
 

BinBeeld

MMaastricht

 23 oktober
2021

23De herbegrafenis van
Elisabeth Strouven



 

Elisabeth Strouven werd in 1600 geboren in 
Maastricht. Ze overleed er in 1661 en werd 
begraven op het kerkhof van het klooster 
Calvariënberg. Ook de resten van drie zeer 
betrokken tijdgenoten werden er begraven.
In 1722 werden de stoffelijk resten 
opgegraven, in loden kisten gelegd en 
bijgezet in de kloosterkapel.
In 1796 werd het klooster opgeheven. De 
stoffelijke resten konden er niet blijven en 
werden herbegraven in een zijkapel van de 
Sint-Nicolaaskerk aan het Onze Lieve 
Vrouweplein.
Die kerk werd in 1837 afgebroken en de 
relieken kregen een plaats in een crypte van 
de Onze Lieve Vrouwekerk.
In 1956 werd er op Klevarie nabij het 
klooster Calvariënberg een 
bejaardencentrum gebouwd. De relieken 
werden herbegraven in de kapel van de 
kloosterkerk.
Maar de kapel kreeg in 2021 een andere 
bestemming. Opnieuw moesten de relieken 
herbegraven worden. Ze gingen opnieuw 
naar de crypte van de Onze Lieve Vrouwe. 
Het uitgangspunt is dat het nu haar 
definitieve rustplaats is.

De herbegrafenis vond plaats op zaterdag 23 
oktober, precies 360 jaar na haar overlijden, 
en werd met groot ceremonieel uitgevoerd. 
Daarvan hier verslag.
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Haar zeer betrokken tijdgenoten 
waren Elizabeth Dries, zuster van 
het klooster, Maarten Gillis, priester 
en docent en Pater Farzijn, 
minderbroeder en directeur. Ze 
stierven in 1633, vermoedelijk door 
de pest. In dat jaar overleden 17.000 
inwoners door de pest. Dat was 
ongeveer de helft van de bevolking 
van Maastricht.

Er waren twee zinken kisten die de 
loden kistjes met relieken bevatten.



 Die twee kisten werden zaterdag 23 
oktober om 13 uur vanuit het pand 
van het Elisabeth Strouven Fonds 
aan de Abtstraat op een platte 
wagen geladen. De stoet bestond uit 
Het Stille Licht van John Eijssen, 
twee herauten, de Stadsschutterij, 
de wagen met de relieken, 
bestuursleden, buurtbewoners en 
belangstellenden. Onderweg had 
men brandende kaarsen buiten 
gezet en er was overweldigend veel 
belangstelling langs de route.



 De stoet ging via een gepaste omweg 
naar het Onze Lieve Vrouweplein. 
Daar stond de harmonie Sint-Petrus 
en Paulus uit Wolder klaar. Wie een 
kaarsje aanstak ter nagedachtenis, 
kreeg een gedenkkaartje van het 
Elisabeth Strouven Fonds. Men wil 
graag laten zien dat het werk van 
Elisabeth wordt voortgezet, zij het 
op een andere manier dan toen. De 
naam van de organisatie en het 
fonds zijn een begrip in Maastricht. 
Die hebben er aan bijgedragen dat 
Elisabeth niet is vergeten. En er is 
een laan naar haar genoemd.



 

De harmonie speelde plechtige muziek, de mars 
Jerusalem. De kisten met relieken werden op een 
katafalk geplaatst. Zo werden ze de basiliek 
binnengedragen. Voor iedere handeling stonden de 
dragers in contemplatie. Alsof ze toestemming vroegen.



  Pastoor monseigneur 
Jan Vries zegende de 
kisten, hij heeft een 
wijwaterkwast in zijn 
rechter hand. De 
beweging is bevroren in 
het zachte licht. Hierna 
zal de katafalk naar 
voren gebracht worden, 
tot aan de viering, het 
vierkante deel waar het 
schip en de dwarsbeuk 
elkaar kruisen. De 
katafalk is daar 
omgeven door grote 
kaarsen.





 



 

In het priesterkoor zit de 
religieuze delegatie. Rechts 
is een stuk van het 
conopeum zichtbaar, de 
geel-rode parasol. Het is 
een van de 
onderscheidingstekens van 
een basiliek.
De voorzitter van het 
Elisabeth Strouven Fonds, 
Guido van den Broek, 
vertelde over het leven en 
de betekenis van Elisabeth. 
Er is veel over haar werk en 
haar leven bekend, ze heeft 
een biografie geschreven.



  Aan het eind van de plechtigheid 
ging een delegatie met de kisten 
naar de crypte. De kuil was klaar. 
Rechts naast de stèle stond de 
deksteen. Die vertelt: Deze relieken 
liggen hier sinds 23 oktober 2021. 

Op de vier hoeken van de stèle staan 
de namen van de vier: Elizabethæ 
Strouven, Martini Gilis, Pater Jacobi 
Farzijn en Elizabethæ Dries. Is hun 
rustplaats na 360 jaar eindelijk 
definitief?



Dit magazine is gratis en komt uit de 
Boekenkast van Peter Scheele: 
https://scheelpj.home.xs4all.nl/Site
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