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ITALIAANS SITTARD
ROOMSE RIJKDOM & ROMEINSE RELIEKEN
‘Italië begint in Limburg,’ zo schreef Felix Rutten in 1918. Dankzij de combinatie
van het heuvelachtige Limburg, de zangerige taal, de Limburgse volksaard, het
Bourgondische leven en het rijke Roomse leven waan je je in het zuiden van
Limburg makkelijk dik duizend kilometers zuidelijker. Zo ook in Sittard, na
Maastricht en Roermond de derde oudste stad van Limburg en tevens een van
de oudere steden van Nederland.
Al wandelend door de straten van de stad waan je je vaak even in Rome, met
dank aan de Romeinse relieken en Roomse rijkdom, maar ook door de heerlijke
Italiaanse adressen die Sittard rijk is. Je vindt zelfs een kleine wijngaard midden
in de stad!
Samen met Peter Graat, de secretaris van Dante Alighieri Sittard-Geleen,
verzamelde ik heel veel tips voor een dagje Italië ‘op zien Zittesj’, met verrassend
veel Italiaanse en Romeinse bezienswaardigheden. Een speciaal woord van dank
is voor stadsgids Ed van den Ende, die op 15 november 2020 onverwacht
overleed, maar Peter voor die tijd van veel Italiaanse verhalen in Sittard heeft
voorzien, zodat wij die nu met jullie kunnen delen.
Buon divertimento!
Saskia
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klik hier voor de link naar de route in Google Maps | lengte: ca. 5 kilometer | de
route start bij de Ligne, op loopafstand van het station van Sittard, waar je ook
makkelijk kunt parkeren (Ligne Parking, Haspelsestraat 42) | je kunt de route
elke dag wandelen, maar niet alle bezienswaardigheden en restaurants zijn
dagelijks open. Zo is Coffee Mundo The Library, waar je bij de start van de route
kunt genieten van een cappuccino of caffè op zondag gesloten, en is de basiliek
op maandag dicht.

Voor een perfecte start van je Italiaanse dag in Sittard strijk je neer voor een
cappuccino of espresso bij Coffee Mundo The Library (Ligne 6). Hier wordt met
net zoveel zorg een caffè gezet als in een Italiaanse koffiebar.
Loop vanaf de Ligne over het bruggetje over de Geleenbeek. Meteen na het
bruggetje zie je aan je linkerhand een zogenaamde Archeo-locatie, waar je met
behulp van augmented reality in de app Archeo Route Limburg een archeoloog
tot leven wekt. Deze virtuele archeoloog vertelt je over de Geleenbeek, waar
zeldzaam aardewerk is teruggevonden uit de bronstijd – dat is ongeveer
vierduizend jaar geleden! Ook uit de Romeinse tijd zijn hier honderden scherven
gevonden, maar ook waardevollere spullen als munten en zilveren mantelspelden. De Archeo-app is sowieso een aanrader als je nieuwsgierig bent naar de
geschiedenis van Limburg. Op verschillende locaties neemt de virtuele
archeoloog je mee terug in de tijd, met prachtige verhalen achter een aantal
gevonden voorwerpen.
De Geleenbeek zou in de Romeinse tijd de naam Glana hebben gedragen. Hieruit
is de naam Geleen voortgekomen. In het stroomgebied van de Geleenbeek
tussen Oud-Geleen en Sittard lopen diverse wandelroutes, met een aantal
‘monumenten’ die verwijzen naar de bewoning van het Geleenbeekdal in de
Romeinse tijd. Zo vind je er het Glanismonument direct langs de beek, het
Liciniusmonument in het Absbroekbos, de Romulus en Remussteen en de
Wolvinnesteen.
Wandel verder door het groen, over de Thur Laudystraat en vervolg je weg over
de Deken Tijssenstraat. Neem na de Dominicanenwal aan je rechterhand de
Begijnenhofstraat, een van de sfeervolste straatjes van Sittard. Op huisnummer
5 zie je het pand ‘Mastrigt’ waar een van de bekendste Sittardenaren, Toon
Hermans, zijn jeugdjaren heeft doorgebracht. Recht tegenover dit pand zie je een
beeld van Toon, die in 1967 een grote hit behaalde met het zonnige
Méditerannée, met achter hem drie begijnen, als aandenken aan het Sittardse
begijnhof dat zich hier waarschijnlijk bevond.
Loop nog iets door en neem dan aan je linkerhand het Rectorijgetske. Dit getske
(Sittards voor steegje) voert je naar het Kerkplein, met aan je linkerhand ’t
Sjterfhoes. Binnen in dit authentieke café verwijzen de heiligenbeelden en het
'tabernakel' voor de speciaalbieren naar de ligging van het café, tegenover 'd’n
Tore van Zitterd’, de toren van Sittard – de toren van de Petruskerk, die met zijn
hoogte van 83 meter de hoogste toren van heel Limburg is. Je kunt de toren
overal in Sittard zien.

De torenspits die je nu ziet, dateert uit 1875 en is het werk van de beroemde
architect Pierre Cuypers. Eerdere torens werden door blikseminslag beschadigd,
net als de lantaarn op de koepel van de Duomo in Florence.
De Sint-Petruskerk of Grote Kerk dankt zijn naam aan de apostel Petrus. Je vindt
er niet alleen de oudste koorbanken van Nederland, maar ook een
miniatuurversie van het beeld van Petrus uit de Sint-Pieter in Rome, waarvan de
rechtervoet door ontelbare pelgrims is aangeraakt of gekust. Ook bewonder je
een plaquette die herinnert aan het bezoek van paus Pius XII, in 1927.
Achter het Jozefkoor wacht de schatkamer van de kerk, met onder meer de
reliekschrijn van de vierde-eeuwse martelaar Eugenius. De relikwieën (onder
meer resten van bloed en afbeeldingen van de martelarenpalm) zijn afkomstig
uit de Catacombe di San Callisto in Rome. Ook de moeite waard is het
Petrusbeeld van mergel van de hand van Pierre Cuypers, dat tot de jaren vijftig
boven de zuidelijke ingang te zien was. Nu vind je op de zijkant van de toren een
kopie. Prachtig is ook de afbeelding van de heilige Rosa op een van de deuren
die op het plein uitkomt.
Neem vanaf het Kerkplein de Kapittelstraat, met links op de hoek (nummer 15)
de vroegere Kapittelschool. Daar tegenover staat het smalste huis van Sittard.
Even verderop huist, aan je linkerhand, Erfgoedcentrum De Domijnen, waar je
een Romeins haantje bewondert, met op de sokkel de tekst: ‘Voor de godin
Arcanua heeft Ulpius Verinus, veteraan van het Zesde Legioen, graag en met
reden zijn gelofte ingelost.’ Het haantje is hiermee een perfect voorbeeld van de
verstrengeling van de Romeinse en inheemse cultuur.
De Romeinen introduceerden het vereren van goden in mensengedaante in deze
contreien. Vooral beelden van de Romeinse oppergod Jupiter, zittend op zijn
troon, waren populair. In Grevenbicht zijn de resten gevonden van een aantal
Jupiterbeelden, waarvan er een bij Erfgoedcentrum De Domijnen te zien is.
Waarschijnlijk stond hier in de Romeinse tijd een tempel gewijd aan Jupiter. Niet
Romeins maar wel interessant om even te bekijken als je het museum bezoekt, is
een middeleeuws wijnvat van aardewerk, dat werd opgegraven op de plaats
waar nu de Odaparking te vinden is.
Op de binnenplaats van het museum prijkt een standbeeld van Toon Hermans.
Schuin aan de overkant ligt de pastorie van de Sint-Petruskerk, waar op de
zijgevel een beeld van Petrus te zien is.

Blijf rechtdoor lopen over de Kapittelstraat en het Kloosterplein en volg de weg
dan naar rechts, de Oude Markt op. Aan je linkerhand ligt het voormalige
Ursulinenpensionaat, waarin nu het Merici Hotel is gevestigd. De naam van dit
hotel is een prachtig eerbetoon aan de zusters Ursulinen, die zich in 1843 in
Sittard vestigden om onderwijs voor meisjes te verzorgen, in navolging van
Angela Merici. Deze Angela werd in 1470 geboren in Desenzano del Garda, aan
het Gardameer, en richtte in 1535 een orde op in Brescia, de Compagnia di
Sant’Orsola, om meisjes en vrouwen les te geven – waarbij de nadruk in eerste
instantie vooral lag op religieus onderwijs. Angela Merici overleed op 27 januari
1540. Ze ligt begraven in de later naar haar vernoemde Sant’Angela Merici in
Brescia, maar haar gedachtegoed leeft nog altijd voort in de zusters Ursulinen,
die zich nog steeds inzetten voor (beter) onderwijs voor meisjes en vrouwen.
Naast het Ursulinenpensionaat schittert de allereerste basiliek van Nederland: de
neogotische Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. De kerk werd
gebouwd door architect Jules Kayser uit Venlo, een leerling van Pierre Cuypers.
De eerste steen werd gelegd op 2 juni 1875. Een eerste steen is sowieso al
bijzonder, maar deze helemaal. Het betreft hier namelijk een marmeren steen
uit de Catacombe di San Callisto. Het marmeren plaatje in het midden is een
stukje van de sluitsteen van een grafnis. De steen was een persoonlijk geschenk
van paus Pius IX en ligt nog altijd op zijn oorspronkelijke plek, achter het altaar
(alleen toegankelijk als de pastoor het hek voor je kan openen of tijdens een
rondleiding*). Hier vind je ook nog een gedenkplaat waarop de schenking staat
vermeld.
De kleurrijke kerk werd op 5 juli 1879 gewijd door de bisschop van Roermond,
waarna de kerk op 21 mei 1883 tot basiliek werd verheven, als eerste kerk in
Nederland. Dit bijzondere feit wordt vermeld op een marmeren plaquette boven
de hoofdingang, in het portaal.
Het gedenkteken met tekst in het Latijn werd in Rome gemaakt en in 1883 naar
Sittard gestuurd. Je kunt de tekst nog altijd goed ontcijferen. Vrij vertaald staat
er: ‘Ik ben toegewijd aan de eer van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van
Jezus, dankzij wie eens een meisje dat in levensgevaar verkeerde, door het per
ongeluk doorslikken van een naald, deze plotseling opgaf en gered werd. Hierop
hebben het geloof en de vrome mildheid van burgers en vreemdelingen mij in
dit verblijf van de zusters Ursulinen, waar het wonder geschiedde, opgericht.
Paus Leo XIII heeft mij tot de waardigheid van basiliek verheven.’

Naast de bijzondere steen uit de Romeinse catacomben vind je in de basiliek nog
veel meer unieke stenen. Zo bewonder je er twee wijwatervaatjes die zijn
vervaardigd uit stenen uit de Heilige Grafkerk van Jeruzalem en uit de
Geboortekerk in Bethlehem. Ook de vijf credenstafels (aan de zijkant van het
priesterkoor) zijn gemaakt van stenen uit het Heilige Land, onder meer uit
Bethlehem, van de Olijfberg en uit Nazareth.
Dat kreeg al gauw navolging van bezoekers en bedevaartgangers die stenen uit
heel Europa mee naar de kerk namen. Met kleine schilderingen en tekeningetjes
werden deze stenen speciale ex-voto’s, waarmee om een gunst werd gevraagd of
waarmee de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart werd bedankt. In totaal zijn er
meer dan drieduizend ex-voto’s te zien!
In een van de kapellen achter het altaar (alleen toegankelijk als de pastoor het
hek voor je kan openen of tijdens een rondleiding*) vind je ook een aantal
stenen uit Italiaanse steden (waaronder Brescia, Cannobio, Gavardo, Miasino,
Milaan, Novara en Rome).
Leuk om te weten is dat het woord basilica door de Romeinen in eerste instantie
niet werd gebruikt voor een heiligdom, maar voor een grote ruimte met een
hoog middenschip en twee zijbeuken, zoals de Basilica Julia op het Forum
Romanum in Rome. Pas toen de christenen in de loop van de vierde eeuw grote
gebedsruimten bouwden, die wel wat weg hadden van deze basilica’s, werd het
woord synoniem voor een kerk. In de zevende eeuw ontvingen de eerste vier
kerken in Rome de titel van basiliek: de Sint-Pieter, de Sint-Jan van Lateranen, de
Sint-Paulus buiten de muren en de Santa Maria Maggiore. Later mochten ook de
San Francesco en de Santa Maria degli Angeli in Assisi zich basiliek noemen. In de
achttiende eeuw werden deze Italiaanse kerken aangeduid met de term basilica
major, om ze te onderscheiden van de nieuwe basilica minor, een titel die de
paus schonk aan kerken met een bijzonder karakter. In Nederland mogen
inmiddels ongeveer twintig kerken de titel basilica minor dragen, maar deze
Sittardse kerk was de allereerste. De twee eretekenen van de basilica minor zijn
het tintinnabulum (een klokje aan een stokje, vaak met een miniatuurafbeelding
van de patroonheilige aan wie de kerk is gewijd) en het conopeum (een half
gesloten parasol met rode en gele banen). Je ziet ze aan weerszijden van het
priesterkoor.

*Tegen een kleine vergoeding is een rondleiding mogelijk op een aantal maandagen om 14.00
uur en zaterdagen om 12.00 uur. Via Tickli.nl (de online ticketshop van Visit Zuid-Limburg) vind je
details als prijs en data en kun je een plekje reserveren. Boekingen kunnen ook minimaal drie
dagen vooraf gedaan worden via rondleiding.basiliek@rk-kerken-sittard.nl of via 0031464515141.

De basiliek herbergt ook twee Romeinse ‘souvenirs’: een kopie van de nagel van
het Heilig Kruis, waarvan het origineel wordt bewaard in de Santa Croce in
Gerusalemme (dit relikwie wordt bewaard in de sacristie) en een kopie van
Michelangelo’s Pietà, waarvan het origineel te zien is in de Sint-Pieter. Michelangelo maakte dit beeld toen hij nog geen vijfentwintig jaar oud was. In 1498
tekende hij het contract voor ‘een geklede maagd, die de gestorven Christus in
haar armen houdt – met het formaat van een echt mens’. Volgens het contract
moest het beeld binnen een jaar klaar zijn en mocht het niet meer dan
vierhonderdvijftig gouden dukaten kosten.
Michelangelo toog zelf naar Carrara om het marmer uit te kiezen, zoals hij
meestal deed. Het beeld dat hij wilde gaan maken, zag hij als het ware al in het
marmer zitten. Hij hoefde het dan alleen nog maar te ‘bevrijden’, een aanzienlijke
klus waar hij keer op keer in slaagde.
Michelangelo wist uit het koude marmer een bijzondere warmte tevoorschijn te
halen. Hoewel er wel wat kritiek was op het feit dat hij Maria als een jonge vrouw
had afgebeeld, kon niemand de schoonheid van het geheel ontkennen.
Michelangelo antwoordde zelf overigens op de kritiek door te benadrukken dat
‘Maria door haar maagdelijkheid en reinheid haar jeugdige verschijning behoudt;
dit is de enige manier waarop ik haar puurheid uit kan beelden’. Ook Jezus kreeg
een sereen gezicht, waarop de tekenen van zijn lijdensweg niet zijn af te lezen.
Zoals Vasari het omschreef in zijn biografie over Michelangelo:
‘Geen dode kan meer op een dode lijken dan deze gestalte
en toch zijn alle ledematen van zeldzame schoonheid.
Oneindig mild is de uitdrukking op het gelaat,
zo kunstig als het aderstelsel onder de huid is weergegeven.
Men blijft zich verbazen over hoe de hand van de kunstenaar
zo een goddelijke schoonheid kan scheppen.’
Tegenover de basiliek ligt het Mariapark. Dat is, anders dan de naam doet
vermoeden, geen park, maar een overdekte kloostergang rondom een
binnentuin, die werd gebouwd om onderdak te bieden aan de enorme aantallen
pelgrims die naar de basiliek trokken.
Ook het Mariapark kreeg een door de paus geschonken steen voor de start van
de bouw. Het heeft een terrazzo-vloer en veertien zandstenen kruiswegstaties en
een eigen altaar, met een reliëf van het Laatste Avondmaal, hoewel het idee was
dat de kerkgangers de mis in de basiliek via de openstaande deuren van de kerk
konden volgen.

In een van de pilaren in de voorhal is een zegen namens paus Leo XIII gebeiteld,
met het pauselijk wapen. Nog bijzonderder is het kastje met pauselijke
onderscheidingen aan de achterkant van de rechterdeur. Een begeleidende tekst
vermeldt dat hier de decoraties te zien zijn van ‘Guillaume Lindemans, gewezen
sergeant bij de pauselijke zouaven onder paus Pius IX, geboren te Sittard op 17
november 1843, gestorven op 30 augustus 1911’. Erbij hangt een plaquette met
het verzoek aan Onze Lieve Vrouw, om te bidden voor Guillaume Lindemans.
De zouaven waren vrijwilligers die in de negentiende eeuw de Pauselijke Staat
verdedigden tegen de troepen van Garibaldi, die streed voor één verenigd Italië.
De in Sittard geboren en getogen Jan Willem Lindemans was een van deze
zouaven. Als zoon van een suikerbakker verruilde hij het deeg voor de wapens.
Op 9 juli 1866 kreeg hij toestemming om in dienst van de paus te strijden. Hij
nam onder meer deel aan de Slag bij Mentana, die op 3 november 1867 werd
uitgevochten door het leger onder leiding van Giuseppe Garibaldi en de Franse
en pauselijke troepen. De pauselijke troepen hielden stand en Garibaldi moest
afdruipen. Lindemans werd op 31 maart 1868 ontslagen. Hij kreeg een
onderscheiding, in 1890 gevolgd door een medaille uit handen van paus Leo XIII.
Uiteindelijk tekende Lindemans nog een half jaar bij, maar daarna keerde hij
definitief terug naar de Sittardse bakkerij. In 1869 maakte hij een nauwgezet
verslag van zijn belevenissen. Als secretaris van de Limburgse afdeling van de
Nederlandse Zouavenbond keerde Lindemans in 1902 terug naar Rome, samen
met elf andere oud-zouaven, om aan paus Leo XIII trouw en liefde te betuigen.
Ook bezocht hij de plaatsen waar hij als zouaaf had gevochten.
In het plaveisel van het pleintje voor de huidige ingang van het Merici Hotel vind
je ‘de navel van Limburg’. Dit bronzen kunstwerkje, met eromheen kleinere
bronzen plaatjes in de richting van verschillende steden waar Sittard een
historische band mee onderhoudt, is ontworpen door Hub Geurts en werd
gemaakt door Gjus Roebroek. Deze ‘stedenwijzer’ werd onthuld op 10 september
1994, naar het voorbeeld van Delphi – waar de ‘navel van de wereld’ te vinden is
– en van Rome. De Romeinen plaatsten de navel van het Romeinse Rijk op het
Forum Romanum. Alle wegen leiden naar dit punt in Rome, zoals het bekende
spreekwoord levend houdt, maar onze weg leidt eerst naar een volgend
monument met Romeinse herinneringen.
Vervolg je weg over de Oude Markt in de richting van de Sint-Michielskerk, links
op de hoek met de Markt, met op de zijgevel een beeld van Jozef met de kleine
Jezus, een creatie van de bekende Maastrichtse kunstenaar Charles Vos.

Aan je linkerhand zie je eerst nog, net voor de kerk, het kloostercomplex van de
Dominicanen, waar de Sint-Michielskerk deel van uitmaakt. Het werd in 1851
overgenomen door de Jezuïeten. Zij stichtten het Aloysius-gymnasium, dat tot in
de verre omtrek populair was. Later werd de school omgebouwd tot een
gezellenhuis voor onder anderen Italiaanse gastarbeiders (met name veel
Sicilianen en Sardijnen), onder wie een groot aantal mijnwerkers.
De Sint-Michielskerk, die ook wel de Sint-Michaëls- of Paterskerk wordt
genoemd, werd rond 1660 door de Dominicaner monniken van het naastgelegen
klooster gebouwd. De kerk brengt je van de neogotiek midden in de barok; de
fraaie voorgevel is een typisch voorbeeld van Zuid-Nederlandse barok. Aan de
gevelindeling lees je de Franse invloed af, met drie vakken in de breedte en drie
rijen in de hoogte. Links staat Sint Ignatius van Loyola, de oprichter van de
Jezuïetenorde. Rechts staat Sint Rosa, de patroonheilige van Sittard, en helemaal
bovenaan de heilige Dominicus, de oprichter van de Dominicaner orde.
Net als bij veel kerken in Italië zie je naast de hoofdingang een stenen leeuw.
Anders dan in Italië heeft dit leeuwtje hier geen religieuze betekenis. Het is een
herinnering aan de leeuw Asor, die in 1938, tijdens de hoogmis op de laatste
zondag van augustus, tijdens de feestelijkheden voor Sint Rosa, was ontsnapt uit
het circus dat op de Markt was neergestreken. De leeuw wandelde de overvolle
kerk binnen en ging languit aan de voet van het altaar liggen. Gelukkig kon de
dompteur hem weer zonder capriolen naar buiten leiden en kwamen alle
kerkgangers én de pastoor met de schrik vrij!
De kerk heeft een voor Nederland uniek hoofdaltaar in barokstijl, gemaakt van
marmerstuc (scagliola) om het geheel de aanblik van echt marmer te geven.
Prachtig is ook de eikenhouten lambrisering langs beide zijwanden, met kunstig
uitgesneden figuren. Je ziet onder meer een afbeelding van paus Pius V en van
de Slag bij Lepanto, een gigantische zeeslag die in 1571 tussen de christelijke
Heilige Liga (vertegenwoordigd door een coalitie van de vloten van Spanje, de
republiek Venetië en de republiek Genua) en het islamitische Ottomaanse Rijk,
met als inzet de beheersing van het oostelijke Middellandse Zeegebied. De
christenen wonnen. Natuurlijk werd deze overwinning door de Kerk ook
gepresenteerd als een victorie van de christenen op de ‘ongelovigen’.
Ga zeker ook op zoek naar de martelaar met een bijl in zijn hoofd. Dit is de
heilige Petrus van Verona, de eerste martelaar van de Dominicaner orde. Waar
men nu een paracetamol neemt, kwamen mensen vroeger bij deze afbeelding
bidden als ze graag van hun hoofdpijn af wilden. De kroonlijst is een uitgebreide
planten-encyclopedie, met honderden bloemen en planten uit voornamelijk het
Middellandse Zeegebied, van artisjokken tot zonnebloemen.

Wandel meteen rechts van de kerk (aan je linkerhand als je vanuit de kerk komt)
onder het poortje door. Je wandelt dan over het Kerkepad, met aan je
rechterhand de Jardin d’Isabelle. Dichter Charles Beltjens vond in dit stukje
Sittards groen zijn grote muze: Isabelle, de dochter van dokter De Borman. De
arts vond een dichter echter volstrekt ongeschikt voor zijn dochter. Met
bloedend hart vertrok Charles naar Parijs, waar hij vriendschap sloot met onder
anderen Victor Hugo. Hij had bescheiden succes met zijn poëzie en werd
toegelaten tot de gerenommeerde Académie Lamartine. Toen hij later
terugkeerde naar Sittard, noemde men hem Rinaldo Rinaldini, waarschijnlijk naar
de Italiaanse roverhoofdman die was ontsproten aan het brein van de Duitse
schrijver Christian August Vulpius, al kan deze naam ook zijn ontleend aan
Monseigneur Rinaldini, die tijdens de laatste jaren van Beltjens de pauselijke
nuntius in Nederland was (zoals ook te zien is op de middelste zuil van het
Mariapark). Ongeveer een eeuw na zijn dood keerde Charles, als borstbeeld,
terug in zijn geliefde tuin, die echter de naam draagt van zijn onbereikbare liefde.
Loop na je bezoek aan de Jardin d’Isabelle nog even verder over het Kerkepad,
onder de omwalling door, en wandel dan aan je linkerhand onder het poortje
door, de Ursulinentuin in. In deze bezinningstuin vind je onder meer de vroegere
begraafplaats van de Ursulinen, een perenlaantje waarvan de bomen nog zijn
aangeplant door de zusters en het terras van Bistrot Volte (dat deel uitmaakt van
Hotel Merici). Aan de andere kant van de tuin, aan de buitenzijde van de muur,
zie je zes replica’s van de bronzen reliëfs die in de voormalige kiosk op de Markt
in Sittard waren verwerkt. Hier komt er weer wat Italiaanse historie om de hoek
kijken.
De eerste cirkel, links bovenaan, toont het vroegere stadhuis van Sittard, dat
werd ontworpen door de Italiaanse architect Alessandro Pasqualini, samen met
zijn zoon Massimiliano. Sittard behoorde tussen 1400 en 1794 tot het hertogdom
Gulik. De bekendste hertog die in deze periode over de stad heerste, was Willem
V, die ook wel Willem de Rijke werd genoemd omdat hij het geld graag liet rollen.
Op de plek van de huidige Markt liet hij een nieuw stadhuis bouwen, met een
karakteristieke toren mét welluidend klokkenspel.
Je kunt straks, als de route over een stuk van de Markt voert, in het plaveisel nog
de markering van de contouren van het stadhuis zien. Op de zesde cirkel, rechts
onderaan, zie je het stadhuis dat eind negentiende eeuw werd gebouwd. Helaas
is ook dit stadhuis alweer gesloopt. Het moest in 1966 plaatsmaken voor de V&D.

Wandel een stukje langs de muur, naar de bakstenen Jezuïetenkapel, met het
fresco De stroom van het leven van kunstenaar Jo Havenith, die ook het boek
Toscane in Limburg maakte. De kapel staat er een beetje verlaten bij, zo in het
hoekje van de uitgestrekte Schootsvelden, maar de fresco’s verbeelden de
eeuwig durende stroom van het leven, ingebed in de geschiedenis van Sittard.
Herken je de Sint-Michielskerk, Franciscus van Assisi en paus Franciscus?
Loop terug naar de ingang van de Ursulinentuin en sla rechtsaf, richting
Kerkepad. Je kunt meteen linksaf slaan, de Paardestraat in, of iets verderop aan
je rechterhand de trap omhoog nemen en over de omwalling naar de
Paardestraat lopen. In beide gevallen kom je uit bij Sittards Rozentuin
(Paardestraat 33), die weliswaar niet zo groot en bekend is als de rozentuin in
Rome of die in Florence, maar toch de moeite van een bezoekje waard is. De
bronzen poortwachters van de hand van Wim Rijvers verwelkomen je en als je
geluk hebt kun je heerlijk de geur van bloeiende rozen inademen. De rozentuin
grenst aan het Toon Hermans Huis. Je hoort de stem van Toon bijna door de
wind fluisteren:
‘Veertien appelbomen in de zomerzon
zeven dikke tranen op een bruidsjapon
vijftien zomersproetjes op een wang
twee enorme zoenen op de gang
en zesendertig liedjes waar ik veel van hou
en vierentwintig rozen, vierentwintig rozen,
vierentwintig rozen voor jou.’
Sla als je uit de rozentuin komt linksaf en vervolg je weg over de Paardestraat.
Aan je linkerhand, op nummer 25, vind je restaurant Silvester’s. Hier trakteren
Silvester en Monique Heijligers je op gerechten met een mediterrane touch, vaak
bereid met lokale streekproducten, zoals in Italiaanse osteria’s ook de gewoonte
is. Daar doen Silvester en Monique ook graag inspiratie op. Ze waren zelfs zo
vaak in Italië dat ze er uiteindelijk een eigen huis kochten, in de regio EmiliaRomagna, die ook wel ‘de buik van Italië’ wordt genoemd. Allerlei overheerlijke
specialiteiten zijn hier ‘geboren’, van lasagne tot tagliatelle en tortellini, van
mortadella tot Parmaham, van Parmezaanse kaas tot aceto balsamico… Een
aantal van deze lekkernijen vind je ook in het winkeltje, waar Silvester en
Monique na elk bezoek aan Italië de voorraad aanvullen met olijfolie, truffel,
hammen en kazen.

Nog iets verderop, op nummer 9, vind je, wederom aan je linkerhand, Soffritto.
Als je wel eens een Italiaans recept hebt gemaakt, weet je dat soffritto onmisbaar
is in de Italiaanse keuken. De zeer fijngesneden mix van ui, wortel en selderij die
op laag vuur wordt gebakken, geeft smaak aan veel Italiaanse gerechten. Hier in
Sittard zorgt Soffritto echter voor een veel uitgebreidere smaakbeleving, van
cornetti en cannoli voor bij je cappuccino tot pizza al taglio (plaatpizza), pasta al
forno en tiramisù. Het is een heus Italiaans Luilekkerland voor elk moment van
de dag, of je nu komt voor koffie met iets lekkers, een lunch of een aperitivo.
Frank en Sanne Braam, de eigenaren van Soffritto, stonden bijna op het punt om
naar Italië te verhuizen, waar ze een agriturismo zouden overnemen. Helaas voor
hen gooide corona roet in het eten. De grenzen gingen dicht, de overname ging
niet door. Maar de droom doofde niet uit. Sterker nog, het Italiaanse vuurtje
werd flink aangewakkerd. De liefde voor Italië zit bij Frank en Sanne te diep om
opzij te zetten. Als zij dan niet naar Italië konden, dan haalden ze Italië wel naar
Sittard. Je vindt bij Soffritto dan ook heerlijk herkenbare Italiaanse merken op de
planken: Aperol, Fonzies, Ichnusa, illy, Moretti, Mulino Bianco, Mutti… In de
vitrine allerlei kazen, vleeswaren en versbereide gerechten om mee naar huis te
nemen.
Als je je buikje rond hebt geproefd of wat lekkers voor onderweg of thuis hebt
ingeslagen, vervolg je je route door vanaf Soffritto schuin door te steken naar de
Markt. Aan je rechterhand, op nummer 31, prijkt het geboortehuis van Felix
Rutten, ereburger van Sittard én van Rome. Rechts van de entree van Restaurant
MEDS – met een ereplaats voor Italiaanse gerechten – zie je nog een
herdenkingssteen, die is gemaakt door Charles Eijck. We laten je graag
kennismaken met deze schrijver, dichter en chroniqueur, van wie je verderop op
de route ook nog een borstbeeld zult zien.
Felix Rutten werd hier op 13 juli 1882 geboren. Na talloze reizen, waarvan hij
steeds prachtig verslag doet, vestigt hij zich op 1 oktober 1937 in Rome. Al na zijn
eerste langere verblijf in Rome, in 1911, hoopt hij er ooit te wonen, een wens die
na ruim een kwart eeuw wordt vervuld.
In 1918 schrijft Rutten: ‘Italië begint in Limburg’. Dankzij de combinatie van het
heuvelachtige Limburg, de zangerige taal, de Limburgse volksaard, het
Bourgondische leven en het rijke Roomse leven. Toch is dat Italiaanse Limburg
niet genoeg voor hem. Pas in Italië zelf komt hij tot bloei, zozeer zelfs dat hij
nooit meer uit Rome weg gaat. Hij wordt zelfs de Limburgse Romein genoemd;
een bijnaam die hij met trots draagt. Hij is gelukkig in Rome, waar de locals hem
Felice noemden (de Italiaanse verbastering van Felix, dat tevens ‘geluk’ betekent).

Felix Rutten werkt in de Eeuwige Stad als correspondent voor De Tijd, maar hij
spreekt ook nieuwsberichten in voor Radio Roma en vervult de functie van
privésecretaris van de Nederlandse jezuïet Zeij. Later treedt hij in dienst bij de
Frati Bianchi, de witte paters, aan de Via Aurelia. Daarnaast heeft hij nog genoeg
tijd over voor nieuwe reisverhalen en romans. Zo publiceert hij in 1939 een
biografie over de Italiaanse schrijver Alessandro Manzoni.
Ook geeft hij graag rondleidingen door de stad, niet alleen voor vrienden die
hem komen opzoeken maar ook voor andere Nederlandse – en dan met name
Limburgse – bezoekers. Sinds zijn eerste bezoek aan Rome heeft hij zich verdiept
in alle bezienswaardigheden, bijzondere verhalen en ‘verborgen’ plekken en die
kennis deelt hij graag met anderen in wie hij de liefde voor de stad herkent.
In 1957 krijgt hij voor zijn promotie van Rome zelfs de medaille van verdienste
van de Eeuwige Stad. Ter ere van zijn tachtigste verjaardag komt er ook een
eervolle boodschap vanuit zijn vaderstad, als de stad deze bereisde inwoner het
ereburgerschap aanbiedt.
Voor Felix Rutten gaat er echter niets boven Rome. Na zijn verhuizing keert hij
nooit meer terug naar Sittard. Hij heeft zijn hart verloren aan de stad van de
paus en met elke wandeling groeit Ruttens geluk, evenals zijn liefde voor de stad.
Zo schrijft hij in een van zijn brieven: ‘Stad, dorp en land vindt ge hier terug.
Rome is voor een derde moderne grootstad; voor een ander derde deel dorp: de
volkswijken; voor het resterende deel landschap: de stad zelf. Kerken, straten,
pleinen, ze hebben allemaal hun eigen verrassingen. Ge kunt er met een
bescheiden beurs evenzeer genieten als met een welgevulde portefeuille.
Monumenten, fonteinen, paleizen, ruïnes, ze zijn er voor u neergezet, maar even
belangrijk zijn de Romeinse volkswijken, in Trastevere en rond Piazza Navona.
Wie de kunst verstaat, daar van zijn armoe bij een bakker zijn harde broodjes en
bij een slager wat belegsel te kopen en dit met een glas wijn voor een volkse
herberg of op de rand van een fontein te consumeren, is een gelukkig mens. Hij
zal op de snelste en gemakkelijkste manier contact maken met het hartelijke
Italiaanse volk.’
Ook schrijvers leidt hij graag rond. Rutten gaat onder meer op pad met Godfried
Bomans, die tussen oktober 1953 en augustus 1954 in Rome woont en daarover
in zijn Wandelingen door Rome verslag doet in Elsevier. Rutten houdt daarbij met
alles rekening. Toen Bomans bijvoorbeeld op een dag de triomfboog van Titus
wilde zien, zei Rutten: ‘Dat kan, om kwart voor vijf.’ Toen ze op dat exacte tijdstip
bij de boog kwamen, begreep Bomans waarom: op dat moment was de boog zo
belicht dat het beschadigde deel in de schaduw lag, terwijl het mooiste deel in
een gouden gloed werd gezet door de warme stralen van de namiddagzon.

Godfried Bomans portretteert Rutte als volgt: ‘De beste gids van Rome komt uit
Sittard. Het is een klein, stevig gebouwd mannetje, met borstelige witte
wenkbrauwen, een witte snor en een wit baardje, dat aan de stevige kin vol
moed begonnen is, maar zich dan plotseling bedenkt en er ineens mee
uitscheidt. Hij draagt een wit hemd, dat van voren open is en daar een kettinkje
laat zien. […] Opzij van de mond hebben zich twee kuiltjes gegraven, die op een
algemene geneigdheid wijzen het leven een prettige instelling te vinden. De ogen
zijn blauw en hebben de argeloze uitdrukking van een Walt Disney-kabouter, de
schedel is opzij met een vermoeden van haar bekropen, doch in het midden
volkomen kaal. Onder deze schedel bevindt zich Rome.’
Ook vanuit Rome blijft Felix Rutten reizen en schrijven. Zo publiceert hij in 1960
In Assisië. In 1962 verschijnt Toskane, druivenland, waarin hij de lezer mee op reis
neemt naar een ‘land dat door God op een bijzondere wijze bemind moet zijn’.
‘Gebeurt het dat ik, van mijn woonplaats Rome uit, wel 's heen en weer naar
Florence spoor, – te Chiusi, op de helft van die weg, kan ik niet nalaten om er
steeds weer even, en niet zonder 'n tikje heimwee, uit het spoorraam te gluren.
Ook de snelste sneltrein stopt bij dit belangrijk kruispunt om wat op adem te
komen: in noordelijke richting sukkelt hiervandaan een zijlijn naar het niet weinig
middeleeuws gebleven Siena. In de dagen van olim ben ik hier, te Chiusi, wel 's
– en dit is het hele geheim – terdege uitgerust met spijkerschoenen en gepunte
wandelstok, van zelf sprekend geschouderd met de zalige rugzak der grote
tochten, op dat zijspoor overgestapt, om daar verder, al te vluchtig wel is waar,
iets van de Terra di Toscana te verkennen. […]
Op dit pleintje komt het stille Chiusi als stad tot gelding. Om een fonteinbekken
heen wuiven groene ceders. Er staan wat roze oleanders in hun late bloei. Zelfs
zet de gevel van een bioscoop er een vrolijk kleurtje af, met een bar en kleine,
ronde tafeltjes met wapperende kleedjes onder bont zonnescherm. Er zijn
autorijders neergestreken. Een bediende in wit jasje brengt porties ijs in glazen
schalen. Vriendelijke bedrijvigheid. Als kleurige vlinders wemelen vrolijke
kinderen daaromheen.’
Deze nog altijd schitterende Toscaanse reisverhalen vullen zijn laatste boek.
Rutten legt de pen weliswaar niet neer, maar hij schrijft steeds minder. Op 22
december 1971 overlijdt hij in Rome, zonder Sittard nog terug te zien. Hij wordt
bijgezet in het graf van de witte paters op het Campo Verano (de grote begraafplaats van Rome, die te zien is op de foto op de voorgaande pagina). Een bizar
toeval wil dat ook de – veel jongere – Godfried Bomans op dezelfde dag zijn
laatste adem uitblaast. Zo verruilen ze tegelijkertijd het tijdelijke voor het
eeuwige, met een erfenis vol prachtige verhalen over en uit de Eeuwige Stad.

Schuin aan de overkant van Ruttens geboortehuis, op nummer 17, kun je een
gelato halen bij Gelamio. Hier vind je niet alleen echte Italiaanse espresso, maar
ook elke dag verschillende soorten Italiaans ijs – van klassieke gusti tot
verrassende seizoenssmaken. Met je ijsje wandel je naar de donkere bakstenen
markeringen die in het plaveisel van de Markt zijn aangebracht om de plek van
het door Massimiliano Pasqualini ontworpen stadhuis te markeren.
Neem vanaf de Markt de Putstraat, met nog twee culinaire adressen waar je kunt
aanschuiven: Gastrobar Olijf (op nummer 6), met een mediterrane kaart voor
zowel lunch als diner, en Via Pozzo (op nummer 36), waar je ‘s avonds kunt
aanschuiven voor gerechten in Italiaanse stijl.
Volg de Putstraat tot huisnummer 54 en sla hier linksaf, Fort Sanderbout in.
Neem aan je rechterhand de trap naar beneden om het enige bolwerk van de
Sittardse vestingwerken te bekijken dat tegenwoordig nog te zien is. Het fort zou
zijn ontworpen door de eerder genoemde Alessandro Pasqualini. Fort
Sanderbout maakte als rondeel deel uit van de middeleeuwse verdedigingsmuren rondom de stad. Het heeft een doorsnede van veertig meter, hetgeen
aangeeft dat Sittard een flinke vestingstad is geweest. Voor het ontwerp van de
vestingwerken – zowel die in Sittard als die in Jülich en Düsseldorf – zou de
hertog van Gulik Alessandro Pasqualini uit Bologna hebben laten komen.
Pasqualini was verantwoordelijk voor het ontwerp van de vestingwallen –
waarmee Fort Sanderbout een van de zeldzame voorbeelden van een Italiaans
bastion in Nederland is. Pasqualini tekende ook voor de onderliggende
kazematten, waar de kanonnen stonden opgesteld waarmee de Putpoort kon
worden beschermd.
Aan de overkant schittert Wijngaard Fort Sanderbout. De wortels van de
druivenranken (Pinot Noir en Pinot Grigio) halen hun voeding uit de eeuwenoude
schootsvelden. Een aantal vrijwilligers verzorgt de druivenranken met veel liefde
en toewijding. Binnen in het Fort maken ze op ambachtelijke wijze wijn: de
Zittesje Wien van de Wal. Je kunt het fort en de wijngaard bezoeken op elke
eerste zaterdag van de maand, in combinatie met een wandeling van Geheime
Tuinen Sittard. Aanmelden kan via info@geheimetuinenvansittard.nl.
Vanaf dit punt kun je teruglopen naar het beginpunt van de wandeling. Je klimt
dan de trap weer op en gaat rechtsaf, je weg vervolgend over de stadsomwalling,
tot aan de Paardestraat. Hier steek je schuin over om via de Ursulinentuin weer
terug naar de Ligne te wandelen.

Je kunt ook nog een aantal prachtige plekken met een Italiaanse connectie buiten
het centrum bewonderen. Hiervoor klim je ook de trap weer op, maar je gaat
dan linksaf, terug naar de Putstraat.
Daar sla je linksaf, om de Putstraat helemaal uit te lopen. Vergeet niet af en toe
omhoog te kijken, naar de vele gevelversieringen – met op het einde van de
straat zelfs een heuse leeuw die over het hoekhuis waakt. Steek de Leyenbroekerweg/President Kennedysingel over en wandel verder over de Kollenberg,
langs Bezinningshuis Regina Carmeli en het klooster van de Karmelietessen.
Aan je rechterhand vind je de Felix Ruttenlaan, waar meteen op de hoek een
borstbeeld van de eerder genoemde Felix Rutten staat, met de tekst: ‘Zitterd haw
ich in miene kop en in mien hart. Ich haw ut in mien pen en mien gedachte.’ (Sittard
houd ik in mijn hoofd en in mijn hart. Ik houd het in mijn pen en mijn gedachten.)
Vervolg je weg de Kollenberg op. Langs het wandelpad dat omhoog voert, staan
(aan de linkerzijde) zeven zogenaamde voetvallen – kapelletjes met scènes uit
het lijdensverhaal van Jezus. Aan de rechterzijde vind je, na de zesde voetval, de
Hof van Olijven of Levetenhöafke. Voor deze grot staat een speciale boom: een
Christusdoorn, een duidelijke verwijzing naar de lijdensweg die Jezus moest
afleggen. Rondom staan twaalf linden, die symbool staan voor de twaalf
apostelen. In de grot knielt Jezus voor een engel die een beker in zijn handen
houdt.
Boven op de Kollenberg, op het hoogste punt van Sittard, ligt de Sint-Rosakapel.
In 1668 zou de heilige Rosa een einde hebben gemaakt aan de dysenterieepidemie die in de stad en omgeving rondwaarde, waarna ze door paus Clemens
IX zalig werd verklaard. Een jaar later besloot het stadsbestuur deze Rosa uit te
roepen tot patroonheilige van Sittard en nog eens twee jaar later, in 1671, werd
Rosa door paus Clemens X, heilig verklaard. Dat zette de inwoners van Sittard
aan tot de bouw van deze kapel, die in 1675 werd voltooid.
Elke laatste zondag van augustus vindt er een bijzondere processie plaats die van
de Sint-Michielskerk naar de Sint-Rosakapel voert, langs de zeven voetvallen.
Toon Hermans liep vaak mee in deze processie. Hij schreef een gedichtje in het
dialect over de zandweg die vroeger naar de Sint-Rosakapel voerde:
‘En dan gaon ver langs dae zandjwaeg
't war ein heerlijkheit
dae berg op nao daen Toomel
woo dat ouwd kapèlke sjteit.’

Al denken wij, al wandelend naar dit kleine maar o zo mooie kapelletje, vooral
aan zijn bekende gedichtje:
‘Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
‘t is hooguit ‘n ballonnetje.’
Neem vanaf de Sint-Rosakapel de Kapellerweg naar beneden (dat is als je de
Kollenberg komt opgelopen aan je rechterhand). Neem nadat je een stuk bent
afgedaald aan je rechterhand de Russellaan tot aan de Ross van Lenneplaan.
Steek deze weg over en volg het voetpad naar de Ruebsaetlaan. Sla hier linksaf
en neem meteen rechts de Charlens Beltjenslaan (een naam die je al eerder op
deze route tegen bent gekomen). Sla linksaf bij de Gemmahof en wandel via het
voetpad aan je rechterhand naar de Gemmakapel.
Deze kapel is gewijd aan Gemma Galgani, die in 1903 overleed en in 1940 door
paus Pius XII heilig werd verklaard. Gemma kwam op 12 maart 1878 ter wereld in
het Italiaanse dorpje Camigliano, niet ver van Lucca. Haar leven kende vele
tegenslagen: Gemma verloor op jonge leeftijd zowel haar ouders als haar broer
Gino. Ze kampte met een zeer zwakke gezondheid maar ook met sterke
visioenen. Ze overleed – net als Jezus – op paaszaterdag, amper vijfentwintig jaar
oud. In Sittard leeft Gemma nog voort, in deze kapel die aan haar is gewijd, met
prachtige glas-in-loodramen waarin Gemma en andere heiligen zijn afgebeeld.
Toon Hermans was een trouwe bezoeker van de Gemmakapel. Zijn moeder zou
vurig voor zijn herstel hebben gebeden bij Gemma, toen de kleine Toon ernstig
ziek was. Zijn uitvaartdienst werd in de kapel gehouden, met op het bidprentje
een afbeelding van de heilige Gemma.
Loop door naar de grote weg (de Leyenbroekerweg), sla rechts af en volg deze
weg tot aan de kruising met de Beukeboomweg en de Engelenkampstraat. Steek
hier over naar links en volg de Engelenkampstraat. Aan je rechterhand ligt het
Tempelplein, met Da Marco, de Italiaanse specialiteitenzaak van Marco Piano, die
zowel Sittards als Sardijns bloed door zijn aderen heeft stromen. Marco bereidt
heerlijke pasta’s, pizza’s, verse broodjes en een uitgebreid assortiment antipasti
onder het motto ‘Italië proef je bij Da Marco’.

Vervolg je weg over de Engelenkampstraat. Aan je rechterhand zie je de Kapel
Koningin des Hemels, met een Mariabeeld van Charles Vos. Blijf rechtdoor lopen
over de Engelenkampstraat, langs het voormalige Bisschoppelijke College St.
Jozef, en sla dan rechts de Parklaan op. Aan de overkant van de straat ligt het
kleinste kasteeltje van Nederland, dat de Italiaanse naam Casa Mia draagt. Het
werd in 1903 door wijnhandelaar Joseph Nicolas Rutten gebouwd voor zijn
tweede echtgenote Anna Henriette Janssen. Zij trad na de dood van de
wijnhandelaar in het huwelijk met een Franse graaf. Prins Hendrik, de
echtgenoot van koningin Wilhelmina, was regelmatig te gast bij het adellijke
paar. Ook jij kunt er logeren; Casa Mia is nu een sfeervolle bed & breakfast.
Loop nog een stukje verder over de Parklaan. Bij de kruising met de Voorstad en
de Brandstraat zijn er drie opties. Je kunt linksaf slaan, om over de Voorstad naar
de Steenweg te lopen, waar je Restaurant Latino vindt (op nummer 54), die je
naar het station leidt. Als je rechtsaf slaat en je volgt de Brandstraat en
Limbrichterstraat helemaal tot het einde, dan kom je op de Markt uit. Hier kun je
de wandeling afsluiten bij een van de eerder genoemde Italiaanse adressen aan
en om de Markt. Je kunt ook rechtdoor lopen via de Haspelsestraat en de Wolf
en Hertzdahlstraat, die je terugbrengt naar de Ligne, als eindpunt van dit
Romeinse, roomse en Italiaanse rondje Sittard.
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