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Vormgevers van de eerste zorginstellingen in Landgraaf en Limburg 
 
Limburg telt inmiddels een groot aantal zaligen en heiligen. Limburg was (en is dit nóg 
gedeeltelijk) een bakermat voor veel ordes en congregaties die ofwel uit Frankrijk gevlucht 
waren ten tijde van de politieke omwentelingen aldaar (Franse Revolutie en later Napoleon) 
ofwel doordat wegens de Duitse Kulturkampf stichtingen in Duitsland onmogelijk waren. 
Naast de recent heilig verklaarde Karel Houben, hadden we reeds Arnold Janssen, de zalige 
Maria Tauscher en de heilige Edith Stein. 
In 1934 werd reeds een begin werd gemaakt met het proces tot zaligverklaring van Peter Jozef 
Savelberg,  en ontstond een grotere toeloop naar het graf. De vereerders sneden kleine stukjes 
van de doodskist om die als relikwie mee te nemen. Nadat de broeders een glazen omhulsel 
over de kist hadden gezet, werden papiertjes met intenties door de spleten van het glas naar 
binnen geschoven. Het graf werd ook vaak bedacht met bloemen, uit dank voor verkregen 
gunsten. 
Mgr. Savelberg werd herbegraven in 1960 in de grafkapel aan de Gasthuisstraat in Heerlen. 
 

 
Foto 1: graf van Mgr. Savelberg aan de Gasthuisstraat 
 
De eerbiedwaardigheidverklaring vond plaats op 28-11-1988. De eerste aanzetten tot de 
heiligverklaring zelf werden echter al in de jaren dertig ingezet. Zelfs tijdens het leven van 
Monseigneur Savelberg werd hij omschreven als iemand met een “zweem van heiligheid” rond 



zich. Recent werd een wonderbaarlijke genezing (een voorwaarde voor heiligverklaring) erkend 
door de kerkelijke rechtbank welke toegeschreven werd aan Jozef Savelberg. 
 
Uit het Limburgs Dagblad; d.d. 8-9-2006: 
 
KERKRADE  -  Bisschop Frans Wiertz heeft donderdagmiddag een speciale kerkelijke 
rechtbank geïnstalleerd. Die gaat onderzoek doen naar een wonder dat de Heerlense 
monseigneur Savelberg (1827-1907) verricht zou hebben. Dat wonder is nodig om Savelberg 
door de Paus zalig te kunnen laten verklaren. 
 
Reeds vroeger werden wonderen beschreven van Jozef Savelberg die echter niet allen 
gecontroleerd konden worden door een commissie volgens de strikte normen. Een bijzonder 
geval, ontleend aan M.J. Hanrath, c.ss.r1, betreft een kindje uit Waubach dat naar het 
ziekenhuis werd gebracht met een blindedarm-ontsteking. “Bij operatie bleek het om een 
buikvlies-ontsteking te gaan. Het kind heeft een paar dagen voor half dood gelegen; alles kwam 
terug, de darmen werkten niet meer. Toen de dokter kwam en zag dat het braken aanhield, zei 
hij: dat kind gaat dood. Kort daarna zijn we met de kinderen een noveen begonnen tot Mgr. 
Savelberg, en van die dag is het kind beter geworden.; het braken hield op; de ingewanden 
werkten weer. En men zag het kind opknappen. De achtste dag na de operatie was de wond 
mooi gesloten. De dokter kon er niets van begrijpen”. 
 

Levensgeschiedenis van Mgr. Savelberg 
Petrus Jozef Savelberg werd op 10 februari 1827 te Heerlen geboren, uit een  katholieke en 
aanzienlijke familie die reeds vele priesters had voortgebracht. Zijn broer was destijds 
burgemeester van Heerlen. Broer Peter was ook priester en werd Pastoor te Vijlen. 
Zijn vader Alexander Savelberg, wijnhandelaar en zijn moeder Anna Elisabeth Mertens waren 
ook afkomstig uit Heerlen. Kerkelijk was Heerlen, tot 1840, aan het bisdom van Luik 
onderworpen. 
Jozef Savelberg was naast Heerlense geestelijke ook een tijdje werkzaam als Kapelaan in de 
Petrus en Paulusparochie te Schaesberg. De wortels van de familie lagen in Welten. Zie 
genealogisch overzicht. 

 
 

Kaspar Hendrik Savelsberg ∞ Maria Sophia Gheelen (akkervrouw Welten) 

(akkerman Welten)        
+ Heerlen 2-10-1811 

 ________________V________________ 

 

Theodorus Savelberg * 3-11-1787  Alexander Savelsbergh ∞ Maria Catharina á Campó  

*  Horbach 23-02-1783  * 1787 + Heerlen 2-12-1813 
    

         V 

       Balthasar Savelberg * Heerlen, 08-11-1813 
(halfbroer van Mgr. Savelberg) 

 

Alexander S. hertrouwt ∞ (15-7-1819) Anna Elisabeth Meertens (Mertens) 

         * Heerlen 26-5-1787 
(hieruit vijf kinderen, allen geboren te Heerlen)     + Heerlen 1838 
 

________________________________V__________________________________ 
Peter Jozef  Savelberg   Mathias Joseph      Johan Peter     Johanna Maria Theodoor Hubert 
(de Monseigneur)    (de Burgemeester)  (priester)      

                                                 
1
 M.J. Hanrath, cssr, Mgr Petrus  Joseph Savelberg, een Nederlandse Vincentius. Wie het betreffende kind was 

hebben we nog niet kunnen achterhalen, misschien weet u dit. 



* 10-02-1827      * 28-05-1825          * 08-03-1821    * 04-11-1828 * 30-01-1831 
+ Heerlen 1907 
 
 

November 1865 werd Savelberg tot tweede kapelaan benoemd te Heerlen. 
Vier jaar later stond Heerlen onder geestelijk en wereldlijk gezag van de Savelbergs: zijn broer 
Mathias werd burgemeester in 1869 en zijn achterneef Frans was er pastoor-deken sinds 1863. 
 
 
Foto 2a en 2b: Monseigneur Savelberg  

 
Van de jeugd van Jozef 
Savelberg2 is niet zoveel 
bekend behalve dat hij 
uitblonk in ijver en geloof 
zoals dat toen mooi 
heette. Hij volgde zijn 
studies te Rolduc en 
Roermond (groot en klein 
seminarie). Zijn 
priesterwijding vond 
plaats in 1854. Zijn 
verschijning was niet 

opvallend maar hij blonk uit en had grote 
interesse in studie, muziek en kunst. 
Van 1853-1856 werd hij docent aan het 
Bisschoppelijke college te Roermond. 
Op verzoek van Mgr. Paredis, werd hij in 1856 
rector in een Nonnenklooster van Zusters 
Franciscanessen te Nonnenwerth (Moederhuis ligt 
te Heythuizen) in de buurt van Bonn (bisdom 
Trier). Hier deed Jozef Savelberg zijn ervaringen 
op die later van pas zouden komen bij de stichting 
van het klooster te Heerlen. Bij die zusters kwam 
Savelberg in contact met de figuur van Franciscus 
van Assisi en zijn levende gemeenschappen. Zijn gerichtheid op God verdiepte zich daarbij in 
een gerichtheid op de arme medemens. De spiritualiteit van de orde van Savelberg maakte dat 
men zich dan ook richtte op het werken in stilte en zonder ophef voor de armen, de 
zwakzinnigen, lijders aan vallende ziekte, gehandicapte kinderen en ongehuwde moeders. 
Tegen het einde van het jaar 1863 riep de bisschop van Roermond Mgr. Paredis Rector 
Savelberg terug naar ons diocees om kapelaan te Schaesberg te worden. 
 
 
Pastorale situatie in Schaesberg in 2e helft 19e eeuw. 
 
Op 28 december 1863 arriveerde hij, op 36-jarige leeftijd, om 2 jaar in Schaesberg te gaan 
werken. Hier kwam hij met armoede en lijden van mensen in aanraking. Hij werkte bij pastoor 
Bürsgens samen met kapelaan Römkens (Schaesberg 1845-1863). Römkens was degene die 
in 1862 ter opluistering van de processie de fanfare Aloysiana opgericht. Bürsgens wordt door 
Frans Erens beschreven als:  “hij had fijne manieren, zijn bewegingen waren stil en hij sprak 
bedaard”3. 

                                                 
2
 Voor uitvoerigere beschrijving zie: J. L. Jansen, Levensschets van den hoogeerwaarden heer Mgr. Savelberg. 

Heerlen 1909. 
3
 Maasbode 3 januari 1934, Herinneringen aan een Limburgschen Ordestichter. 



In oktober 1864 werd J. Mühlenberg oud-professor te Rolduc tot pastoor van Schaesberg 
benoemd waar Savelberg een grote steun aan had.  
 

Het Schaesberg van die dagen. 
Blijkbaar was er inderdaad enige achterstand in het Schaesberg van die dagen; in moreel en 
economisch opzicht. Interessant om te weten dat precies 130 jaar eerder te Schaesberg een 
kleine dertigtal bokkerijders werden geëxecuteerd. Toen waren er economische en andere 
factoren die maakten dat bendes op jacht gingen naar bestaansmiddelen. Tegelijk was er 
onbegrip van de kerkelijke overheid namens pastoor Daniëls die als eerste belangrijk auteur 
een boekje schreef over de bokkerijders4, waarbij pastoor Daniëls gebruik maakt van een 
simpele tweedeling van goed en kwaad. Hij prijst de godvruchtige “braave geloovigen” en 
veroordeelt de arme sloebers die ook nog hun laatste centen uitgeven aan “zat zuypen en heel 
nagten met de kaert speelen”. Een eeuw later zal Mgr. Savelberg daarentegen alles in het werk 
stellen om de arme sloebers te Schaesberg te helpen in woord en daad, en wel onder zijn 
bekende motto: helpen waar niemand helpt. 
 
De geestelijkheid uit de tijd van Mgr. Savelberg werd mooi – enigszins satirisch getypeerd in het 
geschrift van de beroemde Schaesbergse schrijver Frans Erens getiteld “De Conferentie5”. 
Frans Erens – behorend tot de literatuurstroming ‘De Tachtigers’ – had een Heeroom die later 
vanuit Waubach de hulp van Mgr. Savelberg nodig had bij de stichting van een zusterklooster 
aldaar. 
 
Foto 3: Frans Erens  
 
De geestelijkheid in die tijd kende elkaar onderling goed 
door de verschillende kransen, en aangezien de familie 
Erens hierbij ook gastheer was hebben we later een en 
ander hiervan kunnen vernemen via de literator Frans 
Erens. Een kleurrijk citaat over Pastoor Mühlenberg: 
“een kleine man met roze, gezicht ……zijne beschaafde 
manieren had hij gekregen toen hij rector was in een 
kostschool in het zuiden van Limburg”. Enigszins 
badinerend spreekt Erens over hem in het geschrift “De 
Conferentie”, waarin een samenkomst van 18 “soutanen”6 
beschreven wordt, welke naar een ‘geleerde uiteenzetting’ 
gingen luisteren, waarna men als beloning kan ‘aanvallen’ 
op het maal dat de maagd van de Pastoor bereid had; 
welke uiteraard veel ervaring hierin had (op dit stuk van 
Frans Erens werd ik attent gemaakt door Frans Wiertz in 
zijn boek Geloven in Schaesberg7). We willen u deze schets 
van het tijdbeeld niet onthouden; zeker niet waar later de 
vrij sobere standvastige levenshouding van Mgr. Savelberg zal blijken. 
 
“De pastoor van Schaesheuvel, die slechts bij kleine tussenpoozen professor’s  redeneering 
begreep, knikte dan toestemmend voor zich zelf, terwijl hij in de moeilijkste gedeelten zijn oogen 
met zijn oogleden bedekte, om zijne doffe domheid voor de anderen te verbergen. Reeds 
rommelden de buiken van honger, onder de zwarte soutanen. Geuren van gebraden vleesch en 
sausen kwamend door de deur naar binnen. De oogparen begonnen te blinken, de tafel in de 
andere zaal met zijn rookende en geurige schotels werd het punt waarnaar de verlangens 

                                                 
4
 Zie artikel R. Hamers, Bulletin OCGL, Mei 2006. 

5
 F. Erens, Spectrum der Ned. Letterkunde, dl 23, 251-261. 

6
 Een soutane is het zwarte priesterkleed van priesters. 

7
 F.J.M. Wiertz, Geloven in Schaesberg, 1975, pag. 101 e.v. 



brandden ……verlangen dat sterker en sterker de lichamen spande en in de bewegingen van 
tanden, tong en onderkaak wachtte op bevrediging”8.  
 
Dat de geestelijkheid toen allerminst wereldvreemd was blijkt uit volgende fragment van Erens: 
 
“De kapelaan van Nieuwenhagen had van een oom een groot aantal flesschen Cantenac 
geërfd. – ‘Wij komen er aan, wij komen hem bij je drinken, wacht maar!’ riep het jonge dikke 
kapelaantje van Kerkrade. – ‘Ja ik kom ook! schreeuwden er velen9”. 
 
Over Savelberg echter schreef een tijdgenoot in het kader van de getuigenissen rondom zijn 
zaligverklaring: “Wat hij in de kerk of aan het Altaar te doen had deed hij eenvoudig, stipt, 
waardig maar niet opvallend. Ook zonderde hij zich niet af van zijn familie, maar woonde de 
familiefeesten bij en was dan, hoewel sober een goedige, opgewekte gast”10. 
 
Onder de invloed van pastoor Mühlenberg (de pastoor van “Schaesheuvel”) begon Savelberg 
met het oprichten van de St. Vincentiusvereniging, in een tijd dat Schaesberg nog maar 1000 
zielen telde, waaronder veel wezen en armen. Ook uit bezorgdheid over toenemend 
alcoholisme, leegloperij, liberalisme en andere ‘ontsporingen’ startte Savelberg als kapelaan die 
vereniging. Die vereniging stichtte uiteindelijk met de nodige steun van de Franciscanessen van 
Heythuizen een naai- en breischool voor arme meisjes, om ze een doel in hun leven te geven 
en om in het gebrek van hun gezinnen te voorzien.  
 
Juist de spiritualiteit van Savelberg maakte dat hij standvastig bleef in het opzetten van 
stichtingen die uitblonken in sociale bewogenheid. Hij maakte lange dagen en vergat vaak zijn 
eigen welzijn en lichamelijke klachten. Savelberg nam dus ook als persoon geen genoegen met 
de ‘geneugten’ van de door Frans Erens zo kostelijk geschetste priesterstand. Persoonlijke 
opoffering, smaad en een strikte discipline maakten dat hij uit het niets een waaier van 
zorginstellingen liet ontstaan. De algehele doelstelling van de ordes van Savelberg luidde: 
“naast de heiliging harer leden, het verrichten van werken van naastenliefde waar die ontbrak 
en in het bijzonder verpleging van oude en gebrekkige lieden, wezen, zieken, zenuwlijders en 
epileptici”. 
 
 

 
Stichting te Schaesberg: Huize Nazareth vanuit de Stichting te Heerlen 
 

Vanuit Heerlen waar Savelberg in 1865 in de Pancratiusparochie benoemd werd, kon hij echter 
nog méér doen voor Schaesberg door vanuit de Heerlense congregatie (waar de materiële 
middelen ruimer bleken) steeds meer zusters te sturen naar Schaesberg en later ook naar 
Waubach. Beide communiteiten resorteerden onder de Stichting te Heerlen. In 1863 werd het 
Claraklooster in Heerlen betrokken, welk gevestigd was in een pand voorin de Gasthuisstraat 
(onderdeel van het hotel De Kroon). Jozef Savelberg wist uiteindelijk met leden van de 
franciscaanse derde Orde in Heerlen een nieuwe Stichting te beginnen. 
In het huis van Lambert Penders was in 1868 - het officieuze oprichtingsjaar van de congregatie 
- de eerste huisvesting voor de zusters en de verpleegden. 
 
Savelberg werd bij zijn stichtingen geïnspireerd door Duitse religieuzen, die in Limburg vele 
huizen stichtten nadat zij als gevolg van de Kulturkampf in Duitsland verdreven waren. 
In Heerlen had Savelberg dus reeds een aantal zusters rond zich geformeerd die taken op het 
gebied van zieken en ontheemden op zich namen. Savelberg vond steun voor zijn plannen bij 
zijn overbuur Jan Lambert Penders. Deze stelde als devote en vrome man snel een bedrag van 

                                                 
8
 F. Erens, pag. 255. 

9
 Idem pag. 259. 

10
 Getuigenis van Arnaud Schroeder bij het proces rond de zaligverklaring 



1000 francs beschikbaar maar ook stelde hij zijn woninkje beschikbaar. Op het feest van St., 
Franciscus, 4 oktober 1867, werd dit waarlijk primitieve Gods-huisje geopend – en zoals het bij 
Franciscus paste – zonder de aanwezigheid van de notabelen van Heerlen.  
Hier huisvestte en verzorgde de goede Savelberg een 15-tal zieken en bejaarden. Juist 
vanwege zijn radicale keuze en de blijkbare zelfgenoegzaamheid van het establishment in 
Heerlen kreeg hij veel kritiek te verwerken. Spottend zei men: “Die gauw wil sterven die moet 
naar het armenhuisje gaan.” Of: “hij begint met niets. Zijn stichting komt later ten onzen laste en 
de gemeente zit er later mee te kijken. De Paus en de bisschop moesten zulk een onderneming 
verbieden”. 
Toch werd hiermee het begin van een orde gemaakt die in 2006 nog steeds 550 ‘kleine zusters’ 
telde. In de hoogtijdagen in de jaren vijftig waren dat er zelfs 2000 verspreid over vele 
continenten. 
 
Een van de eerste verpleegde vrouwen in het huis van Penders, de blinde(!) Alexia Sijstermans, 
werd later zuster en zelfs de eerste overste. De eerste inkleding van zes zusters vond plaats in 
1872. Enkele van die zusters zouden kort daar op in Schaesberg gaan werken.  
 
Foto 4: Schaesberg in vroeger dagen.  

 
 
Het huis te Schaesberg werd onder de naam ‘Nazareth’ in 1873 als dependance van Heerlen 
gesticht zonder dat officieel sprake was van een eigenstandig klooster. Met enige moeite 
verkreeg men het huis van de koster dat als ‘kosterij’ al toebehoorde aan de kerk. In 
Schaesberg bleven de materiële en financiële middelen beperkt. Desalniettemin was er een 
groot aantal mensen dat aldaar verpleegd werd in een tiental jaren tijd. In een overzicht dat 
beschikbaar werd gesteld door de Kleine zusters van de Heilige Joseph te Heerlen worden 
alleen al de 51 mensen genoemd die aldaar overleden zijn! Deze overleden in een periode van 
1873 tot 1895 (waarvan 10 uit Duitsland en 3 uit België afkomstig). Tot 1908 zou dit aantal nog 
groter worden. Het totale aantal verpleegden was natuurlijk groter. In het gemeente archief 
worden nog tientallen andere mensen genoemd die er verpleegd werden en later weer 
huiswaarts gingen. 



Bijzonder dat men toen in een regionale behoefte voorzag en dat met zo weinig middelen. Uit 
Schaesberg zelf werden er slechts drie personen verpleegd die aldaar overleden11. 
Personeel werd het huis bediend uit het Moederhuis aan de Gasthuisstraat (stichting 
Claraklooster in 1872) vandaar ook de oprichtingsdatum in 1873 ná de Heerlense congregatie. 
Daarmee is het wel één van de oudste stichtingen van de congregatie van Jozef Savelberg die 
reeds eerder in Schaesberg enerzijds opvang wilden regelen voor ouderen en gebrekkige 
mannen en anderzijds voor vrouwen een naaiatelier en voor weeskinderen een bewaarschool 
wilde hebben.  
Het begin werd namelijk gemaakt toen, op verzoek van de toenmalige pastoor Mühlenberg 
(Schaesberg: 1865-1886), zusters werden aangetrokken uit de eerste Stichting van Jozef 
Savelberg in Heerlen. Deze hadden met name als taak onderwijs voor jonge meisjes te 
verzorgen. Uit de handschriften van Mgr. Savelberg (die vaak moeilijk leesbaar in het Duits 
schreef):  
“Nachdem also die Einkleidung der Schwestern geschehen, und der Kirchenvorstand von 
Schaesberg mit vollem Einverstande des Bürgermeisters der Gemeinde Herrn Jacob Melchers 
zufolge ……….. 
die sogenannte Kösterei, ein der Kirche gehöriges Haus, auf 3 Jahre zu einem Mietszins van 
200 Frs von uns gemietet werden und die bisschöfliche Genehmigung in einem Schreiben von 9 
Oct. 1872 bereitwilligst verliehen worden, wurde der Beschluss gefasst, dorthin unsere 
Weisenanstalt zu verlegen”12. 
Enig obstakel was echter dat de in dat huis woonachtige kosterorganist Winandus Menten 
weinig aanstalten maakte het huis te verlaten en het – door de buurt opgehitst – op een 
confrontatie wilde laten aankomen. De soepele houding van Savelberg wist het conflict uit de 
weg te gaan maar betekende wel dat pas op 9 januari 1873 het huis betrokken werd. Op die 
dag gingen Zuster Clara (Quaken) en Zuster Elisabeth er heen met een postulante Zuster 
Gertrudis (Müller) en twintig weeskinderen (jongens en meisjes). De kroniekschrijfster vertelt 
over de aankomst van zuster Clara en zuster Elisabeth: “heel aardig was de ontvangst in 
Schaesberg. Wij werden met stenen na geworpen en iemand in de buurt riep: Jongens laat de 
honden los.” Bij de jaarlijkse bedeltocht werden de zusters afgesnauwd met de woorden: “hij die 
u hier heeft gebracht moet u ook maar onderhouden”. 
Kort hierop volgden kort Judith Nijssen en Philippine Cuijpens als postulanten. 
Zij verzorgden er veel weeskinderen uit verschillende dorpen uit de omgeving en gaven hen 
onderricht in enkele handvaardigheden. Op 6 juni 1873 volgt de bisschoppelijke goedkeuring 
voor de inkleding van de zusters. 
 
Vanuit de ervaringen in Schaesberg moet het geweest zijn dat men verdere stichtingen begon 
want direct daarop volgde Heel (nadat men hier door graaf de Geloes gevraagd werd een 
bewaarschool over te nemen). De vestiging in Heel die gericht was op zwakzinnigen werd in 
navolging van die in Schaesberg Klein Bethlehem genoemd. Later werd in het kasteelhuis van 
de graaf de vestiging St. Anna gesticht. Daarmee is de cirkel weer rond want Sint Anna is later 
de overkoepelende organisatie geworden van het in Schimmert gelegen instituut voor 
zwakzinnigen “Op de Bies” (ooit op de gelijknamige straat gelegen) dat – een kleine eeuw nadat 
de vestiging in Schaesberg ophielt - weer naar Landgraaf verhuisde aan de Hereweg. Daarmee 
blijkt dat wat eind 19e eeuw met eenvoudige middelen begon op initiatief van een kapelaan die 
geld bijeen moest bedelen en met personeelskrachten die nauwelijks meer kregen dan kost 
inwoning, later uitgroeide tot een instituut van formaat. 
Ook de oversten wisselden van Heel uit naar Heerlen en omgekeerd: Josepha de Schwarz – 
één van de eerst toegetreden zusters - was een tijd overste in Heerlen maar ook in Heel, en 
hetzelfde gold voor de zus van Broeder Aloysius, Anna Vrijens die ook overste was in beide 
plaatsen. 
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 Maria Helena Vandeberg, * Schaesberg, 1886 + 02-06-1883; Jan Joseph Hubert Cordewener, * Schaesberg 04-03-

1811, + 12-12-1893; Martin Rademakers * 24-04-1844, + 24-03-1893. Het complete overzicht is tevens in het 

Archief OCGL. 
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 Bron: Stichtingsverhaal van de hand van Peter Joseph Savelberg, archief OCGL. 



Later onderhield Savelberg nog veel contact met Schaesberg; het oude Mariakapelletje – de 
Leenderkapel – bezocht hij nog dagelijks al biddend te voet zolang hij lopen kon, ongeacht weer 
en wind! 
 
Foto 5: De Leenderkapel  

 
 
Men kan stellen dat de individuele inzet van Savelberg bepalend geweest is voor een stuk zorg 
dat anders moeilijk of helemaal niet op gang kwam: 
De informatie op de site van het huidige St. Anna (nu weer onderdeel van de Koraalgroep) is 
veelzeggend: 
 
In vergelijking met veel andere landen is de zwakzinnigenzorg in ons land laat op gang 
gekomen. De zwakzinnigenzorg begon in de 19e eeuw als uiting van filantropie en niet direct 
als uitvloeisel van geneeskundig denken. In katholieke kring lag deze zorg vrijwel uitsluitend in 
handen van religieuze congregaties in gestichten zoals St. Anna en St. Joseph te Heel.13 
 
Gezien het tijdsgewricht waarbinnen Savelberg opereerde – veel armoede, en vaak nog 
patriarchale bezitsverhoudingen – moet men toch van iets bijzonders kunnen spreken bij zijn 
werkzaamheden. Men kan verschillen van mening over iemands heiligheid maar gezien de 
feiten is het opzetten van deze zorg voor armen en gehandicapten toch een enorme stimulans 
geweest van een groot aantal zorginstellingen welke tot op heden voortbestaan in Limburg. 
Deze mogen dan wel geprofessionaliseerd zijn, maar de kwaliteit van de liefdevolle verzorging 
van de eerste zusters en broeders (voor kost en inwoning) is nooit meer geëvenaard. Zeker niet 
gezien de afname van de kwaliteit in tijden van bezuiniging of door de nadruk die verschoven is 
naar overdreven “technolisering” van de zorg en door het verschuiven van het budget van 
persoonlijke nabijheid bij een zieke, naar dure nieuwbouw om aan “de eisen van de tijd te 
voldoen”. Met als gevolg dat vele patiënten tegenwoordig lang moeten wachten, door tekort aan 
personeel, vóórdat ze geholpen worden in de super-de-luxe nieuwbouw. 
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 Juister geformuleerd kan men stellen: naast de overheid was er maar een religieuze hoofdstroming, en die 

organiseerde de zorg die de overheid niet kon of wilde oppakken. 



 
Stichting te Waubach 
 
Nadat in Heerlen de eerste stichtingen plaatsvonden werd van hieruit in Waubach het 
leeggekomen klooster als nieuwe communiteit gesticht. Hierbij werd de personele bezetting van 
het huis in Waubach (Ubach over Worms) geregeld vanuit Heerlen en Schaesberg waar reeds 
zusters woonden en werkten. 
 
In Waubach was er reeds een klein klooster op de toenmalige Putgracht geweest. Dit was van 
1876 bewoond door zusters van de H. Familie die wegens de Kulturkampf uit Duitsland waren 
gevlucht uit Eupen (toen nog Duits).  
Pastoor Erens van Waubach – de oom van de later schrijver Frans Erens – had toentertijd oog 
voor de armen, zieken, en de jeugd die aan zijn lot was overgelaten. Daartoe zocht hij 
religieuzen die zowel een lagere school, een naaischool en opvang voor ouden van dagen 
konden verzorgen. Zodoende huurde hij een huis aan de Putgracht van de Familie Reinartz-
Schnitzeler (een oude boerderij; vermoedelijk een Koopmansleengoed; bron: H. Goossens). Dit 
was van oudsher eigendom van Laurentius Joseph Reinartz (geboren in 1795). Deze trouwde 
met Johanna Margaretha Josepha Schnitzeler. Het echtpaar verhuisde in 1834 naar een huis in 
de Bovenste Straat. Daarna werd dit huis bewoond door hun dochter Anna Maria Josepha 
Reinartz welke getrouwd was met Johann Ludwig Heiligers uit Bardenberg. Tevens woonde er 
ook nog hun oma Anna Maria Burghans (weduwe van de vader van Laurentius Reinartz). Later 
werd de broer van Anna Maria Josepha, Paulus Reinartz, de eigenaar van dit goed. Paulus 
Reinartz verhuisde later naar Schinnen. 
Vanaf 1870 stonde de gedeelten van de voormalige hoeve (de nummers 19 a en b) leeg. 
 
Foto 6: Het zusterklooster van Waubach (later gebouw van de Heemkunde Landgraaf) 
 

 



In 1876 kwamen er de zusters Franciscanessen van de H. Familie wonen. In 1887 vertrokken 
deze weer en kwam het huis weer leeg te staan. Vanaf dat moment zien we de activiteiten van 
Jozef Savelberg op de voorgrond treden. Er bestonden goede kontakten tussen de later als 
schrijversfamilie bekend geworden Erensen en Savelberg. Op 24 mei 1889 legde Savelberg in 
een vergadering het verzoek van pastoor Erens voor om het klooster over te nemen en met 
name het onderwijs te gaan verzorgen aan jonge meisjes (naaischool).  
 
 
Foto 7: R.K. meisjesschool te Waubach 
 
 
Pastoor Frans Joseph Erens vriend van Jozef Savelberg 
 
Frans Joseph Erens werd geboren op Hoeve De Kamp op 15 juni 1822. Priester gewijd in 1848 
werd hij pastoor te Waubach in 1850. Zijn petekind, de latere schrijver Frans Erens geeft enkele 
beschrijvingen over deze pastoor in zijn boek “Vervlogen Jaren”. Hij was een ietwat stille man 
en leefde sober: “de dure wijnen uit zijn kelder schonk hij aan bezoekers en aan de zieken van 
de parochie” (blijkbaar toen al bekend voor diens gezondheidswerking). Zelf dronk hij water. 
Met pijproken was hij toen al gestopt. Zijn levenswijze past enigszins bij de matige tot sobere 
levenstijl van Mgr. Savelberg. Blijkbaar deelde pastoor Erens zijn bezorgdheid om de armen en 
wezen met Jozef Savelberg. Erens kende Savelberg van de tijd dat laatste kapelaan in 
Schaesberg was. Erens had toen aan kapelaan Savelberg voor diens Stichting de som van 
6.600 franken gegeven. Zodoende werd het verzoek van pastoor Erens in vergadering 
besproken. 
De zusters zouden zich verplichten in het daartoe aangeboden en ingerichte gebouw een naai- 
en bewaarschool te houden, alsmede de zieken aan huis te verplegen. Ook zou er een 
leerschool voor meisjes moeten komen. Tot laatste heeft men zich echter niet verplicht. De rest 
van het voorstel werd aangenomen. Savelberg werd tot president van de stichting de H. Familie 
gekozen tezamen met 2 ordezusters en later nog de eerwaarde heer Schmitz. Erens bleef lid tot 
aan zijn emeritaat in 1890 evenals kapelaan Ubaghs van Waubach en Barbara Pelzer. 
De stichting kreeg de beschikking over gebouwen nodig voor de bewaar- en naaischool. 
Savelberg voegde er zelf een meisjesschool aan toe zonder zich hier aan te verplichten. 
De zusters van Savelberg die hun intrek genomen hadden in het klooster op het huidige 
heereveldje hadden in huis Putgracht nr. 19a weeskinderen ondergebracht. Schmitz werd de 
eerste rector van het klooster. 
 
Op 30 juni 1889 betrokken de zusters Petra (overste), Clara, Scholastica het klooster. Op 2 juli 
volgde de plechtige opening met een plechtige hoogmis. 
Op de school voor bijzonder onderwijs van de zusters, werd in 1890 een uit Heerlen afkomstige 
onderwijzeres, Maria Vreuls, geïnstalleerd. Het aantal kinderen aldaar bedroeg 52. 
Behalve de lagere School verzorgden de zusters uit Heerlen (of Schaesberg) tevens de 
bewaar- en naaischool en de wijkverpleging. 
 
De school zou aanleiding geven tot onenigheid tussen Savelberg en Erens; aangezien laatste 
persé de belangen van de school wilde vasthouden en Savelberg het zwaartepunt bij de 
religieuze en zorgfunctie van het klooster legde14. 
Pastoor Erens had nieuwe leden in de stichting ingebracht die met name zijn onderwijsbeleid 
gingen volgen. De ruimten die Savelberg gebruikte zouden door een wijziging van de statuten 
vrijgegeven moeten worden. Savelberg kreeg oppositie van pastoor Ubaghs, Mevr. Beckers-
Pelzer, rector Schmitz en pastoor Nijssen van Rimburg die nieuw lid van de stichting werd. 
Erens wilde blijkbaar het belang van onderwijs met gediplomeerd personeel een financiële basis 
geven en hier de ‘gewijzigde’ stichting voor gebruiken (eerder kregen twee zusters in 
Schaesberg een boete van 25 gulden i.v.m. het ongeoorloofd uitoefenen van het onderwijs). 
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De invloed van de nieuwe leden van de stichting op deze Waubachse vestiging zou een andere 
wending aan de opzet van Mgr Savelberg geven. Dhr. Schmitz leefde alleen maar voor zijn 
school.  Leonard Schmitz van Heerlen was de tweede priesterkandidaat van Jozef Savelberg 
(oorspronkelijk lid van de broeders van Maastricht). Als rector van het klooster te Waubach gaf 
hij tevens les aan de lagere zusterschool. Schmitz voegde een zevend lid toe aan de commissie 
waardoor zijn aanhang een meerderheid had van 4 stemmen tegenover de 3 leden van 
Savelberg. Daarmee kon men de bestemming van de gebouwen wijzigen. Het klooster was 
sinds 1886 alleen van de H. Familie (de stichting van Savelberg). Pastoor Erens kon eerder in 
de toen opgestelde statuten niets veranderen, zonder toestemming van de andere leden. Hij 
had graag gediplomeerde onderwijskrachten in Waubach maar uiteindelijk kwam er de afspraak 
dat – reeds vóór de schenking van een geldbedrag voor de H. Familie – Savelberg 
ongediplomeerde zusters zou laten komen ten behoeve van het onderwijs (bewaar en 
naaischool).  
Schmitz wilde later dat Savelberg ook een officiële school zou starten en vond dat de ruimte van 
het klooster hiervoor gebruikt kon worden. Savelberg bezat het geduld om 7 jaar lang te 
onderhandelen. Schmitz (zelf lid van de Congregatie van Savelberg) volharde in zijn opstelling: 
“Het schijnt dat de rector ons alleen zusters stuurt, die hij elders niet kan gebruiken”. Daarmee 
kwam het uiteindelijk tot een scheiding der wegen. Savelberg liet de beslissing over aan de 
bisschop, die Savelberg steunt in zijn voornemen het klooster op te heffen. Savelberg liet zoals 
hij het zelf verwoordde wel over zich heen lopen maar niet over het aan hem toegekende gezag 
welke altijd ten dienste van zijn ideaal stond. Daar het in genoemde omstandigheden voor de 
zusters niet meer mogelijk was met vrucht te werken, werd, de stichting aldaar opgeheven, en 
wel op 26 januari 1897. 
Het oude mannen huis in Waubach deed later nog nuttig dienst als gebouw waarin de 
Heemkunde vereniging gevestigd was. 
 
Foto 6a: Het oude mannenhuis dat later door het OCGL gebruikt werd. 
 
Savelberg had inmiddels meerdere vestigingen van zusters en broeders gesticht. 
In 1890 zond hij zusters naar het bisschoppelijke college te Roermond om daar huishoudelijke 
arbeid te verrichten. Ook dit was een doelstelling geweest van Mgr. Savelberg: het 
ondersteunen van priesterseminaries in dit bisdom (Rolduc in Kerkrade en de studenten van de 
Hogeschool voor Theologie en Pastoraat, te Heerlen).  
 
Niet ver van de vroegere H.T.P., opleiding voor mannelijke en vrouwelijke pastores, bovenaan 
het Aambos gelegen aan de Oliemolenstraat, ligt het moederhuis van de congregatie van de 
zusters van Jozef Savelberg. Voorheen was dit statige gebouw het Sanatorium waar broeder 
Aloysius zijn gezondheidsbehandelingen deed in de vorm van de waterbaden en 
kruidenrecepten. Meer nu over deze beroemdste broeder van Heerlen en trouwe medewerker 
van Mgr. Savelberg. 
 
 
Broeder Aloysius 
 
Mgr. Savelberg stichtte in rond 1874 het Joseph gesticht in Heerlen nadat de eerste stichting 
voor vrouwelijke religieuzen in 1872 was gesticht. Er waren echter al eerder enkele broeders in 
niet georganiseerd verband die her en der taken hadden; de eerste was broeder Bernardus uit 
Duitsland. Deze hielp met geld inzamelen en kwam terecht in Schaesberg – waar de zusters in 
1873 de tweede congregatie van Savelberg stichtten. Later gaat hij naar Heel waar in het 
vervolg op Schaesberg een stichting voor de opvang van oudere en zwakzinnigen plaatsvindt. 
 
Bekendste en zelfs beroemde broeder was Broeder Aloysius, geboren, 18 april 1854 te Urmond 
als Eduard Vrijens, welke onder Savelberg als natuurgeneeskundige met zijn waterkuren en 
uitgebreide kruidenrecepten internationale faam verwierf. 



 
Foto 7: Portret Broeder Aloysius 
 
Ook broeder Aloysius was verbonden met het dorpje Waubach. Zijn vader was er rijksontvanger 
van 1857 tot 1864 en woonde er met zijn gezin aan de Kloosterstraat nr. 1, toentertijd An ’t 
Gängske geheten. Dit was de verbinding tussen het bovenste en onderste dorpsdeel; ook wel 
Kempkervoetpad geheten. Het genoemde huis was het laatste huis in de bevolkingslijst (Later 
bekend geworden als Café Herberigs, gelegen aan de Markt). 
 
Foto 7a: ’t Gängske aan de oude Markt te Waubach (naast die en klein van  
Foto 7b: Café Herberigs 
 
Vader Renier Hendrik Vrijens was getrouwd met Elisabeth Maria Dols (geb. te Sittard) . Het 
gemeentearchief vermeldde toentertijd 10 kinderen welke allemaal in Urmond geboren waren. 
Renier woonde in de Kloosterstraat op nummer 1 (bron: H. Goossens. OCGL Bulletin 2002/2). 
Zijn vrouw overleed op jonge leeftijd aldaar in 1863. Een jaar later overleed Vader Vrijens – 
nadat hij weer in Beek was overgeplaatst – op 12 juli 1864.  
Eduard Vrijens, die aan de vallende ziekte leed, bleef toen wat hulpeloos achter. Pastoor Kribs 
van St. Pieter neemt hem een tijdje op in zijn huis in Maastricht. Deze brengt hem in 1872 in 
contact met Savelberg en levert hem bij deze af met de profetische woorden: “deze kunt ge niet 
missen”. Op 1 oktober trad hij in bij de Orde als postulant. Op 19 maart 1877 werd hij – samen 
met broeder Antonius (Willem Moll) - geprofest. Overigens meldt het adresboekje van de 
broedercongregatie zelf, 16 juni 1875, als stichtingsdatum van “de Congregatie der Broeders 
van de H. Joseph”. Zoals gebruikelijk bij religieuze ordes of aftakkingen hiervan vormde zich 
reeds vooraf een groep toegewijden. Na 1877 traden meerdere broeders toe maar de eerste 
jaren bleef het aantal klein en de gemeenschap leefde in volslagen armoede. Of schoonschoon 
hun kloosterregel voorschreef dat men zo sober moest leven “dat de H. Franciscus zich er thuis 
zou voelen” waren de noodgedwongen omstandigheden extreem en een afspiegeling van de 
situatie onder de onderste lagen van de bevolking: “een geheel jaar lang bestond ons 
middagmaal uit ingemaakte raapstelen met water, zout, rijst en meel” vertelde broeder 
Aloysius15. Wij hadden voor ons drieën maar één lepel, één vork, één mes. Ieder had een 
paardendeken van drie Mark, één laken, een strokussen en een strozak. Twee jaar lang mocht 
er niet gestookt worden. Ik had soms zo’n honger , dat als ik op de hoeve Chorusberg een 
brood als aalmoes ging halen, ik niet kon nalaten er onderweg wat van af te plukken. Mgr. 
Savelberg – die zelf erg strikt leefde – verlangde volharing in die soberheid maar kon wel met 
mildheid uitzonderingen maken voor de armen en zieken. 
Aloysius, die in Waubach zijn jeugd had doorgebracht, bleef er altijd mee verbonden. Hij 
bezocht nog vaak het graf van zijn moeder die daar begraven lag en ging dan ook langs bij het 
zusterklooster om geneesmiddelen te brengen en zieken te verplegen. Als iemand hem in 
Heerlen raadpleegde, en hij hoorde dat deze uit Waubach kwam, dan ging hij oude 
jeugdherinneringen ophalen. Via bemiddeling van Br. Aloysius kreeg het klooster in Waubach 
een altaar uit Duitsland dat later eigendom bleef van de zusterorde. 
Door Mgr. Savelberg wordt hij aanvankelijk voor allerlei zaken ingezet maar wordt opgeroepen 
voor militaire dienst. Bijzonder, want tot die tijd leidde hij aan de vallende ziekte (epilepsie). Na 
een speciale noveen (negen dagen intensief gebed tot de Allerheiligste Maagd) bleek hij 
wonderbaarlijk genezen te zijn op de negende dag (in 1874). 
 
In militaire dienst kon hij zijn mentale vermogens verder ontwikkelen als schrijver en 
ziekenoppasser. 
Mgr. Savelberg kon hem goed gebruiken als broeder want toen deze uit militaire dienst 
terugkwam had hij nog maar twee broeders over: Broeder Aloysius en een man die eerder zelf 
verpleegd werd en blind was: zowel de overste van de broeders als de overste van de 
zusterorde waren beide blind. Dit geeft aan hoe zeer Mgr. Savelberg elke mens hoe gebrekkig 
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ook een plaats wilde geven. Dit verklaarde ook zij passie om toch zoveel mogelijk aan opvang 
op te zetten van ontheemden, zieken en ouden die nergens anders terecht konden. 
De vele stichtingen die vanuit dit ideaal opgericht werden voldeden aan een grote 
maatschappelijk behoefte. Vandaar ook het ideaal van Mgr. Savelberg: helpen daar waar 
niemand helpt. 
Kortstondig wordt Aloysius door Savelberg aangesteld als leraar van een “Latijnsche School” 
waar hij in eerste instantie Frans moet doceren aan twee studenten uit Waubach; en dat zonder 
dat Aloysius zelf enige behoorlijke opleiding had afgemaakt. Die “Latijnsche School” die als 
opstap naar een priesteropleiding bedoeld was is echter van korte duur omdat men van 
hogerhand concurrentie vreesde (met name voor het bestaande Rolduc).  
 
Broeder Aloysius begon al vroeg met de behandeling van zieken (in die tijd waren er nauwelijks 
officiële medicijnen, of artsen) met behulp van kruidenkennis die hij inmiddels bezat. Vooral van 
zijn moeder had Eduard (bron: mondeling van Broeder Polycarpus te Heerlen) de kruidenkennis 
overgenomen en via zelfstudie uitgebreid. 
 
Hij kreeg zo’n succes als genezer dat hij zijn plichten als kloosterling niet goed kon nakomen. 
Tot driemaal toe maakte Mgr. Savelberg een einde aan die toeloop …. Maar de zieken bleven 
komen.16 
 
Mgr Savelberg moet een vooruitziende blijk gehad hebben toen hij hem uiteindelijk in 1891 naar 
Wörishofen in Beieren stuurde om bij Mgr Sebastiaan Kneipp in de leer te gaan. 
 
Foto 8: Sebastiaan Kneipp 
 
Een hele tocht en onderneming voor de redelijk onzekere broeder Aloysius, die zelfs een beetje 
blue genoemd werd in een anekdotisch verhaal van J.P. Van Vonderen17: “Aloysius was zo 
bang dat hij in militaire dienstijd zijn geweer niet durfde schoon te maken”. 
Dan moest hij toch maar de grote reis naar Beieren maken om bij Sebastiaan Kneipp de 
beroemde Waterkuur te leren. Van Vonderen beschrijft anekdotisch dit gebeuren: 
 
“Wat heel typisch was voor dezen schuchteren kloosterbroeder, dat was een grote 
nieuwsgierigheid naar alles wat met geneeskunde te maken had. Van zijn moeder vooral maar 
ook van zijn vader die ontvanger was van de accijnzen had hij een en ander geleerd …. In die 
dagen toen dokters nog maar schaars waren, had zijn moeder met een kleine kruidenapotheek 
goede diensten bewezen aan haar naaste omgeving. (NB: dit moet dan geweest zijn in 
Waubach in het huidige café An ’t Gängske). Er circuleerde toen reeds het boek van Kneipp: 
‘Meine Wasserkur’. Maar aangezien de arme Broeder bevreesd was voor koud water, wilde hij 
niet eens dit boek lenen bij Savelberg! Uiteindelijk deed hij het toch en begon voorzichtig de 
koudwaterbegietingen op zichzelf toe te passen. Inmiddels begonnen er steeds meer en meer 
mensen een beroep op hem te doen en drongen mensen aan bij de kloosterpoort te Heerlen. 
En de broeder, hij was nog net zo bleu als tevoren; steeds als hij vreemdelingen moest 
toespreken in de spreekkamer, moest hij eerst zijn armen helemaal in het koude water steken 
om zo zijn zenuwen de baas te worden . Toen Aloysius naar Wörishofen in Beieren zou 
vertrekken had hij niet eens een behoorlijke jas, en de overste wilde dat hij die zou krijgen. Hij 
moest op maat gemaakt worden. Die werd binnen één dag op maat gemaakt en de volgende 
dag liep de broeder keurig gekleed op weg naar de trein in Aken”. 
 
 
Foto 9: Broeder Aloysius voordat hij naar Kneipp vertrok 
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Hij had veertig Mark op zak die hij tot de laatste Mark zou uitgeven vóór hij bij Kneipp arriveert. Eerst mist 
hij nog een trein, vervolgens rijdt hij met een trein de verkeerde kant op, leidt kou en honger onderweg. 
De verbindingen worden slechter en slechter en uiteindelijk moet hij het laatste stukje met een rijtuig 
volgen; hij heeft dan nog net drie Mark voor de rit over. Daar gekomen verliest hij zijn geduld als de 
beroemde Kneipp hem links laat liggen. Hij voelde zich een beetje ontheemd; hij had zijn laatste geld 
besteed en kreeg de indruk, niet geheel serieus genomen te worden door Kneipp. 
Toch gaat hij aan het werk en leert de baden toe te passen en eveneens zet hij zijn kruidenkennis in waar 
de mensen daar uiteindelijk steeds meer vertrouwen in krijgen. Uiteindelijk ziet ook Kneipp zijn geweldige 
capaciteiten in en meent zelfs in hem zijn opvolger te zien.  
Maar Aloysius begint zelf de Kneipp-inrichting te Heerlen. Later zal hij terug in Wörishofen op een 
bijeenkomst waar de Aartshertog Joseph van Oostenrijk en prins Arenberg aanwezig zijn, een lezing 
houden over de Kneipp-inrichting in Heerlen! Kneipp spreekt daar de historische woorden: “Sie machen 
bald so viel mit ihre Kräutern, wie ich mit meinem Wasser”. 
  
 
Aloysius en Savelberg 
Hier komt de draad van beiden dan ook weer samen. Inmiddels hadden de congregaties van Savelberg 
een enorme bloei doorgemaakt.  
Teruggekomen in Limburg, begon hij zelf de Kneipp-waterkuren toe te passen. Deze bestonden uit 
afwisselende warme baden en koude begietingen van het lichaam van onder naar boven in verschillende 
vormen en o.a. ook het watertrappelen dat toen plaatsvond in de Caumerbeek onder aan het Aambos.  
Voor de vrouwen kwam er het Mariabad welk grensde aan de Akerstraat en de plek bestreek waar nu het 
appartementencomplex Mariabad ligt tot aan de Akerstraat. Het bewonerscomplex ‘MariaBad’ gelegen 
aan de rector Driessenweg herinnert nog hieraan. 
 
Foto 10: Mariabad aan de Akerstraat
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Gezien de steeds toenemende stroom bezoekers bouwde A. Van Beers in 1897 het Sanatorium (enkele 
gebouwen o.l.v. Broeder Franciscus die een begaafd architekt was waren er al). Deze kuurplek, 
bovenaan het Aambos (het huidige Moederhuis van de Congregatie van de Zusters), dat niet voor niets 
St. Joseph-Bad werd genoemd, groeide en bloeide. 
 
Zie foto 11: Klooster Kleine Zusters H. Joseph te Heerlen 
 
De kuurgasten kwamen uit Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje en zelfs uit Canada en 
Brazilië. Niet voor niets dat de herdrukken van het beroemde boek van Sebastiaan Kneipp Heerlen als 
badplaats aangeeft.  
Voor de grote stroom bezoekers werden in het centrum van Heerlen zelfs muzikale optredens, 
volkstoneel en spellen (o.a. ‘rink-steéke’ en ‘kwakkede sjurrege’) georganiseerd op de Emmastraat. 
Toen echter een aantal artsen, met andere inzichten over de behandeling van psychiatrische patiënten, 
begon te morren en te stoken (de geschiedenis herhaald zich), werd Aloysius tijdelijk naar Heel gehaald, 
om daar de patiënten te behandelen. Na vijf jaar kwam hij terug maar moest het badhuis (‘De Kneipp’) 
gesloten blijven. De kruidenapotheek ging echter door.  
Broeder Aloysius kreeg natuurlijk ook het verzoek om al zijn kruidenkennis en gebruikte methodes op 
papier te zetten. Dit resulteerde in het boek Troost der Zieken, welk voor het eerst in 1901 verscheen.  
Een tweede sterk uitgebreide druk verscheen in 1912 waarbij meer ziekten en recepten werden 
behandeld. Hierin werd ook de volgende indeling gemaakt: 1. beschrijving van ziekten en behandeling 2. 
een uitgebreid overzicht van de kruiden en mengsels voor theeën en zalven, 3. beschrijving van de 
Waterkuur van Kneipp en tevens nog een alfabetische lijst van aandoeningen en de kruiden ter 
behandeling. 
In 1922 volgt de derde uitgebreide druk, waarbij we dan al op rond de 600 bladzijden zitten. Er verscheen 
in ’48 nog een vierde druk en in 1980 een fotomechanische herdruk.  
 
Enkele recepten van Broeder Aloysius Uit: Troost der Zieken (uitg. Maart 1922): 
 
Bij migraine: 
“dit is niets anders dan zenuwhoofdpijn, die schijnt te ontstaan uit maag en onderlijf” volgens Broeder 
Aloysius.: 
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- het hoofd wrijven met menthol of lavendelwater, gemengd met Eau de Cologne en Rozemarijn. 
 
Rheumatiek:  

- dampbaden van welriekende kruiden: munt, melisse, duizendblad, kamillebloemen, tijm, 
- Laat een handvol fijngesneden knoflook op een fles jenever trekken; neem hiervan vóór het 

slapengaan een likeurglaasje in  
- Veel kruisbessen eten 
- Vul een zak met verse droge berkenbladeren en ga daarin liggen te bed. Nadat men gaat zweten 

verdwijnen de pijnen. 
 
 
Een middel om de bloedzuigers onmiddellijk te doen zuigen: 
Leg een trekpleistertje op de plaats waar de bloedzuigers moeten gezet worden, wasch daarna de plaats 
goed met lauw water af en zet dan de bloedzuigers aan; onmiddellijk zullen zij zich vasthechten. 
 
Behalve deze boeken had Broeder Aloysius in een groot kasboek ook nog een supplement
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 geschreven 

en wel ná de laatste druk van Troost der Zieken waarin hij nog zelf de hand heeft gehad. 
Het met de hand geschreven kasboek telt 81 grote pagina’s, waarop ongeveer 330 ziekten beschreven 
worden en 34 geneeskrachtige planten. Op de uitgegeven CD-rom treft u dit complete receptenboek 
als fascimilie aan! 
Drie voorbeelden van niet eerder gepubliceerde remedies: 
 

- Bij gezwollen benen: Laat prei tot een pap koken; leg deze 3x daags bloot op; drink tevens 
dagelijks kopjes thee van ’t afkooksel.  
“Dit heeft altijd geholpen waar niets anders baatte”. 

- “Hartkloppingen is een lastige en vervelende ziekte hoewel weinig gevaarlijk, Neem voor ’t slapen 
gaan een glas koud water en was  de linkerborst met koud water; of leg een kompres aan van 
kamferspiritus op de hartstreek; dit is vooral bij hysterische personen aan te raden. 

- Hoofdpijn: meng het wit van 3 eieren met een snuifje saffraan; bindt  het op het voorhoofd, en 
neem 2 maal daags 20 druppels tinctuur van koningskaarsbloemen in water, of drink dagelijks 
een kop thee van Lindebloesem of van Eereprijs, of van Salie, Alsem en Jeneverbes, of een 
warme kop thee van Duizendblad, of 2 kopjes thee van Koningin der Weiden. 

 
 
Overigens is het frappant dat er tegenwoordig nog in geheel Amerika een engelse vertaling van het boek 
van Broeder Aloysius wordt aangeboden: 
Via internet bij aanbieder Amazon.com: 

 

Healer's Herbal: Recipes for Medicinal Herbs and Weeds  

by Brother Aloysius (Author), Jane Meijlink-Green (Translator)  
uitgever: York Beach, Me 1998 S. Weiser 
 
en tevens op de site van ‘innerself.com’
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 de grootste spirituele boekdistributeur van de wereld. Daar 

treft men op hun boekensite het boek van de Heerlense broeder midden tussen een wereldbestseller van 
Dr. Wayne Dyer (een bekende welzijnsgoeroe) en direct onder hem werd een boek aangeprezen van 
Osho (voorheen Bhagwan). 
Daarnaast was er nog een uitgave in Engeland en een in Duitsland. 
Zelfs in 1998 werd dit boek heruitgegeven en in de recensie erbij werd zowel  Heerlen als Mgr Savelberg 
genoemd. 
 
Foto 12:  HealersHerbal 
 
Heden ten dage zijn de overblijfselen van de wijsheid van broeder Aloysius nog een kruidenverzameling 
volgens zijn principes bij Pelt in Kerkrade, verder nog een Firma in Montfoort (DNH-research) die 
teruggaat op diens kruidenkennis en het bedrijfje Aloysius-kruiden te Landgraaf dat in zijn geest goed 
werkende kruiden aanbiedt. Tevens is er een tuin in Wolfhagen (www.lijsterhof.nl) waar het 
kruidengedeelte is genoemd naar deze markante broeder. 
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 Dit supplement op CD-rom is verkrijgbaar via R. Hamers, 045-8502796 en www.aloysius-kruiden.nl. 
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 http://www.innerself.com/book_reviews/healers_herbal.htm. 



 
In 1917 vertrekt Br. Aloysius uit Heerlen naar Heel, en het kuuroord gaat snel achteruit. De 
kruidenapotheek bleef nog open tot 1957. Daarna viel definitief het doek over de eens zo vermaarde 
Kneipp-inrichting. Br. Aloysius overleed in 1942. hij werd 88 jaar. 
Naast deze geweldige invloed op de gezondheidszorg in Zuid-Limburg, van de broeder en de 
monseigneur was er die van de samenwerking tussen dokter De Wever (zie ook het betreffende artikel in 
dit jaarboek) en Savelberg, waardoor het St. Joseph Ziekenhuis tot stand kwam. 
Frans de Wever was als dorpdokter veel onderweg naar zijn patiënten en wel met primitief vervoer 
(paard) en legde behoorlijke afstanden af. Toen de Oranje Nassau-mijnen open ging werden de 
verongelukte koempels zelfs voor zijn deur gebracht en deze moest hij op de keukentafel opereren. Dit 
kon niet langer. Samen met Jozef Savelberg toen reeds zeventig jaar (die blijkbaar onmisbaar was bij dit 
plan van de reguliere medische wetenschap) werd het initiatief voor een ziekenhuis geboren. Savelberg 
stemde toe in de bouw van een ziekenhuis en zou de verpleegkundige hulp laten verzorgen door zusters 
uit zijn congregatie.  
Architect Wijsbek en de broeders van Savelberg ontwierpen de eerste plannen, en in 1903 begon 
aannemer Jan Ubachs met de uitvoering. Het prachtige St. Jozefziekenhuis (inclusief historische kapel) 
was uiteindelijk het gevolg. 
 
Dus op het hoogtepunt van de klinieken van Mgr. Savelberg en Broeder Aloysius werd ook het idee 
geboren vanuit de wereldlijke medische stand om tot een ziekenhuis te komen. Ongetwijfeld zag men nu 
welk een naam opgebouwd was op geneeskundig vlak en dat er ook genoeg financiële inkomsten waren. 
Zo kwam dan ook na 30 jaar van ploeteren door de broeders en zuster van Savelberg het idee om een 
ziekenhuis met regulíere geneesheren te beginnen.  
 
De explosive groei van de Zusterorde van Savelberg. 
 
De zusters  begonnen zich begin 20

e
 eeuw her en der te verspreiden in ons land, en ook in Belgisch 

Limburg. Vanaf 1922 volgen de eerste buitenlandse vestigingen: in China, Indonesië en Afrika worden 
vele zusterkloosters gesticht. 
 
Overzicht van een aantal van de stichtingen
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: 

 
Nederland: 
 
1. Heerlen (St. Josephgesticht)

22
 1869/1870-1922  verpleging van oude van dagen en gebrekkigen 

    zorg voor verwaarloosde kinderen.  
Eerste moederhuis; postulaat en noviciaat tot 1917 

 
2. Schaesberg (Nazareth)  1873-1908 opvoeding van weeskinderen;  

bewaar- en naaischool; verpleging van bejaarden. 
 

3. Heel (St. Anna)  1879  Zwakzinnigenzorg 
 
4. Heel (Klein Bethlehem) 1880  Opvoeding van meisjes tot 18 en jongens tot 10 jaar;  

Kleuterschool, huishoudscholen. 
 
5. Waubach (H. Familie)  1889-1897 bewaar- en naaischool, opvang ouderen, zieken en  

ontheemden. 
 
6. Buggenum (St. Antonius) 1889-  kleuteronderwijs 
 
7. Roermond (Bisschoppelijk 1890-1966 huishoudelijk werk 
  college)  
8. Heerlen (Mariabad)  1892-1911 Kneipp-kuur en pension voor patiënten;  
      overgegaan naar St-Joseph Heilbron. 
 
9. Rolduc (Internat. Kath.  1897-  Huishoudelijk werk. 
Studiecentrum voor scholen) 
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 Bron: Levensbericht van een honderdjarige, pag. 128 e.v. 
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 De stichtingsdatum van de broedercongregatie licht echter ergens in 1874, die van de zustercongregatie in 1872. 

Een jaar later werd de stichting in Schaesberg opgericht. 



10. Roermond (Groot Seminarie) 1898-1986 Huishoudelijk werk. 
 
11. Heerlen (Sanatorium   1898-  Pension en behandeling Kneipp-kuur- 
 St. Joseph Heilbron)   patiënten, moederhuis vanaf 1917opleiding 

1917-1968:  postulaat en noviciaat, bejaarden- en ziekenzorg voor eigen 
zusters, kleuteronderwijs en pension 
Moederhuis: zetel van generaal bestuur en diensten 

 
12. St.  Michielsgestel   1900  Huishoudelijk werk 
(kleinseminarie Beekvliet) 
 
13. Weert (Bissch. College) 1902-1969 Huishoudelijk werk 
 
14. Heerlen (St. Joseph  1904-  Ziekenverpleging, later in De Weverziekenhuis. 
Ziekenhuis) 
 
15. Heerlen (vroedvrouwenschool 1912-1917 Huishoudelijk werk 
 Wilhelmina)   
 
16. Heerlen (Gezellenhuis Ons Thuis) 1915-1950 Huishoudelijk werk 
 
17. Schinnen-Puth  1916-  zorg voor zwakzinnigen; sinds 1966 dependance van 

(Op de Berg)    St. Anna, Heel. 
18. Horn (Hornerheide)  1926-  verpleging T.B.C.-Patiënten, revalidatie en verpleging 
 
19. Eygelshoven (Gezellenhuis) 1940-1950 Huishoudelijk werk 
 
20. Sittard (Bisschoppelijk College) 1946-1962 Huishoudelijk werk 
 
21. Hogeschool voor Theologie  1963-1995 Huishoudelijk en administratief werk; ondersteuning van  

docenten en studenten H.T.P. (later UTP) 
 
  

Buitenlandse vestigingen 
 
België: 
 
De eerste vestiging vond plaats in Lanaken  (St. Anna) in 1887, namelijk Bejaardenzorg in Dilsen (St. Joseph) in 
1898 voor onderwijs en bejaardenzorg. Daarna volgden nog 12 andere vestigingen in Belgisch Limburg (voornamelijk 
onderwijs, verpleging en bejaardenzorg). 
 
China
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:  

 
In 1922 vertrokken de eerste zusters naar het plaatsje Luanfu om daar ziekenzorg op te zetten en zorg voor 
ontheemden. Later volgen nog 12 vestigingen, voornamelijk poliklinieken. 
 
Indonesië: 
 
In 1938 wordt de eerste vestiging in Ternate opgericht, daarna volgen nog 7 andere. Met name op het opleiden van 
inlandse zusters gericht. 
 
Irian 
In 1953 volgt de eerste vestiging in Irian het huidige Papoea en later naar nog 8 plaatsen (o.a. ook de toenmalige 
Molukken). 
 
Kenia 
In Kenia werd de eerste missiepost geplaatst in Kilgoris in het Maasai-gebied. Men bouwde er een klein ziekenhuisje 
en later een noviciaat voor meisjes. Onder leiding van Nederlandse zusters, werden Keniase meisjes ingewijd in het 
religieuze leven. Op dit moment zijn inmiddels nog meer dan vijf andere posten geopend. 
 
Tanzania 
Hier werden ook nog enkele posten opgericht. 
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 Geschiedenis van de kleine Zusters van de H. Joseph, uitgave bij de 100
e
 sterfdag van de Stichter. Heerlen 2007 

door Zr. Mericia Arts welke zo vriendelijk was enig materiaal te beschikking te stellen. 



In 1991 werd een nieuwe structuur voor de door Savelberg opgerichte congregatie opgezet: De 
Nederlandse en Belgische leden vormden één provincie en aan Indonesië en Kenia werd de status van 
provincie in oprichting toegekend welke in 1996 officieel elk afzonderlijk provincies met eigen bestuur 
kregen.  
Het generaal bestuur (van alle provincies) werd voor het eerst gevormd door een internationaal bestuur, 
waarin naast de Nederlandse leden, ook een zuster uit Indonesië (Zr. Tandayu) en uit Kenia (Zr. Lyimo) 
plaats hadden. Heden is Zr. Margret Dekker de Generaal Overste en Zr. Karin Takkenkamp vicares. 
 
Uit laatste groei van de zustercongregatie blijkt hoe een eenvoudige kapelaan uit Schaesberg, later 
Heerlen met weinig middelen maar veel geestkracht een internationaal opererende organisatie heeft 
weten op te zetten die naast veel materiële zorg ook aandacht en genegenheid bood in tijden dat er nog 
geen sociale voorzieningen bestonden of plaatsen waar onderontwikkeling was. En dit met behulp van de 
wijsheid op het gebied van de natuurgeneeskunde van Broeder Aloysius en diens vaardigheid in de 
praktische hulpverlening. 
Naast de wonderbaarlijke genezingen die eigen zijn aan een heilige is het bijzondere (en net zo 
wonderlijke) dat hun genezingen niet alléén kortdurende incidenten waren maar dat hun stichtingen 
heden ten dage nog vrucht dragen doordat de bestaande seculiere instellingen dagelijks mensen aan 
goede gezondheidszorg en onderwijs helpen, hier en in ontwikkelingslanden. Na ruim een eeuw werkt het 
motto van deze Heilige Parkstedeling nog door: “Helpen waar niemand helpt”. 
In Februari van dit jaar werd de 100-ste sterfdag gevierd in Heerlen in het klooster en in de Pancratius-
kerk. Het is nu wachten op bericht uit Rome m.b.t. de aangekondigde Heiligverklaring. 
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