn, Grondo, De Kempen, Pennerden, Huisscn. Sommige correspondentie-mappen bevatten enkele docu-
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motten van omstreeks 1938. De meeste statten in 1948. Enkele correspondenties
beginnen later.
Vgl. Correspondentie Eindhoven; Ъ т, Jubileumboekje Bedevaart Eindhoven en
omstreken, 6-8.
Vgl. Kroniek Gerardos, 139
Op 5 aprü 1926 vierde men het 200ste geboortejaar van Gerardus en 1929 was er
het feest van de 25-jarige heiligverklaring, vgl. Kroniek Gerardus, 83 en 89; Het
SintGerardusklokje 1926,82m 1929,221.225. Het 200-jarig bestaan van de congregatie in 1932 was aanleiding voor meerdere gedenkboeken en jubileumnummers
van periodieken, vgl. bv. De Volksmissionaris 53(1932)гю егпЬегпшгігпег, G-Brandhuber (ed.). Die Redemptoristen 1732-1932. Festgabe zur 200Jahr-Feier, Bamberg
1932; R.Telleria, Un Instituto Missionario. Congregation del Santesimo Redentor
en el segundo centenario de su Fundación 1732-1932, Madrid 1932; J-B.Byme,
The Redemptorist Centenaries 1732 Founding ofthe Congregation ofthe Most Holy
Redeemer -1832 Establishment in the United States, Philadelphia 1932. Een uitvoerige beschrijving van het overlijden en de begrafenis van kardinaal Van Rossum
geeft Mosmans, Redemptoristenklooster, 136-138.
In functie van dit herdenkingsfeest stelde pater Mosmans net boekHet Redemptoristenklooster Wittern. Een bijdrage tot onze vaderlandsche kerkgeschiedenis. 1836І956 (Roermond/Maaseik 1935)samen. Hij rangschikt de gebeurtenissen te Wittem
onder de achtereenvolgende rector-periodes, waardoor de indruk ontstaat, dat initia
tieven steeds door rectoren werden genomen.
Vgl. Kroniek Gerardus, 118 ; Liber Laborum Ministerii Interni, Π, 253. Vgl. ook
het speciale Gerarduslied dat voor dit jubileum werd gecomponeerd, zie analyses
in deel 2 van deze studie.
Vgl. Kroniek Gerardus, 122.
Bij die gelegenheid organiseerde men voor de eerste maal een bedevaart van Neder
landse Gerardusvereerders naar Caposele. Door M.Stoks CssR werd een speciaal
Pelgrimslied gedicht op de bekende melodie van "Aan U, o Koning der eeuwen".
Dit lied werd op een pamfletbriefje gedrukt en samen met de teksten van het Magni
ficat, Aan U, o Koning der eeuwen en Te De urn als bijlage voor het Pelgrimsboekje
verstrekt. In het archief van de administratie is een exemplaar van dit pamfletbriefje
bewaard. Het oktobernummer van Het Sint Gerardusklokje 1955 stond geheel in
het teken van het jubileum. Als hoofdintentie voor de bedevaartgroepen had men
in dat jaar gekozen voor 'Terugkeer van de onkerkelijken in Nederland". Sampers,
Bibliographia Gerardiana, hanteert 1955 ook als grens van een bepaalde periode
van productie van boeken en boekjes.
De Gerarduspreek werd ook fecstpreek genoemd. Deze preek kreeg alle nadruk,
terwijl in andere vieringen een korte toespraak werd gehouden.
Franciscanen begeleidden enkele malen een groep uit Sittard en omstreken. Augus
tijnen waren geestelijk begeleiders van de groep uit Eindhoven en omstreken. Capucijnen begeleidden een groep uit Tilburg. Groepen uit de regio's rond 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal, Roermond werden meestal door re
demptoristen begeleid. De groep uit Nijmegen en omgeving werd geruime tijd bege
leid door kapelaan Van Bakel.
H.Borgert (1913-1989) publiceerde meerdere boeken en vele artikelen met betrek
king tot theologie, prediking en pastoraat. Hij introduceerde in Nederland de Franse
gedachten en ervaringen met de milieu-missie en hij benadrukte de centrale plaats
van Christus in de prediking. Van zijn talrijke publicaties noemen we in dit verband
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slechts Theologie en Prediking. Naar een vernieuwing van de prediking vanuit een
vernieuwing van de theologie, Bussum 1956; Christocentrische missie, in: Ministerium Verbi 1952-1959 (24 artikelen); Onze Missie, in: Ministerium Verbi 1954-1959
(tien artikelen). Borgert verzorgde besprekingen van o.a. J-Motte, M.Dourmap, Mission générale in Ministerium Verbi 11(1957)89 en van A.Rétif, Foi au Christ et
Mission, in Ministerium Verbi 10(1956)129. Borgert was enigetijdleider van het
practicum voor jonge paters ter voorbereiding op hun werkzaamheden in volksmissie
en retraite-huizen. Zie voor een korte levensschets van Borgert Inter Nos (Nederlandse provincie der Redemptoristen) derde serie nr.153, jaargang 13 nummer 9,
15 september 1989,3.
De eigen bundeltjes van de groepen uit Satzvey, Mechemich en Langerwehe bevatten allen een omvangrijk deel met overdenkingen en gebeden bij de biecht. Vgl.
Gebete und Gesänge Wallfahrt Mechemich, 12 e.v.; Walífahrtsbüchlein Langerwehe, 19 e.V.; Gebete und Gesänge Wallfahrt Satzvey, 45 e.v. (allen in het archief van
de administratie te Wittern).
Vgl. Van Grinsven, De biechtkapel.
De relatie tussenbedevaart, devotie en aflaten zou onderwerp vooreen afzonderlijke
studie kunnen zijn. De verbinding van biecht en communie aan het verwerven van
aflaten bevorderde een devotioneel en individueel beleven van deze sacramenten.
A.Scheepers, Novenen voor kinderen die zich onder de bescherming van denH.Gerardus Majella tot een waardige eerste communie voorbereiden, Rotterdam 1905;
F.Deleme, Saint Gérard.patron et modèle des premiers communiants, Saint-Etienne
1905.
Vgl. bv. J.Kronenburg, Leven van den H.Gerardos Majella, Roermond 1928 (6e
druk), 59-66 ("De heilige koster"): "Nu eerst begon de onvergelijkelijke devotie
van Gerardus tot het H.Sacrament in haar vollen glans te schitteren. (...) Het Octaaf
van Sacramentsdag vooral was voor hem een tijd van inwendigen jubel. Daar de
H.Hostie ab het ware de magneet was, die zijn hart aantrok, was hij tijdens de uitstelling van het Allerheiligste geheel buiten zich zelven". Er zijn meerdere verhalen
waarin Gerardus een zondaar tot inzicht brengt waarna deze berouw heeft en weer
op het goede pad komt. Kronenburg vertelt meerdere van deze voorvallen, zo ook
de ontmoeting van Gerardus met de notaris van Muro, die iemand vennoord had
(blz.100-101). Deze episode Iaat Kronenburg eindigen met "De moordenaar sloot
zijn bekentenis met deze woorden: Ja, Gerardus is een groot Heilige, want hij heeft
mij eene zaak veropenbaard, die alleen aan God en mij bekend was. Zijne ontroering
bleefniet zonder vrucht; hij ging een rechtzinnige biecht spreken en vond den vrede
des harten terug". Deze voorbeelden uit de beschrijving van Kronenburg zouden
aan te vullen zijn met vele andere uit populaire hagiografie en gebedenboekjes.
Paus Pius X, decreet Sacra Tridentina Synodus uit 1905 waarin deelname aan de
eucharistie en veelvuldige communie worden aanbevolen; Paus Pius X, Motu proprio Quam singolari uit 1910 over de communie van kinderen. Vgl. Wegman, Geschiedenis van de christelijke eredienst, 263; Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970,
251.
Vgl. bv. Brinkman, Man naar Gods Hart, 213-254 ("De Gekruiste en Gerardus")
en 298-320 ("Het goddelijk Hart en de H.Gerardus"). Pelgrimsboekje uitgave 1953,
12-14 ("Bid- en Smeekuur").
Zie bv. H.-J. Auf der Maur, Feiern im Rhythmus der Zeit I,=Handbuch der LiturgiewissenschqftT.5, Regensburg 1983,207-210; CBouritius, Popular and official
religion in Christianity: three cases in 19th century Europe, in: Waardenburg, Vrijhof, Official and Popular Religion, 117-165; Ph.Boutry, M.Cinqum, Deux Pèleri
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nages au ХПСе siècle. Ars et Paray-le-Monial, Paris 1980 (Paray-le-Monial is een
centrum van de H.Hart-devotíe); G.de Gier, Korte notities over de H.Hart-devotie,
in: Nederlandse Katholieke Stemmen 1947,146-153; KAahner, Was heisst Jesus
lieben?, Freiburg 1982; ]Hatnnga,SchauenaufdenDurchbohrten. Versuche einer
spirituelUnChristologie,Bmskà^l9M;J.¥ieâ!a,^rgibtseinHerzzumPfande''
(JerJO 21) Lesungen zu klassischen Stellen der Herz-Jesu-Verehrung, Aschaffenburg 1984.
VgL Wegman, Geschiedenis van de christelijke eredienst, 263. Verschillende georganiseerde bedevaartgroepen vierden de eucharistie vóór aanvang van de bedevaart
en men ging dan te communie. Zodoende kon men eten en drinken tijdens de reis.
Toen de nuchterheidsvoorschiiften milder werden, behoefde men niet vóór aanvang
van de tocht te communiceren, maar men kon dit in Wittern doen.
Zie analyses in deel 2 van deze studie. We hebben geen onderzoek ingesteld naar
het gebruik van Latijnse zegenformules bij individuele zegeningen te Wittem.
Aan het einde van elk nummer van het periodiek werd een lijst afgedrukt met intenties. Standaardformules waren bv. "uit dank", "vanwege een bijzondere intentie",
"voor genezing" etc. Vgl. ook de notitieboekjes waarin door broeders die "aan de
poort" zitten (d.w.z. die in de ruimte bij de ingang van het klooster devotionalia
verkopen en de zorg dragen voor het klankbeeld) intenties worden genoteerd. Deze
boekjes zijn te consulteren in het archief van de administratie te Wittem.
Vgl. Kroniek Gerardus, 86; Evers, Historisch Repertorium, 276; Liber Laborum
Ministerii Interni,!!, 192.
Zie Bijlage XI sub Scheepers, Boomaars, Pluijm, Brinkman, Grijpink, Croonen,
Velden, Randag, Wijnands, Vlassenbroek en Noveenboekje.
Het "Lof- en Smeeklied" uit 1893 was op een pamfletbriefje te koop via het periodiek voor 1 cent. Het werd daarin ook opnieuw afgedrukt ( 1925,150-151 ). Een tweede Gerarduslied ("Feestlied") werd geïntroduceerd en in het periodiek afgedrukt
(1926,149). Enige tijd later waren beide liederen tesamen op een pamfletbriefje
verkrijgbaar. In 1929 drukte men een Gerarduslied af bij gelegenheid van de herdenking van de heiligverklaring (1929,185). In 1943 werd een speciaal Gerarduslied
op een pamfletbriefje gedrukt voor de herdenking van de zaligverklaring. De georganiseerde groepen beschikten in de jaren dertig doorgaans over een programmaboekje en daarin waren enkele gezangen voor Lof en processie opgenomen. De
groep uit Roosendaal e.o. beschikte in 1947 over een liedbundeltje bij het programmamet twaalf gezangen. De meeste van deze gezangen werden opgenomen in enkele liedbundeltjes die door de pastorale staf te Wittem werden samengesteld ten behoeve van alle groepen en individuele bezoekers. We hebben de volgende vier bundeltjes teruggevonden in het muziekarchief te Wittem: St.Gerardus-Heiligdom te
Wittem. Gezangen onder het Lof en de Processie (vijf gezangteksten, afbeelding
van Gerardus voorop het bundeltje); St.Gerardus- Heiligdom te Wittem. Gezangen
onder de processie (vouwblad met tien gezangteksten); St.Gerardus-heiligdom te
Wittem. Gezangen onder het Lofen de Processie (dertien gezangteksten, waaronder
vijf Latijnse hymnes en acht Nederlandstalige gezangen); Liederen van de Bedevaart naar Wittem (twaalf gezangteksten: vier Sacramentsgezangen, vijf Mariagezangen, drie Gerardusgezangen). Deze bundeltjes zijn vermoedelijk uit de jaren
1947-1950. Er staan geen plaats- en jaaraanduidingen op. De groep van 's-Hertogenboschco. beschikte over een eigen bundeltje, samengesteld door pater M.vanGrinsven(rond 1930 rector te Wittem, omstreeks 19501id van de communiteit te 's-Hertogenbosch), Ons Pelgrimsboekje, voor de Bedevaart van Den Bosch en omstreken
naar het Sint Gerardusheiligdom van Wittem, 's-Hertogenbosch 1950 (2e druk,
bevat vijftien liedteksten).
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Pelgrimsboekje. St.Gerardus-Heiligdom te Wittern, uitgave St Gerardusklokje Wittern, imprimatur H3oddekc 14 december 1953,32 bladzijden, 15 cent; Pelgrimsboekje. St.Gerardus-Heiligdom te Wittern, imprimatur M.van Delft 15 maart 1955,
2e druk, 12e tot 32e duizendtal, 32 bladzijden, 20 cent, met afbeeldingen van Gerarchie en van het kloostercomplex van Wittern op de achterzijde; Pelgrimsboekje.
St.Gerardus-Heiligdom te Wittern, imprimatur M.van Delft 11 februari 1958,3e
druk, 32e tot 52c duizendtal, 32 bladzijden, 20 cent, met afbeeldingen van Gerardus
en kruis op de voorkant; Pelgrimsboekje. St.Gerardusheiligdom te Wittern, imprimatur M.van Delft 19 maart 1961, 4e druk, 32 bladzijden, 20 cent, met lino-afbeeldingen van Gerardus en chi-ro-teken op de voorkant. In deze boekjes staan de namen
van de samenstellers niet vermeld. Qua inhoud wijken deze vier uitgaven niet veel
van elkaar af. Zoals men zelf al aangeeft zijn ze te beschouwen als één uitgave in
vier drukken.
LPeters, Wittern, een hoekje vol schoonheid in Limburgs Zuiden, Wittem 1944;
Peters, Granaten suizen over Wittem, Wittem 1945; J.van Liempd, Het genade-oord
Wittem, Gulpen 1948.
V^.KronUkGerardus,i6;Ot'Mc\iiemexsttT,BibliographieGénérale,m.,151-l5i.
Vgl. Kroniek Gerardus, 127,129,131-132,146,152,156.
Nota's en offertes geven inzicht in de hoeveelheid prentjes, medailles en andere
devotionalia die via de administratie van het periodiek werd verkocht Verschillende
bestellingen en aankopen staan vermeld in Kroniek Gerardus. Voor gegevens sinds
1952 - want tot dan loopt de kroniek - hebben we meerdere nota's en offertes kunnen inzien, die worden bewaard in het archief van de administratie. De nota's en
offertes zijn niet gecatalogiseerd. We duiden ze aan met datum, adres of adressant.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1921,128; Liber Necrologium, Ш, 16-27.
Vgl. Kroniek Gerardus, 81.
Broeder Rafaël was van 1923 tot 1949 aan de administratie verbonden.
Vgl. KroniekGerardus, 81. In 183 8 had rector A.Czvitkovicz een contract gesloten
met drukker Alberts uit Sittard, waarin aan deze drukwerk werd beloofd en van hem
werd gevraagd zich in de buurt van het klooster te vestigen, zie Mosmans, Redemptoristenklooster, 67. In Gulpen werd aldus een drukkerij gevestigd. Het Sint Gerardusklokje werd tot in de jaren tachtig door Alberts gedrukt.
Vgl. Kroniek Gerardus, 82.
Vgl. Kroniek Gerardus, 82,140-142.
Vgl. Mosmans, Redemptoristenklooster, 138.
Vgl. Kroniek Gerardus, 94.
Mede hiervoor schafte men een motorfiets aan, vgl. Kroniek Gerardus, 95.
Vgl. Kroniek Gerardus, 102-104.
Vgl. Evers, Jubileumboekje Eindhoven e.o., 2.
Vgl. Evers, Jubileumboekje, 8.
Vg\.DeMexilcmxsteT, Bibliographie Générole.m, 150-151; Kroniek Gerardus,
105.
Vgl. Kroniek Gerardus, 118.
De Klokken mogen weer luiden - gevoegd bij het septembernummer van 1941, dat
pas einde 1944 in een beperkte regiorondgestuurdkon worden, vgl. Kroniek Gerardus, 120.
Vgl. Kroniek Gerardus, 121. Pater Baneke was later geestelijk begeleider van de
bedevaartgroep van 's-Hertogenbosch e.o., zie Bijlage VL
Zie de lijst van jaarintenties, in deel 2 van deze studie.
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\gi.KroniekGerardus, 135-137; in het meinummer van het periodiek in 1949 verscheen een in memoriam van broeder Rafaël.
HetisonsnietduideüjkwaaromnKnml952inetdezekioniekstopte. De gegevens
van de ontwikkelingen sindsdien hebben we vergaard uit diverse bronnen zoals de
kronieken van het klooster, bet archief van de administratie, het periodiek zelf en
mondelinge informatie van paters en broeders die betrokken zijn/waren bij de Gerardusdevotie te Wittem.
Zie noot 62 van dit hoofdstuk.
Vgl. KroniekGerardus, 158-159; Eveis.HistorischRepertorium, 288; Huisarchief
F2M\Zondagsblad vande HFamilie 84(1952)32. Inhet archief van de administratie hebben we enkele brieven kunnen inzien betreffende deze schokkende gebeurtenis. De beschrijving van het voorval en van de veroorzaakster draagt polemische
trekken. Ze wordt uitdrukkelijk "protestants'' en "zenuwziek" genoemd, terwijl daartegenover heiligenverering "katholiek" en impliciet ook "gezond" wordt genoemd.
Infeitewerkte deze "Kulrverletzung" (Zie LKretzenbacher, Das verletzte Kultbild.
Voraussetzungen, Zeitgeschichten und Aussagewandel eines abendländischen Legendentypus, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
phU.-hist Klasse 1977/1, 7 w en 24 w ) stimulerend voor de Gerardusdevotie. Door
enkele organisatoren werd een actie opgezet om geld in te zamelen voor de restauratie van het beeld. In artikelen werd de vernieling aangegrepen als aanleiding om
het belang en de waarde van de heiligenverering te onderstrepen en katholieken te
manen tot het ijverig onderhouden daarvan.
In het periodiek werd in de jaargangen 1953,1954 en 1955 herhaaldelijk melding
gemaakt van de reis naar Caposck. Bedevaartleider Van Liempd ging als begeleider
mee. Later verzorgde de firma Beuk deze reis, terwijl bedevaart- organisator de heer
Sine aan de werving van deelnemers meewerkte. Bedevaartleiders Van Eupen en
Wetzels gingen verschillende malen als begeleiders mee. Broeder Jeroen en andere
broeders gingen ook enkele malen met deze bedevaartreis mee.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 274-277; Kroniek Gerardus, 84.
Kroniek Gerardus, 18 geeft aan dat men in 1921 al plannen voor een aparte Gerarduskapel gehad zou hebben. Omstreeks 1935 - toen de noodkapel er al stond - zocht
men naar een permanente oplossing. Architectenburo E.Cuypers maakte een plan
voor de uitbreiding van de kloosterkerk. Dit plan werd niet gerealiseerd. Vgl. Evers,
Bronnen voor liturgie-onderzoek, 82 en afbeelding 7. Zie ook RK Kerk Wittem.
Restauratieplannen, in: Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond 4e serie
1(1932)30.
Vgl. Van Grinsven, De Biechtkapel; fotokaart, huisarchief F278.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1959,22-24.38.54.73 en 1960,115-117.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 349; Huisarchief F273 (bouwtekening).
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1960,155 en 1961,38-39.54-55.186-187.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 351. De tekst luidt: Heri et hodie -1211836
-1961129 januari - Ipse et in saecula.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1961,186-187.
In Evers, Historisch Repertorium, 393 en 396 zijn twee tekeningen opgenomen,
die een beeld geven van de plaats van de nieuwe Gerarduskapel bij het geheel van
de gebouwen. Zie ook P.Post, Raum und Ritus. Perspektive für die Analyse des
liturgischen Raums, іпЛ>£о 5(1989)301-331, met name 329-331. Bouwtekeningen
van de Gerarduskapel zijn aanwezig in het Huisarchief van het klooster. Een indruk
van het interieur omstreeks 1961 biedt een foto-kaart "Wittem (Zuid-Limburg),
InterieurBedevaartkapel", aanwezig in de documentatie over deze kapel in het pro
vinciaal archief te Roosendaal.
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Vgl.Post,AjwniindÄin«,metnanie310-315.
Deze beeldengroep was vervaardigd door de kunstenaar Rendeux in 1731. Bij de
verbouwing in 1894-1895 werd deze beeldengroep van de kerkfaçade verwijderd
en kwam verspreid in de tuin terecht. Sommige delen werden ingemetseld boven
de ingang van de grafkelder. Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 189.
Vgl. Kroniek Gerardus, 102-104. Zie in relatie tot deze thematiek ook bv. A.Dupront, Tourisme et pèlerinage, in: Communications 10(1967)97-121.
Voor het oorlogsmonument zie bv. J.van Liempd, Een historische plek bij Wittern,
in; Missie-almanak ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en
de Heilige Gerardus 1954,9-11.
Vgl. bv.dtîoldciHetaantrekkelijke beeld vanStGerardus inzijn nationaalheiligdom te Wittern, Gulpen z.j. (vermoedelijk omstreeks 1955), in archief van de administratie. In meerdere nummers van het periodiek drukte men een wegenplan af om
de bereikbaarheid van Wittern aan te tonen.
Vgl. KroniekGerardus, 76. We hebben geen adreslijst kunnen vinden waaruit zou
blijken naar welke instanties en personen men circulaires stuurde.
Zie Bijlage I voor de ontwikkeling van het aantal abonnees.
Zie Bijlage Π.
Vgl. Kroniek Gerardus, 83.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1925,230.
Deze snelle stijging van het aantal abonnees door overname van De Gerardusbode
is ook te zien in de curve in Bijlage I. Het is niet bekend of inderdaad ook alle abon
nees van De Gerardusbode mee over gingen, of sommigen wellicht spoedig hun
abonnement op Het Sint Gerardusklokje opzegden. Pater Lubke, die al meerdere
jaren de redactie van.De Gerardusbode had gevoerd, was ook bij het periodiek te
Wittern betrokken. Van expliciete overname van berichten en verhalen uit De Ge
rardusbode blijkt in de jaren dertig niets.
Voor deze toename zorgde onder meer de heer Van der Hagen uit Eindhoven. Hij
wierf in de jaren 1942-1943 ruim duizend nieuwe abonnees, vgl. Kroniek Gerardus,
118.
Vgl. Rogier, Katholieke herleving, 540-580; Thurlings, De wankele zuil, 95-132;
Bomewasser, De katholieke zuil opnieuw doorgelicht, in: AGKKN 26(1984)119148; Bomewasser, De katholieke zuil in wording als object van "columnologie",
in: AGKKN 30(1988)168-212.
Vgl. Rots,Het groóte Missie-Uur; Van Laarhoven,De Kerk 1770-1970, mn. 308313. Zie ook J.Pirotte, Périodiques belges d'expression française. Reflets de cinquante années d'évolution d'une mentalité. 1899-1940, Louvain 1973; JJongeneel,
Protestantse zendingsperiodieken uit de negentiende en twintigste eeuw, in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen, in: DNKia. 16,26-42,
nr.21, 5-22 en nr.29, 28-49.
Vgl. Kroniek GerardusJT.
Vgl. Kroniek Gerardus, 79; Het Sint Gerardusklokje 1921,33,51.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1920,149.
De Hoogmis op de feestdag is vanaf 1920 steeds ter intentie van de abonnees van
het periodiek. Zélatrices en zélateurs werden niet alleen met de toezending van
boekjes, prentjes, relikwieën of dergelijke beloond, maar ook met Misintenties en
Noveenintenties.
Voor zover mij bekend, is er nooit onderzoek gedaan naar de waardering van de
abonnees voor het periodiek als geheel of voor bepaalde rubrieken en artikelen. Of
het periodiek intensief werd en wordt gelezen, is niet duidelijk. Het is mogelijk dat
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men niet zozeer vanwege de inhoud van het periodiek een abonnement nam, maar
wellicht meer omdat men het abonnement als een soort kerkbijdrage of werk van
liefdadigheid zag.
Uit de inhoudsanalyse van het periodiek blijkt dat men zich zeker de eerste decennia
vooral richtte op mensen uit arbeideiskringen en middenklasse. In deze groepen
bestond geen leescultuur en men gaf niet veel geld uit aan dagbladen, tijdschriften
en boeken. Zie in dit verband ook R.Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910, Frankfurt 1970.
Degeschiktheklvc4jrhetgehdegezmvoniMleeendc«lslellingvanniee
lieke bladen. Het gaf aan, dat er geen bijdragen in voorkwamen, die een bedreiging
voor geloof en zeden konden zijn. Vele katholieke bladen waren uitdrukking van
en gaven uiting aan de visie op het gezin als harmonische eenheid, hoeksteen van
kerk en samenleving. Zie in dit verband bv. ook J.Hemels, De katholieke lezen een
fictie?, in: Jb KDC1988, Nijmegen 1988,84-99; Hemels, Pers en bewustwording
van katholieken, in: SpiegelHistoriad 13(1978), nr.12 (themanummer "Aspecten
van katholieke emancipatie in de 19e eeuw"), 764-770; PJ4issen, Van katholieke
letterkunde naar letterkunde (ook voor katholieken) in Limburg, in: Van den Hoogen, Henau, Van katholiek Limburg naar katholieken in Limburg, 145-217.
Zie noot 33 van dit hoofdstuk.
Zie noot 34 van dh hoofdstuk.
Zie Bijlage L
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1952,7.
Hieruit bleek onder meer dat Wittem zich wenste te profileren als nationaal heiligdom van Gerardus en dat andere Gerardusoorden als Overdinkel en Barger-Oosterveld hieraan ondergeschikt werden beschouwd. De broederschap van Nijmegen
echter affilieerde zich rechtstreeks aan de aartsbroederschap te Caposele.
Vgl. Savart, Pour une sociologie de laferveur religieuse; L.Remling, Bruderschaften als Forschungsgegenstand, іш Jahrbuch für Volkskunde 3(1980)89-112.
Dit was bv. het geval in 's-Heitogenbosch waar onder leiding van redemptoristen
(o.a. F-Hafkemeijer) geregeld bijeenkomsten van Gerardusvereerders werden gehouden.
Zie noot 41 van dit hoofdstuk.
We hebben weinig of geen gegevens over de deelname van individuele bezoekers
en van groepen die niet als zodanig werden geregistreerd. Bij gebrek aan kwantitatieve gegevens over het totale bezoekersaantal gedurende meerdere jaren kunnen
we evenmin aangeven welk percentage van de bezoekers met georganiseerde groepen kwam.
Hiervoor kan men de termen "Geläuff ' of "concursus populi" gebruiken, vgl.
Kl.Guth, Geschichtlicher Abriss der marianischen Wallfahrtsbewegungen im
deutschsprachigen Raum, in: WJJeinert, H.Petri (red), Handbuch der Marienkunde,
Regensburg 1984,721-848, speciaal 726-732.
Het valt op dat de groepen steeds op een zondag komen, behalve tijdens het Gerardusoctaaf. Men komt ook steeds voor een eendaags bezoek. Dat de groepen alleen
op zondagen komen kan een indicatie zijn van de sociale groepen waaruit de deelnemers vooral komen.
Waar dit mogelijk is en verhelderend werkt stellen we tabellen op. Vaak echter zijn
de gegevens niet compleet en is het niet mogelijk een tabel te maken of laten deze
hiaten zien.
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Vgl. Evas,Historisch Repertorium, 273; Kroniek Gerardos, 78. Dertig gulden is
een groot bedrag in 1920. Zonder vergelijkingsmateriaal kunnen we echter op basis
van slechts dit bedrag niets zeggen over het mogelijke aantal bezoekers, dat dit
bedrag bijeenbracht.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 713.
\^.Evtts,HistorischRepenorium,214;UberLaborumMinisteriiInterni,11, 171.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 274-275; Liber Labarum Ministerii Interni,
Π, 175-178; Het Sint Gerardusklokje 1925,183-185.
Driehonderd mensen uit Kerkrade en omgeving, honderd uit Beek en een groep uit
Astai;\gl.Evcis,HistorischRepertorium,Z76cnHetSintGerardusklokje 1926.8Z
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1926,201.
Vgl. Kroniek Gerardos, 84.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1927,222.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1928,221.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1929,223.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1930,212.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1930,234.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1931,221-224.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1931,177.
Er kwamen groepen uit Tegelen, Reuver, Gnibbenvorst, Lindenheuvel (Geleen),
Velden, Buggemim, Nederweert, Schinnen, Venray, Weert, Penningen, Schaesberg,
Blerick, Valkenburg, Schimmert, Beek, Grevenbicht, Eindhoven, Sittard, Echt,
Peij-Echt, Roermond (Kapel in 't Zand), Nkuwenhagen, Hoensbrock, Herzogenrath,
Meerssen, Susteren.
Er kwamen groepen uit Baarlo, Langerwehe (Maria-processie), Asten, Beek en
Donk, Luttcradc, Eygelshoven, Plombières (België), Sevenum, Horst.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1932,221-222.
Vgl. Liber Labarum Ministerii Interni, Π, 343.
Liessei, twee bussen uit Maastricht, Castenray, drie bussen uit Nederweert en Ospel,
Tegelen, Beek, Thom, twee bussen met leden van de Jonge Wachters uit Roermond,
Neerkant en Eygelshoven.
Op de volgende zondagen kwamen: twee bussen uit Venlo, een bus uit Blerick, een
bus uit Venray, een bus uit Velden, bussen uit Kessel en Venlo, Eindhoven, nog
maals een groep uit Kessel, Berg en Terblijt, Grevenbicht, Geleen, Leur, Merselo,
Gnibbenvorst, Horst, Beek en Donk, Stein, nogmaals een groep uit Geleen, Beek,
Echt, Koningsbosch.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1934,182-184.223-225.
In juli kwamen groepen uit: Peij, Bom, Sittard, Susteren, Nuth, pensionnairen uit
Maastricht, leden van de Jonge Wacht, Echt, Horst, Gilze, Fijnaart, Thom, Tegelen,
Roosteren, Maasbracht, Ubachsberg. In augustus kwamen groepen uit Amsterdam
(in aanlsuiting op een bezoek aan Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond), Ven
lo, Kessel, Blerick, Aken, Nederweert, Baarlo. Op de negen zondagen kwamen
groepen uit: Eindhoven (drie bussen), Weert (zeven bussen), Tilburg, Buggenum,
Drunen, Erp, Haelen, Kessel, Meerssen, Blerick, Meijel, Weert, Stampersgat (twee
bussen), Roosendaal, Oudenbosch, Neerbeek, Schimmert, congregationisten uit
Nijmegen, Beek en Donk, nogmaals uit Blerick, Gnibbenvorst, Helmond,
Baarlo-Gemert, Montfort, Susteren, Hunsel, Berg-Urmond, Maastricht, nogmaals
Susteren, Stein, Ospel, Tegelen, Castenray, Weert en Gramem, Neerkant, Roggel,
Valkenburg (jaarlijkse processie op de vijfde van de negen zondagen), Deume,
Venray, Beesel, Heer (200 mensen), Arcen, Boxmeer, Oostrom, Oeffelt, kleine
groepen uit Venhuizen en Gendringen.
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Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1935,164.184-185.202-203.225-226.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1936,158.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1936,171.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1936,183-184.212.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1936,221 -222.
Vgl. Kroniek Gerardus, 102-104.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1937,187.204.223-225.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1938,80.180 en op de achterflap van de nummers
van deze jaargang.
VgL Mosmans, Redemptoristenklooster, 332. M.van Grinsven was rector te Wittem
van 1 mei 1930 tot 1933 (één rectorsperiode van drie jaren).
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1939,103.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1939,143.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1939,195.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1940,88-89.
"Deze trein komt niet meer: de Eerw. Paters Franciscanen zijn de adviseurs en zeiden ons in 1939 dat zij alleen zouden terugkomen als de Paters van Wittem met 'n
trein naar Sittard komen ter ere van de H.Antonius." Kroniek Gerardus, 104.
Wgl.KroniekGerardus, 109. In het periodiek werd regelmatig mededeling gedaan
van de mogelijkheid om in Wittem kortingsbewijzen voor treinvervoer te krijgen.
De oorlogsperiode vormde geen basis voor een radicale ommekeer van de sociale
verhoudingen, al waren er zeker pogingen om een nieuwe samenlevingsordening
op te bouwen, die zou breken met de afzonderlijke organisaties op basis van geloof
of levensovertuiging. De zogenoemde doorbraak kreeg onvoldoende kansen. Direct
na de oorlog herstelde men de samenleving volgens het patroon van vóór de oorlog.
Dit geldt ook voor de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen die zich in zuilorganisaties hadden verenigd. Zie bv. A.Manning, Geen doorbraak van oude structuren, in: De Confessionelen. Ontstaan en ontwikeling van de
christelijke partijen, Utrecht 1968,61-88; T.Duffhucs, A.Felling, JRoes.Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en
bestuurders 1945-1980,Ъагап 1985; LRamakers, H.Righart, Het katholicisme, in:
P.Luykx, N.Bootsma (red.), De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in
de twintigste eeuw, Utrecht 1987; Kossmann, De Lage Landen 1780-1980, П;
J.Lucassen, De sociale ontwikkeling van Nederland gedurende de laatste twee eeu
wen, in: F.van Besouw e.a. (red.), Balans en perspectief. Visies op de geschiedwe
tenschap in Nederland, Groningen 1987,119-146.
Vg\.HetSintGerardusklokje 1941,156 waarmelding wordt gemaakt van twee afge
vaardigden van de groep van Eindhoven, die per tandem naar Wittem kwamen.
Vgl. Kroniek Gerardus, 115.
Vgl. Liber Labarum Minister» Interni, Π, 244.
Vgl. Liber Laborum Ministerii Interni, Π, 250.
Vgl. Kroniek Gerardus, 118.
Zie de gezanganalyses in deel 2 van deze studie voor dit Gerarduslied uit 1943.
Vgl. Kroniek Gerardus, 118.
Bijvoorbeeld: Viering van de 7 Woensdagen die aan hetfeest van StJozefvoorafgaan, Wittem 1942 (prentje); Jubilé-Triduüm ter ere van OL.Vrouw van Altijddurende Bijstand in de kerk van Wittem 1867-1942,25-28 juni 1942, Wittem 1942
(prentje); Plechtig octaaf ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis Wittem 6-13 December 1942 (prentje); StAntonius-Dinsdagen te Wittem 1843-1943 (prentje); Wit
tem 3-10 December 1944 Jaarlijks octaafter ere van OL. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
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gen en Plechtige Herdenking van het 100-jarig bestaan der Broederschap van het
Onbevlekt Hart van Maria tot bekering der zondaars (prentje); Viering van de 9
StAntonius-Dinsdagen, Wlttem 1945 (prentje). Deze en andere prentjes zijn gerang
schikt in mappen en bevinden zich in het archief van de administratie.
&МЬегиЛогит№пШегііІШегтіі,11,265-,Е сі8,НШогіз&ІІереііогіит, 158160; Huiskroniek deel 10,16-146. In het huisarchief van het klooster te Wittern is
er bovendien een ooggetuige-verslag van de gevechten rond Wittern einde 1944
(manuscript, niet gecatalogiseerd).
Vgl. Het SintGerardusklokje 1946, nr.4. Inde wederopbouwfase bestemde de rege
ring treinverkeer voor andere zaken en men kon geen extra-treinen inzetten. Er
werden geen reducties meer gegeven.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1946,36.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1946,51.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1946,69.
Vgl. Kroniek Gerardos, 127.
Zie Bijlage V.
Rond 1935 gebruikt men bussen voor ongeveer 30 passagiers. Rond 1960 heeft men
bussen waarin minstens 50 zitplaatsen zijn. In 1990 zijn er enkele dubbeldekkers
in gebruik. Deze bevatten ook ongeveer het dubbele aantal zitplaatsen. Bij de opga
ve van aantallen bossen staat niet vermeld of alle zitplaatsen bezet waren. Hoe dan
ook, alleen het aantal bussen is niet voldoende om een betrouwbare schatting te
maken van het aantal deelnemers.
Voor de periode vanaf 1964 hebben we schattingen gemaakt van het aantal deelne
mers van de grotere, georganiseerde en geregistreerde bedevaaitgroepen. Deze
schattingen zijn vermoedelijk aan de lage kant We hebben een steekproef gehouden
en alleen de aantallen geschat van de jaren 1964,1970,1975,1980,1985 en 1990.
Zie Bijlage П. Het is jammer dat we deze procedure niet hebben kunnen volgen
voor de periode van 1946 tot 1964. We kunnen derhalve geen vergelijkingen maken
tussen de ontwikkelingen vóór en na 1964.
Vgl. hiervoor bv. HJCnippenberg, B.de Pater, De eenwording van Nederland.
Schaalvergroting en integratie sinds 1800, Nijmegen 1988, met name de kaarten
op bladzijde 29 (Verspreiding van katholieken per gemeente in 1849) en bladzijde
189 (Godsdienstige differentiatie rond 1920 per gemeente).
We kunnen hier enkele namen noemen - overigens zonder pretentie volledig te zijn
- van mensen die de regionale organisatie in de periode 1947-1970 verzorgden: de
heren Sine (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland), Van der Cruys, Pas (Eindhoven),
Huijding (Nijmegen), Op de Laak (Midden-Limburg), Van de Laar (Meierij). Het
valt op dat we hier vooral met mannen te maken hebben. Nal 970 treffen we ook
enkele vrouwen aan onder de regionale organisatoren.
Welke selectiecriteria men aanlegde bij de keuze van te vermelden gebedsverhoringen weten we niet. De redactie gebruikte standaardformules voor de vermelding
van intenties. We hebben de indruk dat bezoekers deze standaardformules overnamen en zelf ook gingen gebruiken.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1945, januarinummer, Kroniek Gerardus, 122.
Pluijm, Noveenboekje, Gulpen 1930,5e druk.
Croonen, Redder in de nood. Gulpen 1935.
Vgl. Kroniek Gerardus, 100. Het boekje is zonder vermelding van de auteursnaam
uitgegeven.
Vgl. Kroniek Gerardus, 96.
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Kaoáug.Noveenboekjevande H.Gerardus Majella, Gulpen 1943 (9cdrak64 bladzijden; 10e dnik 90 bladzijden).
Omstreeks 1949 verscheen een 12e opnieuw bewerkte druk.
H.Gerardus Majella in afbeeldingen door A.Windhausen, met eenvoudiger! uitleg
voor kinderendoor AJtrinbnan,Redernptorìst,()atkelifcgocàgckciuà, uitgave van
het St.Gerardusklokje, Wittern).
Vgl. Kroniek Gerardus. 111.
Vgl. een mededeling hieromtrent in JJtronenburg,Leven van den H.Gerardus Μαί
α Majella, imprimatur 1928, бе druk, 227.
De eerste druk is uit 1933 en is met tekeningen van H.van de Pol geïllustreerd. De
tweede druk, zonder aanduiding van jaartal en met handhaving van het imprimatur
van 1933, verschijnt zonder illustraties maar met een foto-omslag van Gerardus.
De derde druk verschijnt in 1952, met de foto-omslag en nu ook met "knipsels" van
mej. M.Ther. Bruning uit Nijmegen.
De zesde druk heeft een imprimatur uit 1928. De oplage-cijfersrijnons niet bekend.
J.Timmermans, Levensschets van den grooten Volksheiligen Gerardus Majella,
Gulpen 1923. Volgens de inleiding in Brinkman, H.Gerardus Majella, 1933,7 werden 10.000 exemplaren van de korte levensschets van pater Timmermans verkocht
Op de binnen- of buitenzijde van de achterflap van elk nummer van het periodiek
werd mededeling gedaan van de boekjes en boeken die via de administratie van het
periodiek te koop waren. Na de oorlog stonden hier ook boeken op van met-Redemptoristen.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1941,103. De brochure kostte 10 cent
Vgl. Kroniek Gerardus, 120.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 328.
Zie noot 60 van dit hoofdstuk.
Vgl. KroniekGerardus, 88 e.V.; Evtis,HistorischRepertorium, 324; in het archief
van de administratie te Wittern bevinden zich alle nummers van de Missie-almanak,
het Jaarboek en het Gezinsboek. Vgl. ook Verslag bespreking over "Jaarboek",
Nebo 11 juni 1956, archief administratie; nota's en brieven over bestellingen van
almanakken bij NV Drukkerij Twentsche Courant (12-11-1959,15.000 stuks), Centrale Drukkerij (27-4-1960,13.000 stuks).
Vgl. Kroniek Gerardus, passim. Vgl. ook nota's in archief van de administratie:
E.Smeets Drukkerij Weert, nota 9403,9 mei 1953 betreffende 4455 huiszegens;
Smeets Ween nou november 1954 betreffende 32.950 platen St.Gerardus' heiligverklaring, 12.000 andere platen St.Gerardus' heiligverklaring, 46.190 prentjes;
Smeets Weert, noto 5512,1959,100.000 prentjes waarvan 50.000 met tekst; offertes
van Albera Gulpen: 25-3-1953,50.000 prentjes 4 kleurendruk; 13-8-1963,75.000
prentjes.
Vgl. Kroniek Gerardus 1946-1952 passim. Vgl. ook nota's en offertes in archief
van de administratie.
Vgl. Kroniek Gerardus, 93-94.
Vgl. Kroniek Gerardus, 128,131.
Vgl. Kronenburg, Leven van den H.Gerardus Maria Majella, 225-228; Het Sint
Gerardusklokje 1927,18-19.
Vgl. Kroniek Gerardus, 139.
In 1968 stelde de heer Sine uitvoerige overzichten samen van de bedevaartgroepen
die onder zijn leiding naar Wittern waren gekomen. Deze overzichten berusten in
het archief van de administratie. We hebben ze mogen gebruiken voor ons overzicht
van bedevaartgroepen in Bijlage П.
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Vgl.Correspondentiemap Eindhoven; Evera, Jubileumboekje Eindhoven.
Vgl. Correspondentiemap Nijmegen.
Vgl. Correspondentiemap Midden-Limburg (Venlo/Roennond).
Vgl. Correspondentiemap Meierij.
Vgl. het liedbundeltje dat Van Grinsven voor de groep van 's-Heitogenbosch samen
stelde, zie noot 86 van dit hoofdstuk.
Zie Bijlage V en de namen van verschillende redemptoristen die deze groep begeleiddea
De vervoerorganisatie Beuk neemt een belangrijke plaats in naast diverse andere
busondernemingen.
Vgl. HetSintGerardusklokje 1924,197.218; Liber LaborumMinisterulnterni.R,
184-185.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1934,225.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1937,211.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1939,173.
Vgl. Evers, Jubileumboekje Eindhoven, 6-7.
Zie noot 11 van dit hoofdstuk.
Zie noot 13 van dit hoofdstuk.
Vgl. Kroniek Gerardus, 134.
Vgl. Kroniek Gerardus, 112.
Vgl. Kroniek Gerardus, 159. Een exemplaar van de circulaire die de heer Sine op
stelde, bevindt zich in het archief van de administratie.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1959,22-24.38.54.73.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1960,115-117 waar men het resultaat toonde.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1960,155 en 1961,38-3934-55.186-187.
Zie de beschrijvingen in de volgende periode 1964-1990 (hoofdstuk 3) en Bijlage
VI.
De namen van de paters Scheepers, Mosmans, Van Grinsven, Baneke, Lampe en
anderen komen we tegen bij de redactie van het periodiek en de pastorale staf te
Wittern, maar ook bij de begeleiding van groepen. De verplaatsing van redemptoris
ten naar andere kloosters en andere werkterreinen werkte een expansie van de Gerardusdevotie in de hand.
Vgl. DeMeulemeester, Histoire sommaire, 164-165,172. Vgl. ook voor met name
de Nederlandse situatie L.Dankelman, Groei van de Nederlandse Provincie in leden
tal, in: MH 2(1950)190-191; Dankelman, Wittern in cijfers, in: MH 4(1952)94-96.
Vgl. H Janssen, Geschiedenis van het "juvenaat" van de Nederlandse Provincie,
in: MH 3(1951)76-86,107-110,175-184 en 4(1952)121-128,161-166.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 342.
Het Album Missionum CssR Coltegli Wittemiensis. Externum, band 4 eindigt in
1947. Omstreeks die periode werden volksmissies niet meer volgens een werkter
rein-verdeling per klooster geregeld maar op het nivo van de gehele Nederlandse
provincie van redemptoristen.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1962,131 en 1964,94.
Vgl. J_Rocs, RK Kerk Nederland, 1958-1973. Een encyclopedisch overzicht, in:
ЛКОС1973, 73-141.
Vgl. AAeynen, Wetenschap en opleiding, in; De Sint Gerardusklok 59(1982) 168170; Studiegids 1991-1992 Universiteit voor Theologie en Pastoraat Heerlen,
Heerlen 1991,106-109.
Dirigenten van het studentenkoor te Wittern maakten notities van het ingestudeerde
en uitgevoerde liturgische en "profane" repertoire. Deze notities zijn verzameld in
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de door ons zogenoemde Schriften van Koordirigenten, een collectie (schooI)schiiften. Het liturgische repertoire is beschreven voor de periode 1903-1953 (met lacu
nes). Het profanerepertoireis opgetekend voor de periode 1900-1955. DezeScAn/ten behoren tot het muziekarchief Wittern.
Vgl. noot 262 van dit hoofdstuk.
Vgl. De Meulemeester, Histoire sommaire, 171; Boland, A Dictionary of the Redemptorists. Appendix V.
y^.bv.AMeibci^Historiaemissionisparoecialislmeamenta.Romc 1953-1955;
Mulders, Geschiedenis van de Redemptoristen-Volksmissies.
Vgl. Borgert, Onze Missie, in: Ministerium Verbi 1954-1959 (tien artikelen). Vgl.
verder s.v. milieumissie, wijkmissie, stadsmissie inindex en Alfabetisch Zaakregister op jrg.1-13 van Ministerium Verbi.
Vgl. bv. Rogier, Katholieke herleving, 528-530.
Verschillende retraite-huizen werden gesloten. Andere kregen een nieuwe bestem
ming, vgl. J.Hullegie, Zwanenhof. Centrum voor Twente, in: De Sint Gerardusklok
59(1982)164-166.
Vgl. bv. R .Dieteren, Mens en mijn: een halve eeuw strijd, groei en bloei Nederland
se Katholieke Mijnwerkersbond, Heerlen 1953; Dieteren, De migratie in de mijn
streek 1900-1935, Maastricht 1959; Dieteren, W.de Leeuw, Vijftig jaar zieborg
rondde mijn, Heerlen 1960; H.Poels, Een stuk leven. Beschouwingen van een oudaalmoezenier van sociale werken, in: Studies over de sociaal-economische geschie
denis van Limburg 10(1965)1-24; CRaedts, De opkomst, de ontwikkeling en de
neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg, Assen 1974; Jappe Alberts, Ge
schiedenis van beide Lintburgen, Π, 235-269; LKreukels, Mijnarbeid. Strijdbaar
heid en volgzaamheid, Assen 1986; E.Lamberts, J.deMaeyer,G.deNccf,L.Dhaene,
L.Schokkaert, LVints, De invloed van het katholicisme op het maatschappelijk
leven in de beide Limburgen (1839-1989), in: Eenheid en scheiding van de beide
Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden con
gres bij gelegenheid van de herdenking van 150 jaar beide Limburgen, Maastricht
1989, 125-163; J.Soeters, H.Spoormans, R.Weiten (red.). Het nieuwe Limburg.
Herstructurering en ontwikkeling, Maastricht 1990.
Vgl. T.Duffhues, Een Limburgse weg binnen de katholieke zuil inNederland. Orga
nisatorische ontwikkelingen in beeld gebracht, in: Henau, Van den Hoogen, Van
katholiek Limburg naar katholieken in Limburg, A-IA.
Vgl. Dieteren, De Leeuw, Vijftig jaar zielzorg.
Vgl. Thurlings, De wankele zuil. Zie ook noot 135.
Vgl. Thurlings, De wankele zuil; zie ook de in noot 134 genoemde literatuur.
Vgl. Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970,333-334; Rogier, Katholieke herleving,
550-552.
Vgl. Roes, Het groóte Missie-Uur.
We wijzen in dit verband slechts op een "Gebed om werkgelegenheid" in Croonen,
Redder in de nood. Gulpen 1935,68-69. Een passage hieruit kan illustreren hoezeer
men werkloosheid slechts als een individueel moreel probleem zag: "Och, gij weet
hoe nadelig en gevaarlijk de werkloosheid is voor het godsdienstig leven, hoe gemakkelijk zij leidt tot ledigheid, tot verslapping van wil, tot droefgeestigheid, ontevredenheid en bitterheid".
Vgl. H. de LiagreBöhl, J.Poortstrae.a., Infatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, Amsterdam 1987.
Vgl. Thurlings, De wankele zuil.
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Zie bv.JJtoes, Een gemankeerde emancipatie? Het "tekort" derNederlandse katholieken in de wetenschap sinds het einde van de 19e eeuw, іш De identiteit van ka
tholieke wetenschapsmensen, Baam 1980,141-174; HSimons, L.Winkeler, Het
verraadder clercken. Intellectuelen en hun rol inde ontwikkelingen van het Neder
landse katholicisme na 1945, Baam 1987 (en hierbij ook de opmerkingen van
LLaeyendecker in zijn recensie van deze studie, Nog eens de katholieke intellectue
len, in: AGKKN 31/2(1989)214-220).
Vgl. Van Laarhoven, De Kerk van 1770-1970, 296 en 393. De redemptoristen
Liuijs en H .Boelaars waren direct na de oorlog betrokken bij de opzet van de Ka
tholieke Actie in Nederland. Samen schreven ze De Katholieke Actie, Voorhout
1946.
H3oelaarse.a-,OnrujrmdezWzor5,Utrecritl950(2eo^k).mditboekstaatook
een bijdrage van HJïoelaars en C.Moonen over het individuele christelijke leven
(61-96). In dit verband spreken zij ook over devoties (86-88). Ze doen dit op een
bevestigende en corrigerende toon. Ze zeggen o.a.: "De aanroeping der heiligen
om stoffelijke en tijdelijke gunsten is niet te verwerpen. Integendeel, het is een oud
stuk kerkelijke traditie, dat God aan bepaalde heiligen een bijzondere voorsprekende
macht heeft verleend tot het verwerven van materiële gaven. Maar daar ligt opnieuw
een gevaar. Het aanroepen van heiligen om een betrekking te krijgen, om uitkomst
in zaken, wordt gemakkelijk gedragen door een geheel andere mentaliteit dan waarmee men bidt om sterkte in bekoringen, om zelfoverwinning, om trouw aan God
in alles ten einde toe. En dat is een verschil in mentaliteit, die de kern van de godsdienstigheid raakt" (87). We proeven bij deze auteurs enige kennis omtrent de wijze
waarop Gerardus in Wittern wordt aangeroepen. Ze wijzen er tevens op dat pastores
niet moeten denken dat "een druk gebed tot de volksheiligen een vaste waarborg
is dat er ware godsdienstigheid leeft" (88). Tot de "waarachtige goede christelijke
devoties" rekenen deze auteurs de Christusvroomheid in verschillende vormen: tot
de Gekruisigde, tot de H.Eucharistie en tot het H.Hart (93) en de Mariavroomheid
(94).
Vastenbrief van het Hoogwaardig Nederlands episcopaat. Overnet roepingen vraagstuk, in: Katholiek Archief 12(1957) nr.l 1,247-250.
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Zie ook de afbeelding van de omslagen van het periodiek in de periode 1920-1970,
in: Evers, Een periodiek en geloofsvoorstellingen, 299. Wellicht als reactie op een
periode van soberheid en zakelijkheid verschenen er opnieuw foto's van het kloostercomplex, nu wisselend in de seizoenen. Omstreeks 1985 verschoof de beeldende
aandacht naar de bedevaartgroepen zelf en werd de kan meerdere malen gesierd
door foto's van een groep die te voet op weg was naar Wittem. Dezelfde ontwikkeling van tekeningen naar blanco kaften en in de jaren tachtig wederom naar tekeningen en logo's kunnen we constateren voor de Pelgrimsboekjes, Noveenboekjes en
omslagen van andere uitgaven.
Van 1920 tot 19S0 bedroeg de prijs ƒ 1,25. Sindsdien volgden verhogingen: naar
ƒ 140 in 1950, ƒ 1,90 in 1956, ƒ 2,50 in 1963, ƒ 4,- in 1969, ƒ 6,- in 1975, ƒ 7,50
in 1980, ƒ 9,- in 1985 en ƒ 10,- in 1988.
Vgl.Evers,^ùrorùcA/?eperr0nui7i,333.Detìtelveranderingginggepaardrneteen
uitbreiding van de omvang van 16 naar 20 pagina' s, een ruimere druk en meer overzichtelijke lay-out en de invoering van de rubriek "Wittem en de wereldkerk".
Th.van Eupen was onlangs tot bedevaartleider en hoofdredacteur benoemd.
Vgl. Nota Centrale Drukkerij Nijmegen 13-5-1965:600 missiebusjes en zelfklevende afbeeldingen van Gerardus. Deze en andere nota's en offertes bevinden zich in
het archief van de administratie van De Sint Gerardusklok.
De kinderrubriek werd korte tijd door de kunstenaar Pieke Dassen verzorgd en
sindsdien door Matty Delemarre, die de speelse lijn doorzette. Vroeger werd deze
rubriek door een pater verzorgd, soms met de familiale maar toch ook autoriteits bewuste titel "heeroom".
Zie bv. de serie van L.Saut, "Wonder"doener dezer eeuw, in: De Sint Gerardusklok
1964-1968.
Zie bv. F.Naus, Zijn ze ons de godsdienst aan het veranderen?, in: Het Sint Gerardusklokje 1961,17-19; Verandert onze godsdienst? HMis en Communie, in: Het
Sint Gerardusklokje 1961,33-35; De tijden veranderen - wij veranderen mee. Meer
de H.Schrift lezen, in: Het Sint Gerardusklokje 1961,67-69. Voor verdere voorbeelden kunnen we verwijzen naar de weergave van de inhoudsanalyse van het periodiek
in deel 2 van deze studie.
Vóór 1950schreefrnenvoo^overbijzonderemensen(kerkelijkeenrnaatschappelijke hoogwaardigheidsbekleders, heiligen) en hun daden en woorden hanteerde
men als normatief voorbeeld. In de loop van de jaren vijftig besteedt men aandacht
aan verschillende beroepsgroepen en vertegenwoordigers daarvan. In de j aren zestig
en zeventig voert men nog maar zelden autoriteiten op als bekrachtiging van opinies.
In de rubriek "Wij gewone mensen" schrijven de redemptoristen ook over zichzelf
en daarmee bepalen ze hun positie. Globaal kan men spreken van een democratiseringsproces in het periodiek sinds 1950.
We kunnen hier de namen noemen van bij voorbeeld dr H.Borgert, dr В .Kahmann,
dr J.Kahmann, dr M.Krinkels, В .van Schaick, W.Wijnen, L.Saut. Er is nu duidelijk
sprake van een relatie tussen de Gerardusdevotie en theologisch geschoolde paters.
Vanaf 1971 verzorgt zuster L.Oostendorp de rubriek over missionaire projecten.
Het zijn echter vooral mannelijke religieuzen die de inhoud van het periodiek blij
ven bepalen.
Zie enkele notities over dit Gastenboeken gebedsintenties in deel 2 van deze studie.
Bv. Het Sint Gerardusklokje 1951,5 en 1952Д
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Hetzijamet name groepen bejaarden en zieken die sinds de jaren zeventig uitstap
jes maken en deze combineren met bezoeken aan bedevaartooiden. Zie ode Bijlage
VI.
Zie Bijlage VL
Zie de analyses in Deel 2 van deze studie.
Bedevaaitgroepen kwamen soms de kapel birmen terwijl er een viering bezig was.
Verschillende opvattingen en belevingen van liturgie en verkondiging zijn mede
m bet geding bij de botsing tussen streekkerkbezoekers en bedevaartgangers. Streekkerkbezoekers hechten aan orde, rust en geconcentreerd luisteren naar prediking
en dit strookt niet met het heen en weer lopen, kaarsen opsteken en afgezonderde
bidden van Gerardusvereerders.
Zie bs. De Sint Gerardusklok 59{l9S2)iii.lO/l 1 jubileumnummer, Johannes Paulus
Π rta.v. 250 jaar CssR, in: Ter Informatie 14, november 1982,85; 250-jarig jubilé
CssR (voorbereiding in Nederland), in: Ter Informatie 12, maart 1982, б; Voorberei
ding viering in Nederland 250-j. CssR, in: Ter Informatie 13, augustus 1982,28.
Ziebv. S.de Smet, Kerk en klooster van Wittem bestaan 250 jaar, in: Drie-LandenPost 5 mei 1983,6; GJanssens, Homilie b.g.v. provinciedag naar aanleiding van
250 jaar Wittem, 1983, in: Ter Informane, 15 juni 1983,26. Dit jubileum was ook
aanleiding voor de uitgave van Th.Claveaux, Wittem van rijk verleden naar levend
heden, Wittem 1983.
Vgl. NCRV, Kerkepadgids 1984, Hilversum 1984,83-84. In historisch perspectief
is het interessant om te wijzen op de bedoeling van bouwheer Ferdinand von Plettenberg in 1732 om met de bouw van kerk en klooster een dam op te werpen tegen
opdringend calvinisme (zie hoofdstuk 1). In 1984 sierde de vlag van de NCRV de
gevel van de kloosterkerk.
In Wittem gaf men hieraan aandacht tijdens drie feestweekenden door middel van
speciale prediking en gelegenheidsliturgie. Tijdens de kinderzegening en bij andere
gelegenheden werd een boeklegger/prcntje met tekening van P.Olfers uitgedeeld.
Het geheel had de lijfspreuk van de redemptoristen als mema: Bij Hem is Verlossing
in overvloed.
Ziebv. Aanstaandevieringvande200esterfdagvanSAlfonsus,in: Terlnformatie
21, mei 1986,16; Bij gelegenheid van de 200e sterfdag van StAlfonsus, retraite
in Ciorani en Gars, in: Ter Informatie 24, januari 1987, 2. De monografie van
ThAey-Meimet over Sint Alfonsus werd herdrukt. In 1987 werd ook een congres
gehouden voor redemptoristen-historicL In het tijdschrift Spicilegiwn Historicum
was speciale aandacht voor het jubileum. Er werden speciale prentjes, folders en
andere attributen gemaakt.
Zie de - onvolledige - lijst hiervan in deel 2 van deze studie.
Zie bv. Evers, Historüch Repertorium, 289-291 met de intenties van octaafdagen
in 1964 en 1966: dag van gebed voor het welslagen van het Concilie (1966: dat de
besluiten van het Concilie zo goed mogelijk worden uitgevoerd), dag van gebed
om eenheid voor de kerk van Christus, dag van gebed voor de jeugd, dag van gebed
voor de zieken, dag van gebed voor het lekenapostolaat en voor de missies, dag van
gebed voor de vervolgde kerk.
Notities uit het Gastenboek zijn opgenomen als bijlage bij de Jaarverslagen van
£0eJbwi№<feW«gmyzCT(samerutellingG.Prickaera
De ontwikkeling in derichtingvan gebruik als intentieschrift is zichtbaar in de noti
ties uit de jaren 1982-1984 (opgenomen in het eerste Jaarverslag). Zie ook Post,
Bedevaart zonder grenzen.
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Tekst: Klankbeeld Sint Gerardus Majella, samenstelling J.Hullegie en Hivers,
uitgave Sint Gerardusklok, z.p., z.j.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 370-371.
Vgl. Mosmans, Redemptoristenklooster, 138.
Vgl. Evcis.HistorischRepertorium, 344-345,362; Claveaux, Wittern van rijkverleden naar levend heden, 16-18. Het grafmonument werd gemaakt door de Italiaanse
kunstenaar E.Quaftrini en onthuld door de opvolger van Van Rossum als prefect
van de Propaganda Fide.
Vgl. L.Dankelman, De grafkelder van ons klooster te Wittern, in: MH 4(1952)184191; Evers, Historisch Repertorium, 181-183.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 340; Huiskroniek klooster Wittern, deel 8,5657;
Huisarchief F85, lied bij gelegenheid van de onthulling van het beeld op 2 septem
ber 1915. ш 1965 werd de aandacht opnieuw op paler Bernard Hafkenscheid geves
tigd, bij de herdenking van zijn honderste sterfjaar. Zie bv. Pater dr. Bernard was
een geweldenaar, in: De Zuid-Oost-hoek 3(oktober 1965)nr.7; M_Mulders, Pater
Bernard, de "Grote Klok", in: Tijd- Maasbode donderdag 2 september 1965; Mul
ders, Een eeuw geleden stierf de grote volksmissionaris pater Bernard, in: De Nieu
we Limburger donderdag 2 september 1965 ; Mulders, Pater Bernard populariseerde
volksmissies, in: Limburgs Dagblad 30 augustus 1965; Pater Bernard CssR stierf
een eeuw geleden in Wittern, in: De Nieuwe Limburger woensdag 25 augustus 1965.
Zie de foto in de serie foto's F278, Huisarchief Wittern.
Het oorlogsmonument werd gemaakt door CMathot CssR. Zie Evers, Historisch
Repertorium, 362. De bezoekers van Wittern werden erop attent gemaakt door J.van
Liempd, Een historische plek bij Wittem, in: Missie-almanak 1954,9-11.
Vgl. De Sint Gerardusklok 1966,112-114; Huiskroniek klooster Wittem, deel 12,
7.
Vgl. Tekst: Klankbeeld Sint Gerardus Majella.
Met name gebedenboekjes en kleine uitgaven met bezinnende teksten voor ouderen
en zieken werden aangeboden. Uitgaven van het bisdom Breda, boekhandel Over
weg, zijn ruim vertegenwoordigd.
Vgl. de Jaarverslagen van Boekwinkel de Wegwijzer.
Bij voorbeeld materialen van Amnesty International, IKV, Missionaire kalender.
Met het oog op de cultuurhistorische betekenis waren enkele folders samengesteld.
De verbinding van liturgie enkunsthistorie is een belangrijk onderdeel van het aan
bod van vakantie-vespers met gelegenheid tot bezichtiging van kerk en klooster,
zoals deze in 1991 voor het eerst werden gehouden te Wittem.
Men beschikte over enkele herdrukken van verschillende boeken van AJirinkman:
H.Gerardus. Man naar Gods Hart, Gulpen 1950 5e druk; H.Gerardus. Heraut der
Liefde, Wittem 1950 5e druk; H.Gerardus Majella in afbeeldingen door A.Windhausen met uitleg voor kinderen, Wittem 1954 2c druk; H.Gerardus. Kind van God.
Kinderkerkboek, 1953 2e druk en nieuwe oplage in twee uitvoeringen in 1956.
Imprimatur 25 mei 1970drM.Krinkels,36pagina's,rodeblancokañ,geenprijsindicatie en geen vermelding van samenstellers, uitgave Sint Gerardusklok Wittem.
Deze derde herdruk omvatte het dertigste duizendtal.
Zie de korte bespreking van deze historisch-kritische hagiografie in deel 2 van deze
studie.
In deel 2 van deze studie maken we enkele notities over deze populaire hagiografie.
De Sint Gerardusklok 1972,114-116.128-131.152-154.174-176.181-184.214-216.
229-231 en 1973,5-8.24-27.
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Zie de bespreking van dit wede in deel 2 van deze studie.
Pelgrimsboekje SintGerardus-Heiligdom Wittern, imprimatur Jjauyskens 20 februari 1965 Wittern, 40 bladzijden, prijs 30 cent, tekening van het kloostercomplex
op de voorkan.
Pelgrimsboekje Sint Gerardusheiligdom Wittern, imprimatur M.Krinkels 1 maart
1971 Wittern, 36 bladzijden, prijs 50 cent, blanco kaft.
Pelgrimsboekje Sint-Gerardusheiligdom Wittern, imprimatur M .Krinkels 1 maart
1977 Wittern, 40 bladzijden, groter lettertype, prijs ƒ 1,-, grijze blanco kaft.
Pelgrimage naar Wittem, imprimatur J.Hullegie 1 maart 1986,40 bladzijden, prijs
ƒ 1,25, groene kaft met een tekening van de kloosterkerk van de hand van P.Olfers
op de voorkaft.
Peters, Wittem. Een hoekje vol schoonheid in Limburg's zuiden, Wittem 1944.
Wijnen, Wittem. Een hoekje vol schoonheid in Limburg's zuiden, Gulpen 1976,26
bladzijden met foto's.
Claveaux, Wittem van rijk verleden naar levend heden. Gulpen 1983,28 bladzijden,
groter formaat dan voornoemde boekjes en meer foto's.
In 1990 is een herdruk verschenen. Ten opzichte van de uitgave van 1983 zijn er
slechts enkele toevoegingen, zoals: "De zalige pater Stanggassinger" (op blz.23)
en de tekst van de inscriptie in de steen die bij het missiekruis hoort. Deze gedenksteen is ingemetseld in de absis van de Gerarduskapel. De nieuwe uitgave van 1990
is verschenen in een oplage van omgeveer 3000 stuks.
Wittem. Heiligdom van sint-Gerardus, uitgave Sint Gerardusklok Wittem, foto's
F.Gnimmer Maastricht, exemplaar in het archief van de administratie.
Korte beschrijving van de kloosterkerk te Wittem, A4 dubbelgevouwen tweezijdig
bedrukt, met tekening van barokfaçade van de kloosterkerk, z.j.
Tekst Klankbeeld Sint GerardusMajella. De tekening van het kloostercomplex van
P.Olfers sierde wederom de kaft van deze uitgave. Deze tekening was in 1984 op
stempel overgebracht en ging als een logo functioneren.
Zie bv. het Verslag van de bespreking over htUaarboek op 11 juni 1956, gestencild
exemplaar in het archief van de administratie. Enkele besluiten van de vergadering:
"Oude naam behouden uit propagandistisch oogpunt" en "Inhoud: voornamelijk,
niet uitsluitend, betrekking hebbend op het werk van de CssR, zodat het geheel een
propagandistische waarde krijgt".
De kalender werd ondergebracht in het fonds van de firma Gooi & Sticht. Vgl. Ter
Informatie nr.22 juli 1986,30.
Vgl. De Sint Gerardusklok 1968,188-189.
Vgl. De Sint Gerardusklok 1965,30-31.
Vgl. de Correspondentie-mappen, archief administratie.
In 1980werdenerbv. 5000 raamaffiches besteld, vgl. noto Alberts 3-5-1980, archief
administratie.
De Sint Gerardusklok 1982, nrs.10/11. 250 jaar Redemptoristen 1732-1982.
Evers, Modellen voor Gebedsdiensten, Wittem/Heerlen 1986. Zie ook enkele notities hierover in deel 2 van deze studie.
Inhoudelijke analyse vindt plaats in deel 2 van deze studie.
Zie ook In memoriam pater Jacques JAI. Wetzeis 1913-1991,in;/níerNosjaargang
15 nummer 2, derde serie nummer 170, februari 1991, 2.
Zie Bijlagen Ш en Г .
Zie Correspondentie-mappen, archief administratie.
Vgl. Terlnformatieiu.n, augustus 1984,24-25: notitietijdensprovinciaal kapittel
over prioriteitkeuze.
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De Stuurgroep Prioriteiten Zuid was ingesteld door de Provinciale Raad van de
redemptoristen. Er zaten redemptoristen van Wittern, Heerlen en Roermond in. De
pastoraal werker - auteur dezes - was uitvoerend secretaris van deze beleids- en
studiegroep. Het was voor bet eerst dat een leek-theoloog als werknemer betrokken
was bij de voorbereiding en de uitvoering van het pastoraat te Wittern.
Pater F.Hafkemcijer overleed in 1985. Hij was toen geestelijk begeleider van de
bedevaartgroepen Den Boschi en Π, Oost-Nederland I en Π en het dekenaat Groenlo.Zk ook In menMiiampater Frans Hafkemeijerl919-198S,in:/nterNoÏ jaargang
9, nummer 6, derde serie nummer 102,15 juni 1985,1-2.
Pater J.Vinkenburg CssR, medewerker provincialaat.
We kunnen hier wijzen op de voorbereiding van kinderen en ouderen uit Gulpen
rond de eerste communie, het ruimte bieden aan jongerenkoren uit de regio, de toename van huwelijksvieringen en doopbediening van gelovigen die niet tot het rectoraat behoren, de toename van huwelijksjubilea-vieringen, contacten met pastores
in de regio en het maandelijks bijeenkomen met een groep pastores, de samenstelling van een weekendliturgie-boekje voor enkele parochies in de regio, gastvrijheid
voor groepen van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden in Limburg, verzorging
van lezingen en reflecties met pastores in de regio en met andere groepen.
Vgl. W.de Klerk, Kort verslag van de vijfde zitting van het Zevende Provinciaal
Kapittel gehouden in de Zwanenhof te Ambt Delden 26 juni - 29 juni 1988, in: Ter
Informatie nr.28 augustus 1988,17-24, met name 21. Provinciaal Bestuur der Redemptoristen, Werkplan Wittern, januari 1990 (intern paper).
Vgl. MJCrinkels, In ere hersteld, in: De Sint Gerarduskiok 1979,59-61.
Zie Evers, Historisch Repertorium, 356.
Zie over de architectuur van bedevaartplaatsen Post, Raum und Ritus, met name
310-314. Zie over de samenhang tussen bedevaart en commercie Hahn, Siedlungsund wirtschaftsgeographische Untersuchung der Wallfahrtsstätten.
Zie Bijlage I.
Zie Bijlage П.
Zie Bijlagen Ш en Г .
Veranderende opvattingen over kerk, geloven, liturgie en devotie, maatschappelijke
inzet, katholieke identiteit en collectieve uitdrukkingsvormen waren juist in de peri
ode 1960-1975 sterk aanwezig in de brede context, vgl. bv. Roes, RK Kerk Neder
land 1958-1973. We mogen aannemen dat deze van invloed waren op de redacteurs
van het blad, maar ook op de lezers. Drukker Alberts verwijst in een brief aan de
redactie van het periodiek d.d. 23-2-1972 op deze factoren en pleit ervoor om goed
kopere drukprocedé's te bekijken in plaats van de abonnementsprijs te verhogen.
Men maakt zich omstreeks 1970 zorgen over de toekomstmogelijkheden van het
periodiek tegen de achtergrond van een reeds enkele jaren voorkomende jaarlijkse
daling van het aantal abonnees met zo'n 2000. Omstreeks 1975 lijkt de situatie genormaliseerd en de verdere daling van het aantal abonnees kan dan ten dele worden
verklaard door overlijden en verhuizing. Nieuwe abonnees waren er zeer weinig.
Opzegging van het abonnement kon natuurlijk ook te maken hebben met de beschikbaarheid van veel andere lectuur. We menen dat de daling van het abonnee-bestand
en de geringe aanwinst van nieuwe abonnees ook in relatie gebracht mag worden
met de daling van het aantal deelnemers van georganiseerde bedevaartgroepen. Het
lijkt verder ook het geval, dat de kanalen om nieuwe abonnees te werven gaan ontbreken. Vroeger kon men immers via retraite-huizen, volksmissies, parochie-retraites en religieuze verenigingen een breder publiek bereiken. De mentale veranderingen gaan gepaard met organisatorische veranderingen en beide hebben o.L invloed
op het abonnee-bestand van het periodiek.
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Zie Bijlage Χ.
Zie Bijlage L
Zie Bijlagen VI.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1955,182.
Zie Bijlage DC
Zie Bijlage V.
Zie Bijlage VU.
Zie Bijlage VL
Zie Bijlage VL
Zie Bijlage V.
Zie Bijlage Ш.
Vgl. Van Uden, Pieper, Waarom ter bedevaart? Motievenonderzoek bij bedevaart
gangers naar Wittern, 145-158, mn. 147.
H.Janssen, H.Erinkveld, Motivatie-onderzoek onder kerkgangers in Wittern 22-23
april 1989, Wittem/Heerlen juni 1989.
De leeftijdsopbouw van de georganiseerde bedevaartgroepen laat een overwegend
oudere groep deelnemers zien. Prognoses zijn niet eenvoudig op te stellen. Mensen
bereiken gemiddeld een hogere leeftijd en dat draagt er vermoedelijk toe bij, dat
er meer mensen van hoge leeftijd bij deze groepen zijn. Het feit dat er momenteel
weinig jongeren aan deze groepen deelnemen en er ook verder weinig aanwezig
zijn in Wittern, impliceert niet dat we met een onomkeerbare tendens te maken
zouden hebben. Het zou te onderzoeken zijn of deze uitingen van religiositeit leef
tijdsgebonden zijn en of de huidige jonge generatie wellicht over twintig jaar voor
dezereligieuzeuitingen kiest. Het geleidelijke afnemen van het aantal en van de
grootte van georganiseerde groepen, de afbrokkeling van de organisatorische struc
turen op regionaal nivo en de afname van het aantal zélatrices lijken te bevestigen
dat de tijd van de grote georganiseerde bedevaartgroepen voor Wittern ten einde
loopt. Collectieve devotie-uiting lijkt steeds meerplaats te maken voor individuele
uitingen van religiositeit
Hier liggen vragen voor een uitgebreid kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Vgl. Nota Alberts 12-8-1954, archief administratie.
Vgl. Offerte Alberts 2-3-1962, archief administratie.
Vgl. Nota Alberts 21-4-1970, archief administratie.
Vgl. Nou Alberts 21-8-1978, archief administratie.
Andere uitgaven waren bij voorbeeld: Noveen ter ere van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand en de H.Gerardos Majella, 2e opnieuw bewerkte druk Wittern 1956; A.Loddea,Noveenboekje van de H.Clemens Maria. Patroon in hopeloze
zaken, 18e verbeterde druk, 84e-94e duizendtal, uitgave secretariaat der Surinaamse
Missie Amsterdam 1974; J.Dankelman с.л.,ВШеп met Petrus Donders, Nijmegen
1982; Maria Moeder van Altijddurende Bijstand. Overwegingen en gebeden, uitgave
secretariaat O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Redemptoristenklooster Nebo
Nijmegen 1986.
Vgl. Offertevraag Centrale Drukkerij 15-2-1965; bestelling van 10.000 exemplaren
30-6-1965, archief administratie.
Vgl. Brief aan drukkerij Alberts 11-4-1967, archief administratie.
Vgl. Brief aan drukkerij Alberts mei 1970, archief administratie.
Vgl. Orderbevestiging Zuid-Nederlandse Drukkerij Den Bosch 8-3-1971 en 11-41971, archief administratie.
Vgl. Order aan drukkerij Alberts 22-4-1975, archief administratie.
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Vgl. Nota's mei en juni 1986 Van Hooien Heerlen, archief administratie.
Vgl. Offerte gevraagd aan drukkerij Alberts 3-1-1983, archief administratie.
Vgl. Nota 16-6-1976 en Nota 11-2-1980, archief administratie.
Vgl. Brief van Centrale Drukkerij 27-4-1960, archief administratie.
Vgl. Brief van Centrale Drukkerij 22-8-1958, archief administratie.
Vgl. Offerte Alberts 13-8-1963, archief administratie.
Vgl. notitie Verkoop materialen met gegevens van voorraad in januari 1974 enjanuari 1975, archief administratie.
F4ickaerts,Evers,/aon>er,sfagen van Boekwinkel de Wegwijzer 1983-1988, Wittem
1984-1989; A.Coisias,Jaarverslag 1990 Boekwinkel De Wegwijzer, Heerlen/Wittem 6 januari 1991.
Het blijkt dat (gebeden-, bezinnings-, katechetische) boeken van T.Hermans,
Ph.Bosmans, S .Konijn, M.van de Berg e.a. en verschillende Bijbeluitgaven veel
worden verkocht Daarnaast heeft de Boekwinkel ook foto- en wens-kaaiten en
ander beeldmateriaal in voorraad, die veelvuldig worden gekocht. Vgl. Jaarversla
gen Boekwinkel.
Zie Bijlage V. We komen de namen tegen van Van Grinsven, Morak, Witbroek,
Baneke en Hafkemeijer bij de groepen van Den Bosch; Verbeek en Morak bij Roos
endaal; Hafkemeijer sinds 1972 ook voor Oost-Nederland I en Π en voor de groep
uit het dekenaat Groenlo. Anderen waren betrokken bij groepen van Zuid-Holland
I en Π en Noord-Holland.
Behalve continuïteit in de regionale organisatie en geestelijke begeleiding valt ook
te wijzen op continuïteit bij de vervoersmaatschappijen van bepaalde bedevaaitgroepen. De firma Beuk is hier een goed voorbeeld van. Het zou nader te onderzoeken
zijn, of en zo ja, welk aandeel de vervoersmaatschappijen hadden en hebben in de
regionale werving en organisatie.
Zie Bijlage X.
Dit werd vermeld in het periodiek. Tevens werden er lijsten bijgehouden van "bestelde" missen en novenen door de portier en door de broeders die op zondagen ook
de verkoop van devotionalia verzorgden. Men gebruikte hiervoor kleine en grote
notitieboeken, die zijn bewaard in het archief van de administratie.
Wanneer we de situatie te Wittem vergelijken met Kevelaer, dan valt op dat in Kevelaer veel meer restaurants en winkels (met vaak ook kostbare zaken als gouden zilverwerk) aanwezig zijn, hetgeen een talrijk en kooplustig publiek veronderstelt. Vgl. Hahn, Siedlungs- und wirtschaftsgeographische Untersuchung.
Vgl. J Jonkers en J.te Winkel, Adieu. Mensen kerende kerk de rug toe, Leeuwarden
z.j. (1979). Ze baseren zich o.a. op gegevens van H.Faber e.a., Ontkerkelijking en
buitenkerkelijkheid in Nederland, Assen 1970; G .Zeegen e.a., God in Nederland,
Amsterdam 1967; W.Goddijn e.a., Opnieuw God in Nederland, Amsterdam 1979.
Vgl. Van Uden, Pieper, Waarom ter bedevaart?.
Zie bv. Knippenberg, De Pater, De eenwording van Nederland, 29,189.
Zijn devotie en bedevaart nauw verbonden met dominant- of homogeen-katholieke
gebieden? Blijven met devotie en bedevaart als vormen vanrituelereligiositeit aspecten van een volkskerkelijke structuur bestaan? Voor het verleden heeft W.Prijhoff gewezen op gestalte en functie van deze geloofsuitingen in een situatie van
het naast elkaar bestaan van meerdere geloofsovertuigingen. Zie Frijhoff, De
HStede van Hasselt, Frijhoff, Problèmes spécifiques <f une approche de la "religion
populaire" dans un pays de confession mixte: le cas des Provinces Unies; Frijhoff,
Lafonction du miracle dans une minorité catholique : Les Provinces Unies au XVIIe
siècle. De sterke nadruk op rituele religiositeit binnen een volkskerkelijke structuur
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wordt aangenomen door O.Schreuder, Van volkskerk naar vrijwilligerskerk, in:
Theologie enZiekorg 62(1966)197-215. Datvolkskerkelijke structuren in Limburg
wel aan erosie onderhevig zijn, maar anno 1988 nog lang niet zijn verdwenen, vormt
een van de conclusies uit Henau, Van den Hoogen, Van katholiek Limburg naar
katholieken in Limburg. Verdwijnen bedevaarten zoals te Wittern indien de volkskerkelijke structuren verder afkalven? Het is duidelijk dat volkskerk en bedevaart geen
noodzakelijke band hebben, maar in de negentiende en twintigste eeuw hebben ze
deze minstens in Nederland wel gekregen. Met dit soort opmerkingen en vragen
willen we slechts enkele hypothesen aandragen voor verder (historisch en
sociaal-wetenschappelijk) onderzoek. Is er sprake van de combinatie van een bepaald
type bedevaart met een bepaalde wijze van kerkelijke organisatie?
Onder andere via een cursus en een publikatie van lezingen gehouden aan de UTP
over volksreligiositeit (A.Blijlevens e.a.. Volksreligiositeit: uitnodiging en uitdaging) en via spreekbeurten van E.Hcnau wordt de discussie over volksreligiositeit
expliciet aan de orde gesteld in Wittern. De herwaardering die doorklinkt in diverse
betogen sluit aan bij de pastorale aandacht die men in Wittern heeft voor bedevaart
en devotie. De hernieuwde kijk op symboliek, sacramentaliteit en lichamelijkheid
draagt eveneens bij tot een meer genuanceerde waardering van geloofsuitingen als
bedevaart en devotie. De positieve aandacht van pastores en theologen is wellicht
ook enigszins te verklaren uit het gegeven dat bedevaartgangers - minstens te Wittern - overwegend geregelde kerkbezoekers zijn en derhalve tot de directe kring van
gelovigen behoren waarmee het pastoraat contact heeft.
De Redemptoristen sluitende huizen in Bergen, Amersfoort, Noordwijkerhout. In
Bosschenhoofd-Seppe zoekt men naar andere invullingen, maar einde jaren tachtig
wordt dit huis voor andere doeleinden ter beschikking gesteld. In Zenderen (AmbtDelden) zoekt men naar een invulling waarin retraite, bezinning en pastorale vorming en toerusting samengaan, vgl. J.Huüegie, Zwanenhof. Centrum voor Twente,
in: De Sint Gerardusklok 1982,164-166.
Vgl. Thurlings, De Wankele Zuil; Duffhues, Feiling, Roes, Bewegende patronen.
Vgl. bv. Roes, RK Kerk Nederland 1958-1973; Ph.Stouthard, G.van Tillo (red.),
Katholiek Nederland na 1945, Baam 1985; J Jacobs (red.), Is Pinksteren voorbij?
Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie tussen geschiedenis en actualiteit,
Hilversum 1989.
Vgl. Bijzondere Synode van de Bisschoppen van Nederland, Rome 14-31 januari
1980. Documenten, uitgave Sekretariaat van de RK Kerkprovincie in Nederland;
J Jacobs, De receptie van Vaticanum Π gekanaliseerd en genormeerd: de Bijzondere
Synode van de Nederlandse bisschoppen in januari 1980, in: Jacobs (red.), Is Pink
steren voorbij?, 82-96.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 88-89. Zie bv. de bijdragen in de serie RRS,
Rome 1(1988), 2(1988). 3(1990), 4(1991), 5(1992). Zie ook Goedkeuring wijzigin
gen Konstitutïes en Statuten (redaktie GK XX), іш Ter Informatie nr.23, oktober
1986,2; Konstitutïes en Statuten van de Kongregatie van de Allerheiligste Verlosser,Ramc 1982, Leuven 1983 (Nederlandse vertaling door met name M.van Delft).
Vgl. Generaal bestuur, Communicanda 4: "Evangelizarepauperibus et apauperibus
evangeliiari, 1986, mededeling hiervan in: Ter Informatie nr.21, mei 1986, 2;
M .Krinkels, Hoofdthema Generaal Kapittel 1985. Elementen voor een bezinning,
in: Ter Informatie nr.25, augustus 1987,9-14 en opgenomen in: RRS, vol.5, Rome
1991,106-120; J.Lasso de la Vega, Vitaliteit en wezenlijke groei in ons "Apostolisch Leven" = Communicanda nr.l, Rome 1 augustus 1992; P.Nelen, Kijkend in

(132)
(133)

de Spiegel. Beleidsconcept voor de komende jaren op grond van een reflectie op
de situatie van onze Provincie CssR anno 1992, september 1992.
Zie bv. I.Dekkers, Generaal bestuur terugblik op de periode 1985-1991; vooruit
zichten, in: Ter Informatie aiAi, mei 1991,2-5.
Met de termen secularisatie en privatisering worden meerdere van deze ontwfltkelingen samenvattend benoemd. Over de inhoud en de omvang, oorzaken en gevolgen,
algemene tendensen en regionale verschillen etc. is in de literatuur geen eensluiden
de waardering te vinden. We verwijzen slechts naar Concilium 5(1969)nr.7, thema
nummer Kerkgeschiedenis "Sacralisatie en secularisatie in de kerkgeschiedenis";
A J4ijk, Secularisatie, Roterdam 1968; KDobbelaere. LLaeyendeckcr (red.), Gods
dienst, kerk en samenleving. Godsdienstsociologische opstellen, Rotterdam 1974
(met name deel Ш.); A.Vergete, De secularisatie als cultureel en religieus feno
meen, in; Α-B lijlevens (red.). Toekomst voor kerken religie?,=HTP-katem 4, Heer
len 1987,7-38.

Noten bij Inleiding deel 2
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Zie Algemene inleiding voor een verantwoording van deze thematisering.
Zie bv. Post, Raum und Ritus; Petzoldt, Bibliographie zur Ikonographie und materiellen Kultur des Wallfahrtswesens; Brauneck, Religiöse Volkskunst.
Met de term liturgisch gebnuksmatcria al verwijzen we naar een onderscheid tussen
rubrieken enritualia(normatieve voorschriften) en concrete teksten, gebeden en
gezangen. Het gaat ons om het materiaal dat daadwerkelijk werd gebruikt en in
eerste instantie niet om normatieve voorschriften, die richting wensten te geven aan
het opstellen en hanteren van concrete materialen. We maken ook een onderscheid
in orden van dienst - als het ware een draaiboek - en concrete lezingen, gebeden
en gezangen. Zie voor deze terminologie en onderscheiden: Wegman, Geschiedenis
van de christelijke eredienst en Scheer, Empirische liturgiek.
Zie de indeling die Wegman maakt in Geschiedenis van de christelijke eredienst.
Zie hoofdstuk 4, waar we aangeven over welk bronnenmateriaal we wel konden
beschikken.
Zie Algemene inleiding.
We hebben een dossier aangelegd van de gedetailleerde analyses van alle liturgische
gebruiksmaterialen en devotie-ondersteunende geschriften. Dit dossier bestaat uit
niet nader geredigeerde stukken. Het leek niet dienstig dit omvangrijke geheel als
bijlage bij dit proefschrift op te nemen en daartoe te bewerken. Het dossier van
concept-analyses is te raadplegen in de bibliotheek van het ΙΓΓΡ te Heerien(H.Evers,
Dossier van concept-analyses bij Pastoraat en Bedevaart).

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(15)

(16)

Zie deel 1. De soorten vieringen die men te Wittern hkld in het kader van de Gerardusdevotie waren ook bij andere devoties gebruikelijk. Men ontwikkelde geen speci
fieke vieringen voor de Gerardusdevotie.
Vgl. Schriften van de Koordirigenten, IV (23 Juli 1906 - 7 Februari 1908): 23 juli
Processie uit Meerssen, 9 september Processie uit Valkenburg, 15 september Proces
sie uit Montfoort ("geen tuinprocessie"), 8 september 1907 Processie uit Valken
burg, 10 juni 1908 Processie uit Meerssen.
Ы àc Schriften van de Koordirigenten staat omstreeks 1940geenTantumergomecr
vermeld na de eucharistieviering. We leiden daaruit af dat er derhalve geen Uitstelling was. Overigens is de eucharistieviering met Uitstelling officieel verboden sinds
1967, zie Instructio de cultu mysterii eucharistici, in: AAS 59(1967)539-373.
Vgl. Mosmans, Redemptoristenklooster, 163.
Vgl. bv. Het Sint Gerarduskiokje 1949,22.167; 1951,5; 1952,5. Aflaten bieden
een apart motief om bepaalde gebedspraktijken te onderhouden. Ze maken onderdeel uit van het concept van het verwerven van genademiddelen. De kerk is in dit
concept vooral een heilsinstituut, dat genademiddelen in beheer heeft en kan uitdelen.
Vgl. Het Sint Gerarduskiokje 1933,222-225. Men gebruikt de devotie doelbewust
als podium. Men biedt niet alleen aan wat bezoekende gelovigen vragen, maar voegt
ook bewust aspecten toe, die men pastoraal van belang acht.
Dit houdt tevens in, dat de cijfers van aantallen hosties die tijdens vieringen zijn
uitgedeeld, wellicht een lager aantal bezoekers aangeven dan er feitelijk aanwezig
was.
Vandaar ook de betiteling "biechtkapel", zie Van Grinsven, De Biechtkapel.
Zie hiervoor de Schriften van de Koordirigenten, kerkmuziek 1903-1953.
Deze ontwikkeling valt op als we een vergelijking maken tussen het Pelgrimsboekje
van 1953 en de uitgave van 1965. Het boekje uit 1953 bevat een onderdeel "Eerherstel" tijdens het Bid- en Smeekuur (blz.13). Het boekje uit 1965 bevat enkele gezamenlijke en persoonlijke overdenkingen en gebeden (blz.24-26).
Het Noveenboekje uit 1949 (12e opnieuw bewerkte druk) geeft als laatste onderdeel
de "Misgebeden ter ere van de H.Gerardus" met Latijnse tekst en Nederlandse vertalingen of parafrasen.
De typografie van het Pelgrimsboekje in de uitgave van 1955 doet vermoeden dat
de gelovigen de ordinarium- gezangen meezongen.
Een verdere deelname van leken-gelovigen aan de liturgische rolverdeling is in de
jaren tachtig tot stand gekomen in vieringen van het rectoraat en de streekkerk.
Deze praktijk heeft te maken met de opvatting dat alleen gewijde ambtsdragers
bevoegd zijn om kerkelijke zegeningen te voltrekken en met de corresponderende
verwachting en beleving van gelovigen, waarin aan een zegen door priesters een
meerwaarde wordt toegekend. Juridische geldigheid en bevoegdheid zijn hier verbonden met een mentaliteit waarbinnen wijding noodzakelijk is om het heilige te
bemiddelen en deze bemiddeling ook effectief te doen zijn.
Zie bv. de rubriek Kroniek in De Sint Gerardusklok 1990, waarin sprake is van
verschillende personen die gebed en zang leiden in de tuin en ook verschillende
personen die de taak van kruisdrager vervullen.
Men vergelijke hiervoor de indelingen die er worden gegeven in bv. Mediator Dei
ethominum, Rome 20-11-1947, in: AAS 39(1947)521 -595;Musicae sacrae disciplina, Rome 25-12-1955, in: AAS 48(1956)5-25.
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Zie Instructie van de Heilige Ritencongregatie over de gewijde muziek en de heilige
liturgie naar de geest van Paus Pius ΧΠ: Musicae sacrae disciplina en Mediator Dei,
Rome 3-9-1958, in: AAS 50(1958)630-663 (vertaling in: Katholiek Archief
14(1959)193-216); Instructie over de muziek in de liturgie "Musicamsacram", Ro
me 5-3-1967, in: AAS 59(1967)300-320. Zie ook R.Haybam, Papal legislation on
sacred music, Coìlegcvìut (Minn.) 1979; Н-Меуег, R.Pacik (red.), Dokwnente zur
Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachgebietes,
Regensburg 1981 ; S.Dach, Handbuch des Kantorendienstes. Einführung undHandreichung zu einem wiederentdeckten Dienst in der Gemeinde, І-П-Ш, Paderborn
1977,1980,1978; H.Evers, Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Een onderzoek
naar het feitelijkefunctioneren van kerkelijke richtlijnen omtrent muziek in de litur
gie in een jongerenviering; evaluatie en pastoraalliturgische reflecties, Heerlen
1983 (doctscriptie HTP).
ZiedcnotìtìesbijhetbezoekvmDuitseprocessiesuitCaU,Mechernich,Langerwehe, Satzvey en Aken in de Schriften van koordirigenten. Zie ook Ph.Hamoncourt,
Gesamtkirchliche und teilkirchliche Liturgie, Freiburg 1974; Wegman, Geschiedenis
van de christelijke eredienst, 257; Van Laarhoven, De Kerk 1770-1970,303,368.
Deze ontwikkeling is af te leiden uit de typografie van verschillende Noveen- en
Pelgrimsboekjes, met name de twaalfde druk uit 1949.
Zie bv. de herdrukken (5e druk 1950) van Brinkman,H.Gerardus. Man naar Gods
Hart, 279,355.
Het Pelgrimsboekje uh 1977 biedt alternatieve lezingen aan.
Zie bv. Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 17; Van Laarhoven, De Kerk
1770-1970,305.
Zie bv. Brinkman,tf.Gcrarduf.MannaarGods hart, 155-159. Men gebruikte wellicht ook een uitgave van de Liturgische Vereenigingen van Breda en Utrecht uit
1916 voor de kinderzegening. Er is ook materiaal opgenomen in: Brinkman, Parochie-Retraiten. Gebeden en liederen, Nijmegen 1939 6e druk.
Zie bv. CBoomaars, Korte Novene, Gebeden en Litanie, Roermond 1893,22.
Zie Missaepropriae Congregationi SSmiRedemptoris concessae. Regensburg (Pustet) 1921.
Het Liber Usuale en het oude Graduale gaven voor dit feest twee formulieren met
gezangteksten aan. Genoemd naar de introïtus zijn dit "Justus ut palma" en "Os
justi".
Ritus servandus a Pio decimo Pontífice Maximo in canonizatione beatorum Alexandri Sauli (...) et Gerardi Maje Ila (...) explenda in Basilica Vaticana HI idibus Decembris anno Domini 1904, Roma 1904; Missaepropiae (zie onze noot 25); Missae
propriae Congregationi SSmi Redemptoris a Sede Apostolica concessae et approbate, Turijn (Marietti) 1963; Congregano SS.mi Redemptoris, Missaepropriae a Sede
Apostolica concessae et approbatae, Romae 1975.
A-Blijlevens, Proprium CssR, Nederlandse Provincie van Redemptoristen 1980.
Zie noot 27 van dit hoofdstuk.
Pelgrimsboekje, Wittern 1953,5.
Pelgrimsboekje, 1953,9.
De term secreta verwijst naar het afzonderen van de offergaven, zie Liturgisch
Wo0räntoe*,I-n,Roermond/Maaseik, 1958-'62en 1965-'68, s.v. secreta, k.2534.
De foutieve vertaling "stA gebed" verwijst naar een opvatting waarin het offer werd
gemystificeerd en het geheimzinnige karakter werd benadrukt.
Pelgrimsboekje, Wittern 1953,10.

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

(45)
(46)

(47)
(48)

(49)
(50)
(51)

(52)
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Pelgrimsboekje, 1953, И.
Pelgrimsboekje, Wittern 1961,8.
Pelgrimsboekje, Wittern 1965,16-23.
Pelgrimsboekje, 1965,22.
Pelgrimsboekje, 1965.
Pelgrimsboekje, Wittern 1971,15-16.
Men sloot hiermee aan bij een centraal thema in Noveenboekje. Bidden met Gerardus, Wittem 1970 en bij de missie-projecten in De Sint Gerardusklok.
Pelgrimage naar Wittem, Wittem 1986,18-19.
Pelgrimage naar Wittem, 12-13.
Pelgrimage naar Wittem, 13 ("in mensen van groot geloof en daadkracht") en 23
("groot gelovige in de ogen van God").
Zie bv. Liturgisch Woordenboek, s.v. Uitstelling, kk.2738-2740; O.ter Reegen, De
Sacramentsprocessie, Nijmegen 1956; E.Schillebeeckx, De aanbidding van het
Allerheiligste, in: Analecta Utrecht 35(1962)49-56; Instructie de culto mysterii
eucharistici, Rome 1967, in: AAS 59( 1967)539-573; J.de Wit, Bidden door de eeu
wen heen. Achtergronden en ontwikkelingen van gebedspraktijken in de loop der
tijden, Hilversum 1988,27-29.
Zie noot 22 van dit hoofdstuk.
Zie bv. Brinkman, Man naar Gods Hart, 280-295 (gebeden tijdens het Lof en bij
een bezoek aan 't Allerheiligste); W.Bünnemeyer (vertaling), HAtfonsus Maria
de Liguori, Bezoeken bij het Allerheiligste Sacrament, de allerzaligste Maagd en
StJozef, imprimatur 1934, Den Bosch (derde druk).
Zie bv. Manders, Metabletics of a Sacrament; Manders, Van allerheiligste naar
eucharistie.
Zie noot 44. Verder ook: Wegman, Geschiedenis van de christelijke eredienst, 174175; P.Browe, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter, München 1933; De
gelovige Thomas. Beschouwingen over de hymne Sacris Sollemniis van Thomas
van Aquino, Baam 1986 (= AnnTh 74-2).
Zie noot 2 van dit hoofdstuk.
Pelgrimsboekje, Wittem 1953,23-32.
Naar haar structuur is de litanie een (gezongen) gebed voor een groep met afwisseling van een korte oproep en herhaald antwoord. Ze draagt hoofdzakelijk het karakter van een smeekbede. In de oproepen noemt men kwalificaties die de betekenis
aangeven van de aangeroepen persoon ten bate van de mensen die de smeekbede
verrichten. Het is een zeer oude liturgische gebedsvorm, die nauw samenhangt met
gebruik tijdens een processie. In de zestiende tot en met de negentiende eeuw werden veel litanieën opgesteld tot heiligen en bepaalde voorstellingen van Christus
en Maria.
Zie bv. Liturgisch Woordenboek, s.v. Litaniac maiores (k.1551), litaniae minores
(к. 1553 ), litania tema (к. 1563), litania Lauretanae (к. 1564); Wegman, Geschiedenis
van de christelijke eredienst, s.v. litanie, litanie van alle heiligen, Maria-litanie,
Loreto-litanie; J Jungmann, De Eredienst van de katholieke kerk tegen de achter
grond van haar geschiedenis verklaard, Roermond/Maaseik 1957, s.v. litanie, litania
maior, litaniae minores; A Adam, Rierger, Pastoralliturgisches Handlexikon,
Freiburg/Basel/Wien 1980, s.v. Litanei.
G.van Laak,Novene-Boekje van denH.Gerardus-Majella, Overdinkel 1920 (pagi
na's niet genummerd).
Boomaars, Korte Novene, Gebeden en Litanie, 1893,20-22.
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Deze titel ontleende men wellicht aan E.Saint-Omèr, Le Thaumaturge du XVIIIe
siècle ou la vie, les vertus et les miracles du Bienheureux Girard Majella, Brugge
1892. Diverse uitgaven van het noveenboekje te Wittern droegen de omschrijving
"grooten wonderdoener" als ondertitel.
Zk noot S3.
Пшра, Korte Novene, Gulpen 1923 (2e druk), 22-24.
Croonen, Redder in de Nood, Gulpen 1935,76-78.
Brinkman, Man naar Gods hart, imprimatur 1941 (4e druk), 89-91.
Noveenboekje ter ere van de grote wonderdoener de H.Gerardus Majella door een
pater Redemptorist,Wmemz.y 12e opnieuw bewerkte druk, 44-47.De samensteller
van deze uitgave is vermoelijk WAandag. Het boekje is in 1949 gedrukt, getuige
een vermelding in Kroniek Gerardos, 138: mei 1949 Alberts levert 12e druk van
het noveenboekje.
Pelgrimsboekje, Wittern 1953,21-22.
Pelgrimsboekje, Wittern 1965,27-29.
We gebruiken de term "celibaat'' ondanks het feit dat deze in de litanietekst niet
wordt gehanteerd. We willen er ook bij aantekenen, dat onder meer in kringen van
redemptoristen opvattingen leefden omtrent een ruimer verstaan van het ongehuwd
leven omwille van het Koninkrijk Gods in verbinding met de keuze van religieus
leven.
NσveenЪoek}e.BШenπшGerardus,Ψitteml970.2&-29;Pelgrimsboelдe,Wtttem
1971, 21-23.
Pelgrimage naar Wittern, 22-24.
Pelgrimsboekje, Wittem 1953,12-21.
Pelgrimsboekje, 1953,12.
Pelgrimsboekje, 1953,13.
Pelgrimsboekje, 1953.
Pelgrimsboekje, 1953,14-17.
Pelgrimsboekje, 1953,17.
Pelgrimsboekje, 1953,18.
Pelgrimsboekje, 1953,18-19.
Pelgrimsboekje, 1953,20.
Pelgrimsboekje, 1953, 20-21.
Pelgrimsboekje, 1953,21-23.
Het valt bij een waarderende lezing op dat deze gebeden niet open zijn in hun vraag
om hulp, maar dat ze een welbepaald effect aangeven en beogen. Men weet wat
men wil vragen en men doet dit vaak. In deze vorm van gebeden legt men gelovigen
minstens normatieve opvattingen in de mond. In de gebedsvraag klinkt door hoe
iets eigenlijk moet zijn. Meisjes moeten kuis zijn, moeders moeten liefdevol zijn,
vaders hebben zorgen, kinderen moeten hun onschuld bewaren en behoed worden,
priesters zijn heilig en ijverig, religieuzen doen een offer door deze levensstaat te
kiezen, in gezinnen moet vrede heersen, zondaars moeten biechten, etc.
Bv. uit genezmgsverhalen, Marteus 25,31 e.V., Johannes 15,15.
Pelgrimsboekje, Wittem 1965,29.
Pelgrimsboekje, Wittem 1971,18-21.
Men geeft in het boekje aan dat dit gebed als geheel van aanroepingen ook wordt
gebruikt bij de ziekenzegen in de kloostertuin.
Pelgrimage naar Wittem, Wittem 1986,20-22,24-26.
Evers, Modellen voor Gebedsdiensten, Wittem april 1985 (alleen voor intern ge
bruik).
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Samen in Lourdes. Pelgrimsboekje, Nederlandse vertaling en bewerking door Commissie Pelgrimsboekje, Montfortaanse Werken, Berg en Dal (oorspronkelijke uitgave: Ensemble à Lourdes, éditions Tardy, Frankrijk).
Tekst: H.Oosterhuis; melodie: R.Veelenturf. Zie de bespreking van dit gezang in
hoofdstuk 5.
J.Hullegie, Eén mogelijkheid voor begeleiding van een bedevaart, Wirrem 1987
(voor intern gebruik).
Van Dein, Miniaturen. Men doet de suggestie om fragmenten uit dit boek als lezing
te gebruiken. Als voorbeelden geeft men fragmenten van bladzijden 36,72-74.
God wordt vooral voorgesteld als liefdevol nabije Vader, die met name kenbaar
is in Jezus, maar die ook in mensen wil worden herkend. God is symbool van de
diepste menselijke waarden en bevordert de uitgroei daarvan. Jezus is enerzijds op
een statische manier voorgesteld in de sacramentele aanwezigheid in de eucharistische species. Anderzijds leggen de voorgestelde lezingen en gebeden nadruk op
zijn heilzame en dynamische aanwezigheid en op zijn exclusieve middelaarschap.
In de gebeden komt Gerardus naar voren als groot gelovige en als een persoon wiens
gebedssteun is gewenst. Mens en wereld worden met name naar hun zwakte en
noden geschetst Goddelijke hulp vraagt men vooral als steun om door eigen menselijke inzet verbeteringen aan te brengen in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan en hoe ze leven. De eigen verantwoordelijkheid wordt onderstreept door gebruik van opdrachtvormen in de gebedsintenties. Sociale normen worden gerelateerd
aan de mate waarin ze menselijk geluk bevorderen. Termen als "Gods plan", "natuurlijke orde" en "leer van de kerk" komen niet voor.
Brinkman, Parochie-missie. Gebeden en liederen voor geestelijke oefeningen in
de parochie, 13e druk, 176-179 ("Gebed voor kinderzegening").
Nationale Raad voor de Liturgie, Zegeningen uit het Romeins Rituaal. Een Studie-uitgave, in de serie Pastorale Handreikingen, samenstelling, bewerking en vertaling door J.Hermans, NRL1986, gebaseerd op de in 1984 verschenen editio typica
van het vernieuwde Rituale.
Vgl. Hiúicgic.EénmogelijkheidvoorbegeleidingvaneenbedevaartiKcmtde "Zegening van voorwerpen van Godsvrucht" en de "Zegening van Pelgrims" op (uit
NRL-uitgave, 56 en 67).
We hebben materiaal mogen inzien dat door pater E.Michielsen te Wittern is gebruikt in het kader van de kinderzegening.
Dit model werd onder meer te Wittern gebruikt door pater J.Hafmans.
In de materialen tot omstreeks 1980 komen we geen uitleg van de betekenissen van
zegeningen tegen. De nadruk ligt op de smekende en onheil bezwerende functies.
Hoewel zegeningen vaak collectief gebeuren, is er niet altijd sprake van een gemeenschappelijke viering. Zegeningen worden veelal voor of na een viering gegeven en minder tijdens een viering. De kinderzegen vormt hier omstreeks 1980-1985
een uitzondering op, als het gebruikelijk wordt een gezamenlijke viering te houden,
waarbinnen ditritueelplaatsvindt. Deze zegening wordt expliciet met de doop verbonden. De ziekenzegen verbindt men niet met het sacrament van zieken. Dit laatste
wordt veelal verstaan als voorbereiding op het sterven, terwijl de ziekenzegen juist
in het teken van genezing en aanvaarding staat. De collectieve zegening van voorwerpen blijft vaak beperkt tot een gebed, waarin op een negatieve wijze ("God keurt
het niet af, dat...") het recht van deze zegening wordt aangegeven, waarbij men
voortbouwt op tridentijnse formuleringen. Als positieve betekenis geeft men de
verwijzing van de voorwerpen naar bescherming vanwege God en Zijn heiligen.
Het zegengebaar krijgt bij dit collectief ritueel weinig aandacht. De aandacht is
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tevens verschoven van de voorwerpen zelf naar de mensen die voorwerpen kopen,
gebruiken of aan anderen geven. De praktijk van zegeningen illustreert de grote
waarde die hieraan wordt toegekend door bezoekers.
Vgl. Programmaboekje 9e Oost Nederlandse Bedevaart naar Wittern, zondag 3juli
1949, in Correspondentie Oost- Nederland, archief van de administratie; Vijfde
UtrectoseBedevaart,zondag29meil949,ZesdeUtrechtseBedevaart,opdezondagen 18 juni en 9 juli 1950, Correspondentie Utrecht (dhr Sine), archief van de administratie; Programma der Bedevaart van Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Huybergen, Heerle, Wouw, Zegge, zondag 24 juli 1949, Correspondentie Roosendaal,
archief van de administratie.
Zo bv. 9e Oost Nederlandse Bedevaart. "Van Venlo naar Roermond: Lied no.7 Rozenhoedje ter ere van O.L.Vrouw in 't Zand en stille gebeden; (...) Van Sittard
tot Meersen: Rozenhoedje en Lied: Maria te minnen". Vijfde Utrechtse Bedevaart
vermeldt voor de terugreis: "Bij het passeren van Maastricht bidden wij een tientje
der Rozenkrans voor de bekering van de heidenen en zingen het lied: O Sterre der
Zee; Bij het passeren van Sittard bidden wij een tientje der Rozenkrans voor Kardinaal Mindszenty en zijn medegevangenen, en zingen het lied: Knielt, christenschaar". Programma Roosendaal 1949 vermeldt voor de heenreis: "Bij 't passeren
van Roermond zingen we ter ere van OX.Vrouw in 't Zand lied no.6. Na Sittard
2 tientjes voor onze jongens in Indie; Te Maastricht zingen we ter ere van de Sterre
der Zee lied no.7".
Pelgrimsboekje, Wittern 1953, 3-4.
Zie met betrekking tot psalm 120 en de pelgrimage naar Jerusalem: KWaaijman,
Psalmen 120-134. Verklaring van een bijbelgedeelte. Kampen 1978; K.Seybold,
Die Wallfahrtspsalmen. Studien zur Entstehungsgeschichte von Psalm 120 · 134,
= Biblisch Theologische Studien 3, Neukirchen 1978; R.Leconte, Le pèlerinage à
Jerusalem, in: Lumière et Vie 15/79(1966)35-48.
H.Oosterhuis, Bid om vrede, Bilthoven (Utrecht 1986,8e druk, 40-43).
Pelgrimage naar Wittern, Wittern 1986,1-6.
Pelgrimage naar Wittern, S.
Zilveren Oost-Nederlandse Bedevaart naar Wittern ter ere van de H. Gerardus (bisschoppelijk goedgekeurd), op zondag 13 juni 1965 voor de Zuidelijke afdelingen
en zondag 27juni 1965 voor de Noordelijke afdelingen, Correspondentie Oost-Nederland, archief van de administratie.
Zie de gegevens daarover in Eycisjiedevaart en zang.
Meerdere preken van pater Bernard Hafkenscheid zijn letterlijk opgenomen in
J-Backers, Handboek voor het tweede Noviciaat, Gulpen z.j., 3 delen. Van veel
latere datum zijn de meditaties uitgesproken door G.Mathot, die zijn gebundeld en
uitgegeven.
Volgens Rogier, Katholieke herleving, 213 is de invloed van Bernard Hafkenscheid
"hoorbaar" aanwezig gebleven tot in de twintigste eeuw: "Voor de Nederlandse
Redemptoristen is Bernard Hafkenscheid dit type geweest en een eeuwlang gebleven. Te Wittern werden de levieten naar zijn beeld en gelijkenis gevormd, dus in
een uniformiteit, die niet alleen bouw en inhoud der preken stereotypeerde, maar
ook woordenkeus, dictie, mimiek, stemtechniek, stembuiging en zelfs stemkleur.
Tot een heel eind in de twintigste eeuw heen aldus Pater Bernard in zijn orde voortbestaan: eerst in de laatste decennia heen een jongere generatie zich van het al te
nadrukkelijke van deze epigonencultus bevrijd."
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Voorzover ons bekend beschikken de afzonderlijke kloosterarchieven van de redemptoristen en het provinciaal archief niet over geordende preekcollecties. Bij de
persoonlijke documenten van diverse paters zijn soms preekschetsen bewaard. We
hebben hier geen omvangrijk onderzoek naar ingesteld. Te Wittern hebben we van
enkele paters materiaal ter inzage gekregen. Het gaat daarbij om de volgende materialen:
J. WETZELS: StGerardus en Cápesele (toespraak gehouden in Caposcle voor Nederlandse pelgrims); StGerardus en O.L.Vrouw; Feestpreek 16 oktober 1971;
Preeknotitie "Gerardos' leven overdenkend"; Bij StRosa (Caposele-reis); St.Gerardus-Christen; Welkomswoord 16 oktober 1972; Welkom, mei 1973; Man van gebed,
juni 1973; Welkom (Mis- offer), 1974; Preekje voor oktaafdagen, Gerardus als apostel van de Meester, 1975; Gerardus vond Maria, mei 1976; Gerardus, altijd biddend,
oktober 1976; Welkom en dankwoord, 16 oktober 1977; Welkom "smeken, vragen,
met geloof, met volharding, met overgave", oktober 1978; Dankwoord Bedevaart
Tilburg e.o., 10 juni 1979; Dankwoord Midden- Limburg bedevaart, 8 augustus
1979; "Het lijden en Sint Gerardus", september 1979; "Gods volk, samen bidden,
offeren, geloven en extra steun aan elkaar", 16 oktober 1980; "St.Gerardus koploper", april 1982; 40e treinbedevaartMidden-Limburg, "woordje in de trein", september 1982; "Bidden met geloof'Juni 1983; welkomswoord, augustus 1984; preeknotitie voor de donderdag in het octaaf, oktober 1984.
EAflCHTELSEN: Gerarduspreken: 20 mei 1979,14 oktober 1979,22 juni 1980,
10 augustus 1980,16 oktober 1980,11 oktober 1981,6 juni 1982,1 augustus 1982,
16 oktober 1982,26 juni 1983 (schets), 7 augustus 1983,21 augustus 1983,23 oktober 1983,27 mei 1984,24 juni 1984,8 juli 1984,14 oktober 1984,2 juni 1985,23
juni 1985, 18 augustus 1985, 8 september 1985, 25 mei 1986, seizoen 1987,
octaaf-zondagen 1988,23 oktober 1988, octaafdagen 1988. J.HAFMANS: bedevaartpreek 1986 (schema ter uitwisseling), bedevaartpreek 1987 (schema ter uitwisseling); J.HULLEGIE: preekschets 8 mei 1984, preekschets 6 mei 1984.
In de rubriek "kroniek" van het periodiek wordt sinds 1938 enige informatie geboden over bezoekende groepen. In enkele gevallen vermeldt men ook de naam van
de predikant. Uiterst zelden maakt men gewag van de thematiek van de prediking.
Summiere informatie over de prediking is tevens te vinden in Kroniek Gerardus.
In 1984 ontvingen we van pater Fr.Hafkemeijer, geestelijk begeleider van een georganiseerde bedevaaitgroep van Oost-Nederland een map met gebedsintenties, die
door de deelnemers zelfwaren geschreven. Deze intenties werden verwerkt in een
gebedsviering te Wittern.
De notities zijn gebundeld en toegevoegd aan de Jaarverslagen van Boekwinkel
De Wegwijzer, 1983-1990.
We hebben geen omvangrijk kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de
gebedsintenties (en de formuleringen daarvan) in het periodiek. We baseren ons
op een globale kennisname die we hebben gekregen bij de inhoudelijke analyse van
het periodiek.
Vgl.bv.J.HuUegie,Wijlatenelkaarrüetindesteek,in:De5inrGerer<iujUo)fcl986,
92-94.
Zie bv. de wijze waarop dit materiaal wordt verwerkt door Post, Bedevaart zonder
grenzen. Zie in dit verband ook: S.Bonnet, Prières sécrètes des Français d'aujourd'hui, Paris 1976.
Vgl. Hollanders, Intenties in de originele formuleringen, in: Jaarverslag 1990Boekwinkel De Wegwijzer, samenstelling A.Corsius, Heerlen/Wittem, 1991,7.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 289-291.
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Wc ontlenen deze voorbeelden aanpiugiaiiima-boekjes van deze bedevaartgroepen,
bewaard in de Correspondentiemappen, archief van de administratie.
De gegevens in het periodiek zijn met name sinds 1965 uitgebreider, hoewel ook
dan meestal niets wordt vermeld over preekthematieken.
Vgl. Evers, Historisch Repertorium, 269; Liber Laborum Ministerii Interni, Π,
104-105.
y$.Evctt,HtàorischRepertorium,Z74;UfcrLaborumMinìsteriiInterm,U., 171.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1935,226.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1935,226.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1935,226.
We hebben geen preekschetsen van zijn hand geraadpleegd. Voor zover ons bekend
zijn er in de persoonlijke documentatie van J. van Liempd in het provinciaal archief
te Roosendaal geen Gerarduspreken bewaard.
Zie hoofdstuk 2, noot 72.
Zie noot 106 van dit hoofdstuk.
Nabben, Een dode die leeft.
Zie bv. M .Krinkels, Fragment uit Gerarduspreek, ín: De Sint Gerardusklok oktober
1973, binnenflap; H.Helmer, Sally Finch, in: De Sint Gerardusklok 1973, 37-38;
F.Hafkemeijer, Sint Gerardus overal, in: De Sint Gerardusklok 1978,13-15; M.Krinkels, Jij hebt iets van God. Een preek voor Sint Gerardus, in: De Sint Gerardusklok
1979,190-191.
Zie noot 106 van dit hoofdstuk.
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Zie Algemene inleiding.
JJlaagh, Orgelbegeleiding bij Lof- en Smeeklied tot denZal. CMHofbauer, lithografie Wittem Januari 1888, in: muziekbibliotheekredemptoristenklooster Wittern
bij de collectie Haagh.
J.Haagh, Begeleiding van hetHofbauerlied, Amsterdam 10 mei 1909, in: muzkkbibliotheek Wittem collectie Haagh.
Zie ook Evers, Bedevaart en zang, met name 118-121.
J.Haagh, Vili liederen ter eere van den H.Gerardus Majella op kerkelijke volksmelodieën, Amsterdam/' s-Hertogenbosch 1913.
Vgl. Kroniek Gerardos, 9.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1925,250-251.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1926,149-151.
Vgl. H.Gerardus Majella. Leidsman op onzen pelgrimstocht, Overdinkel 1927,
166-168.
Vgl. Handboekje der Aartsbroederschap van de Heilige Familie, 's-Hertogenbosch
1941,21e druk, 275-277.
Vgl. Brinkman, H.Gerardus. Man naar Gods hart, 369-370.
Zie Handboekje HFamlie, nr.84 voor tekst en melodie van "Groóte Jozef, zoon
van David".
Vgl. M.van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje voor de bedevaart van Den Bosch en
omstreken naar het Sint Gerardusheiligdom van Wittem, 's-Hertogenbosch 1950,
tweede uitgave, 6-7. Hierbij staat de vermelding "Dit lied wordt in de St. Jozefskerk
te 's-Hertogenbosch elke Maandag gezongen na het Lof onder de verering van de
relekwie".
Handboekje H.Familie, nr.84.
Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen, Amsterdam 1911, vijfde vermeerderde
en verbeterde druk, nr.118.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje 1926,149-151.
Vgl. Het Sint Gerardusklokje, 149.
In het Pelgrimsboekje, 1953 drukte men het Lof- en Smeeklied niet meer af. Het
Feestlied is sindsdien echter in het repertoire gebleven.
A.Grijpink, Met Gerardus tot Jesus. Godvruchtige oefeningen bij het bezoek aan
Gerardusheiligdommen, Gulpen 1934,40-41.
Deze versie staat afgedrukt in de verschillende kleine liedbundeltjes St.Gerardus-Heiligdom te Wittem. Gezangen onder het lof en de processie, Wittem ±19461949.
Op 20 juni 1871 vond een paushuldiging plaats in Amsterdam en in het Concertgebouw werd de Piuscantate uitgevoerd De volgende dag vond de Parkmeeting plaats,
waar o.a. Schaepman het woord voerde. Tijdens deze manifestaties drukte katholiek
Nederland zijn verbondenheid met paus Pius К uit De Piuscantate schreef Schaep
man speciaal voor dit paus-feest. De tekst kwam grotendeels tot stand in de pastorie
te Lathum bij Velp. De componist J.Verhulst logeerde daar toen ook. Schaepman
betitelde de verzen als "spoedwerk". Zie J.van Wely O.P., Schaepman. Levensver
haal, Bussum 1952, met name 107w. en 152 w . Zie verder ook: L.Rogier, N.de
Rooy, In Vrijheid herboren, 's-Gravenhage 1953,264; Kat, Geschiedenis van de
kerkmuziek, mn. 190w.; H .Kolkman, Mgr dr H J. A.M. Schaepman, in: Het KathoUekNederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het Eerste Eeuwfeest onzer
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decomponisi J. Verhulst, zie: E.Kecsa, Een eeuw Nederlandse muziek, Amsterdam
1950.
Deze melodie wem o.a. gebruikt voor het lied "Tot U, o heilige Clemens" (Clemens
Hofbaner), vgl. Handboekje HFamilie, пг.91 ; "Pauslied Hoort daavrend tot de wol
ken. Protesthymne", vgl. Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen,at.i4; "Ons
beevaartslied", vgl. Van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje, 4-5.
\&. De Sint Gerardusklok 1965,65; Pelgrimsboekje, Wittern 1965,38-39; zie ook
Even, Bedevaart en zang, mn. 121-123.
Vgl. Catalogus rr.ff. clericorum studentium, kloosterarchief Wittern (bijgewerkt
tot in 1976).
Mondelinge informatie van drs A.Meijer.
Het is mogelijk dat men niet de beschikking had over nieuwe melodieën en daarom
de praktijk van contrafactuur bezigde. Meer voor de hand liggend is echter dat men
bewust bekende oude melodieën handhaafde. Men kan daarvoor pedagogische redenen gehad hebben. Een nieuwe tekst vond immers sneller ingang samen met een
gekende melodie. Men ging in 1965 niet over tot het in zijn totaliteit vernieuwen
van het repertoire, maar tot vervanging van enkele liedteksten met behoud van de
reeds gebruikte melodie. In het geval van de gezangen "Sint Gerardus Jesus minnaar" en "Lied van Gods goedheid en Sint Gerardus" is deze werkwijze duidelijk
te constateren.
De tekst "Lieve Moeder van de Heer" is van mgr P.van der Ploeg, vgl. Kronenburg,
Maria's Heerlijkheid, Ш, 496; A.Vemooij, O Kevclaerl O Heyligh Landt Ι (П),
hu Gregoriusblad 117(1993)37-41. Wat de melodie betreft zie de achtergrondin
formatie bij Gezang 444 in Compendium bij de 491 Gezangen uit het Liedboek,
kk.1006-1007.
Vgl. Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen, τα. 115, blz.207-208; Haagh, VIII
liederen, nil; Programmaboekje bedevaart Roosendaal e.o. 1948,12 (twee couplet
ten); Van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje, 12.
Vgl. Handboekje Η Familie, nr.60, blz.215-217. Hier staan de initialen "J.H." ver
meld, hetgeen duidt op J .Haagh als componist. In Ons Pelgrimsboekje bedoelde
men met de melodieverwijzing waarschijnlijk het Marialied "Een lied van U, een
lied voor U".
In het archief van de administratie is een exemplaar van dit pamfletbriefje " 18931943 Jubellied ter cere van S.Gerardus". Dit lied werd speciaal gedicht voor de
viering van het triduüm bij gelegenheid van de herdenking van de vijftigjarige zaligverklaring van Gerardus.
A.Hamers, Psaberke. 105 Geestelijke liederen voor kerk, school en huisgezin, Tilburg 1928 vierde druk, nr.74, blz.85-86. Zie ook Vemooij, Het rooms-katholieke
devotielied, 105-115.
Zie Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen, nr.80 voor het gezang "U o rozenkrans". Haagh, VIII liederen, nr.VI bevat de tekst "O Gerardus, zie wij knielen".
Van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje, 15 vermeldt dezelfde tekst. Zie Bogaerts, Gezangen, nr.64 voor het gezang "O Gij schone die de krone".
Vgl. Van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje, 14-15. Zie Bogaerts, Gezangen.m.lO voor
het gezang "HJozef, trouwe hoeder".
Haagh bundelde in 1913 acht GerardusUedeien met iTielodieën van zijn hand I. Aan
Úeen lied, tot U een bee; П. Aan U, Gerardus Majella; Ш. Gerardus, Jezus' vriend;
Г . O Gerardus, vriend van Jezus; V. O had ik duizend levens; VI. O Gerardus, zie
wij knielen; П. O Gerardus hoog verheven; Ш. Zie Gerardus uit den hoogen.

(33)

(36)

(37)
(38)
(39)
(40)

Uit deze collectie troffen we er drie aan in het gezamenlijke repertoire te Wittem.
Van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje biedt een ruime collectie. Drie Gerardusliederen
tijdens de reis (Ons beëvaaitslied, mei. Aan U o koning der eeuwen; StGerardus,
Jesus minnaar, mei. Lieve Moeder van den Heer, O Gerardus, vriend van Jezus =
Lof- en Smeeklied), vijf gezangen voor het Gerarduslof op maandag in de St Jozefkerk te 's-Hertogenbosch (Aan U een lied, aan U een bee; O had ik duizend levens;
O Gerardus, zie wij knielen; O Gerardus, vuur 'ge minnaar; O Gerardus hoog verheven). We zien hier zes van de acht teksten uit de collectie van Haagh. In Het Sint
Gerardusklokje 1929,185-186 drukte men een liedtekst af die men in verband bracht
met de heiligverklaring in 1904. De beginregel luidt: "In 't zwart habijt, waarlangs
een krans van rozen". Deze tekst staat ook in Geestelijke liederen welke in de Kapel
van Onze Lieve Vrouw in ' t Zand worden gezongen (Roermond, z.j.), nu met de titel
"Lofzang ter eere van den Zalige Gerardus Majella". Daaruit blijkt dat de tekst vóór
de heiligverklaring is gemaakt bi het repertoire te Wittem is deze tekst niet gebruikt.
In R.Ghesquière, Honderd Geestelijke Liederen. De godvruchtige zanger, Π, Halle
1926 zesde druk, staat onder nr.86 de tekst "Zie Gerardus uit den hoogen". Deze
tekst kwam ook voor in de collectie van Haagh. Voor gebruik in Paramaribo toon
zette broeder Anselmus (Cari Bonten) in 1918 het gezang "Nu straalt Gij in den glans
des hemels" voor solozang en in 1924 "Lofzang ter cere van den H.Gerardus" (tek
stueel verwant aan "Zie Gerardus uit den hoogen"). Beide gezangen zijn niet in Wit
tem gebruikt. Tekst en melodienotatie in muziekarchief Wittem, collectie Anselmus.
Wat Wittem betreft valt op, dat men gaandeweg alleen Gerardusteksten op bestaande
melodieën zingt (contrafactuur). Die gezangen die een eigen melodie hadden, kregen
ofwel een andere melodie ofwel werden niet in het repertoire opgenomen.
Vgl. Van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje, 4-5. De laatste strofe van "Ons beévaartslied" luidt "Gerardus, wil ook zeegnen/ de priesters en de Kerk/ en Christus ' Plaatsbekleder/geheel het Missiewerk!/Gerardus, wil ook zeegnen/ ons dierbaar Vaderland,/ verwerf ons vree en voorspoed/ een ware liefdesband!".
Zie bij voorbeeld Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 25,110; Bogaerts,
Onze toonkunstenaars, in: Kronenburg, Maria's Heerlijkheid in Nederland, Ш,
450-502; Sicking.tf«katholieke kerkelijke volblied; Van Sciaik,Liturgie en kerk
muziek; Fleckenstein, Marienverehrung in der Musik, H JCöster, Die marianische
Spiritualität religiöser Gruppierungen, in: Beinen, Petri, Handbuch der Marienkunde, 440-505; АЛІауег, Die Stellung der Liturgie von der Zeit der Romantik bis zur
Jahrhundertwende, in: JbLw 1953,1-77;K.Kuppers, Marienfrömmigkeit zwischen
Barock und Industriezeitalter. Untersuchungen zur Geschichte und Feier der Maiandacht in Deutschland und im deutschen Sprachgebiet, StOttflien 1987; Van Laarhoven. De Kerk 1770-1970,253,261.
Vgl. Handboekje НТатіИе.шШ
Bogaerts, Gezangen voorde broederschap van Onze Lieve Vrouw vanAlrijddurende
Bijstand en den HAlphonsus, Amsterdam 1888,31-32.
Bogatrts,GezangenonzerBroederschappen,Ainsteiàmi(l%90)l91lviifd£àTak,
112.
Canon of Eenheidsbundel van kerkelijke liederen, samengesteld in opdracht van
de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging Tilburg (Bergmans), Hilversum
(Gooi&Sticht), Utrecht (Van Rossum) 1935. "Wij groeten U, o koningin" staat hierin als nr.20. Zie voor deze bundel ook Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied,
126-137.
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Vgl. Fleckenstein, Marienverehrung in der Musik, 655; Van Laarhoven, Een lied
om barmhartigheid, in: Beeld van Genade, Hilversum 1979,241-251; Gotteslob.
Katholisches Gebet-und Gesangbuch. Ausgabefurdiis Erzbistum Freiburg mit dem
gemeinsamen Eigenteilfür die Diözesen Freiburg und Rottenburg, Freiburg 1975,
nr.573.
Gezangen voor Liturgie, Hilversum 1984, nr.555.
Gotteslob nr.573 (út noot 41 ).
Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied en Sicking, Het katholieke kerkelijke
volkslied geven hiervan meerdere voorbeelden.
Men gebruikte waarschijnlijk meer Marialiederen dan de acht Nederlandse en drie
Latijnse die zijn afgedrukt in het repertoire voor de Gerardusdevotie.
Zie Gotteslob, nr. 594.
Zie o.a. Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 83.
Vgl. F. van der Meer, Lofzangen der Latijnse kerk, Utrecht/Antwerpen 1970,276277; C.van Andel, Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied, 's-Gravenhage 1982,41-42.
Van Grinsven, Ons Pelgrimsboekje, 12.
Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen, nr. 123.
Handboekje H.Familie, nr.60.
Hamers, Psalterke, nr.74; Canon ofEenheidsbundel, nr. 15 (melodie van Hamers),
nr.16 (melodie van Van Schaik).
Parochiebundel. Mis- en Lofgezangen voor het volk, uitgave B, Hilversum 1938,
nrs.75 en 76. Zie ook Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 142.
Hamers, Psalterke, nr.75; Canon of Eenheidsbundel, nr. 19.
Zie bv. H.Schäfer, De Madonna op de Esquilijn. Geschiedenis van de schilderij
der Moeder van Altijddurende Bijstand, vereerd in de StAtfonsuskerk te Rome,
Heerlen 1952; Juan M.Lasso de la Vega, superior generalis CssR, brief aan "alle
Hogere Oversten en Konfraters CssR", 1 januari 1991, Gen. 494/87 over de herdenking van het feit dat paus Pius IX 125 jaar geleden de ikoon van de Moeder van
Altijddurende Bijstand aan de redemptoristen toevertrouwde (bijlage bij Ter Informatie, nr.40,februari1991; F.Ferrero, bibliografie met betrekking tot de verering
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, in: SH 38(1990)455-502.
Brinkman, H.Gerardus Majella. Man naar Gods Hart, 368-369; WJonckbloedt
(samenstelling), Onze Boete-tijd. Handleiding voor de dagen der HMissie, 's-Hertogenbosch 1936, tweede druk, 20-21; Brinkman, Parochie-Retraiten. Gebeden en
liederen, Nijmegen 1939 zesde druk, 197,negende druk 1946,205-206; Brinkman,
Parochie- missie. Gebeden en liederen voor geestelijke oefeningen in de parochie
(opnieuw herzien door de paters redemptoristen), z.p., z.j. 13e druk, 217; Gebeden
en Gezangentijdensde Missie, Nijmegen 1957,41.
Handboekje HFamilie, nr.55.
Zie Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 76-79; Bogaerts, Onze toonkunstenaars, 496; P.van der Ploeg, iru De Katholiek 101, 1892,43-49; B.Vergroesen,
Marialiederen, in: De Katholiek 93,1888,353-363.
Zie Compendium bij Gezang 444, kk.1006-1007.
Het bundeltje St.Gerardus-Heiligdom te Wittern. Gezangen onder het lofen de processie, Wittem ± 1948, bevattende dertien gezangen, biedt als nr. 10 de tekst van het
Magnificat met een verdeling van voor- en nazang.
Vgl. Pelgrimsboekje, Wittem 1961,23. Het gezang is in kleine letter gedrukt en
maakt de indruk tussen het bestaande repertoire te zijn gevoegd.
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HetgezangA/maÄedeff^wriiffiafergebraiktementijdensdeAdventcnKersttijd.
Dit verklaart waarom het niet is afgedrukt in hetrepertoirevoor de Gerardusdevotie.
Tussen einde oktober en mei kwamen er immers geen georganiseerde bedevaartgroepen naar Wittern.
De refreinregel "Moeder onbevlekt zdjt Gij!" uit het lied "Lieve Moeder van de
Heer" verwijst naar de Onbevlekte Ontvangenis. Bogaerts merkt in Onze toonkunstenaars, 496 het volgende op: ".. Jiet waren toch Marialiederen van wijlen Mgr van
der Ploeg. De liederen die deze zelfstandig dichtte, bezitten een eenvoud, een klassieke soberheid, een innigheid en opgewektheid, die nog steeds ten voorbeeld kunnen strekken. Onder deze alle noemen wij het meest gevierde: Lieve Moeder van
den Heer, op Maria's Onbevlekte Ontvangenis met het refrein: " 't Moet weerklinken
luid en blij: Moeder, onbevlekt zijt Gij!", gezongen op de wijs nagenoeg van het
Duitsche Grosser Gott, dich loben wir." De aandacht voor de Onbevlekte Ontvangenis was in Wittern nadrukkelijk aanwezig, genüge de collectie gedichten en gezangen gebundeld in Les Frères étudiants Rédemptoristes de Wittern avec leur Père
Préfet, à Marie Immaculée, Mois de Mai 1855 Wittern (manuscript, kloosterarchief
Wittern).
Vgl. L.Drewriiak,TTieologischeGlossenzuunserenMarienliedem,in:L/' 15(1965)28-40; A.Heinz, Marienlieder des 19 Jahrhunderts und ihre Liturgiefähigkeit, in:
Trierer TheolZschr. 97(1988)106-134.
Tijdens de oorlog was het studentenkoor niet op volle sterkte. Mede daarom zong
men eenvoudige gezangen, soms samen met de overige gelovigen. De waardering
van volkszang in het document Mediator Dei et hominum uit 1947 droeg wellicht
ook bij aan een verschuiving in de zangpraktijk te Wittern.
Het valt op dat we nog weinig Sacramentsgezangen aantreffen in bundels van Bogaerts uit de negentiende eeuw. De impulsen voor een eucharistische devotie zoals
die ondermeer werden gegeven in documenten van paus Pius X, werkten in de twintigste eeuw door in de productie van vele Sacramentsgezangen in landstaal.
We hebben het hier over de viering van het Lof in het kader van de Gerardusdevotie.
Het zondagslof voor de rectoraatsbewoners kende geen Gerardusgezang. Elementen
uit de Maria-devotie, zoals het rozenkransgebed, waren meestal wel aanwezig in
de viering van het Lof en met name in de maanden mei en oktober.
Canon ofEenheidsbundel.ta. 12 met de vermelding achterin dat de melodie uit 1660
stamt. Het gezang was overgenomen uit Het Gulden Wierookvat, zie Vemooij, Het
rooms-katholieke devotielied, 135.
Handboekje Hfamilie, nr.18, blz.138-139.
Vgl. Brinkman, Man naar Gods Hart, 329-333; Katechismus ofChristelijke Leer,
ten gebruikx van de Nederlandse bisdommen, voorgeschreven voor het Bisdom
Roermond door ZHE. mgrJPJAMoors, Roermond 1960,68 (vraag 257).
Vgl. Manders, Metabletics ofa Sacrament. Hij geeft aan hoe Alfonsus de Liguori
de sacramentele aanwezigheid van Christus in de eucharistische species verstond
als een aanbod van liefde en een mogelijkheid tot een intieme, persoonlijke relatie
van de gelovige met Christus. Het woord "zoet" duidt in verband met Jezus vaak
op de iedereen uitnodigende aanwezigheid in de eucharistische species. Zie voor
het Duitse equivalent "süss" als veelvuldig gebruikt woord in gezangen Sauer-Geppert, Sprache und Frömmigkeit im deutschen Kirchenlied. Zie ook DSAM, T.V,
1964, s.v. fruitio Dei, kk. 1546-1569.
Handboekje HIOmilie,r)i.2i,blL.l44\Anseimus(.CBonten) vermeldt inbetBegeleidingsboekje bij Lofliederen, muziekarchief Wittern, nr.15, blz.73 bij "gezangen
voor het Maria-Uur" het gezang "O Jezus zoet" en met potlood is daar ook de titel
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"O Liefde-God" bij ingevuld. De later toegevoegde inhoudsopgave van dit boekje
vermeldt ook deze combinatie. Het lied staat ook in Gezangen en Gebeden Rectoraat
StAtfonsus, Wittem 1953, nr.29.
Handboekje Hfamilie, nr.23, blz. 146-147. De tekst staat ook in Parochiebundel,
uitgave B, nr.58, blz.76. Dit laatste doet vermoeden dat de tekst niet door een redemptorist voor eigen uitgaven is gemaakt.
Vgl. Brinkman, Parochie-missie (13e druk), 216: tekst en melodienotatie van het
"Mïssielied" met de beginregel "Jezus, mijn Heer, door ons aan 't hout geslagen".
Canon o/Eenheidsbundel, nr.13; Parochiebundel, uitgave B, nr.61; De Parochiebundel voor de kerkprovincie van Nederland, Hilversum 1962, nr.161.
Zie Pelgrimsboekje, Wittem 1965,39-40.
Zie met betrekking tot bet thema liefde en wederliefde: Manders, Metabletics of
a Sacrament, Manders, De Liefde inde spiritualiteit vanSint Alfonsus, Brussel/Amsterdam 1947; Mandcis, Love in the spirituality of Saint Alphonsus, in: RRS, Rome
1988. vol.2,21-71.
Met name in het gezang "O liefde-God, wij knielen biddend neder" zijn verwijzingen naar Heilig Hart en Christus Koning te signaleren.
Canon of Eenheidsbundel, nr.22.
Gotteslob, nr.639 "Ein Haus voll Glorie" heeft dezelfde melodie als "U rozenkrans
bemin ik". Bij dit gezang staat aangegeven dat tekst en melodie van J.Mohr zijn,
met het jaartal 1876 als verwijzing naar een uitgave van Mohr's Psälterlein. Zit
ook HMusch (red.), MusikimGottesdienst,!, Regensburg 1983,375-508, speciaal
408.
In vergelijking met het liedgoed van verschillende andere bedevaartoorden valt op,
dat in het repertoire van de Gerardusdevotie weinig reisliederen zijn opgenomen.
Zie onder meer Sehroubek, D<JJ Wallfahrts- und Prozessionslied; Spaemarm, Wallfahrtslieder; verder ook Evers, Bedevaart en zang, en de daar aangehaalde literatuur
met betrekking tot bedevaartgezangen.
Vgl. Pelgrimsboekje, Wittem 1965,36. De tekst is van A.Meijer.
Vgl. Compendium bij Gezang 183, kk.459^63 en bij Paul Gerhardt, kk.l 177-1179;
H.Evta,De Matthäuspassion BWV244 van Johann Sebastian Bach, Heerlen 1979
(kandidaatsscriptie HTP), 38-40; J.Pelikan,Boc/i among the theologians; Philadelphia 1986,82-83.
Zie bv. Canon of Eenheidsbundel, nr.9.
Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen, nr.28. Bij de verantwoording van de
bronnen wordt "Dr.Schaepman" genoemd bij dit gezang.
Handboekje HIOmilU, nr.27 geeft dezelfde tekst als Bogaerts.
Hamers, Ρsalterke, nr.67 biedt een geheel verschillende tekst van vier strofen, maar
duidt wederom H.Schaepman als dichter aan. Zie ook Van Wely, Schaepman, 153.
Vgl. Pelgrimsboekje, Wittem 1953,12 en volgende.
Een belangrijk punt in deze is het gebruik van volkstaal in de liturgie. Het Concilie
stelt nieuwe eisen en biedt nieuwe mogelijkheden aan gezangen in de volkstaal in
de liturgie. Overigens waren er ook vóór het Concilie al aanzetten tot vernieuwing
van het gezangrepertoire. Zie bij voorbeeld Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 139-168; J.Gelineau, Chant et musique dans le culte chrétien. Paris 1962;
K.Fcllerer, Die Kirchenmusik nach dem П.Vatikanischen Konzil, іш Feilerer (red),
Geschichte der katholischen Kirchenmusik, П, Kassel/Basel/Tours/Londen 1976,
363-369; Ph.Hamoncourt, Neue Aufgaben der katholischen Kirchenmusik, in: Die
Kirchenmusik und das II.Vatikanische Konzil. Referate der Kirchenmusikwoche
in Graz, Graz 1965,51-75; H.Hucke, Kerkmuziek, in: Concilium 1(1965) nr.2,
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106-127; Hucke, Muzikale eisen bij de vernieuwing van de liturgie, in: Concilium
2( 1966) nr. 1,47-73 ; В .Kahmann, De kerkmuzikale situatie sinds Vaticanum Π, in:
TvL 57(1973)375-378; G JCock, Tussen altaar en oksaal. Strömingen in de kerkmuziek na Vaticanum Π, in: Gregoríusblad 106(1982)159-165,212-215.
VgL W.Lipphardt, Ueber die Begriffe: Kontrafakt, Parodie, Travestie, in: Jahrbuch
firUturgikundHymnologie 12(1967/68)104-111; J.de Wit, Contrafactuur, pro en
contra. Samenvatting van een doctoraalscriptie, in: Gregoríusblad 109(1985)214223
en 110(1986)105-110.
Zie ook Compendium bij Gezang 434, kk.982-983.
Vgl. W-Mudde, Het kerklied van Luthersen huize, muzikaal bezien, in: Compendium,57-120,speciaal61-62over Gezang 133 "Vom Himmel hoch" (tekst M.Luther).
Gezangen voor Liturgie, nr.429.
"Haec dies quam fecit Dominus", Psalm 118.
Vgl. BJtötting, Gregor von Nyssa's Wallfahrtskritik, in: Studia Patrìstica 5(1962)360-367; GReitti,Heiligenverehrung undWallfahrtswesen imSchrifttum vonReformatfon und toholischerRemuratfon,Vf \azba%l910-,Bitts,VeàidhtiRg,bcdevaart en religie. De positie van J-M.Sailer, in: Van Uden e.a., Bij Geloof, 39-54 (en
vooral ook noot 3 van deze bijdrage). Interessant in dit verband is de homilie die
pater M.Krinkels hield op 8 mei 1983 bij gelegenheid van de herdenking van het
250-jarig bestaan van kerk en klooster te Wittern. Hij gaat in op de spanning tussen
aanbidden in geest en waarheid en de noodzakelijke belichaming van geloven. Zie:
Wittern. Vindplaats van levend geloof, in: De Sint Gerardusklok 1983,97-99.
Vgl. Henau, Bedevaart als vorm van volksreligiositeit. Ben historisch-theologische
benadering, in: Van Uden e.a., Bij Geloof, 5-37, irai. 29-30; Henau, Aanzetten voor
een theologische waardering van de bedevaart, in: Van Uden, Pieper (red.). Bedevaart als volksreligieus ritueel, 37-46, mn.40.
Zie H.Oosterhuis, Zingen tegen de klippen op, in: A.den Besten e.a., Toonsoorten
van de Schrift. Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis, Hilversum
1983,50-59; Oostemuis, Twee ofdrie, voor en over kritische gemeenten. Nederlandse kerkgeschiedenis sinds bisschop Bekkers, Baam 1980,24-63. Zie over dit gezang
verder: Semanet, Een methode van semiotische analyse, in: Bijdragen. Tijdschrift
voor theologie en filosofie 40(1983)118-165; P.Claes, Theologische semiotiek:
Oostemuis en Semanet, in: Bijdragen 40(1983)166-171; B.Vervaeck, Alle regen
komt van boven. Een semantisch-praxiologische benadering van een religieuze
tekst, m: Bijdragen40(1983)172-193; A.Stock, Gottesfürchtige Andachtslieder aus
Amsterdam. Zur poetischen Theologie von Huub Oostemuis, in: Theologische
Quartalschrift 167(1987) nr.l, 45-55; H.Wegman, De liederen van Huub Oostemuis
over Jezus van Nazaret, in: 7 Г 19(1979)124-146; Compendium bij Gezang 487,
kk. 1114-1116; A.de Keyzer, Tussen de regels. Commentaar bijeen twintigtal litur
gische gezangen.Huvasam 1983,14-16. Zie in dit verband ook: H.Evers, Zo vrien
delijk en veilig als het licht. Analyse en theologisch commentaar, in: TvL 71(1987)370-380; De Keyzer, Iederetijdopnieuw. Commentaar bij 19 liturgische gezangen,
Hilversum 1984,12-14.
Hilversum 1966.
Utrecht 1968.
Randstadbundel 1979 vijfde druk, nr.369; Gezangen voor Liturgie,niA2\; Liedboek
voor de kerken (1973), nr.487.
Gezangen voor Liturgie, nrs. 570 en 473.
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Liedboek voor de kerken, psalm 119,64; Gezangen voor Liturgie, psalm 119-Π.
Vgl. Oosterhuis, Mensen voor dag en dauw, В aam 1976,31 en 62.
Vgl. De Sint Gerardusklok 1966,141-142. Men geeft hier tekst en uitleg van dit
gezang.
Vgl. Compendium bij Gezang 474, kk. 1089-1090.
Zie Oosterhuis, Zingen tegen de klippen op.
Vgl. Compendium bij Gezang 414, kk.938-939.
JPollmann,£>ru eigen volkslied, Amsterdam 1935; Pollmann, Ons nederlandsche
geestelijke volkslied, Bflthoven 1939; Pollmann, P.Tiggers, HetNederlandse Volkslied, 1945. Zie ook Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 96.
Gezangen voor Liturgie, nr.414. Deze soort titels gebruikte Oosterhuis met name
in de periode 1958-1965. Er schuilt een katechetische inslag in de omschrijvingen
"lied van/over...". A.Meijer te Wittem nam deze stijl over bij zijn liedteksten voor
het Pelgrimsboekje, Wittem 1965.
Vgl. Compendium bij Gezang 416, kk.940-941 en over Valerius, kk.1258-1259.
De Randstadbundel, nr.355 vermeldt deze titel wel. Zingt Jubilate. Gezangen en
gebeden voor de Eredienst, Brugge z.j. (1977), nr.420 laat deze titel achterwege.
Het is de melodie van de bekende Engelse traditional "Land of hope and glory".
Randstadbundel, nr.387.
Hilversum 1980 en volgende.
Randstadbundel,ta.307. OverdedichterMuus Jacobse zie Compendium, kk.l 1861194.
Vgl. Compendium bij Gezang 488 (a en b), kk.l 117-1118.
Liedboek voor de kerken. Gezang 488a. Deze versie staat ook in Randstadbundel,
ПГ.401.
Liedboek voor de kerken. Gezang 488b; Randstadbundel, nr.481; Gezangen voor
Liturgie, nr 567a.
Zie noot 112.
Randstadbundel, nr.352; Gezangen voor Liturgie, nr.444.
Vgl.B.Kahmarni,EenoudPmkstemed,in:Gre^oni«bifldl03(1979)118-121,186188. Volgens Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 135 is de Nederlandse
tekst van L-Michels.
Zie over deze wijze van beeldend spreken bijvoorbeeld S.Mcfague, Metaphorical
Theology. Models of God in Religious Language, London 1983; Hivers, Het is
de nacht die kansen biedt. Werkboekter ondersteuning van vernieuwendpastoraat,
Hilversum 1991.214-215.
Zie bijvoorbeeld de verzen "hoed het schip van Christus' kerk/ Stuur het tot aan
't zalig ende" uit het gezang "Geest die vuur en liefde zijt". Het beeld van de kerk
als schip is ondermeer ontleend aan Marcus 435-41 en 6,45- 52.
Vgl. Schriften van koordirigenten, kerkmuziek I-XVL 1903-1953, muziekarchief
Wittem.
Vgl. Schriften koordirigenten.
Doorgaans zong het koor een meerstemmig Tantum ergo, vgl. Schriften koordirigen
ten.
De Schriften van de koordirigenten informeren ons slechts over de zang van het
koor in bepaalde vieringen. Of men ook zong in andere vieringen en zo ja, wat en
hoe, kan uit deze bron niet worden beantwoord. Overigens is er in deze bron ook
een lacune in de gegevens over de periode 1919-1924.
Zk hoofdstuk 1, noot 154.
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yg\.Schriftenkoordirigenten,Xa(ímeil936-22mcil939).Opáefeesidagzong
het koor Pange lingua van Aiblinger tijdens de processie. Op de slotzondag van het
octaaf zong het koor O Memoriale van Qemcns non Papa en Pange lingua van
Haagh.
In Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen is een achttal vertalingen van Alfonsus'liederen opgenomen (nrs.27,41,50,54,56,61,71,135). Bogaerts schreef ook
Saint Alphonse musicien, et la réforme du chant sacri (ouvrage honoré d'une lettre
de son ém. L.M. Cardinal Parecchi, Paris z.j. ( 1899). In dit werk situeert hij Alphonsus als wegbereider van de latere restauratie van het gregoriaans. Diverse gezangen
van Alfonsus zijn verzameld in: A.di Coste (ed.), Le Melodie di S Alfonso M.de
Liguori, in alcuni suoi canti popolari e Duetto Tra Γ anima e Gesù Cristo, Roma
1932.
BroederAnselmuswasorganistte Wittern in de periode 1933-1946, vgl.Evers, Two
Redemptorist Composers of the Dutch province: brother Anselmus (Carl Bonten
1881-1946) and father Joannes Haagh (1857-1919), in: SH 35(1987)137-154. Het
muziekarchief te Wittern bewaart een grote collectie manuscripten van broeder
Anselmus ' composities, zie ook Evers, Inventaris van de composities van Anselmus,
Carl Bonten, Wittem 1985 manuscript.
Voor zover we hebben kunnen nagaan in de Schriften van koordirigenten werd pas
tijdens het Lof op de feestdag van Gerardus in 1942 voor de eerste maal een compositie (Tantum ergo) van A.Diepenbrock uitgevoerd. Voor het repertoire in de periode
1940-1947 zie de genoemde Schriften koordirigenten, ХШ-Х .
R.Ghesquière, Honderd geestelijke liederen. Godvruchtige zangeril, imprimatur
Mechelen 1926 en Godvruchtige zanger I, Heers (België) 1929 (vierde oplage). De
invloed van de pastoraalliturgische beweging is te bespeuren in het werk van Ghesquière. Hij vermeldt "gezangen onder de gelezene Mis".
J.Haas e.a., Laus Mariana, stenciluitgave 1 mei 1940 Wittem. Dh bundeltje bevat
de volgende gezangen: Maria Boodschap - J.Haas; Wees gegroet, o Moeder rein
- J.Haas; Immaculata - P.D.v.G.; O Keer dine ooghen - J.van Nuffcl; Er blonk een
Bloem aan gouden stam - J.Haas; Sterre der Zee - J.Haas; O Moeder Gods - J.Haas;
De ken een vaas, een gouden vat - J.Haas; God groet U, zuivre Blomme; In 't steedetje van Nazareth; Het viel een hemelsch douwe; Aan mijn Moeder, Maria B.Kahmann; Hoe hebt Gij, Lieve Vrouwe - R.Ghesquière; Maria Visitatie - L.de
Vocht; Onbevlekte Ontvangenis; Schoon boven alle schoone - J.Hardewijn; Meilied
- J.van Nuffel; Loflied er Engelen - Edm. Jaminé. Marialiederen gebruikte men met
name bij de "bezoekjes" aan Maria in de maand mei.
Pater В JCahmann was dirigent van het koor in 1947. Hij arrangeerde onder andere
Gelukkig is het land en introduceerde meerdere nederlandstalige gezangen zoals
de Souteriiedekens van Clemens non Papa. Op 20 juli 1947 zong men bijvoorbeeld:
de Missa Resonet in sanctibus van J-Mul, Credo van H.Andriessen, Laude spirituale
van Casimiri, Redemptor van В JCahmann, O Sacrum van Refice, Magnificat van
Nieland, Tantum ergo van Diepenbrock, Hymne in honorem SAlph. van Refice,
Gelukkig is het land in arrangement van В JCahmann, Zonnelied van Alaleone. Vgl.
Schriften koordirigenten, kerkmuziek XV.
Aldus verordend in Consuetudines et usus voor den zangdirecteur, verzameld uit
gegevens mondeling meegedeeld door oude zangdirecteuren ten nutte en voordele
van dirigent en zangers, Wittem October 1947 (samenstelling paters Kluiters, van
Roermund, Hafkemeijer, Schippers), bij de map metSchriften van koordirigenten.
Pius ХП, Encycliek Mediator Dei et hominum, Rome 20-11-1947, in: AAS 39(1947)521-595. Op p.590 lezen we een passage onder de noemer "promoveatur
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cantosreligiosispopularis". Tijdens de eucharistieviering diende deelname van bet
volk aan het gregoriaanse ordinarium te worden gestimuleerd. Vgl. hiervoor ook
Meyer, Pacik, Dokumente zur Kirchenmusik, 46.
Tantum ergo is een van de strofen van de sequens Pange lingua uit de getijden voor
het Sacramentsfeest, toegeschreven aan Thomas van Aquino. Vgl. J.Szöverffy, A
concise history of Medieval Latin hymnody, Leiden 1985,106-107; De gelovige
Thomas. Beschouwingen over de hymne Sacris Sollemniis van Thomas van Aquino,
Baam 1986, = AnnTh 74-2; Van Andel, Tussen de regels, 47-50; Vemooij, Het
latijnse devotielied, in: Gregoriusblad 113(1989)67-79.
Rijmhymne uit de getijden van Sacramentsdag, toegeschreven aan Thomas van
Aquino. Er zijn meerdere tekstbewerkingen en melodieën. Vgl. W.Dankbaar, Adoro
devote. Lotgevallen van een middeleeuws sacramentslied, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 35(1981)300-326; SAxters, De ontwikkeling van het Adoro te
van de negende tot de zestiende eeuw, in: Studia Eucharistica, Bussum/Antwerpen
1946,269-303; Compendium, kk.800-803.
Het muziekarchief te Wittern bewaart een vlugschrift, gedrukt bij Muziekdrukkerij
C.Paap te 's-Gravenhage met het opschrift "Deze lofzang werd gezongen tijdens
de processie bij gelegenheid van het Internationaal Eucharistisch Congres te Amsterdam, op 27 juli 1924". Zie Figuur 14 in onze studie. Dit gezang staat ook in De
Parochiebundel, uitgave B, nr.30. Zie ook Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 141.
Dit refrein stamt uit de laudes gallicanae, de gallisch-fränkische vorm van laudes
uit de achtste eeuw, waarin een koningspsalm was opgenomen met een lofprijzing
van Gods koningsschap. Deze drievoudige roep kreeg mede onder invloed van de
Cbristus-Koning-beweging ten tijde van paus Pius XI een christocentrische invulling. Vgl. LitwgischWoordenboek, Roermond 1958-1968 (Supplement 1970), k.33
en kk.1441 en volgende.
Dit gezang verwijst naar de veertigdagen tijd. Het is opgenomen in Parochiebundel,
uitgave B, nr.29. We vonden het trefwoord Parce Domine niet in Liturgisch Woordenboek, Feilerer (red.), Geschichte der katholischen Kirchenmusik en Katholieke
Encyclopaedic. Het was wel opgenomen in het Líber Usualis,Dcsclée Parijs, Tongeren, Rome 1934, p.1868.
St.Gerardus-heiligdom Wittern. Gezangen en gebeden voor lofen processie. Wittern
±1947. Het staat ook in Parochiebundel, uitgave B, nr.4. Zie verder LTK, s.v. Ave
verum, k.1148.
Het is een van de vkr klassieke Maria-antifonen. De tekst is uit de twaalfde eeuw.
Het was oorspronkelijk een antifoon vermoedelijk bij een processie of bij het Magnificat. Later werd het een zelfstandig gezang, dat met name ab avondgezang werd
verspreid. Dit gezang werd het centrum van vieringen, die elementen van vespers
en sacramentsverering combineerden met Maria-devotie. Deze vieringen werden
"Salut" genoemd en vormen de basis voor het latere Maria-lof. De melodie is een
bewerking uit de zestiende of zeventiende eeuw. Er zijn vele volkstaalbewerkingen
en vertalingen en het werd meermaals meerstemmig getoonzet. Vgl. bijvoorbeeld
Van Laarhoven, Een lied om barmhartigheid, ín: Beeld van Genade, Hilversum
1979,241 -251 ; Fleckenstein, Marienverehrung in der Musik, F.van der Meer, Lofzangen van de Latijnse kerk, 284-285; Liturgisch Woordenboek, s.v. Maria- antifonen, kk.1660 en 2368; Admi,Beiger,Pastoral-LiturgischesHandlexikon, s.v. Marianische Schlussantifonen, 333. Alfonsus de Liguori becommentarieerde het Salve
Regina uitvoerig in Le Glorie di Maria, = Opere ascetiche vol. VI, Roma 1935.
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Een van de vier klassieke Maria-antifonen uit de twaalfde eeuw, vooral gezongen
in de Paastijd. Delen ervan zijn van latere datum. De melodie is een vereenvoudigde
vorm uit het einde van de zeventiende eeuw. Vgl. A.Hollaardt, Een gebed voor de
paastijd "Koningin des hemels, verheug U", in: TVL 69(1985)178-180; A.Hollaardt,
Gregorius de Grote en het regina caeli, ire Gregoriusblad 109(1985)72-80.
Latijnse tekst van Lucas 1,46-55. Het werd gezongen tijdens de vespers. Vgl.
F.Courth, Marianische Gebetsformen, in; Beinert, Petri, Handbuch der Marienkunde, 363-403; Fleckenstein, Marienverehrung in der Musik; M .Krause, Maria in der
Musik der Kirche. Eine Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung, in: Begegnung 23(1983)nr.5,13-15.
Een versie van dit gezang voor soli en koor in tweestemmige zetting is opgenomen
in Bogaerts, Gezangen onzer Broederschappen, nr.160. Het werd in het kader van
de Gerardusdevotie weinig gebruikt. Het staat alleen vermeld in Van Grinsven, Ons
Pelgrimsboekje, 8. Zie ook Liturgisch Woordenboek, k.2971.
Zie Liber Usualis, 1200-1206. Voor de feesten van de beUjders waren twee propria,
genoemd naar de introïtus Os iusti en Iustus ut palma.
Vgl. Schriften van koordirigenten, kerkmuziek ΧΠ.
De typografie vanPelgrimsboekje, Wittern 1955 doet vermoeden dat men het ordinarium dialogeerde.
Vgl. Über Usualis, 37-40.
Gezangen voor Liturgie, nrs.235,295,335.
Niet zenderreden gebruikt Haagh de omschrijving "kerkelijke volksmelodie" voor
zijn collectie VIII liederen ter eere van den H.Gerardus. Hij volgt de stijl van de
Duitse kerkmuziek-restauratie (gregoriaans, klassieke polyfonie en ook het geestelijk volkslied). Vgl. Hucke, Die Anfange des Cäcilienvereins. Zum 1 OOjahrigen Gedächtnis der Approbation des ACV,in: Musik und Altar 22(1970)159-178; W.Suppan, Das geistliche Volkslied, in: K.Fellerer (red.), Geschichte der katholischen
Kirchenmusik, П, 202-213; T.Hamacher, Der kirchliche Volksgesang, in: Feilerer,
Geschichte der katholischen Kirchenmusik, 291-307; Hucke, Katholische Kirchen
mus ikgeschichtsklitterung. Kritische Bemerkungen zu Karl Gustav Feilerer (Hrsg),
Geschichte der katholischen Kirchenmusik, Band І-П, in: U 27(1977)238-256;
J.Hameline, Le Son de l'histoire. Chant et musique dans la restauration catholique,
'm.LMD 131,1977,5-47; J.Cheyrormaud, Variations sur le thème "Chant religieux
populaire", in: LMD131,1977,121-157; E.Bruning,£>e kerkelijke volkszang, Bilthoven 1938; Bruning, Het kerkelijk volkslied, in: Mixturen 1935-1940; Bruning,
Het katholieke Nederlandse kerklied en het kerkelijk jaar, in: 7VL 35(1951)20-33.
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Noten bij hoofdstuk 6
Vii^täsm'mHet
Smt Gerardusktokje (άοά&\965\ De Sim Gerardustíok) geven we slechts
aan met jaartal en pagina's.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

Zie Evers, Een periodiek en geloofsvoorstellingen. Wat betreft het belang van de
analyse van periodieken vergelijke men bijvoorbeeld J.Pirotte, Périodiques missionnaires belges d'expressionfrançaise. Reflets de cinquante années <f évolution d'une
mentalité. 1899-1940, Louvain 1973; JiJomewasser, Periodieke historiografie in
een verzuilde context: twee katholieke tijdschriften, in: TvG 99(1988)453-473.
Zie deel 1, hoofdstuk 2.
De kunstenaar Picke Dassen verzorgde een korte periode (1965-'66) de kindemibriek. Matty Delemarre verzorgt deze rubriek sindsdien. Zuster Liesbeth Oostendorp
verzorgt de berichtgeving over missionaire projecten waarvoor financiële steun
wordt gevraagd in de rubriek "Wittern en de wereldkerk".
De schrijvers in het periodiek waren op de hoogte van de gedachten en voorstellingen van bezoekers door persoonlijk contact te Wittern (waar schrijvers vaak ook
voorganger waren in vieringen) of door contacten via brieven en telefoon met de
administratie.
Pater J. van Liempd schreef zelf veel artikelen. Hij zorgde voor vele vertalingen van
buitenlandse lectuur, waaronder ook apologetische stukjes van Fulton Sheen. Vóór
hij in 1947 werd verbonden aan het klooster te Wittern, was hij enige tijd leraar
Duits geweest aan het klein-seminarie (juvenaat) van de redemptoristen. "Hij had
steeds copy genoeg voorhanden van studie die hij vertaalde en vroeger al vertaald
had uit alle mogelijke duitse boeken en tijdschriften", luidt het in de Necrologie
van J.van Liempd, Necrologium Ш, 257-260 (citaat van 258).
Vgl. Starink, De katholieke roman; Nissen, Van katholieke letterkunde naar letter
kunde (voor katholieken) in Limburg.
Zie Bijlage XI. Men beschikte o.a. over de door J.Kronenburg vertaalde levensbe
schrijvingen.
Bijvoorbeeld de gebundelde artikelen van Nabben, Eendodedie leeft. DeH.Gerardus Majella, Gulpen 1972 en van Van Delft, Miniaturen uit het leven van een won
derlijk man. Sint Gerardos Majella 1726-1755, Wittem-Gulpen 1983.
Pater WJlandag die in 1938 redacteur werd, introduceerde deze nieuwe rubrieken.
Hij had enige ervaring opgedaan bij Zondagsblad van de Aartsbroederschap van
de Heilige Familie, vgl. Evers, Historisch Repertorium, 325.
Van Dein, Miniaturen uit het leven van een wonderlijk man. Sint Gerardus Majella
1726-1755, in: De Sint Gerardusklok augustus 1981 - maart 1983, gebundeld in
boekvorm. Gulpen 1983.
De oorspronkelijke intentie van de nieuwe rubriek "Wij gewone mensen" was het
actualiseren van de betekenis van Gerardus Majella, zoals die in de artikelenreeks
van M.van Delft was beschreven voor het verleden. In het eerste artikel van de serie
in deze rubriek, 1983,92-94, verwoorden de auteurs H.Borgert en J-Kahmann dit
als volgt "Nú gaat het er om, wat doen we er voor deze tijd mee. Heiligenverering
mag immers niet besloten blijven binnen verbazen en bewonderen. Het gaat ook
om navolgen, zoals de Heilige Christus heeft willen navolgen" en: "Wij kunnen het
daarom zó stellen: zoals Gerardus in zijn tijd, met zijn karakter, in zijn omstandigheden de evangelische boodschap heeft vertaald en beleefd, zo moeten wij het nu
trachten te doen. Speciaal zullen we de nadruk leggen op ons gewone mensen, chris-

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

(20)

(21)
(22)

tenen zoals U en ik, in ónze omstandigheden met ónze problemen en probleempjes.
We moeten dit als een vervolg zien op de "Miniaturen", zoals deze eerder verschenen
zijn in dittijdschrift,maar dan vooral toegepast op deze tijd". In 1985,26-28 maakt
de redactie bekend dat men de rubriek wil handhaven, maar er inhoudelijk een andere koers mee wil gaan. Men gaat de aandacht nu verleggen naar het beschrijven van
situaties en gebeurtenissen van "gewone mensen'', waaronder men zichzelf als redemptoristen ook rekent De kijkrichting is nu andersom: niet vanuit Gerardus'leven
naar het huidige leven, maar vanuit diverse situaties in het huidige leven naar waarden die ook in Oerardus' leven naar voren kwamen. Men nodigt lezers nu ook uit
om suggesties te geven, hoewel duidelijk wordt gesteld, dat de redactie beslist of
iets geplaatst kan worden.
In een samenvattend overzicht aan het einde van dit deel gaan we kort in op het niet
volledig synchroon lopen van de ontwikkelingen die derespectievelijkegeloofsvoorstellingen hebben doorgemaakt.
1957,121 en 148: het lijden is besloten in Gods voorzienigheid;
1961,108: de wereld is door God geordend door middel van natuurwetten;
1963, 28: Gods eeuwige ordening;
1963,44: God let op kleine zaken zoals het verrichten van het morgengebed;
1963,139: God is alom tegenwoordig en de kerk, liturgie en priesters zijn daar tekenen van;
1968,202: de objectieve zedelijke orde zoals door God vastgesteld;
1979,36: christenen weten dat Christus zal verrijzen want "de kastijdende Vader
heeft ook beloning klaar"
M.b.t. A.Tanquérey zie O.Steggink, K.Waaijman, Spiritualiteit en mystiek. Deel
1: Inleiding, Nijmegen 1985,47; L.Winkeler, Ten dienste der seminaristen. Handboeken op de Nederlandse priesteropleidingen, 1S00-Ï967 ,іп:Л KDC1987,12-56,
speciaal 22.
Onder andere in de series "Uit de wereldkerk"; "Op den Uitkijk", 1938; "Over de
landen en de zeeën", 1939.
Regelmatig verschenen er oproepen voor het juvenaat van de redemptoristen en
in 1951 voegde men een bijlage bij over de roeping van kloosterbroeder.
Dit gebeurde in de rubriek "Liturgisch hoekje", die in 1938 was gestart en in elk
januarinummer bij de werving van leden voor de Gerardusbroederschap. Het jaar
werd naar devoties en heiligenfeesten ingedeeld, zie bijvoorbeeld: 1938,7 over de
kruisdagen; 1939,52over wijwater; 1940,30 over Maria Lichtmis; 1940,173 over
bediening en oliesel; 1940,192 over zegeningen; 1941,28 over ziekencommunie;
1941,54 over huiszegening; 1941,70 over het bestellen van missen voor overledenen; 1941,148 over kruisteken.
Vgl. L.Buys, H-Boelaars, De Katholieke Actie, Voorhout 1946.
1968,42, 231. Zie ook 1963,122: "Ouders moeten aan hun kinderen het goede
voorbeeld geven, waardoor ze zich een onvergankelijk monument oprichten in de
harten van de kinderen en bouwen aan hun hemelladder, of ook 1963,155 : "Echtscheidingen leveren gevaar op met name voor kinderen en vooral als het gaat om
kinderen uit katholieke families, die gevaar lopen voor hun geloor.
Auteur is prof dr J.Kahmann, oud-docent exegese en bijbelse theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heeden. Aanvankelijk verzorgde hij deze
rubriek in samenwerking met dr H.Borgert
In de serie "Wij gewone mensen", zie onze noot 11.
Twee bijdragen van een medewerker van een officialaat over de problemen en de
pastorale taak inzake huwelijk en echtscheiding, 1985,172-173 en 189-191. Deze
bijdragen bundelde men en stelde ze in een afzonderlijk cahier beschikbaar aan de
bezoekers van de boekwinkel.
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(33)

(34)
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(36)
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1929,45; 1956,71 over de invoering van het feest van 1 mei als St Jozef patroon
van de arbeiden.
Zie Katholieke Encyclopaedic, Amsterdam/Antwerpen 19542edmk,Bd.21,k-798
s.v. Sheen, Fulton. Hij werd geboren in 1895. In 1951 werd hij wijbisschop van
kardinaal Spellmaim. Sinds 1931 hield hij jaarlijks met succes radio-toespraken.
Publicaties en toespraken zijn ook in Nederland in druk verschenen.
Gebedenboeken waren al meerdere eeuwen in gebruik, maar de ontwikkeling in
derichtingvan een gemeenschapsliturgie maakte de op individuele lezing afgestemde boeken overbodig. Zie voor de variëteit van gebedenboeken en de ontwikkelingen in dit genre Th.Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel
van de katholieke kerkboeken 1680-1840,2 delen, Tilburg 1988; Van Laarhoven,
Nederlandse kerkboeken in de negentiende eeuw. Notities voor een catalogus De
Graaf, in: AGKKN 20(1978)14-30; Blijlevens, Gebedals lofprijzing in leer en praktijk van de kerk, Nijmegen 1968.
Het hierna te bespreken boekje van J.Pluijm is een voorbeeld van een zogenoemde
"korte novene".
De vijfde editie van het boekje van J.Pluijm is een voorbeeld van een meer uitgebreid Noveenboekje. Er staan meerdere series gebeden en overdenkingen voor novenen in. Dit geheel werd eventueel gecompleteerd met gebeden voor speciale zaken
en personen en enkele gezangen. De noveenboekjes vermelden steeds de litanie met
afsluitend gebed.
Zie hoofdstuk 4.
Pequeña Novena em honora de S.Geraldo Majella, Juiz de Fora 1909.
Zie Kroniek Gerardos, 76-78.
Pluijm, Noveenboekje ter eere van den grooten wonderdoener, den H.Gerardus
Majella, Gulpen 1930.
Bijvoorbeeld E.Saint-Omèr, Neuvaine miraculeuse etprières spéciales au Bienheureux Gérard Majella, Brugge 1895; CBoomaars, Korte Novene, Gebeden enLitanie
ter eere van den Zaligen Gerardus Majella, door een pater Redemptorist, Roermond
1893.
Kronenburg, Leven van den Eerbiedwaardigen Gerardus Majella, leekebroeder
van de Congregatie des Allerh. Verlossers, door een F Redemptorist. Uit het
Fransch vertaald door een Pater dierzelfde Congregatie, Roermond 1879 (Gulpen
1883 tweede druk; Roermond 1895 derde druk).
r\uipn,Noveenboekje,Giupen 1930,17 en volgende ("Tweede Novene"). "Hoeveel
brieven van dankbetuiging zijn niet ingekomen bij de Redactie van het St.Gerardusklokje te Wittern! Lof en dank aan den grooten menschenvriend voor genezingen,
geslaagde examens, teruggevonden voorwerpen, verkregen betrekking, vooruitgang
in zaken, uitkomst in groóte moeilijkheden, gelukkig verloop eener blijde gebeurtenis en dergelijke tijdelijke gunsten!" (p.17-18).
Dit gebed is in 1893 al in gebruik. Het wordt als openingsgebed opgenomen in het
misformulier voor het Gerardusfeest. In de ogen van toenmalige gebruikers had dit
gebed een meerwaarde, juist omdat het geen particulier gebed was, maar een gebed
uit de officiële liturgie.
Boomaars, Korte Novene.
Dit soort opwekkingen dragen het karakter van een oratio pro domo. De mensen
die dit boekje gebruiken vertrouwen immers al op Gerardus en bidden reeds. De
aansporing bedoelt wellicht een stimulans te zijn om dit meer intensief en blijvend
te doen.
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(39)

(40)

(41)
(42)

(43)
(44)

(45)
(46)

(47)

Pluim, Korte Novene, 1920,16: "Heeft de H Alfonsos den eeretitel ontvangen van
Allerijverigstcn Leeraar om zijn brandenden ijver voor de zaligheid der zielen, Gerardus was zijn trouwe zoon, in wiens hart eenzelfde ijver vlamde om zondaars te
redden".
Wanneer iemand niet al zijn zonden heeft gebiecht en vervolgens toch te communie
gaat, noemde men deze een "onwaardige communie". Aan het einde van de overweging van de achtste dag van de novene (p. 19-20) staat de les die de gebruikers uit
het verhaal dienen te trekken: "Roepen wij Gerardus aan, om altijd berouwvol onze
biecht te spreken en bevelen wij hem vooral de ongelukkige zondaars aan, opdat
zij door een rechtzinnige biecht zich met God mogen verzoenen".
Pluijm, Korte Novene, 1920,21 : "Vragen wij op dezen laatsten dag der novene aan
den 11.Gerardus de kostbare genade van een goeden dood en bevelen wij hem vol
vertrouwen het laatste uur van ons leven aan, het uur, waarvan onze gelukkige eeuwigheid afhangt". De redemptoristen kenden speciale oefeningen van de goede
dood, vgl. bij voorbeeld Mosmans, Redemptoristenklooster, 110 en 148.
Deze les lijkt wederom overbodig voor de gebruikers van dit boekje, die immers
vanuit de veronderstelling dat het houden van een noveen helpt, dit boekje volgen.
Hier ligt het kenmerk van het gebedsapostolaat, dat in dit en andere boekjes nadrukkelijk aanwezig is. Impliciet neemt men in dit soort gebeden voor anderen aan, dat
men er zelf niet zo slecht aan toe is en dat men precies benoemen kan, wie een zondaar is.
Op deze manier functioneren aflaten en noveengebeden als instructies voor een
geregeld geloofsleven.
De voorbeelden die Pluijm in de uitgave van 1930noemt,hebbenveelal betrekking
op "tijdelijke gunsten" en materiële noden. Het lijkt gewettigd te stellen, dat dit soort
vragen en verhoringen de meerderheid vormde van de meldingen die mensen aan
de administratie van het periodiek deden. Overigens gaat men rond 1930 nadrukkelijk aangeven, dat geestelijke gunsten op de eerste plaats dienen te komen. Een vergelijking met de gebedsintenties uit de recente periode 1980-1990, zoals die onder
meer zijn opgetekend in het Gastenboek van de boekwinkel geeft aan, dat de vragen
om materiële hulp nog steeds nadrukkelijk aanwezig zijn.
Deze drie Jezus-beelden komen in relatie tot Gerardus steeds weer terug in alle
soorten materialen.
BijvoorbeeldPluijm.JfbrteJVovene, 1920,14-15: "In 1855 waren meerdere werklieden in cene ijzergieterij te Aken bezig een gloeiende plaat van 1500 pond onder
den cilinder te brengen. Eensklaps breekt er iets van de rol met het noodlottig gevolg
dat een werkman, Friedrich Thormeier genaamd, de plaat op zijn rechtervoet krijgt,
die geheel verbrijzeld werd."
Zie bijvoorbeeld het vervolg van het voorval dat in de vorige noot is aangehaald:
"Vier geneesheren verklaarden weldra eenstemmig dat aan genezing niet viel te
denken. In dien treurigen toestand begon de geheele familie eene novene ter eer
van Gerardus; vol vertrouwen legde men een prentje van den grooten Wonderdoener
op het zieke been. Tegen het einde dier novene kwam een der vier dokters hem
bezoeken. "Thormeier, hoe gaat het?" - "Beter, dokter" - "En met uw been?" - "Genezen dokter" - "Wat genezen?" - "Ja genezen, maak de windsels los en overtuig
U". De dokter maakte de doeken los en bleef langen tijd met stomme verbazing
staan. Eindelijk riep hij uit: "Dat is het werk van God, en niet van ons! Ik wensen
U geluk, want over een uur hadt gij uw been niet meer gehad: wij waren vast besloten het dezen morgen af te zetten". De genezing vorderde nu voorspoedig en bij
het einde der novene was de pijn verdwenen." (pi 5).
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Bijvoorbeeld Pluijm, Korte Novene, 1920,16-17. T e Luik leefde een aanzienlijk
heer vanrijpenleeftijd, die door tering was aangetast Ongodsdienstig als hij was,
verklaarde hij niets dan vrijmetselaars bij zijn sterfbed te willen hebben. Aan zijne
zuster, die hem van een priester sprak, zeide hij: "ik wil geen priester, zelfs niet in
mijn huis: ik ben niet bang voor eene burgerlijke begrafenis. De wil naar de hel. Ga
weg van hier, ik wil u niet meer zien, noch iemand, die mij van een priester spreekt".
Met deze rijke ongodsdienstige (vrijmetselaar en priesterhater) als antitype werkt
de beschrijving van Gerardus' macht des te sterker. Zelfs deze man wordt bekeerd,
dus hoeveel eerder zal Gerardus gelovigen helpen?
Vgl. Pluijm, Noveenboekje, Gulpen 1930,43.
Vgl. Pluijm, Noveenboekje, 17-33.
Pluijm, Noveenboekje, 36.
Pluijm, Noveenboekje, 37.
A.Grijpink, Met Gerardus tot Jesus. Godvruchtige oefeningen bij het bezoek van
Gerardus-heiiigdommen, Gulpen 1934.
In het woord vooraf bij Redder in de nood. Nieuw noveenboekje ter ere van den
H.Gerardus Majella, Gulpen 1935 zegt de anteurG.Croonen "Reeds meerdere uitgaven heeft het bekende: Noveenboekje van den H.Gerardus Majella beleefd. Toen
de laatste oplage was uitverkocht, werd mij gevraagd een nieuw Noveenboekje te
willen samenstellen, dat in formaat met het oude zou overeenkomen, maar geheel
nieuw van inhoud zou zijn".
Op de kaft staat een tekening van een grote Gerardusfíguur die aan een touw een
schip op woelige zee redt Het is een verbeelding van het verhaal over een dergelijke
wonderlijke redding die Gerardus verricht zou hebben. Deze gebeurtenis uit zijn
leven wordt in dit boekje in overdrachtelijke zin uitgebreid voor de hulp die Gerardus in allerlei noden brengt.
Croonen, Redder in de nood, 4-12. De auteur geeft enige aanwijzingen om een meer
intensieve en effectvolle noveen te houden. Men kan immers "volstaan met op negen
achtereenvolgende dagen negen maal het Weesgegroet te bidden met het liturgisch
gebed tot den Heilige", maar "Ge kunt echter meer doen, en verlangt ge vurig naar
een bizondere gunst, dan is dit zelfs aan te raden, immers 't is voor een bedelaar,
die een milde aalmoes wenst, van veel belang,... " (p.S). Dan volgen aanwijzingen
over vorm, inhoud (soort gunst die men vraagt) en gesteltenis. Er wordt sterk de
nadruk op het gevoel gelegd: " (...van veel belang,) Dat hij zijn bede goed inkleedt.
Hoe gevoeliger hij het hart van denrijkeweet te treffen, hoe milder deze voor hem
zal zijn. Daarom verdient die vorm van noveengebed de voorkeur, die de meeste
drang op den Heilige uitoefent, en dat is zeker die vorm, waardoor al biddende de
aandacht en vurigheid toeneemt, en het vertrouwen op de voorspraak van den machtigen Wonderdoener wordt versterkt" (p-5-6).
Croonen, Redder in de nood, 13-18.
Croonen, Redder in de nood, 4: "De H-Kerk heeft meerdere malen, haar instemming
met deze gebedsvorm betuigd, niet alleen door daaraan haar goedkeuring te hechten,
maar vooral door verschillende novenen met bizondere aflaten te verrijken".
Croonen, Redder in de nood, 6-7. Het effect van deze "paraliturgische" of devotionele wijze van bidden wordt in deze instructie afhankelijk gemaakt van de regelmatige
en intensieve deelname aan officiële liturgische handelingen
Croonen, Redderin de nood,!'-8: "...wantzulkeenlichamelijke verlichting of stoffelijke hulp, kan voor het zieleheil, in bepaalde omstandigheden zelfs nodig zijn,
b.v. als het weerstandsvermogen van iemand te zwak is om zulk een smartvolle
ziekte of zulk een nijpend gebrek geduldig te verduren."

Croonen, Redder in de nood, 53: "St.Gerardus heeft vóór alles een open oog voor
de geestelijke nood".
Noveenboekje ter eere van den grooten wonderdoener den H.Gerardus Majella.
Door een Pater Redemptorist, 7e opnieuw bewerkte druk, Gulpen (imprimatur
L.Saut Amsterdam, 12 maart 1937; A.Strijbos Wittern, 5 april 1937).
De opzet van dit boekje was als volgt:
1.
Voorwoord: iets over Gerardus' leven en de verering (in 1935 voegde
Croonen een levensschets als apart onderdeel toe).
2.
Hoe houd ik het best een Noveen? (G.Croonen gaf deze instructie als
inleiding bij zijn boekje).
3.
GrooteNoveen.BeschouwingenengebedopgebouwdvolgensGerardus'
levensloop en gethematiseerdronddeugden:
Gerardus als kind: engelachtige reinheid
Gerardus als werkman: nederigheid
Gerardus als kloosterling: heiligheid
Gerardus, toonbeeld van alle deugden
Gerardus wonderdoener goede en machtige helper
Gerardus redder en trooster van armen en zieken: naastenliefde
Gerardus en de Moeder Gods: Mariaverering
Gerardus' dood: zalige dood
Gerardus' verheerlijking: basis voor vertrouwen.
4. Korte Noveen. Beschouwende gebeden:
Dank aan God voor Gerardus' genaden
Dank aan de Triniteit voor Gerardus' deugden
Liefde voor zondaars, bedroefden en zieken
De gave van het doen van wonderen
Het krachtige gebed van Gerardus
Gerardus, vriend van Jezus
Gerardus, vriend van Jezus en Maria
Maria, kanaal van alle genaden en het H.Hart
Gerardus' hulp aan ons vanuit de hemel
5. Noveengebed om gezamenlijk in het huisgezin te bidden
6. Noveen van de negen zondagen
7. Gebeden:
Gebed van een vader of moeder voor hun kinderen
Gebed om verschillende deugden te verkrijgen
Gebed voor bekering van een zondaar
Gebed voor verloofden
Gebed voor een moeder in blijde verwachting
Gebed in eigen ziekte
Gebed voor een dierbare zieke
Dringend gebed van een werklooze
Gebed in een hopeloos geval
Dankgebed tot den H.Gerardus
8. Bloemlezing van gebedsverhoringen.
"H.Gerardus, heilige werkman, die alle zorgen en nooden van den werkmanstand
hebt doorgemaakt, hoor genadig naar het gebed van mij, die zoo lang reeds naar
werk en verdiensten uit zie om mijn ouders of mijn gezin te kunnen onderhouden
of tot een vasten levensstaat te kunnen komen. Och, bid eens vurig tot Koning Christus, den Koning van den arbeid, opdat ik spoedig uit de foltering van de werkloos-
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beid vedost worde. Bid ook voor al mijn ongelukkige lotgenooten, opdat spoedig
voor ons allen de dageraad van den nieuwen dag van voorspoed en geluk mogen
aanlichten. Amen", Noveenboekje, 1937,51.
Noveenboekje ter ere van de grote wonderdoener de H.Gerardus Majella. Door
een Pater Redemptorist, 12e opnieuw bewerkte druk, imprimatur W.Veeger Wittern,
Gulpen z j .
Toch bleef de negatieve start niet achterwege, bv. Tot nu toe is mijn godsvrucht
louter en alleen geweest een vragen om tijdelijke gunsten. Hoe heel anders moet
ze zijn. Ik verlang daarom, aan Maria, mijn hemelse Moeder, meer bewijzen van
ware liefde te geven, van kinderlijke, toegewijde liefde", Noveenboekje, 12e druk,
23. Opvallend is verder dat in de meeste gebeden de wij-vorm wordt gebruikt en
incidenteel de ik-vorm. Of men hiermee bewust het gezamelijke noveengebed heeft
willen stimuleren? Het is ook denkbaar dat men de gebeden vanuit een collectief
van gebruikers/Gerardusvereerders concipieerde.
Noveenboekje, 12e druk, 48-49.
Noveenboekje, 12e druk, 54.
"Bloemlezing van feiten, die aan de redactie van het StGerardusklokje in 1948
werden bekend gemaakt", Noveenboekje, 12e druk, 56.
HclNoveenboekje, 7e opnieuw bewerkte druk, imprimatur 1937 vermeldt op pagina
61 nog: "Velen nemen St.Gerardus als stillen vennoot in hunne zaken, d.i. staan
een gedeelte der winst, St.Gerardus ter eere, voor de Mission af'.
Noveenboekje, 12e druk, 64-70.
Het eucharistisch gebed wordt niet opgenomen. Men neemt evenmin meditatieve
teksten op voor individueel gebruik tijdens de offerande, het eucharistisch gebed
en de communie.
Zo bijvoorbeeld in het verhaal van een heer uit Amsterdam wiens zoontje een gevaarlijk voorwerp had ingeslikt. Op röntgenfoto's konden doktoren niets vinden.
"Pertinent wist ik, dat hij het had ingeslikt. Mensen konden niet helpen. Doch: mijn
vrouw was protestant; ik, katholiek van huis uit, deed er al 20 jaar niets meer aan;
't kind was niet gedoopt. Nu kwam bij mij de gedachte: zou ik het laten dopen? (...)
Toen bij het dopen het zout in de mond werd gedaan, begon de jongen te hoesten
en spuwde het ding uit 1 " Het vervolg is dan dat de vader bekeerd is, dat diens broer,
die ook al 20 jaar "er niets meer aan gedaan had" zich bekeerde en dat zijn vrouw
(protestant) "de genade kreeg en bekeerde". "Ja veel mensen, die het wonder van
Gcrardus aan mijn zoontje vernamen, lieten ook hun kinderen dopen". Noveenboekje, 12e druk. 56-57.
We nemen aan, dat de samenstellers van deze boekjes via contacten te Wittern enige
kennis hadden van de vermoedelijke gebruikers. Het is duidelijk dat men via de
Gerardusverering gelovigen wenste te brengen tot een geregelde kerkelijke praktijk
of daarin bevestigen.
Hier ligt een verbinding met de basisgedachte van de meer uitvoerige gebedenboeken, die materiaal voor een veelheid van gelegenheden en vieringen verschaften.
Samenstelling o.a. MJCrinkels, В .van Schaick, J.Wetzels, J.Hüskens.
Vgl. Noveenboekje, Wittern 1970,13-14 ("Bidden tot sint Gerardus?") en 16-17
("Door Christus onze Heer").
Globale inhoudsopgave:
Inleiding: Het leven van sint Gerardus; gebed tot sint Gerardus; tekenen van Gods
goedheid.
Bidden met sint Gerardus. Noveen:
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Eerste dag :
volhardend en vertrouwvol gebed.
Tweede dag :
bidden tot sint Geiaidus?
Derde dag
noveengebed met sint Gerardus.
Vierde dag :
door Christus onze Heer.
Vijfde dag :
de heiligen en het paasmysterie.
Zesde dag
wordt ons gebed altijd verhoord?
Zevendedag :
de liefde gaat boven alles.
Achtste dag :
heiligen-verering.
Negende dag :
gebed het enig noodzakelijke?
Gebeden: noveengebed tot sint Gerardus; litanie-gebed.
Gebeden voor alle nood in de wereld; gebed voor de vrede; gebed voor de eenheid
der kerken (uit de Byzantijnse liturgie van Metrophanes van Smyrna); gebed voor
de eenheid van de christenen (abbé Couturier); Kerk-gebed (H.Clemens, paus);
gebed voor alle zieken; gebed tot de H.Gerardus om bescherming in alle nood;
"Vader verheerlijk Uw Zoon" ; gebed om geloof; gebed om roepingen; gebed voor
onze gezinnen.
Omstreeks deze periode maakten enkele redactie-leden met een fotograaf een reis
naar de streek waar Gerardus leefde. Ze verwierven daar inzicht in de sociaal-economische situatie. Deze reisindrukken werden beschreven in de serie "Het land van
sint Gerardus" (zie onze noot 138). De nadruk op de armoede-situatie verbindt dit
Noveenboekje met de start van de fondswerving en missie-project-informatie in
het periodiek sinds 1970.
"Hij moest voortdurend getemperd worden, want zijn boete-doeningen waren huiveringwekkend", Noveenboekje 1970,5.
"De levensbeschrijvers hebben het "wonderbare" in Gerardus ' leven sterk overtrokken". Noveenboekje, 1970,11.
Noveenboekje, 1970,10-11.
Noveenboekje, 1970.10.
Noveenboekje, 1970,11.
Noveenboekje, 1970,16.
Noveenboekje, 1970,17.
Noveenboekje, 1970.
Noveenboekje, 1970, 9 en 13 ("Hij mocht een instrument zijn van Gods liefdevol
werken.")
Noveenboekje, 1970,17-18.
Vgl. Clemens, De godsdienstigheid; Van Laarhoven, Nederlandse kerkboeken.
Vgl. Lukken, De onvervangbare weg van de liturgie, 118-119; Wegman, Geschiedenis van de christelijke eredienst, 261-262.
Ze bevatten de teksten van het misformulier voor het Gerardusfeest, het litanie-gebed, noveengebeden, verschillende gezangen, gegevens over Gerardus' leven, gegevens over de broederschap van sint Gerardus te Wittern, informatie over de viering
van de negen zondagen, verwijzingen naar het periodiek en andere publicaties. Of
deze gebedenboeken inderdaad als een compendium hebben gefunctioneerd, valt
te betwijfelen. Veel bezoekers immers waren niet in het bezit van dit soort boekjes
en voor de vieringen te Wittern stelde men kleine tekst- en lied-bundeltjes samen.
Vgl. De Meulemeester, Bibliographie générale, І-П-Ш, passim. Als voorbeelden
kunnen we noemen H. Alfonsus Maria de Liguori, Bezoeken bij het allerh. Sacra
ment, de allerz. Maagd Maria en StJozef. Uit het Italiaansch vertaald door W.Bünncmeyer, 's-Hertogenbosch 1934 derde druk; H.Alfonsus de Liguori, Een met Gods
Heilige Wil, vertaald door M.Stoks, imprimatur Roermond 1946 achtste druk.
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Zo zijn er velschillende boekjes gepubliceerd rond de devotie tot Maria van Altijddurende Bijstand, Clemens Hofbauer en de Heilige Familie waarin ook aandacht
is voor de verering van het H.Hart, het H.Sacrament, de kruisweg etc. Zie De Meulemeester, Bibliographie générale, П-Ш.
Soms geeft men in de ondertitel aan dat men een buitenlands werk vertaalt, maar
vaak blijft deze verwijzing achterwege. Door vergelijking van titels, jaar van ver
schijnen, omvang en letterlijke inhoud kan men de relaties tussen de verschillende
uitgaven aantonen.
Pater A.Scheepers schreef meerdere boekjes en boeken voor devotionele doeleinden.
Zie Liber Necrologium, Ш, 16-27, met name 23. De kronist vermeldt hier onder
andere Bezoeken bij het HSacrament en de HMaagd Maria, Gulpen 1896; Ju·
biléboekje of Onderrichtingen en Gebeden voor het Jubeljaar 1901, Amsterdam;
Jubiléboekje voor het buitengewoon Jubilé ter eere der Onbevlekte ontvangen
Maagd, en bij het begin van het Pontificaat van ZHJOus PiusX, Amsterdam 1904;
Handboekje voor de leden der Broederschap van den HJRochus, Patroon tegen
besmettelijke ziekten, bijzonder vereerd in de kerk van den Hlxanbertus te Orthen,
1905; De H.Clemens Maria Hofbauer. Korte levensschets van den Heilige, Noveen,
gebeden voor de Mis, de Biecht, de H.Communie enz. Naar het Duitsch van pater
ABrors, Utrecht 1909; Volledig Meditatie en Gebedenboek naar den HAlfonsus
de Liguori opnieuw bewerkt, dertiende uitgave, Venlo. Van De Trouwe vereerder
van den H.Gerardus Majella, Rotterdam 1907 (of 1905 zoals De Meulemeester,
Bibliographie générale, Π, 380 aangeeft?) verscheen in 1924 een herdruk met het
35e duizendtal. Dit boekje was overigens voorafgegaan door/7« Ware Vereerder
van den Zaligen Gerardus Majella, Rotterdam 1898 (negende druk 1927).
In 1929 was pater АЗгіпктап mede-redacteur geworden vmHet Sint Gerardus/t/oJt/e, vgl. KroniekGerardus, 88. Gedurende de periode 1910-1923 werkte hij mee
aan HFamilie. Zondagsblad voor het Katholiek huisgezin en vanaf 1926 voerde
hij de redactie van de Missie-Kalender van OL.Vrouw van Altijddurende Bijstand
(en de H.Gerardus), vgl. De Meulemeester, Bibliographie générale, П, 54.
Vgl. de inleiding bij Scheepers, De Trouwe Vereerder, uitgave van 1924.
Citaten uh de Bijbel worden als adstructie gebruikt en krijgen een beperkte interpre
tatie in het geheel van de beschouwingen. Zo verbindt men psalm 83,5 "in het huis
van de Heer wonen" met het verblijf in een klooster als een "veilige plaats buiten
de dreigende golven der onstuimige wereldzee" (Scheepers, Trouwe Vereerder,
p.72). Het valt op dat men vooral citeert uit het Nieuwe Testament.
Scheepers, Trouwe Vereerder, 233-396.
Vgl. ook een eerder boek van Scheepers, Bezoeken bij het HSacrament en de
Maagd Maria.
Bij deze "Verzuchtingen" komen onder andere ter sprake: "strijd tegen den duivel,
de wereld en het vleesch", beproevingen en verlangen om zich met "gelatenheid
aan Gods heilgen Wil" te onderwerpen, de plichten van staat, de deugden "mijner
staat" (nederigheid, de liefde tot de naaste, geduld, versterving, gehoorzaamheid,
onderwerping aan Gods Wil).
Bijvoorbeeld "Vraag God voor ons eene volmaakte onderwerping aan al Zijne gebo
den en aan de bevelen dergenen, die over ons gesteld zijn opdat wij daardoor meer
gelijkvormig worden aan Jezus, die gehoorzaam is geweest tot den dood", Schee
pers, Trouwe Vereerder, 362; "Geef dat ik goed begrijp, dat God nooit dichter bij
mij is, dan wanneer Hij mij beproevingen overzendt. O Maria, sta mij bij om in alle
kwellingen de hand Gods te zien", Scheepers, Trouwe Vereerder, 334.
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Scheepen, Trouwe Vereerder, 245-277.
Scheepers, Trouwe Vereerder, 360.
Scheepers, Trouwe Vereerder, 361.
Scheepers, Trouwe Vereerder, 374.
Scheepers, Trouwe Vereerder, 379.
Scheepers citeert generaal-overste M.Raus, die stelde dat het juist nu nuttig was
om Gerardus ten voorbeeld te stellen aan "arme werklieden", die door "zoovele
slechte mensen" gepoogd worden te "bederven", Trouwe Vereerder, 62-63. Immers
"om de behoefügcn aan te sporen tot geduld en tevredenheid in hun lot, wees hij
(= Gerardus) met nadruk op de armoede en het lijden van den Zaligmaker, waarna
in den regel eene uitdeeling volgde van aalmoezen en brood" en "Inzonderheid
vermaande hij hen te bidden, dikwijls tot de H.Sacramenten te naderen en een akte
van berouw te verwekken over hunnen zonden". Trouwe Vereerder, 119. De patronale en conservatieve sociale opvattingen omstreeks 1900 worden hier met een
beroep op Gerardus gelegitimeerd. Het klooster wordt beschreven als "een paradijs
van genoegen voor God", Trouwe Vereerder, 82.
Het is mogelijk dat de auteur hierbij de verkiezing van David tot koning op het oog
had. In 1 Samuel 16,7 staat onder meer "Want God ziet niet zoals een mens ziet;
een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart". In lSam. 13,14 wordt
door Samuel aan Saul voorgehouden dat diens koningschap niet zal blijven bestaan
omdat Saul niet handelt in de naam van God. Samuel voorspelt dat de Heer een
man naar zijn hart zal uitzoeken om als vorst over zijn volk aan te stellen. David
is deze messiaanse koning. Een andere verwijzing is psalm 89,21. Paulus brengt
David opnieuw ter sprake in zijn redevoering te Antiochië en noemt hem "een man
naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen", Handelingen 13,22. Deze
messiaanse beelden, toegepast op David, Kores en Christus worden nu met Gerardus
in verband gebracht.
Brinkman, Man naar Gods Hart, 10. Brinkman zegt van Gerardus ook: "Hij is de
andere Christus", p. 11. Hierin klinkt de verwijzing door naar een priester-spiritualiteit op basis van het begrip "alter Christus".
Man naar Gods Hart, 367-370. Brinkman neemt de volgende gezangen op: Ter ere
van Jezus in 't H.Sacrament (= O Liefde-God, wij knielen biddend neder), Ter ere
van Maria, de Moeder van altijddurende Bijstand (= O Moeder van Bijstand, O
Moeder en Maagd) en Ter ere van den H.Gerardus (= O Gerardus, Vriend van Jezus). Het valt op dat hier drie gezangen zijn opgenomen voor het Lof en in de heilseconomische volgorde Sacrament, Maria, Gerardus.
Brinkman, Man naar Gods Hart, 89-91.
Brinkman, Man naar Gods Hart, 280-297.
Vgl. Kroniek Gerardus, 93; Het Sint Gerardusklokje 1932,92; Brinkman, Heraut
der Liefde, 3.
Deze omschrijving wordt gebruikt om met name de tegenwoordigheid van Jezus
in de eucharistische species aan te duiden, maar vanuit de Alfonsiaanse vroomheid
verwijst men dan ook naar de incarnatie en het verlossende sterven. In redemptoristisch taalgebruik spreekt men van de drieslag Kribbe, Kruis, Altaar, vgl. Brinkman,
Heraut der Liefde, 7.
Met betrekking tot het concept liefde en wederliefde raadplege men Manders, De
Liefde in de spiritualiteit van Sint Alfonsus.
"Als Gerardus 'n Ridder van Jezus en Maria (Voor jongens.) - Overweeg, wat dat
te beteekenen heeft: ridder van Jezus en Maria. Dat is: 'n ronde roomsche jongen
zijn.", Brinkman, Mannaar Gods Hart, 186. "Lieveling van Jezus en Maria. (Voor
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meisjes.) - Gerardus was 'n lieveling van Jezus en Maria: Juist iets voor 'n jonge,
eâeiemeisjeszJzr.MannaarGodsHart, 188. "Eenlevensprogram(Voorvolwassenen.) - Een waarachtig-principiëel katholiek leven leiden, vraagt...", Man naar Gods
Hart, 189-190.
Zie voor een sobere weergave van dit verhaal Van Delft, Miniaturen uit het leven
van een wonderlijk man, 4. Van Delft noemt het een visioen dat Gerardus midden
in de nacht krijgt en waarin zijn intense verlangen naar een intieme relatie met Jezus
in het heilig Sacrament wordt uitgedrukt. Brinkman maakt er een décor van dat de
trekken vertoont van de communie door de priester tijdens de Mis.
Deze instructies geven aan dat het gehele leven behoort te draaien om bidden, gericht zijn op God en op de hemel. Gehoorzaamheid lijkt men een bijzonder belangrijke deugd te vinden voor kinderen (en niet alleen voorhen), want in twee onderdelen komt men er op terug. Het boekje ademt een individuele gebedssfeer en geloofsbeleving onder meer door het herhaalde gebruik van "ik".
Een voorbeeld van de gedetailleerde instructie: "Als je de kerk binnenkomt, maak
langzaam en met wijwater een kruis. Loop daarna door tot je plaats. Kniel op de
grond met één knie. (Als Jezus in de H.Hostíe op 't altaar staat op twee knieën) (...)
Ga op je plaats zitten. Zonder verder andere kinderen te storen of rond te kijken
maak je het kruisteken." Brinkman, H.Gerardus. Kind van God, 8.
Deze stijl van kinderlijk spreken blijkt ook uit: "Let goed op wat de priester je vertelt. Hij zal ook zeggen, dat je een beetje boete moet doen met wat te bidden. Dat
is de penitentie. Dat doe je dadelijk na je biecht. Ook uit je kerkboek bid je nog
wat", H.Gerardus. Kind van God, 39 en: "Och, die arme heidenkindeitjes, stuur
er maar dadelijk een hele boel priesters en zusters naar toe om ze te dopen", H.Gerardus. Kind van God, 54.
Brinkman, H.Gerardus. Kind van God, 52.
Brinkman, H.Gerardus. Kind van God, 122.
In Bijlage XI bieden we een overzicht van de meeste publicaties. Wat Nederland
betreft ligt het zwaartepunt van publicaties in de periode 1900-1950. Daarvan bespreken we dan ook meerdere exemplaren. Wat de inhoud betreft zijn meerdere
boekjes nagenoeg gelijk, mede vanwege de vele herdrukken, lichte bewerkingen
en vertalingen.
Vgl. P.Maraval, Ponction pédagogique de la littérature hagiographique d'un lieu
de pèlerinage: l'exemple des miracles de Cyr et Jean, in: Hagiographie. Cultures
et sociétés, = Etudes Augustmiennes, Paris 1981,383-397
De term "model van heiligheid" ontlenen we aan Concilium 15(1979) nr.9 themanummer Modellen van heiligheid.
Deze indeling is herkenbaar bv. in J-Magnier, Life, Virtues and Miracles of Saint
GerardMq/W/a, Belfast 1904; E.Saint-Omer, Le Thaumaturge duXVIIIe siècle ou
la vie, ¡es vertus et les miracles du Bienheureux Gérard Majella, Brugge 1892.
TJlustratiefindezeisde indeling die F. WijnanàsmaaktuiWiewasdeH.Gerardus?,
Amsterdam 1947 (tweede druk): I. In de wereld (p.5), П. In het klooster (p. 10), Ш.
Deugden van denH.Gerardus (p.l4),IV. De wonderdoener (p.20), V. Zijn verheerlijlring (p.26).
Zie Bijlage XI voor de bronnen waarvan men in de twintigste eeuw gebruik kon
maken.
E-Bétnune, Vie du venerabile Gérard Marie Majella (avec pFXunti), Tongeren
1878.
J-Kronenburg, De H.Gerardus Maria Majella, leekebroeder van de Congregatie
des Allerh. Verlossers, Roermond 1905.
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In 1928 verscheen Kronenburg, Een nieuwe bloem in 's Heeren Hof ta in dat jaar
verscheen ookKronenburg.Lowi van denH.Gerardus Maria Majella (zesde druk).
De gegevens omtrent gebedsverhoringen werden ontleend aan hetgeen de redacties
van De Volksmissionaris en Het Sint Gerardusklokje bereikte.
In het januari-nummer van 1927 verscheen in de kinderrubriek, geschreven door
"Heeroom" een artikeltje getiteld "Prijsvraag zonder raadsel". Hierin worden de
volgende zes vragen opgegeven: "1. Bestaat in de plaats uwer inwoning een kerk
of kapel, die aan den H.Gerardus is toegewijd? 2. Bestaat zulk een keik of kapel
niet, is er dan in uw parochiekerk een altaar, of tenminste een beeld van den Heili
ge? 3. Komen de menschen daar veel bij bidden, en weet ge er wat bij te vertellen
over de versiering, kaarslicht of bloemen? 4. Is er verder nog een school, een zieken
huis, een patronataat, een afzonderlijke broederschap, vereeniging of bond, dk den
naam van St, Gerardus draagt? 5. Staat soms bier of daar een Gcrardusbeeld aan den
gevel van een huis, in een ziekenzaal of een schoolgebouw? 6. Wordt het feest van
den H.Gerardus op 16 October ook in de kerk gevierd, en zijn in de loop van 't jaar
nog andere plechtigheden, bv. een StGerardusmis, enz.?" Het archief van de admi
nistratie van het periodiek bewaart inzendingen van 68 respondenten. 46 Inzendin
gen komen uit Limburg. De meeste inzendingen zijn van kinderen (vaak met hulp
van ouders) van de hoogste klassen van de lagere school. Veel gegevens die de
inzenders verschaffen treffen we aan in het boek van J .Kronenburg uit 1928 in het
hoofdstuk Sint-Gerardusvereering in Nederland, 225-227.
De verdeling tussen "groot" en "klein" leven wordt bijvoorbeeld gemaakt door
ЪітктапіпН.Gerardus Majella, 1933.In de inleiding (p.7)steltBrinkman: "Naast
de groóte levensbeschrijving van den H.Gerardus, door den Zeer Eerwaarden Pater
J A.F. Kronenburg CssR, bestond nog een kleinere uitgave: Levensschets van den
grooten Volksheilige, Gerardus Majella."
Kronenburg, Leven van den H.Gerardus Maria Majella, 1928,5.
Kronenburg, Leven van den H.Gerardus, 6-7.
De uitspraak van Gerardus Tk ga een heilige worden" situeert men ook bij zijn
vlucht uit het ouderlijk huis op weg naar opname in het klooster. Vgl. Kronenburg,
Leven van den H.Gerardus, 50-51; Van Delft, Miniaturen uit het ¡even van een
wonderlijk man, 16-17.
Brinkman, H.Gerardus Majella, 1933,7.
A.Brinkman.H.GerordusAia/e/ib (metknipsels vanmejM.Thèr.Bnining,Nijmegen), derde druk 30ste duizendtal, imprimatur Wittem 1952,7.
In de eerste uitgave stonden illustraties van HA.van de Pol. De omslagtekening
toont een grote Gerardusfiguur met uitgestrekte armen, kruis in de hand, staande
in en boven de agrarische en industriële maatschappij, verbeeldt door een boer met
paard, mijnschacht, auto, fabriek. De tweede druk bevat geen illustraties. Er staat
een foto van het Gerardusbeeld te Wittem op de omslag. De derde druk heeft dezelfde foto op de omslag en is verlucht met knipsel-afbeeldingen. Op de illustraties van
Van de Pol en de knipsels van mej J3 runing ligt een sterk accent op de hemelse figuren, die steeds door een aureool en stralenkransen worden omgeven.
De Noveenboekjes hebben veelal het formaat van een kwart-A4, terwijl meerdere
populaire hagiografische werken het formaat A5 hebben. De verbinding van levensschets met gebeden en litanie was in oudere boekjes ook te vinden, maar was toch
afwezig in de besproken werken van Kronenburg en Brinkman. Het formaat van
het boekje van Wijnands gaf al aan, dat het thuishoorde bij de gebeden- en noveenboekjes.
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Hiermee snijdt Wijnands een kwestie aan die onder andere door Korff is onderzocht
in zijn studie Heiligenverehrung in der Gegenwart. In hoeverre achten vereerders
kennis van het leven van een heilige van belang? Uit Korff s onderzoek blijkt dat
men meestal slechts een rudimentaire kermis bezit, alle prediking en publicaties
ten spijt
'Wijaaaäs.Wiewas de H.Gerardus?,5.
Wijnands, Wie was de H.Gerardus?, 5-12.
Bijvoorbeeld: "Gerardus liet zich in alles door zijn bovennatuurlijke levensopvatting
leiden", Wie was de H.Gerardus?, 17; "Gerardus had slechts de lagere school gevolgd en toch muntte hij uit in een bovennatuurlijke kennis der groóte geloofswaarheden", Wie was de H.Gerardus?, 20.
Wijnen, Wie was de H.Gerardus?, 5.
Wijnen, Wie was de H.Gerardus?, 28-29.
1964,106.
D.de Felipe, San Gerardo Mayeia, Madrid 1954. Saut gebruikte onder meer ook
de volgende studies: N.Ferrante, Le Fonti storiche della vita di S.Gerardo Maiella,
in: SH 2(1954)125-149; N.Ferrante, A.Sampers, J.Löw, Triamanuscripta circa vitam S.Gerardi Maiella, a coaevis auctoribus composita, primum eduntur, in: SH
8(1960)180-300; O.Gregorio, Lettere e scritti, Materdomini 1949; de uitgave van
brieven vanpater Cafaro door Cl.Henze, Roma 1934; К.Тейепл, San Alfonso Maria
de Liguorio, 2 vol. Madrid 1950.
De gedetailleerde studie van Ferrante, Sampers en Low (zie vorige noot) plaatst
verschillende bronnen naast elkaar en geeft de mogelijkheid na te gaan welke auteur
verhalen en details toevoegt. Een historische analyse komt in deze niet verder dan
het aannemen van de notities van Caione als startpunt. Omtrent de structuur, de
compositie en de bedoelingen die aan deze notitie ten grondslag liggen zijn zeker
opmerkingen te maken. Dit vergt echter een andere wijze van analyseren en een
situering van de documenten in de context waarin de congregatie zich bevond.
Bv. 1965,125-128 uitweiding over het klooster in Deliceto.
Omdat de artikelenreeks van Saut niet is gebundeld in boekvorm geven we de vind
plaatsen inhetperiodiek aan: 1964,103-106,117-119,131-133,147-149,168-170,
181-183; 1965,9-11,33-34,46-49,71-74,88-91,106-108,126-128,145-148,165168,186-188,205-207,230-234; 1966,5-9,25-29,45-49,65-68,88-92,105-109,
130-134,147-151,170-174,185-188,204-207,230-234; 1967,5-9,25-29,45-49,
65-69,87-90,105-109,127-131,147-151,164- 167,194-195,212-215,228-229;
1968,7-9,28-30,47-49,69-70,90-91,126-127,144-145,172-173,210-211,232233.
Het hierna te bespreken werk van J.Nabben is een illustratie van een minder histo
risch-kritische aanpak, die wederom vooral de verering wil stimuleren.
Vgl. Nabben, Een dode die leeft. De H.Gerardus Majella, Wittern 1977 tweede
druk, 6.
Ze spreekt van een "rowdy" (59) maar ook over het celibaat als offer (49), een bo
vennatuurlijke taktiek (59), eeuwigheid die Gerardus al raakt (67), een meisje dat
haar godsdienstplichten weer doet (79).
Dit wordt breed uitgemeten in "De man bij de tweesprong" (51-55), "De schatgra
ver" (57-61), "Het vreselijk duel" (61-65.
We herkennen meerdere motieven uit de evangelieverhalen: over het water lopen,
een jongeman die een schat zoekt, geestelijk gevecht met de duivel, genezing van
een meisje, broodwonderen etc. Gebruikte men het levensverhaal van Gerardus als
actualisering van de Bijbel, of gebruikte men bijbelse motieven om Gerardus' le-
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(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)

vensverhaal te schrijven? De nanwe verbinding van verhalen over Jezus en over
Gerardos was ook al aanwezig in Scheepers, Trouwe Vereerder. Verschillende malen
spreekt Scheepers van "Gelijk Jezus ...,zooGerardus" (bijvoorbeeld pp. 145-149).
"Ook een heilige kan zich vergissen", Nabben, Eendode die leeft, 31; "Ja Gerardo
is inderdaad onverstandig met zijn gezondheid omgesprongen. Wij noemen het
tenminste onverstandig", ib., 45; De zelfkastijding is geen doel op zich, "maar enkel
een middel om zijn weg naar God korter te maken", Een dode die leeft, 50.
"Ook wij denken: Gerardo had zijn oversten en zichzelf veel leed kunnen besparen
door de regel nu (hij is belasterd) niet letterlijk te nemen en zich wel te verontschul
digen bij deze verdenking". Een dode die leeft, 83.
Nabben, Eendode die leeft, 69. In deze formulering klinkt een negatieve toespeling
op de situatie van gehuwde priesters en ambtsverlating in de jaren zestig en zeven
tig·
Nabben, Eendode die leeft, 87.
Nabben, Eendode die leeft, 100.
Zie noot 10.
Van Delft, Miniaturen, 1.
Speelt het gegeven dat Van Delft zelf een jurist was een rol in zijn positief oordeel
over Caione? Dat Caione alles zorgvuldig heeft onderzocht en genoteerd, is op zich
zelf nog geen garantie voor de betrouwbaarheid van de uitlatingen van zijn getuigen.
Van Delft, Miniaturen, 61.
Van Delft, Miniaturen, 64.
A. deUOUvadi OFMCap, Алле £>oJoran>, Napels 1690; zie Van Delft, А/шіошгст,
66.
Van Delft, Miniaturen, 68.
Van Delft, Miniaturen, 2.
Vgl. voor deze benadering van hagiografie als historische bron Hugenholtz, Adelbert
in twee gedaanten; Hugenholtz, Historici over heiligen.
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Noten bij Samenvattting en conclusies van deel 2
(1)

In bedevaartliteratuur vinden we her en der informaties over deformelediversiteit
of uniformiteit van bedevaartplaatsen. Te wijzen valt met name op meerdere inventariserende (geografisch omgrensde) beschrijvingen in de Duitse, Franse enNederlandse taalgebieden. Historische ontwikkelingen van formele aard worden veelal
in typologische zin beschreven in meerdere overzichtsartikelen in lexica. We noemen hier slechts: J.Chelini, Hiranthome, Les chemins de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens dès origines à nos jours, Paris 1982; DSAM, s.v. pèlerinage; LTK,
s.v.Wallfahrt De definitie-discussie over pelgrimage en bedevaart in volkskundige
literatuur handelt eveneens vooral over formele aspecten. De structuur-analyse van
I-Baumer in Wallfahrt als Handlungsspiel (Bem/Frankfurt лМ. 1977) wijst op fun
damentele overeenkomsten, die overigens steeds weer een lokaalbepaalde invulling
krijgen. Wanneer we de vraag stellen naar inhoudelijke diversiteit of uniformiteit,
ontbreken overzichtsstudies en zijn we aangewezen op het verzamelen van spaarza
me gegevens in een veelheid van publicaties over bepaalde bedevaartoorden of over
een (intijd,ruimte of thematiek) verwante reeks van plaatsen. De vraag of de inhou
den van de verkondiging in bedevaartplaatsen significant afwijken van hetgeen
gelovigen binnen het parochieel geregelde pastoraat vernemen, kan pas worden
beantwoord, als er meer kwalitatief onderzoek is gedaan naar deze thematiek ineen
representatief (in tijd en ruimte) aantal parochies. We wijzen hier slechts op het
belang van onderzoeksprojecten naar de geschiedenis van de verkondiging.

(2)

Vgl. P.Post, De Haanscène in de vroeg-christelijke kunst: een iconografische en
iconologische analyse, Heerlen/Voerendaal 1984; Post, Vroeg-christelijke kunst
en liturgie. Een herziene verhouding, in: TvL 69(1985)142-157,210-218; Fost.Bedevaart, liturgie en artes.
Vgl. Dupront, Pèlerinage et lieux sacrés, met name 203. Dupront spreekt in dit
verband van "sacramentaliseren".
M.Wingens, De Nederlandse Mariale bedevaart (ca. 1600 - ca. 1800). Van een instrumentele naar een spirituele benadering van het heilige, in: Trajecta 1/2(1992)168186.
Betekenisvol in dit verband is de lezingenkeuze in het Pelgrimsboekje van 1986.
Bij een poging tot typering van het aanbod te Wittern in het kader van bedevaart
en devotie werd in de Stuurgroep Prioriteiten Zuid (van de redemptoristen) het tweeluik "troost en bemoediging" gebruikt om verzorgende en activerende aspecten van
het pastoraat aan te duiden.
In de Verenigde Staten van Amerika (en ook in Latijns-Amerika) benadrukte men
in hagiografie, noveen- en gebedenboekjes vooral Gerardus' patronage over aanstaande moeders, verwerkt in een polemische toonzetting tegen geboortebeperking.
Zie Bijlage XI o.a. bij de auteurs E.Dunne en D.Ehmann.
Vgl. in deze ook Savart, Pour une sociologie de laferveur. De omschrijving "ijverige gelovigen" wordt ook gebruikt door Brants, Volksreligiositeit en christelijk geloof, 42.
Het boete-motief is weliswaar in veel pelgrimage- en bedevaarttypen doorheen de
ecuwen aanwezig en lijkt zeker in de negentiende eeuw sterk naar voren te treden,
maar is ook weer niet per se zo dominant, dat elke bedevaart door dit motief wordt
beheerst, zoals MJBot, Miserere, Rotterdam 1984 ons wil doen geloven. Bijzondere
aandacht krijgt het ascetische aspect meestal in bedevaartliteratuur. Vgl. bv. KrissRettenbeck, Möhler, Wallfahrt kennt keine Grenzen, met name 10-65; J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, Amsterdam 1978; P.Sigal, De verschillende types
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(9)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

van bedevaarten, ire Santiago de Compostela. 1000 Jaar Europese bedevaart, 97102. Hetfoest-aspectkrijgt eveneens bijzondere aandacht in literatuur. Vgl. Isambert,
Lafite et le sacré; Turner, Image andpilgrimage; ІЗаигоег, Wallfahrten mid reli
giose Erfahrung, in: Diakonia 5(1974)188; Hcma.Bedevaartab geloofservaring.
Volgens Wingens (zie noot 4) is er in de periode van de katholieke Hervorming een
pastoraal beleid aanwezig, dat de morele en spirituele duiding van bedevaart beklem
toont en de meer volkse feestaspecten, juist vanwege morele normen probeert in
te tomen. Tijdens de Verlichting is er ook een inperkende houding van staatswege,
die vaak samengaat met kerkelijke normering.
Vgl. Evers, Bedevaart en zang, met name 135-136; Schroubek, Das Waltfahrtsund Prozessionslied, met diverse voorbeelden van welkomsrituelen en daarbij pas
sende gezangen; Spaemann, Wallfahrtslieder, Dürminger, Volksglaube und Wallfahrt, biedt meerdere significante voorbeelden van welkomsrituelen, zoals driemaal
om de kerk heen trekken, driemaal (of zevenmaal) aan de kerkpoort aankloppen,
speciaal gezang terwijl over de drempel heen gaat. In Wittern kende men wel het
afhalen van treinbedevaarten aan het station en de tocht vandaar in processie naar
de kerk. Busbedevaarten worden door een pater of broeder verwelkomd. Er waren
en zijn geen specialerituelenaan het naderen van het bedevaartoord of aan het binnengaan verbonden.
Vgl. Wingens, De Nederlandse Mariale bedevaart, 168-169. Gurh hanteert de omschrijving "Wallfahrt als pastorales Instrument der innerkatholischen Reform" mede
om de controverstheologische inhouden en bedoelingen te typeren, in: Geschichtlicher Abriss der marìanischen Wallfahrtsbewegungen im deutschsprachigen Raum,
777.
Post, Bedevaart, liturgie en artes, 115; Berbee, "Bedevaart" en "pelgrimstocht" in
Nederland, 168; Guth, Die Wallfahrt - Ausdruck religiöser Kultur, met name 188189.
Frijhoff, De Heilige Stede van Hasselt.
Vgl. Baumer, Wallfahrt als Handlungsspiel.
P.Post, Beeld,ritueelen kunst. Enkele momenten uit het complexe samenspel van
beeld en christelijkritueelnader belicht, in: J.Lamberts (red.), Liturgie en kunst,
= UTP-Teksten 29, Heerlen 1992,24-48, speciaal 25-27.
Vgl. I.Bulhof (ltd.). Deugden in onzerijd.Over de mogelijkheid van een eigentijdse
deugdenethiek, =АипГЛ77-1, Baam 1989; P.van Gennip (ied.),Deugd doet deugd.
Deugd als brug tussen geloofen leven,=AnnTh 76-3, Baam 1988. De term "narra
tieve deugdenethiek" ontlenen we aan Bulhof.
Frijhoff schetst een geheel andere situatie in de diaspora-parochie Hasselt. Vgl. ook
van dezelfde auteur La fonction du miracle dans une minorité catholique: Les Provinces-Unies au Х Пе siècle, in: RHS 48(1972)151178.
De termen "transformatie" en "confirmatie" ontlenen we aan Derks, Pieper, Van
Uden, Transformatie en confirmatie. Interviews met bedevaartgangers naar Wittern
en Lourdes. Deze auteurs ontlenen de termen op hun beurt aan O.van der Hart, Rituelen in psychotherapie. Overgang en bestendiging, Deventer 1978.
Frijhoff signaleert dat in Hasselt in de negentiende eeuw bij het herstel van de Heilige Stede sprake is van een bewust proces van "community-building" door de parochianen actief te betrekken bij het herstel. Leider van dit proces is de
parochie-pastoor.
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Vgl. J.Hendriks, Zo kan het niet blijven! Weiken aan verandering, in: Praktische
Theologie4Д(1977)82-9б; Idem, Een vlieger oplaten in Middenstad-Zuid. Systema
tisch werken aan verandering, in: ib. 6/1(1979).
Met betrekking tot Kevelaer kan men nu raadplegen J.Heckens, R.Schnlte-Staade
(red.), 350 JahreKevelaer-Wallfahrt 1642-1992,2 delen, Kevelaer 1992. Een bon
dig overzicht biedt R.Plötz, Die Wallfahrt nach Kevelaer. Ein Wallfahrtsort und
seine Geschichte, Duisburg 1986. Voor Scherpenheuvel zijn informatief. AXeysen,
Scherpenheuvel. Volksreligiositeit en geloofsbeleven, Leuven 1986; Ρ .Robbrecht,
Mariaverering te Scherpenheuvel. Proeve van een hedendaagse pastoraal in een
mariaal bedevaartoord, Leuven 1986; AXantm, Scherpenheuvel: oord van vrede.
Rede 1985. Korte informaties over Banneux en Beauraing zijn te vinden in: Missi
themanummer Pèlerinages et pèlerins à travers le monde 7/8 (octobre 1978), mn.
222 en 230. Verder is, juist vanwege het eigentijdse karakter, nog steeds informatief:
A.Schellinckx, Beauraing. Naar een bovennatuurlijke verklaring, Roermond/Maaseik 1933.
Vgl. Dankelman, Peerke Donders.
Vgl. Ρ JMunnix, RJtoosjen, Onze Lieve Vrouw in ' t Zand. Een 550 jaar oud bede
vaartsoord. Roermond 1985.
Vgl. H.Dünninger, Wahres Abbild. Bildwallfahrt und Gnadenbildkopie, in: KrissRettenbeck, Möhler (red.), Walffahrt kennt keine Grenzen, 274-283.
Vgl. Statuten voorde Volksretraiten in de mijnstreek. Huisarchief klooster Wittern
D276; getypt overzicht Volksretraiten (zonder vermelding van auteur, datum en
plaats), 9 pagina's, Huisarchief klooster Wittern, niet gecatalogiseerd; Circulaires
van provinciaal-overste Wouters, Huisarchief klooster Wittern D271b en D273b.
Vgl. tevens Evers, Historisch Repertorium, 114-120.
Als we de geboortedata van meerdere paters vergelijken met de periode waarin zij
actief bij de organisatie van de Gerardusdevotie waren betrokken, dan blijkt dat zij
overwegend boven de 50 jaar waren, toen hun organisatorische betrokkenheid bij
deze devotie startte. Ter adstructie enkele geboortedata met indicatie van de periode
waarin ze actief bij de Gerardusdevotie waren betrokken: Lambrechts * 1867, ±1920
actief, Scheepers * 1855,1900-1920 actief; Mosmans * 1866,1920-1935 actief;
Pluijm* 1868,1900-1925 actief, Brinkman* 1885,1925-1940 actief; Van Liempd
* 1891,1947-1964 actief; Van de Leur* 1911,1967-1970 actief; Wetzels • 1913,
1970-1985 actief.
J.Hullegie, Zondag 4 maart 1984, in: Sint Gerardusklok 1985,161-163.
VgL Art, Clerus en volksreligie in Vlaanderen sinds de nieuwstetijd.Ne peius adveniat. Art, Kerkelijke structuur en pastorale werking in het bisdom Gent.
Vgl. Communicanda 2. Slot-dokument van het Generaal Kapittel, Rome 25 januari
1986; Communicanda 4. Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari
(bezinning van het generaal bestuur op het hoofdthema van het generaal kapittel
van 1985), in: Terlnformatie nr.21, mei 1986,2-15; M.Krinkels, Hoofdthema 20e
GK1985; elementen voor een bezinning, in: Ter Informatie m.25,9-lA; "Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari", in: Ter Informatie nr.28 augustus
1988,18-20; LDekkers, Generaal bestuur: terugblik op de periode 1985-1991 ; vooruitzichten, in: Terlnformatie nr.41, mei 1991,2-5.
Vgl. Ter Informatie 17, augustus 1984,24-25.
Vgl. M JCrinkels, De provinciale visitatie 1986, in: Ter Informatie 22, juli 1986,
8-18.
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\i.Wtt^t\A,OnderzoekWittem.Eerstefase:Behoeftenpeilinginderegio.Verstag
van de oriënterende gesprekken in de regio en registratie van verwachtingen en
suggesties m.b.t. de toekomst van kerk en klooster te Wittern, Wittern januari 1989,
p.l.
Vgl. Ter Informatie 28, augustus 1988, mn. p.21.
Zie noot 13.
Rapportenen artjkelcnoverbedevaartnaar Wittern cloormedewerkersaanhctsociaal-wetenschappelijke onderdeel van het onderzoeksprogramma "Christelijke Bedevaart". Zie onze noot 7. bij Algemene inleiding.
H Janssen, H.Erinkveld, Motivatie-onderzoek onder kerkgangers in Wittern 22-23
april 1989, Wittem/Heerlen juni 1989 (intern rapport).
Janssen, Erinkveld, Motivatie-onderzoek, 1.
De Toekomst van Wittern, intern rapport van de Provinciale Raad, 1989.
Vgl. Kort verslag van de eerste zitting van het achtste Provinciaal Kapittel van de
Nederlandse Provincie CssR, = Bijlage bij Ter Informatie 32, augustus 1989,6-7.
HetProvinciaalBestuMderRedemrxoristen,WerJ^toMrfem,januaril990(intem
rapport, 2 pagina's).
Werkplan.
Werkplan.
Werkplan.
H.Erinkveld, Voortgangsnota pastoraal team Wittern. Ontwikkelingen vanaf de
officiële start (1 nov. '89) tot juni '90, Wittern 1 juni 1990 (intern rapport, 5 pagina's).
Erinkveld, Voortgangsnota, 2.
H.Erinkveld, Liturgische gastvrijheid en de extra vieringen in Wittern, Wittern 9
juni 1990 (intern rapport, 3 pagina's).
Erinkveld, Liturgische gastvrijheid, 3.
J.Hafmans, Wittem: eennieuwe pastorale uitdaging, in: En Toch 11/3(1990)29-33.
Hafmans, Wittem: een nieuwe pastorale uitdaging, 31.
Hafmans, Wittem: een nieuwe pastorale uitdaging.
Hafmans, Wittem: een nieuwe pastorale uitdaging, 33.
Het pastoraal team, Naar een doelmatiger inrichting van klooster Wittem. Enkele
overwegingen en voorlopige voorstellen, Wittem 18 maart 1991 (intern rapport,
4 pagina's).
H.Erinkvelde.a., Pro^ramma 1991-1992 Pastoraal Team Klooster Wittem.Vfittem
1991.
Erinkveld, Programma 1991-1992,1.
Erinkveld, Programma 1991-1992.
P.Nelen (namens de Proviciale Raad), Kijkend in de Spiegel. Beleidsconcept voor
de komendejaren op grond van een reflectie op de situatie van onze Provincie CssR
anno 1992, september 1992.
Nelen, Kijkend in de spiegel, 12.
Nelen, Kijkend in de spiegel.
Nelen, Kijkend in de spiegel, 19.
Aldus aangehaald in Nelen, Kijkend in de spiegel, 4.
Vgl. J.Pfab, A pauperibus evangelisari, in: SH 34(1986)113-119; F JCDurweU, A
pauperibus evangelizan, in: RRS 5, Rome 1992,146-162; Communicanda 4,1986
=Evangelizare pauperibus et apauperibus evangelizari. Reflections by the General
Government on the major theme of the General Chapter of 1985, in: RRS, 5,106120. De bijbelverwijzing heen betrekking op Lukas 4,18-19.
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Vgl. Communicanda 4,1986;Q.Boff,Opft'«vo0rJ«OTTn«i,Averbode/Apeldoom
1989.
Aangehaald in Nelen, Kijkend in de spiegel, 5.
Het op harmonie gerichte beleid, waarin oud en nieuw, traditioneel en progressief
naast elkaar kunnen bestaan, kan men op verscheiden wijze waarderen. Het geeft
de ruimte aan mensen met uiteenlopende geloofsopvattingen om zich bij het pastoraat in Wittern betrokken te weten. Een breed, maar divergent bezoekerspubliek
wordt aangesproken. Het resultaat kan een pluriformiteit zijn met slechts weinig
diepgaande gemeenschappelijkheid. Daardoor komt men moeilijk tot gezamenlijk
gedragen keuzes. We zien hier ook een illustratie van een cumulatief pastoraal beleid. MHcrbst, Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche, Stuttgart 1988
(2e druk) bespreekt dit onder de noemer "Das additive Verfahren".
Vgl. G-M^er.DertheologischerOrtderHeiliger^mZjfm 108/2(1986)145-154.
We noemen in dit verband slechts: Concilium 1985-2 themanummer Macht der
zegening - zegening der macht (met bijdragen van D.Power, Het zegenen van voorwerpen, 27-41 en J.Iügadas, Leer over de zegening in het nieuwe Romeinse rituaal,
96-105); J-Baumgartner, Segnungen - veraltet oder zeitgemäss? Schöpfungswirklichkeit und Reform des Benediktionale, inBaumgartner (red.), Wiederentdeckung
derVolksreligiosüät,263-29(bCLW^cmann,DerSegeninderBfclundimHandeln der Kirche, 1992 (Kaiser Taschenbücher). Rituale Romanion ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concila Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II
promulgatimi de Benedictionibus, Rome 1984; Liturgischen Instituten Salzburg,
Ttte,Zfäch(lbsgXBenedittonaU.StmlknausgabefiirdiekatholischenBistümer
des deutschen Sprachgebietes, erarbeitet von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommissionen im deutschen Sprachgebiet, Zürich, Freiburg
i.Br., Wien 1978.
Aldus Post, Onderweg. Tussentijdse notities, 23-24; Непал, Bedevaart ab geloofser
varing, 193. B.Lambert, Le pèlerinage et l'histoire du salut, in: La Documentation
Catholique 64(1982)768-781 is geheel gebouwd op de motieven van uittocht en
woestijntocht.
Leysen, Scherpenheuvel, 54-60, mn. 55.
Uit de onderzoeken onder georganiseerde bedevaartgangers en streekkerkbezoekers
blijkt dat velen onder hen een (regelmatig) bezoek aan Wittern vanwege devotionele
redenen combineren met een geregelde liturgische deelname in hun eigen parochie.
De suggestie om bedevaart en parochie-binding met elkaar in relatie te brengen,
wordt onderstreept door Post, Onderweg. Tussentijdse nanties, 23. Met het oog op
een betere doorwerking van bedevaart wijst ook G.Dohmen, Leeftocht. De bedevaart ab element van een pastorale 'strategie' ,Heeaen 1983, op een nauwe verbinding met de "thuisparochie". In dit verband valt ook te wijzen op parochieel georganiseerde bedevaarten en op de oude traditie van een zending van pelgrims vanuit
de parochiekerk (met pelgrimszegen) en ontvangst bij terugkeer. Uiteraard hoeft
men een verbinding tussen bedevaart en parochie niet te beperken tot een liturgisch
kader.
In Frankrijk bestaat de ANDDP=Association Nationale des Directeurs de Pèlerinage et recteurs des sanctuaires. Vgl. H.Evers, Verslag van de Europäische Tagung
Waltfahrt, Einsiedeln 1986, Wittem/Heerlen 1986. In Franssprekend Canada (Québec) bestaat een soortgelijke organisatie. De genoemde bijdrage van Lambert (Le
Pèlerinage et Г histoire du salut) was een conferentie voor leden van deze organisa
tie.
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Vgl. Programma-omschrijving Christelijke Bedevaarten, Heerlen 1987.
Vgl. De Qerq, Henaii, De sociale gestalte van de kerk in de toekomst. Krachtlijnen
van een actuele discussie, in: TvT 17/4(1977)333-352.
Vgl. Werkplan Wittern, 1990; Nelen, Kijkend in de spiegel.
Vgl.Vrijho^Waaro!enburg,C(^M/fl«ípopuíorre%wn;Rooijakkers/vanderZee,
Religieuze volkscultuur; B.Lacroix, J.Simard (red)., Religion populaire. Religion
de Clercs?, Québec 1984; Plongeron, La religion populaire dans Γ occident chrétien; Plongeron, Pannet, Le Christianisme populaire.
Vgl.Galilea, De discussie over de volksreligiositeit.
Vgl. Verwilghen, La religiosité populaire dans les documents récents du Magistère.
Verwilghen doet in dit overzicht de volgende uitspraak onder het kopje "definitions": "Et Jean-Paul Π parle de 'la véritable piété des pauvres et des simples. C'est
la manière dont ces préférés du Seigneur vivent et traduisent dans leurs attitudes
humaines et dans toutes les dimensions de la vie к mystère de la foi qu 'ils ont reçu"
(p.524). Hij verwijst hier naar een preek van paus Johannes Paulus Π in het Maria
heiligdom van Zapopan, opgenomen in: Documentation Catholique 76(1979) 183184. G.P.Süss noemt deze manier van spreken over volksreligiositeit populistisch,
aangezien de verschillen binnen een volk hier worden miskend en spiritualiserend,
omdat hier armoede wordt bevestigd (vgl. Süss.D« creatieve en normatieve rol van
volksreligiositeit in de kerk).
F.Haarsma, Volkskatholicisme en het pastorale beleid in Nederland en Vlaanderen,
in: TvT 17/4(1977)391-407. Ben bewerking van deze studie is afgedrukt in: Haarsma, Morren tegen Mozes. Pastoraaltheologische beschouwingen over het kerkelijk
leven, Kampen 1981,11-27.
Onderzoek naar geloofskennis en -opvattingen werd in tegenstelling tot meerdere
sociaal-wetenschappelijke bedevaartstudies wel verricht door Ρ .Robbrecht, Maria
verering te Scherpenheuvel. Vgl. de bespreking van dit werk in het dagblad De
Standaard 25 april 1986 ("Duizend interviews aan de basiliek: Nooit naar de mis,
wel naar Scherpenheuvel").
Post, Onderweg. Tussentijdse notities.
M-Bax, Religieuze regimes in omwikkeling, verhulde vormen van macht en afhanke
lijkheid, Hilversum 1988.
Haarsma, Volkskatholicisme, 393.
Ebertz, Organisierung der Massenreligiosität.
A.Gramsci, Quaderni del carcere, Turijn 1964-1975. Vgl. AJíesti, Gramsci et la
religion, in: Social Compass 22(1975)343-354; E.Pace, The debate on popular religion in Italy, in: Social Analysis 40(1979)71-75.
Schreiter, Bouwen aan een eigen theologie, 20-30.
P.Zulehner, Heirat - Geburt - Tod. Eine Pastoral zu den Lebenswenden, Herder
1976.
Pannet, Le Catholicisme populaire. Vgl. ook Hcnau, Het "volkskatholicisme" in
discussie, 11.
Vgl. bijdragen van D.Warwick, F-XJCaufmann, M-Ebertz, GJtorff, Ph.Ariès,
G.Cholvy.
Aldus de mening van Henau in Bedevaart als vorm van volksreligiositeit. Een historisch-theologische benadering, 22; J Pouts, Permanence et renouveau dupèlerinage, Paris 1976; J.Chelini, НЛ ranthomme. Les chemins de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nosjors, Paris 1982.
Dupront, Pèlerinage et lieux sacrés. Th.Qemens signaleert deze "sacramentalization
of piety" in de periode nahet Concilie van Trente, vgl. Clemens, liturgy and piety
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in the Netherlands during die seventeenth and eighteenth centuries, in: C.Caspeis,
M.Sctmeiders (red.), Omnes Circumstantes. Contributions towards a history ofthe
role of the people in the liturgy. Kampen 1990,197-217, speciaal 205.
Vgl. Wegman, Сгмс/н'л/елйder christelijke eraft'enjT, Lukken, De onvervangbare
weg van de liturgie; Blijlevens, Gebed als lofprijzing.
Vgl. Van Laarhoven, De kerk 1770-1970; Rogier, Katholieke herleving; Ebertz,
Organisierung der Massenreligiosität.
Vinatier, pèlerinage au 19e et 20e siècles, іш DS AM, f.78-79, kk.939-940.
Post, Onderweg. Tussentijdse notities; Post, Bedevaart zonder grenzen.
Deze teira is ontleend aan LUeekmans, Siedlungsbildung bei spätantiken Wallfahrtsstätten, in: E.Dassman, S .Suso Frank (red.), Pietas (Fs В Körting) -Jahrbuch
für Antike und Christentum Bd.8, Münster 1980,325-358.
Vgl. Art, Clerus en volksreligie in Vlaanderen.
Post, Onderweg. Tussentijdse notities.
Bax, Religieuze regimes in ontwikkeling; F Jespers, Om de gunst van het volk. Het
Brabantse volk als factor in een klerikale machtsstrijd, in: LGOG, UTP, Munire
ecclesiam, 244-255.
Post, Traditie gebruiken. Sint Hubertus in Muiderberg, in: M.van Uden e.a. (red.),
Bij geloof, 191-210; Post, Volksreligieuze rituelen tussen cultus en cultuur, in:
M.van Uden, J.Pieper, Bedevaart als volksreligieus ritueel, 47-76.
Raedts, De christelijke middeleeuwen als negentiende eeuwse mythe; Frijhoff, De
HStede te Hasselt.
Schreiler, Bouwen aan een eigen theologie, 22.
Manden, Metabletics ofa sacrament; Manders, Van Allerheiligste naar Eucharistie.
Post, Ruimtewerking, in: Speling 40/3(1988)45-59; I.Baumer, Kulte als Träger der
Verkündigung, in: Liturgie als Verkündigung, = Theologische Berichte 6, Zürich
1977,29-60.
Henau, Bedevaart aL· vorm van volksreligiositeit. Een historisch-theologische benadering, 41.
We verwijzen slechts naar Beinert (red.), Die Heiligen heute ehren (met uitvoerige
bibliografie); K-Rahner, Die Kirche der Heiligen, in: Schriften zur Theologie, Ш
(1956), 111-126; Rahner, Warum und wie können wir die Heiligen verehren?, in:
Schriften zur Theologie, П (1966), 283-303; Rahner, Der eine Mittler und die
Vielfalt der Vermittlungen, in: Schriften zur Theologie, Ш (1967), 218-235; Rot
ting, Heiligenverehrung, in: Ecclesia Peregrinans П, 75-84,120-135; Korff, Hei
ligenverehrung heute, PJouneL Die Heiligenverehrung, in: A-Martimort, Handbuch
derLiturgiewissenschaft,U,FKib\agl965,303-323;LaVkSpirituelU,ÛïemanwDr
mer "Pourqoui des saints?", 684 mars/avril 1989; Concilium 15/9(1979) themanummer Modellen van heiligheid.
Concilium 15/9(1979), themanummer Modellen van heiligheid.
CXhiqaoc, Ten geleide, in Concilium 15/9(1979).
De Rosa, Sainteté, clergé et peuple dans le mezzogiorno italien.
G-Ruggieri, Het volksgeloof tussen kerkelijk beleid en religieuze behoefte, in: Concilium 1986, ΠΓ.4, 82-88.
Katechismus of christelijke leer, Roermond 1960, vraag 449, p.109.
Korff, Heiligenverehrung heute.
Congregatie van het Concilie, De püsfidelium,in: AAS 1936,167; vgl. ook Analecta voor het bisdom Roermond 21(1936)198-205.
Vgl. B-Kötting, Christliche Wallfahrt, in: L7X, kk.942-946.
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Verwilghen, La religiosité populaire dans les documentsrécentsdu Magistère, in;
NRT 109(1987)521-539.
Vgl. Verwilghen, La religiosité populaire, 523.
Vgl. Verwilghen, 524.
Vgl. Verwilghen, 529.
Vgl. Verwilghen, 530.
Vgl. Verwilghen, 531.
Vgl. Verwughen, 531.
Vgl. Verwilghen, 532.
Vgl. Verwüghen. 533.
Vgl. Verwüghen, 534.
Vgl. Verwilghen, 533.
Lambert, Le Pèlerinage et Γ histoire du salut.
Vinatier, s.v. pèlerinage, DSAM.
Vgl. Vinatier, pèlerinage, 940.
AAdam.^-Betga.PastoralIituTgischesHandkxikon.'Pteìbati 1980, s.v. Wallfahrt:
"Der Wert des Wallfahren liegt in der Intensivierung des Glaubens, der Umkehr
und der Zuwendung zur kirchlichen Gemeinschaft, die aus dem gemeinsamen Besuch solcher Glaubensstätten erwächst, vorausgesetzt, dass er in der rechten Haltung
geschieht. Diese muss nachdrücklich gefördert werden; weil sie leicht fehlt, gibt
es in der Kirche von Anfang an eine kritische Haltung gegenüber dem Wallfahren".
Brants, Volksreligiositeit en christelijk geloof, hier met name 52. Vgl. ook de behandeling van het thema religie en geloof info/ et Religion. Semaines des Intellectuels
Catholiques, Paris, Tournai 1971.
SchiUebeeckx, Godsdienst van en voor mensen.
E.Henau, Volksreligiositeit en kerkopbouw, in: Blijlevens e.a., Volksreligiositeit,
85-98, met name 91.
Haarsma, Volkskatholicisme en pastoraal beleid.
Sìng).tton,Laathetvolkinvrede. Hij stelt BB 'stegenover W ' s : beschermers tegenover verwerpers. Binnen beide posities zijn vele nuances, die op hun beurt consequenties hebben voor het gekozen pastorale beleid.
L.de Vaucelles, Jalons pour une histoire des stratégies pastorales, in: Plongeron,
Parmet, Í* Christianisme populaire. Les dossiers de Γ histoire, Paris 1976,241-257.
Vgl. De Vaucelles, Jalons, 245.
Vgl. De Vaucelles, Jalons, 245.
Vgl. De Vaucelles, Jalons.
E.Henau, De bedevaart. Een belangrijke uiting van volksvroomheid, in: HetTeken
mei 1984,314-317. Zie ook: Henau, De bedevaart. Een pastoraaltheologische reflec
tie, in: Rond de Tafel mei 1984,89-93.
EJfenau, Volksreligiositeit en christelijk geloof, in: Concilium 1986, nr.4,64-71
Henau, Volksreligiositeit en christelijk geloof, 67.
Schreitcr, Bouwen aan een eigen theologie, passim.
Henau, Bedevaart aL· vorm van volksreligiositeit. Een historisch-theologische bena
dering.
Непал, Bedevaart als vorm van volksreligiositeit, 31.
Henau, Bedevaart als vorm van volksreligiositeit, 33.
Henau, Aanzetten voor een theologische waardering van de bedevaart.
Henau, Aanzetten, 44.
Süss, Volkskatholizismus in Brasilien; Süss, De creatieve en normatieve rol van
volksreligiositeit in de kerk, in: Concilium 1986, nr.4,104-112.
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Galilea, De discussie rond de volksreligiositeit in de Latijns-Amerikaanse theologie
van de bevrijding.
Süss,V0fo*af/wüzwmjtó,<ai<krschekfcfeesteUjte,i^
sehe typen volkskatholicisme.
Süss, De creatieve en normatieve rol.
Süss,De creatieve en normatieve rol, 105. VgL over deze problematiek ook: Concilium 14/4(1978) themanummer "Evangelisatie in de wereld van vandaag". Hierin
met name de kritische bespreking van de opstelling van het leergezag door M.Singleton en KMaurier (118-124).
Galilea, De discussie, 52.
Vgl. H.Snijdewind, Popular religion, spirituality and liberation, in: J .van Nieuwenhove t.a.,Popularreligion, liberation and contextual theology. Papersfroma congress, Nijmegen 1991,196-199.
Een instrumentele opvatting herkennen we ook in: TMoran, Popular devotion and
the Congregation of the most holy Redeemer, in: RRS, Vol.4,Rome 1991,126-137.
Moran zegt op p. 127 "The Redemptorists were not unique in their use of popular
devotions as a means of evangelization".
In agogische termen kunnen we deze keuze vergelijken met de toepassing van sociale planning, waarin een groep mensen object zijn van veranderingsstrategie die door
specialisten is uitgedacht, en methodisch opbouwwerk, waarin het juist zaak is mensen als subject van verandering tegemoet te treden. Vgl. Evers, Het is de nacht die
kansen biedt. Werkboek ter ondersteuning van vernieuwend pastoraat.
Vgl. Post, Onderweg. Tussentijdse notities, 23 waarbij zegt: "Belangrijke opdracht
van de theoloog is hier een soort van criteriologie te ontwerpen".
Vgl. voor een uitwerking van dit perspectief G.van Tillo, De kwalitatieve dimensie.
Een methodologisch perspectief voor de godsdienstsociologie, Assen 1987.
De term "Umschlag" ontlenen we aan iaspat,Kirchengeschichte und Frömmigkeit
en aan В .Hamm, Frömmigkeit als Gegenstand theologiegeschichtlicher Forschung,
in: ZThK 74(1977)464497.
H.Boelaars, C.Moonen, Onrust in de zielzorg, Utrecht 1950 2e druk, 86-88.
Deze term ontlenen we aan Jaspert, Kirchengeschichte und Frömmigkeit.
V.Tumer, Pilgrimage and Communias, in: Studia Missionalia 23(1974)305-327.

Bronnen en gebruikte literatuur
Archiefbronnen
HUISARCHIEF vanhetredemptoristenldooster te Ч/П l ü M Toegankelijk
door middel van drie inventarislijsten: Inventarium Aichivoium Collegii
CssR Wittemii Ia; Inventarium Archivoram Collegii CssR Wittemii Ib;
Inventarium Aichivoium Collegii Wittemiensis Π.
Het archief omvat kroniekboeken, catalogi, losse stukken, boekwerken,
tekeningen en foto's. De documenten die we voor dit onderzoek hebben
geraadpleegd zijn aanwezig in de volgende archiefbronnen.
HUISKRONIEK, 13 delen
1.
Archivum Coli. Wittern. CssR (overgeschreven documenten en
index tot 1878)
2.
Chronicon CssR Coli. Wittern, ad S. Alphonsum. Liber I pars tertía
(bevat lijsten van communiteitsleden en hun functies)
3.
Chronicon Wittemiense a Saeculo XII ad annum 1836 = Chronicon Collegii ad S Alphonsum Wittemii (omstreeks 1860 geschreven)
4.
Chronicon CssR ColL Wittem. ad S.Alphonsum. Liber Π.Ι pars
tertia
5.
Chronique du Couvent de Wittem depuis l'établissement des Rédemptoristes le 12 Janvier de l'an 1836
6.
Chronique de l'année 1857-1874 (in één band met huiskroniek S)
7.
Codex Chron.CssR ColL Wittem. Tomus I
8.
Codex Chron.CssR Coll. Wittem. Tomus Π
9.
Acta Domestica Coll. CssR Wittem.
10.
Codex Chron. Domus Wittem. CssR Prov.Holl. Tomus Ш
11.
Codex Chron. Domus Wittem. CssR Prov.Holl. Tomus Г
12.
Codex Chron. Domus Wittem. CssR Prov.Holl. Tomus V
13.
Kronijken VI
LIBER NECROLOGRJM WITTEMIENSE: 1.1845-1869; П. 1877-1918;
Ш. 1918-1976; IV. 1976LmERIABORlMNQNISTERniNTERNI:L 1836-1878; П. 1878-1945;
Ш. 1946- 1965; IV. 1965ALBUM MISSIONUM CSSR COLL. WITTEM. EXTERNUM: I.
1836-1878; П. 1878-1909; Ш. 1910-1931; IV. 1931-1947; V. 1948-1979
CATALOGUS rr.ff. clericoram studenthun (tot 1976 bijgehouden)
INDEX CANDIDATORUM (1876-1922)
CATALOGUS Fratrum Servientium Coll. CssR Wittem. Index Fratram
(1836-1922)
CATALOGUS Patram Coll. CssR Wittem. Index Patrum (1836-1924)
REGISTER PATERS (1836-1971)
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KRONIEK der AartsbroederschapderHeilige Familie te Wittern opgericht
in de kerk van den HJoannes Nepomucenus en den KAlfonsus
(1851-1951)
REGISTER van leden ingeschreven in de Aartsbroederschap van de Heilige
Familie
LOSSE ARCHIEFSTUKKEN warden bewaard in dozen met een combinatie van alfabetische indeling van secties en nummering per sectie, bijvoorbeeld: C143 = Brief generaal-overste Mauron verordening om triduüm te
houden bij gelegenheid van zaligverklaring van Gerardus in 1893.
NIET-GECATALOGISEERDE STUKKEN die we hebben geraadpleegd:
Andenken an die feierliche Krönung des Maria-B ildes in der Kloster Kirche zu Wittern am 8.Dezember 1843
Jubellied ter gelegenheid van de heiligverklaring van Clemens
Maria Hofbauer, 1909, compositie van J.Haagh, pamfletbriefje
Volksretraiten, getypt overzicht, 9 pagina's, zonder auteurvermelding, jaar of plaats
Les Frères étudiants Rédemptoristes de Wittern avec leur Père
Préfet, à Marie Immaculée, Mois de Mai 1855 Wittern, manuscript

MUZIEKARCHIEF klooster Wittern. Toegankelijk door middel van enkele
inventarislijsten: inventarislijst J.Peters CssR; inventaris composities broeder Anselmus, REvers; inventaris composities J.Haagh, HJBvers; inventaris
muziekarchief, J.Kahmann, H.Evers.
SCHRIFTEN VAN KOORDIRIGENTEN 1903-1953,1-XVI kerkmuziek,
1-Х "profane" muziek. Hierbij ook: Consuetudines et usus voor den zangdi
recteur, verzameld uit gegevens mondeling meegedeeld door oude zang
directeuren ten nutte en voordele van dirigent en zangers, Wittern October
1947 (samenstelling paters Kluiters, Van Roermund, Hafkemeijer, Schip
pers)

ARCHIEF VAN DE ADMINISTRATIE VAN DE SINT GERARDUSKLOK te Wittern. Geen inventaris of catalogus.
KRONIEK der Godsvrucht tot den Gelukzaligen Broeder Gerardus Majella
(1893-1952), in: Register Sint Gerardusklokje
REGISTER van leden ingeschreven in de Broederschap van de Heilige
Gerardus Majella
CORRESPONDENTIEMAPPEN van de administratie van het StGerardusklokje en de bedevaartleiding met georganiseerde bedevaartgroepen van
Eindhoven, Tilburg, Meierij, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Oost-Nederland,
Roosendaal, Wychen, Venlo, Westland, Overijssel, Apeldoorn, Groenlo,

De Kempen, Pannerden, Huissen. Archief van de administratie van De Sint
Gerardusklok te Wittern.
EVERS, H., Jubileumboekje Bedevaart Eindhoven en Omstreken, 1937 50 - 1986, Wittern 1986, uitgave administratie StGerardusklok
COLLECTIE VAN PRENTJES : twee mappen met prentjes die betrekking
hebben op Sint Geraidus Majella (1875-1939,1939-heden)
We verwijzen onder andere naar de volgende prentjes die niet tot deze collectie behoren, maar wel in het archief aanwezig zijn:
Viering van de 7 woensdagen die aan het feest van St. Jozef voorafgaan, Wittern 1942
Jubilé-Triduüm ter ere van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand
in de kerk van Wittern 1867-1942,25-28 juni 1942, Wittern 1942
Plechtig octaaf ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis Wittern
6-13 december 1942
StAntoniusdinsdagen te Wittern 1843-1943
Wittern 3-10 december 1944 Jaarlijks octaaf ter ere van
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen en Plechtige Herdenking van
het 100-jarig bestaan der Broederschap van het Onbevlekt Hart
van Maria tot bekering der zondaars
Viering van de 9 St.Antonius-Dinsdagen, Wittem 1945
NOTA'S EN VERSLAGEN (niet gecatalogiseerd), onder andere geraadpleegd:
Verslag bespreking over "Jaarboek", Nebo 11 juni 1956
Nota's, offertes en correspondentie van drukkerijen
SIRRE, dhr, Circulaire naar aanleiding van vernieling van het
Gerardusbeeld en inzame ling voor herstel of nieuw beeld
VERDERE LITERATUUR IN DIT ARCHIEF
MISSIE-ALMANAK ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en de Heilige Gerardus
LIEMPD, J. VAN, Een historische plek bij Wittem, in: Missie-almanak 1954,9-11
Wallfahrtsbüchlein zum Gebrauch der Pilger nach Wittem, Langerwehe z.j.
Gebete und Gesänge zum Gebrauche bei der Wallfahrt von Mechemich nach Wittem zu dem Gnadenbilde der Allerheiligsten
Jungfrau und zu Ehren des hl.Alphonsus, z.p., z.j.
Gebete und Gesänge zum Gebrauche bei der Wallfahrt von
Satzvey nach Wittem zu dem Gnadenbilde der allerheiligsten
Jungfrau und zu Ehren des hl.Alphonsus, z.p., z.j.
BüNNEMEYER, W., H. Alfonsus Maria de Liguori. Bezoeken bij
het Allerheiligste Sacrament, de allerzaligste Maagd en St Jozef,
imprimatur 1934, Den Bosch (3e druk)
STOKS, M., HAlfonsus de Liguori, Een met Gods heilige Wil,
imprimatur Roermond 1946, 8e druk
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LODDERS, Α., Noveenboekje van deRClemens Maria, Patroon
in hopeloze zaken, 18e verbeterde druk, 84e-94e duizendtal, uitga
ve secretariaat der Surinaamse Missie Amsterdam 1974
DANKELMAN, J. e.a., Bidden met Petrus Donders, Nijmegen
1982
MARIA Moeder van Altijddurende Bijstand. Overwegingen en
gebeden, uitgave secretariaat O.L.Vrouw van Altijddurende Bij
stand, Redemptoristenklooster Nebo Nijmegen 1986

D.

ARCHIEF REDEMPTORISTENKLOOSTER ROERMOND
De Volksmissionaris, CssR-periodiek, complete reeks
Verscheidene gezangbundels ten gebruike in Kapel van Onze Lieve Vrouw
in't Zand

E.

PROVINCIAAL ARCHIEF REDEMPTORISTEN ROOSENDAAL
Noveen- en gebedenboekjes
Populaire hagiografie
Biografische gegevens van leden van de Congregatie
Duplicaten van archiefstukken van het klooster te Wittern
Bibliografische gegevens van leden van de Congregatie
Interne periodieken voor de leden van de Congregatie

Praktijkmaterialen die in de analyse zijn betrokken
1. Periodieken
MINISTERIUM VERBI, intern CssR periodiek
Index en alfabetisch Zaakregister op jrg. 1-13 van Ministerium Verbi
INTER NOS, intern periodiek Nederlandse Provincie der Redemptoristen
TER INFORMATIE van en over Nederlandse Redemptoristen, interne
periodiek.
VINKENBURG, J. (samenstelling), Alfabetische en systematische Index
op 40 nummers van Ter Informatie, eerste reeks nrs.1-12, tweede reeks nrs
1-28,1972-1988, Roosendaal 1989
HET SINT GERARDUSKLOKJE (sinds 1965 De Sint Gerardusklok),
uitgave sinds 1920. Complete jaargangen vanaf het begin in het archief van
de administratie van De Sint Gerardusklok te Wittern
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2. Pelgrimsboekjes
Pelgrimsboekje. StGerardus-Heiligdom Wittem, uitgave StGerardusklokje
Wittern, imprimatur RBoddeke 14 december 1953
Pelgrimsboekje. StGerardus-Heiligdom te Wittem, imprimaturM.van Delft
15 maart 1955,2e druk, 12e tot 32e duizendtal
Pelgrimsboekje. StGerardus-Heiligdom te Wittem, imprimatur M. van Delft
11 februari 1958,3e druk, 32e tot 52e duizendtal
Pelgrimsboekje. St.Gerardusheiligdom te Wittem, imprimatur M van Delft
19 maart 1961,4e druk
Pelgrimsrx>ekjeS^Gerardus-HeMgdomWinem,imprimaturJ^uyskens
20 februari 1965 Wittem
Pelgrimsboekje Sint Gerardusheiligdom Wittem, imprimatur MKrinkels
1 maart 1971 Wittem
Pelgrimsboekje Sint-Gerardusheiligdom Wittem, imprimatur MKrinkels
1 maart 1977 Wittem
Pelgrimage naar Wittem, imprimatur J.Hullegie 1 maart 1986 Wittem
3. Noveenboekjes en populaire hagiografie
BRINKMAN, Α., RGerardus Majella. Heraut der liefde, Wittem 1932 (5e
druk in 1950)
BRINKMAN, Α., RGerardus MajeUa, Wittem 1933
BRINKMAN, A., RGerardus. Kind van God. Kinderkerkboek, ' s-Hertogenbosch 1935 (2e druk 1953)
BRINKMAN, Α., H.Gerardus Majella. Man naar Gods Hart, Gulpen 1941
(4e druk)
BRINKMAN, Α., Parochie-Retraiten. Gebeden en liederen, Nijmegen 1939
(6e druk)
BRINKMAN, Α., Parochie-missie. Gebeden en liederen voor geestelijke
oefeningen in de parochie (opnieuw herzien door de paters redemptoristen),
z.p., z.j., (13e druk)
BRINKMAN, Α., Gerardus Vriend van Jezus, uitgave voor slechtzienden,
Maastricht 1948
BRINKMAN, Α., RGerardus Majella in afbeeldingen door A.Windhausen,
met eenvoudigen uitleg voor kinderen door A.Brinkman, Redemptorist,
uitgave StGerardusklokje Wittem
BOOMAARS, C, Korte Novene en Gebeden ter eere van den Zaligen Ge
rardus Majella, door een pater Redemptorist, Roermond 1893
BOOMAARS, C, Korte levensschets van den Zaligen Gerardus Majella
door een Pater Redemptorist, Roermond 1893
CROONEN, G., Redder in de nood, Gulpen 1935
DELFT, M. VAN, Miniaturen uit het leven van een wonderlijk man. Sint
Gerardus Majella 1726-1755, Wittem 1983
Gebeden en gezangen tijdens de Missie, Nijmegen 1957
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GRUPINK, Α., Met Gerardus tot Jesus. Godvruchtige oefeningen bij het
bezoek aan Gerardus heiligdommen, Gulpen 1934
JONCKBLOEDT, W. (samenstelling), Onze Boete-tijd. Handleiding voor
de dagen der H.Missie, 's-Hertogenbosch 1936 2e druk
KRONENBURG, J., Leven van den Eerbiedwaardigen Gerardus Maria
Majella, leekebroedervan de Congregatie des Allerti. Verlossers, dooreen
Pitedemptorist. Uit het Fransch vertaald door een pater dierzelfde Congre
gatie, Roermond 1879, Gulpen 1883, Roermond 1895
KRONENBURG, J., Leven van den H.Gerardus Maria Majella, Roermond
1928 (6e druk)
LAAK, G. VAN, Novene ter eere van den RGerardus, zooals deze gehou
den wordt in de Broederschapskerkte Overdinkel, Overdinkel 1919 (exem
plaar in archief van de administratie van De Sint Gerardusklok te Wittern)
LAAK, G. VAN, H.Gerardus, Leidsman op onzen pelgrimstocht, Overdin
kel 1927 (exemplaar archief administratie)
NABBEN, J., Een dode die leeft. De H.Gerardus Majella, Wittern 1972,
1977 (2e druk)
Noveenboekje ter eere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
en Sint Gerardus, Gulpen 1934
Noveenboekje ter eere van den grooten wonderdoener den H.Gerardus
Majella. Door een Pater Redemptorist, 7e opnieuw bewerkte druk, imprima
tur L.Saut Amsterdam 12 maart 1937, imprimatur A.Strijbos 5 april 1937
Wittern, Gulpen 1937
Noveen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en de
HLGerardus Majella, Wittern 1956 (2e druk)
Noveenboekje. Bidden met Gerardus, (samenstelling o.a. M.Krinkels, B.
van Schaick, J.Wetzels, J.Hüskens), Gulpen 1970
PLUDM, J., Korte Novene ter eere van den H.Gerardus, Gulpen 1920,
1923,1925,1928
PLUÜM, J., Noveenboekje ter eere van den Grooten Wonderdoener den
H.Gerardus Majella, Gulpen 1930 (= 5e druk van vorige)
RANDAG, W., Noveenboekje ter eere van den grooten Wonderdoener den
H.Gerardus Majella door een pater Redemptorist, Gulpen 1943 (11e druk
in 1946,12e druk omstreeks 1949)
SAUT, L., reeks "Wonderdoener dezer eeuw" in: De Sint Gerardusklok
1964-1968
SCHEEPERS, Α., Novenen en gebeden ter eere van den Zaligen Gerardus
Majeila, Roermond 1893
SCHEEPERS, Α., De Ware Vereerder van den Zaligen Gerardus Majella,
Roermond/Rotterdam 1898, Rotterdam 1927 (9e druk)
SCHEEPERS, Α., Novenen voor kinderen die zich onder de bescherming
van den H.Gerardus Majella tot een waardige eerste communie voorberei
den, Rotterdam 1905
VELDEN, H., Noveenboekje, Gulpen 1937 (herdruk 1941)
VLASSENBROEK, C, Groot leven van de RGerardus Majella, z.p. 1952
WIJNANDS, F., Sint Gerardus, korte levensschets en gebeden, Gulpen 1944
WIJNANDS, F., Wie was de H.Gerardus?, Amsterdam 1947 (2e druk)

4. Folders en cultuurhistorische informatie
CLAVEAUX, Th., Wittern. Vanrijkverleden naar levend heden, Gulpen
1983,1990 (herdruk, licht bewerkt)
Folder Het aantrekkelijke beeld van StGerardus in zijn nationaal heiligdom
te Wittem, Gulpen zj. (vermoedelijkomstreeks 1955), exemplaar in archief
van administratie
Folder. Wittem. Heiligdom van sint-Gerardus, uitgave Sint Gerardusklok
(dus na 1965), exemplaar in archief van de administratie
Korte beschrijving van de kloosterkerk te Wittem, vouwblad (± 1980)
Kurze Beschreibung der Klosterkirche zu Wittem, vouwblad (± 1985)
LIEMPD, J. VAN., Het genade-oord Wittem, Gulpen 1948
PETERS, J., Wittem, een hoekje vol schoonheid in Limburgs Zuiden, Wit
tem 1944
PETERS, J., Granaten suizen over Wittem, Wittem 1945
WIJNEN, W., Wittem. Een hoekje vol schoonheid in Limburg's zuiden,
Gulpen 1976
5. Liturgische materialen
BLDLEVENS, Α., Proprium CssR, Nederlandse Provincie van Redempto
risten 1980
Congregatk» SSmi Redemptoris, Missae propriae a Sede Apostolica concessae et approbatae, Romae 1975
EVERS, Η., Modellen voor Gebedsdiensten, Wittem/Heerlen 1985/6 (voor
intern gebruik)
HAFMANS, J., bedevaartpreek(schema) 1986-1987
HULLEGIE, J., preekschetsen 1984
HULLEGIE, J., Eén mogelijkheid voor begeleiding van een bedevaart,
Wittem 1987 (voor intern gebruik)
MICHEELSEN, E., Gerarduspreken (1979-1988), persoonlijk eigendom
Missae propriae Congregationi SSmi Redemptoris concessae, Regensburg
1921
Missae propriae Congregationi SSmi Redemptoris a Sede Apostolica concessae et approbatae, Turijn 1963
Ritus Servandus a Pio decimo Pontífice Máximo in canonizatìone beatonim
Alexander Sauli (...) et Gerard! Majella (...) explenda in Basilica Vaticana
Ш idibus Décernons anno Domini 1904, Roma 1904
WETZELS, J., meerdere preken en toespraken in het kader van de Gerardusbedevaart en bedevaart naar Caposele (1970-1984), persoonlijke nalatenschap
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ANSELMUS (C.Bonten), Begeleidingsboekje bij Lofliederen, muziekarchief Wittern
Geestelijke liederen welke in de Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand
worden gezongen, Roermond, z.j.
Gezangen en gebeden. Rectoraat StAlfonsus Wittern, Eys 1953, imprimatur
A.Carlier in festo St Cordis 1953
Gezangen in gebruik bij de Aartsbroederschap der Heilige Familie Jesus,
Maria, Jozef te Wittern, Gulpen z.j.
GRINSVEN, M. VAN, Ons Pelgrimsboekje, voor de bedevaart van Den
Bosch en omstreken naar het Sint Gerardusheiligdom van Wittern, 's-Hertogenbosch 1950 (2e druk)
HAAGH, J., Orgelbegeleiding bij Lof- en Smeeklied tot den Zal. C.M.Hofbauer, lithografie Wittern januari 1888, in muziekbibliotheek Wittern
HAAGH, J., Begeleiding van het Hofbauerlied, Amsterdam 10 mei 1909,
in muziekbibliotheek Wittern
HAAGH, J., Ш liederen ter eere van den HLGerardus Majella op kerke
lijke volksmelodieën, Amsterdam/'s-Hertogenbosch 1913
HAAS, J. e.a., Laus Mariana, stenciluitgave 1 mei 1940 Wittern
Liedbundeltje bij programma van bedevaaitgroep Roosendaal 1947
Liederen van de Bedevaart naar Wittern, Wittern z.j. (twaalf gezangteksten)
Pamfletbriefje 1893 met tekst van "Lof- en Smeeklied"
Pamfletbriefje Muziekdnikkerij CPaap 's-Gravenhage, tekst en muzieknotatie van "Rex clementissime", 1924
Pamfletbriefje 1943 met tekst van Gerardus-jubileumlied
Pamfletbriefje uit 1955 met teksten van "Magnificat", "Aan U o koning der
eeuwen", "Te Deum" en "Pelgrimslied" (tekst M.Stoks CssR), archief van
de administratie van De Sint Gerardusklok
StGerardus-Heüigdom te Wittem. Gezangen onder het Lof en de Processie,
Wittern z.j. (5 teksten)
StGerardus-Heiligdom te Wittem. Gezangen onder de processie, Wittem
z.j. (vouwblad met tien gezangteksten)
St.Gerardus-heiligdom te Wittem. Gezangen onder het Lof en de Processie,
Wittem z.j. (dertien gezangteksten)

7. Overige materialen
GASTENBOEK Boekwinkel De Wegwijzer
HULLEGJE, J., EVERS, H., Tekst Klankbeeld Sint Gerardus Majella, uitgave StGerardusklok Wittem, 1985
JAARVERSLAGEN Boekwinkel De Wegwijzer, samenstelling
G.Prickaerts, H.Evers, A.Corsius, Wittem 1984-1991
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Beleidsdocumenten
Communicanda 2. Slot-dokument van het Generaal Kapittel, Rome 25 januari 1986
Communicanda 4. Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizan,
bezinning van het generaal bestuur op het hoofdthema van het generaal
kapittel van 1985, in: Ter Informatie nr.21, mei 1986,2-15
KRINKELS, M., De provinciale visitatie 1986, in: Ter Informatie nr.22,
juli 1986, 8-18
KRINKELS,M.,Hoofdthema20eGK 1985; elementen voor een bezinning,
in: Ter Informatie nr.25,9-14
"Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizan", in: Ter Informatie
nr.28, augustus 1988,18-20
ERINKVELD, H., Onderzoek Wittern. Eerste fase: Behoeftenpeiling in de
regio. Verslag van de oriënterende gesprekken in de regio en registratie van
verwachtingen en suggesties m.b.t. de toekomst van kerk en klooster te
Wittern, Wittern januari 1989
JANSSEN, H., ERINKVELD, H., Motivatie-onderzoek onder kerkgangers
in Wittern 22-23 april 1989, Wittem/Heerlen juni 1989 (intern rapport)
Provinciale Raad, De toekomst van Wittern, intern rapport 1989
Kort verslag van de eerste zitting van het achtste Provinciaal Kapittel van
de Nederlandse Provincie CssR,=Bijlage bij Ter Informatie nr.32, augustus
1989
Provinciaal Bestuur der Redemptoristen, Werkplan Wittern, januari 1990
HAFMANS, J., Wittem: een nieuw pastorale uitdaging, in: En Toch 11/3
(1990) 29-33
ERINKVELD, H., Voortgangsnota pastoraal team Wittem. Ontwikkelingen
vanaf de officiële start (1 nov. '89) tot juni '90, Wittem 1 juni 1990
ERINKVELD, H., Liturgische gastvrijheid en de extra vieringen in Wittem,
Wittem 9 juni 1990
ERINKVELD, H., e.a., Programma 1991-1992 Pastoraal Team Klooster
Wittem, Wittem 1991
PASTORAAL TEAM, Naar een doelmatiger inrichting van klooster Wittem. Enkele overwegingen en voorlopige voorstellen, Wittem 18 maart 1991
DEKKERS, I., Generaal bestuur terugblik op de periode 1985-1991; vooruitzichten, in: Ter Informatie nr.41, mei 1991,2-5
NELEN, P., Kijkend in de Spiegel. Beleidsconcept voor de komende jaren
op grond van een reflectie op de situatie van onze Provincie CssR anno
1992, september 1992
Verslagen van Provinciale kapittel-zittingen in: Ter Informatie
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BIJLAGE I

Tabel van het abonneebestand van het periodiek 1920-1990 en van het
ledental van de Gerardusbroederachap
Broederschap

1920
1921
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1951
1952
1958
1959
I960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

54«

5442
13047
20500
27500
36250
35000
37000
44860
44099
44153
44706
45386
45110
44638
43927
43291
43272
42197
40254
38704
36348
34146
31732
30241
28555
27472
26493
24984
24023
22917
22225
22238
22348
21348
20706
20160
19557
18926
18403
17987
17596
16511
16438

+7000
+8750
-1250
+2000
+7860
-761

+54

1920
1921
1923
1924
1926
1927
1931
1941
1945
1951

0
1448
5174
12487
24149
27296
36114
64310
77000
78812

+553
+680
-286
-472
-711
-636

-19
-1075
-1943
-1550
-2356
-2202
-2414
-1491
-1686
-1083
-979
-1509
-961
-1106
-692

+13
+110
-1000
-642
-546
-603
-631
-523
-426
-391
-1085

-73

De daling van het abonneebestand is duidelijk het sterkste
russen 1965 en 1975. Interessant is de lichte stijging in de
jaren 1978-1980. Nadien gaat de daling verder, maar minder
snel, hoewel 1989 daar een uitzondering op is. Om de dalingen en stijgingen direct te verklaren zouden we inzicht
moeten hebben in de komst van nieuwe groepen naar Wittern (die dan wellicht een abonnement nemen), in bijzondere
acties, in verlies van zélatrices (zie BIJLAGE Ш waar we
eveneens tussen 1965-1975 een daling zien en rond 1980
een lichte stijging, waarna vanaf 1986 weer een daling te
zien is), etc. Het ledenbestand van de broederschap is cumu
latief en geeft weinig inzicht in het aantal levende en even
tueel actieve leden. De mate van stijging (gerelateerd aan
het interval van jaren) is een indicatie voor de bekendheid
en populariteit van de broederschap.

BIJLAGE Π

Verspreiding abonnees van het periodiek

1. Verspreiding van abonnees van het periodiek omstreeks 1921
In december 1920 zijn er 13.037 abonnees. In onderstaand kaartje zijn de plaatsen weergege
ven waar meer dan 100 abonnees wonen. Er is een duidelijke concentratie in Zuid-Lintburg
met in het totaal zo'n 3400 abonnees.
Plaatsen met meer dan 100 abonnees:
1. Amsterdam 852
2.Zaandam 144
З.НааіІет 151
4.Den Haag 234
5.Rotterdam 427
6.Schiedam 107
7.Utrecht 155
8.Den Bosch 129
9.Eindhoven 223
lO.Oirschot 108
11.Maastricht 770
12.Heerlen470
13.Kerkrade 178
14.Eygelshoven 118
15.Brunssum 106
Ió.Schaesberg 122
17.Nieuwenhagen 212
18.SimpelveId 108
19.Klimmen 120
20.Wylrf 120
21.Gulpen 159
22. Wittern 309
23.Valkenburg 151
24.Houthem 130
25.NUÜ1123
26.Beek 172
27.Tegelen 101
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BIJLAGE Ш

1963

1964

1020

1038
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Tabel van de ontwikkeling van het aantal zélatrices in de periode 19631990

1965

990

1967

920

1968

1970

1974

940

890

760

1977

1980

1985

1990

1991 I

749

850

925

800

760

|

BIJLAGE IV

Verspreiding van zélatrices anno 1990

(naar de landkaart met woonplaatsen -van zélatrices, in het archief van de administratie van
het periodiek)
legenda:

dicht netwerk van zélatrices
ruim aantal
verspreid aantal
sporadisch
plaatsen met meer dan 5 zelarricen: Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Wychen, Apeldoorn, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam,
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BIJLAGE V

Kalender van georganiseerde bedevaartgroepen 1947-1990

afkortingen: b = bus(sen) ; t = trein ; ρ = perso(o)n(en) ; gbl = geestelijke begeleiding ; ro
= regionale organisatie
De gegevens voor deze bijlage zijn ontleend aan de rubriek "kroniek" inDe Sint Gerardusklok.
We vermelden alleen de georganiseerde bedevaartgroepen die op zon- en feestdagen een be
zoek aan Wittern brengen en die Wittern als hoofddoel hebben. Daarnaast zijn er groepen die
doordeweek komen en groepen die meerdere reisdoelen hebben, waaronder een kort bezoek
aan Wittem. De onderstaande kalender pretendeert geen volledigheid, maar biedt wel een
representatief overzicht waaraan conclusies zijn te verbinden.
1947: 15-6 DenBosch 20 b., 700p., gbl. pater Van GrinsvenCssR; 6-7 Roosendaal, inclusief
Breda en Bergen op Zoom gbl. pater Michels CssR; 20-7 Nijmegen; 750 p., ro dhr Huijding;
17-8 Eindhoven gbl. paters Augustijnen, ro dhr Van der Cruijs; 19-10 Venlo, ro dhr Op de
Laak
1948: 6-6DenBosch;21b.;4-7Nijmegen;"grootaantalspoorbussen",rodhrHuijding; 11-7
Roosendaal; 25-7 Mill; 8-8 Eindhoven; 12-9 Utrecht; 457 p., ro dhr Sirre; 3-10 Venlo
1949: 22-5 Den Bosch; 23 b., 850 p.; 29-5 Utrecht; 14 b., 642 p., ro dhr Sirre; 24-7 Roosen
daal =West Brabant; 500p., gbl. pater Stein CssR; 2-10 Venlo; t.; Nijmegen I (= Oost-Neder
land boven de rivieren); 500 p.; Nijmegen Π (= O-Nedl. beneden de rivieren); 300 p., ro dhr
Huijding
1950: 21-5 Den Bosch; 806 p., gbl. pater Van Grinsven (overlijdt in dit jaar); 4-6 Geldrop
en Wijchen = Oost- Brabant; 18-6 Utrecht I; 466 p.; 25-6 Nijmegen I; 400 p.; 2-7 Nijmegen
Π; 500 p.; 9-7 Utrecht Π; 499 p.; 23-7 West-Brabant; t., 650 p.; 30-7 West-Brabant; b., gbl.
pater Kandelaars CssR; 6-8 Meierij; b., 350 p., ro dhr Van de Laar (eerste maal); 13-8 Eind
hoven; t., 400 p.; 24-9 Zuid-Holland (Rotterdam, Den Haag e.o.); ruim 400 p.; 1-10 Venlo;
ruim 600 p.; 14-10 Utrecht; 40 p.
1951: 3-6 Den Bosch; ruim 800 p.; 6-6 Z-Holland; t., 400 p., gbl. door pater CssR; 10-6
Geldrop/Wijchen; 22 b., 700 p.; 24-6 N-Holland (aparte groep ontstaan uit organisatie van
groep Utrecht e.o.); 372 p., ro dhr Sirre; 1-7 Nijmegen I; 400 p.; 8-7 Nijmegen Π; 400 p.;
22-7 Amsterdam en 't Gooi (aparte groep ontstaan uit organisatie van groep Utrecht e.o.);
476 p., ro dhr Sirre; Tilburg; 29-7 West-BrabantI;t.,600p.;5-8 Meierij; > 400 p., ro dhr
Van de Laar, 12-8 Utrecht e.o.; 273 p., ro dhr Sirre; 26-8 West-Brabant Π (inclusief Zee
land); 25 b., 1000 p.; 9-9 Eindhoven; t; 7-10 Venlo; t.; 14-10 Overijssel, Salland, Twente;
39 p., ro dhr Sirre
1952: 17-5 Z-Holland; t., ro dhr Sirre; 25-5 Den Bosch; ruim 1100 p., gbl. pater Morak
CssR; 8-6 Eindhoven (santen met Geldrop/Wijchen); 22-6 N-Holland;578p.,rodhrSirre;
29-6 Nijmegen I; 6-7 Nijmegen Π; 3-7 West-Brabant (weer één groep); 27-7 Amsterdam/
Gooi; 552 p., ro dhr Sirre; 3-8 Meierij; Tilburg; 10-8 Utrecht e.o.; 403 p., ro dhr Sirre; 24-8
Overijssel/Salland/rwente; 300 p., ro dhr Sirre; Venlo
1953:10-5 Z.Holland t. ro dhr Sirre; 17-5 Den Bosch 1200 p.; 25-5 Geldrop/Wijchen; 7-6
Geldrop/Wijchen en N-Holland; 421 p.,rodhr Sirre; 14-6 Eindhoven; 21-6 Overijssel/Salland/Twente; 443 p.; 28-6 Nijmegen I; 5-7 Amsterdam/Gooi; 534 p.; 12-7 Nijmegen Π;
26-7 West-Brabant; 2-8 Meierij; 9-8 Utrecht; 481 p.; 14-8 Tilburg; 13-9 Venlo
1954:9-5 Geldrop/Wychen; 16-5 N-Holland; 393 p., ro dhr Sirre; 23-5 Den Bosch; 1250
p.; 30-5 Z-Holland;ro dhr Sirre; 7-6 Meierij I;ro dhr Van de Laar (vast op 2e Pinksterdag);
13-6 Eindhoven; ro dhr B.Pas; 20-6 Overijssel/Salland/Twente; 363 p., ro dhr Sirre; 27-6
West-Brabant; 4-7 Amsterdam/Gooi; 633 p.; 11-7 Nijmegen I; 25-7 Nijmegen Π; 1-8
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Meierij Π; го dhr Van de Laar; 8-8 Utrecht; 473 p.; 22-8 De Kempen; 12-9 Venlo
1955: 1-5 Z-Holland I; 397 p., ro dhr Sine; 8-5 Geldrop/Wychen; 15-5 Den Bosch I =
West en Zuid; gbl. pater F.Hafkemeijer CssR; 22-5 Den Bosch Π=Oost en Noord; gbl. pater
Hafkemeijer; 30-5 Meierij I; ro dhr Van de Laar; 5-6 Tilburg; 12-6 Z-Holland Π; 559 p., ro
dhr Sine; 19-6 Nijmegen I; 26-6 Overijssel/Salland/Twente;464p.; 3-7 West-Brabant; 10-7
N-Holland444p.,rodhrSirre; 17-7 Eindhoven; 24-7 Nijmegen Π; 31-7 Amsterdam/Gooi;
289 p.. ro dhr Sirre; 7-8 Meierij Π; 14-8 Utrecht; 473 p., ro dhr Sirre; 21-8 De Kempen; 28-8
Venlo, Roermond e.o.
1956:6-5 Z-HollandI;396p.;13-5 Geldrop/Wychen; 21-5 Meierij I; 27-5 Den Bosch
I; gbl. pater Hafkemeijer CssR; 3-6 Overijssel/Salland/Twente; 210 p.; Tilburg; 10-6 Den
Bosch Π; gbl. pater Hafkemeijer CssR; Geldrop/Wychen; 17-6 Nijmegen I; 24-6 N-Holland;
419p.; 1-7 NijmegenΠ; 8-7 West-Brabant; 15-7 Amsterdam/Gooi; 653p.; 22-7 Eindho
ven; 29-7 Z-Holland Π; 523 p.; 5-8 Meierij Π; 19-8 Utrecht; 436 p.; De Kempen; 7-10
Venlo, Roermond e.o.
1957:5-5 Z-HollandI;551p.; 12-5 Geldrop/Wychen; 19-5 DenBoschl; gbl. pater Hafke
meijer CssR; 26-5 Den Bosch Π; gbl. pater Hafkemeijer CssR; 2-6 Overijssel; 212 p.; Til
burg; 10-6 Meierij I; 16-6 N-Holland; 436 p.; 23-6 Nijmegen I; 30-6 Nijmegen Π; 7-7
Amsterdam/Gooi; 703 p.; 14-7 West-Brabant; 21-7 Eindhoven; 28-7 Z- Holland II; 454
p.; 4-8 Meierij Π; 18-8 Utrecht; 300 p.; De Kempen; 6-10 Midden-Limburg (voorheen
Venlo, Roermond e.o.)
1958:4-5 Z-Holland I;404p.; 11-5 Geldrop/Wychen; 18-5 DenBoschl; gbl. pater Hafke
meijer; 26-5 Meierijl; 1-6Overijssel;319p.;Tilburg;8-6 DenBoschü;gbl.paterHafkameijer; 15-6 N-Holland; 370 p.; Geldrop/Wychen; 22-6 Nijmegen I; 29-6 Nijmegen Π;
6-7 Amsterdam/Gooi; 498 p.; 13-7 West-Brabant; 20-7 Eindhoven; 27-7 Z-Holland Π;
454 p.; 3-8 Meierij Π; 17-8 Utrecht; 382 p.; De Kempen; 14-9 Midden-Limburg
1959:3-5 Z-Holland I; 448 p.; 10-5 Geldrop/Wychen; Zeeland; 18-5 Meierij I; 24-5 Den
BoschI; gbl. pater Witbroek CssR; 31 -5 Den Bosch Π; gbl. pater Witbroek CssR; 7-6 Over
ijssel; 310 p.; Tilburg; 14-6 Nijmegen I; 21-6 N-Holland; 565 p.; Geldrop/Wychen; 28-6
Nijmegen Π; 5-7 Amsterdam/Gooi; 687 p.; 12-7 West-Brabant; gbl. pater Verbeek CssR;
19-7 Eindhoven; 26-7 Z-Holland Π; 264 p.; 2-8 Meierij Π; 9-8 De Kempen; 16-8 Utrecht; 298 p.; 13-9 Midden-Limburg
1960:1-5 Z-Holland I; 528 p.; 8-5 Geldrop/Wychen; 15-5 Den Boschi; gbl. pater Baneke
CssR; 22-5 Den Bosch Π; gbl. pater Baneke; 9-5 N-Gelderland/Overijssel; 304 p.; 6-6
Meierijl; 12-6 Nijmegen I; Tilburg; 19-6 N-Holland; 413 p.; 23-6 Nijmegen Π; 3-7
Geldrop/Wychen; Amsterdam/Gooi; 620 p.; 10-7 West-Brabant; gbl. pater Verbeek CssR;
17-7 Eindhoven; 31-7 Z-Holland Π; 269; 7-8 Meierij Π; 14-8 Utrecht; 382 p.; De Kem
pen; 11-9 Midden-Limburg
1961:7-5 Z-HollandI;528p.;14-5 Geldrop/Wychen; Zeeland; 22-5 Meierij I; 28-5 Den
Boschi; gbl. pater Baneke CssR; 4-6 N-Gelderland/Overijssel; 300 p.; Tilburg; 11-6 Den
Bosch Π; gbl. pater Baneke CssR; 18-6 Nijmegen I; 25-6 N-Holand;570p.;2-7 Nijmegen
Π;9-7 West-Brabant; gbl. pater Verbeek CssR; 16-7 Amsterdam/Gooi; 764 p.; 23-7 Eind
hoven; 30-7 Z-Holland Π; 225 p.; 6-8 Meierij Π; 13-8 Utrecht; 269 p.; 20-8 De Kempen;
10-9 Midden-Limburg
1962:13-5 Geldrop/Wychen; 20-5 Z-HollandI;535p.; 27-5 DenBoschl; 3-6 Nijmegen
I; 5-6 Den Bosch Π; Nijmegen Π; 11-6 Geldrop/Wychen en Meierij I; 17-6 N-Gelder
land/Overijssel; 336 p.; 1-7 N-Holland; 614 p.; 8-7 West-Brabant; 15-7 Amsterdam/Gooi;
578 p., gbl. CssR-pater Amsterdam; 22-7 Eindhoven; 29-7 Z-Holland Π; 362 p.; 5-8 Meie
rij Π; 12-8 Utrecht; 382 p.; 19-8 De Kempen; 9-9 Midden-Limburg
1963:5-5 Geldrop/Wychen; 12-5 N-Gelderiand/Overijssel; 285 p.; 19-5 Den Boschi; gbl.
paterVanBreugelCssR;26-5 Den Boschi!; gbl. pater Van Breugel CssR; 3-6 Meierijl;
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9-6 Nijmegen I; Tilburg; 16-6 Nijmegen Π; Geldrop/Wychen; 23-6 Z-HollandI; 664 p.;
30-6 N-Holland;384p.;7-7 Amsterdam/Gooi;579p.; 14-7 West-Brabant; 21-7 Eindho
ven; 28-7 Z-HollandII;294p.; 4-8 Meierij Π; 11-8 Utrecht; 357 p.; 18-8 De Kempen;
22-9 Midden- Limburg
1964: 3-5 West-Brabant; 3 b.; N-Gelderland/Overijssel; 8 b., 246 p.; Groesbeek; 3 b.; 10-5
Geldrop/Wychen; 650 p., gbl. 4 paters Franciscanen; 18-5 Meierij I; 8 b., gbl. pastoor Strijbos;24-5 Den Boschi; 16 b.; 31-5 Den Bosch Π; Zeeland; 7-6 Mill; 2 b.; Z-Holland
I; 575 p.; Tilburg; 14-6 Oost-Nederland I(= Nijmegen I); 16 b.; 21-6 Geldrop/Wychen;
N-HoUand; 515 p.; 28-6 Oost-Nederland Π; 5-7 Amsterdam/Gooi; 20 b., 434 p.; 12-7
West-Brabant; t, 1000 p.; 19-7 Eindhoven; 26-7 Z-Holland Π; 298 p.; 2-8 Meierij Π; 14
b., gbl. pastoor Strijbos; 9-8 Utrecht; 392 p.; 16-8 De Kempen; 400 p.; 13-9 Midden-Limburg; 700 p.
1965:2-5 Geldrop/Wychen; 9-5 Den Boschi; 16-5 Z-Holland I; 335 p.; 23-5 Den Bosch
Π; 30-5 N-Gelderland/Overijssel; 324 p.; 7-6 Meierij I; 13-6 Oost-Nederland I; ro dhr
Huijding (voor de laatste keer); 20-6 N- Holland; 307 p.; Tilburg; 27-6 Oost-Nederland
П;го dhr Huijding (voor de laatste keer); Geldrop/Wychen; 4-7 Amsterdam/Gooi; 585 p.;
Groenlo; ro broeder Marcus; 11-7 West-Brabant; t., gbl. pater Verbeek CssR; 18-7 Eindho
ven; 25-7 Z-Holland П; 408 p.; 1-8 Meijerij П; 8-8 Utrecht; 279 p.; 15-8 De Kempen;
12-9 Midden-Limburg
1966:1-5 Geldrop/Wychen; 15-5 DenBoschl; 22-5 Den Вoschll; Zeeland; 30-5 Meie
rijl; 5-6 Z-Holland I; 468 p.; 12-6 O-Nederland I; Groenlo; 19-6 Amsterdam/Gooi; 557
p.; Huissen; Tilburg; 26-6 O-Nederland П; Geldrop/Wychen; 3-7 N-Holland; 290 p.; 10-7
West-Brabant; 17-7 Eindhoven; 31-7 N-Gelderland/Overijssel; 185 p.; 7-8 Meierij Π;
14-8 Utrecht en Z-Holland Π; 633 p.; 21-8 De Kempen; 11-9 Midden-Limburg
1967:7-5 Geldrop/Wychen; 15-5 Meierij I; Groesbeek; 21-5 Den Bosch I; 28-5 Den
Bosch Π; Tilburg; 4-6 Z-Holland I; 581 p.; Zeeland; Huissen; 11-6 O-Nederland I;
Groenlo; 18-6 Amsterdam/Gooi;386p.;Apeldoom; 25-6 O-NederlandΠ;2-7 N-HoUand;
237 p.; 9-7 West-Brabant; 16-7 Eindhoven; 30-7 N-Gelderland/Overijssel; 242;; 6-8
Meierij Π; 13-8 UtrechtenZ-HollandII;500p.; 20-8 De Kempen; 17-9 Midden-Limburg
1968:5-5 Geldrop/Wychen; 19-5 Den Bosch I; 26-5 Den Bosch Π; Zeeland; Tilburg;
3-6 Meierij I; Groesbeek; 9-6 Z-Holland I; 444; Apeldoorn; 16-6 O-Nederland I; 23-6
Geldrop/Wychen; Amsterdam/Gooi; 272 p.; 30-6 O-Nederland Π; 7-7 N-Holland;311p.;
Groenlo; Huissen; 14-7 West-Brabant; 21-7 Eindhoven; 28-7 N-Gelderland/Overijssel;
219 p.; 4-8 Meierij Π; 11-8 Utrecht en Z-Holland Π; 429 p.; 18-8 De Kempen; 8-9 Mid
den-Limburg
1969:4-5 Geldrop/Wychen; 18-5 DenBoschl;gbl.paterHafkemeijerCssR; 26-5 Meierij
I; Groesbeek; 1-6 Den Bosch Π; gbl. pater Hafkemeijer; Zeeland; Tilburg; 8-6 Z-Holland
I; (Z-Holland Ι+Π 625 p.); Apeldoorn; 5-6 O-Nederland I; 22-6 Geldrop/Wychen; Amster
dam/Gooi samen met N-Gelderland/Overijssel; 375+177 p.; 29-6 O-Nederland Π; Groenlo;
6-7 N-Holland; 380 p.; Huissen; 13-7 West-Brabant; 20-7 Eindhoven; 3-8 Meierij Π;
10-8Utrecht/Z-HollandII; 17-8 De Kempen; 14-9 Midden-Limburg
1970:3-5 Geldrop/Wychen; 10 b.; 18-5 Meierij I; 8 b.; Groesbeek; 2 b.; 24-5 Den Bosch
I; 11 b.; Zeeland; 31-5 Den Bosch Π; 10 b.; 7-6 Z-Holland Π; (Z-Holland Ι+Π14 b., 560
p.); Apeldoorn; Tilburg; 6 b.; Driel; 2 b.; Oud- Gastel/Oudenbosch; 2 b.; 14-6 O-Nederland
I; 11 b., gbl. pater Roest CssR; Mill; 21-6 Geldrop/Wychen; 3 b.; Mill; Amsterdam/Gooi;
5 b., 200 p.; N-Gelderland/Overijssel; 4 b., 160 p.; 28-6 O-Nederland Π; 7 b.; Nieuw-Vossemeer, 2 b.; 5-7 N-Holland; 6 b., 240 p.; Groenlo; 4 b.; Huissen; 3 b.; 12-7 West-Brabant;
13b.,gbl.paterMorakCssR;19-7Herwen/Lobith/Pannerden;3b.; Didam;lb.; 26-7 Eind
hoven; 6 b.; 2-8 Meierij Π; 11b.; 9-8 Utrecht; 9 b., 360 p.; Z-HollandH; ; 16-8 De Kem
pen; 4 b.; 13-9 Midden-Limburg; t., 500 p.
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1971:2-5 Geldrop/Wychen; 16-5 Den Bosch I; 23-5 Z-Holland I; Zeeland; Apeldoorn;
31-5 Meierij I; Groesbeek; 6-6 Den Bosch Π; Mill; Tilburg; 13-6 O-Nederland I; Geldrop/WycheitfMierlo; Mill; 20-6 Mill; Ariisterdam/GooiAjelderiaixl/Overijssel; 27-6 O-Ne
derland Π; 4-7 N-HoUand; Groenlo; Huissen; 11-7 West-Brabant; gbl. paterMorakCssR;
Herwen/Lobith/Pannerden; 1-8 Meierij Π; 15-8 Utrecht/Z-Holland Π; De Kempen; 22-8
Eindhoven; 12-9 Midden-Limburg
1972:7-5 Geldrop/Wychen; 22-5 Meierij I; Groesbeek; 28-5 Den Bosch I; Apeldoorn; 4-6
Den Bosch Π; Mill; Zeeland; Tilburg; 11-6 Geldrop/Wychen/Mierlo; Mill; Z-HollandI; го
mevrouw Sine; 18-6 O-Nederland I; gbl. pater Hafkemeijer CssR; Mill; 25-6 N-Holland/Amsterdam/Gooi; ro mevrouw Sine; 2-7 O-Nederland П; gbl. pater Hafkemeijer CssR; Groenlo;
9-7 West-Brabant; gbl. pater CssR; 11-7 Huissen; 6-8 Meierij П; 13-8 UtrechtZ-Holland;
ro mevrouw Sirre; 20-8 Eindhoven + De Kempen; 10-9 Midden-Limburg
1973: 6-5 Geldrop/Wychen; Zeeland; 20-5 Den Bosch I; 27-5 Z-Holland I; ro mvr Ruiter,
3-6 Den Bosch Π + Noord-Gelderland en Overijssel; Mill; Huissen; Apeldoorn; Tilburg;
Driel;Westland; 11-6 Meierijl; Groesbeek; 17-6 O-NederlandI; MUI;24-6Mierlo,Geldгор, Wychen; Mill; N-Holland (Amsterdam/Gooi); ro mvr.Ruiter, Groenlo; 1-7 O-Nederland
Π; ; 8-7 West-Brabant ; 5-8 Meierij Π; 12-8 Utrecht e.o. en Z-HoUand Π; ro mvr Ruiter; 19-8
Eindhoven + De Kempen; 9-9 Midden-Limburg
1974:5-5 Geldrop/Wychen; Zeeland; 19-5 Den Bosch I; 26-5 Herwen/Lobith/Pannerden;
2-6 Den Bosch Π; 3-6 Meierij I; Groesbeek; 9-6 Mill; Z-Holland I; Oud-Gastel/Oudenbosch; 16-6 O-Nederland I; Mfll; TUburg; 23-6 MUI; N-Holland; 30-6 O-Nederland Π;
Mierlo, Geldrop, Wychen; Driel; 7-7 Groenlo; Apeldoorn; Nieuw-Vossemeer, Zevenbergen;
Westland; 14-7 West-Brabant; Herwen/Lobith/Pannerden; 4-8 Meierij Π; 11-8 Utrecht en
Z-Hoüand Π; 18-8 Eindhoven + De Kempen; 8-9 Midden-Limburg
1975:4-5 Geldrop/Wychen; 8 b.; 19-5 Meierij I; 4 b.; Groesbeek; 2 b.; 25-5 Den Bosch
I + Zeeland; 12 b.; 1-6 Den Bosch Π; 9 b.; Wcstervoort; 1 b.; 8-6 Z-HoUand I; 9 b.; OudGastel/Oudenbosch;2b.; 15-6 O-Nederland I; TUburg; 7 b.; 22-6 Mierlo, Geldrop, Wy
chen; 3 b.; МШ; 3 b.; N-HoUand; 11 b.; Driel; 2 b.; 29-6 O-Nederland Π; 11 b.; 6-7 Groen
lo; 4 b.; Huissen; 2 b.; Apeldoorn; 3 b.; Nieuw-Vossemeer; 2 b.; Zevenbergen; 2 b.; West
land; 3 b.; Hoeven; 1 b.; 13-7 West-Brabant; t., 650 p.; Herwen/Lobith/Pannerden; 2 b.; 3-8
Meierij Π; 11 b., gbl. Van de Spoel CSSp en Bergmans CssR; 10-8 Utrecht/Z-Holland Π
(samengevoegd); 8 b.; 17-8 Eindhoven; 3 b.; De Kempen; 3 b.; 14-9 Midden-Limburg;
550 p.
1976: 2-5 Geldrop, Wychen; 16-5 Den Bosch I; 23-5 Den Bosch Π + Zeeland; 30-5
Z-HoUandI; Westland; 13-6 O-Nederland I; MUI; Huissen; Groesbeek; TUburg; 27-6 Mier
lo, Geldrop, Wychen; MUI; N-Holland; 4-7 O-Nederland Π Groenlo; Apeldoorn; 11-7 W-Brabant; Herwen/Lobith/Pannerden; Meierij I+Π (samengevoegd); 15-8 Eindhoven+De Kem
pen; 22-8 Utrecht/Z-HoUand Π; 12-9 Midden-Limburg; tijdens Gerardusoctaaf: Oud-Gastel/Oudenbosch
1977:1-5 Geldrop, Wychen; 15-5 Den Bosch I; Westervooit; 22-5 Den Bosch Π + Zee
land; 5-6 N-HoUand; Z-HoUandI; Apeldoorn;Tüburg; 12-6 Mierlo,Geldrop,Wychen;MUI;
Driel, Oud-Gastel/Oudenbosch, Westland; 26-6 Utrecht/Z- Holland Π; 3-7 O-Nederland I;
Groenlo; Groesbeek; Huissen; 10-7 W-Brabant; 17-7 O-Nederland Π; 7-8 Meierij; Her
wen/Lobith/Pannerden; 21-8 Eindhoven + De Kempen; 11-9 M-Limburg
1978:7-5 Geldrop, Wychen; 21-5 Den Bosch I; 28-5 Z-HoUand;4-6 Den Bosch Π; TU
burg; 11-6 Mierlo, Geldrop, Wychen; MUI; Apeldoorn; Westland, Oud-Gastel/Oudenbosch;
25-6 Mill; N-Holland; 2-7 O-Nederland I; Groenlo; Huissen; Groesbeek; 9-7 W-Brabant;
gbl. pater Verbeek CssR; 16-7 O-Nederland Π; 7-8 Meierij; Herwen/Lobith/Pannerden; 14-8
Utrecht; 20-8 Eindhoven + De Kempen; 10-9 M-Limburg
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1979:6-5 Geldrop, Wychen; 20-5 Z-Holland; Apeldoorn; 27-5 Den Bosch I + Zeeland;
Westervoort, Didam; Westland; 10-6 Den Bosch Π; Miedo, Geldrop, Wychen; Mill; Tilburg;
Driel; Oud-Gastel/Oudenbosch; 24-6 Mill; N-Holland; 1-7 0-NederiandI;Groenlo;Huissen;Groesbeek;8-7 W-Brabant; 15-7 O-Nederland Π; 5-8 Meferij; HerweiVLobith/Paimerden; 12-8 Utrecht; 19-8 Eindhoven + De Kempen; 9-9 M-Limburg
1980:4-5 Geldrop, Wychen; 7 b.; 18-5 Den Boschi; 10 b.; 1-6 Den Bosch Π; 10 b.; Wes
tervoort; 1 b.; Didam; 1 b.; Westland; 2 b.; 8-6 Mierlo, Geldrop, Wychen; 2 b.; Mill; 1 b.;
Z-Holland; 9 b.; Apeldoorn; 2 b.; Tilburg; 8 b.; Oud- Gastel/Oudenbosch; 2 b.; 22-6 Mill;
1 b.;N-Holland;9b.;Nieuw-Vossemeer, Ib.;Driel; Ib.;29-6 0-NederlandI;7b.,gbl.pater
Hafkemeijer CssR; Zevenbergen; 2 b.; 6-7 O-Nederland Π; 12 b., gbl. pater Hafkemcijer;
Groenlo; 3 b.; Huissen; 2 b.; Hoeven; 1 b.; 13-7 W-Brabant; t., 650 p.; 3-8 Meierij; 7 b.;
Herwen/Lobith/Pannerden; 2 b.; Nieuw-Vossemeer; 1 b.; 10-8 Utrecht; 9 b.; 17-8 Eindho
ven; 3 b.; De Kempen; 2 b.; 14-9 M-Limburg; t., 500 p.
1981: 3-5 Geldrop, Wychen; 17-5 Den Bosch I + Zeeland; 24-5 Z-Holland; Apeldoorn;
Westervoort, Didam; 31-5 Den Bosch Π; Westland; 14-6 Mierlo, Geldrop, Wychen; N-Hol
land; Tilburg; Driel; 28-6 O-Nederland I; Mill; 5-7 O-Nederland Π; Groenlo; Huissen; 12-7
W-Brabant; 2-8 Meierij; Herwen/Lobith/Pannerden; 9-8 Utrecht; 16-8 Eindhoven+De Kem
pen; 13-9 M-Limburg
1982:2-5 Geldrop, Wychen; 9-5 Den Boschi; 16-5 Den Bosch Π; Apeldoorn; Westland;
6-6 Z-Holland; Westervoort; Tilburg; 13-6 O-Nederland I; Didam; 27-6 Mierlo, Geldrop,
Wychen; Mill; N-Holland; 4-7 O-Nederland Π; Groenlo; 11-7 W-Brabant; Huissen; 1-8
Meierij; Herwen/Lobith/Pannerden; 8-8 Utrecht; 15-8 Eindhoven + De Kempen; 12-9
M-Limburg
1983:1-5 Geldrop, Wychen; 15-5 Den Bosch I+Zeeland; Apeldoorn; 29-5 Z-Holland; Didam;
5-6 Den Bosch Π; Westervoort; 12-6 O-Nederland I; Mierlo, Geldrop, Wychen; Tilburg;
Westland; 26-6 Mill; N-Holland; 3-7 O-Nederland Π; Groenlo; Huissen; 10-7 W-Brabant;
7-8 Meierij; Herwen/Lobith/Pannerden; 14-8 Utrecht; 21-8 Eindhoven+De Kempen; 11-9
M-Limburg
1984:6-5 Geldrop, Wychen; 20-5 Den Bosch I; 27-5 Z-Holland; Apeldoorn; Didam; Westland; 3-6 Den Bosch Π; Westervoort; Tilburg; 24-6 Mierlo, Geldrop, Wychen; Mill; N-Hol
land; 1-7 O-Nederland (I en Π samengevoegd); Groenlo; Hoeven; 8-7 W-Brabant; 5-8 Meie
rij; Herwen/Lobith/Pannerden; 12-8 Utrecht; 19-8 Eindhoven + De Kempen; 9-9 M-Lim
burg
1985:5-5 Geldrop, Wychen; 5 b.; 19-5 Den Bosch I; 8 b.; Zeeland; 1 b.; 2-6 Den Bosch
Π; 4 b.; Mill; 2 b.; Westervoort; 1 b.; Tilburg; 4 b.; Westland; 2 b.; 9-6 Mierlo, Geldrop, Wy
chen; 2 b.; Z-Holland; 7 b.; Didam; 1 b.; Apeldoorn; 1 b.; 23-6 N-Holland; 8 b.; Driel; 1 b.;
30-6 O-Nederland; 12 b.; Nieuw-Vossemeer, 2 b.- Pater F.Hafkemeijer CssR overleden,
gbl. van de groepen van Den Bosch, Oost-Nederland en Groenlo - ; 7-7 Groenlo; 2 b.; Huis
sen; 1 b.; Hoeven; 1 b.; 14-7 W-Brabant; 500 p.; 4-8 Meierij; 6 b., gbl. Van de Spoel CSSp;
Herwen/Lobith/Pannerden; 1 b.; 11-8 Utrecht; 7 b.; 18-8 Eindhoven; 2 b.; De Kempen; 1
b.;8-9 M-Limburg; 5 b.
1986:25-5 Den Boschi; Mierlo, Geldrop, Wychen; Zeeland; Apeldoorn; 1-6 Utrechts-Hol
land (samengevoegd); Mill; Tilburg; 8-6 DenBoschΠ; Westervoort, Didam; Westland; 22-6
N-Holland; 29-6 O-Nederland; Zevenbergen; 6-7 Groenlo; Huissen; Hoeven; 13-7 W-Bra
bant; 4-8 Groenlo; Herwen/Lobith/Pannerden; 17-8 Eindhoven+De Kempen; 14-9 M-Lim
burg
1990: 20-5 Den Bosch I; 4 b., gbl. pater Vinkenburg CssR; Mierlo, Geldrop, Wychen; 4 b.;
Westland; 1 b.; 27-5 Den Bosch Π; gbl. pater Vinkenburg; Zeeland; 1 b.; Westervoort; 1 b.;
Didam; 1 b.; Tilburg; 3 b.; 10-6 Mill; 1 b.; Utrecht/Z-Holland; 9 b.; Apeldoorn; 1 b.; 24-6
N-Holland; 7 b.; Driel; 1 b.; Nieuw-Vossemeer; 2 b.; Zevenbergen; 2 b.; 1-7 O-Nederland;
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4 b.; Groenlo; 2 b.; Huissen; 1 b.; Hoeven; 1 b.; 8-7 W-Brabant; 10 b., gbl. pater Verbeek
CssR; 5-8 Meierij; 5 b. (dubbeldekkers); 12-8 Eindhoven; 4 b.; De Kempen; 1 b. (dubbeldekkers); 9-9 M-Limburg; 4 b.

BIJLAGE VI

SteekTÄoevenenscriatrmgenvanhetaantalbedevaartgangersingeorganiseerd verband 1964-1990

Peüjaren 1964,1970,1975,1980,1985 en 1990.
De gegevens stammen uit de rubriek Kroniek van het periodiek, met name uit de nummers
van juli tot en met december. We geven het aantal bussen slechts met het getal aan. Indien
er van treinvervoer gebruik is gemaakt, dan geven we dat expliciet aan. In meerdere gevallen
is ons slechts een indicatie van het aantal deelnemers bekend.
Kalender 1964
МЫ: Overijssel/Noord-Gelderiand 8; Roosendaal 3; Groesbeek3; Neer 1; vrouwengemeen
schap Herzogenrath; Wychen e.o. 650 mensen o.b.v. 4 paters OFM; Meierij 18 o.b.v. pastoor
Strijbos; Satzvey (Maria-bedevaart); Langerwehe (Maria-bedevaart); Hemelvaartsdag: eind
examenkandidaten perfiets/tevoet uit regio Heerlen, Kerkrade, Spaubeck; St. Antonius-ULO
Valkenburg; Oeffelt, Babberich, Helmond 685 mensen o.b.v. OFMCap.; Den Bosch en Maas
kant 16.
JUNI: Ie χ van 12 geplande bezoeken van Algemene Bejaardenbond Eindhoven; Tilburg;
Z-Holland; Mill 2; Nijmegen 16; Nijmegen Π.
JULI: Utrecht e.o., >20; Meijel bejaarden 2; Roosendaal trein 1000 mensen; Eindhoven;
Z-Holland.
AUGUSTUS: Meierij Π 14 o.b.v. pastoor Strijbos; De Kempen 400 mensen; diverse kleine
groepen op 23/8 ±20; 9 zondagen: elke zondag 1 bus uit Stein.
SEPTEMBER: M-Limburg 700 mensen; Leunen 1 ; Beersen 4; Deume 4; Eindhoven 1; Vlier
den 1; Peij 1; Aarle-Rixtel 1; Deume 1; Bcel bejaarden 2; Velden 2; Echt 1; Valkenswaard
1 ; Deume 1 ; Stein 1 ; Liessei 1 ; St.Odilienberg 1 ; Neerkant 1 ; Horst-America 1 ; Helden-Berin
gen 1.
OKTOBER: Stein 1; Asten 1; Obbicht 1; Neer 1; Posterholt 1; Overloon 1; 2 bussen, enkele
auto's en 12 personen te voet uit grensstreek België; Venlo RK Tuindersbond 2; Castenray
1; Ysselstein 1; tijdens octaafweek 7; op 16 oktober 4; op 20 oktober sluitingsdag 20; einde
oktober 5.
Schatting:
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
Totaal ±

3300 personen in grote georganiseerde groepen
3500
3500
2100
2100
3600
18100.

Vele kleine groepen zijn niet vermeld in de rubriek kroniek en van vele groepen is geen getal
aangegeven. Het totaal ligt daarom hoger, waarschijnlijk rond de 20.000 mensen.
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Kalender 1970
MEI: Wychen 10; Meierij 18; Groesbeek 2; Den Bosch 111 grote bussen; Zeeland; Haps 1;
Den Bosch Π 10.
JUNI: Wessem 2; Mill 2; Tilburg 6; Driel 2; Thorn 1 ; Oudenbosch 2; Z-Holland en Apeldoorn
14; Mill 2; Oost-Nederland 11 o.b.v. pater B.Roest CssR; Wouwsche plantage 1; Den Haag
Vriendenkring van St. Oerardus 1; Pey 1; Zeeland N-Br.; Mill; Geldrop/Mierlo 3; Amster
dam/'t Gooi 5; Noord-Gelderland/Overijssel 4; Oost-Nederland Π 7 ; Nieuw-Vossemeer 2
(25e x); Gemerti.
JULI: Groenlo 4; Huissen 3; Hoeven-Sprundel 2; Stokkum 1; Zevenbergen 1; N-Holland 6;
Roosendaal 13; Herwen e.o. 3; Fijnaart 1; Didam 1; Eindhoven 6; Veghel 1.
AUGUSTUS: Meierij Π 11 bussen en 20 auto's; De Heen N-Br. 2; Oosterhout 1 ; Beugen 2;
Stampersgat 1 ; Z-Holland Π 9; Grabbenvorst 1 ; Stein 1 ; Linne 1 ; Roggel/Meijel 2; De Kempen
4; Stein 1; Overloon 1; Tilburg 1; Arcen 1; Stein 1; Drunen 1.
SEPTEMBER: Eindhoven 1 bus en auto's; Stein 1; Denme 1; Pey 1; Roosteren 1; Helmond
1 ; M-Limburg trein 300 mensen; Stein 1 ; Milsbeek 1 ; Nistclrode 1 ; Leunen 1 ; Lieshout bejaar
den 1 ; Stein 1 ; Pey 1 ; Venray 1 ; Valkenswaard 1 ; Velden 2; Stein 1 ; groep te voet uit Teuven;
RK Limburgse Vrouwenbond Venlo 2.
OKTOBER: Stein 1; Merselo 1; Stein 1; Berg aan de Maas 1; Beek en Donk 1; Groeningen
1; Den Haag 1; Maasbracht 1; Posterholt 1; Horst 1; Vierlingsbeek 1; enkele andere bussen
uit Limburg; Horst 2; Eygelshoven 1; Sevenum 1; Oirlo 1; Nieuwstad 1; Horst 1; feestdag:
Horst 1; Helden ljMeijel; Aerle-Rixtel; Mill; 18 oktober ongeveer 6000 bezoekers waaronder
vele "losse bezoekers'' en bussen vanuit Stein, Pey, Nederweert, Ospel, Stramproij, Boxmeer,
Broeksifiard, Baarlo, Rijkevoort, Wanroij, Herkenbosch, Maasbree, Swalmen, Belfeld, Utrecht
e.o., Lanaken; slotzondag: Beesel 1, Sevenum (Zonnebloem) 1, Blitterswijk 1.
Schatting:

mei
juni
juli
augustus
september
oktober
totaal
±

2200
3500
2100
2100
1500
2300
13700

Met de marges die we ook in 1964 hebben genomen bedraagt het aantal mensen dat via geor
ganiseerde groepen naar Wittern is gekomen in 1970 omstreeks 14.000. Dit zijn er globaal
6000 minder dan in 1964. Er is een duidelijke toename van "losse bezoekers" die met auto's
komen. Het aantal groepen in juli neemt af. Dit wordt vakantiemaand. De groep uit Stein komt
op elke van de 9 zondagen. Of het hier telkens om dezelfde mensen gaat weten we niet.
Kalender 1975
APRIL: 2 bussen van een groep uit Hengelo die op doorreis is naar Banneux
MEI: Wychen 8; Langerwehe (Maria-bedevaart) 2; op moederdag geen bedevaartgroepen;
Satsvey/Mechemich (Maria-bedevaart) 6; Meierij 4; Groesbeek 2 (25e x); Tiel 1 ; Den Bosch
112 grote bussen; Didam/Lewedorp; Irreren (bejaarden).
JUNI: Westervoort 1; Gent/Leuven 2; Den Bosch Π 9; Haps; Pey 1; Wessem 1; Oudenbosch/Oud-Gastel 2; Mill 3; Z-HoUanden Utrecht 9; Tilburg 7; O-Nederland; Gelderland/O
verijssel; Oss (Gerardus Majella-parochie) 2; Eli (bejaarden); Geldrop/Mierlo 3; Mill 3; Driel
2; Amsterdam, 't Gooi en N-Holland samen 11 ; O-Nederland Π11 ; Noord-Gelderland/Overijssel/Salland 4; België 1; Zeeland 1.
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JULI: Groenlo 4; Apeldoorn 3; Hoeven 1; Huissen 2; Nieuw-Vossemeer 2; Zevenbergen 2;
Westland 3; Eigenbilzen/België 1; Eigenbilzen 1 (komen meerdere zondagen achterelkaar);
Herwen/Pannerden 2; West-Brabant trein 650 mensen en 8 bussen plus auto 's (± 200 mensen);
Eigenbilzen 1; Veghel 1; Grubbenvorst 1.
AUGUSTUS: Meierij Π11 o.b.v. F.v.d.Spoel CSSp en Bergmans CssR; Oosteind 1; De Heen
1; Amsterdam, Utrecht, Z-Holland samen 8; Linne 1; Ospel (bejaarden); Eindhoven 3; De
Kempen 3; Goirle 1; Drunen 1; Pey 2.
SEPTEMBER: RK Vrouwenbond Venray 1 ; Deume 2; Grubbenvorst 1 ; Eindhoven 1 ; Rooste
ren 1 ; Uden 1 ; Eigenbilzen 1 ; Helmond 1 ; Horst (bejaarden) 3; M-Limburg trein 550 mensen;
Milsbeek 1 ; Deume/Asten 1 ; Leunen 1 ; Someren (bejaarden) 2; Roggel (bejaarden) 2; Eigen
bilzen; Velden 2; Huy 1.
OKTOBER: Venray RK Vrouwenvereniging 1; Merselo/Venray 1; Sevenum (bejaarden) 2;
S wolgen 1 ; openingsdag van het octaaf: Maasbracht, Beek en Donk, Baarlo, Posterholt, Rijkevoort, Wanrooij, Overloon, Den Haag; weekdagen van het octaaf: Horst (vrouwenbond) 2;
Venlo (tuindersvrouwen) 2; Eygelshoven 1; Oirlo 1; Nieuwstad 1; feestdag: Stevensweert,
Helden, Mill e.o., Melderslo/Horst; slot van het octaaf: Pey 3, Bergen aan de Maas/Obbicht
1, Weert3,Herten l.Swalmen/Belfeld l.Groeningen/Vierlingsbeek 1, Herkenbosch 1, Roer
mond 1. Dagen na het octaaf: Beesel 1; Wanssum 1; Huy 1.
Schatting: mei
juni
juli
augustus
september
oktober
totaal

2000
3800
2100
1650
1700
2000
13250

Het totaal is ook hier aan de lage kant geschat. Het is opvallend dat er aanmerkelijk meer groe
pen bejaarden komen en vooral doordeweek. Tevens vallen enkele vrouwenorganisaties op.
De plaatsnamen in oktober verwijzen grotendeels naar Limburg. Tevens zijn er nu verschillen
de groepen op eigen gelegenheid die tevoren met een grotere groep meekwamen.
Kalender 1980
APRIL: 1 bus bejaarden
MEI: Wychen7; Wellerlooi 1 o.b.v. pastoor, Satzvey/Mechemich4; Langerwehe 2 ; Hengelo
(Banneux-gangers); Den Bosch 110; Tiel 1; Gendringen 1.
JUNI: Den Bosch-Π 10; OverijsseVSalland 2; Didam 2; Westervoort 2; Westland 2; Tilburg
8 ; Mierlo/Geldrop 2; MUI 1 ; Oud-Gastel 2; Z-Holland en Utrecht 9; Apeldoorn 2; Leuven/Gent
1 ; Ohé en Laak 1 ; St.Janskliniek Geleen 1 ; Leunen (bejaarden) o.b.v. pastoor; Gerardusbuurtschap S walmen 1 ; Driel 1 ; Nieuw-Vossemeer 1 ; Mill 1 ; N-Holland 9; Eigenbilzen 1 ; Eigenbilzen (komen meerdere malen) 1; Zevenbergen 2; Oosterhout 1; O-Nederland 17.
JULI: O-Nederland Π12 grote bussen; Huissen 2; Groenlo 3; Hoeven 1 ; Eigenbilzen 1 ; WestBrabant trein 650 personen; Zundert 2; op 20 en 27 juli geen grote bedevaartgroepen vanwege
vakantie-tijd.
AUGUSTUS: Herwen 2; De Heen 1; Meierij 7; N-Vossemeer 1; N-Holland 9; Linne 1; Pey
2; Eindhoven 3; De Kempen 2; Eigenbilzen 1; Drunen 1; Eigenbilzen 1.
SEPTEMBER: Helmond 1; Venray 1 ; Roosteren 1 ; Venray 1 ; Eindhoven 1 ; Deume 2; Venray
1; Someren (bejaarden) 3; Thom (bejaarden) 1; Milsbeek 1; Veghel 1; M-Limburg trein 500
personen; Sittard (verpleeghuis) 2; Velden 1.
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OKTOBER: America 1; Liessei (bejaarden) 2; Posterholt 1; Swolgen 1; Vento 1; Sevenum
1; Horst 2; Heneglo (Banneux- gangers); opening van het octaaf: Unnond, Dieteren 2, Beek
en Donk 1, Vierlingsbeek 1, Vriendenkring van St.Gerardus Den Haag 1 ; door de week: Eygelshoven 1, Oirlo 1, Leveroy 1, Meijel 3; feestdag: Helden 1, Melderslo 1, Mill 1, Thorn 2;
vervolg octaaf Boxtel (bejaarden) 1; sluitingsdag octaaf: Pey 4, Heikenbosch 1, Weert 3, Box
meer 2, Belfeld 1, Herten 1; daarna nog Wannsum/Blitterswijk, Horst 2, Meijel 1.
Schatting:
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
totaal
±

1400
3550
1700
1550
1350
2200
11750

De volgende zaken vallen op. Het aantal groepen neemt toe. De grootte van groepen neemt
af. Er komen steeds meer groepen van bejaarden en zieken. Juli wordt vakantiemaand en het
publiek komt meer in juni en oktober. Het totaal aantal georganiseerde bedevaartgangers is
opnieuw gedaald van omstreeks 13.500 naar ongeveer 12.000.
Kalender 1985
APRIL: Hengelo (Banneux-gangers)
МШ: Wychen 5; Oirsbeek (10e x); Balen (België) 2; Satzvey/Mechcmich 5; Langerwehe 2;
Den Bosch 18; Zeeland 1; Vriendenkring Den Haag ljNeeritter (Zonnebloem) l;Swalmen
Gerardusbuurt (jubileum) 2; Ittervoort (Zonnebloem) 1.
JUNI: Tilburg 4; Mill 2; Den Bosch Π 4; Overijssel 2; Westervoort 1; Westland 2; Mierlo 2;
Didam 1 ; Z-Holland 7; Apeldoorn 1; Haaien 1 ; Stramproij (gehandicapten); Venlo 1 ; Limmel
(Zonnebloem) 1; Bilzen (bejaarden) 1; Venlo (gehandicapten); Oosterhout 1; N-Holland 8;
Maas en Waal 2; N-Vossemeer 2; Driel 1; Ohé en Laak (bejaarden) 1; Pey 2; Zevenbergen
2; O-Nederland 12 (twee groepen gecombineerd).
JULI: Groenlo 2; Huissen 1 ; Hoeven 1 ; Zundert 1 ; Cuyck 1 ; West-Brabant trein 500 personen.
AUGUSTUS: Meierij 6 o.l.v. F.v.d.Spoel CSSp; Herwen 1 ; Utrecht 7; Eindhoven 2; De Kempen 1; 's Heerenberg 1; Veghel 1; Venray 2.
SEPTEMBER: Dronen 1; Eindhoven 1; Grubbenvorst 1; Ysselstein 1; Someren (bejaarden)
3; M-Limburgnu met 5 bussen; Maasmechelen 1; Neer 1; Mñsbeek 1; Hoensbroek (bejaarden)
3; Zeelst (bejaarden) 2; Velden 1.
OKTOBER: tweemaal komen groepen zieken die in de regio op vakantie zijn; Oirlo 1 ; Sevenum 1; Horst (bejaarden) 3; Weert 2; Posterholt 1; Boxmeer 1; Beek en Donk 1; Eygelshoven/Nulland 1 ; Helden-Panningen 1 ; Etten-Leur 1 ; Mill 1 ; Horst 1 ; Thom 2; Venlo (bejaarden)
1; Wanssum 1; Plombières 1; Berg aan de Maas 1; Pey 3; Herten/Belfeld 1; K W Horst 1;
Meijel 2; Liessel (bejaarden) 1; einde oktober nogmaals een groep bejaarden.
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Schatting:
mei
juni
juli
angustus
september
oktober
totaal ±

1500
3100
800
1100
1050
1500
9100

De tendens van groepen bejaarden en zieken zet verder door. Ook de tendens naar kleinere
groepen zet door. Opvallend zijn enkele groepen uit België. Juli is nu duidelijk vakantiemaand.
Het totaal aantal georganiseerde bedevaartgangers is verder gedaald van omstreeks 12.000
naar omstreeks 9500 (opnieuw geven we een aantal boven de globale schatting, aangezien
meerdere groepen niet geteld en genoteerd zijn).
Kalender 1990
JANUARI: voor de бе keer komt een groep van omstreeks 600 personen uit Landgraaf te voet
naar Wittern.
MAART: groep van ± 50 personen uit Beek te voet; Rome-pelgrims 1 bus stoppen op heenen terugreis; Geleen 30 personen te voet; Pey-Echt 1 grote en 1 kleine bus.
МЫ: Hengelo (Banneux-gangers) 2; Satzvey/Mechemich 2 groteen 1 kleine bus; Den Bosch
14 bussen o.b.v. J.Vinkenburg CssR; Wychen 4; Westland 1; Langerwehe 2; Tilburg 3; Zee
land 1 ; Den Bosch Π 3 o.b.v. J.Vinkenburg CssR; Gennep 1 ; Westervoort 1 ; Didam 1 ; Overijs
sel 2; Balen 1; Herten (bejaarden) 1.
JUNI: Mill 1; Apeldoorn 1; Z-Holland-Utrecht 9; Heel 1; Zutendaal 2; Zevenbergen 2; Driel
1; N-Vossemeer 2; N-HoUand- Utrecht 7 (met 3 dubbeldekkers).
JULI: Groenlo 2; Huissen 1; Hoeven 1; Cuyck 1; Herwen 1; O-Nederland 4; West-Brabant
10 o.bgl.v. J.Verbeek CssR; Nijmegen 5; Pey 1.
AUGUSTUS: Veghel 1 ; Meierij 5 (met 2 dubbeldekkers); Eindhoven4; Kempen 1 dubbeldek
ker; Venray 1.
SEPTEMBER: Eindhoven 2; Someren (bejaarden) 2; Ysselstein 1 ; bedevaartgroep Pater Pio
op doorreis; Noord- en Midden- Limburg 4; Luik 1; Grubbenvorst 1; Thom 1; Velden 1.
OKTOBER: 1 bus gehandicapten; Budel (bejaarden) 1 ; Horst 1 ; Swolgen 1 ; Asten (gehandi
capten) 1; Sevenum 1; Oírlo 1; Horst KOB 3; 1 bus gehandicapten; Diessen 1 dubbeldekker
(bejaarden); Liessen 1 (bejaarden); Weert 1 ; Beek en Donk 1 ; Boxmeer 1 ; Etten-Leur 1 ; Horst
1; Eygelshoven 1; Wanssum 1; Heythuysen 2; Meijel 1; Sippenaeken 1; Pey 2; Berg aan de
Maas 1 ; Herkenbosch/Herten 1 ; Geleen (verpleegtehuis) 1 grote en 1 kleine bus; LVB Venlo.
Schatting:
januari-aprfl
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
totaal

±

550
1500
1600
1300
750
650
1600
7950
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Meerdere lijnen zetten door. Er komen meer ouderen, bejaarden en zieken. De vroegere grote
bedevaartgroepen zijn nu veel kleiner of ook opgesplitst in meerdere kleine groepen. De groepen komen meer verspreid over het jaar. Het vervoer is meer luxueus. Groepen uit België
blijven komen. Opvallend is vooral dat er weer meerdere groepen uit de (verre) regio te voet
komen. Of valt dit pas nu weer op en waren ze er in voorgaande decennia ook al, maar vielen
ze toen in het niet bij de grote groepen die met bussen en treinen kwamen?
Het totaal aantal van rond 8000 laat opnieuw een daling zien ten opzichte van 1983 van zo'n
1000 mensen. Het aantal groepjes die met auto 's komen en zelf de dagen uitzoeken voor hun
bezoek is al geruime tijd toegenomen en lijkt zeer duidelijk in de meerderheid te zijn ten aanzien van de grotere, georganiseerde groepen. Opvallend is nog steeds dat in de periode rond
het feest en het octaaf de meeste groepen uit Limburg komen.
Als de schatting van het aantal kerkgangers per jaar te Wittern klopt, namelijk ± 200.000 mensen, dan vormen de georganiseerde groepen en groepjes hier slechts een klein gedeelte van.
Vanaf 1964 is het aantal mensen van grote groepen gedaald van 20.000 naar 8000. Een gedeelte van de resterende 12.000 is voortaan op eigen gelegenheid naar Wittern gekomen en
behoort dan tot de niet getelde groep 'losse bezoekers". Nader onderzoek zou moeten uitwijzen
of het klopt dat de gemiddelde leeftijd van de bedevaartgangers tussen 1955 en 1990 aanmerkelijk gestegen is. Uit bovenstaande peilingen van de periode 1964-1990 lijkt het mogelijk
te wijzen op een karakter-verandering in de bedevaart naar Wittern vanuit de publkkss amenstelling. Rond 1950 zou men de bedevaartganger in een type kunnen omschrijven als de gezonde, kerkelijke, hardwerkende katholieke vrouw of man van middelbare leeftijd, die vooral
komt bidden voor gezin, gezondheid, werk en andere mensen uit de familiekring. Rond 1990
lijkt Wittern enigszins het karakter te hebben van een "klein Lourdes", waar zieken naar toe
trekken - tevens als uitstapje - en waar bejaarden een van vroeger vertrouwd klimaat opnieuw
opzoeken - tevens gecombineerd met recreatieve doelen.
BIJLAGE VII

Tabel van het deelname-totaal van de bedevaartgroepen die in de periode
1948-1970 werden georganiseerd door dhr Sirre

De heer Sine heeft op verzoek van bedevaartleider C.van de Leur en hoofd van de administratie broeder Jeroen m 1%8 staten opgemaakt van de becfevaartgioepenóUe hij sinds 1938 had
geleid. Het betreft groepen van Utrecht e.o., Amsterdam, 't Gooi, Noord-Holland, Zuid-Holland Ι-Π, Noord-Gelderland-Overijssel en een groep tijdens het octaaf.
Sirre geeft data van de komst van al deze groepen in de jaren 1938-1968. Hij geeft aantallen
per jaar, per groep en per decennium. Hij maakt een uitsplits ing naar de plaatsen van herkomst
van de deelnemers. Hij geeft aan of groepen met treinen kwamen of met bussen en in dat laat
ste geval noteert hij het aantal bussen en de busmaatschappij. Van 1969 zijn er ook gegevens
wat aantallen betreft. Van 1970 hebben we gegevens uit de kroniek van het periodiek genomen
(deze zijn schattingen). Voor de heer Sirre was het opmaken van deze staten tevens aanleiding
om aan te geven hoeveel hij reeds had gewerkt voor de Gerardusdevotie en tevens of er van
een of meerdere groepen binnenkort jubilea-tochten waren. In 1970 overleed dhr Sirre. In 1971
verzorgde mevT-Ruiter de organisatie van de bedevaartgroepen. Ondertussen was het aantal
groepen iets afgenomen.
De cijfers die de heer Sirre verstrekte laten toe een tabel te maken van de periode 1948-1970.
Hierbij vallen enkele zaken op:
1.
Van 1948 tot en met 1955 is er een snelle stijging.
2.
Het hoogtepunt ligt rond 1962. Sindsdien nam het aantal snel af.
3.
In 1955 werd het Gerardusjubileum gevierd. Dat kan een extra-impuls betekend
hebben.
4.
Hethoge aantal in dejaren 1960-1965kan wellicht te maken hebben met de algehe
le kerkelijke euforie die er voor en tijdens het Concilie heerste.
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5.

Als we de aantallen van de groepen die de heer Sine leidde samen nemen, blijken
pieken en dalen duidelijker, dan wanneer we een uitsplitsing maken naar de ver
schillende groepen. In dat laatste geval dienen we cumulatief te werk te gaan om
stijging en daling beter zichtbaar te maken. We hebben gekozen voor samenbunde
ling van de groepen en aantallen.
Uit de gegeven aantallen blijkt dat bussen omstreeks 1930 een aantal passagiers
van omstreeks 40 kenden, terwijl bussen rond 1970 een aantal van omstreeks 50
kunnen bevatten. Louter tellen van bussen zonder te weten hoeveel mensen deze
kunnen bevatten en zonder te weten hoeveel mensen ze daadwerkelijk bevatten,
geeft tamelijk onnauwkeurige gegevens.

6.

Georganiseerde groepen van Utrecht, Amsterdam en 't Gooi, N-Holland, Z-HoUand (Ι+Π),
Gelderland/Overijssel 1948-1970

aantal

jaar

aantal

1948

450

I960

2650

1949

650

1961

2775

1950

900

1962

2907

1951

1125

1963

2625

1952

1850

1964

2525

1953

1925

1965

2300

1954

1900

1966

2200

1955

2725

1967

1950

1956

2750

1968

1725

1957

2600

1969

1600

1958

2525

1970

1525

1959

2700

jaar
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BULAGE

Ш

Parochie-statistiek Kaski-gegevens 1977-1990
bezoek van eucharistie-vieringen in kerk en kapel te Wittem

jaar

datum

aantal

datum

aantal

gemiddeld

1977

16-1

1626

23-1

1860

1743

1978

15-1

2008

22-1

1973

1990

1979

8-4

2720

15-4

3593

3165

1980

9-3

2399

16-3

2166

2282

1981

29-3

2111

5-4

2190

2150

1982

14-3

2054

21-3

2291

2172

j 1983

5-3

2156

12-3

2185

2170

1984

11-3

1696

18-3

1834

1765

1985

3-3

1765

10-3

1750

1757

1986

2-3

1480

9-3

1762

1621

7-3

1699

14-3

1920

1814

1988

12-3

1825

19-3

1850

1837

1989

5-3

1876

12-3

2035

1955

1990

3-3

1506

10-3

1712

1609

1987

1

palmzondag
encasen

Opmerkingen:
1.
De peildata vallen buiten het bedevaartseizoen.
2.
De opkomst is mede beïnvloed door weersgesteldheid, vooral ook omdat in Wittem
veel mensen uit de regio komen, waarvoor een combinatie van uitstap en viering
van belang is.
3.
De opkomst is verder beïnvloed door de liturgische tijd, vgl. 1979 toen de peildagen
op palmzondag en pasen vielen. Van belang zijn ook mis-intenties, zeswekendiensten, jaardiensten etc.
4.
De getallen schommelen nogal, Is er nu sprake van dalend misbezoek? Indien we
de gemiddelden optellen van de jaren 1977 tot en met 1990, dit door 14 delen en
vervolgens kijken in hoeverre dit afwijkt van laagste en (op een na) hoogste bezoekcijfer, krijgen we het volgende beeld: gemiddeld over deze veertien jaren is het
bezoek 2002 per weekend. Het laagste cijfer is dat van 1990: gemiddeld 1609. Het
op een na hoogste is dat van 1980: 2282. In het ene geval is er een afwijking van
393, in het andere geval van 280.
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В ULAGEIX

Bezoekers-aantallen van vieringen gedurende het Gerardus-oktaaf in de
periode 1977 -1990

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

11094

12689

12198

12226

10291

11422

10195

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

9966

10653

10773

10164

9708

9939

9715

(1990:3195 op Ie zondag, 2037 op feestdag, 3474 op 2e zondag, 1009 door de week, vooral
op woensdag en donderdag)
Opmerking: er is een dalende lijn te constateren, hoewel niet zonder meer duidelijk is of deze
zal doorzetten. Het betren hier alleen de mensen die deelnamen aan vieringen. Buiten deze
kwamen zeker evenveel (of nog meer) mensen buiten vieringen om tijdens het octaaf. Tijdens
het octaaf kwamen 13 bussen van meerdere groepen (± 650 mensen).
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BIJLAGE X

Giften van abonnees voor missionaire projecten 1970-1990

15 845,50

1981

Hulpactie CapoEcle

52458,45

N-O Brazilië

21 155,51

1981/82

Peru

56 190,50

Lapa Brazilië

40 414,15

1982/83

Brazilië

124 643,26

1973/74

PAS Suriname

42 950,-

1983/84

Suriname
Esther-suchüng

178 000,-

1974/75

Peru

58 956.15

1984/85

Brazilië

159 242,75

1975/76

N-ОВпшІ*

74 443,-

1985/86

Suriname

158 832,-

1976/77

Suriname

92 475,45

1986/87

Brazilië

147 968,90

1977/78

Сатпроя Brazilië

104 123,25

1987/88

Suriname

127 615,87

1978/79

Suriname

93 800,-

1988/89

Brazilië

175 413,89

Brazilië

88 600,-

1989/90

Suriname

166.115.65

1

Suriname

78 722,85

1990/91

Brazilië

131967,05

|

1970/71

Paraguay

1971/72
1972/73

1979/80
| 1980/81

Uit deze lijst zijn enkele gevolgtrekkingen te maken. In de loop van de jaren zeventig wordt
het fenomeen missionair-project bekend in Nederland. De fondswerving gaat snel omhoog.
Stijgende welvaart zal hier mede aan de basis hebben gelegen. Sommige projecten blijken
beter "aan te slaan" dan andere. De informaties in het periodiek blijken van belang (bv. Estherstichting Suriname 1983/84, landbouwproject van JAietveld in Brazilië 1988/89). In 1981
wordt de volgorde van projecten verstoord door de hulpactie voor het door een aardbeving
getroffen gebied rond het Gerardusheiligdom Caposele. De actie voor Peru merkt dit en eindigt
"slechts" rond de halve ton. Bijelkaar opgeteld komt men op ± 109.000,-.
Rond 1970 zullen er omstreeks 30.000 abonnees geweest zijn. Rond 1980 waren er dat 22.000.
Omgerekend heeft elke abonnee twee tot drie gulden per jaar voor de missionaire projecten
(rechtstreeks) gegeven. Dat lijkt weinig. Het gaat echter om een gemiddelde. Tevens dragen
mensen via allerlei andere kanalen bij aan het bedrag dat vanuit Wittern naar missionaire projecten gaat en dragen deze mensen veelal ook bij aan andere fondswervingen van andere organisaties.
Lange tijd werden bij toerbeurt projecten in Suriname en Brazilië gekozen. In 1991 verlaat
men deze cyclus en wendt zich tot de situatie van de katholieke kerk en de redemptoristen
daarbinnen in de Oekraïne, die na perestrojka voor een nieuwe opgave staan. Men behoudt
een kernpunt van deze projecten, namelijk de directe betrokkenheid van redemptoristen daarbij.
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BIJLAGE XI

Geselecteerde bibliografie met betrekking tot Gerardus Majella

We geven een overzicht van levensbeschrijvingen, gebeden- en noveenboekjes, tijdschriften
en korte bijdragen in tijdschriften met betrekking tot Sint Gcnudus Majella en zijn verering.
De nadruk ligt daarbij op publicaties die in het Nederlands zijn verschenen. Dit overzicht pretendeert geen volledigheid. Vele buitenlandse uitgaven zullen er vermoedelijk niet in zijn
opgenomen. Wat betreft de artikelen in tijdschriften is het ondoenlijk een compleet overzicht
te verwerven. Als belangrijkste bronnen voor dit overzicht nebben ons ten dienste gestaan:
M.OV.MEUlEMEESTER,BibliographieGénéraledesicrivainsRédemptoristes,
Leuven 1933-1939, Т.П. 265-266 en ТШ, 345;
A.SAMPERS, Bibliographia Gerardiana,in: SpicilegiumHistoricum 3(1955)498507
de collectie Gerardiana van het Redemptoristenklooster te Wittern;
de collectie Gerardiana in het Provinciaal Archief van de Nederlandse Provincie
van Redemptoristen in Roosendaal;
gegevens in de Kroniekder godsvrucht tot den gelukzaligen broeder Gerardus Ma
jella, opgenomen inRegister Sint Gerardusklokje (archief van het periodiek te Wit
tern);
gegevens in Het Sint Gerardusklokje I De Sint Gerardusklok.
In tegenstelling tot de bibliografie van A.Sampers hanteren we geen chronologische volgorde
maar een alfabetische op auteursnaam. Een chronologische volgorde zou inzicht kunnen bieden
in de produktie van geschriften gedurende bepaalde periodes, maar daarvoor is dan wel volle
digheid vereist, die ook de exacte opgave van allerlei herdrukken en vertalingen insluit. Die
volledigheid kunnen we niet bieden. Sampers sloot zijn overzicht af in 1955. Sindsdien is er
geen internationaal overzicht meer verschenen. Wat de publicaties sinds 1955 betreft hebben
we bijna uitsluitend Nederlandse werken opgenomen. We zien af van het apart vermelden van
bijdragen in Het Sint Gerardusklokje. Van enkele buitenlandse tijdschriften vermelden we
wel enkele bijzondere artikelen over Gerardus.
Gebruikte afkortingen:

SGM =
SH =

San Gerardo Maiella (tijdschrift);
SpicilegiumHistoricum

1. De oudste bronnen voor levensbeschrijvingen van Gerardus
G.Caione, Notizie della Vita delfratello laico Gerardo Maiella de ISS.то Redento
re, manuscript van twintig bladzijden, niet vóór 1763 afgerond, berust in het generaal archief van de redemptoristen te Rome;
l.Lanài,IstoriadetlaCongregazionedelSS.moRedentore,yol.Icaput42,bìz.3Ìl387 en 585-586, manuscript uit 1752, berust in het generaal archief te Rome;
I.Landi, Istoria della Congregazione del SS.то Redentore, tweede aangevulde ver
sie uit 1783, blz.226-351, manuscript, berust in het generaal archief te Rome.
A.Tannoia, Vita dei Servo di Dio Gerardo Majella, eerste editie vermoedelijk te
Napels 1804, verdere edities Napels 1811, en elders in 1816,1827, 1833, 1848,
1853,1860 etc. Van dit boek zijn meerdere vertalingen verschenen (zie in ons over
zicht ondermeer Dechamps en Haringer).
Vgl. voor een nadere toelichting op deze bronnen:
N.Ferrante, Le fonti storiche della vita di S.Gerardo Majella, in: SH 2(1954)125-149;
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N.Feirante, Π Padre Caione, autore della vita grande di S.Gerardo nel Landi
I.cap.42,in:S#4(XM20;
N.Ferrante, A.Sampers, J.LÖW, Gaspar Caione - Iosephus Landi. Tria manuscripta
circa vitam S.Gerardi Majella, a coaevis auctoribus composita, primum eduntur,
in: SH 8(1960)180-300.
2. Canonisatie-processtukken
Tijdens het canonisatie-proces werden in Muro Lucano en in het diocees Coriza 164 getuigenissen genoteerd. Het authentieke geschrift met deze getuigenissen bevindt zich in het archief
van de generaal-postulator van de redemptoristen in Rome. Er is een kopie in het Vaticaanse
archief. Het diocesane archief van Muro Luano bewaart de schriftelijke getuigenissen die in
deze plaats werden afgelegd in twee volumes met de titel Muraria beatifìcationis et Canoniiatìonis Venerabais Servi Dei F. Gerardi Majella Congregations SSJledemptoris laici profesa
Processus Apostolicus in С¡vitate et Diocesi Murano inchoatus super virtutibus et miraculis
in specie dicti V.SD. nepraefate causae pereantprobationes. Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Gerardus werden meerdere documenten van het canonisatie-proces verzameld
en uitgegeven onder de titel Compendium vitae, virtutum et miraculorum necnon actorum in
causa canonizationisB.Gerardi Majella, Rome 1875,1904.
Vgl. voor deze bronnen:
O.Gregorio, Breve Storia del santuario gerardino, Materdomini 1974;
G.de Rosa, Sainteté, clergé et peuple dans le Mezzogiorno italien au milieu du
Х Шегпе siècle, in: RHS 52(1976)245-264.
3. Geschriften door Redemptoristen
AHLERT, Α., Der heilige Bruder Gerard Majella CssR. Ein kurzes Lebensbild, Saint Louis,
Herder 1908
ALVES, F., Vida de S.Geraldo Majella, Petropolis 1926
ALVES, F., Vida prodigiosa de s.Geraldo Majella, Sao Paulo 1949 (derde herziene editie Sao
Paulo 1952)
BAUDENBACHER, C-J., St.Gerard Majella Büchlein. Neun Betrachtungen für die Novene
zu Ehren des hl. Gerard Majella, aus der Kongregation des Allerheiligsten Erlösers, Münster
1910 2e-4e druk
BECQUé, L., Un virtuose du miracle. Saint Gérard Majella, St.Etienne 1944
BENEDETTI, С, Vita del B.Gerardo Majella (bewerking van het boek van F.Bozzaotra),
Rome 1893; Franse vertaling Lyon-Paris 1894 door Madame Roxard de la Salie, vertaling
voor Malta 1899, vertaling in Arabisch 1931
BERUTTI, C-M., Vita del Venerabile Servo di Dio Gerardo Majella, Napels 1847,1853 2e
druk, 1858 3e druk
BéTHUNE, E., Vie du vénérable Gérard Marie Majella (anonyme avec F.Kuntz), Tongeren
1878, 2e druk 1893 (vertaald in Nederlands door J.Rronenburg)
BISCHOFF, O., Une gerbe d'or à S.Gérard, Tongeren 1908,1911 2e druk
BISCHOFF, О., Saint Gérard, grand thaumaturge, Tongeren 1935 3e druk
BISCHOFF, O., Le Pardon des injures ou Saint Gérard CssR. Tragédie chrétienne en trois
actes, Materdomini 1926
BISCHOFF, O., Méthode facile pour bien prier St.Gérard, Tongeren 1935
BISCHOFF, O., Album illustré de saint Gérard Leuven 1937
BLATAK, F., Rozjimani о ctnostech tri svatych Redemptoristu, sv. Alfonsa, Klimenta M.
Hofbauera a sv. Geraxda Majelly (Méditations sur les vertus de S Alphonse, S.Clément Hofbauer et S.Gérard Majella), Praag 1909
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BOOMAARS, С, Korte levensschets van den Zaligen Gerardus Majella door een Pater Re
demptorist, Roermond 1893 leen2e druk (in Frans vertaald door H.deFooz, Tongeren 1894)
BOOMAARS, C., Korte Novene en Gebeden ter cere van den Zaligen Gerardus Majella, door
een pater Redemptorist, Roermond 1893,1925 28e druk (vertaald in het Frans door H.de Fooz,
Tongeren 1894,1900 12e druk)
BOOMAARS, C, Novenen en gebeden ter cere van den Zaligen Gerardus Majella door een
pater Redemptorist, Roermond 1893
BOON, J., Gerardus Majella, Brugge 1941; Brugge 1942 vijfde druk; Tielt 1944 zesde druk
BOON, J., S.Gérard Majella (trda. par MJAndré), Leuven 1947
BOUCHARD, Α., Le saint Protectuer des Mères. S.Gérard Majella, Saint Anne de Beaupré,
1944 derde druk
BOUCKAERT, J-B., Heiligverklaring van den Gelukzaligen Gerardus Majella, in: Gerardusbode 9(1906)2-5,18-20,34-36,49-50,66-69
BOZZAOTRA, F., Vita del Ve. Servo di Dio, F.Gerardo M.Majella della Congregazione del
SS. Redentore, Napels 1879,1889 2e druk, Rome 1892 3e druk
BOZZAOTRA, F., Il Beato Gerardo Majella, Napels 1893
BOZZAOTRA, F., Il Beato Gerardo Majella. Accenni e Preghiere, Napels 1893 3e druk
BRENNAN, P., Novena ug Pagsayay sa Quinabuhi ni S.Gerardo, Ccbu (Filippijnen) 1931
BRINKMAN, Α., H.Gerardus. Man naar Gods Hart, Wittern 1931 (2e druk 1932; 1949)
BRINKMAN, Α., H.Gerardus Majella, Heraut der Liefde, Wittern 1932 (2e dmk 1932)
BRINKMAN, Α., H.Gerardus MajeUa, Vriend van Jezus, Wittern 1933 (2e druk 1946)
BRINKMAN, Α., H.Gerardus Majella (korte levensschets), Leuven 1933 (Wittern 1952 derde
druk)
BRINKMAN, A, H.Gerardus Kind van God. Kerkboek voorkinderen, 's-Hertogenbosch 1935
(Wittern 1953 2e druk)
BROCHET, H. S.Gérard fou comme son Dieu (drama religiosum), Uvrier (Zwitserland) 1949
BRORS, Α., Der heilige Gemard Majella. Kleines illustriertes Lebensbild mit einer Mess-Andacht und Gebeten, Gladbach 1909,1929 1 Ie druk
CAMPOS, J., Novena de la Madre cristiana a s.Gerardo Mayela, Torreón 1955
CANDITA, C , Π primo pittore di s.Gerardo, in: San Gerardo Maiella (= SGM) 54(1954)1 Π
Ι 14,118.
CAPONE, D., Qualche nota sulle tele che ci danno il volto di s.Gerardo, in: SGM 55/6-7(1955)
15-16
CATONE, D., MAJORANO, S., Le Lettere di S.Gerardo Majella, Materdomini 1980
CAPONE, R., Lettera pastorale (bij gelegenheid van de zaligverklaring van Gerardus), in:
Unicuique suurn, Napels 1894,9-11 (Capone was coadjutor-bisschop van Muro van 1873-1883
en vervolgens bisschop van 1883-1908)
CARIOTI, V., Π cuore di s.Gerardo, in: SGM 52(1952)129-131
CARIOTI, V., Pensieri Gerardini, Materdomini 1953
CARIOTI, V. Ora Eucharistica con s.Gerardo, Materdomini 1954
CARR, J., To heaven through a window. St.Gerard Majella, London 1946 (vertaling voor
India, Emakulam 1954; vertaling voor Japan, Tokio 1955)
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BIJLAGE ΧΠ

Schets van het kloostercomplex te Wittern

uit: P.Post, Ruimtewerking: enkele notities over heilige plaatsen tussen sacraliteit
en functionaliteit, in: Speling 40/3(1988)45-59 (afbeelding op p. 52)

Wittern: overzicht bedevaartoord van St. Gerardus en omgeving (kaart:
P.PostlK.Schell)
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BIJLAGE Х Ш

Plattegrond van de kerk en de kapellen

uit: H.Evers, P.Post, Historisch Repertorium met betrekking tot Wittem aL· bede
vaartsoord, = UTP-katem 2, Heerlen 1986, p. 393-394.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20.
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Sint Gerarduskapel
kerk
ronde Kapel
Smartenkapel
Maria-zaal, Boekwinkel
sacristie
klooster
Gerardusbeeld
altaar
kruis in absis
tabernakel
communie-banken
biechtstoelen
ambones
plaquette
Peerke Donders
altaar van O.L.
Vrouw v. Altijdd. Bijstand
Antoniusbeeld
biechtstoelen
beeldengroep Johannes
Nepomucenus
beeld Clemens Hofbauer
altaar O.L. Vrouw van Smarten
Heilig Hart-beeld

23. biechtstoel
24. hoofdaltaar met altaaropstand,
bestaande uit beeldengroep
Alfonsus de Liguori
25. Maria-zij-altaar
26. Jozef-zij-altaar
27. preekstoel
28. grafmonument van kardinaal
Van Rossum
29. beelden van Francisais en Antonius
van Padua
30. beelden van Philomena en
Apollonia
31. voorportaal
32. communie-bank
33. kosterskamer
34. kleine sacristie (doorgang vanuit
priesterkoor in de kerk naar de
sacristie)
35. ingang en hal van de Sint
Gerarduskapel
36. openbare toiletten
37. toegang tot grafkelder
38. werkruimten van de kosters
39. gangetje tussen Smartenkapel en
Ronde Kapel, met boekenrek
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PASTORAAT EN BEDEVAART
In dit boek wordt het vraagstuk van pastoraat en bedevaart behandeld door middel
van een reconstructie en analyse van het pastorale aanbod, dat gedurende de laatste
honderd jaar is gedaan In het kader van de devotie tot de Italiaanse broeder-redemptorist Sint Gerardus Majella (1726-1755) en de bedevaart naar Wittern (Zuid-Limburg).
De reconstructie en analyse zijn beperkt tot schriftelijke documenten. Speciale aandacht krijgen de gezangen, met name wat betreft het tekstuele aspect. UK de analyse
van de veelheid van liturgische gebruiksmaterialen en devotie-ondersteunende geschriften verschijnt een beeld van de geloofsvoorstellingen die hiermee werden overgedragen op bedevaartgangers en Gerardusvereerders. Tevens worden accentverschuivingen en ontwikkelingen in de gepresenteerde geloofsvoorstelingen zichtbaar.
Op basis van deze uitvoerige "case-study" worden aanbevelingen gedaan, gericht
op de huidige pastorale praktijk te Wittern. In het verlengde daarvan vindt een bezinning plaats op enkele pastoraaltheologische vragen, die zich ook in breder verband
aandienen als het gaat om de ontwikkeling van een verantwoord pastoraal beleid in
bedevaartoorden en devotionele centra. In dit licht wordt gepleit voor een contextuele
en dialogische pastorale en pastoraaltheologische benadering van volksreligiositeit
en van mensen die hun gelovigheid mede uitdrukken in en voeden door bedevaarten
en devoties.
Dit boek is bestemd voor pastores, theologen, beoefenaars van cultuur- en menswetenschappen en gelovigen, die geïnteresseerd zijn in of/en medeverantwoordelijk voor
pastoraat in het kader van bedevaart en andere volksreligieuze rituelen. De historische
component van dit boek maakt het tevens van belang voor degenen die zich bezighouden met regionale geschiedenis, religieuze volkscultuur en geschiedenis van vroomheid en pastoraat. De bijzondere aandacht voor gezangen nodigt ook kerkmusici en
beoefenaars van kerkmuziekwetenschap uit kennis te nemen van de gepresenteerde
gegevens.
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