Arnold Fortuin
Meer dan honderd jaar geleden, in 1885 o pe nde een groepje, voor het
ant iklerika lisme uit D ui tsland gevluc hte pr iesters van de o rde der
R ed empto risten in Glanerbrug, op ee n paar stappe n van de 'poal' een klooster
m et een die pe kloostertuin . J aren later , ko mt de klad in het klo osterleven en
koopt de stic h ting Or. Arië nste h uis het ge bo uwe n de ach te rliggende tuin . D e
vo orgevel , in D ui tse stij l, maakte plaats voor m oderne arc hitec tu ur. D aarachter
komt ee n nieu w Ari ën stehu is; wie binn en komt ziet de spore n van ee n sobe r
klo osterl ijk ve rlede n. Vo or de de ure n van de bew oners staa n roll ators en
J osephkapel, waar ee ns
lo oprekken ; de
klonken , is nu
de m etten en lauden
Sacra men tskapel. D e
vervangen door stoelen,

Straatnaam
ls soi 1
a 5 splege
van historie

banken worde n
de houten beelde n en

he t koperen tabe rnakel
staties, de biechtstoel en
etages bleven,
en de omloop op tw ee
In de oude win staan nu , tot dich t bij de spoorbaan, 135 zorgwoningen. H et
oude gebouw is verzorgings huis. Als een eerbetoon aan de R edem pto risten ,
krijgt de tuin de naam R edem p to risten park. Een herinnering aan een klooster
van flinke mannen die een nieuw thu is net over de grens kozen om in eigen
land te missioneren, die na hu n komst ongenoegen ombogen in waardering en
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 'aan de goede kant' stonden .
H et park is nog steeds de plek van rust die de paters er zochten. Ook de devo tie
uit vroeger tijden blijft zichtbaar. Zo zijn er no g de nisjes , voor heiligenbeelden.
In een erva n staat he t beeld van ee n zit te nde C h ristus. En op het kerkhofje
ru sten al tienta llen jare n de overleden paters, zoa lsJ ose f Sac rc (1824- I 9 II) en
Larnb ertus (1873- 1 962). O mwo ne nde n kn apt en het kerkho fje vorig jaar no g op.
Stilte blijft het kenm erk van het R edempt ori stenpark. D e vogels, de haan die
zij n dam es driftig in de dr af houdt, de man die ac h te r zij n huisje de blader en
veegt en de wa t haastige au to mobiliste, zorgen voor de kleine o pwinding van de
dag.
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