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Activiteit:  Filmdocumentaire door Peter Crins en Peter Hermans 

 “Aber der Kirche passiert nichts” 

Wanneer: zondag 5 en 12 maart om 13.30 uur en woensdag 3 mei, maar dan om 19.30 

Locatie: ECI filmtheater, Roermond 

 

Roermond, 14 februari 2023 

 

Door de cineasten Peter Crins en Peter Hermans is recent een filmdocumentaire gemaakt met 

de titel ‘Aber der Kirche passiert nichts’. De film toont een haarscherp beeld van de 

Limburgse plattelandssamenleving tijdens Wereldoorlog II. Hoe hebben Limburgers het 

oorlogsgeweld van begin af aan tot aan de bevrijding ervaren en hoe hebben zij zich 

opgesteld? Het is het verhaal van een “Oorlog in de ‘beschutting’” in een Limburgs dorp, 

Leveroy, op een paar vierkante kilometers gelegen op korte afstand van Roermond. De film is 

gebaseerd op talloze interviews en uitgebreid onderzoek. 

Het is een documentaire over dorpse mensen, hun verhaal,  

over verzet, bravoure, spionage 

over Joods zijn, angst en lef  

over pilotenhelpers, naïviteit  

over medemenselijkheid  

over kerkrazzia’s  

over pijn, verlies én liefde.  

over wachten op de bevrijding en over de daaraan verbonden zware keuzes! 

 

Het gaat over een katholiek dorp zonder kerkklokken én het elkaar toch horen. 

De inhoud getuigt van de grondige kennis van de materie 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. De film is vrijwel geheel in de Limburgse taal gesproken, 

maar is tegelijk Nederlands ondertiteld. 

 

De voorzitter van LGOG Roermond, Hein van der Bruggen, heeft enkele adviesbijdragen 

mogen leveren voor deze film en zal op de drie vertoningsdagen een korte inleiding 

verzorgen.  
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De leden van LGOG en de donateurs van Rura worden geattendeerd op deze filmvertoningen.  

Op de zondagen 5 en 12 maart, telkens om 13.30 uur alsook op woensdag 3 mei, maar dan om 

19.30 uur, wordt deze film vertoont in het ECI-filmtheater, ECI 13, 6041 MA Roermond. 

Telefoon 0475 - 31 71 71.  

Vanwege de productiekosten van deze film zult u wel voorafgaand kaarten moeten kopen.  

De kosten hiervan zijn € 13,50 per persoon, inclusief koffie, thee en frisdrank. De film duurt 

150 minuten Er is een pauze. 

Kaarten zijn kunnen online via de website van ECI gekocht worden of fysiek bij de ECI-

receptie. Er wordt een grote toeloop verwacht.  

 

Als u belangstelling hebt, kunt u tijdig uw toegangskaart kopen:  

Voor 5 maart: https://www.ecicultuurfabriek.nl/tickets/136103/ ,  

voor 12 maart: https://www.ecicultuurfabriek.nl/tickets/136104/ en  

voor 3 mei https://www.ecicultuurfabriek.nl/tickets/136105/  . 

 

De voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp was aanwezig bij de première en heeft 

een lofrede op de film uitgesproken die u kunt vinden op voorzitter@tweedekamer.nl , te 

vinden onder het kopje toespraken: 18 november 2022: Bij de vertoning van de film 'Aber der 

Kirche passiert nichts'. 
 

 
Vooroorlogs beeld uit Leveroy 

 

Namens de Kring Gelders Overkwartier van Roermond:  

 

Hein van der Bruggen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


