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Activiteit: Weerter première filmdocumentaire  “Aber der Kirche passiert nichts”  

van Peter Crins en Peter Hermans 

Wanneer: 10 december 2022 om 14.00 en 19.30 uur 

Waar: Munttheater, Collegeplein 3, 6001 HN in Weert  

 

 

 

 

 

Weert, 6 december 2022 

 

Aan de leden van het LGOG, kring Weert 

 

Geachte dames en heren, 

 

Het premièreweekend in Leveroy van de nieuwe filmdocumentaire ‘Aber der Kirche passiert 

nichts’ van Peter Crins en Peter Hermans was een buitengewoon groot succes met lovende 

kritieken. 

 

Onderstaande recensie van historicus (deskundige Tweede Wereldoorlog) en publicist dr. 

Fred Cammaert: 

 

Ben nog steeds onder de indruk van wat ik gisteravond heb gezien. De inhoud getuigt van 

grondige kennis van de makers en de getuigenissen zijn to the point, menselijk, oprecht, uit het 

hart en bieden een zuiver inzicht in de werkelijkheid van de bezettingstijd. Ik denk aan de pater 

over de OD (Orde Dienst) en de evacuatie, onderduikster Eef Polak over de warmte en 

gastvrijheid die ze ondervond bij haar onderduikadres, de rol van Geerdink en al die andere 

verzetslieden, maar ook en misschien wel vooral de verhalen van al die gewone mensen met hun 

angsten en onzekerheden. Je mag met recht trots zijn op deze unieke en in historisch opzicht 

uiterst waardevolle documentaire. Chapeau. 

Ook een enkele opmerking over de vormgeving: je partner Peter (Hermans) verdient een groot 

compliment voor de strakke en sobere montage. De kaartjes zijn verhelderend en bieden 

noodzakelijke context voor een beter begrip. Het foto- en beeldmateriaal is werkelijk schitterend 

en heel illustratief. Complimenten ook voor je ongelooflijke speurwerk dat er uiteindelijk toe 
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heeft geleid dat je veel uniek materiaal hebt weten op te duikelen. Als oud jurylid wil ik daar tot 

slot aan toevoegen dat je een onmiskenbare ontwikkeling hebt doorgemaakt. In de TV en 

filmwereld zegt men wel eens: "Je bent zo goed als je laatste productie". In jouw geval gaat dat 

zeker op. 

Wens je alle succes bij de komende vertoningen en hoop oprecht dat je het filmbijltje er niet bij 

neerlegt. Historici hebben per slot van rekening "levenslang" 

.    

Kerk en pand Wetemans in Leveroy, na 15 november 1944, toen ze door de Duitsers werd 

opgeblazen 

 

Tweede-Kamer voorzitter Eva Bergkamp sprak in Leveroy de volgende woorden: 

 

In de film van Peter Crins en het boek van Daniëlle (dochter van de Weert en Leveroy 

ondergedoken joodse Eef Polak) wordt het ‘grote verhaal’ over de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland dus verteld vanuit deze streek. 

De verhalen die verteld worden zijn voor velen veel minder bekend dan bijvoorbeeld de Slag om 

Arnhem, Soldaat van Oranje of het Achterhuis van Anne Frank. En dat maakt de film bij 

voorbaat al van grote waarde. Omdat het ons beeld van deze geschiedenis in Nederland weer een 

beetje completer maakt. Betrekkelijk nieuw voor mij is bijvoorbeeld de grote invloed van de 

katholieke kerk op het verzet in dit gebied – ook Daniëlle heeft dat in haar boek benoemd. 

Mensen als kapelaan Reintjes, pater Bleijs en mère Raphaëla legden hun leven in de waagschaal 

om anderen te redden. In samenwerking met gemeenteambtenaren en wachtmeesters van de 

politie. Boeren en boerinnen. Heldenmoed en christenplicht gingen hier moeiteloos samen. Hoe 

ontroerend is dat.  
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In deze film worden de mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf nog meemaakten, aan het woord 

gelaten. In de toekomst zullen wij, de tweede en latere generaties, dat voor hen moeten doen. 

Films, boeken en mondelinge overlevering worden belangrijker dan ooit. Want we moeten deze 

verhalen blíjven vertellen. Om nooit te vergeten. En om, hoe moeilijk soms ook, er hoop uit te 

halen voor de toekomst. Daarom vertelde ik in mijn 4-mei speech destijds ook over de wijze 

lessen die mijn vriendin Daniëlle van haar moeder meekreeg: ‘Kom altijd voor jezelf op.’ En: 

‘Blijf altijd zèlf kritisch nadenken’. Daniëlle is wars van hokjesdenken en vindt het mooi als 

mensen anders durven te zijn. Dat bindt ons. En het raakt natuurlijk ook, daarom benoemde ik 

het zo nadrukkelijk, aan onze democratie. Kritisch denken van mensen zelf en respect voor 

anderen, zijn voorwaarden om die goed te laten functioneren. Hoe rijker ons beeld van de 

recente geschiedenis, hoe beter we in staat zijn ons dat te blijven realiseren. En om die waarden 

te blijven beschermen. 

 

De Weerter première is aanstaande zaterdag 10 december om 14.00 en 19.30 uur in het 

Munttheater te Weert. Tickets voor beide vertoningen zijn te koop via de website 

https://www.munttheater.nl/   en kosten €13,50 inclusief een pauzedrankje.  
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Hulde 

 

Vijfenveertig cursisten Weerterlogie ontvingen dinsdagavond 29 november 2022 hun diploma in 

de Paterskerk aan de Biest. Vanaf nu mogen ze zich Weerterlogen noemen. In acht lessen is de 

geschiedenis van Weert langsgekomen. Vanaf de prehistorie tot nu. Het gaat om basiskennis over 

diverse periodes uit de Weerter historie.  

 

In 2023 wordt de cursus Weerterlogie opnieuw aangeboden. Aanmelden hiervoor kan door een 

mail te sturen naar info@dealdenborgh.nl. Wanneer de data van de cursus bekend zijn, ontvangt 

u een inschrijvingsformulier. 

 

 
 

De nieuwe Weertelogen toasten op “de geschiedenis van Weert”. 
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Overrompeling 

 

 
 

Na de opening door de 98-jarige mevrouw Van Ekert, in Stramproy beter bekend als “Deben 

An”, was het gemeenschapshuis De Zaal in het weekend van 26/27 november te klein. 

 

Bijna 1.000 bezoekers bezochten de tentoonstelling “Namen en bijnamen Stramproy 1954”. Onze 

leden Bèr Geelen en Ad Maes hadden eer van de enorme klus die ze hebben geleverd. Dank ook 

aan alle vrijwilligers van de Aldenborgh die spontaan hun medewerking hebben verleend. 

 

Op 1 april 2023 (geen grap) zal het dikke boek “Namen en Bijnamen Stramprou 1954” worden 

gepresenteerd in dezelfde zaal. Overigens is Stramproy op 1 januari 1998 alweer 25 jaar een 

kerkdorp van de gemeente Weert. Toen hield de zelfstandige gemeente Stramproy op te bestaan. 

 

U kunt nog voor intekenen voor dit meer dan 600 pagina’s tellend boek met meer dan 2.500 

foto’s. 

 

De prijs in de voorverkoop bedraagt € 32,50. De uiterste inschrijfdatum is 15 jan. 2023. Daarna 

bedraagt de prijs € 37,50. Uw bestelling is definitief na overmaking van het betreffende bedrag 

op rekening: IBAN NL 02 RABO 0105 3340 65 (BIC-code: RABONL2U) ten name van de 

‘Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert’ met vermelding van: ‘Boek 

Stramproy’. N.B. Vermeld bij overmaking ook uw eigen naam 
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Wij hopen u allen volgende week in het Munttheater te ontmoeten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                             Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                                 Secretaris 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Komende activiteiten 
 
10 december 2022 Weerter première filmdocumentaire “Aber der Kirche passiert nichts” 

van Peter Crins en Peter Hermans 


