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De kamer
De kamer, waarin de godvruchtige priester Peter Jozef Savelberg de laatste veertig
jaren van zijn leven gewoond heeft, wordt door zijn geestelijke dochters als een klein
heiligdom vereerd. Bij deze verering betonen zij goede smaak. Want zij hebben
getracht deze kamer haar oorspronkelijk aanzien te geven. Zij hebben hierbij geen
devote opsmuk gepleegd. Zij hebben de kleinere en grotere lijfsbenodigdheden van
den overledene zorgvuldig verzameld, maar niet in vitrines als in een museum ten
toon gesteld.
Op die donkere middag in de late herfst bevond ik mij dus te midden van vrijwel
hetzelfde huisraad, te midden van dezelfde peintures en wandportretten, en ik zag
vanuit het raam op hetzelfde proper klooster-courtje en tegen dezelfde kapelmuur,
gelijk dit alles jaren lang, jaren lang was waargenomen door Peter Jozef Savelberg.
Aan dit vertrek, verscholen en ingebouwd, passeert de zon. En het aldus constant
getemperd licht, het koud licht van een zonloze dag, maakt deze kleine ruimte zonder
uitzicht op straat of landschap en zonder ook maar één boeiend meubeltje of smaakvol
versiersel, benard en troosteloos. Het is bovendien een neutraal vertrek: ik bedoel,
het kan passen bij elk vroom seculier priester van de voorafgaande generatie. Het is
armoedig noch rijk, het heeft noch de engte, noch de berooidheid van een kloostercel,
het openbaart geen persoonlijke smaak of voorkeur, het openbaart bovendien geen
bizondere devotie. En op geen onderdeel van deze inventaris nader in te gaan, is wel
de beste beschrijving.
En toch, nu ik mij over het leven van dezen priester bezin, en aard en wezen van
zijn persoon tracht vast te stellen, wordt
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het mij duidelijk - wat ik aanvankelijk niet waarnam - hoezeer juist deze zo weinig
expressieve huisvesting en huisinrichting hem kenmerkt. Want het opvallende in
hem is, dat hij niet wilde opvallen, dat hij zorgvuldig vermeed, zoveel het doenbaar
was, al wat op hem de aandacht trok. Hij, dien men minstens voor een asceet hield,
wist meteen hoe zucht naar behoud van die faam gemakkelijk de nobelste verrichting,
in haar beginsel, in haar bedoeling kon aantasten, zodat wat onbaatzuchtig geleek
en geroemd werd, in baatzucht veranderde. Daarom versoberde deze seculier zijn
woonkamer niet tot een cel van een religieus. En voor zijn ootmoed en godsdienstige
eerlijkheid vond hij het veiliger verstorven te zijn in een gestoffeerd vertrek, dan in
een omgeving, die zijn geestelijke smaak meer was aangepast.
Hij moet zich in deze kamer wel geborgen gevoeld hebben. Vrij van alle
straatgerucht bevond hij er zich onder één dak met zijn geestelijke dochters, wier
leiding zijn taak was. Hij, die meer uit plicht en deugd dan uit behoefte gezelschap
zocht, ondervond hier, hoezeer de stilte zegent, die haar liefhebben, hoe rijk zij maakt
aan wijsheid en voorzichtigheid, hoe tevens attent op de gesprekken van God en op
de geheimen van Zijn bedoelingen en schikkingen. Staande voor zijn werk-bureau
aan het venster, bepeinsde en schreef hij er zonder stoornis zijn conferenties,
godsdienstlessen en preken, en voerde zijn uitgebreide correspondentie. En langs het
gangetje was hij in minder dan één minuut aan zijn bidstoel in het koor van de
kloosterkapel.
Aan deze kamer grenst het klein slaapvertrek. Het is het rijkst aan persoonlijke
herinneringen, het is uiteraard ook
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Wat kleine, eenvoudige lijfsbezittingen...

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

7
typerender dan zijn woonkamer. Hoe ontroeren al deze kleine, eenvoudige
lijfsbezittingen, die hij al stervende achterliet en die sinds ongebruikt gebleven zijn
tot nu toe: het scheer- en wasgerief, de toog, de bel, de plechtige priestersteek, de
feestelijke en de daagse cingel, de rozenkrans, de versleten schoenen, de paraplu, de
kleine koperen olielamp in wier schijn hij zo lange uren gebeden heeft, de puntige
lijfgordel, als stil getuige van zijn boetvaardigheid. Tegen de wand staat nog het kort,
smal ledikant, waarin hij leed en stierf. Het is geschikt eer voor een knaap dan voor
een man van middelbaar postuur: ook al rustend gunde hij zich weinig en bleef tot
aan zijn dood penitent. Dit klein, armoedig bed met stroozak, opgemaakt weer met
hetzelfde dek en linnen als toen hij het besliep, is wel het kostbaarste stuk van heel
deze geringe en toch zo waardevolle nalatenschap.
Het verlof, deze twee eenzame vertrekjes te zien en te onderzoeken, was mij van
harte gegund geworden. Maar toch ondervond ik verlegenheid over mij zelf, over
een bedreven stoutmoedigheid. Ik bemerkte in deze kamer-stilte, dat ik mij begeven
had in een heilig geheim, en het kwam mij volstrekt niet toe het te weten, omdat het
van aard zeer persoonlijk was. Ik profiteerde bovendien bij dit onbescheiden avontuur,
van de onmacht eens doden, maar die - dit was het vreemde - elk ogenblik weer terug
kon zijn. Zozeer toch gaf deze naar het vroeger leven ingerichte kamer de indruk,
dat zo aanstonds de deur zou opengaan. De oude man zou naar mij toegaan, en wel
verrast zijn, want hij kende mij niet.
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Toen Peter Jozef Savelberg met Pasen 1870 deze kamer betrok, wenste hij er volstrekt
niet als in een kluis, de wereld te ontvluchten. Ook zocht hij er geen rust-oord tot
genezing van een overwerkt gestel, noch minder een hinderlaag, van waaruit hij
revanche nam op een samenleving, die hem verbitterd zou kunnen hebben. Want
gedurende 43 jaren was deze mens opgegroeid tot een man, door een wijze ascese
gehard tegen vermoeienis en derving, bestand tegen de verleiding om meer te doen
dan mogelijk was. Door een diepe vroomheid opmerkzaam gemaakt op de noden
van God en mens, gaf hij zich als christen en priester onvoorwaardelijk over aan
beider dienst. En ofschoon eerbiedig gezind voor gewoonte en overlevering, raakte
hij niet vastgegroeid aan het eenmaal bestaande en bleef oorspronkelijk. Hij zag
scherp ‘hoe het kon en hoe het moest zijn’, maar ‘zoals het was’ wist hij te dulden
tot aan het meest geschikte moment van ingrijpende verbetering, dat hij intussen zelf
krachtig maar tactvol bespoedigde.
Het zou naief zijn te menen, dat deze vooruitstrevendheid met haar voorzichtig
geduld, hem de teleurstelling hetzij over de lijdelijkheid, hetzij over de tegenstand
van anderen, zou hebben bespaard. Want het milieu, waarin hij werkte, was landelijk,
een aanvankelijk vereenzaamd gebied aan de Nederlandse oost-grens, derhalve
behoudsgezind in niet geringe mate. De clergé van deze geheel katholieke streek
bezat een prijzenswaardige vroomheid, maar toch ook een begrijpelijke
gemoedelijkheid als van onbezorgde herders over volgzame schapen en lammeren.
De onvermijdelijke teleurstelling, telkens als zijn oorspronkelijke werkijver stiet
tegen verlopen tradities en pastorale goedmoedigheid, zette zich echter in hem niet
vast als een stille wrok. De tegenstand kwetste zijn
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Het ledikantje met de koperen lamp
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persoon niet, omdat hij zichzelf niet zocht. Tegenover de aanzoekingen tot
moedeloosheid wist hij na korter of langer tijd een kracht op te brengen, die hem
stuwde, waar anderen stil stonden of weifelden, die hem doelmatig voerde, niet zelden
langs duistere paden, tot nooit tevoren vermoede werkelijkheden, die hem ophief
boven zijn nederig zelf, die hem eisen stelde, waarvoor hij aanvankelijk terugschrok.
In zijn diepste binnenste kon hij er geen ogenblik aan twijfelen, dat trouw te zijn aan
deze kracht, aan deze alles opeisende kracht, die achter de schansen van zijn
aangeboren schroomvalligheid, hem achtervolgde, trouw betekende aan God zelf,
aan Gods wil over zijn leven. Wat hindert het aan zo?n geïnspireerde en
voortgestuwde, wanneer de andere, veilig en wijs, glimlacht over zijn onpractische
plannen en verrichtingen, wanneer zelfs de andere hem bars toespreekt en hardhandig
hem aanpakt? Bars, hard leven is, zoals Linhardt zegt, in dit geval een hamer, waarmee
goed ijzer geslagen wordt: het ijzer wordt er slechts te gedegener door.
Maar de stilte van deze wel beschutte kamer had deze man nodig, uit zelfbehoud:
om scherp van oor te kunnen zijn voor de stuwende imperatieven van deze kracht in
zijn binnenste: de eenzaamheid van deze kamer, om oorspronkelijk te kunnen zijn
buiten die kamer, om dan vooral, gelouterd van niets of weinig terzake doende
belangstellingen, volkomen zich te kunnen inschakelen op deze verwoestende en
constructieve goddelijke kracht.
***
De indruk mag niet gewekt worden, alsof het jaar 1870, waarin deze priester, zoals
gezegd werd, zijn intrek nam in deze kamer, beschouwd zou moeten worden als een
wendingspunt in het ontwikkelingsverloop van zijn tachtig-jarig leven.
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Dit kent geen wendingen, het schrijdt voort in rustige regelmaat. Geleidelijk voltooit
de jeugd van lichaam en geest zich tot de volwassenheid. Deze op haar beurt
vermindert gestadig aan kracht en eindigt in een sterven, dat niet verrast, zoals herfst,
die winter wordt, en schemer duisternis. Eenzelfde rhythme kenmerkt ook de groei
van zijn godsdienstig leven. Het is rijk begunstigd door de beïnvloedingen van God,
maar zij hebben het natuurlijk tempo van den begenadigde volkomen geëerbiedigd.
Nooit grijpen zij in. Al wat hij in zich zelf en voor anderen verricht door haar heilige
initiatieven, blijft geheel onderworpen aan de wetten van tijd, lichamelijkheid en
geestes-energieën. Om zijn denken en doen te verklaren, is geen mystiek van node.
Geen enkel werk van hem is door de sfeer van het wonder omgeven. Er is geen woord
door hem geschreven of gesproken, dat door een onbevooroordeeld vrome kan worden
opgevoerd tot de waarde van een profetie, van een extatische uiting of van een
bovennatuurlijke mensenkennis.
Alleen, zijn godsdienstigheid kent geen neergang, zodat wanneer ‘het wegstervende
restje van het lichaam’ den ouden man begeeft, de laatste hindernis meteen wordt
weggenomen tot de voltooiing van een liefde, die zich tot een heldhaftige vurige
kracht ontwikkeld heeft zonder vertraging en afgekeerdheid van God.
Deze gestadige groei in ontvankelijkheid voor het goddelijk leven, bij een volstrekte
afwezigheid van al wat om zijn onverwachtheid en opvallende bovennatuurlijkheid
bevreemden kon, verleende aan zijn figuur een paradoxaal vermogen. Het gaf aan
een ieder, die hem naderde, de zekerheid in tegenwoordigheid te zijn van een heilige,
tegelijk echter de onzekerheid deze heiligheid door stellige feiten te kunnen bewijzen.
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Zodat als het beste motto voor zijn levensverhaal het getuigenis zou kunnen dienen
van Zuster Valencia. ‘Ofschoon ik vast overtuigd ben, dat onze Stichter als een heilige
geleefd heeft, zal het ons toch moeilijk zijn dat te kunnen bewijzen door hetgeen wij
van hem gezien hebben.’
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De stad
Jozef Savelberg, geboren te Heerlen in 1824 en gestorven te Heerlen in 1907, heeft
verreweg de meeste en tevens de vruchtbaarste jaren van zijn leven in deze zelfde
stad doorgebracht. Als kleine jongen op school in de Dorpsstraat bij meester van den
Eerdweg leerde hij, dat er vierduizend mensen woonden en toen hij als ‘het rectörke
van het klösterke’ in 1904 zijn gouden priesterfeest vierde, wist hij het dorp gegroeid
tot een stadje van zes-, zevenduizend, van landelijk eenzaam vlek ontwikkeld tot
centrum van mijn-industrie, dat zich haastig trachtte voor te bereiden op een even
haastige bevolkings-aanwas. Want negen jaar later was het getal bewoners gestegen
tot vijftienduizend: het bereikte tot nu toe zijn maximum met ruim vijftigduizend in
April 1938.
Wie uit de gesprekken en de geschriften van den stadsarchivaris zich een begrip
gevormd heeft van het Heerlen zoals het vóór honderd jaar was, zoals het nòg was
in het jubeljaar van het Heerlense rectörke, begrijpt tevens, hoe deze uitbreiding,
alleen uit industriële noodzaak ontstaan, onrustig ingezet en zich voltrekkend in nog
onrustiger tempo, aan het geestelijk en burgerlijk gezag dezer snel-groeiende
mijnplaats grote moeilijkheden heeft moeten aanbrengen. Zij kostten aan De Hesselle,
den energieken burgemeester, op medisch advies de aanvrage van een vervroegd
ofschoon hoogst eervol ontslag. Zij maakten de zielzorg wezenlijk tot zorg.
De oude Pancratius met haar proporties van dorpskerk, werd te klein, en gelegen
in de kern der zich uitbreidende parochie, bovendien te ver af. Het contact der
eenzelvige streekbevolking met vreemden van andere nationaliteit, godsdienstige
belijdenis en levensbeschouwing, bleek niet zelden ge-
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vaarlijk voor geloof, zeden en maatschappelijke standsverhoudingen. Er was geen
genoegzame huisvesting, het sociaal verenigingsleven bevond zich nog in zijn
aanvangsstadium, en de overgang van landbouw tot mijnbouw eiste lichamelijk en
geestelijk in menig geval te veel om voor het hoger belang bevorderlijk te zijn. In
de streek Heerlen voltrok zich eigenlijk in het klein, wat Sombart beschreef als de
oplossing der oorspronkelijke stambevolking - met haar taal, zeden, geloofstradities,
gebondenheid aan de bodem en onderlinge solidariteit, - in de ‘massa’, in een loutere
belangengemeenschap, die bij gebrek aan kennis onverschillig is voor de streek, voor
haar typische cultuurwaarden en geschiedenis.
De oprechte Heerlenaar Jozef Savelberg heeft slechts de aanvang van deze
plaatselijke gedaante- en karakterverandering meegemaakt, die pas na zijn dood in
sneller tempo en op markanter wijze zich zou gaan voltrekken. Hij behoefde, in het
zeker vooruitzicht op de geforceerde groei van zijn geboortedorp tot internationale
mijnstad, zijn priesterlijk werkprogram niet te herzien noch de moed op te brengen
tot zielzorg-initiatieven, voor wier uitvoering het eenzaam en weinig gevarieerd
verleden de gemoedelijke bevolking niet voorbereid had. In October 1879 vrijgesteld
van alle parochiële dienst, leefde hij sindsdien geheel voor het bestuur en de
uitbreiding der beide Congregaties, die hij gesticht had. Hij was derhalve onder de
Heerlense clergé meer de belangstellende toehoorder bij de bespreking der
zielzorgelijke problemen dan de practische oplosser en uitvoerder. Dat hij zijn tijd
begreep en tot de helpende daad vaardig was, bewees het besluit, dat hij als
vijf-en-zeventig-jarige nam tot een onderneming, die boven het vermogen van zijn
beschikbaar personeel en van zijn finantiën uitging, en zelfs inging tegen het
oorspronkelijk
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regel-concept van zijn instituut: de bouw van het hospitaal in de Putgraaf.
Deze verstorven man heeft in zijn leven de romantische droom, als een weinig
passende luxe, niet geduld. Reëel van aard ontvluchtte hij het heden niet in een
historische mijmerij. Het is ondenkbaar, dat hij uit heimwee naar het verdwenen
verleden het oud volksleven van Heerlen geschetst kon hebben, zoals zijn dorps- en
stadgenoot M.J.H. Kessels, niet zonder pathos, maar toch in sympathieke trouw, het
beschreef in zijn geschriftje ‘Kermis’. Toch zal ook deze priesterlijke asceet, gaande
voorbij de nieuwe puien en over het plaveisel der nieuw aangelegde straten, met een
weemoedig gevoel van vervreemding teruggedacht hebben aan het Hèèlder zijner
kindsheid. Het miste veel aan geriefelijk verkeer, aan welvaart en variatie. Maar in
zijn provinciale beslotenheid en bestendigheid was het rijk aan volks en huiselijk
vertier, het had zijn eigen gebruiken, zijn eigen taal. Waar werd een schoner Bronk*)
gezegend dan op het pleintje aan de Dorpsstraat? En daags na de Bronk herleefde
de oude strijdlust der schutterij van St. Sebastiaan, herleefde tussen het grachtwater
van Kerkgraaf en Bongerd, de veste Herle, door de merkwaardige jaarlijkse fictie
van verdediging en aanval, van doden, gewonden en overwinnaars, die onder de
naam van ‘stormen’ de tweede kermisdag maakte tot een hoogte-dag voor deze kleine
feestvierende gemeenschap van elkaar volkomen bekenden, en die als traditioneel
boeiend kijkspel de roem, de aantrekkelijke roem van dit dorp was voor ver in de
omtrek.

*) De jaarlijkse processie met het H. Sacrament.
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Het had zijn eigen cachet, dit oude Heerlen, een onnavolgbare stijl van burgerlijke
voornaamheid, ‘wind van Hèèlder’, zoals de Sittardse laammaeker, de spotzieke,
met zijn aangeboren zin en talent voor vluchtige humor en speels sarcasme, deze
voor hem dorpelijke deftigheid gewoon was aan te duiden. Zij werd in stand gehouden
door de gedragsmanieren van een burger-aristocratie, bestaande uit de voorname
families, zoals Penders, van Oppen, Schils, Vijgen, De Hesselle, Cloot, Ross,
Schroeder, Lemmens, Roosen en waartoe ook de Savelbergs behoorden. Zij allen
hebben de goede klank van hun naam bewaard, maar, vanzelfsprekend, de vormende
invloed, die zij bezaten in de stam, verloren in de massa.
Afkomstig vermoedelijk uit het duitse Horbach, woonden de Savelbergs reeds sinds
het laatste kwart der 17e eeuw te Welten, een gehucht in de gemeente Heerlen. Zij
behoorden tot de gegoede, landbouwende stand. Alexander, de vader van Jozef,
vestigde zich later te Heerlen zelf, en wel als herbergier, als hotelhouder, zoals dit
beroep nu zou moeten worden aangeduid, als eigenaar dus van een stadsherberg,
waar de postiljon van paard verwisselde en de reiziger verblijf vond voor de nacht.
Na de dood van zijn eerste vrouw Maria Catharina a Campo uit Hoensbroek, huwde
hij zes jaar daarna, in 1819, met Anna Meertens uit Heerlen. Toen deze stierf in 1838,
verwisselde hij niet lang daarna het drukke bedrijf van herbergier voor het meer
regelmatige van wijnhandelaar. Om zijn fortuin, karakter en godsdienstzin behoorde
hij tot de Heerlense notabelen, was lid en voorzitter van het kerkbestuur, alsmede
lid van de gemeenteraad, terwijl hij gedurende de Belgische tijd van 1830-1839
tevens verbonden was aan de jury
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van de Tongerse rechtbank. Hoezeer hij zijn gezin tot aanzien bracht, bewijst onder
meer het burgemeesterschap van Mathias, den derden van zijn vijf zonen, die 25 jaar
lang aan het hoofd stond der gemeente Heerlen.
Het Hèèlder van zijn kindsheid, het Hèèlder van zijn volwassenheid, en van zijn
grijsheid. Ook Jozef is van dat Hèèlder een van de meest weldadige burgers geweest,
door zijn afkomst, door zijn voorbeeldig priesterlijk leven, door de stichting van zijn
sociaal-werkende en biddende kloosters, door het eens zo vermaarde Kneipp-instituut
met Sanatorium, door het nog vermaarde groot Ziekenhuis. Een plein, weliswaar aan
de periferie der eigenlijke stad, draagt zijn naam. Een crypte, in de grond, die vóór
zijn begrafenis reeds gewijd was door de Moederhuizen, die hij er op bouwde, bewaart
zijn gebeente. Maar de stam, die hem vereert als een heilige, is een klein, minderend
deel geworden in de massa, die voorlopig geen belang stelt noch in de historie, noch
in de historische personen van de plaats, waar zij samenkomen. De massa kent
Schunck, de Mijn, de Cinema, het Sportfondsenbad, enz.
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De jeugd
Tot tekening van de persoon schijnen de eerste jeugdjaren van Jozef geen vruchtbare
periode.
Het zielsleven echter is geen som van achtereenvolgende momenten met scheidende
tussenruimten. Het is één. Het is een voortdurend voortbewogen geheel, en wat
voorafging, leeft na in wat daarna ontstond.
Een uitzonderingsgeval op deze wet betekent een psychisch wonder, dat zich nog
nimmer heeft voorgedaan. Wendingen, die onverwacht zijn, zijn daarom nog niet
onvoorbereid, en veranderingen van leven, zelfs die wij toeschrijven aan een bizondere
genade, vinden bij nader onderzoek minstens haar natuurlijke aanleidingen in het
verleden. Zozeer eerbiedigt God de geheimzinnige voortvloeiingen van verleden in
heden, en van heden in toekomst.
De onvruchtbaarheid van Jozefs eerste jeugd kan voor den biograaf dan ook maar
schijnbaar zijn, al zal hij de vruchtbaarheid met stellige feiten onmogelijk kunnen
bewijzen. Wie kan in eigen leven de neerslag van zijn eerste jaren nauwkeurig
bepalen? Wie zou het kunnen in het leven van een ander, die voor een ondervraging
niet meer vatbaar, de uiterste spaarzaamheid betrachtte in jeugdherinneringen, en
onbeduidend in eigen oog, het niet de moeite waard achtte om persoonlijke mémoires
achter te laten?
Zeker is in deze onzekerheid, dat de huiselijke sfeer, die voor het grootste deel
ontstaat en afstraalt vanuit de niet-opzettelijke gedragsmanieren der ouders, voor
ieder kind de leven-vormende kracht bij uitnemendheid is. Zij betekent voor geest
en gemoed, wat lucht betekent voor vlees en bloed: een
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altijd werkzame geheimzinnige beïnvloeding van zeer nabij, tot voordeel of nadeel
voor nu en dus voor later.
De verantwoordelijke positie van Alexander Savelberg en Anna Meertens is
hiermede bepaald, meteen de mate van dankbare nagedachtenis, waarin zij
voortbestonden in hun zoon Jozef. Want inderdaad, de gezinssfeer, waarin hij met
zijn broers en zusje werd opgevoed, was uiterst voordelig voor hem en voor zijn
levenstaak.
Het landbouwend voorgeslacht leefde in den vader na, die diep godsdienstig was
en bij zijn finantiële voorspoed, in opvatting en zede de eenvoud van zijn vorig bedrijf
getrouw bleef. Mild met raad en geldelijke bijstand, die hij niet tot geloofsgenoten
beperkte, won hij als lid van de gemeenteraad zowel het vertrouwen als de
genegenheid van alle gezindten. Wanneer Jozef later in een Nieuwjaarsbrief aan zijn
zwager Vijgen zich verheugt over diens bloeiende zaak, maar hem nog grotere winsten
toewenst in de enigst nodige Zaak, bidt hij voor hem om wat hij zich van zijn eigen
vader herinneren kon, om ‘het christelijk verstandig inzicht, dat beide zaken weet te
verbinden’. Na de vertroebeling van zijn huwelijksgeluk door het vroegtijdig sterven
van Maria Catharina, zijn eerste vrouw, beleefde Alexander gedurende twintig jaar
een gezegend echtelijk leven met Anna Elisabeth. Ook zij stond in Heerlen bekend
als de milddadige, de vrome, en het tekent deze moeder van vijf kinderen, dat zij
sterven moest, terwijl zij het jongetje Jozef op zijn eerste Communie aan het
voorbereiden was.
Het was in de tijd, dat geen jeugdvereeniging het gezinsleven behoefde aan te
vullen of te vervangen. Dit bleef dan ook bij de Savelbergs in de beslotenheid van
het kleine Heerlen een nog inniger beslotenheid met eigen zeden, gezegden en feesten:
een weldadige wisselwerking tussen volwassenheid
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en kindsheid, tussen broertje en zusje, een school, maar hoe gedwongen en weinig
schools, van aanschouwelijk onderwijs in eenvoud, voornaamheid, goedgeefsheid
en vroomheid. En in deze vorming tot vroomheid deden geen leuzen of opgedrongen
devoties leven boven de geestelijke stand en tegen de natuurlijke ziels-aanleg, of
verstoorden de rust, waarin alleen de harmonische ontplooiing van de geestelijke
aanleg geschieden kan.
Deze huiselijke beïnvloeding onderging Jozef diep. Zij bleef voortleven in de
degelijkheid en eenvoud van zijn godsdienstigheid en ascetisme, in de voorname
reserve en statigheid van zijn postuur en omgangsmanieren, in dat vermogen om
schijnbaar roekeloos milddadig te zijn en tevens zakelijk finantieel. Wanneer dood
en persoonlijke levensbestemming dit gezin zullen uiteengerukt hebben, tracht hij
van de vroegere innigheid te redden in de verwijdering wat mogelijk is. Hij verheugt
zich op het bezoek, dat hij ontvangen zal en bereidt het voor, opdat het zonder stoornis
verloopt. Zijn verstorvenheid verhindert geenszins zijn belangstelling voor grote en
kleine verwanten en voor de bescheiden gebeurtenissen in de huiskamer, zodat hij
in zijn correspondentie een voor die tijd gezellige welsprekendheid bezit, een briefstijl
van heel wat natuurlijker allure dan zijn kanselstijl. Als een vader zo koestert hij
Célestine, zijn nichtje, in het tederste frans, dat hij op Rolduc en in Brussel geleerd
heeft: ‘ma bien chère Célestine’ en hij eindigt trouw met ‘vôtre oncle affectionné’.
Een naamfeest in de familie betekent voor hem een hartelijke brief, en zelf heeft hij
er behoefte aan, op tijd het grote en kleine nieuws van zijn verwanten te vernemen.
Graag citeert hij volkse slagzinnetjes, zij herinneren hem aan de huiselijkheid, waarin
hij ze zo dikwijls hoorde. En de vroomheid, in welke hij bij zijn
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ouders als kind mocht leven, bewaart hij als een onuitsprekelijk gelukkige nagedachte.
Als 53-jarige schrijft hij aan zijn halfbroer Balthasar in Brussel: ‘Gij hebt dus het
eerst de stilte verbroken met uw Nieuwjaarswensen. Ik ben u niet vóór geweest, wat
ik toch eindelijk had moeten doen. Maar volgens mijn oude gewoonte stond ik er
op, mijn Nieuwjaarswensen u aan te bieden op uw naamfeest (Driekoningen). Zalig
Nieuwjaar dan en zalig feest. Wat betreft de eerste wens: als men oud wordt, de haren
vergrijzen en de volle maan begint te schijnen, als de tanden uitvallen of afstompen,
dan voelt men hoe of het versje, dat de kinderen hier op straat nog altijd herhalen,
nog zo slecht niet is: gelukzalig Nieuwjaar, de kop vol haar, de mond vol tanden, het
geluk in de handen. Maar, in ernst, tegelijkertijd begrijpt men elke dag beter, dat dit
geluk niet gevonden wordt in lichaamskracht en bloeiende gezondheid, noch in de
rijkdom of in het huiselijk genoegen, maar alleen in de ware godsdienstigheid. Zij
houdt de beloften van het tegenwoordig en van het toekomstig leven in. Zij is de
gelukkige ster, die vanaf onze eerste jaren voor ons opging. En wij hebben het
onuitsprekelijk geluk gehad, haar ongeschonden bewaard en bloeiend gezien te
hebben in onze familie.’
Zijn oudere broer Peter studeerde voor priester te Rolduc. Hij zelf scheen, 15 jaar,
nog niet met zekerheid te weten, wat hij worden zou. Zijn vader besliste voorlopig,
liet hem de lessen volgen aan de handelsschool van hetzelfde Rolduc, en zond hem
daarna met een schitterend studie-rapport naar Brussel, in de leer bij dezelfde
Balthasar, die directeur was van een glasfabriek Val. St. Lambert. Hij beleefde bij
zijn broer aan huis gelukkige ogenblikken, maar de stille dorpsjongen kon

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

21
aan het werk-milieu niet gewend raken, en de gesprekken, die hij er soms hoorde,
bevielen hem niet. Maar waarschijnlijk de eigenlijke reden, waarom hij gauw naar
Heerlen terugkwam, was de zekerheid, die hij gekregen had, omtrent zijn toekomst:
hij wilde priester worden.
Intussen was het leerjaar 1845-'46 in Rolduc reeds begonnen, zodat hij door
zelfstudie thuis zich alvast voorbereidde, tegelijk zijn vader helpende in het
hotel-bedrijf. Zijn aanleg blijkt voortreffelijk. September '46 werd hij als leerling
van de Quatrième aangenomen, behaalde op het eind van dat studiejaar de mention
honorable, en handhaafde zich als een der eersten van zijn klas tot aan zijn vertrek
uit Rolduc.
Er was gedurende die tijd geen politieke rust in Limburg. Sinds 1839 was de
provincie, onder de officiële naam van hertogdom, opnieuw onder Nederlands bestuur
gekomen, maar tevens toegevoegd aan de Duitse Bond, met de verplichting dus mee
te doen, wanneer een der Bonds-staten in oorlog geraakte. De bevolking was niet
eensgezind pro-nederlands. De limburgse ontevredenheid vond haar verklaring in
de weinigtactische behandeling, die de nieuwe provincie ondervond van uit Den
Haag, en zij werd versterkt, althans bij een gedeelte der bevolking, door een
revolutionaire gezindheid, die buiten Nederland, in Nederland en zelfs in Heerlen,
niet weinigen had aangetast. In April '48 kwam het in het anders zo vreedzaam
grensdorp zelfs tot een heftig straatgevecht tussen bevolking en Nederlandse
dragonders.
In een franse brief, gedateerd 9 Mei '48, beschrijft Jozef deze gebeurtenis aan
Balthasar, die hem daarover om nieuws gevraagd heeft. De nauwkeurigheid en de
bewogenheid bewijzen, hoezeer dit voorval hem getroffen had en hoe aandachtig hij
in de Paasvacantie naar het relaas van zijn dorpsgenoten
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geluisterd had. ‘Want in Rolduc, zo zegt hij niet zonder spijt, vertellen zij ons er niets
van.’ - ‘Ik dacht, zo begint hij zijn brief, dat u reeds vernomen hadt, wat hier in
Heerlen onlangs is voorgevallen. Want anders had ik u reeds eerder een half uur van
mijn vacantietijd gegeven, om u deze gebeurtenis tot in de kleinste bizonderheden
mede te delen. Het is alles bij elkaar een kleinigheid, maar de gevolgen konden zeer
noodlottig geweest zijn. U zult dat inzien, wanneer ik u de feiten verteld heb, zoals
ik ze zelf van anderen vernomen heb. De opstandige geest, die plotseling alle
gemoederen bevangen heeft, tronen omstoot, en geheel Europa in beroering brengt,
maakte zich ook meester van enige mensen hier in Heerlen: nietsdoeners, gelijk er
in ons dorp tamelijk veel zijn....’
Typerend voor de politieke toestand in Limburg, zowel als voor de politieke
gezindheid van dezen limburgsen briefschrijver, is het slot van zijn rapport, dat om
zijn plaatselijk karakter van te weinig belang is om het in zijn geheel te vermelden.
‘Heerlen is nu weer, na deze roerige dag, volkomen in rust, zoals het altijd geweest
is. Er wordt over niets anders gesproken dan over de scheiding van ons hertogdom
van Holland af, en over zijn inlijving in de Duitse Bond, zoals het hertogdom
Luxemburg. Dit zal wel gauw gebeuren, zoals iedereen hoopt. Daarom zullen van
hieruit afgevaardigden gestuurd worden naar de landdag in Frankfort. Aanstaande
Vrijdag is er in iedere gemeente kiezing van de candidaten voor deze afvaardiging.
Ieder, die 23 jaar is, is stemgerechtigd. Het is een onrechtstreekse kiezing, zoals u
ziet. Want, die gekozen worden, moeten de 17e van deze maand samenkomen in
Valkenburg. Uit hun midden worden dan twee candidaten gekozen. De meesten
geloven, dat deze scheiding ons veel voordelen zal aanbrengen. Anderen denken van
niet. Ik persoonlijk voel
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voor de eerste mening. Maar toch geloof ik, dat wij eerst eens een jaar ondervinding
moeten hebben, om met zekerheid te kunnen zeggen, wie gelijk heeft. Vast staat
echter, dat onze toestand nooit slechter zal worden, dan hij nu op dit ogenblik is.’
Er zijn nog enkele herinneringen aan Jozefs Rolducse studietijd bewaard gebleven.
Zij zijn door enige vrienden opgetekend en zij beschrijven hem als tenger van
constitutie, bleek van gelaat, maar gezond: een bedaarde, eenvoudige jongen, knap
en intelligent van gezicht, met markant donker vol krulhaar en zwaar van wenkbrauw.
Hij onderwerpt zich stipt aan de tucht der Rolducse gemeenschap, waardeert de
vorming, die hij er ontvangt, omdat hij weet, wat hij wil.
‘Ik ben tevreden en gelukkig te Rolduc, zo schrijft hij aan Balthasar in 1849, ik
kan niet genoeg de goddelijke Voorzienigheid danken, die mij geplaatst heeft in dit
huis, waar wetenschap en deugdzaamheid harmonisch worden onderwezen tot vorming
van hart en geest en tot grondvesting van het geluk voor hier en hiernamaals.’
Hij is vroom. Na het souper gaat hij elke avond geruime tijd het H. Sacrament in
de kerk aanbidden, en de H. Communie op Zondag bereidt hij Zaterdagavonds trouw
voor door biecht en geestelijke lectuur. Rustig van temperament, beheerst van
zenuwen, en van jongsaf gewend aan eerbare gewoonten, die niet preuts waren, wordt
hij in de rust dezer vroomheid niet merkbaar geschokt door puberteits-ervaringen,
en groeit hij, zonder crisis, van kind tot jongeman.
Meer dan gewoon begaafd voor mathesis en filosofie, bezit hij tevens veel aanleg
voor taal, blijkt niet ongevoelig te zijn
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voor kunst en speelt klarinet in de harmonie van het Rolducse college. Het
studie-succes maakt hem niet pralerig, of zelfgenoegzaam. Uit plichtsbesef benut hij
zijn tijd, maar zijn intellectuele reputatie wordt hem geen zorg, zodat hij werkt in
rustig tempo en prettig van toon en manieren is. Ofschoon wat teruggetrokken van
aard en zonder talent om in gezelschap de bruisende centrale te zijn van geestigheid
en fantasie, wordt hij om deze zelfingekeerdheid niet hinderlijk, noch dempt hij de
toon der studentikoze gesprekkken door zijn aanwezigheid. ‘Der Joseph’, zoals hij
gewoonlijk genoemd wordt, is door iedereen graag gewild, hij verstaat scherts en
maakt scherts en poseert nooit als zedemeester. ‘De brave jongeling’ op vacantie,
zoals Emma de Schwarz hem beschrijft, gebogen over zijn studieboek in het afgelegen
prieel van de zomertuin, eerbiedig met rust gelaten door de kinderen des huizes, zal
dan ook meer moeten gelden als moment-opname, verricht door een vroom
jeugdvriendin, dan als kenschetsing van zijn persoon.
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De eerste werkkring
In de herfst van 1851 begon Jozef zijn theologie op het Groot-Seminarie te Roermond.
Het betekende de aanvang van een reeks stille dagen met heel wat minder variatie
dan op Rolduc, met meer vrijheid bij studie en onderling verkeer, bovenal met een
strenger en doelmatiger gerichtheid op de bovenzinnelijke heilige werkelijkheid van
het priesterschap. Sinds enkele jaren was dit voor hem niet enkel een vrijwel zekere
toekomst, maar wezenlijk een ideaal, een onophoudelijk lichtende stuwkracht, de
geheimzinnige waarde, die zin gaf aan zijn levenswijze en de verklaring was van
zijn eigenlijke gedachten en strevingen. Nu echter, in deze haast kloosterlijke sfeer
van het seminarie, in deze dagelijkse, onmiddellijke training op dit verheven ambt,
waaraan kledij, vermaan, aard der studie en wijdingsfeesten voortdurend herinnerden,
beving dit vurig en dwingend begrip hem sterker dan ooit tevoren, zodat hij waarlijk
werd, die hij moest zijn: ‘een alleszins voorbeeldig seminarist - gelijk een van zijn
kameraden hem tekent - solied in alles, vir justus et simplex, een man rechtvaardig
en eenvoudig.’ Daar waar hij stond en leefde, was inderdaad Klondyke voor hem,
het geestelijk Goudland, en hij ervoer een van de hoogste natuurlijke vreugden, n.l.
de gunst der omstandigheden: die hij door een heilig opportunisme nog gunstiger
wist te maken tot bereiking van zijn onuitsprekelijk verheven levensdoel.
Het was voor hem dan ook een pijnlijke beproeving, toen hij September '52, door
Monseigneur Paradis benoemd werd tot leraar in Geschiedenis, Mathesis en Duits.
Onbetwistbaar betekende deze benoeming een erkenning van zijn kunde en
karakterrijpheid, een blijk van vertrouwen, door zijn hoogste geestelijke superieuren
hem gegeven. Hij zelf echter, beschei-
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den en ernstig, ondervond ze als de aanvang van een taak, die een rustige
voorbereiding op het priesterschap niet weinig zou bemoeilijken. Zij belastte hem
met een verantwoordelijkheid, die hij tot dan toe in deze directe vorm nooit had
gevoeld. Zij kwam misschien overeen met zijn kennis, maar in geen geval, zo meende
hij, met zijn aard. En hij voorzag, hoe hij, wat stroef, wat mijmerziek en stil, en met
zijn bedachtzame gebaren, niet makkelijk wennen zou - en zij niet aan hem - aan de
gemeenschap van spontane, vlotte en onbezorgde jeugd, in wier midden hij leraren
en herderen moest.
Hij behoefde echter geen lang overleg om te besluiten, ook op deze post volledig
te zijn, die hij moest zijn. Hij schikte zich niet gedwee in het onvermijdelijke, met
moeite bereid tot een minimum, maar gaf zijn beste krachten zonder
terughoudendheid. Hij vermeed het speculeren op goed geluk of op de clementie van
zijn leerlingen, door een nauwgezette voorbereiding van zijn lessen. Daarom, ondanks
de vreemde combinatie der drie aan hem toevertrouwde vakken, bezat hij een rustige,
heldere doceer-methode, die echter, naar wordt verhaald, niet nadrukkelijk genoeg
was om de nodige orde en stilte te verkrijgen. Hij eiste veel van zijn leerlingen, maar
hij eiste veel meer van zich zelf, zodat zij de veeleisendheid van dezen jongen
professor niet voelden als benepenheid, maar als eerbied voor het vak, dat hij
onderwees.
In de omgang met de scholieren bezat hij de voortreffelijke kunst om hartelijk te
zijn zonder gemoedelijk te worden. Hij versmaadde het, de gunst der jeugd te
verkrijgen op de gemakkelijke wijze van een compromis met voorschriften. Hij was
waarlijk de vertegenwoordiger van de plicht, niet alleen omdat hij de vervulling
ervan aan anderen vroeg, maar vooral, omdat hij zelf zich erop toelegde in het kleine
zowel als in het
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De College-leraar
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grote. Zo werd hij de surveillant, die de bijnaam van ‘valk’ kreeg, een erenaam,
omdat zij de distantie tekent, die hij in zijn omgang in acht nam, tegelijk echter de
nauwkeurigheid, waarmee hij, juist door deze distantie, met zijn donkere ogen alles
waarnam.
‘Opofferende arbeid’, zo wordt dit professoraat dan ook genoemd door een van
zijn medeleraren. Het is geen overdreven waarde-oordeel: te meer omdat deze
dagelijkse edelmoedige opbrengst van geest- en lichaamskracht bemoeilijkt werd
door een maagkwaal, die hij door energie meer dan door medicijn en dieet in zover
overwon, dat zij hem geen kwaad humeur gaf noch een reden werd zijn werk te
verminderen.
Toch blijken de moeilijkheden van Jozefs eerste werk-kring dieper te liggen dan zijn
omgeving vermoeden kon. Jaren lang was hij gewoon geweest aan een arbeid, die
hij volkomen beheerste, aan een bestaan, dat zonder zorg voor anderen en geheel
verzorgd door anderen, hem toestond bezonnen te verrichten en te voltooien al wat
hij zich kon hebben voorgenomen. Nu echter, voor het eerst en helder bewust,
ondervond deze nauwkeurig en veilig levende jonge man, dat hij met al zijn
voorbereiden toch onvoorbereid bleef, en dat, al speculeerde hij niet op goed geluk
en clementie, dit nieuw leven hem wel dwòng om te berusten in wat niet ‘af’ was en
in wat hij niet kon voltooien. Dit gedwongen opgeven van het betere viel hem zwaar,
omdat hij het verwarde met vrijwillige lafheid en omdat hij nog leren moest, de
spanningen van onvervulbare nobele wensen te verduren zonder moedeloos te worden.
Een gevoel van onzekerheid beving hem, en in deze angst om geestelijk zelfbehoud
ontstond een innerlijk dispuut: de leraar in
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hem betwistte de tijd besteed aan zijn theologie, de theologant de tijd besteed aan
zijn college-les.
Dit innerlijk wankelen was niet te bemerken aan zijn didactiek noch aan zijn
manieren van omgang: hij bezat zich zelf, uit een soort schaamtegevoel voor het
strikt persoonlijk inwendige. Maar in zich zelf bemerkte hij dit wel, ook nog, omdat
hij de gevolgen ervan, zijns inziens, ondervond in een zekere vervlakking, in een
meegaandheid met de stromende reeks probleempjes, besluitjes en maatregeltjes van
zijn leraarschap en surveillance. Het wèrk beheerste hèm, hij echter niet meer het
werk. Het overtrof in tempo zijn aangeboren maestoso. En voor het eerst ervoer hij
de bekoring, op zijn gebedsuren te bezuinigen, ook al omdat dit haastig arbeidsrythme,
waartoe de dagelijkse werktaak hem dwong, de vroegere vruchtbare verzonkenheid
ernstig belette, zodat de gebedsstond in zijn steriliteit ging lijken op verloren tijd.
Ik vermeld deze ervaringen niet, omdat zij zeldzaam zijn, wel echter, omdat zij bij
Jozef Savelberg de aanleiding werden tot een besluit, dat wèl zeldzaam is. Want in
soortgelijke omstandigheden tot dezelfde bevindingen komende, worden de meesten
verleid tot een betrekkelijk gemakkelijk exces. Ofwel, gedreven door een eenzijdige
geestelijke ijver, offeren zij hun werk op aan hun zielsleven. Ofwel, uit overmatige
zorg voor het tijdelijke en toegevende aan hun temperament, offeren zij hun zielsleven
op aan hun werk.
Door het besluit dat hij nam, ontkwam hij aan dit tweevoudig exces, en wist
maatregelen te treffen, die zowel aan zijn werk als aan zijn vroomheid voordelig
zouden zijn. Deze zakelijke beslissing werd door hem in vijf punten opgeschre-
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ven gedurende de retraite, die aan zijn diaconaatswijding voorafging. Hij zelf begreep
de belangrijkheid dezer voornemens, want hij bepaalde, ze te herlezen en te
hernieuwen vóór elke biecht.
1. Elken morgen en elken avond zal ik de gebeden gemeenschappelijk verrichten;
bij het morgengebed zal ik eene godvruchtige overweging voegen.
2. Na het avondgebed zal ik mij naar mijn kamer begeven en ze niet verlaten hetzij
om buiten het College te gaan of een collega te bezoeken, tenzij eene reden van
noodzakelijke gepastheid er mij toe dwingt, hetgeen slechts zelden kan voorkomen.
3. Elken avond na het avondmaal zal ik een kort bezoek brengen aan het H.
Sacrament en de H. Maagd. Als ik de week heb van het toezicht, zal ik dat bezoek
brengen, nadat de studenten zich te bed hebben begeven.
4. Elken dag zal ik drie kwartier aan theologische studiën besteden.
5. Overigens zal ik een vaste onverbreekbare orde en regel stellen voor mijne
dagelijksche bezigheden; ik zal daarvan niet afwijken, tenzij als het noodig is, maar
er mij dus ook niet al te eng aan binden.
Dank aan de verlichtingen, die God zich gewaardigd heeft mij te schenken
gedurende deze dagen van zaligheid, ben ik overtuigd, dat ik, indien ik deze
voornemens niet getrouw onderhoud, den priesterlijken geest noch verwerven, noch
bewaren kàn, en ik zeker in verslapping, lauwheid en de daaruit volgende
verkeerdheden zal vallen.
O, God, sta mij bij met uwe genade; H. Maagd Maria, bid voor mij.’
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Dit is een kostbaar document, dat hij ongewild achterliet. Het is het enigste, bij mijn
weten, dat in direct verband staat met zijn intiem leven. Het is daarom belangrijk.
Het openbaart een overleg, waaraan een van de nobelste conflicten voorafging:
de strijd om zielsvrijheid tegen de opdringende bezorgdheid om werk en
omgangsconventie, met als hoge inzet het intiem verkeer met God.
Het openbaart tevens een practische vroomheid. Want met middelen, die
voorhanden zijn, tracht hij zijn ideaal te verwerkelijken, en hij verwart deze
gematigdheid en doelmatigheid niet met lauwheid en zelfzuchtige berekening. In de
formule vermijdt hij de vaagheid, heeft zorg voor de motieven, en houdt de wil op
haar doel gespannen door regelmatige vernieuwingen van zijn voornemens op zeer
bewuste momenten.
Gedacht in het geheel van zijn zielsleven, zoals dit zich tot aan zijn dood toe
ontwikkelde, bevat deze dagorde bovendien reeds de karakteristiek van zijn
godsdienstigheid, n.l. de geest van gebed, die steun zoekt bij stilte, regelmaat en
gemeenschappelijke oefening. Vooral het gezamenlijk verricht avondgebed gaat hem
bijzonder ter harte. Het kan, als besluit van de drukke college-dag, de avond wijden,
onnodig en te lang gerekt vertier voorkomen, de geest in stemming brengen voor de
Eucharistische viering op de volgende dag. Bekend is, dat Jozef Savelberg deze
praktijk heeft voorgesteld aan zijn collega's. Zijn voornemen getuigt, hoe ernstig hij
zelf dit voorstel opnam.
Na zijn priesterwijding in September 1854 bleef Jozef Savelberg nog anderhalf jaar
werkzaam aan het Roermonds college.
Er is een frans briefje bewaard gebleven, gedateerd 3 Sep-
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tember 1855, waarin hij vanuit Heerlen zijn broer Balthasar in Brussel, de dood van
den vader meedeelt. Het bestaat uit enkele beheerste zinnen, in haast geschreven een
half uur na dit sterven. Hij vraagt zijn broer zo spoedig mogelijk over te komen: thuis
zal hij hem al de bizonderheden van ziekte en overlijden vertellen.
Er bestaan ook nog enige geestelijke toespraken, die hij gehouden heeft voor de
college-studenten: deze tekst is van groter belang. Bij gebrek aan getuigen is het
moeilijk te bepalen, welke indruk deze ‘hartroerende sermonen’ zoals hij ze noemde,
op de studerende jeugd van die tijd gehad hebben. Zeker is, dat nú dit soort gewijde
welsprekendheid geen effect zou bereiken, veeleer zo niet een lichte spotternij, dan
toch een onweerstaanbaar gevoel van onbehaaglijkheid zou opwekken. Hier is geen
blijde boodschapper aan het woord, wel echter een streng zedemeester, die omwille
van geboden en verboden de heerlijkheid van het leven en van het goddelijk Leven
vrijwel vergeet, bij voorkeur zijn kracht zoekt bij vreesmotieven, omdat hij, naar het
mij voorkomt, een te somber inzicht heeft in de verwoestingen, door de erfzonde
veroorzaakt. Bovendien is de taal, waarin deze zo weinig moed gevende moraal
wordt verkondigd, uiterst gebrekkig: een nederlands gedacht op z'n duits, zodat over
‘laster’ gesproken wordt als ‘ondeugd’ bedoeld wordt, en ‘nederigheid des harten’
fungeert in plaats van ‘laagheid des harten’, enz. Er is geen wending of zegswijze,
die een jongenshart zou kunnen verrassen om haar aanschouwelijke
oorspronkelijkheid. Het is het honderdmaal gebruikte, dat nauwelijks wordt
opgemerkt, dat in gelaten stilte en vrome gedweeheid wordt ondergaan.
Toch zou deze stunteligheid aanvaardbaar kunnen geweest zijn. Zij zou zelfs de
aantrekkelijke waarde kunnen verkregen
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hebben van een verstorvenheid aan vorm en siersel en van een evangelische
zakelijkheid. Er zou in deze onbeholpenheid van woord een sterk persoonlijk accent
kunnen zijn waargenomen, dat tot luisteren dwòng. Omdat zij echter maar al te vaak
in dienst is van een bewogenheid, voor welke geen aanleiding bestond, blijft deze
stunteligheid stuntelig, en mist dit pathos de technische zwier, die op cultuur aanspraak
maakt.
‘Gij zult, zo luidt het in een meditatie over het menselijk opzicht, gij zult eens dit
gesticht verlaten, om de wereld, de bedorvene wereld binnen te trekken. Reeds loert
de helsche vijand op u, en spant op u zijne bedriegelijke netten uit. Menigeen van u
zal zich misschien in deze netten laten vangen, en zijne ziel met het vuil der ondeugd,
van af grond tot afgrond storten, tot in den afgrijselijken schoot der eeuwigheid, om
daar met eene met zonden beladene ziel voor den onverbiddelijken regter te
verschijnen.
God behoede u en mij voor zulk een rampzalig lot. Maar zou het iemand van ons
treffen, ik zou niet lang zoeken om de eerste oorzaak daarvan uit te vinden. Ik zou
weldra inzien, dat de eerste grondslag van dit gebouw van rampzalige verdoemenis,
niets anders geweest was als het menschelijk opzigt, het verfoeilijk laster, wat de
heele aarde met zonden en boosheden overdekt, en waar zonder het grootste gedeelte
der misdaden van de aarde verdwijnen zouden.’
Het citaat kenschetst deze toespraken, die van opzet overzichtelijk en logisch, en
voorzeker getuigenis gevende van een vurige zielzorg, vooralsnog volkomen het
boeiende der latere kloosterconferenties missen. Ook deze waren ontdaan van al wat
stijl genoemd wordt, zij worden hakkelend voorgedragen in een zelfde verduitst
nederlands en hinderlijk onderbroken door een overbodige, herhaaldelijke korte kuch.
Maar de
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spreker is een door ervaring mild mens geworden. Hij heeft zich bevrijd uit de
onnatuurlijkheid der toenmalige gewijde welsprekendheid. Hij geeft uit de overvloed
van zijn wijsheid en liefde, ternauwernood bewust, dat hij het woord voert. Zo kon
dan ook een van zijn toehoorders later getuigen: ‘het waren geen triomfpreken, maar
wat hij zeide, was zo schoon, zo innig. Dat ging door je ziel heen. Dat pakte je.’
Want het was toen, dat Jozef Savelberg sprak, en bovendien het was toen ook, dat
hij zijn eigenlijk werk-milieu en zijn eigenlijk gehoor gevonden had.
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De rector van Nonnenwerth.
In April van het schooljaar '55-'56 werd de leraar van het Roermondse College
aangesteld tot rector en biechtvader van het klooster met pensionaat te Nonnenwerth
op het Liebfrauen-eiland bij Bonn, waar sinds 1854 de Zusters Franciscanessen van
Heythuizen zich hadden gevestigd.
Het bisdom Trier, waartoe dit instituut behoort, had groot gebrek aan priesters.
En ook, omdat bij de deels nederlandse en de deels duitse bevolking van deze
onderwijsinrichting een rector paste, die beide talen sprak, had de Trierse bisschop,
Mgr. Wilhelm Arnoldi, hulp gevraagd aan den Roermondsen bisschop, Mgr. Paredis.
De college-professor in het duits bleek de man der bisschoppelijke keus. De
bevoegdheid in taal moge de aanleiding geweest zijn, de jeugdige leeftijd van 29
jaar een bezwaar: de vrome voorzichtigheid echter en de geestelijke ernst van dezen
priester gaven de doorslag, terwijl de toekomst bewijzen zou, hoe gelukkig deze
bisschoppelijke beslissing was.
Voor hem persoonlijk betekende zij allereerst een bevrijding uit een werkkring,
waaraan hij zich weliswaar volkomen had toegewijd, waarin hij ook succes behaalde
door zijn verstandelijke kundigheden als door de heilzame beïnvloedingen van zijn
voorbeeldig gedrag, maar die hem, den bezonnen asceet met zijn neigingen tot stilte
en gebed, toch van natuur niet was aangepast en bovendien op de duur voor zijn
gestel te zwaar zou worden.
In geheel het verloop van zijn leven bezien, was deze verandering vervolgens een
eerste rechtstreekse voorbereiding op zijn eigenlijke levenstaak van klooster-stichter
en kloosterbestuurder. Hij kreeg nu voor het eerst een innig contact met het
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religieuze leven. Hij leerde zich indenkeninde voordelen als in de nadelen, verbonden
aan deze godsdienstige gemeenschapsvorm. Hij kreeg inzicht in de psychologie van
de vrouw, een voor hem onmisbare wetenschap, waarvoor hij tot nu toe weinig
gelegenheid en nog minder belangstelling had. Bovenal echter: hij profiteerde van
deze rustig-werkzame jaren om zijn eigen geestelijk leven te verdiepen, waartoe deze
kloosterlijke omgeving in haar bijna volstrekte afgezonderdheid van ligging bizonder
gunstig was, en waartoe de zuiver godsdienstige aard van zijn taak als rector en
biechtvader hem voortdurend aanspoorde.
Ofschoon dit milieu ook zijn gevaren had. En deze te kennen, bijtijds en uit eigen
ervaring, kon hem, die later in gelijksoortige omstandigheden zou moeten leven, niet
anders dan van groot voordeel zijn.
In een gemeenschap van vrouwelijke vroomheid toch is de positie van een
voorbeeldig, zachtaardig priester in zekere zin hachelijk, in zover zakelijke waardering
en eerbied, die voor hem als voor een ieder een gunstige sfeer van zelfontwikkeling
zijn, gemakkelijk verkeren kunnen in een sentimentele verering van zijn geestelijk
postuur, die op een voortijdige heiligverklaring gelijkt, in een soort koestering ook
van zijn lichamelijkheid door een bezorgd aanbrengen van allerlei mogelijke
gerieflijkheden.
Het behoeft niet betoogd te worden, hoe schadelijk dit zoude zijn voor een
betrokkene, die, gecharmeerd door de welwillendheid, de onmatigheid dezer
goed-bedoelde behandeling niet doorschouwt.
Jozef Savelberg was er de man niet naar, ook maar in het minst op deze wijze
geschaad te kunnen worden. Want het was juist in deze jaren, dat het aan eenieder,
die hem van
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naderbij leerde kennen, opviel, hoezeer deze seculier zich armoedig gedroeg, hoezeer
hij verlangde zich geheel te voegen naar het franciscaans milieu, waarin hij leefde.
Deze tevredenheid met het weinige, die tot aan zijn dood toe hem zal kenmerken,
en die, zoals blijkt uit zijn toespraken en kloosterregel, voor hem een sterke waarde
werd, omdat zij hem voortdurend verscheen in de aantrekkelijke concrete gestalte
van Sint Franciscus, werkte niet alleen als een rechtstreeks verweer tegen de hem
aangeboden gemakkelijkheden. Zij vergemakkelijkte tevens de geringe dunk van
zichzelf, want zij is van eigen geringheid de natuurlijke en bovennatuurlijke passende
vorm, versterkt dus, wat zij als vorm betekent, zodat zij tevens werkte als verweer
tegen de pogingen van zijn omgeving om zijn persoon te verheerlijken.
Het was voor hem een van de grootste weldaden in dit instituut, dat hij zijn
werkzaamheden regelen kon overeenkomstig zijn gebeds-drang. Zodat hij de eerste
Vrijdagen gewoonlijk in afzondering doorbracht en de bidstoel in het priesterkoor
bijna geheel de tijd door hem werd ingenomen. Op de andere dagen was hij reeds
vóór de eerste gemeenschappelijke kloosteroefening in de kapel en na het avondgebed
bleef hij nog lang in diepe aanbidding.
Ook hier, als in het college, was hij de nauwkeurige, de stipte, op tijd aanwezig
bij onderricht of kerkelijke dienst. Dit preciese gedrag, waarvoor hij een natuurlijke
aanleg had, verwekte in anderen volstrekt niet het onbehaaglijke van een zekere
enghartigheid, van een Jantje-secuur nooit uit de plooi. Want het vond bij hem, hoe
meer hij geestelijk vorderde, zijn
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diepste verklaring in de heilige betekenis, die hij als man van geloof hechtte aan zijn
dagelijkse werktaak. Het was de eerbiedige gebondenheid van zijn wil aan Gods wil,
die hij aanwezig wist even reëel in de verrichtingen en omstandigheden van de dag,
als in de tien geboden op de berg Sinaï. Het beschermde hem, tot profijt van zijn
karakter, van zijn overwicht op anderen, en van Gods leven in hem, tegen de kracht
en tijd benemende slordigheid, tegen de wispelturigheid van eigen zin. Het gaf hem
iets koninklijks, want het verzekerde hem heerschappij over de onverwachtheden
van het leven.
In de rust van klooster en tabernakel hervond hij zich zelf weer en in zich zelf de
aanwezigheid van God, Die hem met licht en kracht beving. Een haastige, juveniele
zielzorg verbasterde niet meer het woord, dat hij sprak als priester, tot moraliserend
pathos. Hij sprak verheugd over wat hij zelf verheugd ervoer in eigen binnenste: over
God in hem, over het schoon uur van het inwendig gebed, over het leven in God,
hoe alles, alles geschiedt naar Zijn goed bestel en welwillende beschikking, en hoe
daarom ons hart vervuld moet zijn van liefdevolle gelatenheid en groot vertrouwen.
En omdat het toen was, dat Jozef Savelberg sprak, bezat hij de ware welsprekendheid,
die beter maakt, omdat zij gelukkig maakt. ‘Men gevoelde, zo werd over hem later
getuigd, zich als door een magneet tot God getrokken: men gevoelde, dat het een
groot geluk was, God te beminnen.’
Er zijn uit deze jaren enige brieven bewaard, voor het grootste deel geschreven
aan zijn zwager, Henri Vijgen, en zijn zuster Phina. Zij bewijzen de hartelijke
menselijkheid van dezen ascetischen priester, die in de eenzaamheid van het
Liebfrauen-insel met zijn familie in Heerlen zozeer verbonden blijft, dat hij in alles
belang stelt en het juiste moment benut
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om door brief en geschenkjes, van deze belangstelling te doen blijken.
In die tijd kwam ook zijn nichtje Célestine, het dochtertje van zijn halfbroer
Balthasar, als leerlinge op het pensionaat van Nonnenwerth. Met voldoening getuigt
haar zorgende heer-oom, hoe het meisje ‘vanaf de eerste oogenblikken zich thuis
voelt, opgewekt en vrolijk is, en zich vlijtig en goed gedraagt’. Met Kerstmis geeft
hij haar een poëzie-album ten geschenke en schrijft er het eerste versje in. Hij verklaart
aan haar moeder: ‘Als U mij wat voor een andere dienst ook gevraagd had, ik zou
het gedaan hebben met het grootste genoegen, zelfs wanneer het mij een groter offer
zou hebben gekost dan om Célestine naar Frenzerburg te brengen. Maar om er aan
mee te helpen, dit uitstekende meisje haar voordeel te ontnemen, dat zij zelf zo goed
waardeert, om n.l. langer op pensionaat te kunnen blijven, en tevens om mij zelf van
de hoop te beroven, U hier te zien om haar weg te brengen: zie, die dienst kan ik u
toch werkelijk niet bewijzen.
Haar brief trouwens toont zo duidelijk, hoezeer zij profiteert van haar verblijf hier.
Vergelijk deze brief eens met de andere franse brieven, die ik hier bijvoeg, en oordeel
zelf, of hij niet de beste is en de vlotste van taal. En ik verzeker u, dat zij die zelf
heeft geschreven en ook alleen heeft verbeterd, nadat ik haar op enige foutjes in het
klad had gewezen.’
Deze ‘excellente Célestine’, wanneer zij later de brusselse inspectrice van het vaken huishoudonderwijs geworden is, zal nog dikwijls de genegenheid van dezen
heer-oom ondervinden.
Moest dit verzwegen worden? Alleen een puritein kan zich ergeren, die vroomheid
gelijk stelt met dorheid, en toename in heiligheid met afname in menselijkheid. In
de structuur-be-
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schrijving van Savelberg's zielsleven mocht deze gevoeligheid voor bloed- en
aanverwantschap, deze zorgende genegenheid voor het intelligent, knap nichtje, niet
onvermeld blijven. Zij zou zijn latere reserve, zijn koelheid en kortheid in 't verkeer
met zijn geestelijke dochters kunnen verklaren als een wel overlegd verweer tegen
sentimentaliteit. Zij zou ook kunnen verklaren, hoe in dezen schroomvalligen,
voorzichtigen priester een hartstocht ontstaan kon voor medemensen, die hem dwaas
en roekeloos zou maken bij veel anderen. Aldus zou zij tevens inzicht kunnen geven
in een wel zeldzame zielskracht, alleen gemeen aan de waarlijk groten onder ons,
om n.l. Hartstochtelijk te kunnen zijn zonder zonde, en de mateloze, blinde stuwingen
van vlees en bloed als een aanzet te kunnen gebruiken tot de hogere liefde, die van
God naar God, en in God naar den mens voert, even mateloos en blind en even
roekeloos.
Voor de gemeenschap van deze vrouwen en meisjes te Nonnenwerth was de
dagelijksche aanwezigheid van dezen priester een grote weldaad, die door de
kloosterchronista dan ook met dankbaarheid wordt vermeld. Nooit drong hij zich op
als vertegenwoordiger van de Kerk, noch was hij bedacht op zijn recht of overdreef
zijn recht. Hij was de priester, de bescheiden man Gods, de eenvoudige mens, die
zijn plicht zonder pretentie vervulde: die geen invloed zocht en ze daarom in ruime
mate bezat: die voor allen een voorbeeld was, omdat hij dit geenszins vermoedde:
en die over het goddelijke sprak met de vurige, indringende zekerheid van den
ootmoedige, die, rijk aan hemelse ervaringen, veel meer weet dan hij zegt.
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Op 8 November 1863 schreef Jozef Savelberg aan zijn zwager Henri Vijgen te
Heerlen: ‘Het zou kunnen zijn, dat over mij in Heerlen iets verteld zal worden. Ik
wil u daarom maar gauw zeggen, dat ik op verlangen van Zijne Hoogwaardigheid
den Bisschop, kapelaan ben geworden te Schaesberg, maar waarschijnlijk eerst tegen
Kerstmis mijn functie zal waarnemen. Zoo lang nog niets is ruchtbaar geworden,
verzoek ik u daarom, de zaak geheim te houden, en het alleen de naaste familie,
vooral Mathieu, in vertrouwen mee te delen. Wij zullen dus spoedig, als het God
belieft, bij elkaar zijn, en wij zullen waarschijnlijk vaker met elkaar spreken dan wij
elkaar tot nu toe geschreven hebben. Deze gedachte verheugt mij, maar toch moet
ik bekennen: veel meer nog spijt het mij, het dierbaar eiland te moeten verlaten. Maar
wat geeft het? Ik ben niet priester geworden om op het Liebfrauen-Insel te leven,
maar om dáár te werken, waar de goede God mij plaatst door middel van mijn
Overheid. Alleen dáár, maar dan ook heel zeker, kan ik tevreden werken.’
Op 6 December ontving hij zijn benoemingsbrief, vierde voor het laatst het
Kerstfeest mee in het hem zo dierbaar geworden instituut, en vertrok de 28ste
December naar zijn nieuwe werkkring.
Te voren, op 13 December, ontving hij van den Triersen bisschop Mgr. Arnoldi,
die zich met moeite schikte in deze noodzaak, een afscheidsbrief, vol waardeering,
vol dankbaarheid, en met de verzekering, dat hij bereid was, bij de eerste gelegenheid
hem wederom ‘blijde en met open armen’ in zijn diocees op te nemen.
Maar het ergste leed Nonnenwerth onder dit heengaan,
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want het was het verlies van een priester, dien Zusters en leerlingen vereerden als
een heilige, en wiens herinnering als een vrome schat door oud op jong zou worden
overgedragen.
Zoals bleek uit zijn brief van November kostte ook hem dit afscheid moeite. Het
betekende voor hem het einde van een zevental jaren, die rijk waren aan de innigste
ervaringen van het goddelijke in hemzelf en in anderen, en die hij zich herinneren
zou als een gelukkige, geheimzinnige tijd, waarin verborgenheden hem waren
veropenbaard tot de schoonste werkelijkheden, wier bestaan hij tevoren ternauwernood
wist en nu ondervindelijk kende. Het was een scheiding, pijnlijker dan van bloedof aanverwantschap, want niets verbindt zo innig aan anderen als de geestelijke zorg,
die, zuiver om God, voor anderen gekoesterd wordt. Daarbij, al aanvaardde hij de
beschikking van zijn Overheid als van God, moest hij, verdwijnende uit deze
beschaafde, godsdienstige beslotenheid, niet terugschrikken voor een omgeving, van
een geheel andere vroomheid dan waaraan hij tot nu toe gewend was, en van een
plattelandse leefwijze, die hem, den welopgevoede en ordelievende, geruime tijd
misschien minstens toch hinderlijk zou zijn? In ieder geval, hij stond het zekere af
voor het onzekere. En dit gevoel van onveiligheid reeds maakte zijn heengaan voor
hem niet gemakkelijk: hij beliep bij voorkeur veilige paden.
Wanneer deze gebeurtenis in geheel het verloop van zijn leven gezien wordt, bezit
ook zij een zelfde voorbereidende waarde voor zijn eigenlijke taak als over zijn
verblijf in Nonnenwerth reeds werd aangegeven. Gelijk dit zijn ingekeerdheid
bevorderde, zodat hij de weg vond naar de diepten van God en ziel, zou zijn
werkzaamheid als dorpskapelaan zijn aandacht keren naar buiten, zodat hij de weg
vond naar de
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lichamelijke nood en ontbering van den medemens. De liefde tot God, verinnigd in
Nonnenwerth, zou te Schaesberg, later te Heerlen, haar zichtbare werk-objecten leren
kennen: terwijl de herinneringen aan het franciscaanse kloosterleven, zoals hij het
vurig en sociaal zo nabij ervaren had, meegeleefd en bestierd had op het onvergetelijke
Liebfrauen-insel, de vorm van organisatie zou bepalen, waarin zijn stuwende en
scheppende liefde zou werkzaam zijn.
Het Schaesberg van 1863 was niet het Schaesberg van nu, dat met zijn ruim 8000
inwoners van arm boerengehucht zich ontwikkeld heeft tot welvarend mijndorp.
De kerk beschikte toentertijd niet over een kapelaanswoning, zodat de zelfstandige
rector van Nonnenwerth zijn intrek moest nemen bij den pastoor, met name Bürsgens.
‘Ik was in dien tijd’, zo vertelt Frans Erens1), ‘nog een kleine jongen, maar ik herinner
mij dien pastoor zeer goed. Hij was een man niet groot en met een voornaam uiterlijk;
hij had fijne manieren, zijn bewegingen waren stil en hij sprak bedaard. Men zeide
van hem in het dorp: ‘Het is een man als een bisschop.’ Deze Bürsgens was dan ook
een voortreffelijk vertegenwoordiger van de limburgse priesterschap, die theologisch
uitnemend geschoold, vol plichtsbesef, en pastorale waardigheid, in die jaren het
zuid-oostelijk deel - de duitse hoek - van het Roermondse diocees bediende. ‘Wat
waren dat eerbiedwaardige mannen, wat waren dat offervaardige, voorbeeldige
priesters.’ Dit getuigenis van Jozef Savelberg, wanneer hij zich later in herinnering
bracht, met wie hij in de

1) Herinneringen aan een Limburgschen Ordestichter: - Maasbode 3 Januari 1934.
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zielzorg had samengeleefd, ontstond dan ook niet ten koste van de werkelijkheid,
die hij in andere, soortgelijke gevallen naar de ingevingen van zijn ootmoedige
vroomheid, eerder zou idealiseren dan kleineren.
‘Ik begrijp zelf niet’, vervolgt Frans Erens, ‘hoe ik dien ernstigen man op een dag,
dat hij bij ons kwam eten, vóór wij aan tafel gingen, durfde vragen: “Herr Pastor,
wollen wir mal tanzen?” En ik weet ook nog heel goed, dat hij antwoordde: “Mein
liebes Fränzchen, tanzen und springen sind vergängliche Dinge.” Niemand dacht er
toen aan in onze streek Hollandsch te spreken. Het antwoord van den pastoor is mij
steeds bijgebleven en in mijn leven heb ik het op wel andere dingen kunnen toepassen
dan alleen op dansen en springen.’
Drie maanden na de komst van den nieuwen kapelaan stierf de pastoor. Een
opvolger bleek moeilijk te vinden, zodat tot aan October de zielzorg practisch
neerkwam op Jozef Savelberg, die hierbij geholpen werd op Zondagen door een
assistent uit Rolduc, prof. Menten. Aldus ontstond voor hem een gunstige gelegenheid
zijn geestelijk werk-terrein te verkennen. En toen dan ook in het najaar zijn
oud-professor van Rolduc, J. Mühlenberg, pastoor werd, had kapelaan Savelberg
zijn plannen wel overwogen. Hij kreeg, tot zijn blijdschap, volkomen vrijheid ze uit
te voeren. Want tussen den oud-professor en den oud-leerling bestond vanaf de
Rolducse tijd een allerhartelijkste verhouding. Zij verzekerde een prettige
samenwerking en waarborgde den kapelaan het nodige verlof tot handelen.
Deze had al gauw bij zijn huisbezoeken bemerkt, hoe vele gezinnen van dit
plattelandsgehucht een armoedig bestaan hadden. Het werd veroorzaakt niet zozeer
door gebrek aan voedsel dan wel door de ondoelmatige huishouding der
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moeders, die niet genoegzaam voorbereid waren op haar taak, zodat er in de gezinnen
een nijpend tekort ontstond aan huiselijk gerief en kleding. Het had hem tevens
getroffen, hoe weinig verzorgd in menig geval de ouden van dagen waren. Niet zelden
woonden zij te ver af om naar de kerk te gaan, en opgenomen in de familie, werden
zij meer geduld dan verpleegd. Dan waren daar nog de weesjes, die uitbesteed bij
vreemden, of ondergebracht bij een oom en tante, werden uitgebuit als goedkope
werkkracht, van onderwijs en opvoeding verstoken bleven, en vrijwel verwilderden.
In deze sociale mis-toestanden kon kapelaan Savelberg niet berusten. Hij begon
met de oprichting van een Sint Vincentius-vereniging en werd zelf voorzitter. Vanuit
deze ‘centrale van christelijke naastenliefde’ zocht hij contact met de Franciscanessen
van Heijthuizen, die enige jaren tevoren in Heerlen zich gevestigd hadden in het
perceel de Kroon tegenover de tegenwoordige Emma-straat, en den vereerden
oudrector van Nonnenwerth bereidwillig te hulp kwamen. Zij verplichtten zich, een
paar maal in de week naar Schaesberg over te komen en de leiding op zich te nemen
van een primitief huishoudschooltje. Dit zou, volgens Savelberg's plan, aan een
dubbel practisch doel moeten beantwoorden: de meisjes voorbereiden op haar
ogenblikkelijke, maar vooral latere huistaak, en tevens tegemoet komen aan de arme
gezinnen, want, zo schrijft hij aan de Hoofdraad van Sint-Vincentius: ‘A1 wat onze
kinderen al leerende vervaardigen, komt onze arme huisgezinnen ten goede.’
Toch was dit nog maar de inzet van zijn charitatieve onderneming. Behalve dit
huishoudschooltje moest er voor de meisjes nog een bizondere lage school komen,
en voor de ouden van dagen en de wezen een klein gesticht. Gelijk valt op te
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maken uit de gevoerde onderhandelingen, had hij een woning reeds besproken: zij
lag vrij ver van het dorp af.
Opnieuw riep hij de hulp in van Heijthuizen. Maar moeder Aloysia, de algemene
Overste, schrok wel wat van dit veeleisend initiatief. Voorziende, dat achter deze
plannen van den Schaesberger kapelaan geen punt stond, daarbij toch hartelijk
wensende, den ‘Hochwürdigen Herr Rector’, zoals zij hem blijft noemen, ter wille
te zijn, verschool zij zich achter haar assistente, een kloosterlijk listigheidje misschien,
dat wel eens meer in zulke benarde gevallen wordt aangewend. Deze nu vonden de
reeds besproken woning te eenzaam en te veraf van het dorp. Zij vreesden, dat de
geringe gemeente-toelage per schoolkind het bestaan der zusters onmogelijk zou
maken. Zij verlangden daarom te weten, hoe groot het aantal weeskinderen was en
hoeveel voor hen zou worden vergoed. ‘Alvorens wij echter’, zo schreven zij, ‘op
uw voorstellen kunnen ingaan, vragen wij eerst voor ons een nieuw huis te bouwen,
opdat als wij eenmaal in het oude huis begonnen zijn, men ons daar niet laat zitten.’
De zorgen van kapelaan Savelberg waren niet overdreven: de voorzorgen van
moeder Aloysia waren het evenmin. Omdat zorg en voorzorg verstandelijk te
motiveren waren, handhaafden zij zich beide: de Overste bleef bij de voorzorg, de
kapelaan bij de zorg.
Dit eerste fiasco zou niet zijn laatste zijn. Hij echter stond sterk. Want in geloof,
hoop en liefde doorschouwde hij bij zulke teleurstellingen de gezegende tactiek van
God, die Zijn wil aan die Hem beminnen openbaart, zowel in voorspoed als in
tegenspoed. Zo wordt het gelukken als het mislukken voor Hem een verheerlijking,
en voor hen, die deze tactiek doorschouwen, een geestelijk profijt.
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Omdat deze schouwing, deze werkelijkheidszin, door de genade hem eigen geworden
was, wist Savelberg al het mogelijke te doen om te slagen, maar bezat tevens de
moed tot de mislukking, zodat hij een werkkracht ontwikkelde, die verbaasde om
haar onversaagdheid, zowel als om haar onverdrotenheid.
‘Bid’, zo schreef hij in de dagen der Schaesbergse onderhandelingen aan Mère
Françoise, zijn nicht: ‘en vraag het gebed van anderen, vooral der kleinen, die gij
onderwijst, opdat de goede God eene onderneming, die mij thans veel bezighoudt,
zegene of vernietige; dat Hij ze zegene, als het tot Zijne eer zal strekken, zo niet, dat
Hij ze in zichzelf doe instorten.’
November 1865 werd hij tot tweede kapelaan benoemd te Heerlen, zodat zijn
geboortedorp vier jaar later geestelijk en wereldlijk onder gezag stond van de
Savelbergs: zijn broer Mathieu werd burgemeester in 1869 en zijn neef Frans was
er pastoor sinds 1863.
Hij liet de schaarse meubeltjes, die hij bezat, heenbrengen naar het huis van een
zekere juffrouw Lintjens, wonende tegenover de toren van de Sint Pancratius, en
nam niet lang daarna zijn intrek bij de Franciscanessen, waar hij de beschikking
kreeg over een bijgebouwtje, gelegen aan de overkant van de kinderspeelplaats: want
hij verkoos eenzaamheid boven gerieflijkheid. Uit dankbaarheid voor deze
kloosterlijke gastvrijheid zorgde hij voor het Lof in de week en gaf de Zusters
conferenties.
Evenals in Schaesberg belastte hij zich ook in Heerlen met de leiding van de Derde
Orde. Geestelijk verwant met Sint Franciscus, wiens heilzame invloed op de
evangelische vor-
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ming der zielen hij in zo schone voorbeelden vroeger in Nonnenwerth had bewonderd,
was hij in woord en gedrag een waar volgeling, zodat hij na verloop van tijd zijn
plaatselijke afdeling wist op te werken tot een godsdienstige centrale van heel de
omtrek. Daarnaast stichtte hij een Maria-congregatie, die een parochiaal-liefdadige
strekking had, en gaf zich bovendien op als lid van de reeds bestaande Sint
Vincentius-vereniging.
Die hem in Schaesberg gekend hadden, bleven nog jaren nadien hem herinneren
en vertelden over zijn weldadigheid, zijn vroom gedrag en boetedoening als van een
heilige.
Hijzelf bleef het dorp van zijn eerste parochiale zielzorg zeer genegen. Het eerste
Zuster-filiaal zal hij in het dierbaar Schaesberg stichten. Het oud Maria-kapelletje
boven op een heuvel in het bos zal hij, bij weer of geen weer, dagelijks vanuit Heerlen
al biddende bezoeken, zolang hij zou kunnen lopen. En geen drukte van werk zal
hem van deze devote tocht doen afzien.
Onder zijn eerste parochianen, waarmee hij in relatie bleef, behoorde ook de familie
Erens op Huis de Kamp, zodat Frans Erens in zijn ‘Herinneringen’ aantekent:
‘Kapelaan Savelberg was een stille man; hij verhief nooit zijn stem tot een
veralgemeenend geluid. Wanneer hij sprak, schudde hij altijd het hoofd en in zijn
oogen blonk een fonkeling van een innerlijk vuur.... Bij het feest van mijn eerste
Communie werd hij op het middageten genoodigd. Ik weet nog, dat hij een toast
hield, waarin hij de hoop uitsprak, dat ik, evenals hij, eenmaal priester zou worden.
Ik herinner mij ook, dat ik in later jaren bij een diner op Kamp (mijn ouderlijk huis),
waar hij ook aanwezig was, onder de gesprekken had zitten beweren, dat de leer van
Darwin niet met de principes van de Katholieke Kerk
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in strijd was en dat hij daarop zonder mij tegen te spreken zeide: ‘Kom eens bij mij
in Heerlen, François, dan zal ik je een Katholiek filosoof te lezen geven. Ik ben toen
ook naar hem toegegaan en hij gaf mij: ‘Les soirées de Saint Pétersbourg’ van Joseph
de Maistre.
Wel was kaplaan Savelberg in zichzelf gekeerd, maar goedaardig. Hij had iets,
dat ik ‘grüblend’ zou willen noemen, zonder dat het degenen afstootte, die met hem
in aanraking kwamen. Hij was altijd zeer vriendelijk voor mij. Toen ik nog op Rolduc
was en thuis was in vacantie, had hij mij bij zich in Heerlen op de middag-koffie
gevraagd en ik ging er heen met mijn neef Jozef Starren, die bij ons in de vacantie
logeerde. De kapelaan was erg aardig voor ons en een groote rijstevla kwam op tafel.
Wij jongens hadden honger van de wandeling, maar wij durfden niet toetasten naar
onzen eetlust, waarop onze gastheer, die dat bemerkte, herhaaldelijk zeide: ‘Jullie
moeten die vla geen schande aandoen.’
Er volgt dan nog een uitvoerig verhaal van een reis in 1877 naar Marpingen in het
Rijnland, waar aan drie kleine meisjes de Moeder Gods verschenen zou zijn. ‘Op
aandringen van mijn tante heb ik Rector Savelberg, zoals hij later werd genoemd,
daarbij vergezeld.’ Een neef van den Rector, Baltus Savelberg uit Brussel, ging ook
mee. Onderweg bezochten zij Nonnenwerth, en ‘omdat wij in het gezelschap van
hun vroegeren rector reisden, werden wij door de zusters heel vriendelijk ontvangen.’
Belangrijk voor den biograaf is de schets, waarmede deze ‘Herinneringen’ sluiten:
zij bevat tevens de weergave van de totaal-indruk, die de vijftigjarige Jozef Savelberg
op den toen twintigjarigen Frans Erens gemaakt heeft: ‘Hij was een gesloten natuur,
die zijn zieleleven geheel voor zich behield. In
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onze omgeving waren veel brave en vrome menschen, priesters en leeken, en zijn
vroomheid viel voor den buitenstaander niet meer op, dan die van anderen. Hij was
intelligent en had een subtiel aanvoelingsvermogen in zijn omgang met de menschen.
Hij nam deel in vreugde en leed. Hij gaf zich. Hij kwam op de familie-diners en at
en dronk en rookte dan gewoon mee met de andere gasten, maar altijd zeer matig.
Wanneer ik mij wil te binnen brengen wat ik over hem dacht, toen ik twintig jaar
oud was, kan ik zeggen, dat ik hem zag als een man van mogelijkheden, als iemand,
die tot allerlei in staat was, in wien een groote verborgen kracht woonde. Ook vond
ik hem goedig en sympathiek.’
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Zijn geheim.
De jeugd-herinnering van Frans Frens aan Jozef Savelberg, den huisvriend, blijkt
door het betrekkelijk lang tijdsverloop, in haar juistheid niet geleden te hebben. Zij
komt volkomen overeen met de getuigenissen in het bisschoppelijk proces van 1933.
Zo verklaart een van zijn verwanten Arnaud Schroeder: ‘Hij had niets singuliers.
Wat hij b.v. in de kerk of aan het altaar te doen had, deed hij eenvoudig, stipt, waardig,
maar niet opvallend. Ook zonderde hij zich niet af van zijn familie, maar woonde de
familiefeesten bij en was dan, hoewel sober, een goedige, opgewekte, prettige gast.’
‘En toch, zo bekent weer een ander getuige, de priester Alfons van Oppen, hij
stond bij de mensen hoger dan de andere geestelijken, en een bizondere invloed op
de zielen werd hem zelfs toegekend.’ - ‘Ik achtte hem zo hoog, zegt een van zijn
eerste volgelingen, Broeder Bonaventura, dat ik slechts met een zekere huivering
naar hem toe ging en uit eerbied niet dicht bij hem durfde gaan staan.’
Waardoor ontstond de hogere verering, die hem werd toegedragen: dit vroom
geloof aan een hoger vermogen, dat hem, in gezelschap zijnde, toch afzonderde,
ofschoon hij deed wat anderen deden? Er ging een kracht van hem uit, die anderen
misten en die hij zich zelf niet bewust was. De weinige woorden, die hij in heldere
en eenvoudige structuren uitsprak en die een ander spreker ook zou gebruikt hebben,
ontvingen, omdat hij ze uitsprak, een diepere zin, en de gedragsmanieren, die hij met
duizenden gemeen had, werden als hem geheel eigen toebehorend, aangevoeld. Hij
nam deel, hij nam zelfs hartelijk deel aan de gesprekken en voorvallen in zijn tegen-
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woordigheid, maar zij ontvoerden hem niet aan zichzelf. Zo wekte zijn aanwezigheid
eerbied, met niets of niemand werd hij gemeenzaam, en de tijd, aan gezelschap
besteed, bepaalde hij zelf.
Het ligt voor de hand, dat dit geprezen werd als beheerstheid, of zelfs bij een eerste
ervaring, misprezen werd als schuchterheid en, erger, als stugheid, die wel niet als
een onvriendelijkheid werd bedoeld, maar van uitwerking toch verkoelend was en
in een Limburger van geboorte bevreemdend.
Hoezeer dit misprijzen voortkwam uit haastige en al te weinige waarnemingen en
hoezeer dit prijzen een toch maar benaderende kwalificatie vond, zou moeilijk te
bewijzen geweest zijn op het moment, dat beide in het verleden geschiedden. Vanuit
het heden echter, waarin vanuit een totaal-overzicht van zijn gedrag kan worden
geoordeeld, is het gemakkelijk.
Want het staat nu toch wel vast, dat hetgeen in hem met beheerstheid werd
aangeduid, aanvankelijk inderdaad het begeleidend verschijnsel was van een
aangeboren schroomvalligheid, een telkens terugkerende aarzeling, alvorens zich te
geven. Op latere leeftijd echter was het tevens en wel grotendeels het symptoom van
een inwendig verloren zijn in God, van een rustige verbondenheid met God, in Wien
hetzij in duister, hetzij in schemer of licht hij zich aanwezig wist.
Hij zou moeilijk een dag hebben kunnen bepalen, wanneer dit wonder in hem
ontstaan was: nog minder zou hij op iets of iemand hebben kunnen wijzen, waaraan
hij het had verdiend of van wien hij het had verkregen. Het was een Licht, waarin
hij langzaam ontwaakt was, een stilte, die hij langzaam vernomen had, een
geheimzinnige bevanging van zijn diepste wezen, die hem vervulde met eerbied en
liefde en met een
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ootmoedige tevredenheid. En zózeer wist hij in deze Aanwezigheid het àl gelegen ofschoon zij, zelfs in haar meest lichtende staat, toch duister bleef en in haar helder
woordeloos spreken toch onverstaanbaar - dat hij wel moeite had aan het
waarneembare buiten deze Aanwezigheid, nog enig belang te hechten: zijn woorden
en gebaren, die de communicatiën waren met dit waarneembare, verstilden.
Zo oordeelden zij, die hem aantroffen in deze onttogenheid, dat hij zich beheerste.
Ofschoon het juister ware geweest te zeggen, dat hij beheerst werd, getroffen door
een allerschoonst geheim, aan hetwelk hij, de onwaardige, nochtans niet kon noch
mocht ontkomen.
Was het dan te verwonderen, dat de een na de ander in zijn omgeving ontdekken
kon, hoezeer deze priester aan tafel zich verstierf, dat hij als een heilige boette, en
armen en lijf omsnoerde met scherpe ketting en gordel, en dat hij uren lang onbewogen
en zonder steun kon bidden? Want al deze verrichtingen waren de tekenen der steeds
inniger en breder wordende goddelijke overschaduwing, der verzameling en der
herleiding van al zijn stoffelijke en onstoffelijke levenskrachten tot de bereidwillige
overgave aan het eigenlijke Leven, waarin hij langzaam ontwaakt was.
Met dit brandend geheim van de goddelijke Aanwezigheid, waarmede hij
ootmoedig worstelde om klaarheid gedurende de pijn van zijn penitenties en de rust
van zijn gebeden, had hij kluizenaar, karthuizer kunnen geworden zijn, ware het niet,
dat dezelfde Aanwezigheid, Die Hem in zich opnam, hem een uiterste gevoeligheid
had gegeven voor een ieder, die leed en bovendien met die gevoeligheid een onrust,
die alleen rust werd, als hij hielp. Het werd hem voortdurend bewuster, dat deze rust
niet ontstond, omdat hij aan een begeerte voldeed,
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maar omdat hij, al helpend, opnieuw in God werd opgenomen, alsof hij God zelf had
geholpen in eenieder, die leed. Tegelijk ook werd hem de diepere zin van de onrust
duidelijk: God, Die de stilte verbrak om door hem in den lijdende opgemerkt en
gekoesterd te kunnen worden.
Wanneer deze onrust hem overviel, was het, alsof een nieuwe mens in hem opstond:
spraakzaam, spontaan, oorspronkelijk, onvervaard en vindingrijk, zodat hij tot een
hulpbetoon kwam, dat verraste, niet alleen om de hartelijkheid, maar niet zelden ook
om de onverwachtheid van vorm, waarin het geschiedde.
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Het avontuur.
Gedreven door deze heilige onrust, ging Savelberg als kapelaan in Heerlen beproeven,
wat hem als kapelaan van Schaesberg mislukt was: de stichting n.l. van een huis voor
ouden van dagen en voor wezen. Ook hier zocht hij de hulp der zusters
Franciscanessen, maar ook hier wist hij zijn plannen niet aannemelijk te maken. Zo
werd hij verhinderd, de paden te gaan der welberekenende voorzichtigheid, en hij
besloot tot een avontuur - waartoe alleen een fantast de dwaasheid heeft, en een
heilige de moed.
Het bleek dan ook, dat hij noch zijn familie, noch zijn pastoor, noch enig welvarend
parochiaan er voor kon winnen om minstens finantieel hem te steunen. Zodat hij zich
richtte tot een zekeren Jan Lambert Penders, zijn overbuur, en lid van zijn Derde
Orde. Het was een ongehuwd man van achter in de veertig, die pas als vijftiger
besluiten zou te trouwen, en een beroep had, dat twijfelachtig was, omdat hij nu eens
als schrijnwerker, dan weer als beeldsnijder, in de achtergelaten papieren wordt
aangegeven. Zijn toestemming in hetgeen de kapelaan hem vroeg, tekent hem als
een vroom man of als een devoot naieveling.
Het aanvangskapitaal, waarvan door ieder de helft werd gestort, bedroeg in zijn
geheel de som van 1000 francs. Jan Lambert Penders stelde bovendien zijn woninkje
beschikbaar. Deze verzekerde zich de hulp van zijn oude, bij hem inwonende moeder,
die altijd zuur keek, en van een zekere vrouw Voncken, en belastte zich met de
verpleging, die gratis zou zijn: alleen voor extra uitgaven betreffende woning,
verzorging, enz. alsmede voor het onderhoud van ‘halve’ wezen uit
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andere parochies dan Heerlen, kon een tegemoetkoming in de onkosten gevraagd
worden.
Dit waarlijk primitieve Gods-huisje werd dan geopend op het feest van Sint
Franciscus, den 4den October 1867. Het geschiedde - hoe kon het anders - zonder
plechtigheid, en de notabelen van Heerlen waren er niet bij tegenwoordig. Het
geschiedde, doordat het deurtje is opengegaan voor den ouden man Habets en de
blinde vrouw Maria Sijstermans, die er hun kamertjes gingen betrekken. En toen het
winter werd, kwamen er meer, zodat met Pasen het belendend perceeltje van een
zekeren Smeets werd aangekocht voor wat meer ruimte.
Maar toch, het werk floreerde niet. Het stond in de gunst van de behoeftigen, maar
niet van de wel-gestelden, die in dit geval ook zonder pretentie zich de wel-denkenden
konden noemen. Want inderdaad: dit armzalig gestichtje bleek van opzet onverstandig,
hygienisch niet verantwoord, finantieel in de hoogste mate riskant.
Men stelle zich de situatie voor: beneden een kamer en een keuken met een
aangebouwd schuurtje, boven twee kamers en een slaapkamer voor de moeder van
Penders. Daar kwam dan nog bij de kleine ruimte van het perceeltje Smeets, waar
overdag een duitse leraar les gaf aan een twintigtal jongens. En het eten was slecht:
en dikwijls was er niets, en de gemeente gaf slechts een geringe bijdrage. En toch,
vermeldt het dagboek van Penders, werden er in 1868 zeker negen personen
opgenomen, waaronder een kreupele en twee oudjes van respectievelijk 80 en 94
jaar. Het laatste kwartaal van dat jaar 1868 had hij aan uitgaven f 250 tegen slechts
f 111 aan inkomsten. In 1869 noteert Penders twaalf personen, die opgenomen werden,
waaronder een blinde, een ongeneeslijke, twee kinderen uit Welten, die samen 15
cent per dag betaalden, een
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teringlijder, die gratis verpleegd werd en 4 vrouwen, die per maand samen f 21
vergoedden.
‘Heerlen, zo schreef Professor Geurts1), werd het verzamelpunt van alle soort
miseries: dáar waren ouden, dáar waren jongen, dáar waren zieken, dáar waren
hulpeloozen, dáar waren zwakzinnigen, dáar waren lijders aan vallende ziekte, dáar
waren zeer braven, dáar waren ook minder heiligen: dáar was alles!
Uit het oogpunt van gemoderniseerde Charitas bekeken, lijkt zulk een stichting
werkelijk meer op een gekkenhuis dan op iets anders! En dan de huisvesting en de
verzorging zelf, die bij de heersende armoede in de stichting ook alles behalve modern
en brillant was.
Moet over een dergelijke onderneming, in dien van liefdadigheidsinrichtingen
bijna geheel verstoken tijd, een veroordeelend vonnis gestreken? Wij zullen er wel
voor wachten en bewonderen veeleer Gods Voorzienigheid, die uit zulk een kiem
nog iets grootsch heeft doen groeien, en den man, die met zulke geringe middelen
zooiets durfde ondernemen.’
Maar ‘een veroordeelend vonnis’ werd wel gestreken door Savelberg's tijdgenoten,
die de grootse groei uit de geringe kiem op dat moment niet konden vermoeden. En
dit vonnis was hard: ‘Die gauw wil sterven, moet naar het Armenhuisje gaan.’ ‘Hij
begint met niets. Zijn stichting komt later ten onzen laste en de gemeente zit er later
mee te kijken. De Paus en de Bisschop moesten zulk een onderneming verbieden.’

1) ‘Naar aanleiding van een Biografie’, onder welke titel deze oorspronkelijke en durvende
Roermondse Seminarie-leraar enige voortreffelijke Tijd-artikelen publiceerde bij het
verschijnen in 1909 van Pater Jansen's Levensschets ‘Mgr. Petrus Joseph Savelberg’.

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

57
Een priester, zinspelend op het uiterlijk van zijn collega, zei zeer voornaam: ‘Gekrulde
haren, gekrulde zinnen.’
Er werd gezorgd, dat deze misnoegde kritiek hem niet verborgen bleef. Hij
ondervond er trouwens finantieel de gevolgen van: hij moest op bedelen uit. En
Penders noteerde de opbrengst: op 27 Mei wat ondergoed, op 13 Juli een oude stoel,
enz. In 1869 kreeg hij, alles bijeen, 355 francs. En in 1870 bedroegen de uitgaven f
1541 en de inkomsten f 935, van welke hij zelf nog f 205 geschonken had.
Hij ondervond er ook moreel de gevolgen van. Want hij veroorzaakte zich zelf
een niet geringe zorg bij de niet geringe zielzorg, die hij als Heerlens kapelaan reeds
had. Hij moest beseffen, dat hij afstand gedaan had van een comfortabel pastoraal
leven en dat hij tegelijkertijd zijn reputatie bij meerderen kwijt raakte. Hij ondervond
de kleine spotternijen, maar die op onbewaakte momenten als grote gevoeld worden:
de vlugge, vernuftige schimp, maar die nog lang kan nawerken.
Echter, hij was berekend op het avontuur, zodat de gevolgen, die hem moreel
hadden kunnen schaden, een winst werden, een winst aan onbaatzuchtige liefde, een
winst aan zekerheid van richting en vastbeslotenheid van uitvoering. En toen een
meisje, Emilie de Schwartz, zijn biechtkind, hem eens met schrik vertelde, wat er zo
al over hem en zijn gasthuisje gezegd werd, verzette hij zijn bonnet en antwoordde
lachend: ‘Kind, dat moet ge zo hoog niet opnemen: de mensen moeten nu eenmaal
praten.’ Hij was berekend op zijn avontuur.
Al spoedig bevond Savelberg, wat hij voorzien had, dat n.l. meer en ander personeel
noodzakelijk werd om voortbestaan,
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verbetering en uitbreiding van zijn stichting mogelijk te maken. Omdat hij onder
‘ander’ personeel verstond volkomen toegewijden aan dit inspannend verpleegwerk,
belangelozen met een minimum aan eisen voor eigen gerief, werd het ‘meer’ personeel
een uiterst moeilijk probleem, welks oplossing hij dan alleen meende gevonden te
hebben, indien hij voorlopig vrouwelijke religieuzen voor zijn charitatieve
onderneming kon interesseren. Maar, zoals reeds werd verteld, bij de enigste
beschikbaren in Heerlen, de Franciscanessen, voor wier geest en regel hij de diepste
verering in Nonnenwerth had opgedaan, was hij hierin niet kunnen slagen.
Hij besloot nu tot de oprichting van een kleine, samenwonende groep van vrome
vrouwen, die door een soort reglement voorlopig een zekere uniformiteit van geestelijk
inzicht en leefwijze zouden verkrijgen.
De eerste, die zich bereid verklaarde, was Emilie de Schwartz, het meisje, dat zo
bezorgd hem de critiek van Heerlen's weldenkenden en welgestelden over zijn
armenhuisje had oververteld. Van voorname familie, verwant met de Savelbergs,
verstandig en zonder opvallende vroomheid, woonde zij toen als wees in bij haar
tante in Heerlen, en hielp haar getrouwde zuster in het huishouden. Zij had kapelaan
Savelberg tot biechtvader en leidsman. En toen zij met hem haar plan besprak om
in te treden bij de Ziekezusters van de Calvarieberg te Maastricht, wees hij er op,
dat ook in Heerlen voor ziekenverpleging gelegenheid bestond: in zijn armenhuisje.
‘Onder gebrekkigen, zo zeide hij, die niet goed bij verstand zijn, is het verplegen
nog moeilijker.’ Zij ging op zijn voorstel in, en bewees daardoor reeds, dat ook zij
berekend
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was op het avontuur. Want haar beslissing veronderstelde een opofferings-gezindheid
in sterke mate. Zij was geen devoot dweepstertje, onder suggestie geraakt van dezen
vromen kapelaan. Zij wist heel helder, waartóe zij besloot. Zij gaf het leven in een
gevormde Congregatie prijs voor een bestaan, dat nauwelijks kloosterlijk kon worden
genoemd en dat misschien ook nimmer kloosterlijk zou worden. Zij verbond zich
aan een onderneming, die mistrouwd werd door ernstige menschen, door haar eigen
familie, en zij wist uit onmiddellijke ervaring, dat er redenen waren voor die
beduchtheid.
Maar hij, Savelberg, die voor dat ander en meer personeel, als het zich aanbood,
nog geen fatsoenlijk huis had, die elke dag opnieuw en duidelijker de moeilijkheid
ervoer van wat hij begonnen was: hoe bezat hij de moed om dit voorstel te doen, en
om dit talentvol knap kind van 26 jaar op te offeren aan zo'n onzekere toekomst? En
het moet wel zijn, dat hij, de voorzichtige, ook nu in het geheim van zijn inwendigheid
het motief van zijn vastberadenheid vond, die zuiver natuurlijk beschouwd een
roekeloosheid was, een spel met mensenlevens. Zijn zekerheid, dat deze eerste
vrijwilliger een door God gezondene was, zou door de toekomst bevestigd worden.
Haar erende bijnaam van mede-stichteres, waaronder zij, moeder Josepha, voortleeft
in de nagedachtenis, en het feit ook, dat zij tot drie maal toe gekozen werd tot
Algemeen Overste, bewijzen allerduidelijkst de steun, die dit belangeloos meisje
voor hem geweest is in de moeilijke beginperiode der Congregatie, en het vertrouwen,
dat de vader en zijn geestelijke dochters in deze eerste dochter gesteld hebben.
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In 1870 betrokken de Franciscanessen een nieuw gebouwd klooster, schuin tegenover
haar eerste verblijf, de Kroon, zodat dit vrij kwam en door den kapelaan gehuurd
werd. Hij kon nu beschikken over meer ruimte voor zijn verpleegden, over een
passender omgeving voor zijn verpleegsters, wier getal intussen nog maar tot drie
was gestegen. De 5de Mei van hetzelfde jaar verhuisden zij naar de nieuwe woning,
met vier vrouwelijke verpleegden en enige weeskinderen. Hij zelf, een weinig te
voren, betrok de twee kamertjes, waarin hij tot aan zijn dood toe zou leven, en
waarover ik in het begin reeds geschreven heb. De mannelijke verpleegden bleven
nog een jaar bij Lambert Penders, totdat deze trouwde en geheel het huis weer in
eigen gebruik nam. Zodat met Pasen 1871 daar in het nieuw gasthuisje de Kroon,
met deze drie verpleegsters, een ruim dertig ouden van dagen, mannen en vrouwen,
met een twintig tot dertig weeskinderen, jongetjes en kleine en grote meisjes, tezamen
leefden, met in hun midden de vader, die zorgde, bad en stilletjes boete deed in zijn
vertrekjes aan de kleine binnenplaats.
Maar wat bleef het, ondanks de weelderige naam van het nieuw tehuis: de Kroon,
voorlopig een armoedig bedrijf, waarover het eenvoudig relaas, door Josepha
opgesteld, een van de merkwaardigste bladzijden vormt in de annalen dezer
Congregatie, omdat haar bloei van later in deze eerste grootmoedig verduurde
dervingen haar hemelse oorsprong vond.
‘Wij hadden dan onzen geestelijken Vader bij ons (of juister: wij waren nu bij
hem in hetzelfde huis) en zorgden voor hem zoo goed als wij konden; maar de
armoede was zoo groot, dat wij soms niet wisten, wat te geven en hij heeft in den
beginne zeer armoedig geleefd.... Den 19den November van dit jaar, feest der H.
Elisabeth, hadden wij het grote geluk
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het H. Sacrament in diezelfde kapel te ontvangen, die ook de Zusters van St. Clara
daarvoor gebezigd hadden en welke sedert dien tijd ons als bidkamer gediend had.
Onze geestelijke Vader droeg zelf hier voor de eerste maal de H. Mis op. Hier kwam
O.L. Heer zijn intrek nemen in de grootste armoede. Penders had een altaartje en
eene communiebank getimmerd, zoo armoedig mogelijk. Wij hadden eenige beelden,
die de Zusters van St. Clara hadden achtergelaten: het beeld der H. Maagd, van den
H. Joseph en de H. Elisabeth. De Barones van Strijthagen bracht een communiekleed
en mejuffrouw Lintjens zorgde voor een altaardwaal en vervaardigde eenige bloemen.
Verder hadden wij letterlijk niets. Dikwijls gingen de eerste Zusters met den
kruiwagen naar het veld, om er, met goedgunstig verlof der eigenaars, raapstelen te
halen voor het middagmaal. In de eetzaal werd niet gestookt; op ons bed, uit een
strozak bestaande, lag slechts een strooien hoofdkussen. In den beginne hadden de
Zusters niet eens een bankje, maar moesten in de kapel knielen op den grond. Later
kregen zij een paar oude banken uit de parochiekerk ter leen.’
Over deze moeilijke huishouding werd niet de jonge, intelligente Emilie als overste
aangesteld, maar tot haar dood toe in October 1872 bestuurde de blinde zieke vrouw
Systermans deze behoeftige groep verpleegden en verpleegsters. Zocht Savelberg
het avontuur dan om het avontuur? Op deze vraag geeft Emilie het antwoord: ‘onze
geestelijke Vader was bijzonder voor de gehoorzaamheid. Daarom hebben wij in het
begin een blinde Overste gehad.’ En een andere kloosterlijke getuige uit die tijd
schrijft: ‘Onze geestelijke Vader hield zijn eerste kinderen altijd voor oogen, dat wij,
door ons in alles aan die blinde Overste te onderwerpen, ons echt
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konden oefenen in den geest van het geloof. En gaarne onderwierpen zich allen als
aan God.’
Zo kon zich een kloosterlijke élite vormen: een vurige, kleine groep van zwaar
beproefden in tucht en kloostergeest. Het was de tactiek van een man, die bij zijn
werk Gods welbehagen zocht, geen zelfvoldoening, noch lof van anderen bij
ogenblikkelijk succes. Daarom beschouwde hij de lichamelijke gebrekkigheid van
deze eerste overste meer dan genoegzaam aangevuld en vergoed door haar eenvoudige
godsdienstzin, zodat hij wel zware, maar geen onredelijke eisen stelde aan de
geloofsgeest in haar dochters, en aan geen betere dan aan deze blinde en hulpeloos
tastende zwakke vrouw, het eerste bestuur over zijn nog zo weinig bloeiende
charitatieve huishouding meende te kunnen toevertrouwen.
Dat zijn eerste keus gelukkig was, bewijst de kroniek der Congregatie, waarin
deze moeder Alexia geprezen wordt, als een Overste moeilijk te evenaren in deugd,
beleid en takt, als ‘een volmaakt toonbeeld eener goede religieuze’.
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Het pijnlijk misverstand.
Het is niet aannemelijk, dat kapelaan Savelberg de groep van vrouwelijke
verpleegsters, die langzaam en moeizaam groeide, bedoeld heeft, vanaf het eerste
ontstaan, als de aanvang van een kloosterlijke Congregatie. Met andere ordestichters
heeft hij gemeen, dat hij zich voortgestuwd weet door de kracht Gods, maar haar
onmiddellijke en practische bedoeling in menig geval door gissen en vergissen angstig
proberen moet te achterhalen.
Pas in de tweede helft van 1871 blijkt, dat hij meer wil dan een locale groep
godvruchtige leken. En de omstandigheden zijn daarvoor ook gunstig. Sinds Pasen
wonen allen bijeen in de Kroon. Hij komt ook los van Penders, want in diens slordig
beheer vindt hij voldoende reden het onderhands contract te verbreken, dat hij een
jaar te voren opnieuw met hem had aangegaan. Zijn personeel bestaat zodoende uit
zeven verpleegsters met kloosterlijke aspiraties: ‘het gezegende zevental’, zoals hij
ze vroom-vererend aanduidt en waarop hij schijnt gewacht te hebben als op een wenk
des hemels.
In retraite bij de Redemptoristen van Wittem overweegt hij dit tweede avontuur.
Is het geen dwaasheid van het dorpskapelaantje, dat hij toch maar is? Past hem dit
geestelijk vaderschap? Er ontstaat strijd tussen zijn aangeboren vreesachtigheid, die
de veiligheid zoekt, de schroom, die hem eenzaam maakt, en tussen zijn uiterste
gevoeligheid voor al wat lijdt en arm is, opgevoerd tot een scheppende, nietsontziende
liefde tot God. Hij zoekt Gods stem te horen in de onbewogenheid van het gebed,
houdt bespreking met zijn leidsman, Pater Oomen, den rector van het Wittemse
kloos-
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ter, die hem in zijn twijfel tot zekerheid tracht te brengen, en zijn liefde stimuleert.
Dan reist hij om advies naar Aken, naar Mgr. Theodor Laurent, den zeer befaamden
prelaat met veel relaties in de hoogste kerkelijke kringen, in kloosterlijke
aangelegenheden gerenommeerd deskundige.
Geboren te Aken, maakte Laurent zijn eerste priesterlijke studies aan de universiteit
van Bonn. Hij kon zich zeer terecht, met de hermesiaanse theologie à la Fichte en à
la Kant, aldaar gedoceerd, niet verenigen, voltooide derhalve zijn opleiding aan het
Groot-Seminarie van Luik en werd te Namen priester gewijd. Als kapelaan in Heerlen
van 1829-1835, vervolgens als pastoor van Gemmenich, bleef hij vol belangstelling
voor de denkstromingen van zijn tijd, en werd de schrandere polemist in de strijd
van Aartsbisschop Klemens August van Keulen tegen de aanmatigingen van de
pruisische regering, zodat hij veel invloed verwierf bij de voorname families in
Westfalen, in het Rijnland, en bij het Vaticaan. Benoemd tot apostolisch vicaris van
Noord-Duitsland en Denemarken, vervolgens tot dezelfde waardigheid in het
Groothertogdom Luxemburg, werd hij om zijn voorbeeldige werkzaamheid het
slachtoffer van intrigerende staatspolitici, zodat hij de eerste functie nooit waarnam
en uit de tweede ontslag nam, eerst gedwongen, later vrijwillig na bewezen onschuld
en ontvangen eerherstel. Sinds 1848 leefde hij bij zijn broer Jozef in Aken, als een
actief, vroom prelaat, als leidsman van moeder Clara Fey, als geestelijk directeur
tevens van haar nog jonge Congregatie, de Zusters van het arme Kind Jezus.
Prelaat Laurent ontving zijn vroegeren misdienaar Jozef, wiens familie hij nog van
vroeger kende, met veel vriendelijk-
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heid. Hij verklaarde zich gaarne bereid, voor hem een latijns suppliek op te stellen,
gericht aan Mgr. Paredis, waarin hij, kapelaan Savelberg, den bisschop ootmoedig
vraagt, zijn kleine groep verpleegsters te willen opnemen in de Derde Orde, haar te
erkennen als diocesane vereniging onder de naam van Kleine Zusters, hem volmacht
te verlenen de novicen na twee-jarige proeftijd tot de Geloften toe te laten, en nog
vóór deze professie een filiaal-huis te mogen oprichten in Schaesberg ‘waar de pastoor
dit met aandrang vraagt’. De oorspronkelijkheid van deze nieuwe vereniging, zo
verklaart hij, dus tevens haar actueel nut, is gelegen in haar doel: de beoefening der
kleine dorp-caritas. Zij zal worden nagestreefd door in landelijke parochies kleine
kloosters van twee of drie Zusters te stichten, die de opvoeding van arme meisjes en
wezen en de verpleging van ouden van dagen op zich zullen nemen. Wel is waar
voorzien bestaande Congregaties reeds in deze tweevoudige behoefte, maar geen
enkele in beide tegelijk. Ook willen zij geen kloosters van twee of drie Zusters
oprichten, aan wier onderhoud kleine parochies kunnen voldoen.
Het was intussen de innige wens van Savelberg, op 19 November, het feest van
Sint Elisabeth, zijn noviciaat te beginnen met de inkleding van het gezegende zevental.
Maar het antwoord uit Roermond bleef maar steeds uit en kwam pas 18 November
in Heerlen aan. Het bevatte noch aanmoediging noch afkeuring: het verlangde echter
statuten of regel, bisschoppelijk goed bevonden: alleen dan kon tot de inkleding
worden overgegaan.
Dit antwoord was een teleurstelling. Het verplichtte hem tevens tot een taak, die
hem uiterst zwaar viel: de redactie van een kloosterregel. Dit betekende: het vastleggen
in en-
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kele woorden van het zo moeilijk uitspreekbare, diep in hem: van het vurig levende,
nog elke dag groeiende en elke dag inniger hem bevangende, dat door de bekrompen
en niets meegevende formule onmogelijk kan worden omsloten. Dit betekende nog:
na deze doelbeschrijving, die altijd benadert en nooit bevredigt, het nauwkeurig
onderzoek naar de meest doelmatige manieren der verwerkelijking: waarbij de liefde
tot het kloosterlijk ideaal door voorzichtigheid gematigd moet worden en deze op
haar beurt door de liefde: waarbij heldere bepaaldheid persoonlijk initiatief niet
verhinderen mag en zelfstandigheid behoed moet worden voor overschatting van
eigen kracht, willekeur en gezochtheid.
Hij las in de statuten van reeds bestaande Congregaties, hield drukke bespreking
met Pater Oomen en mgr. Laurent, maar de taak kon niemand van hem overnemen:
zij was Gods wil over hem. Zijn goddelijke Lastgever intussen gaf hem geen woestenij
van Subiaco om zich in de eenzaamheid te bezinnen en om rustig het woord te keuren,
waarin hij het onuitspreekbare zou trachten mee te delen. Ook transformeerde Hij
den dorpskapelaan niet in een geïnspireerde, die schreef naar goddelijk dictaat. De
stilte moest hij veroveren op zijn dagelijks werk. En wanneer hij meende ze te mogen
bezitten, gedurende enige uren althans, binnen de veilige muren van zijn kleine
kamer: hoe dikwijls ging dan de deur niet open en moest hij luisteren naar de kleine
en grote problemen van huisgenoten en parochianen. Aanhoudend bad hij om licht
voor zijn duistere geest, verstierf zich en pleegde penitentie. En toch na een half jaar
zinnen en bidden en boeten, bereikte hij heel weinig definitiefs en schreef dit pover
resultaat toe aan eigen onwaardigheid en nalatigheid.
Wat erg voor hem was: zijn leidsman Oomen werd ziek en
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vertrok voor onbestemde tijd naar Amsterdam, zodat hij in zijn hulpeloosheid aan
een vriend vroeg, of hij hem niet een anderen ‘erprobten Geistesmann’ kon aanwijzen,
die hem bij ieder punt verklaren zou, wat hieromtrent Gods wil was.
Zeer pijnlijk echter werd dit gevoel van onmacht, toen het hem bleek, dat hij ook
de steun van mgr. Laurent zou moeten missen, niet wegens vertrek, maar wegens
misverstand, niet voor een tijd, maar voor altijd. Want bij een van zijn bezoeken aan
den Prelaat vernam hij, geheel onvoorbereid, in scherpe bewoordingen de veroordeling
van zijn toekomstige klooster-stichting. Met deze nieuwe congregatie, zo werd hem
verweten, trachtte hij de Franciscanessen te Heerlen oneerlijke concurrentie aan te
doen. Gods zegen kon niet rusten op zulk een onderneming, die bovendien, te oordelen
naar het weinige personeel, waarover hij na zoveel maanden nog maar beschikte,
voor levensvatbaarheid niet geschikt leek.
Savelberg verweerde zich nauwelijks, verbijsterd door deze plotselinge wending
van zienswijze, door deze onwaardige commentaar op zijn beste bedoelingen, door
deze koele ontvangst. Zich opheffend boven de eerste gevoelsreacties meende hij
echter verplicht te zijn, in een heldere, kalme brief zijn plannen te verdedigen,
waarvoor hij gedurende het verbijsterend onderhoud het woord niet had gevonden,
misschien ook niet de gelegenheid.
Als een ascetisch verweer tegen verbittering schreef hij intussen een brief aan een
van zijn vrienden: ‘Mgr. Laurent, zo begon hij, heeft mij op zeer vriendelijke wijze
verklaard, enz., om vervolgens het destructieve oordeel van dezen vriendelijken
Monseigneur volledig en rustig weer te geven.
Het helder en kalm schrijven van Savelberg aan den duit-
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sen prelaat, werkte verhelderend en kalmerend, want enige dagen later stuurde deze
een antwoord, in welks mildheid zowel eerherstel als vernieuwde toenadering voelbaar
zijn: ‘uw nederige en goed doordachte brief heeft geheel en al de ongunstige indruk
uitgewist, die andere berichten, welke ik meende te moeten geloven, op mij gemaakt
hadden. Gij hebt het recht, volgens hetgeen gij ondervonden en opgemerkt hebt, aan
een goddelijke beschikking omtrent uw kleine inrichting te geloven en daarom voor
haar te vertrouwen op de goddelijke bijstand.’ Ofschoon hij niet meer twijfelen kan
aan Savelberg's eerlijke bedoelingen, toch meent hij van de nieuwe Congregatie
schade te moeten verwachten voor de Franciscanessen, want voor het doel, dat de
nieuwe nastreeft, is de arbeid dezer Zusters voldoende. Haar klooster - naar men hem
verhaalde - is nu zozeer in zijn bestaan bedreigd, ‘dat de Overste haar Zusters uit
Heerlen zou terugroepen, indien zij zonder grote schade haar huis aldaar voor iets
anders gebruiken kon.’ In deze omstandigheden heeft hij daarom tegenover een pas
ontstane en schijnbaar zo weinig levensvatbare de partij gekozen voor de reeds
bestaande Congregatie, die door de Kerk goedgekeurd, een zeer goede geest heeft
en zegenrijk werkzaam is. ‘Dit bracht er mij ook toe, zo vervolgt hij, mijne hand van
uwe zaak terug te trekken, te meer daar het voortbestaan en de ontwikkeling ervan,
van mijne bemoeiing niet afhankelijk is.’
Deze brief is waarlijk geen logisch betoog: er loopt een kromme lijn tussen inzet
en einde, tussen de goddelijke beschikking, het vertrouwen op de goddelijke bijstand,
en de ontvluchting. Het besluit, door dezen prelaat genomen, wekt het vermoeden
op, dat hij in deze aangelegenheid de veiligheid verkoos boven het althans voorlopig
nog onzekere, het rustig
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bestaande boven het wagende wordende. Hadden hem zijn eigen mislukkingen wat
men noemt practisch gemaakt?
Zo ontviel aan Savelberg een allerbelangrijkst promotor, maar het smartelijkste
voor dezen argeloze was, verdacht te worden van listigheid, niet alleen volkomen in
strijd met zijn eerlijk, nobel karakter, maar tevens met zijn hart, dat immers vervuld
was met diepe verering juist voor de Congregatie, wier onderkruiper hij valselijk
genoemd werd.
Het was in die dagen, dat hij meermalen in blijde verwondering geraakte over de
zekerheid, die hij bezat, om niet te moeten afzien van wat hij zich had voorgenomen.
Want hoe weinig vorderde zijn onderneming. Zo weinig kans van slagen bood deze
geringe aanvang, dat bij de meesten van zijn vrienden het opgeven van zijn plan hem
veel meer eer dan oneer zou verschaffen. Hoe eenzaam werd het om hem heen, hoe
traag en duister was zijn geest, wanneer hij gaande op straat of staande voor zijn
werk-bureau, het juiste antwoord zocht voor het statuut, waarop zo lang, zo lang al
zijn eerste volgelingen wachtten! En toch, bij deze vrijwel volstrekte afwezigheid
van enig natuurlijk motief voelde hij in deze eenzaamheid, in deze onmacht, zich
niet onveilig. Wat kon hij anders dan blij verwonderd zijn over deze zekerheid? Was
zij geen teken, dat God hem voortdreef en dat hij Gods beschikking volvoerde in het
werk, dat hij had ondernomen?
Met hulp en onder drang van Pater Oomen, die sinds Mei 1872 weer in Wittem was,
kwam hij in datzelfde jaar dan eindelijk tot de redactie van de gevraagde statuten.
Toch bereikte hij niet meer dan een schets, die, later uitgewerkt, de plechtige naam
van voorlopige Constituties pas zou dragen
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in 1876, en zes jaar daarna definitief als Constituties bisschoppelijk zou worden
goedgekeurd. In haar geringe omvang kon zij dan ook in één dag door zijn Rolducsen
vriend Professor Menten in het latijn vertaald worden, in haar geheel ook voorgelezen
worden bij het bisschoppelijk bezoek te Heerlen op de pastorie. In haar waarlijk
franciscaanse, karige en eenvoudige vorm zou zij misschien de gratie van een
Kerkvorst, aan officiële formule gewend en gehecht, niet hebben verkregen. Zij
verwierf haar wel van dézen bisschop, die in stijl met het voorgelezene, antwoordde:
‘Dat zal wel gaan’.
De datum der inkleding kon nu met zekerheid worden vastgesteld op 21 Juni, een
dag, hem om verschillende redenen bizonder dierbaar, als blijkt uit zijn gedenkboek.
‘Het gezegende zevental’ werd op zijn aanvraag opnieuw in onderzoek genomen
door Pater Oomen, een voorzichtigheidsmaatregel, die nog een pijnlijke beslissing
tot gevolg had. Want het gezegende zevental werd tot een gezegend zestal herleid.
De postulante, door Pater Oomen tevoren zelf aangeworven en door den Stichter als
overste aangewezen, werd ongeschikt bevonden.
‘In het jaar onzes Heeren 1872, de 21ste Juni, het feest van den H. Aloysius (tevens
het feest van het Goddelijk Hart van Jezus), op dien gedenkwaardigen dag, waarop
Zijne Heiligheid, de roemrijk regeerende Paus Pius IX het zilveren Jubilé zijner
Kroning tot opperhoofd der Kerk vierde, den dag tevens, waarop hij, tot treffend
aandenken aan zijn intrede vóór vijftig jaren in de 3de Orde des H. Franciscus, voor
alle in de wereld levende leden dier Orde, de Generale Absolutie met Pauselijken
zegen voor altijd verleende, ontvingen de eerste zes Tertiarissen, wier vroom
genootschap onze Hoogwaardigste Kerkvoogd Joannes Augustinus Pare-
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dis, Bisschop van Roermond, tot een kloosterlijke Congregatie gewaardigde te
verheffen onder den naam van: Kleine Pius-Zusters van het Allerheiligst Hart van
Jezus, het bruine habijt uit de hand van den daartoe gevolmachtigden geestelijken
Bestuurder, den Eerw. Heer Kapelaan Peter Joseph Savelberg, alhier te Heerlen in
de Kapel van het St. Josephsgesticht.’
De vrome plechtige stijl van deze aantekening bewijst de diepe zin, die dit
kloosterlijk feest voor hem bevatte. Het fundament van zijn geestelijk genootschap
was nu gelegd. Hij zelf genoot een ogenblik de rust van een eerste halte op een tocht,
die ver en moeilijk scheen.
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Een eerzuchtig kloosterbroeder.
‘Reeds van de aanvang af’, zo vermeldt een van Savelbergs latere aantekeningen,
was het zijn bedoeling geweest, om naast een Zuster-Congregatie een vereniging te
stichten voor Broeders. Zij zouden dezelfde Derde-Orde-regel volgen en zich belasten
met de verpleging der mannen en met de opvoeding der oudere weesjongens.
Zelfs aan den vorsenden Pater Mosmans gelukte het niet met zekerheid de
stichtingsdatum dezer tweede Congregatie te bepalen. Was het de 1ste November
1874?
In meerdere opzichten trouwens is het een duister begin, en de eerste bestaansjaren
van deze mannelijke afdeling overdenkende, lijkt het mij niet overmoedig te besluiten,
dat deze tweede taak, aanvaard vanuit eenzelfde heilige onrust als de eerste, nochtans
met een wat minder vaste, organiserende wil werd uitgevoerd. Hoe kon het anders?
Het verzamelen van het gezegende zevental tot een erkende kloostergemeenschap
kostte reeds zoveel aan zorg en inspanning, terwijl het getal verpleegden intussen
steeds toenam. Daarbij - er is gevaar dit te vergeten - hij was nog altijd kapelaan, en
zelfs de eerste, in een niet geringe parochie, en hij verschoof deze allereerste van
zijn functies niet naar het tweede plan. In deze omstandigheden kon hij zeer moeilijk
wachten op een beproefd gezegend mannelijk zevental, begon dus maar te goeder
trouw, die echter haar rechtvaardiging vond in zijn barmhartige naastenliefde.
Zo wordt het verklaarbaar, hoe op het einde van 1875, dus een jaar na de
vermoedelijke oprichtingsdatum, slechts van drie eigenlijke leden sprake kan zijn.
Ook toen pas werd een dagorde vastgesteld en een meer kloosterlijke vorm aan het
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leven van dit vreemde groepje van mensen gegeven. Een inkleding, in plechtige stijl,
als een invloedrijk begin voor de kleine gemeenschap, wordt niet vermeld. Er wordt
niet aan gedacht, dat zij ook eten moet en ergens wonen moet, zodat de voeding
erbarmelijk is en de huisvesting krap en onzeker. Eerst wonen zij met hun verpleegden
‘aan de overkant’, in het gebouwtje, waar Savelberg zelf zijn onderdak gevonden
had bij de Franciscanessen. In 1874 verhuizen zij naar de Akerstraat en beginnen
daar, in een perceel gehuurd van een zekeren Snackers, zelfs een latijns schooltje,
waar, tussen deze verzameling oude mannen, weeskinderen en Broeders, Junk leeft,
een student, die als toekomstig priester der Congregatie, zijn latijn en zijn theologie
tracht te bemeesteren. In 1876 brengen zij hun armzalig inboedeltje weer over naar
het woninkje aan ‘de overkant’. Om plaats te hebben voor hun verpleegden, slapen
zij met vieren op één kamertje, dat drie deuren en geen enkel venster heeft. In 1878
eindelijk wordt hun habijt bepaald.
In zo'n toestand van onzekerheid kan het mogelijk worden, dat een persoon van
weinig gezond verstand en van onbeheerst gevoel kans ziet zijn minderwaardigheid
te ontvluchten, en er in slaagt zich een fictieve houding te geven van voornaamheid,
zodat hij overwicht krijgt op anderen.
Dit tijdelijk succes werd in het wel devoot maar aanvankelijk niet schrander
genootschap der Broeders bereikt door een zich noemenden Aurelius, een bekeerling
over wiens zonderlinge aanmatigende gedragingen, over wiens naam zelfs, de Stichter
in zijn aantekeningen, wellicht uit goedheid, zwijgt, maar van wien nog enige
compromitterende brieven in het archief der Congregatie zijn bewaard.
Gekleed op 2 November 1874 beschikte deze eerste novice
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over een onverklaarbare vrijheid van beweging, want op 23 November hield hij te
Aken over de nieuwe Congregatie een voordracht, die ging, zoals hij schrijft ‘wie
ein Schnürchen’, bezocht de volgende dag mgr. Laurent, die, natuurlijk op zijn
verzoek, ‘ons de Regel zal maken’, ontwikkelde vervolgens een uitgebreide
correspondentie om postulanten aan te werven, terwijl hij bij deze werkzaamheden
de indruk verwekte, dat hij, Aurelius, de stichter was. ‘Het is een zware en doornige
taak een Congregatie te stichten’ en hij vroeg gebed. Junk, de student, een van de
misleiden, schreef dan ook aan Savelberg: ‘Tot aan mijn bezoek ten Uwent hield ik
Broeder Aurelius voor den stichter der nieuwe orde. Naar zijne brieven te oordeelen
had hij reeds eenige Zusters in zijne orde aangenomen, evenzoo eenige Broeders,
wier intrede tamelijk zeker was.’
De onrustige activiteit van dezen man, levende in een ziekelijke fictie van zedelijke
belangrijkheid, moest op ieder, die over wat mensenkennis beschikte, een bedenkelijke
indruk maken. De drukke correspondentie, die hij voor ‘zijne’ stichting voerde, heeft
dan ook niet kunnen voorkomen, dat zijn genootschap in April van 1875 uit twee
leden bestond: hij zelf en een zekere Broeder Bernardus. In toog hield deze in de
limburgse dorpen collectes voor de Zusters. Hij bezat meer aanleg voor een kluis
dan voor een klooster en werd daarom in het communiteits-leven later niet
opgenomen.
Het was in die tijd, dat de Stichter optrad tegen den pseudostichter. Hij onderwierp
hem aan een beproeving, van aard dezelfde als waarmede hij zijn eerste vrouwelijke
volgelingen in kloostergeest en in gehoorzaamheid getraind had. Want hij stelde hem
onder het bestuur van een blind verpleegde, Jozef Didden, een gewezen metselaar.
Aurelius zei
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tot Jozef: ‘Nu zult gij besturen en ik het goede voorbeeld geven.’ De beproeving
bleek in de practijk te zwaar voor dezen libertijn. Want toen de blinde Jozef inderdaad
bestuurde en zijn onderdaan last gaf bij een zieke te waken, toonde Aurelius, deze
man van het goede voorbeeld, duidelijk zijn misnoegdheid. Meer en meer voelende,
dat aan zijn fantastische strevingen naar aanzien een einde gemaakt was, verliet hij
de Congregatie, zodat op 14 April van datzelfde jaar 1875 Junk schreef aan Savelberg:
‘Broeder Aurelius, die een steunpilaar zijn moest of zelfs Stichter, zoals hij zich
tegenover mij noemde.... is een slachtoffer van zijn eerzucht geworden.’ Vermeld
wordt, dat hij later tot priester gewijd werd in Amerika.
Maar wie kan het aan buitenstaanders kwalijk nemen, dat zij, dit verloop van zaken
kennende en zich herinnerende de geruchtmakende propaganda van dezen vluchteling,
het bedrijf van den Heerlensen kapelaan in het huis van Snackers meewarig bekeken
en zeiden: ‘Daar komt niets van terecht.’
Onder die buitenstaanders was zijn eigen neef, zijn eigen pastoor en deken Frans
Savelberg. ‘Eduard, zo zei hij, blijf er niet, het geeft toch niets. Blijf koster bij mij,
ik zal je een goed loon geven en elk jaar een zwart pak.’ Die Eduard was Broeder
Aloysius, de toekomstige leider van het vermaarde Heerlense Kneipp-instituut, in
deze tijd een van de nog weinige overgeblevenen der kloosterlijke oude garde.
‘Het geeft toch niets’ kan een verschrikkelijk woord zijn, wanneer een man van
gezag en ervaring, in ernst en niet uit kwaadwilligheid of bittere luim het uitspreekt
over een onderneming, die eerlijk bedoeld is. Verschrikkelijker is het, als
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de ondernemer het zelf aan zich zelf bekennen moet. Het is niet zeker, of deze pastoor
dit woord ook tot zijn kapelaan gezegd heeft. Het is zelfs onwaarschijnlijk: de
tegenwoordigheid van den betrokkene maakt ons gewoonlijk voorzichtiger in het
spreken dan zijn afwezigheid, wat niet altijd kiesheid is, noch is het noodzakelijk in
ons voordeel of in zijn voordeel.
Wel is het zeker, dat de betrokkene in ons geval wist, dat ‘men’ zo dacht. En
daarom kon dit verschrikkelijk woord gemakkelijk de inhoud worden van een
zelfbekentenis en aldus de verschrikkelijker uitwerking verkrijgen, die de
moedeloosheid heeft, als zij beaamd wordt door den moedeloze.
Ik zou den mens in Jozef Savelberg moeten vergeten om te kunnen beweren, dat
deze zelfbekentenis, al bleef zij dan ook bepaald tot een ogenblik, door hem nooit
uitgesproken werd. Het uiterst moeizaam begin van zijn kloosterlijke ondernemingen
maakt de veronderstelling van zo'n sereniteit onmogelijk. Deze onbewogenheid des
gemoeds zou den voortreffelijken christen, die hij is, verlagen tot den stoicijn of tot
den naïeveling. De moed van den christen wordt bevochten op moedeloosheid: de
moed van den stoïcijn is gedresseerde ongevoeligheid, de moed van den naïveling
komt voort uit slecht ontwikkelde observatie-zin. Naar uiterlijk overeenkomend,
verschillen zij naar innerlijk in de hoogste mate: de eerste heeft zijn innerlijk
gecultiveerd, de tweede verloren, de derde heeft er nooit een gehad.
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De teleurstellingen van een orde-stichter.
Er werd eens gewaarschuwd, om een orde-stichter niet voor te stellen als iemand,
die met uitgewerkte plannen van goddelijke inspiratie in zijn portefeuille zijn arbeid
aanvangt en ten uitvoer brengt, geheel in overeenstemming met het ontworpen
schema.1)
Het is een voortgestuwde bij goddelijk instinct, maar in bezit gebleven van zijn
menselijke functies en aangewezen op eigen inzicht en wil om het doel te specificeren,
de richting te bepalen, de geschikte tijd te kiezen en het deugdelijk middel misschien
na veel proberen te onderscheiden van het ondeugdelijk. Het goddelijke, dat hem
overschaduwt, is een lichtende wolk, lichtend maar als wolk toch duister.
Ik wil niet beweren, dat deze toestand, althans in zijn innerlijke waarneembaarheid,
zeldzaam is. Menig wijsgerig, wetenschappelijk of artistiek ondernemer ervaart zich
zelf heengestuwd naar een ideaal, waarvan hij de inhoud met geen mogelijkheid
aanvankelijk zou kunnen preciseren, en dat krachtens dezelfde wet van proberen en
mankeren zijn markante omlijning en verbizondering ontvangt.
In het geval van een orde-stichter echter veroorzaakt deze toestand schrijnende
teleurstellingen. Hij toch avonturiert met mensen. En te ontdekken, dat er met een
mens een vergissing begaan is, en te ontdekken, dat een mens teleurstelt, is uiteraard
pijnlijker dan de weerbarstigheid van de materie te ondervinden, of de
ontoereikbaarheid van een hypothese, of de onoplosbaarheid van een natuurprobleem.
De bittere smaak dezer teleurstellingen heeft Jozef Savel-

1) Prof. Geurts: Naar aanleiding van een Biografie: De Tijd 15 Oct. 1909.
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berg herhaalde malen in zijn leven geproefd. Hij vergiste zich in den Prelaat Laurent,
die hem wel niet de vriendschap, maar toch de medewerking opzegde. Hij vergiste
zich in Martha, de tweede overste van zijn Zuster-congregatie, zozeer zelfs, dat zij,
gedispenseerd van haar tijdelijke geloften, in 1874 uittrad. Het jaar daarop ontdekte
hij de zonderlinge manieren van Aurelius, een actief en schrander man, in wien hij
den eersten Overste zag van zijn Broeder-congregatie. En nadat hij in 1886 na lang
wachten en trachten de Regel voor een priester-afdeling in de Broeder-congregatie
bisschoppelijk goedgekeurd kreeg, ontvielen hem vervolgens de twee enigste
candidaten Junk en Schmitz, zodat het lievelingsplan van eigen priesters als rectoren
in zijn kloosters, niet uitvoerbaar bleek.
Er zou gemakkelijk nog meer materiaal aan feiten kunnen verzameld worden, dat,
uitgewerkt, bewijst, hoezeer de bitterste teleurstellingen dezen Stichter niet zijn
gespaard gebleven. Ik wil mij echter bepalen tot een nadere beschrijving van het
verlies dezer twee laatste mannen: Junk en Schmitz.
Want er zijn geen voorvallen in het leven van Jozef Savelberg, die hem sterker
hebben ontroerd, en zijn reacties gedurende en na deze twee gebeurtenissen zijn
bizonder geschikt om inzicht te geven in de karateristiek van dezen stillen doorzetter.,
Het oorspronkelijk plan van Johan Junk was om missionaris te worden in Amerika.
Toen hij, reeds 33 jaar oud, zich aanmeldde in 1878 bij kapelaan Savelberg, had hij,
zoals de Stichter aantekende, ‘te Leuven zijn gymnasiale studies tot aan de Latijnse
Secunda’ afgemaakt: een laat-geroepene dus. In 1878 werd hij met Pinksteren priester
gewijd, na in het
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Latijn en de godsdienstleer zich te hebben bekwaamd en in de moraaltheologie het
strikt nodige te hebben aangeleerd. Hier moet wel even worden opgemerkt, dat Mgr.
Laurent gevraagd werd deze wijding te verrichten, maar dat persoonlijke verhindering
hem niet toeliet op deze uitnodiging, waarvoor hij zeer dankbaar was, in te gaan.
Wat bewoog dezen Junk om als priester in het St. Jozefsgesticht van Savelberg
werkzaam te willen zijn? Had Aurelius, met wien hij correspondeerde, hem daartoe
aangezet?
De haastige voorbereiding van dezen priestercandidaat geschiedde in wel
ongunstige omstandigheden: in een uiterste armoede en in een uiterst ongerieflijke
omgeving, eerst van het propvol huurhuis van Snackers, daarna van het nog enger
‘woninkje aan den overkant’, terwijl bovendien nog aan dezen vereenzaamden
seminarist het toezicht werd opgedragen over de onvaste groep van sukkelende oude
mannen, verwaarloosde weesjongens en nog ongevormde religieuzen.
Tot het voorbeeldig en dienstvaardig gedrag van dezen zwaar belaste en weinig
gesteunde, tot zijn zo zwaar beproefd geloof in de toekomst van het instituut, aan
hetwelk hij zich had verbonden, zal de genegenheid, de rustige vroomheid van
Savelberg, zijn rector, leraar en leidsman, in niet geringe mate hebben bijgedragen.
De gunst te genieten van een zuiver en godsdienstig mens, maakt ieder gelukkig en
daardoor reeds beter.
Nadat hij priester gewijd was, kwamen er voor Junk geen gemakkelijker dragen.
Want in Juli 1879 werd hij als rector aangesteld over het toen pas gestichte klooster
te Heel, dat in dezelfde Savelbergse stijl van nooddruft als de twee moederhuizen te
Heerlen, zich heeft ontwikkeld tot de bloei, die het nu heeft bereikt.
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Met twee Broeders trok hij er te voet naar toe, een boterham op zak, maar geen geld,
zodat de oude Heidens, pastoor van Heel, bij hun aankomst niet zonder humor
opmerkte: ‘als men zo kloosters sticht, kan ik het ook’, waarbij hij zichzelf beslist
overschatte.
Na een week gingen er de drie eerste Zusters heen. Zij mochten tenminste van
Sittard tot Roermond met de trein. Maar van Heerlen af ging ook hun tocht te voet,
met als gevolg een man, die op een kruiwagen de bagage vervoerde. Bij Wijnandsrade
weigerde de kruier dienst, zodat de vrouwen zelf, ruim drie uur lang, de pakken en
koffers moesten dragen.
De ontvangst de volgende dag aan de poort van het Heelse kasteel, een leeg en
vochtig gebouw vol ratten, was niet aanmoedigend. ‘Zusters, wat doet gij hier? Wij
hebben niets en wij kunnen niets aanbieden!’ Dat ondervond ook de Stichter, toen
hij bij het eerste bezoek zijn conferentie gaf aan een tafel, bestaande uit enige planken
op een ton. ‘Wij waren arm, verklaarde later een van die eerste kasteelbewoonsters,
maar ook wij waren gelukkig en de mensen waren goed en wij hadden eenden in de
vijver.’ Franciscus zou het niet anders gezegd hebben.
Junk was gedurende verschillende jaren een voorbeeldig rector van dit dubbel klooster
en van deze dubbele verpleeginrichting. Het vele werk echter, dagelijks opnieuw
verricht met nauwkeurigheid en met uiterst weinig ontspannende variatie, vroeg op
de duur te veel van zijn kracht: hij overwerkte zich en kreeg vallende ziekte. Het
werd hem nu toegestaan vacantie te nemen, met nadrukkelijke opdracht volkomen
rust te houden, zodat hij, als hij ergens logeerde, daar
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niet mocht assisteren zonder voorafgaand overleg met zijn rector Savelberg. Had
Junk deze opdracht niet verstaan? Enige maanden na zijn vertrek berichtte hij, dat
hij sinds veertien dagen kapelaan was te Sallach bij Regensburg. En van toen af
ontstond er tussen deze twee priesters een verhouding, voor beiden even pijnlijk,
voor beiden ook haar oorzaak vindend in een misverstand. Savelberg, de man van
kloosterlijke tucht, de vurige handhaver van geest en regel, ziet in deze
kapelaansfunctie een zware ongehoorzaamheid, en ontzegt den schuldige het verblijf
in de Congregatie. Junk is overtuigd van zijn onschuld, kan zich van een verbod niets
herinneren, en is trouwens door geen gelofte van gehoorzaamheid gebonden. Het
ergste is, dat hij de wegzending verklaart als een bewijs, dat men in Heerlen hem
kwijt wil zijn. ‘Als men zich van mij wilde ontdoen, dan had men zulks op een minder
beledigende wijze kunnen bereiken.’
De genegenheid van dezen man voor het instituut, waaruit hij was weggezonden,
is treffend. Zij getuigt van een zeldzame sterkte, omdat zij, hoe zwaar beproefd ook,
toch inspireren bleef tot betuigingen van aanhankelijkheid zonder de minste rancune.
‘Eén bede, als ik geen lid der Congregatie meer ben, laat mij dan toch mij zelven als
haar vriend mogen beschouwen. Mag ik niet meer mij persoonlijk van de welvaart
der Congregatie overtuigen, laat het mij dan toch vergund zijn, in voortdurende
briefwisseling met haar te blijven.’
Maar treffend is ook de beginselvastheid van den Stichter, die om geen vriendschap
noch voortreffelijke staat van dienst het gezag en de tucht van zijn jong instituut in
gevaar wil gebracht zien door een vergrijp van den verdienstelijken vriend tegen het
gezag en de tucht: - die ondanks het heftig
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verweer van zijn hart tegen zijn geest, van zijn goedheid tegen zijn plichtsbesef,
beslist voor immer tot een verlies van dezen vriend, en zonder aarzeling het zwaar
verdriet om dit verlies aanvaardt om aan het verwijt van een compromis met regel
en plicht te ontkomen.
Toen na verloop van tijd dit misverstand zich oploste, en de goede trouw van Junk
klaarblijkelijk werd, heeft Savelberg herhaaldelijk getracht hem terug te winnen,
dien hij zo jammerlijk verloren had. Want zozeer vereerde hij dezen enigsten en
eersten priester in zijn instituut, zijn leerling en vertrouweling, dat hij zijn tweevoudige
Congregatie aan niemand veiliger meende te kunnen toevertrouwen in de toekomst
dan aan Funk, als zijn opvolger. Maar ook nu ondervond hij de teleurstelling: Funk
weigerde zowel de bestuursfunctie als de terugkomst: niet omdat zijn genegenheid
jegens den Stichter en de stichting verminderd was, maar omdat hij opzag tegen een
kloosterlijk gemeenschapsleven, waaraan hij ontwend was geraakt, tegen de
verantwoordelijkheid, die hij, lichamelijk en geestelijk vermoeid, niet meer aandurfde.
‘In mijne dromen, zo schreef hij December 1901, ben ik in Heerlen. Hoe vaak heb
ik de stap, Heerlen verlaten te hebben, betreurd; maar het is moeilijk de worp
ongedaan te maken. Als ik U bij mijn bezoek goed begreep zou ik eenmaal als
bestuurder en leidsman, zo al niet der gehele Congregatie, dan toch van een gedeelte,
dienst kunnen bewijzen. Maar juist de gedachte, dat men mij dit zal opdringen,
weerhoudt mij naar Heerlen terug te keren.’
Geheel anders verliep het conflict met den tweeden candidaat van zijn priesterafdeling:
Leonard Schmitz van Heer-
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len. Hij was uit de Congregatie der Broeders van Maastricht gegaan, en in Augustus
1884 op aanbeveling van Mgr. Paredis door Savelberg aangenomen om voor priester
te worden opgeleid. Door Mgr. Boermans gewijd, werd hij door den Stichter
aangesteld als rector te Waubach in het pas opgerichte klooster: als oud-onderwijzer
zou hij dan tevens les geven aan de lagere zusterschool.
Hij was gewijd, zonder jurisdictie voor preken en biechthoren: een reserve, die
haar verklaring zou kunnen vinden in de aard van zijn theologische voorbereiding.
Want hij was opgeleid buiten het Seminarie, zodat hij meer te goeder trouw dan met
wetenschappelijke nauwkeurigheid gestudeerd had.
Schmitz gaf aan deze reserve in de praktijk een milder uitleg dan aan Savelberg
geoorloofd scheen, zodat hij in Januari 1891 van den Stichter een aanmerking ontving
over de preekvorm van zijn catechismuslessen: ‘Geloof mij, waarde vriend, de eenige
weg, die tot het heil geleidt, is de weg van eenvoudige onderwerping aan het wettig
gezag; en alle bemoeiingen, die buiten dien weg geschieden, al zijn ze op zich zelve
nog zoo loffelijk, loopen op bederf uit, vooral bij priesters en kloosterlingen.’
Behalve de lagere School verzorgden de Heerlense Zusters te Waubach tevens de
bewaar- en naaischool en de wijkverpleging. Deze drie laatste werkzaamheden hadden
zij overgenomen van de Duitse Franciscanessen. Tot goed beheer van deze scholen
en zieke-zorg had Erens, de pastoor van Waubach, een zedelijk lichaam gesticht,
met koninklijk goedgekeurde statuten. Leden van dit zedelijk lichaam waren Rector
Savelberg, tevens voorzitter, Schmitz en twee Zusters terwijl Waubach
vertegenwoordigd werd door den pastoor, den kapelaan, en een zekere mevrouw
Beckers.
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De lagere school was door Savelberg opgericht, niet contractueel daartoe verplicht.
Als tegenprestatie had de pastoor voor een nieuw zusterklooster gezorgd.
In zijn laatste levensdagen - hij stierf in Mei 1890 - scheen Erens het contract met
Heerlen niet helder bewust geweest te zijn. Want hij verklaarde in zijn laatste
beschikking, dat hij het nieuwe huis wilde bestemd zien als opleiding voor
missie-zusters. Weigerde Savelberg, dan ging het over aan de Paters Franciscanen
van Bleyerheide. Stemde hij toe, dan kon hij over het huis beschikken, alleen wanneer
een nieuw lid, aangewezen door den pastoor der parochie, werd toegevoegd aan het
zedelijk lichaam.
In deze eigenmachtige bepalingen, geheel strijdig bovendien met de statuten, kon
Savelberg onmogelijk berusten, zodat er gedurende zeven jaren een zeer onaangename
verhouding bestond tusschen Waubach en Heerlen, waaronder de vredelievende
Stichter ten zeerste geleden heeft. Temeer, omdat hij al spoedig moest ondervinden,
dat Schmitz hem ontrouw werd. Met het toegevoegde zevende lid kreeg Waubach
aldus de meerderheid met vier stemmen tegenover Heerlen met drie, waarvan zeer
listig geprofiteerd werd om Schmitz tot voorzitter te benoemen. Waarlijk, het gedrag
van dezen man werd een zware teleurstelling.
Savelberg bezat het geduld, om zeven jaren lang te onderhandelen, waarbij hij
telkens verplicht was te reageren tegen een van zijn eigen onderdanen. En het
merkwaardige was, dat niemand van zijn tegenpartij zich ooit gegriefd voelde door
de wijze, waarop hij zijn zaak verdedigde. Inderdaad, zijn zaak verdedigde hij, niet
zichzelf. Zo voorkwam hij, tot de opheffing van het klooster te besluiten uit
persoonlijke motieven, en verzekerde hij zich, te han-

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

85
delen naar Gods wil, die hij in zijn ootmoedige gehoorzaamheid vernam in het
eind-oordeel, dat hij in dit geschil den Bisschop had overgelaten. Het werd hem de
19e Januari 1894 door Dr. Mannens schriftelijk meegedeeld. ‘Ik kan niet anders dan
U, Zeereerwaarde, met uw besluit feliciteeren. Ik betreur echter, dat men U op zulke
wijze, zooals gij mij geschreven hebt, behandeld heeft en dat men U op die manier
gedwongen heeft dat besluit te nemen. Ook heeft het mij niet minder dan U
verwonderd, dat men eenparig den Eerwaarden Heer Schmitz tot president der
Vereeniging van Waubach gekozen heeft.’
Zijn zaak verdedigde hij, onder welk verdord woord in dit geval niet enkel verstaan
moet worden de vestiging van zijn Zusters in Wanbach, maar ook het kloosterlijk
ideaal, dat hij tot taak van God verkregen had te verwerkelijken en dat hij hier door
gezagsmiskenning in het hart getroffen zag. Zo ontaardde het geduld, waarvan hij
zo bewonderenswaardig blijk gaf, niet tot lafheid en beginselloze toegevendheid, en
zo ontstond een van de schoonste documenten in het archief, dat hij naliet: zijn laatste
woord tot den ontrouwen Leonard Schmitz: ‘Tot op den avond van 16 Juli heb ik U
nog altijd beschouwd als een lid onzer Congregatie, wier herderlijke zorg mij op
rechtmatige wijze is toevertrouwd. In deze hoedanigheid heb ik U eene berisping
moeten geven en ik heb dit op eene zeer gematigde wijze gedaan. U weet, welk
antwoord U mij daarop gegeven heeft. Nu moet U wel weten, dat ik mijn persoon
door iedereen met de voeten laat vertrappen, ik verdien niet anders, maar niet zoo
mijn wettig gezag, dat mij verleend is tot opbouwing, niet tot vernietiging. Dit gezag
moet en wil ik, zoolang het op mijn zwakke schouders rust, door mijn onderhoorigen
erkend en geëer-
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biedigd weten; en hiertegen kan geene som hoe groot ook, geene stichting of huis,
ook niet het vooruitzicht der droevige gevolgen, die U treffen zouden, in de balans
gesteld worden. Hier mocht ik U aan het woord des Apostels herinneren:
“Gehoorzaamt uwen Oversten en weest hun onderdanig; want zij waken, als zullende
rekenschap geven van uwe zielen; zorgt dat zij dit met vreugde doen en niet al
zuchtende; want dat zou u niet voordeelig zijn.” (Hebr 13, 17). Neen, waarlijk niet.
Indien gij mijne woorden ter harte neemt en uw gedrag daarnaar inricht, dan zal ik
over het gehele verleden een sluier trekken en U zal in mij een vaderlijken vriend
vinden. Zo niet, dan weet ik niet, wat U voor tijd en eeuwigheid te wachten staat.’
Dit document is onmisbaar voor de zuivere beoordeling van Savelberg's
persoonlijkheid. Want het markeert in haar weer eens het sterke, het
onvoorwaardelijke, het decisieve, dat uiteraard in dezen man van onverstoord kalm
humeur, van biddende bezonnenheid en innige barmhartigheid afwezig schijnt en
dat nochtans in werkelijkheid de noodzakelijke aanvulling geweest is van het
zogenaamd vrouwelijk element in zijn karakter. Aldus aangevuld werd dit een waarlijk
christelijk karakter, in zover het overeenkomst verkreeg met die onbeschrijfbare
morele synthese van zachtheid en strengheid, van liefde en haat, die in Jezus was.
‘de Leeuw van Juda en het Lam Gods’.
Maar nog een andere betekenis bezit dit document. Geinspireerd als deze brief
werd door eerbied voor een der hoogste onmisbare waarden, waardoor de strevingen
van een kloostergemeenschap moeten bepaald worden: gezag en gehoorzaamheid kan de lectuur van dit onvervaard proza niet genoeg worden aanbevolen aan de niet
zeldzame gezag-
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voerders, die, het geheim der waarachtige liefde niet kennende, de weldaad van
tuchtbevel en juiste strengheid onthouden aan hun onderdanen. Deze man Gods heeft
het gebiedende woord niet verzwegen, al voorzag hij, dat hij er kostbare plannen
mee vernietigde: zij echter verzwijgen het reeds, omdat zij een kortstondige
misnoegdheid voorzien, het verlies van een glimlach of van een nog mindere
kloosterlijke futiliteit. Zo werd hij het vurig, verderfwerend zout van zijn
gemeenschap: zij zijn het smakeloos gewordene voor hun gemeenschap, en om hen
heen is de langzame geestelijke verkwijning, het noch kwaad noch goed zijnde; het
vervelende niets betekenende.
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De gouden tijd.
De waarde-oordelen van een man Gods zijn zeer oorspronkelijk. Ze zijn waarlijk
afgeleid van de oorsprong: van God, Die alles schiep, laat bestaan en gebeuren: en
van de ziel, tot wier dienst van God alles geschapen is, voortbestaat en gebeurt.
Ze zijn zeer oorspronkelijk ook in de zin van zeldzaam. Want er zijn maar weinigen
zo wijs deze schattingen te verrichten: er zijn er nog minder zo absoluut en roekeloos,
zich van deze schattingen te bedienen als van een practische, altijd geldende,
beslissende wetenschap.
Tot deze kleine minderheid behoorde Jozef Savelberg. Vandaar, dat hij in menig
geval voor de meerderheid zich gedroeg als een godvruchtig dromer, als een te goeder
trouw onvoorzichtige, die speculeerde op het goed geluk, en wiens inzichten, o ja
nobel en eigenlijk ook juist, slecht bruikbaar waren in de practijk en de correctie
behoefden van het vermaarde nuchter verstand der meerderheid.
Zijn oorspronkelijkheid van waardéring viel mij bizonder op, toen ik, al lezend in
de proces-stukken van zijn zaligverklaring, het korte tweegesprek vond opgetekend
tussen hem en een van zijn eerste volgelingen: Broeder Ludovicus. Deze zei met
volkomen geoorloofde voldoening: ‘'t Is tegenwoordig toch een heel verschil met
vroeger, toen wij, met verlof van de eigenaars, de rapen en wortelen moesten gaan
halen, die op het veld waren achtergebleven.’ Hij antwoordde, stil voor zich uit en
als bedroefd om een verloren geluk: ‘Ja, maar dàt was toch wel de góuden tijd.’
In die gouden tijd dan werd er kou en honger geleden. In
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de dompige vertrekjes, waarin zij samenleefden, die eerste volgelingen, moest terwille
van de verpleegden, op alles bezuinigd worden. De uitgaven, tot de noodzakelijkste
beperkt, geschiedden uit toevallige giften van een klein aantal weldoeners. En het
overige deel van het karig bedrijfskapitaaltje bestond uit gebedeld geld, moeizaam
van huis tot huis bijeengebracht op hun tochten, die zoveel mogelijk te voet werden
afgelegd. Bij vreemden, zo was het voorschrift, mocht dan niets worden gebruikt:
er werd geheel de dag geteerd op enkele boterhammen en een flesje koffie uit Heerlen
meegenomen, en de voetreis voor de Zusters ging niet zelden op één dag naar Wittem,
Mechelen, Epen en terug.
In het klooster stonden zij des winters en des zomers om vier uur op en tegen
negen uur begon het avondgebed. Ondanks het zware verpleegwerk met bijna geen
aflossing wegens het weinig personeel was het eten schraal. In het begin kwam er
alleen Zondags een stukje vlees op tafel en Vrijdags was er 's morgens droog brood
en geen boterham. Het geleek doorlopend vastendag te zijn. ‘En wij werkten hard,
en zijn er helemaal niet van gestorven’, vertelde Zuster Solana. En Zuster Pia zei:
‘Wij zongen en lachten als kinderen,’
Bij de Broeders was het nog erger. Het middagmaaltje, klaar gemaakt in de keuken
van de Zusters, kwam gewoonlijk koud aan. ‘Wij kregen nooit vlees in Heerlen,’
vertelde Broeder Aloysius. ‘Een geheel jaar lang bestond ons middagmaal uit
ingemaakte raapstelen met water, zout, rijst en meel, doch zonder vet. Wij hadden
voor ons drieën maar één lepel, één vork, één mes. Ieder had een paardedeken van
drie Mark, één laken, een strookussen en een stroozak. Er was wel een
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kachel, maar twee jaar lang mochten wij niet stoken; totdat Funk het derde jaar zei,
dat aarde met water en zout een goede brandstof opleverde. Ik zocht wat hout bijeen
en de nieuwe brandstof werd er opgedaan. Het vuur hield zich wel, maar gaf geen
warmte. Toen ik, wijl ik last had van koude voeten, een deken méér vroeg, zeide de
Stichter: “Dan moet ge u maar harden.” Ik had soms zo'n honger, dat als ik op de
hoeve Chorusberg (een half uur van Heerlen) een brood als aalmoes ging halen, ik
niet kon nalaten er onderweg wat van af te plukken.’
Als in deze kloosterlijke eerstelingen de vraag opkwam - en hoe natuurlijk was
dat in die omstandigheden - of soms de een of andere, die na korte tijd was
weggelopen uit de ellende, eigenlijk niet wijs had gehandeld, werd deze twijfel
terstond verdreven als een verraad van hun roeping. In de nabijheid van dezen man
Gods had zo'n twijfel geen kans. Niemand verdroeg het in zich zelf, te menen, dat
deze te veel vroeg van hun geestelijke en lichamelijke energieën. Want terwijl hij
op harden en derven aandrong, was hij voor zwakken en zieken de uiterste mildheid
en bezorgdheid. De tucht, die hij streng handhaafde, werd rationeel door de
uitzondering, die hij niet noodgedwongen en zuur, maar hartelijk toestond, als zij
nodig bleek. Daarbij, hij kreeg zijn volle deel aan deze nooddruft, en werd hem dit
geweigerd, uit eerbied, uit genegenheid of kinderlijke bezorgdheid, dan nàm hij het,
en schafte zich zelf dit hemels recht. De armoe, die hij met zoveel vurigheid aanprees,
als van de grootste waarde voor hun persoonlijk leven en voor zijn stichting, was
voor deze mannen en vrouwen geen noodzaak, opgedrongen door de omstandigheden,
en goedgepraat door een godvruchtig Stre-
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ber om zijn gebrek aan zakelijkheid te verbloemen. Zij ondervonden de waarheid
van deze lofprijzing in hun eigen zielsgeluk, in een hun tot nog toe onbekende
verhoging van geesten lichaamskracht, in de rustige opgewektheid waarmede hij zelf
al deze dervingen verdroeg, in de zekerheid ook, waarmede hij sprak over de toekomst
van zijn Congregaties.
Dit sprookje van franciscaanse penitentie en blijgezindheid kon niet lang duren. Het
was berekend op een élite, die in voortdurend nauw contact met haar meester, de
heilzame suggestie van zijn woord en voorbeeld dagelijks kon ondervinden. Nadat
het getal van zijn volgelingen zich had uitgebreid en de kern een groep werd, ontstond
noodzakelijk een uitgewerkte regel, die ook aan mensen van minder élan dan het
oorspronkelijke, een gemeenschappelijk evangelisch leven moest waarborgen en die
gerust stelde, wanneer een humaner methode tot zelfvervolmaking voor groep of
enkeling te verkiezen was boven de streng doorgevoerde ascetische van Savelberg.
Trouwens het charitatieve werk zelf, dat beide Congregaties zich hadden tot doel
gesteld, eiste toen het zich uitbreidde van dorp naar stad, een betere behuizing, een
milder tafel, en een financieel bestaan, dat meer zekerheid bood voor de toekomst
en voor kloostercandidaten de intrede niet maakte tot een waagstuk.
Maar dat dit sprookje van ontbering werkelijkheid is geweest in de aanvang, en
dat deze werkelijkheid toen niet werd betreurd, maar met heldhaftige blijdschap
aanvaard als een loutering, als een dagelijkse gelegenheid tot onbaatzuchtige liefde,
als een goddelijke gunst om in de kortste tijd te worden ingewijd in het geheim van
het waarachtig geluk,
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in het geheim van den naakten Jezus aan het kruis: wat is dat een zegen voor deze
Congregaties. Want in de herinnering aan deze waarlijk gouden tijd kunnen de
geslachten, die volgen op dit in zoveel moeilijkheden opgegroeide eerste geslacht
het kloosterlijk ideaal, zoals dat leefde in het hart van den Stichter en zoals ook zij
dat verwerkelijken willen, zuiver terugvinden. Zij kunnen het bedrog ontgaan, hun
bloei te bepalen naar de aanwas van hun instellingen en personeel, en de hemelse
wijsheid bezitten alleen dáár van welstand te spreken, waar de geest van het sprookje
voortleeft in de onthechtheid, eenvoud en liefde tot den armoedigen Bruidegom. Wat
het noviciaat is voor het religieus leven van den enkeling, dat is de ‘gouden tijd’ voor
Savelberg's Congregaties: een inzet te fors om in dezelfde kracht gehandhaafd te
kunnen worden, maar toch noodzakelijk voor het behoorlijk tempo en de juiste
richting in de toekomst. De practijk van het noviciaat mag overdreven geweest zijn,
de magister veel-eisend, misschien wel tè veel-eisend, maar de edele moed, waarmee
de inspannende practijk werd doorstaan en de strenge eis werd aanvaard, werkt later
op het onvermijdbaar moment van verkoeling, beschamend, uitdagend tot vurigheid,
en leerzaam ook, wanneer het er om gaat, de mate der moeite en de juistheid der
doelstelling in evenredigheid met aanleg en vermogen te kunnen vaststellen. ‘Het
was toen de gouden tijd.’

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

t.o. 93

Broeder Aloysius
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Broeder Aloysius.
Een van de nog weinigen, een van de merkwaardigsten, die overbleven uit deze
gouden tijd is Eduard Vrijens, de 85-jarige Broeder Aloysius te Heerlen. Dit prachtig
besteed leven, dat zich al weldoende nooit ontzag, en nog niet weet, wat rusten is,
zodat hij al weldoende zal sterven, staat zeer terecht onder de curatele van een bezorgd
Overste, die strenge instructies gaf aan den Broeder-portier.
Een vraag-gesprek met Aloysius is daarom een gunst: een hoge gunst, omdat een
man aan het woord komt, die een der zuiverste vertegenwoordigers genoemd moet
worden van Savelberg's geest en ascese.
Een vraag-gesprek met hem is tevens een onderneming, die een agenda overbodig
maakt. Veel rijker aan feiten verlaat men dezen ras-religieus der eerste ure niet: wel
echter rijker aan inzicht in het volstrekt persoonlijke van Savelberg, dat meer gevoeld
dan beschreven, meer ontleed dan samengevat kan worden, en dat voorgoed met
hem verdween om nog alleen in de herinnering der eerste volgelingen te blijven
voortbestaan.
Wanneer deze nagedachte in Aloysius wordt opgewekt, vergeet hij de vraag, die
er de aanleiding toe was. Hij komt opeens in het bezit van een geestelijke rijkdom,
die aan het oud, klein lichaam jeugd en gloed schenkt en die, terwijl hij verhalend
ervan uitdeelt, zich telkens vergroot. Ik kan nog geen tiende van al de vragen, waarop
ik antwoord wenste, behandeld krijgen. Ik zou ook trouwens dezen ouden man niet
willen storen in de argeloze reconstructie van een voor hem zo vol en zo belangrijk
verleden.
Ik bemerk in dezen prachtigen discipel bij zijn hardop
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nadenken over den meester geen moment van lyrische persoonsverheerlijking. Er
zijn gedragsmanieren in zijn geestelijken vader, die voor den zoon heldhaftige
beproevingen van kinderlijke trouw geweest zijn, en hij verzwijgt ze niet. Maar de
toon van zijn verhaal bewijst, dat hij ze doorstond, omdat hij aan de verheven
bedoeling nooit twijfelen kon. Er is daarom geen bitterheid in dit verhaal van
avonturen op de geestelijke tochten in het geleide van dezen soms zo kort en
onverwacht bevelenden kloosteroverste: er is wel veel humor.
De kleine grijsaard bekommert zich opvallend weinig over hetgeen geschreven is
of nog geschreven zal worden over zijn gewezen vereerden magister, zodat ik een
vrijheid bezit als zelden bij een schets over een levende mogelijk is. Dit gebrek aan
belangstelling is bij hem geen seniel verschijnsel. Wel echter bewijst het zijn
volkomen heerlijke zekerheid helder te weten, wat aan de persoonlijkheid van zijn
Stichter essentieel is, en dat dit essentiële overtuigend pleit voor heiligheid en niet
weerlegd kan worden.
In het licht van des meesters heilige voornaamheid voelt hij, de leerling, zich zelf
de moeite niet waard. Hij behoeft de herinnering aan zijn eigen vroegere internationale
vermaardheid niet als een lastige temptatie uit zijn bewustzijn te drijven, noch
krampachtig te ontkennen, dat hij de pionier bij uitnemendheid was voor het instituut,
waarin hij zijn roeping vond. Want hij bezit de ootmoed van een waren kleinen St.
Jozefsbroeder en hij leeft daarom in stille verwondering, niet over wat hij zelf
verrichtte voor God, maar over wat God verrichtte in hem voor anderen: in stille
verwondering, omdat hij bij elke terugblik op zijn gevuld leven, in de aanvang van
elk zijner geestelijke en charitatieve werk-
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zaamheden, telkens opnieuw zijn ongeschiktheid opmerkt: ‘ik was toch zo dom, zo
dom’, verzekert hij met nadruk. En inderdaad, dat was hij: alleen hij blééf het niet.
Een vallende ziekte had hem vanaf zijn eerste jaren achterlijk gemaakt naar ziel en
lichaam. En toen hij dan ook, nog een jongen van vijftien jaar, zijn vader verloor,
kon hij niet, zoals zijn broeders en zusters, zijn eigen kost gaan verdienen. Na enige
zeer zorgelijke jaren werd hij door een vriend van zijn vader, pastoor Kribs van St.
Pieter bij Maastricht, uit medelijden opgenomen, bleef op de pastorie, totdat hij
verzocht om een onderkomen in het klooster. Wat was voor dien jongen beter geschikt,
zo dacht de pastoor, dan de stichting van Savelberg in Heerlen.
De 1ste October 1872 werd hij als verpleegde opgenomen, en dagelijks genietende
van de goedheid en de voorbeeldige vroomheid van zijn tweeden weldoener, kapelaan
Savelberg, ontstond in hem het verlangen broeder te worden in de pas gestichte
Congregatie. Omdat na verloop van enige tijd zijn ziekte bleek geweken te zijn, werd
hij in Mei 1875, toen hij met groot verlof van dienst terugkwam, als postulant
aanvaard. Zijn postulaat werd enige malen door militaire herhalingsoefeningen
onderbroken, zodat hij, als broeder Aloysius, pas in Juni 1878 tegelijk met een zekeren
Willem Moll, als broeder Antonius, gekleed werd. Op dezelfde dag droeg de reeds
vermelde student Junk zijn eerste H. Mis op in de bidkapel van de Zusters. Onder
Junk als Overste zijn zij de eerstelingen der Broeder-Congregatie geweest, want van
de gekleden in 1874 was niemand meer over.
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De zware ontberingen van deze eerstelingen zijn reeds genoegzaam beschreven.
Vanaf de inzet tot aan het einde hebben deze mannen ‘de gouden tijd’ met
bewonderenswaardige verdraagzaamheid doorgemaakt, en de onzekerheden van hun
kloosterlijk voortbestaan in ootmoedige overgave aan Gods bestier verduurd met
een vertrouwvolle beslistheid, die voor buitenstaanders een dwaze roekeloosheid
was. ‘Eduard, blijf er niet, het geeft toch niets’: het was niet alleen een goedmenende
deken van Heerlen, die aldus aanried.
Maar wat, zeer zeker voor Aloysius, deze armoedige en onzekere aanvang tot een
gouden tijd gemaakt heeft, dat waren de voor hem soms duistere en onvoorziene
beslissingen van Savelberg, zijn rector. Gedreven door een mateloze liefde tot God
profiteerde deze vurige ondernemer van gelegenheden tot weldoen, die voor niet of
minder geïnspireerden geen kansen konden genoemd worden, en aanleiding gaven,
zoals het hun leek, tot een onverantwoord spel met mensen.
Aan deze eisen gehoorzamen, betekende voor Aloysius een prijsgeven van eigen
inzicht, een sprong in het duister. Dat de meester dit offer en deze prestatie aan
eerstelingen vragen durfde, getuigt wederom hoezeer deze man Gods de kwaliteit
van zijn geestelijke leerlingen schatte boven de kwantiteit, en hoezeer de leerlingen
de bedoelingen van hun zwijgzamen meester begrepen.
Zo kreeg deze Aloysius, de gewezen epilepticus, geboortig van Urmond, die in
1879 zijn intellectuele achterstand nog niet had ingehaald, en beter collecteren dan
doceren kon, toch in datzelfde jaar op een van zijn bedeltochten een spoedbrief van
zijn rector: ‘Kom terstond naar huis: ik heb twee
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studenten uit Waubach aangenomen: gij moet hun Fransch geven.’
En deze taak van onderwijs was niet van geringe duur: zij bepaalde zich ook niet
bij gemoedelijke privé-lessen, want uit het schooltje ontwikkelde zich een
pro-gymnasium met ongeveer dertig leerlingen, meest internen, en hij, de Broeder,
die zelfs geen lager onderwijs voldoende gekregen had, werd over dit veel bestreden
instituut bevorderd tot hoofd en bleef in deze functie tot aan het jaar 1891.
Toen overkwam hem een tweede benoeming, even schielijk als de eerste, maar
als onderneming hachelijker en zijn durfkracht ver te boven gaande. Hij kreeg
opdracht zich te bekwamen in een genees-methode, waarover in die dagen de
prachtigste resultaten verhaald werden en waarin zijn rector een effectvol middel
meende te zien voor de vele zenuwpatienten onder de verpleegden te Heerlen en te
Heel. Deze methode bestond in een waterkuur, in het vermaarde Beierse Kurhaus te
Wörishofen toegepast door den pastoor en prelaat Sebastian Kneipp en door hem
later tot in bijzonderheden te boek gesteld.
Met moeite kreeg Aloysius voor de reis- en verblijfkosten veertig Mark mee. ‘Ik
kan je onmogelijk meer geven’, verzekerde Savelberg, en je moet door huiswerk zelf
maar je kost verdienen.’ Toen hij na de lange, hongerige reis zich voorstelde aan den
Prelaat, die nochtans van zijn komst verwittigd was, ontving deze hem nauwelijks,
bekeek hem nauwelijks. Wat moest hij, Kneipp, in het deftig Kurhaus met zijn
aristocratische patienten, beginnen met dit limburgs boertje in habijt?
Dit boertje in habijt was waarlijk te veel: hij bood zijn diensten aan, maar niemand
aanvaardde ze, zodat het niet
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lang duurde, of er kwam in Heerlen een brief met een dringend verzoek om geld,
want van water, dat er genoeg was in Wörishofen kon hij niet leven.
Maar dat boerse Broedertje bleek van zijn geestelijken vader een
harten-veroverende eenvoud geleerd te hebben, en voor de lijdende mensheid
bovendien een liefde, die krachten in hem lossloeg, tot nu toe verborgen: een zeldzaam
inzicht in de geneesmethode, een verrassende trefzekerheid in de diagnose, een fijne
tact met mensen om te gaan, wier ziekte meer geestelijk was dan lichamelijk.
In enige maanden tijds had hij zich onmisbaar gemaakt, en toen hij terug moest
naar Heerlen, noemde Kneipp, de Prelaat, dit besluit ‘een harde slag’, omdat hij
gehoopt had, van Aloysius zijn opvolger te maken, en zo niet het eigendom dan toch
de bediening van het Kurhaus aan de Congregatie van Heerlen over te dragen.
De rentrée van den veel-geprezene en gewaardeerde in zijn klooster te Heerlen
was waarlijk niet triomfantelijk. Zij was koeler dan de winter-reis, die hij volbracht
had. De kleine gemeenschap, waarin hij terugkeerde, nam geen notitie van hem.
Omdat zij gering was in aantal en uit weinig ontwikkelde lieden bestond, belast met
weinig variërend werk, leed zij aan een geestelijke besmetting, die in soortgelijke
omstandigheden wel meer voorkomt, en die naar buiten zich openbaart, zelfs bij
overigens vromen van gedrag, in een kleinéring van al wat boven het gewone is, in
een geniepige ontluistering van al wat waarde heeft en voorrecht is.
Het was geen rentrée joyeuse, want ook Savelberg, zijn geestelijke vader, die toch
volkomen in kennis gesteld was van zijn succes, liet bij wijze van welkom zijn
verkleumden, moegereisden zoon aan de deur van zijn kamer staan. En zo
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probeerde, op die eerste avond weer thuis, de beroemde discipel van Kneipp, in slaap
te komen op zijn strozak, tussen de kuchende oude mannetjes op de zaal, want zijn
cel was voorlopig in gebruik genomen door een ander.
Bij Savelberg echter betekende deze handelwijze géén moedwillig minachten,
géén kleingeestige miskenning of onvriendelijke gril. Zij ontstond uit respect voor
dezen religieus, dien hij in gevaarlijke omstandigheden behoeden wilde voor
roemzucht en pretentie, bewaren wilde in de voortreffelijke eenvoud, die tot nu toe
zijn hemels aandeel was: omdat hij in hem een onmisbare zag voor de opbloei van
de kloostergeest in de jonge Congregatie.
Het redmiddel was radicaal. En het kostte den vader nog meer dan den zoon de
beslechting van een der zwaarste inwendige conflicten: tussen de drang des harten
en een bovennatuurlijk imperatief: ten voordele van de genade. Het bewijst intussen
de forsheid van zijn ascese en tegelijk wederom de gedegenheid van zijn leerling,
die voor deze proefneming werd waardig gekeurd en er niet onder bezweek. Waarmee
niet wordt gezegd, dat deze methode van barsheid onvoorwaardelijk zou moeten
aangeprezen worden, alsof een vorming tot ootmoed, die meer met rechten van hart
en eisen van wellevendheid rekening houdt, als ondoelmatig zou moeten afgewezen
worden.
Pas na enige dagen ontving Aloysius een blijk van waardering. Hij werd - op de
gewone korte wijze van den Stichter - benoemd tot overste van de Broeders en
herbenoemd tot hoofd van het Pro-Gymnasium: ‘Gij zijt overste’. Maar deze
waarderende benoeming en herbenoeming herstelden hem voorlopig niet in de gunst
van zijn omgeving. Een priester, Vonk genaamd, die hem bij zijn vertrek naar
Wörishofen
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was opgevolgd als hoofd, maar voor zijn taak geenszins bekwaam was gebleken,
nam met deze verandering, die zijn ontslag was, geen genoegen. Hij werkte hem
tegen door critiek op de benoeming, door huishoudelijke twisterijtjes, en door het
zoeken van troost in zijn ontslag bij de nietweinigen onder de Broeders, die tot die
troost genegen waren. En zo moeilijk schikte het mislukt en afgunstig schoolhoofd
zich in deze beslissing, dat hij, na enige tijd van kloosterlijke sabotage, uit Heerlen
wegging, tot zegen van de gemeenschap, waartoe hij behoord had.
Het was volstrekt niet het plan van Savelberg om Wörishofen in Heerlen na te volgen,
nog minder om in te gaan op het voorstel van Kneipp en het Kurhaus over te nemen.
Hij achtte noch het een noch het ander overeenkomstig de geest van zijn instituut.
Hij bedoelde alleen een bescheiden toepassing der nieuwe genees-methode op een
beperkt aantal van zijn verpleegden, dat daarvoor in aanmerking kwam, onder
deskundige leiding van Aloysius: en hij achtte daarom deze werkzaamheid best
verenigbaar met de tweevoudige bestuurstaak, die deze Broeder van hem gekregen
had. Het beperkt getal werd echter al spoedig een groot getal: de Heerlense waterkuur
werd bekend in binnen- en buitenland, en de taak van den Broeder in haar
veelvoudigheid aldus een ondoenbare taak. Zodat in 1892 de school werd opgeheven
en tijd en werkkracht van Aloysius vrijwel geheel besteed konden worden aan ‘de
Kneipp’.
Over de wetenschappelijke waarde van deze geneesmethode kan worden getwist:
ik veroorloof mij te bekennen, dat deze twist volkomen buiten mijn belangstelling
ligt. Wat
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echter naar voren gebracht moet worden, is het feit, dat Savelberg's tweevoudige
stichting, aanvankelijk in uiterste armoe verkerend en daardoor in haar liefdadige
werkzaamheden niet weinig verhinderd, voor een aanmerkelijk deel aan deze
Kneipp-inrichting haar bekendheid, uitbreiding, maatschappelijke invloed en aanzien
te danken heeft.
De primitieve inzet van Savelberg's kloosterlijke onderneming is onbetwistbaar
voor de vorming van de religieuze geest in zijn volgelingen, een ‘gouden tijd’ geweest.
Hij had echter dit nadeel, dat vele nochtans goedwillenden, zoals bereids werd
beschreven, dit gebrekkig en tastend kloosterinstituut, mistrouwden. Er vormden
zich slagzinnen: ‘Kan er uit Heerlen wel iets goeds komen. Het geeft daar toch niets.’,
die niet bevorderlijk waren tot aanwinst van nieuwe krachten en tot behoud van
opgewekte reeds verworvene.
Reeds daarom is de verdienstelijkheid van dezen eenvoudigen Broeder, onder
wiens kundige leiding de simpele Kneipp-opzet zich ontwikkelde tot een vermaarde
genees-inrichting, niet gering, noch is de verering, die hem de naam gaf van
medestichter, overdreven.
En toch is dit de eigenlijke reden niet, waarom ik dezen man heb opgezocht en
over hem schrijf. Ook is het mijn bewondering niet voor dezen energieken werker,
die het schuurtje, waarin hij zijn eerste badhuisje hield, door voortreffelijk beheer
en practische zin wist te vervangen door een complex van statige en comfortabele
gebouwen. Want de roem van dezen man is van verhevener aard.
Hij werd verworven door de bewuste exploitatie van een zeldzaam bovennatuurlijk
talent om n.l. onthecht te zijn aan het werk, dat hij verrichtte, en er zich toch aan te
geven met een liefde, die technisch niets verzuimde en voor het
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geringste detail zich verantwoordelijk wist te maken. Zijn roem is ook: omdat hij de
publieke opinie, die allerminst in het begin zijn onderneming welgezind was en die
zich kenbaar maakte, niet alleen in de spottende gesprekjes van terzake onkundige
buitenstaanders, maar ook in de twijfelende adviezen, verdachtmakingen en kritiek
in naaste omgeving. Hij doorstond het lot van een oorspronkelijke, die slaagde. Dus
had hij een dubbele tegenstand: de sleur en de vooroordelen der conservatieven
vóórdat hij slaagde: de afgunst, broodnijd, vaak onder het masker ener zwaarwichtige
wetenschappelijkheid, nadat hij slaagde. Tenslotte ondervond deze
internationaal-befaamde de heilzame, maar toch ook pijnlijke beperkingen van zijn
kloosterlijke verplichtingen. Hij had niet de onafhankelijkheid van den pastoor en
prelaat in het Beierse Kurhaus. Hij bleef in alles onder gezag gesteld, onder het
karakteristiek gezag van Savelberg, die, om geen tijdelijk gewin hoe nodig ook in
zijn armoe, berusten zou in de geringste schade, toegebracht aan de geest van zijn
Congregatie: die is ‘nederigheid, eenvoudigheid en volmaakte bescheidenheid’:
toegebracht ‘aan de betrekkelijk noodige afzondering van de wereld en haar ijdele
gebruiken.’ Het zou niet ontkend kunnen worden, dat de aard van Aloysius'
Kneipp-inrichting dit conflict tussen financieel voordeel en geestelijk nadeel niet
zelden veroorzaakte. In stipte onderdanigheid echter, als ging het om de gewoonste
kloosterlijke huisarbeid, onderwierp hij inzichten en plannen, die het resultaat waren
van zijn schrandere gedachten, aan zijn heiligen scherprechter Savelberg. Voor een
van aanleg geremde en dralende kan deze onderworpenheid de natuurlijkste zaak ter
wereld zijn, zelfs een aangename uitkomst uit de vrees voor zelfbeslissing en
verantwoordelijk-
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heid. Voor een karakter echter als Aloysius, die helder wist, wat hij wilde, die
bovendien in veel gevallen het beter wist dan zijn gezagvoerder, en zich gevoelde
voortgestuwd door een werkkracht, die geen moeite ontzag, betekende zij de verzaking
aan wat een kundig, actief en nobel man het dierbaarste is: succes ten bate van anderen
te behalen door overleg en moed. Zij betekende meermaals de berusting in de
voorbijgang van het meest gunstige ogenblik voor een hoognodige maatregel, het
aanvaarden van onmacht, terwijl men zich machtig voelt.
In het spreekkamertje vertelt mij de kleine, wijze Broeder over zijn kloosterervaringen,
maar op deze roem is zelfs niet de geringste toespeling. Hoe zou het ook anders
kunnen zijn?
Het is nu voor de tweede maal, dat een onzichtbaar portier driftig klopt op de
kamerdeur. Opschieten! Want er wachten verschillenden nog op het advies van den
ouden man. ‘Zij laten mij niet met rust’, zegt Aloysius. Maar aan zijn glimlach bemerk
ik, dat hij het niet erg vindt. Want al weldoende te sterven, is een zalige dood.
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Het dagelijks werk.
Nadat Jozef Savelberg de levensvatbaarheid van zijn eerste communiteiten verzekerd
wist en haar geest en dagorde en werkzaamheden in kerkelijk goedgekeurde
constituties had vastgelegd, gevoelde hij zijn taak daarmede niet geëindigd.
Hij zou na de inspannende aanvangsperiode zijner stichting niet kunnen voorgesteld
worden als een rustig rector: ontheven van parochiële bediening, met op vaste
tijdstippen de Mis, de preek, het biechthoren, de conferentie, het brevier, de goede
maaltijd, de krant, de studie misschien, en het kransje: zich behoedzaam houdend
buiten innerlijke kloostergebeurlijkheden, en aldus zonder merkwaardige kommer,
in tevredenheid des harten verblijvende tussen de altijd propere, de altijd eendere
meubeltjes op hun altijd eendere plaats in de kamer: wat zoude hem deren onder de
huishoudelijke schutse van zuster Eustachia?
Jozef Savelberg was er de man niet naar, zich te vermeien in klein-burgerlijke
gerieflijkheden. Asceet door aanleg en genade vermeed hij het gemakkelijke, leefde
op streng rantsoen, waardeerde de goede zorg, aan hem besteed, maar behield zich,
zonder stugheid nochtans, de vrijheid voor, ervan gebruik te maken in de bescheiden
maat, die hem goeddacht. Deze maat werd niet bepaald door hygienisch voorschrift
of wellevendheid, maar door boetvaardigheid en verstervingszucht, die dikwijls
slechts met het nog mindere dan het bescheidene tevreden zijn.
Overigens bezat hij in zijn Congregaties een andere bevoegdheid dan die van
rector, al werd hij in de omgang zo genoemd. Hij was, zoals de Regel hem aanduidde,
‘de geestelijke Vader’, aan wien na God en Zijn heiligen, en nog vóór de kloosterlijke
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oversten, door de Zusters en Broeders de Geloften werden afgelegd, en die, als
geestelijk verwekker van deze zonen en dochters, daardoor de plicht had ze op te
voeden tot de volwassenheid van Jezus Christus, gelijk zij het recht hadden deze
opvoeding van hem te verwachten.
Het is uit het vooraf verhaalde voldoende gebleken, met welk een ernst en
verantwoordelijkheidsbesef hij deze plicht vervulde, terwijl de dankbare herinnering,
waarin hij voortleeft bij zijn kinderen, en de trouw aan zijn geest, die zij betonen,
bewijst, hoezeer zij waarlijk meer dan hun recht was, van hem verkregen.
Ik wil hier opmerken, dat zijn positie de fijnste tact vereiste. Want terwijl hij als
geestelijke Vader het zorgend beheer had zowel over de stoffelijke als de geestelijke
welvaart van zijn kloosters met hun veelvormige werkzaamheden, mocht hij toch
weer niet door een te nadrukkelijke bemoeienis met personen en zaken, de
constitutionele overheid tot overbodigheid of ornament vervormen. Al zou hem, den
Stichter, dit niemand kwalijk hebben genomen of als ongepaste inmenging verweten
hebben, het zou de kloostertucht ten zeerste schadelijk geweest zijn, en weinig
vormend bovendien voor de toekomst.
Terwijl hij zich dus nauwkeurig, door ondervraging en persoonlijke waarneming,
in kennis stelde van de trouw aan regel en voorschrift, waarbij het bleek, dat hij zijn
vroegere aard van ‘valk’ in de loop der jaren niet had afgelegd, zo zou hij toch zelden
aan een Zuster of Broeder rechtstreeks bij enig verzuim een opmerking maken: hij
liet het hun oversten doen. Ten zeerste verbonden met ieders persoonlijk geestelijk
welzijn, waarover zijn volgelingen hem in hun gesprekken vertrouwvolle
mededelingen verstrekten, gaf hij zijn raad als een

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

106
ondergeschikte, die zich in dienst weet, slechts in dringende gevallen als een
bevelvoerder, die eisen stelt. Zozeer vermeed hij te heersen, dat hij op een vreemde
de indruk verwekken moest ook vreemd te zijn in de gemeenschap, waar hij zich
bevond. Want voor het jongste Zustertje, dat hij ontmoette, nam hij tot eerbiedige
groet zijn bonnet af.
Betrokken in ieders wel en wee als ervaren, geduldig leidsman, en naarmate de
stichting zich uitbreidde, belast met een correspondentie, die zich gelijkelijk
uitbreidde, met visitatiereizen, met onderhandelingen ten overstaan van niet zelden
onhebbelijke eisers en zuinige gevers, daarbij van aard een werkwijze bezittend, die
eerder statig en bezonnen dan lenig en spontaan moet worden genoemd: was zijn
dag reeds daardoor bezet, zodat de enigste ontspanning, die hij zich gunde, de korte
avondrecreatie was bij zijn Broeders, en de enigste rust overdag een korte sluimering
in de leunstoel nabij het kacheltje.
Zijn arbeid nam bovendien aanzienlijk toe, omdat ook velen van buiten zijn
kloosters, priesters als leken, bij hem te biechten gingen, of zijn advies inwonnen.
Want ook hij ondervond, dat de eenzaamheid, waarin een man Gods bij voorkeur
leeft, voor hem gevaarlijk is, omdat zìj juist de anderen aantrekt tot hem te komen.
Als bij instinct toch vermoedt eenieder, dat wijsheid het goddelijk geschenk is,
waarmede de stilte den mens begiftigt, en dat de verborgen God het innigst aanwezig
is bij den ootmoedig verborgene.
Tot goed begrip van zijn arbeidzaamheid bedenke men nog, dat het oorspronkelijk
doel van zijn stichting: de dorps-caritas, beoefend vanuit gering bevolkte
kloostercentrales: onder de drang der omstandigheden, waarin hij de drang van Gods
wil waarnam, al zeer spoedig gewijzigd moest worden. En of-

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

t.o. 106

Het rustig hoekje

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

107
schoon hij zijn nieuwe huizen hoofdzakelijk tot Limburg beperkte, hadden deze bij
zijn sterven het respectabel getal van achttien Zusterkloosters en twee
Broederkloosters bereikt. Wat veronderstelt dat een aanzienlijke opbrengst aan denken
wilskracht gedurende de vijf en dertig laatste jaren van zijn leven. Want in de
werkzaamheden dezer kloosters bestond geen eenvormigheid: zij omvatten zowel
onderwijs als bijvoorbeeld ziekenhuis- en wijkverpleging, zorg voor zenuwpatienten,
voor ouden van dagen, en huisarbeid in seminaries en colleges. Zelfs in de laatste
maanden vóór zijn dood regelde hij nog de uiterst moeilijke en bezwaarlijke overname
van het Doorgangshuis in het verre den Haag, dat uiteraard aan personeel en overheid
de hoogste eisen aan tact en voorzichtigheid stelde en in welks bediening reeds andere
Congregaties niet waren geslaagd.
Deze gestadige krachtsontwikkeling werd begunstigd door een aangeboren
werk-tucht. Hij stelde niet uit, wat momenteel geschieden kon, en hij werkte af, wat
begonnen was, alsof hij niets anders te doen had. Hij besteedde zijn kracht allereerst
aan wat ook allereerst, om zijn waarde, in aanmerking kwam. Zo kon hij zonder
gejaagdheid - zie de rust van zijn schrijvende hand - veel verzetten, en verkreeg hij
de kunst der efficiency, hierbij geholpen door een wilsvermogen, dat in blijvende
aanwezigheid van de nobelste natuurlijke en de hoogste bovennatuurlijke motieven,
een aanzienlijke sterkte aan weerstand en doorzetting ontwikkelde, die gemakkelijk
spel had met aanvechtingen van loomheid, gemakzucht en distractie-lust. Eenmaal
besloten, kenmerkte hij zich door energieke gedragingen. Hij stond bekend als de
man ‘met de ijzeren wil’.
Daarbij: het werk, dat gedaan moest worden, kwam over-
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een met zijn aanleg, en de opdracht, door God hem gegeven, betekende noch een
beproeving noch een opoffering van zijn natuurlijke talenten. Hij werd niet geplaagd
door de vertragende gedachte, dat hij eigenlijk iets anders te doen had dan om met
Broeder Gerardus te beraadslagen over de olie en de Paaskaars. En de tijd, besteed
aan de devote angstjes van Zuster Godelieva, beschouwde hij niet als verloren voor
zijn studie. De filosoof van Rolduc was sindslang hervormd in een kloosterlijk
zielzorger, zodat zijn huisbibliotheek miniem was en vrijwel bestond uit ascetische
geschriftjes en traditionele seminarie-handboeken. Hij was de rechte man op de rechte
plaats, en dit levensgevoel bevordert in sterke mate, zowel het uithoudingsvermogen
als het productievermogen van den werker.
Al heeft dus deze man geen otium cum dignitate gekend, zelfs niet op een leeftijd
gekomen, die hem na zo'n uitnemende staat van dienst daartoe het onbetwistbare
recht gaf: toch zou hij ook weer niet voorgesteld kunnen worden als een overbelaste,
die aan de vier en twintig uren van de dag niet genoeg had en die om zijn werkplicht
naar behoren te kunnen vervullen, zijn zuiver-godsdienstige verrichtingen tot een
minimum beperken moest. Want het bleef hem altijd mogelijk, een opmerkelijk deel
van de dagtijd, zoals nog zal worden verhaald, te besteden aan een gebed, waartoe
zijn priesterschap hem niet verplichtte. En deze ruime besteding zou door dezen
nauwkeurigen man nooit zijn geschied, wanneer zij ten nadele van enige
beroepsbezigheid zou zijn geweest. Hij behoort dan ook tot de groep mensen, wier
werken, zegt Ches-
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terton1), even onhoorbaar en onverstoorbaar is als nietsdoen.’ En ook van hem kan
worden gezegd: ‘hij was een harde werker, maar met geen mogelijkheid kon men
hem voor een ‘aanpakker’ hebben aangezien, drukdoende bedrijvigheid kan met dat
harde werken nooit zijn gepaard gegaan. Er lag iets over hem, wat men niet nader
onder woorden kan werken: iets wat mensen over zich hebben, die werken zonder
dat ze hoeven te werken.’

1) G.K. Chesterton: De Heilige Thomas van Aquino: vertaling van H. Reynen, blz. 14. Uitgeverij
Foreholte te Voorhout, 1934.
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Een verantwoordend klein intermezzo.
Ondanks haar algemeen karakter mocht de voorafgaande kenschetsende samenvatting
van Jozef Savelberg's werkzaamheden gedurende het laatste dertigtal jaren van zijn
leven, niet achterwege blijven. Zij geeft aanduidingen, dienend om tot helderder
inzicht te geraken in zijn persoon. Want de aard van een jarenlang verrichte arbeid
en de aard van den arbeider staan in voortdurende onderlinge beïnvloeding.
Deze kenschetsende samenvatting behoefde ook niet verbizonderd te worden: er
zou een kroniek van zijn stichting ontstaan zijn. De Stichter zelf heeft momenteel
mijn belangstelling. En gekomen in mijn verhaal aan dit arbeidzaam maar toch zeer
weinig gevarieerd laatste deel van zijn levensjaren, meen ik aan deze persoon, al
reeds door voorafgaande beschrijvingen omlijnd, een afwerking te moeten geven,
fijner en indringender dan mogelijk was bij de schets van het eerste deel. Dit toch
was rijker aan leesbare gebeurtenissen, en tevens: de Jozef Savelberg van toen bezat
nog niet de definitieve ziels-structuur, die als zijn definitieve inwendige gestalte zou
kunnen beschreven worden.
Dit moment in de biografie is uiterst belangrijk. Het geldt hier te ondernemen, het
strikt eigene van Savelberg te treffen, dat als een merkteken zijn zielsleven te midden
van duizend andere de distinctie verleent, de eigen kleur, hoe zal ik het noemen, de
oorspronkelijkheid.
Het is ook het moeilijkste moment, vooral wanneer de tref van dit strikt eigenlijke
niet door directe betrouwbare mededelingen van de persoon in kwestie begunstigd
wordt. Zoals dat zeker het geval is met Savelberg, die geen dagboek erop na hield
om in deze vorm zijn zelfkennis te objectiveren en te
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controleren, en die in sterke mate het énige bezat, dat volgens Chesterton een heilige
van een gewoon mens onderscheidt, te weten: de bereidvaardigheid om zich met
gewone mensen te vereenzelvigen en zijn meerderheid zowel voor zich zelf als voor
anderen angstvallig verborgen te houden.1) ‘Savelberg, zegt Professor Geurts, was
een stille man, zoo stil, dat hij zichzelf nauwelijks heeft opgemerkt en er zeker niet
van bewust is geweest, een plaats in de wereld in te nemen, die hij alleen kon vullen.
Hij is aan zich zelf verborgen gebleven. Zijn deugd en waardigheid, die aller aandacht
trokken, zijn niet in staat geweest hem aan zichzelf te openbaren. Als zijn verheven
levenswerk, zoo duidelijk geteekend met het merk der Voorzienigheid, is verricht,
blijft in zijn gedachten de eenzame nul, die voor de wereld niet bestaat en voor de
hemel niet meetelt.’2)
Langs indirecte weg dus moest het inzicht in zijn persoonlijkheid verkregen worden.
Langzaam groeit en rijpt het uit indrukken, verkregen terwijl zijn gedragingen
nauwkeurig werden nagegaan, terwijl de getuigenissen van anderen critisch geschift,
vergeleken en overwogen werden, en zijn brieven, preken of andere geschriften van
zijn hoofd en hart, vooral het poëem van zijn leven, de Regel van zijn kloosterinstituut,
aandachtig werden beluisterd. Het vooronderstelt bovenal de intuitie, dit soort
geestelijk aanvoelen, zegt Bergson, waardoor men zich verplaatst in het innerlijke
van een mens, om zich te identificeren met wat hij als geestelijk privé-eigendom
bezit: en dat alleen benaderend kan worden uitgedrukt.
Daarmee is tevens het ondankbare van dit moment be-

1) G.K. Chesterton: De Heilige Thomas van Aquino: bl. 132.
2) Prof. Geurts: Gestalten en Gedachten II: bl. 156.
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wezen. Want een benadering vergenoegt niet aan velen. En bovenal, ik kan mijn
uitkomsten niet syllogistisch rechtvaardigen, ik heb ook geen teksten uit Sint Thomas
te mijner beschikking, ik kan alleen een beroep doen op het vertrouwen van die mij
tot nu toe zijn gevolgd in dit verhaal.
Maar niet alleen onderga ik het ondankbare, ik bega het ook. Want bij deze
benaderende beschrijving van Savelberg's geestelijke gestalte maak ik een zeer
spaarzaam gebruik van de honderd en veertig stellingen en artikelen, waarin de
behoedzame Postulator in de ‘Zaak’ van Savelberg's zalig- en heiligverklaring een
analyse verricht heeft op de totaliteit, die nu eenmaal de persoon is: een psychische
sectie maar die noodzakelijk aan de verlangde verklaring vooraf moet gaan, omdat
het psychogram, aldus ontstaan, nauwkeurig kennis geeft van ieder afzonderlijk deel
der totaliteit, n.l. van Savelberg's geloof, hoop, liefde, nederigheid, enz. op welks
kennis een verantwoorde kerkelijke uitspraak alleen berusten kan. De biograaf echter
zal moeten zoeken naar de onderlinge verhouding dezer delen, en naar dat deel onder
de delen, waardoor de éne gestalte haar eigen aard en onderscheidenheid verkreeg.
Dit geestelijk edelmerk nu is alleen kenbaar door de aanschouwing der gestalte van
binnen uit.
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Van meer nabij.
Zoals reeds werd opgemerkt, geschiedde de ontwikkeling van Savelberg's zielsleven
zeer geleidelijk. Spanningen zijn niet merkbaar: een crisis werd niet doorgemaakt:
al wat vervoering lijkt, is volkomen afwezig. Om de hevigheid van de bekoring
behoefde hij zich niet als Hieronymus met een steen tegen de borst te slaan, noch
met Gemma Galgani God te smeken om matiging in Zijn overvloeiende
mededeelzaamheid.
Maar op welk tijdstip deze geleidelijke groei ook nader wordt onderzocht, altijd
is het gebed een verrichting onder de geestelijke verrichtingen, die opvalt om haar
vurigheid en om haar herhaaldheid. Aanvankelijk bestond deze gebedsgewoonte bij
hem uit afzonderlijke practijken, die als inzet de concentratie van de aandacht vroegen,
omdat zij voorkwamen te midden van spel, studie, gesprek en dergelijke bezigheden.
Langzamerhand echter verkreeg deze gebedsgewoonte de verheven waarde van de
geest des gebeds, waardoor hij zich niet meer behoefde te concentreren om God
aanwezig te weten in zijn eigen binnenste en in de dingen en voorvallen buiten hem:
hij leefde in God. God was de sfeer, waarin hij dacht, wilde en handelde: de lucht
waarin hij ademde: en tussen bidden en niet bidden bestond bij hem nauwelijks
verschil. Hij bezat het onuitsprekelijk voorrecht om al wat louter Godsbegrip was te
zien veranderd worden in Gods-ervaring, zodat het inwendig, vooral echter het
uitwendig spreken over en tot God hoe langer hoe moeilijker werd, en er een stilte
en een onbewogenheid ontstonden, die duidelijk aan hem waarneembaar waren.
Want hoe dieper hij God ervoer, hoe meer God hem het Geheim werd: een volmaakte
eenheid van tegenstellingen, van opperste onafhan-
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kelijkheid en van allerhartelijkste liefde, zodat zijn godsdienstigheid doortrokken
werd van huiverende eerbied en kinderlijke wederliefde: men zou niet kunnen zeggen
van welke dezer twee het meest.
Deze eerbied doorstraalde heel zijn gedrag, vooral wanneer hij in tegenwoordigheid
was van het H. Sacrament des Altaars. Reeds als rector te Nonnenwerth en later als
kloosteroverste te Heerlen bracht hij uren door voor het H. Tabernakel in knielende
houding, nooit zittend of leunend, en onbewegelijk. En zolang zijn lichaamskracht
het vermocht, handhaafde hij deze prachtige eerbiedsbetuigingen. Hij was uitermate
streng wat betreft de stilzwijgendheid in kerk, kapel en sacristie. Als zijn dagelijkse
grootste daad van Godsverering verrichtte hij de Eucharistische viering: en elk
fragment dezer daad was hem daarom kostbaar en werd met neomistische aandacht
verzorgd. Zodat de stijl dezer viering eenieder imponeerde: daar bewoog zich waarlijk
een sacerdotale gestalte, de majesteit Gods was in haar zichtbaar en zij was geheel
in functie van het diepste geloofsgeheim. ‘Ik heb eenmaal, getuigt oud-rector Eyck,
als jong priester den Dienaar Gods in de kapel gezien en nu nog dank ik den goeden
God, dat ik zo iets verhevens heb mogen aanschouwen.’ En Dr. Neyens, een
missionaris van het H. Hart, oud Apostolisch-Prefect van Nederlands Nieuw-Guinea,
die zijn misdienaar was geweest in het klooster te Heel, verklaarde aan Zuster Egidia,
hoe hij zich nog dikwijls deze schone Mis-viering herinnert.
De God, Wiens majesteit hij eerbiedig vereerde, was tevens de Liefde. Daarom
vervormde zich zijn godsdienstige eerbied niet tot schuwheid of vrees, en daarom
ontaardde de liefde, die hij deze Liefde toedroeg, niet in gemoedelijkheid. Hij beleed
en beleefde, dat de Liefde, die God is, zich het zuiverst
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geopenbaard heeft in Jezus Christus. Daarom was het Hart van Jezus voor hem de
gehele Jezus, de Jezus op zijn echtst. Daarom ook kon hij 's morgens bij zijn
dankzegging niet loskomen van de Eucharistie, begon hij de dag met een Kruisweg,
en achtervolgde zijn Beminde en Beminnende tot in de geringsten onder de mensen,
voor wie hij de deuren van zijn charitatieve stichtingen wijd en gratis openzette.
Want in het lijden vond deze Liefde haar hevigste uiting, in het Eucharistisch Offer
vernieuwde zij dat lijden, en in den geringen evenmens, haar concrete gestalte, liet
zij zich koesteren door zijn wederliefde.
Uit deze eerbiedige en liefdevolle godsdienstigheid, gevoed door een voortdurend
verkeer met zijn God, ontstond de levensfilosofie van Savelberg. Het leven werd
voor hem ‘l'extrême simplicité des choses’, zoals Ollé-Laprune het noemt, het
allereenvoudigste dat er bestaat. Het werd voor hem geen reeks van problemen en
onzekerheden: in al de wederwaardigheden en onverwachtheden wist hij het geleid
door God, den onafhankelijken Souverein en tegelijk liefdevollen Vader. En terwijl
de eerbied voor den Souverein hem alle pretentie ontnam ten overstaan van Gods
beschikkingen, voerde de liefde tot den Vader hem veilig en gelukkig tot de volkomen
overgave, in alles en altijd, aan slechts één tweevoudige taak: Gods wil doen en Gods
wil aannemen. Want òfwel neemt God ons, leidende, bij de hand, dat is: Hij openbaart
in geboden, plichten, arbeid, eisen van natuur en maatschappelijk leven, wat wij te
doen hebben, zodat wij, zegt Franciscus van Sales, aan de hand van die bedoelingen,
geboden en eisen ‘onze kleine stappen’ maken. Ofwel, en dat is

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

116
de passieve vervulling van Gods wil: Hij draagt ons en wij laten ons dragen door
Zijn werking in ons en buiten ons, zoals het kind door de moeder. In alle toestanden
en omstandigheden, in elke ruimte en op elk moment is deze machtige en tevens
zachte werking van God in ons aanwezig. En omdat Hij de Liefde is, strekt alles ten
goede aan die Hem terug beminnen, want de beste middelen gebruikt Hij, de
gunstigste gelegenheid, het voordeligste tijdstip neemt Hij te baat op de meest
geschikte wijze.
Het is de roem van Savelberg, dat hij niet tevreden geweest is met de speculatieve
beschouwing dezer grondbeginselen, maar ze wist om te zetten in de practijk,
standvastig en trouw tot in de kleinste details van de dood-gewone dag.
Dit verzekerde hem het succes van zijn werk. Want aldus nam hij een zakelijke
houding aan bij al zijn verrichtingen: hij reageerde, zoals de werkelijkheid, door
verstand en geloof hem aangetoond, het van hem vroeg. En alleen door zakelijkheid
ontstaat het duurzame, het aan gril en egoïsme onttrokkene, het vindingrijke en het
solide. Naarmate het ik met zijn kleine onrustige wil verdwijnt, kan de grote Gij met
Zijn grote rustige wil, waarvan alle voltooiing afhankelijk is, tot zijn recht komen in
een menselijk leven en in een menselijke onderneming.
Door deze levensfilosofie kreeg ook zijn werkmethode haar cachet. Hij besliste
niet gauw: een karaktertrek, die hem tijd gaf te voren Gods wil te leren kennen in
een onzelfzuchtig, ootmoedig gebed. Maar eenmaal besloten, ontweek hij geen
moeilijkheid noch week voor weerstand en bleef bij mislukking moedig en kalm.
Omdat hij zich alleen veilig en sterk voelde in dienst van God, had hij behoefte aan
priesterlijke
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leiding en raadgeving, zodat hij van het klooster in Wittem een trouw bezoeker en
biechteling was, en een zeldzame eerbied had voor al wat kerkelijk gezag was. Van
hem werd gezegd: ‘Men kan wel over hem lopen’. Want hij had geen persoonlijke
eisen: het aangename en onaangename, dat hem overkwam of werd aangedaan,
aanvaardde hij als door God beschikt. Het stemde hem dankbaar of onderworpen:
hij liet zich dragen door God. Maar uit dezelfde eerbied voor Gods wil was hij, zoals
bekend is, de onverbiddelijke handhaver van zijn eigen gezag, ten koste zelfs van de
verbondenheid met personen, die hem uiterst dierbaar waren: ‘weet, dat ik mij zelf
door iedereen met de voet laat vertrappen - ik ben niets en verdien niets - maar niet
mijn wettig gezag.’
De geest van gebed - deze innige aanwezigheid van zijn ziel in God en van God in
zijn ziel - van welke ik de componenten en invloed heb aangegeven, en waarin ik
geneigd ben het strikt persoonlijke te beschouwen van Savelberg's geestelijk leven,
was allereerst het geleidelijk zich voltooiende werk van Gods genade. Deze vond
echter een zeer gunstige natuurlijke medehulp in de psychische aard van dezen
godvruchtigen man, die geen zuivere vertegenwoordiger van zijn gewest moet worden
genoemd. Hij was graag alleen, hij was nauwkeurig, regelmatig, ingekeerd, ijverig
zonder geneigdheid tot overwerking, niet hartstochtelijk noch fantastisch, een volgens
Heymans zuiver secundair functionerend karakter. Daarbij: zijn kinderlijke opvoeding
voltrok zich in een huiselijke omgeving, geheel op God ingesteld: zijn puberteit en
adolescentie verliepen kalm in een tuchtvol godsdienstig milieu van klein- en
groot-Seminarie. Het werk van college-leraar dreigt een tijd-
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lang de regelmaat te verstoren, maar in de vorm van kordate, heldere
retraite-voornemens verdedigt hij zich tegen de uitgestortheid des geestes en herstelt
de inwendige orde, waarin alleen de ziel kan opgaan tot God. Levend in geheel andere
tijdsomstandigheden had hij zelfs als eerste kapelaan van een uitgestrekte parochie
geen werkzaamheden te verrichten, waarbij hij evenals onlangs een Amsterdams
kapelaan had te verzuchten: ‘ben ik nu daarvoor priester geworden?’ En zeker na
1879 toen hij met verlof van den Bisschop zich geheel kon geven aan zijn taak van
kloosteroverste, voerde zijn arbeid hem vanzelf tot God: zijn geestelijke zonen en
dochters in hun eerste religieuze vurigheid zorgden voor stilte en regelmaat. De
jaarlijkse retraite en een hoogst deskundige zieleleiding in het klooster te Wittem
verinnigde zijn leven, en de nederige verhouding waarin hij stond tegenover zijn
stichters- en bestuurderstaak, gaf hem die eigenaardige actieve passiviteit, waardoor
hij bij een uiterst nauwkeurige observantie van zijn veel-eisende arbeidsplicht, toch
boven zijn arbeid stond, terwille van zijn werk geen godvruchtige oefening zou
verkort hebben, en de rust en euphorie gevende middeleeuwse levensregel: age quod
agis: doe wat je doet: standvastig wist toe te passen.
Als begunstigende factor voor deze karakteristieke Godsverbondenheid moet hier
ook vermeld worden de natuurlijke neiging die hij bezat, tot matigheid, wier grenzen
hij om bovennatuurlijke motieven aanzienlijk wist te verwijden, en wier standvastige
beoefening en invloed hij in die mate wist te verzekeren, dat hij zonder godvruchtige
overdrijving een voorbeeld van priesterlijke verstorvenheid kan worden genoemd,
die niet enkel zich deed gevoelen in het gebied van het louter zintuigelijke, maar
tevens hem deed onthouden van al wat
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aanleiding voor hem zou kunnen zijn tot zinnelijke affectie. Zo was zijn huisvesting
primitief: tot aan zijn dood toe sliep hij in een te kort bed met strozak en enige
versleten dekens. Hij was bizonder matig in het gebruik van spijs, alcoholica of
ander-soortige genotsmiddelen: het snuiven had hij afgeleerd, ook het roken wilde
hij zich ontzeggen, hij deed het uiterst matig en uitsluitend op raad van dokter en
leidsman. Regelmatig gebruikte hij gesel, lenden- en armketting, klaagde nooit over
hitte en kou, aanvaardde wat men hem gaf, maar vroeg niets, en zou om geen enkele
ongunstige weersgesteldheid verzuimen, wat zijn plicht hem voorschreef of wat hij
zich voorgenomen had te doen. De beheerstheid van zijn gevoelsleven kwam vooral
uit in de omgang met de Zusters, die hij nooit een hand gaf, nooit prees of dankte,
altijd liet staan in zijn kamer, en door wie hij zich in de uiterste noodzaak alleen aan
den lijve liet helpen. Deze uitwendige en inwendige verstorvenheid, hier aangetoond
in zeer weinige practijken uit de vele, was hem zozeer gemeenzaam en lief geworden,
dat zelfs in de hevige lijdens-uren, die aan zijn sterven voorafgingen en waarin ziekte
en benauwdheden de energie natuurlijkerwijs doen verslappen, hij zich toch wist te
verheffen boven zijn pijn en lusteloosheid, zodat hij zijn bitter lijden vrijwillig
verergerde.
Deze heldhaftige verstorvenheid en de boven-beschreven geest des gebeds stonden
in een begunstigende wisselwerking tot elkander. Zij vormden dus niet, wat Künkel
zou noemen een duivelskring, maar een hemelse kring, niet een circulus ‘vitiosus’
maar een circulus ‘virtuosus’. Hoe meer hij de zin dierf, hoe meer hij de geest en in
de geest God verkreeg en ervoer. En hoe meer hij God ervoer, hoe daadvaardiger hij
werd in de derving.
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Er voltrok zich tussen God en dezen mens een subliem spel van neergang en opgang.
Ik mag dit niet verzwijgen, omdat het een van de schoonste gevolgen van zijn
gebedsgeest is. Hoe meer deze man voor het majesteitelijk Aanschijn van zijn God,
zich een niets wist en zich gedroeg als een niets, verhief God hem in de ogen van de
anderen als een persoonlijkheid, die zich de hoogste roem verwierf: de heiligheid.
Terwijl hij zich verborgen hield, en met vrome listigheid maatregelen nam om veilig
te zijn voor verering en lofprijzing, verried hij juist zijn heerlijkheid, en bemerkte
het niet in zijn ootmoedige argeloosheid. Met Alexis had hij gemeen, dat hij leefde
als een arme onder de trap van zijn eigen huis, maar hij behoefde niet dood te gaan
om als een heilige te worden ontdekt. De vernedering waarin hij verkoos te leven,
werd practisch zijn verheffing, maar hij wist het niet.
Deze faam van heiligheid nog vóór zijn dood - hoe zijn de getuigenissen omtrent
dit punt merkwaardig unaniem! - geschiedde volgens een zeer doelmatig goddelijk
bestel. Voor een waarachtig ootmoedige is elke persoonlijke huldiging een nadeel,
toegebracht aan Gods uitwendige glorie. Hij kan in elk tekort berusten, maar niet in
dit, omdat hij beter dan wie ook, weet dat deze verheerlijking nooit groot genoeg
kan zijn Er is daarom in het leven van Savelberg geen loutering geweest, die dieper
in zijn ziel greep, dan jarenlang te moeten leven in de sfeer van verering, eerbied en
waardering, waarmede vooral zijn geestelijke zonen en dochters hem omringden.
Maar deze vroegtijdige uitstraling van zijn meer dan gewone Godsverbondenheid
was nog om een andere reden doelmatig. Het is voor een kloosterlijke instelling een
solide waarborg dat zij gewild is door God: wanneer haar stichter een heilige is.
Geldt dit voor de latere generaties, het geldt bizon-
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der voor de eerste, die altijd min of meer in de onzekerheid verkeert van een nog niet
geslaagd experiment. Zeker is, dat wanneer de kleine Broeders en Zusters van Heerlen
in de moeilijke tijd van hun eerste dagen, niet in het leven van hun vader het duidelijk
bewijs hadden gevonden van zijn geestelijke meerwaardigheid, zij bezweken zouden
zijn aan de twijfel over de levensvatbaarheid van deze kloosterlijke opzet, die de
primitiefste maatregelen van voorzichtigheid schijnbaar verwaarloosde, en roekeloos
speelde met de kans tot slagen. Wat schept zo'n heilige stamvader een traditie, die
de gril tot gemakkelijke verandering onder het masker van aanpassing aan tijds-eisen,
op afstand houdt: wat geeft hij een esprit de corps. Wat verwekt hij een eerbied voor
de Regel, die aldus waarlijk wordt tot een kostbaar poeëem van een door God
geinspireerde. En tenslotte zoals een beminnelijk vader deed, is dat voor een
beminnend kind geen doorslaand motief?
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De voltooiing.
‘Het leven ontwikkelt zich gedurende een bepaalde tijd, maar al gauw staat het stil
en wijkt vervolgens. De dood krijgt de overhand en grift zich dag na dag al
merkbaarder in het gelaat van den volgroeiden mens, van den grijsaard, vóórdat hij
gegrift wordt in de grafsteen. De antieke toneelspeler droeg een masker, dat zijn rol
uitdrukte, het lot hem aangewezen door den auteur. Maar hier belast zich de natuur
daarmee en geleidelijk verkrijgen wij de mimiek van de dood.’1)
De arbeidswil van Savelberg, meer dan de levenskracht van zijn lichaam, heeft
deze onvermijdbare sloping lang tegengehouden: de vorderingen van de dood waren
in dezen hoogbejaarden man nauwelijks merkbaar. In zijn vijf en zeventigste jaar
begaf hij zich te voet naar Wittem om er zijn jaarlijkse retraite te houden bij de
Redemptoristen. Twee jaar later, in 1904, visiteerde hij al de kloosters van zijn beide
Congregaties, en reisde naar Nonnenwerth, zijn geliefde Nonnenwerth, om er het
gouden jubileum van dat instituut mee te vieren. Ruim zes maanden vóór zijn dood,
in zijn negen en zeventigste jaar, schreef hij aan Célestine: ‘Met mijn gezondheid
gaat het zoo stilletjes aan: maar wij hebben toch alle reden tot dankbaarheid jegens
den goeden God, die mij ondanks mijne hooge jaren, nog mijne gansche helderheid
van geest laat.’
Hij zelf wenste sinds lang ‘zijn verdwijnen’, zoals hij het radicaal noemde, om
onopgemerkt en door niets en niemand gestoord, te zijn en te sterven in de stilte van
God. Hij echter vermoedde niet, hoezeer hij juist nú, in zijn hoge ouderdom, de
aandacht trok. Want een ieder, die over dezen ouden man

1) Sertillanges. O.P. Recueillement, blz. 190: Aubier, Editions Montaigne, Paris.
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nadacht, bespeurde met eerbied, hoe in dit leven een toch wel bizondere goddelijke
kracht moest werkzaam geweest zijn, want, bij zo weinig kans en bij zo weinig
berekening en stelselmatigheid, wat was er niet veel bereikt en wat was het bereikte
van hoge waarde. En ook een ieder, die het voorrecht genoot, in zijn aanwezigheid
te zijn, verkreeg de zekerheid, dat deze priester zeer veel van God vernam en tot een
innig verkeer met God was opgenomen. Want bij al zijn bedieningen was hij
nauwkeurig en aan zichzelf onthecht, en het gewone, dat hij verrichtte, ontving, zoals
hìj het verrichtte, geheim en wijding: er was niets in zijn gedrag, dat verontschuldigd
behoefde te worden met beroep op zijn leeftijd: de kracht van zijn ziel, telkens
herboren tot nooit verouderend leven in God, weerde elk nadelig reflex van het
bejaard lichamelijk organisme: in voorname rust voltrokken zich de weinige gebaren:
hij sprak het woord bedachtzaam en mild: het schoon ovaal van zijn gelaat was
bijwijlen lichtende van inwendige waarnemingen, die, door woorden niet
mededeelbaar, zijn lichaam en ziel beide bevingen en gelukkig maakten.
Zo kon het geschieden, dat hij ontdekt werd en hem het eerbetoon overkwam in
zijn sterkste betuigingen. Want op zijn gouden priesterfeest, September 1904, werd
hij door Pius X benoemd tot ere-Kamerheer, ontving die dag een telegram met
pauselijke zegen over zijn persoon en zijn Congregaties, en had als gast aan tafel een
Kardinaal, Aartsbisschop Fischer van Keulen. Het jaar daarop mocht Heerlen hem
huldigen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Het leven had hem aan zo'n nadrukkelijke publieke verering niet gewend gemaakt.
Hij zelf had er trouwens nooit kans toe gegeven. Hij was overtuigd niets te zijn. Hij
behoefde daartoe geen redenering: hij ondervond zijn armoe, omdat hij
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voortdurend leefde voor het aanschijn van den alleen Roemrijke en Roemwaardige.
Aan zelfgenoegzaamheid - de schuldige scherts, die wij met ons zelf bedrijven - zal
hij zich weinig bezondigd hebben. En zich te voelen als een gepasseerde was hem
onmogelijk.
Hij trachtte dan ook deze plotselinge decoratiën in zekere zin ongedaan te maken,
als vergissingen, door anderen begaan en die hij herstellen wilde, omdat zij hem
hinderlijk waren. Zodat deze geridderde slechts één keer zijn erelint heeft gedragen,
nog noodgedwongen, omdat een Minister op bezoek kwam: en zodat deze Monsignore
behoedzaam zijn paars verborg onder zijn zwarte jas en zich verzette tegen zijn titel
als tegen een schimpnaam: ‘Och, wat met dat monseigneur, dat is goed voor dien
enen dag, maar nu moet het uit zijn.’
Het was in de herfst van 1906, een half jaar vóór zijn sterven, dat hij erin slaagde te
verkrijgen, waarnaar hij zo lang had verlangd. Want eind September kon hij in het
moederhuis te Heerlen de bisschoppelijke benoeming bekend maken van kapelaan
Driessen te Horst, als den opvolger in zijn bestuurstaak.
Ofschoon innig verlangd, moest deze overgave van zijn functie den ouden man
zwaar zijn gevallen. Want zij betekende een afscheid aan een werk, dat hij meer dan
dertig jaren lang met de innigste zorg en genegenheid had gekoesterd, tot welks
opgroei hij met toewijding van al zijn kracht gezwoegd had, omdat hij wist, dat dit
zijn levenstaak was. Zij betekende een afscheid ook aan trouwe en allerhartelijkste
geestes-genoten, zijn kinderen in God.
Toen op de 21ste October de opvolger zijn intrede deed, had Jozef Savelberg in
de morgen van die dag voor de laatste
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maal de conferentie aan zijn Zusters gegeven. Hij had zich volkomen ontdaan van
wat hem dierbaarder was dan zijn leven: hij was ‘verdwenen’. Aldus, in die laatste
herfst, naderde de voorbereiding op het sterven in God wel heel dicht tot haar
voltooiing. Aan den hemelsen Dief in de nacht, wier avond hij nu duidelijk waarnam,
had hij nog vóór Diens komst over alles de vrije beschikking geboden. Er ontbrak
alleen aan deze vrije beschikking de definitieve bevestiging. Die bleef bewaard voor
het laatste bewust moment, voor dat snel-lichtend moment van inzicht en vrijheid,
aan het sterven voorafgaand, wanneer zijn liefde, tot haar hoogste opbrengst gekomen,
dit sterven aanvaarden zou als haar allerlaatste offer en plichtsbetrachting.
In de donkere seizoenen van herfst en winter verheugde hij zich in het heldere
licht van Gods tegenwoordigheid. En wanneer zijn geest vermoeid werd van het
inwendig schouwen, liet hij zich voorlezen uit de levens van heiligen, uit de brieven
van Franciscus van Sales, waarin deze de voortreffelijkheid van het geduld beschrijft:
‘Wat zijn die schoon: lees nog wat van die schoone brieven.’
Hij was nu louter ‘de Vader’ geworden, en van de eerbiedverwekkende
terughoudendheid, die hij vooral in de omgang met zijn Zusters voortdurend in acht
had genomen, was weinig meer bespeurbaar: ieder, die wilde, had vrije toegang tot
hem: zijn woord was mild: zijn zegen tot afscheid nadrukkelijk, en hij had voor ieder
een aandenken.
De eerste dagen van 1907 bezocht hij al de verpleegden: hij was zeer opgewekt,
en bij het weggaan keerde hij zich om en zei: ‘Nu zeg ik u allemaal adieu.’ De 10de
Januari scheen hij een aanval van beroerte gehad te hebben: hij sprak belemmerd en
bewoog zich opmerkelijk langzaam en moeilijk.
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Op de avond van de 13de Januari gedroeg hij zich opeens heel anders dan gewoonlijk.
Hij weigerde het avond-eten, ging naar de kapel, bleef enige ogenblikken achter het
altaar en trad dan binnen in de sacristie. Een Zuster, dit ziende, waarschuwde een
Broeder, die met veel moeite hem kon bewegen naar zijn kamer te gaan. Zijn geest
was verward: het scheen, dat hij die avond de bedoeling had de H. Mis te lezen, zoals
dat duidelijk werd op de volgende dagen, wanneer hij hard-op de intentie-formule
herhaalde: ‘ego volo celebrare missam’: ‘ik wil de H. Mis opdragen’.
Hij ging die nacht niet te bed. Zijn secretaresse, de Zuster Michaela, zag het licht
branden zowel op zijn slaapkamer als op zijn zitkamer. Zij heeft het toen gewaagd,
bij hem binnen te gaan, en vond hem zittende in de leunstoel bij de kachel, die niet
meer brandde. Hij scheen haar komst op dit zeer ongewoon uur niet vreemd te vinden.
Hij weigerde naar bed te gaan, maar liet zich de schoenen uittrekken en de pantoffels
aandoen. Ofschoon het koud was die nacht, wilde hij niet, dat de kachel werd
aangemaakt. Toen zij het tòch deed, liet hij haar stil begaan. Zeer vroeg in de morgen
verliet hij zijn kamer en las de H. Mis.
Vanaf de 17de Januari miste hij daartoe voorgoed de kracht. En niet meer wetende
soms, wat hij zei en deed, en met het koortsig idée-fixe bevangen, dat hij de H. Mis
moest lezen, weigerde hij een week lang op zijn kamer te communiceren.
Het was gedurende deze week van de 17de tot de 24ste Januari zeer pijnlijk te
moeten waarnemen, hoe deze oude priester soms door een angstige gejaagdheid werd
overvallen, waardoor zijn rustig, helder gelaat, ternauwernood herkenbaar nog, geheel
ontluisterd werd. Het was bij een dezer be-

Maurits S.C.M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg: een priester van Heerlen

127
nauwenissen, dat Michaela hem strompelen zag naar de post van de deur, en wijwater
sprenkelen naar een der donkere hoeken van zijn kamer, angstig voor zich uit starende.
Vanaf de 24ste Januari verdwenen de schrik-aanvallen en in een groot vertrouwen
verwachtte hij zijn dood. ‘Als de schaapjes, zo fluisterde hij, in de hemel komen,
dan komt er de herder toch zeker ook wel.’ Ten zeerste verzwakt, kon hij nu niet
meer van zijn bed opstaan, en ontving zo mogelijk iedere dag de H. Communie.
Er zijn tekenen, die te kennen geven, dat hij omtrent de dag van zijn sterven
bepaalde aanwijzingen bezat. Herhaaldelijk had hij de laatste maanden gesproken
over de Vastenavond van 10 tot 13 Februari, en het was opgevallen, dat hij op
Nieuwjaarsdag een Zuster gevraagd had, de blaadjes van de nieuwe scheurkalender
af te trekken tot aan de 5de Februari, de dag, waarop hij bediend zou worden. Op de
eerste van deze maand, toen Willibrorda, de Algemeen-Overste, hem vroeg, of hij
zijn tachtigste verjaardag op de 10de Februari, nog met de Zusters zou vieren,
antwoordde hij met grote beslistheid: ‘ja’. ‘Ik zal wel waarschuwen als het tijd is,’
zo sprak hij tot den Heerlensen Deken Brewers, die hem bedienen wilde. Dit
geschiedde aldus niet eerder dan op de 5de Februari, zoals zo even reeds werd gezegd.
Het was het voorrecht van zijn vriend in Wittem, Pater Schrauwen, die toen de
jaarlijkse retraite gaf in het moederhuis.
In deze stervensdagen verduurde hij in de schoonste overgave aan God, de pijnen
en de dorstkwellingen van zijn oud lichaam, de lange duur der slapeloze nachten.
‘Het is wel dragelijk,’ zo sprak hij zacht, wanneer gevraagd werd, hoe of het was.
Hij genoot een grote tevredenheid, vroeg niet en klaagde niet, en zei herhaaldelijk
tot die hem bezochten: ‘Niet
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waar, wat zijn wij toch gelukkig.’ En toch - het werd pas na zijn dood ontdekt - was
heel zijn rug geschrijnd door het lang liggen op de strozak van het armzalig ledikantje.
Zelfs in die laatste smartelijke uren bezat hij nog de geestkracht en de liefde vrijwillig
zich te versterven. Hij weigerde elke verzachting, wees druiven af als niet
noodzakelijk, en vroeg voor drank als een gunst wat alsem-wijn, waarbij hij zorgde
de bittere smaak zo goed mogelijk te proeven. Hij deed deze penitentiën zoals altijd
aller-eenvoudigst, zodat die hem niet kenden, er niets van bemerkten. Zo ook, wanneer
hij tot meer pijn de schouders drukte tegen de stangen van zijn bed, of met de voet
er tegen aan sloeg, leidde hij de aandacht af van die het gezien mochten hebben: ‘Je
ziet, ik ben nog sterk.’
De laatste twee dagen overvielen hem langdurige bewusteloosheden, en nauwelijks
ademend lag hij met geopende mond uren achtereen onbeweeglijk in de schemer van
de kleine sterfkamer. Op een van de weinige bewuste ogenblikken fluisterde hij tot
zijn biechtvader: ‘Ik kan mijn geluk niet uitdrukken: ik ben overgelukkig’.
Vroeg in de morgen van de 11de Februari - het was even vóór vijf - is Jozef Savelberg
in schone rust gestorven in tegenwoordigheid van zijn Zusters en Broeders, en van
zijn opvolger. Het lichaam, in priesterlijke kledij, werd ter verering opgebaard in een
der spreekkamers, en op de 14de Februari onder het rouwbetoon van geestelijkheid
en volk uit stad en verre omtrek, in de grafkelder op het kloosterkerkhof bijgezet.
Zij wisten in Heerlen, dat deze stille man in God had geleefd, voor God gewerkt had
en in God was gestorven. Zij hebben de kist in het midden der kleine crypte geplaatst.
Van deze stad is dit gebeente de heilige schat.
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Pro memoria.
Het leven van Peter Jozef Savelberg is allereerst een weldaad voor zijn volgelingen.
Tocht kan het zijn suggestieve kracht tot heiliging ontwikkelen, ver buiten dat
kloosterlijk milieu, mits tot de eigenlijke kern van zijn niet aanstonds boeiend wezen
wordt doorgedrongen.
Wij geven ons eerder over aan de suggestie, uitgaande van een Dr. Ariëns, tintelend
van vernuft, kinderlijk van spontaneïteit, schrander theoloog, knap prozaist,
aantrekkelijk spreker, volksman en toch aristocraat.
Misschien ook eerder aan de suggestie, uitgaande van een Deken Thijssen van
Sittard, een man van zeldzame goedgeefsheid en oprechtheid, waarlijk een herder,
op zoek naar het verloren schaap, die te weinig dacht aan zich zelf, omdat hij te veel
dacht aan anderen, toevlucht voor alle stadsarmen, een man, die iedereen groette en
door iedereen gegroet werd, al biddende een hemels verkwister van zijn tijd, slecht
beheerder van aardse schatten, die door de roest en door de mot verteerd worden,
maar uitnemend financier van de hemelse, onvergankelijke.
Savelberg was volstrekt geen volksman: tot lyriek inspireert hij niet, hij mist
volkomen het brillante, hij is stil, bedachtzaam, spreekt moeilijk en kuchend
nauwelijks nederlands, verschanst zich het liefst achter kloostermuren, zodat zijn
eigen stad hem nauwelijks kent, en zodanig beheerst hij de spontane genegenheid
van zijn hart, dat hij bij de eerste ontmoeting de indruk maakt, gevoelloos te zijn.
Maar gelijk reeds gezegd werd: doordringende tot de kern van zijn wezen, zal een
ieder bevinden, dat ook deze man, al is het om andere geestelijke gaven, behoort tot
de voortrekkers
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van een hervormde priesterschap, die de nood van haar tijd verstaande en haar
sacramenteel merkteken belevende, haar werk- en werfkracht verzamelt in een
allerinnigst contact met God, in een ‘zijn’ in de bovennatuurlijke werkelijkheid. Te
midden der twee moderne uitersten: daadverheerlijking en geestelijke
beroepswerkeloosheid verstaat zij de hemelse kunst te aarzelen en te wachten zolang
God niet spreekt, en als Hij spreekt, een onverschrokken evangelisch avonturier te
zijn. Zij herstelt de oorspronkelijke dynamiek van het christendom, dat, ontaard tot
studie-object, dood gedefinieerd en verdedigd door vernuftige syllogismen, te weinig
dàt bewijs levert van zijn waarheid, waarvoor allereerst, zo niet uitsluitend, de
moderne mens gevoelig is: te weten, dat Jezus Christus waarlijk leven is: dat is
vreugde, bezit, initiatief, zekerheid, vergoddelijking, broederschap, grenzeloze
toewijding aan anderen, kracht in ellende, gemeenschapszin, eerbied voor het
persoonlijke, zelfstandigheid, bevrijdende leidzaamheid.
Deze priesterschap is eerlijk, ziet van haar program van evangelische zelfopvoeding
en opvoeding van anderen niet af om opspraak, om de onbehaaglijkheid van een
uitzonderingspositie. En terwijl zij niet uitdaagt, maar zachtmoedig volgt het spoor
van den goeden Herder, aanvaardt zij echter het verwijt van uit te dagen, ook dan
als de middelmatigheid, zelfs van eigen wijdings-genoten gehecht aan het burgerlijk
comfortabele, haar gedrag als zodanig interpreteert. En terwijl zij de technische en
organisatorische voordelen van haar eigen tijd niet verwaarloost, niet minachtend
neerziet op een schrijfmachine, een cartotheek, en naast de kerk ook de oprichting
van een jeugdhuis bevordert, weet zij, dat dit eigentijds voordeel zeker zal ontaarden
tot een nadeel met een aanvankelijk miniem tijdelijk succes, wanneer de oer-krachten
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van alle menselijke verbetering, het gebed en het offer, de toegepaste hulpmiddelen
niet bezielen, en het woord in het openbaar gesproken en de daad in het openbaar
gesteld, niet zijn opgebloeid vanuit de eenzaamheid van een hart, dat standvastig
God zoekt in ootmoed en verstorvenheid, zoals dat Peter Jozef Savelberg deed.
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