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Geachte lezer,  

Tussen de lockdowns door is het SKE in de tweede helft van 2021 gelukt om twee 

tentoonstellingen in het heiligdom van St. Gerlach in Houthem te openen.  

Katholieken in WO II 

In de nazomer was er een tentoonstelling over katholieken in de bisdommen Aken 

en Roermond in de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling werd begeleid door 

een boek over dit onderwerp met portretten van katholieken uit deze bisdommen 

en een lezing van mgr Paul Hamans over Edith Stein en haar joodse lotgenoten 

die in 1942 als martelaren voor het katholieke geloof in concentratiekampen hun 

leven gaven. Op 25 november jl. was er het heuglijke nieuws dat een andere 

katholieke martelaar, Titus Brandsma (1881-1942), evenzeer in een 

concentratiekamp vermoord, heilig verklaard zal worden. Brandsma, indertijd 

rector magnificus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verzette zich vanaf de 

jaren dertig openlijk tegen het opkomend nazisme. In 1942 werd hij afgevoerd 

naar Dachau, de grootste priestergevangenis van de 20ste eeuw. Daar was hij een 

grote steun was voor kampgenoten tot hij aan ontberingen en mishandeling 

bezweek. Aansluitend was er in St. Geralch in oktober-november mede aan de 

hand van een 15e eeuws blokboek over het leven van St. Servaas en foto’s van 

Willem Kuijpers een tentoonstelling over de Heiligdomsvaart Maastricht.  

Biografieën 

Verder in de nieuwsbrief bijdragen over biografieën van twee invloedrijke Neder-

landse kardinalen uit de 20ste eeuw: Willem van Rossum uit de eerste helft van 

die eeuw en JohannesWillebrands uit de tweede helft daarvan. 

.Met vriendelijke groet, 

Maurice Essers 

  www.stichtingkatholiekerfgoed.nl       27-11-2021 
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KATHOLIEKEN IN DE BISDOMMEN AKEN 

EN ROERMOND IN WO II 

tentoonstelling juli – augustus 2021 

 

De tentoonstelling "Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II 

(1933-1945)" die tot en met 4 september 2021 te zien was in het Heiligdom St. 

Gerlach ging over keuzes die katholieken maakten in de Tweede Wereldoorlog (en 

de periode daarvoor). Ze werden tussen 1931 en 1945 geconfronteerd met een 

agressief en veelbelovend nationaalsocialisme dat een Nieuwe Mens wilde 

scheppen op basis van een nieuw heidendom en een veredeld Germaans ras. De 

katholieke kerk moest daarvoor wijken. Bleven de katholieken trouw aan hun 

bisschop en aan Christus? Bleven ze trouw aan de katholieke organisaties of lieten 

ze zich verleiden door de NSB en de NSDAP, die de nieuwe leer in Nederland en 

Duitsland verkondigden? Hielpen ze de vervolgden en slachtoffers van de 

nationaalsocialisten, waren ze onverschillig en keken ze weg of werden ze zelf 

daders? Portretten van pastoors, kapelaans, politici, soldaten en burgers geven in 

deze tentoonstelling en een bijbehorend boek antwoorden op deze vragen. 
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Op Heiligdomsvaart naar Maastricht 

tentoonstelling oktober – november 2021 

 

 

Sinds 1349 bezoeken pelgrims elke zeven jaar tijdens de Heiligdomsvaart de 

relieken van St. Servaas in Maastricht. De pelgrims kwamen in de Middeleeuwen 

van heinde en verre. De relieken werden vanaf een galerij van de Servaasbasiliek 

aan de pelgrims getoond, die op het Vrijthof verzameld waren. Het 15e-eeuwse 

blokboek van St. Servaas laat dat zien. Bij de toning luidden de kerkklokken en 

bliezen pelgrims op hun hoorns of probeerden ze met een spiegeltje een glimp van 

de relieken op te vangen.  

Nog steeds bezoeken mensen graven van heiligen, zoals in Houthem (St. Gerlach) 

en Maastricht (St. Servaas) of bijzondere relieken (Aken), om boete te doen, troost 

te vinden, een antwoord te krijgen op levensvragen, een opening naar de hemel te 

zoeken en/of om God te danken voor al het goede in het leven en daarna. Deze 

tentoonstelling gaat over de Middeleeuwse en hedendaagse heiligdomsvaart van 

Maastricht. Te zien zijn o.a. foto's van de laatste Heiligdomsvaart (2018) en de 

Noodkist en afbeeldingen op doek van het blokboek van St. Servaas. Dat blokboek 

is in de 15e eeuw gemaakt. Daarop is het leven van St. Servaas en de 

Heiligdomsvaart in de Middeleeuwen te zien.  
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Karim Schelkens, Johannes Willebrands.  

Een leven in gesprek (Utrecht 2020)  

Van het handjevol kardinalen van wie de wieg in Nederland stond, was Jo Willebrands in de tweede helft van 

de 20e eeuw de meest invloedrijke. Hij stond in de zeer roerige jaren (1976-1983) aan het hoofd van de 

Nederlandse kerkprovincie, maar is vooral internationaal befaamd geworden vanwege zijn decennialange en 

baanbrekende inzet voor de oecumene.   

In een kloeke biografie vertelt de Belgische religiehistoricus Karim Schelkens het actieve leven van een 

boekhouderszoon uit Noord-Holland die het schopte tot de naaste vertrouweling van opeenvolgende 

pausen, én zelfs beschouwd werd als papabile. 

De roeping van de jonge Jo ontstond in de periode van het rijke roomse leven: na een mislukt noviciaat bij 

de ascetische Redemptoristen belandt hij in Warmond, het seminarie voor toekomstige parochiepriesters in 

Haarlem. Daar hoort hij tot de beste studenten. Na zijn wijding in 1934 wordt hij naar Rome gestuurd voor 

vervolgstudies. In de eeuwige stad komt hij in aanraking met nieuwere theologische stromingen die meer 

nadruk leggen op een persoonlijke geloofsbeleving. Hij promoveert in 1937 cum laude met een proefschrift 

over de Engelse bekeerling John Henry Newman.  Teruggekeerd in Nederland wordt hij na een kort 

kapelaanschap in Amsterdam docent aan het seminarie. In de oorlogsjaren komt hij actief in aanraking met 

hervormden en Joden. Na WO II belandt hij in gespreksgroepen en symposia van christenen van verschillende 

denominaties, die op zoek gaan naar wat hen bindt. Als voorzitter van de Willibrord vereniging neemt hij 

langzaam afstand van het ‘herenigingsapostolaat’ waarin de nadruk lag op het winnen van andersdenkenden 

voor de katholieke Kerk.  

Ook internationaal groeien Willebrands oecumenische contacten en inzet, en dat blijft niet onopgemerkt in 

het Vaticaan. In 1960 wordt hij secretaris van de nieuwe Congregatie tot Bevordering van de Christelijke 

Eenheid en krijgt zo invloed op de totstandkoming van vernieuwende teksten van het Tweede Vaticaans 

Concilie over de kerken en de godsdienstvrijheid. In de jaren zestig boekte hij met name vooruitgang in het 

slechten van theologische barrières met de Anglicanen en de Orthodoxen. Zijn finest hour beleeft hij bij het 

voorbereiden van het bezoek tussen Paus Paulus VI en de patriarch van Constantinopel in 1964 wat leidt het 

intrekken van de wederzijdse banvloeken (die al 900 bestonden).  

In 1969 maakt de Paus hem kardinaal en zo komt Willebrands aan het hoofd van de Congregatie voor de 

Eenheid. De toenadering richting de Oosterse kerken wordt ondanks zijn onvermoeibare inzet weerbarstig, 

onder meer vanwege de onderlinge verdeeldheid tussen de Orthodoxe leiders, maar vooral door kritiek 

vanuit de Katholieken in o.a. de Oekraïne, die sinds Stalin zeer veel te lijden hadden van de verdeel-en-heers 

politiek van de Communisten (die de Russisch-Orthodoxen voor hun karretje spanden).  

In relatie tot de protestanten wordt Willebrands voorzichtiger: zo paste hij voor een intercommunie tussen 

katholieken en lutheranen en vond dat kerken terughoudend moesten zijn in politieke kwesties, zoals die in 

de jaren 70 opgang deden (o.a. Vietnam, bevrijdingstheologie). De leer van Kerk vanuit een diep persoonlijk 

en sacramenteel geloof bleef het vaste kompas.  

In 1976 benoemt Paulus VI hem tot aartsbisschop van Utrecht. Hij krijgt de ondankbare opdracht om de 

gepolariseerde kerkprovincie in rustiger vaarwater te brengen.  Dat lukt hem met al zijn diplomatieke gaven 

niet. De Nederlandse bisschoppen waren zelf hopeloos verdeeld, onder meer over de priesteropleidingen en 
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de rol van pastoraal werkers. Tegelijk blijft hij de gehele periode in Utrecht aan als hoofd van het 

Eenheidssecretariaat: een dubbelfunctie die zijn krachten uitput. In 1981 schrijft hij vertwijfeld een brief aan 

de Paus: “..In de grond van mijn hart draag ik altijd sterk de liefde voor de broeders en zusters die niet volle 

communio met ons zijn, tegelijkertijd onderga ik het lijden aan een gedeeltelijke communio met hen die mijn 

broeders zijn”.  

Als hij in 1984 het bisschopshuis aan de Maliebaan verlaat voor een terugkeer naar Rome behoudt hij het 

volle vertrouwen van Paus Johannes Paulus II als eminence grise van de oecumene. In de nazomer van zijn 

lange loopbaan maakt hij nog actief perestrojka en de val van muur in 1989 mee die de toenadering tot de 

Oosterse kerken nieuwe kansen biedt, maar ook de onderlinge tegenstellingen tussen Katholieken en 

Orthodoxen (Oekraïne, Roemenië) scherper aan het licht brengt. Begin 1990 wordt eindelijk zijn opvolger 

benoemd, die hij als adviseur blijft bijstaan. In 1997 besluit hij Rome te verlaten en woont hij het laatste 

decennium van zijn leven bij de zusters in Denekamp. Hij overlijdt op 2 augustus 2006.  

Voor de liefhebbers van kerkgeschiedenis biedt deze gedetailleerde biografie veel nieuws over een 

bescheiden en volhardend diplomaat die veel heeft betekend voor de relatie van katholieke kerk tot andere 

kerken en christelijke geloofsrichtingen, maar ook het jodendom. Daarbij is het een verdienste de auteur 

soms lastige theologische vraagstukken helder uitlegt.  

Cas de Quay 

* 

 

“DE RODE PAUS” 

biografie van de Nederlandse curiekardinaal Willem van Rossum 

 

In de zomer van 2021 verscheen een uitgebreide biografie door Vefie Poels van kardinaal Willem Marinus van 

Rossum (1854-1932), de eerste Nederlandse kardinaal sinds de reformatie. Deze Zwollenaar, een halfwees 

van eenvoudige komaf (zijn vader was kuiper), bereikte in het interbellum de hoogste regionen van het 

Vaticaan en werd zo de trots van katholiek Nederland. Hieronder een levensbeschrijving van deze kardinaal 

aan de hand van deze biografie.  

Jeugd en opleiding  

Met steun van de Zwolse tak van de familie Schaepman kon de jonge Van Rossum in 1867 het kleinseminarie 

Kuilenburg bezoeken. Na het lezen van het heiligenleven van de stichter van de Redemptoristen, Alfonsus de 

Liguori, die in 1871 de titel van kerkleraar kreeg, besloot Van Rossum in 1873, in navolging van zijn studie-

genoot Jan Kronenburg, toe te treden tot deze congregatie. De Redemptoristen beschikten toen in Nederland 

over 5 huizen en 131 leden. Ze stonden bekend om hun volksmissies in parochies door het gehele land. Die 

missies werden gekenmerkt door preken, heilige missen en gelegenheid tot biechten. Ze werden afgesloten 

met een massaal bezochte slotpreek. De Redemptoristen waren ook bekend om hun welsprekendheid en 

hun zelfverloochening. In de tijd dat Van Rossum toetrad, was er ook veel belangstelling voor de moraalleer 

van Alfonsus de Liguori. De Redemptoristen waren mede daardoor in die tijd de snelst groeiende congregatie 

in Nederland. De studenten werden opgeleid in het klooster van de Redemptoristen in Wittem, waarvan Van 

Rossum rector werd. Hij leidde er de verbouwing van het klooster waarbij de fraaie 18e-eeuwse voorgevel 

werd vervangen en een grote kloosterbibliotheek werd aangebouwd. Zijn overste Oomen stimuleerde Van 
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Rossum om de geschriften van Alfonsus de Liguori te bestuderen. Daartoe haalde Oomen Van Rossum in 

1895 naar het generalaat van de Redemptoristen in Rome. De Redemptoristen wilden in Rome een eigen 

studiehuis beginnen waar jonge Redemptoristen zich konden verdiepen in de werken van Alfonsus. Daarin 

pasten de studies van Van Rossum.  

Van Rossum werd in Rome in kerkelijke kringen geïntroduceerd en werd uitgenodigd voor aan de curie 

verbonden functies. Hij schaarde zich aan de zijde aan de tegenstanders van de moderne opvattingen onder 

paus Pius X. Hij was voorstander van de orthodoxie en het anti-modernistenbeleid.  

 

 

Bezoek aan Zwolle 
 
Links: kardinaal van Rossum in juli 1913 op 
familiebezoek in Zwolle. 
 
Bron: HCO_FD026139 

 

 

Kardinaal Van Rossum, prins van de katholieke kerk 

Zijn loyaliteit zorgde ervoor dat hij in 1911 tot kardinaal werd gecreëerd, waarmee hij in het diplomatieke 

verkeer eenzelfde rang als een prins kreeg. Hij kreeg in Rome een kardinaalswoning met eigen huishouding. 

De Limburger Joseph Drehmanns werd zijn secretaris. Zijn loopbaan nam een snelle vlucht. In 1912 nam hij 

als pauselijk legaat deel aan het 23ste Internationale Eucharistische Congres in Wenen. Deze congressen 

pasten in het streven van de paus om een christelijke ideologie op het internationale toneel tegenover die 

van het liberalisme, socialisme en communisme te plaatsen. De H. Eucharistie en het Sociale Koningschap 

van Christus werden door de kerk gezien als een middelde wereld te redden. Decreten van Pius X inzake 

veelvuldige communie en de kindercommunie ondersteunden dit streven. Na dit congres volgde een bezoek 

aan Amsterdam, waar Van Rossum logeerde in de Redemptoristenkerk aan de Keizersgracht. Daar droeg hij 

de H. Mis op en ontving hij de katholieke ministers. Hij bezocht ook het jongenswees aan de Lauriergracht 

en het Begijnhof en werd door duizenden leden van de Aartsbroederschap der H. Familie begroet in 

Amsterdams grootste katholieke kerk, de Willibrordus buiten de Veste. Van Amsterdamse katholieken kreeg 

hij als huldeblijk een auto. Er volgde een rondreis die eindigde in Wittem. De rondreis en massale huldeblijken 

droegen bij aan de eenheid onder de Nederlandse katholieken en verstevigde hij hun band met Rome.  

                
Links: kardinaalsring; midden: borstkruis en kardinaalsstaf van kardinaal Van Rossum.Rechts: reliekhouder voorde huiskapel van 

kardinaal Van Rossum in Rome. 
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Prefect van de Congregatie van de Propaganda Fide 

In 1914 werd Benedictus XV de nieuwe paus. Vier jaar later werd Van Rossum benoemd tot prefect van de 

Congregatie de Propaganda Fide, het missiedepartement van de H. Stoel, waarmee hij als eerste Nederlander 

sinds de reformatie de top van het bestuur van de katholieke kerk bereikte waarna hij naam maakte als “Rode 

Paus”. Mogelijk heeft daarbij volgens Poels meegespeeld dat Nederland in de Eerste Wereldoorlog een 

neutrale positie had. Daardoor werd bij de benoeming van Van Rossum door de paus geen partij gekozen. 

Dit was van belang omdat de Propaganda Fide als supranationale organisatie boven de koloniale belangen 

van de katholieke landen probeerde te staan (de meeste missiegebieden waren toen nog koloniën van 

Westerse landen). Met het Verdrag van Lateranen uit 1929 tussen Italië en het Vaticaan werd de paus weer 

een soeverein staatshoofd waardoor de H. Stoel zich beter kon gaan distantiëren van de koloniale 

mogendheden. Daarnaast speelde allicht mee dat Nederland op dat moment zeer actief in de missie was. De 

gebieden werden vanuit de Propaganda Fide toebedeeld aan congregaties, waaronder ook congregaties van 

vrouwen. De missionarissen stonden direct onder het gezag van de Propaganda Fide en moesten respect 

tonen voor de niet-westerse culturen. Zo moesten ze de taal van het gebied leren en werd de catechese 

aangepast aan de lokale omstandigheden. Ze werkten er aan de opbouw van lokale kerken met een inheems 

kerkelijk kader. Van Rossum wist verder te bereiken dat de machtige missieorganisatie van de Voortplanting 

des Geloofs haar zetel van Parijs naar Rome verplaatste. Dit bevorderde de centralisatie van de katholiek 

kerk en haar missie-activiteiten. De Propagande Fide speelde onder leiding van Van Rossum zo in de periode 

van 1918-1932 een cruciale rol in de ontwikkeling van de katholieke kerk tot een wereldkerk.  

 

 
Het kantoor van de Propaganda Fide aan de Piazza di Spagna in Rome, waar kardinaal na zijn benoeming naar toe verhuisde. Van 

Rossum verhuisde naar het Piazza di Spagna, waar zijn woning voor hem door de Amsterdamse zakenman Willem Dreesmann werd 

ingericht, en kreeg de beschikking over een buiten in Castelgandolfo, de Villa Barberini. Van daaruit werden de plannen 

gecoördineerd om grote delen van de wereld tot het katholicisme te bekeren. Een Priestermissiebond zou daarbij een voortrekkersrol 

moeten spelen. Aan het Collegio Urbano in Rome zouden de missiepriesters hun opleiding gaan volgen.  
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Bezoek aan Nederland 

In diezelfde periode reisde Van Rossum enkele keren naar de protestantse landen in Noord-Europa. Van 

Rossum liet in Scandinavië vertrouwelingen als apostolische vicarissen benoemen en honderden 

Nederlandse priesters en zusters vertrokken naar Scandinavië om er parochies op te zetten. Zijn bezoeken 

aan Scandinavië waren de opmaat naar het bezoek aan Amsterdam tijdens het Inter-nationaal Eucharistisch 

Congres van 1924. In Nederland hadden de katholieken door de invoering van het algemene kiesrecht in 

1918 politieke macht en zelfvertrouwen gekregen. Als de stad van het Middeleeuwse sacramentswonder en 

van de jaarlijkse Stille Omgang was Amsterdam een voor de hand liggende locatie voor een dergelijk congres. 

Van Rossum zou voor dit congres logeren in de woning van Willem Dreesmann aan het Museumplein, waar 

voor die gelegenheid een kapel werd ingericht. Het bezoek leidde tot nervositeit bij de katholieke ministers. 

Niet ten onrechte, want bij de openingsbijeenkomst op 23 juli 2024 werd door Van Rossum een pauselijke 

breve voorgelezen met lof voor de Amsterdamse katholieken, maar waarin ook ongenoegen werd geuit over 

het nog bestaande processieverbod. De gebruikelijke slotprocessie kon door dit verbod niet op  de openbare 

weg maar moest binnen het Amsterdamse voetbalstadion plaatsvinden. Aan deze processie werd door 

tienduizenden katholieken meegedaan, waaronder vele kardinalen, bisschoppen, ministers, hoogleraren en 

leden van katholieke maatschappelijke organisaties. De opmerking in de pauselijke breve lag gevoelig omdat 

de katholieke kamerleden de processievrijheid hadden opgeofferd voor regeringsdeelname. Door katholiek 

Nederland werd het Internationaal Eucharistische Congres niettemin uitbundig gevierd. Het congres leidde 

het tot de beoogde massale steun van katholieken voor Eucharistie, paus en Christus Koning. Als herinnering 

aan het congres bevindt zich sinds 1929 een buste van kardinaal Van Rossum in het Amsterdamse begijnhof. 

 

 

Bezoek van Amsterdam 
Links: kardinaal Van Rossum 
(zittend in het midden) in 1913 
bij een bezoek aan Amsterdam, 
waar hij o.a. wordt ontvangen 
door v.l.n.r. mgr. B. Eras, de 
Internuntius, en mgr. 
Aengenent, de bisschop van 
Haarlem. Van Rossum had een 
bijzondere band met de stad. 
Twintig jaar later, in januari 
1933, werd hij kort na zijn over-
lijden in het Concertgebouw in 
Amsterdam herdacht, de stad 
waar hij in 1924 het Inter-
nationaal Eucharistisch Congres 
had als gezand had bezocht. 

 

Van Rossumstond al vanuit zijn jaren in Wittem bekend als een voorstander van een strenge religieuze 

discipline en een strikte trouw aan de eigen congregatie en aan God. Als prefect van de Propaganda Fide en 

kardinaal-protector was hij vertrouwenspersoon voor diverse congregaties en missiebisschoppen. Hij 

oefende in die functie invloed uit bij de herziening van regels en constituties van congregaties en kon de 

toetreding van inheemsen tot congregaties steunen. De missie nam onder kardinaal Van Rossum een hoge 

vlucht door het werk van de vele congregaties die zich in de missie aan zieken-, armen- en wezenzorg gingen 

richten. De katholieke kerk werd zo een wereldkerk. Exemplarisch was de wijding van zes Chinese 

bisschoppen door paus Pius XI in 1926.  
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Wijding van inheemse religieuzen 
en bisschoppen 
 
Links: Chinese seminaristen rond 
1900. Van Rossum had zich in de 
jaren twintig sterk ingezet voor de 
wijding van zes inheemse Chinese 
bisschoppen in 1926. Het beleid van 
de door Van Rossum geleide 
Propaganda Fide sloot aan bij de 
pas na de Tweede Wereldoorlog 
gerealiseerde zelfbeschikking van 
volkeren en dekolonialisatie.  

 

De laatste jaren 

Rond de tijd van de wijding van deze Chinese bisschoppen was de invloed van kardinaal Van Rossum tanende 

(nadat hij in 1922 nog was genoemd als mogelijke opvolger van paus Benedictus XV). Onder het pontificaat 

van diens opvolger Pius XI was Van Rossum bijvoorbeeld een tegenstander van onderhandelingen met de 

fascisten van Mussolini. Maar hij kon niet verhinderen dat in 1929 het Verdrag van Lateranen met het 

fascistische Italië tot stand kwam. Dat verdrag kon niet voorkomen dat in 1931 een strijd ontbrandde tussen 

de katholieke kerk en de Italiaanse staat over de maatschappelijke invloed van katholieke organisaties. Het 

Vaticaan eiste vrijheid van godsdienstige activiteiten en van opvoeding van de katholieke jeugd. Eenzelfde 

conflict speelde rond die tijd in Spanje en Noord-Europa stond aan de vooravond van de strijd van het 

nationaalsocialisme tegen de rechtsstaat. Van Rossum wilde een hervorming van de curie zodat de katholieke 

kerk slagvaardiger was in haar strijd tegen fascisten, liberalen, communisten en socialisten.  

 

De machtsovername in Duitsland van de nationaalsocialisten zou Van Rossum niet meer meemaken. In de 

zomer van 1932 logeerde een vermoeide Van Rossum in het klooster van de Redemptoristen aan de 

Keizersgracht in Amsterdam. Daarna reisde hij via Utrecht en Tilburg naar Maastricht waar hij op 30 augustus 

1932 overleed. Op 3 september volgde een drukbezochte requiemmis in de Servatiuskerk in Maastricht met 

honderden priesters, religieuzen en notabelen, die via het polygoonjournaal nationaal werd uitgezonden. 

Het lichaam van Van Rossum werd overgebracht naar een grafkelder in de kloosterkerk van de Redemp-

toristen in Wittem, waar zijn loopbaan begonnen was. Daar bezocht ik enkele jaren geleden een 

tentoonstelling in de sacristie van het Redemptoristenklooster over de kleding en bezittingen van kardinaal 

Van Rossum, waaronder zijn muiltjes, kledingstukken, waaronder de kardinaalshoed, en een gesel. Deze 

attributen gaven een intiem inzicht in het leven van een rechtlijnige Nederlandse prins van de katholieke kerk 

in het Interbellum, een Nederlandse prins zoals we die sindsdien niet meer gekend hebben.  

 

Maurice Essers 

 

Vefie Poels, De rode paus. Biografie van de Nederlandse curiekardinaal Willem van Rossum CSsR (1854-

1932), Nijmegen: Valkhof Pers, 2021. ISBN 9789056255251.  
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Links: dodenmasker van kardinaal Van Rossum.                       Rechts: schilderij van Van Rossum door Jan Sluijters (1927) 

 

 
Grafmonument van kardinaal Van Rossum in Wittem 


