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Klooster Wittem en het bezinningstoerisme. 
 
 

Wat doe ik hier? Enkele overwegingen bij oude stenen. 
 
Ik was 2 jaar geleden voor het eerst in Engeland en op onze rondreis hoorde 

natuurlijk ook een bezoek aan Stonehenge. U weet het wel, Stonehenge waar grote 
massieve stenen op een bijzondere wijze opgesteld zijn om op een of andere manier de tijd 
van het jaar te duiden en al of niet in religieus en spiritueel opzicht verbondenheid met God 
of het goddelijke uit te drukken. 
 
Van veraf aanrijdend zien we in het uitgestrekte open glooiende landschap in de verte 
enkele stenen de lucht in steken. Marjo, mijn vrouw, wijst en zegt: ‘Daar is het…’ Ik ben wat 
verwonderd - zonder enige aanduiding zie ik wat stenen maar het is lang niet zo 
indrukwekkend als ik me had voorgesteld. 
We moeten nog enige kilometers rijden om ook daadwerkelijk op het terrein te komen, 
maar ik zie mensen om het heiligdom trekken als in een processie en vraag me af of het nu 
echt een heiligdom is en of ik nu als een pelgrim op reis ben en wat de Engelsen een ‘sacred 
place/ sacred ground’ noemen, bezoek. Hoe maak ik hier eigenlijk mijn opwachting? Als 
nieuwsgierige toerist of als quasi-pelgrim..?  
Ruim anderhalve kilometer voordat we bij de parkeerplaats zijn zie ik hoe er gebouwd wordt 
aan een groot bezoekerscentrum dat Stonehenge als serieuze attractie nog uitdrukkelijker 
op de kaart moet zetten… Is het een attractie..? Iets voor toeristen..?  Op een kleine 200 
meter van de eigenlijke cultusplaats parkeren we de auto tussen de vele anderen. Het is nog 
bijtijds in de dag, een uur of tien. We kopen een kaartje en krijgen een audiofoon in onze 
handen geduwd die ons in goed Nederlands in onze rondgang zal begeleiden. Als een 
museale toerist wéét ik me op een bijzondere plek; mijn lief voélt zich op een bijzondere 
plek - zij is meer een  gelovige toerist . Zij is hier wat gevoeliger voor en heeft het over 
leylijnen en energievelden en ook de speaker in mijn oor laat weten dat het toch bijzonder is 
dat er ruim 4500 jaar geleden speciale steen uit Wales werd gehaald (zo’n 300 km ten 
noordwesten) om hier geplaatst te worden. Het is dezelfde soort als waar ook de grot van 
Lourdes in is uitgehouwen en er worden helende krachten aan toegeschreven. Waarschijnlijk 
komt dat omdat deze steen warmte veel langer vasthoudt dan andere steensoorten en er 
dus letterlijk warme energie van afstraalt. Er zijn in de directe omgeving van de steencirkel 
resten van honderden lichamen gevonden die een of andere aandoening hadden. Dat 
gecombineerd met de warme steen heeft het vermoeden doen postvatten dat Stonehenge 
eeuwenlang een soort gezondheidscentrum is geweest. Nieuwere theorieën overigens 
zeggen dat die stenen dankzij gletsjerwerking van Wales tot in Stonehenge zijn gekomen. In 
de periode daarvóór, toen er nog geen stenen stonden maar de cultusplaats of het 
heiligdom uit hout was opgetrokken was het een crematie-  en begraafplaats. Maar dan 
spreken we over méér dan 2500 voor Chr.  
Allerlei theorieën over Kelten en druïdes worden door mijn audiofoon als onzin bestempeld, 
maar als we tijdens de rondgang op een bankje pauzeren om alles eens goed en rustig in ons 
op te nemen, verschijnt er opeens een groepje bezoekers waarvan de leidster gekleed is als 
een gothic-achtige tovenares compleet met zwarte punthoed. Ze geeft een serieuze indruk 
en ook haar groepje straalt dat uit. Zij lijkt me een ware pelgrim en haar groepje wordt 
gevormd door misschien wel zoekende pelgrims…  
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Jarenlang is gedacht dat Stonehenge een Keltische cultusplaats was, maar dat blijkt een 
verhaal uit de 19e eeuw. Zo ook de overtuiging dat een steensplinter van de grote 
megalieten in een warm bad, genezende werking had. Met als gevolg dat er tussen 1850 en 
1950 honderden bezoekers met pikhouweeltjes en hamertjes de stenen te lijf zijn gegaan.   
Stonehenge trekt nogal wat bezoekers. Maar waar die nou precies voor komen, attractie, 
historisch monument, religieuze of spirituele cultusplaats… het blijft redelijk ondoorzichtig… 
 

Wat doe ik hier, wat ben ik hier…? 
Gedurende onze 12-daage reis door Engeland veranderen onze rollen constant, in het 

theater in Stratford-upon-Avon, (de geboorte-. en sterfplaats van Shakespeare), waar hij 
voor heeft geschreven en waar hij heeft rondgelopen voel ik me opeens een gelovige toerist 
op deze heilige grond van literatuur en theater; een Amerikaanse in ons groepje blijkt een 
echte bedevaarster, citerend uit het werk van Shakespeare en refererend aan de acteurs en 
actrices die hier naam gemaakt hebben. In Winchester Cathedral loop ik als een relitoerist 
op het deuntje van het bekende liedje (van The New Vaudeville Band/Geoff Stephens/Peter 
Grant) door de op één na grootste kathedraal van Europa en in Christ Church in Oxford ben 
ik de museale toerist die opeens ziet waar Lewis Caroll zijn ‘Alice in Wonderland’ liet spelen 
en J.K. Rowlings de inspiratie voor de Zweinstein(Hogwarts)eetzaal in haar Harry 
Potterboeken vandaan haalde… 
 
 

1. Klooster Wittem, bezinningsplek of toeristische attractie? 
 
Een een jaar of 6, 7 geleden was klooster Wittem betrokken bij de eerste gesprekken 

over wat we later ‘bezinningstoerisme’ zijn gaan noemen.  
De vraag kwam van Frits van Hattem destijds werkzaam bij de Kamer van Koophandel  en 
voorganger van Paul Elshout die het begrip ‘bezinningstoerisme’ introduceerde en de eerste 
ijking ervan deed. De vraag destijds was of het misschien mogelijk zou zijn met een paar 
partners iets van een arrangement te ontwikkelen voor mensen die een paar dagen in 
Limburg waren en zich wilde bezinnen. Het ging dan niet zo zeer om kerkelijke mensen, maar 
mensen die wel met bezinning bezig wilden zijn. Er zaten meerdere partijen aan tafel, naast 
de Kvk waren dat Conferentieoord Rolduc, Familiehotel Rooding uit Valkenburg, Stilteplek 
‘Hof van Bommerig’ en aanvankelijk ook Didi Joppe en Karin de Gier voor wandelmeditaties 
en natuurlijk Klooster Wittem. 
Er werden, met hulp van studenten van de Hogeschool Zuyd arrangementen ontwikkeld en 
uitgezet, maar er was slechts geringe interesse en de reacties van mensen die er gebruikt 
van maakten waren matig. Niet alleen waren er organisatorische en logistieke 
moeilijkheden, maar ook bleek dat de partners in zo’n arrangement hun gasten op 
verschillende wijzen benaderden waardoor deze een onbestemd gevoel overhielden aan hun 
weekend.  
We stopten met de arrangementen, maar we waren ervan overtuigd dat,  wat we langzaam 
maar zeker ‘bezinningstoerisme’ begonnen te noemen, een sterk basisidee was.  

Ik heb me steeds verwonderd over de geregeld gestelde vraag wat Klooster Wittem 
in dat verband te zoeken had. Voor mij was en is het vanzelfsprekend dat een bedevaartplek, 
zeker ook deze, een bezinningstoeristische plek bij uitstek, avant-la-lettre, is. M.n. vanaf het 
moment dat Gerardus heiligverklaard werd en de devotie voor hem groeide, stimuleerden 
de redemptoristen in het hele land de bedevaart naar Wittem. Een en ander gecombineerd 



3 
 

met de aandacht die Zuid-Limburg en het Krijtland kregen via de boeken van Jac. P. Thijsse 
en het feit dat we dicht tegen de grens zaten (eigenlijk al buitenland waren en verbeeld in de 
bijzondere bouw van het stationnetje van Bad Valkenburg) maakten zo’n bedevaart naar 
Gerardus nog bijzonderder. Een bedevaart naar Wittem was niet alleen en louter religieus 
gemotiveerd, maar ook altijd enigszins toeristisch. Overigens is dat niets nieuws: het werd 
ook al aangetoond voor de middeleeuwse pelgrims in Engeland en er zijn zelfs theorieën die 
beweren dat toerisme is ontstaan uit het ‘op bedevaart gaan’ en pelgrimeren .  

Onder de vraag wat Wittem in hemelsnaam te zoeken heeft bij, weliswaar 
bezinnings-, maar evengoed toerisme, zit het ongemakkelijke gevoel dat hier twee werelden 
aan elkaar gekoppeld lijken te worden die misschien wel totaal tegengestelde belangen en 
interesses hebben. Het navolgende is erop gericht u te laten zien dat dat ondertussen een 
schijnbare tegenstelling is, opgeroepen door een nogal traditioneel mens-. en 
maatschappijbeeld. Mogen we onze bezoekers vandaag de dag begrijpen als moderne 
pelgrim en wat betekent dat dan voor Klooster Wittem, ‘Pleisterplaats voor de Ziel’?  
 

3. Wie is de pelgrim, wie is de toerist? 
Kunnen we vandaag de dag nog aangeven wat een pelgrim is? Het is immers als 

pelgrimsplaats van belang om een idee te hebben van wat we daaronder moeten verstaan. 
Is dat de bedevaartganger die ‘s ochtends om half zeven in Amsterdam, samen met veertig 
anderen in een bus stapt en al biddend en religieuze liederen zingend naar Wittem komt, 
hier met mis en lof in volle devotie haar of zijn dag doorbrengt en vervolgens weer getroost 
en zingend en biddend aan het eind van de middag huiswaarts gaat? Of is dat de bezoeker 
die op een zondagmiddag min of meer toevallig in een tentoonstelling met religieuze 
motieven van Sjef Hutschemaekers in de Kloosterbibliotheek beland? Of is het de 
vakantieganger die gelezen heeft dat er op dinsdagavond rondleidingen in het klooster zijn 
en dat mee wil maken? Of is het de familie van een ernstig zieke die op zaterdagochtend een 
kaarsje bij Gerardus komt opsteken - hopend op een wonder maar wetend dat die zeer 
schaars zijn…?  

 
In mijn inleidend praatje over ons bezoek aan Engeland heb ik u, afhankelijk van de 

plaats waar we waren, vele verschillende rollen getoond die we ervoeren of die we op ons 
namen.  Wat ik daarmee wilde zeggen is dat de rollen van toerist en pelgrim niet meer als 
een tegenstelling gezien moeten worden. In ons denken is een soort beeld ontstaan van de 
pelgrim waarin deze wordt gezien als een bedevaarder die in zijn of haar toewijding tot de 
heilige of tot God niet afgeleid kan en mag worden van zijn devotie hiervoor. Alles wat 
enigszins naar toeristische interesse neigt, leidt van die devotie af. Aan de ene kant van de 
schaal staat dus de bedevaarter/pelgrim, met meer of minder devotie vervuld, gericht op 
een perspectief dat zijn relatie met het goddelijke verbreed dan wel verdiept en daarmee 
zijn levensbestemming verder verheldert - een beeld sterk ingegeven door kerkelijk denken. 
Aan de andere kant staat er de ‘toerist’, die -al of niet verre- reizen doet, waarin  bij 
voorkeur niet-religieuze elementen de inzet en definitie bepalen. Maar, en dan wordt het 
negatiever, die de culturele sites kaalvreet en verdere amerikanisering, commercialisering en 
massatoerisme in de hand werkt en dus in een wave van wereldwijd cultuurimperialisme de 
hele wereld in een Disneyland verandert waarin alle respect en terughoudendheid zijn 
weggevallen – denk hier aan Valkenburg in de jaren 70. Het zijn deze 2 tegengestelde 
beelden, de devote bedevaarter tegenover de losgeslagen toerist die ons denken in grote 
mate hebben bepaald.  
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Er is in de loop van de tijd een heel scala van indelingen en schalen tussen deze twee 
uitersten ontstaan, aanvankelijk in liturgie-. en bedevaartonderzoek, maar sinds de tweede 
helft van vorige eeuw ook vanuit niet-religieuze, cultuurwetenschappelijke hoek.   
In de jaren 50, aansluitend op wat ik zonet zei, wordt de pelgrim gekenschetst als de 
gelovige met interesse voor en betrokkenheid bij het sacrale, het heilige en staat de toerist 
voor afstand en observeren en interesse in profaniteit. (Overigens zijn dat dan typologieën 
die gebaseerd zijn op het ervaren van cultuur in zijn algemeenheid en worden er ook de rollen 
van nar, dilettant en de heilige geschetst.) 
In de jaren 90 wordt er een glijdende schaal geïntroduceerd, die begint bij de reli-toerist, 
naar museale toerist gaat en dan via gelovige toerist naar zoekende pelgrim en ware 
pelgrim. Ik schetste hiermee onze Engelandervaring.  
Die ‘zoekende’ en die ‘ware’ pelgrim, vinden we ook terug bij de typering die het heeft over 
de bekeerling -dat is iemand die zijn geloof vast verankerd heeft in een religieuze traditie en 
voorgegeven rituelen (onze bedevaartganger)- en de pelgrim. Dat is dan de zoeker op 
persoonlijke ontdekkingsreis, ook wel geïnteresseerde passant genoemd. Er wordt in dit 
verband ook wel gesproken over zg. ‘zoekspiritualiteit’. Het zijn de beelden en 
omschrijvingen die we ook gebruiken in onze beleidsstukken.  Tot zover de ‘pelgrim’.  
Vanuit de opkomende cultuurwetenschappen in de jaren 60 wordt duidelijk dat ‘dé toerist’ 
niet bestaat. In ‘de toerist’ is, (als is het een gewoon mens) een gelaagdheid aanwezig die 
zich richt op het andere, het onbekende, opgeroepen door verbeelding, verhalen, beelden, 
praktijken, rituelen, verplaatsingen enz.  Er is dus, om het zo te zeggen, een alledaags leven 
en ‘niet-alledaags’ leven. En de toeristische ervaring heeft de spanning van die dubbele 
beweging, nl. het vervreemden, loslaten van de dagdagelijkse levenspatroon en de 
spannende en enerverende aantrekkingskracht van het ‘andere’.  Voor mensen die thuis zijn 
in de theologie, het gebruik van rituelen en liturgiewetenschap zijn dat geen onbekende 
fenomenen en begrippen. Deze begrippen worden ook gebruikt om de ervaring van het 
Heilige te doorgronden, de werking van rituelen te verklaren, en de diepere betekenis van 
liturgie te verhelderen. Ook de toerist heeft dus ‘weet’ van contrastervaringen, van 
overgangsmomenten (liminale dimensies) van het bestaan, van geraakt worden (‘set apart’).  
Op die wijze komen de pelgrim en de toerist niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te 
staan.  
Het gaat niet zover dat we bezinningstoerisme een pleonasme mogen noemen, maar de 
afstand tussen pelgrim en toerist is in feite veel geringer dan de beelden in ons hoofd 
suggereren. De speelborden zijn totaal anders maar het spel en de ervaring waar de toerist 
aan deelneemt en het spel waar de pelgrim aan deelneemt zijn in feite hetzelfde...    
 

4. Het charisma van de redemptoristen en de sacraliteit van Klooster Wittem. 
 Als we concluderen dat de pelgrim en de toerist, weliswaar vanuit wellicht 
verschillende interesses eenzelfde soort grondervaringen en oerverlangen delen, dan ben ik 
van mening dat bezinning en toerisme elkaar ook kunnen uitdagen om te komen tot een 
gezamenlijk speelbord. We hoeven als religieuze site dus niet terughoudend te zijn in het 
ons verbinden met de toeristische sector. De angst dat we daarmee onze identiteit ‘op het 
spel zouden zetten’ en zouden veranderen in een weliswaar interessante, maar evengoed 
vooral een cultúreel interessante plek zonder religieuze of spirituele betekenis, lijkt me 
ongegrond! Noch dat we daarmee onze identiteit en charisma als redemptoristenklooster 
zouden verloochenen.  
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 Maar evengoed betekent dat wel dat we serieus moeten blijven nadenken over wat 
we -juist als (redemptoristen)klooster- zijn en vorm willen geven… 
 
    In zijn bijdrage aan de bundel ‘Op bedevaart in Nederland’ heeft Henk Erinkveld al 
eens op een rij gezet welke functies we als religieuze site feitelijk realiseren. Niet alleen zijn 
we bedevaartplek voor OLV AB en onze heilige Gerardus Majella, maar zijn we ook 
rectoraatskerk en streekkerk voor wie willen deelnemen aan de liturgie, steken mensen hier 
kaarsjes op voor troost of dank of om even bij iemand die het zwaar heeft, te verwijlen en 
zijn we in onze boekhandel, tentoonstellingen en allerlei andere activiteiten aanloopplaats 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en religiositeit. Kortom zijn we wat je 
van een moderne religieuze plek zou mogen verwachten.  
 
 Toch blijken nog steeds veel bezoekers -en zeker die die we onder de noemer 
toeristen kunnen scharen- verwonderd over deze plek – dat dit een klooster is!? Waar we 
geregeld tegenaan lopen is het beeld dat er in Nederland bestaat van kloosters. Het is het 
beeld van de abdij waar mensen zich hebben teruggetrokken uit de wereld en zich in ascese 
en gebed hebben afgezonderd. Gebed en liturgie spelen een centrale rol en m.n. de 
sacraliteit ervan moet worden beschermd. Daarom vinden we er slechts mondjesmaat 
liturgiehervormingen van de laatste vijftig jaar terug. Liturgie is heilig en moet als zodanig 
worden bewaard. Het klooster Sint Benedictusberg hier in Mamelis is er een voorbeeld van. 
Het beeld van de abdij heeft bezoekers hier in Wittem wel eens tot de bemerking gebracht 
dat dit ook geen écht klooster is!  
 
 Wat we in Mamelis zien is dat de sacraliteit en het religieuze karakter van het 
klooster worden afgelezen aan de wijze waarop de religieuze ruimte, de rituele presentatie 
en de liturgie worden geconserveerd, vastgezet in tijdloosheid. Ze zijn, zoals gezegd, heilig, 
onveranderlijk en eeuwig, immuun voor maatschappelijke en culturele veranderingen en 
verschuivingen en als bezoeker krijg je die sacraliteit bijna opgelegd.   
Klooster Wittem bewandelt een heel andere weg. Vanuit de pastorale bewogenheid 
neergelegd in het redemptoristisch charisma is de sacraliteit, is religiositeit van Klooster 
Wittem altijd mede verstaan vanuit de directe verbondenheid, ontmoeting van God met de 
mens. De sacraliteit ligt weliswaar in de werkelijkheid opgeslagen, maar wordt pas ontsloten 
in díe ontmoeting. Dat betekent dat liturgie, rituelen, de religieuze ruimte altijd zijn 
gepresenteerd als mógelijke ontmoetingsmomenten en -plaatsen. En dat betekent per 
definitie dat vorm en inhoud van de sacraliteit mede bepaald worden door maatschappelijke 
en culturele ontwikkelingen.  
 We tooien ons dus niet met de sacraliteit van een abdij, en dat moeten we ook niet 
willen! Ons charisma is dat van een klooster…   

Maar er is nog een ontwikkeling waar ik op wil wijzen in verband met het verstaan 
van wat heilig is, van het sacrale. Het sacrale is zogezegd gedemocratiseerd en ondertussen 
ook echt ontgoddelijkt in de confessionele zin van het woord: God hoeft niet meer genoemd 
of benoemd te worden om iets ‘heilig’ te noemen. Ik had het zelf al over de ‘heilige grond’ 
van literatuur en theater waar het ging om het theater van de RoyalShakespaeareCompany 
in Stratford-upon-Avon; de Engelsen hebben bij al hun nationaal erfgoed een bordje hangen 
dat spreekt over ‘sacred ground’ en in ons eigen cultureel besef zijn ook het Amerikaans 
oorlogskerkhof in Margraten, de toren van het Bonnefantenmuseum, (ook wel de kegel van 
Rossi genoemd) of het onlangs heropende Rijksmuseum met als ultiem altaarstuk de 
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Nachtwacht, sacrale plekken. En in de beleving van mensen is een crematie met gedichtjes 
van Toon Hermans en liedjes van Dana Winner een sacraal moment. In ons denken over de 
toekomst van deze plek moeten we ons dat goed realiseren: sacraliteit is een breed begrip 
dat juist ook door zijn verbreding een nieuw besef van wat goddelijk is, kan losmaken. 

 
Toch staat ons verstaan van sacraliteit in een specifieke. Wanneer in klooster Wittem 

gesproken wordt over God en over het heilige, het sacrale, dan verstaan we dat primair 
vanuit een katholiek religieus referentiekader dat gekleurd is door het redemptoristisch 
charisma.   

 
5. Van ‘Woonhuis van de Heilige’ naar ’Pleisterplaats voor de Ziel’.  
De kerk is lange tijd gezien en ervaren als de verblijfplaats, het woonhuis van God. In 

een tijd waarin het sacrale in de religieuze ruimte en religieuze discours wordt geplaatst is 
dat geen probleem. Maar tijden zijn veranderd en voor velen is het sacrale, het heilige, God 
niet meer alleen in de kerk te vinden. Cijfers van het Centraal Planbureau laten zien dat 
grofweg 60% van de mensen zich als gelovige omschrijft, 40% daarvan is confessioneel 
gebonden en 20% daarvan is praktiserend. Confessies hebben God opgesloten in de 
gevangenis van leerstellingen en juridische formuleringen. Voor velen is daarmee de 
sacraliteit van het leven -soms zelfs letterlijk- in beelden versteend.  
God is niet meer enkel in het domein van het religieuze te zoeken of te vinden. Ook de 
domeinen van het herdenken, van cultuur, natuur en zelfs in het domein van de vrije tijd 
wordt de ervaring van sacraliteit (van het leven) opgedaan. Dat mensen in deze sectoren die 
ervaring van het sacrale hebben hoeft nog niets te zeggen over Gods daadwerkelijke 
aanwezigheid binnen die domeinen. Maar het moet theologen en pastores wel kritisch 
maken in het denken over Gods presentie. De inzichten van de fundamentele theologie leren 
ons dat heilsgeschiedenis niet enkel aan het licht gebracht wordt in het kerkelijk discours of 
religieus spreken, maar zich zeer wel kan openbaren in de domeinen van kunst, economie, 
zorg, enz. Met andere woorden: God openbaart zich niet enkel via de Wet en de Profeten 
(Jezus), de (kerkelijke) Traditie, maar kan zich ook heel goed voltrekken in kunst, zorg voor 
de ander, de natuur, een solidaire economie… (De/het Heilige, het sacrale brengt heil, 
heling, welbevinden, troost, acceptatie, hoop, verzet, gerechtigheid, enz…) 
 

Wanneer we ons dus als klooster en pelgrimsplek enkel als een institutionele 
kerkelijk-religieuze plek zouden presenteren wordt ons speelveld niet alleen kleiner en 
beperkter, maar isoleren we ons en doen we geen recht aan wie het Heilige zoekt en/of 
kent. En ook niet aan het Goddelijke zelf… Onze activiteiten mogen niet alleen traditioneel-
kerkelijke activiteiten zijn. Daarom zijn we ook bezig met kunst en cultuur, met concerten, 
praatprogramma’s, pelgrimages enz… We werken aan wegen waarmee we onze traditie 
verder ontsluiten. Niet in de vorm van religieus-historische en gelovige interpretatie van het 
verleden, maar in het zoeken naar het sacrale in onze tijd en cultuur…  
Een basale openheid naar de werkelijkheid om God tot recht te laten komen… 
 

Nog even over de ‘Pleisterplaats voor de Ziel’… 
Wanneer je er de geschiedenis van naleest wordt duidelijk dat voor zowel filosofie als 

theologie de ’ziel’ een moeilijk begrip is. Ik vat hier de ziel op als het facet dat een mens tot 
en persoonlijkheid maakt. De ziel maakt een persoon tot wat hij is, zijn karakter. In het 
christendom bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam. Het deel dat in de  psychologie vaak 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
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wordt aangeduid met het ‘onbewuste of het ’onderbewustzijn’ wordt in het christendom 
aangeduid met ‘geest.’ De geest kent functies als ‘intuïtie’ en ‘geweten’ De ziel vooral 
functies als ‘voelen,’ ‘willen’ en ‘denken.’ In die zin is de ziel het onderscheidende 
‘levensmoment’ van een mens, het is de door God gegeven verinnerlijkte levensadem. Aldus 
gelovigen. 
Wanneer we het dus over Klooster Wittem hebben als Pleisterplaats voor de Ziel, dan is dat 
niet enkel een romantisch beeld, maar liggen dit soort connotaties daaronder. Een 
Pleisterplaats voor de Ziel is dan de plaats waar we besef hebben van onze verbondenheid, 
van het feit dat we allen bezielde wezens zijn.  
 

Basale openheid voor God, het goddelijke, het Heilige en een plaats waar mensen 
besef hebben van verbondenheid. Mooie ideeën, maar wat betekent dat nu voor ons, als 
klooster in de katholieke traditie gekleurd door het redemptoristisch charisma? Het is 
immers niet zo dat wij niets over God zouden kunnen zeggen. Voor ons is Hij kenbaar 
geworden in de heilshistorische ontwikkelingen die zich in mensen en in de wereld 
voltrekken. Ik ben van mening dat Klooster Wittem van dit gelovig inzicht  getuigenis moet 
afleggen door een plek te zijn van theologie, er moet op deze plaats gedacht en gesproken 
worden over God; een plek van theopathie, God moet ervaren (kunnen) worden; en van wat 
ik voor het gemak maar even theopraxie noem, het handelen van God moet op deze plek 
mee voltrokken worden.  
 

In de inhoudelijke lijnen van onze Pleisterplaats voor de Ziel, nl. ‘Plek voor liturgie en 
pastoraat’, ‘Thuis voor pelgrims en bezoekers’ en ‘Werkplaats voor Zingeving en 
Spiritualiteit’ krijgt deze opdracht in beginsel concrete vorm. Een verdere uitwerking en 
verheldering is voor een ander moment/artikel. 
 

Hier wil ik het bij laten. Dank voor uw aandacht.  
 

 
PhC 141114. 
 

 


