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Stichting Behoud Franse Klooster 
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De bouw van het continuo-orgel gaat gestaag verder,                                           
en begint vorm te krijgen in klank en uitstraling! 
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Openingswoord 
 

Het jaar 2020 ligt al weer bijna achter ons. Het was een zeer 
bewogen jaar, door het Corona virus. Onze goede voornemens, 
onze plannen en wensen in het begin van dit jaar zijn volledig 
verstoord door het virus. Wij realiseren ons terdege dat dit ook 
voor U allen geldt; niets is meer “normaal.” Ook binnen onze 
Stichting hebben wij onze activiteiten moeten annuleren en de 
oplevering van het Continuo-orgel moeten uitstellen naar 2021. 
 
Ondertussen blijft onze Stichting flink aan de weg timmeren en 
worden jullie meegenomen in de voortgang hiervan. Ook al liggen 
de 'publieke activiteiten' stil, aan de achterkant wordt er hard 
gewerkt. De bouw van het Continuo-orgel gaat gestaag verder, en 
wij gaan dit orgel in 2021 opleveren. De wijze waarop wij dit orgel 
gaan opleveren is afhankelijk van de situatie van dat moment met 
betrekking tot het Corona-virus. Hier kunnen wij op dit moment 
géén uitspraak over doen. Wij moeten afwachten van wat er kan en 
mag in 2021. In alle gevallen gaat de gezondheid van eenieder 
voorop! 
 
Ook heeft in de afgelopen weken de situatie van het 'Franse 
Klooster' regelmatig in het nieuws gestaan. De voorgenomen 
planning en afspraken met de investeerders verlopen nog niet 
zoals aanvankelijk gepland en gedacht was door de gemeente en 
ontwikkelaars. En desalniettemin hebben de effecten van het 
wereldwijde Corona-virus hier ook vat op. De ontwikkelaars zijn, 
in samenspraak met de investeerders en de gemeente, aan het 
onderzoeken om de restauratie- en herontwikkeling van het 
complex in een soort 'deelfasen' (gefaseerd) te laten gebeuren, 
waarbij men eerst de bestaande gebouwen (de Kapel en het Franse 
Klooster) wilt gaan restaureren.  
 
Voor ons als Stichting is, en blijft het van belang, dat dit historisch 
beeldbepalend erfgoed voor Sittard behouden blijft voor nu en in 
de toekomst. In de afgelopen maanden heeft onze Stichting hiertoe 
diverse gesprekken gevoerd  met de projectontwikkelaars en de 
gemeente. Dit heeft geresulteerd dat de nodige acties zijn 
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ondernomen: kapotte ramen zijn dichtgemaakt, ingangen die 
openstonden zijn gebarricadeerd, het hekwerk is stevig vastgezet 
en de tuin naast de Kapel is flink onder handen genomen. Ook 
vinden er controles plaats in- en rondom het gebouwencomplex. 
Wij doen deze inspanningen vanuit onze betrokkenheid tot dit 
erfgoed, maar wij zijn géén eigenaar van dit complex en dus ook 
niet verantwoordelijk. Als Bestuur van de Stichting vinden wij het 
heel erg belangrijk dat de aandacht voor dit complex niet verloren 
gaat m.b.t. het onderhoud, herbestemming en ontwikkeling. 
 
In 2021 gaan wij er dus vanuit dat wij het gerestaureerde- en 
herbouwde orgel mogen opleveren en plaatsen in Zuyderland 
Medisch Centrum te Sittard-Geleen. In deze Nieuwsbrief geven wij 
u de laatste stand van zaken m.b.t. de voortgang van de bouw van 
het Continuo Orgel en de aankondiging van de documentaire (deel 
2) over de bouw van het Orgel. Daarnaast heeft onze Stichting in 
het najaar ook nog een grote onderhoudsbeurt gegeven aan het 
veldkruis / wegkruis nabij het Franse Klooster. In deze 
Nieuwsbrief ook meer daarover…… 
 
Wij hopen van harte dat u ons ook in het komend jaar 2021 blijft 
steunen als 'Vriend' van onze Stichting. Zodat wij samen, na al die 
jaren van voorbereiding en inspanningen het belangrijke moment 
mogen meemaken van de ingebruikneming van het gerestaureerde 
Orgel. Wij hopen dat u ons blijft steunen voor € 15,- per jaar, zodat 
wij onze activiteiten m.b.t. het behoud van het erfgoed van de 
'Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid' goed en gedegen 
kunnen voortzetten.  
 
Wij wensen u allen een goede en Zalige Kerstmis toe en alle goeds 
voor 2021 voor u en uw naasten. 
 
Blijf allen gezond!! 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Behoud Franse Klooster 
 
Petra Claessen, voorzitter 
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Oproep Vriend ‘Franse Klooster’ 
Contributiejaar 2021 

 

Ook al liggen de 'publieke activiteiten' stil, aan de achterkant 
wordt er hard gewerkt. De bouw van het Continuo-orgel gaat 
gestaag verder, en wij gaan dit orgel in 2021 opleveren. De wijze 
waarop wij dit orgel gaan opleveren is afhankelijk van de situatie 
van dat moment bet betrekking tot het Corona-virus. 
 

Voor ons als Stichting is het belangrijk om ons sterk te blijven 
maken voor het behoud van het Franse Klooster en de Kapel, het 
historisch erfgoed van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’.  
 

Het bedrag van € 15,- kunt u overmaken op de rekening van 
de stichting NL31 RABO 0140152857 ten name van 
‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrijving kunt u uw voor- 
en achternaam invullen.  
 

U kunt het bedrag van € 15,- ook contant betalen. U dient dan 
het bedrag van € 15,- , voorzien van uw naam, in een                            
gesloten enveloppe te verzenden naar het secretariaat van de 
stichting:                                                                                                                 
Stichting Behoud Franse Klooster, Charles Beltjenslaan 9, 
6132 AD Sittard. 

 
 
 

Geannuleerde busreis in 2020                                           
(nieuw programma voor 2021, onder voorbehoud) 

 

Aanvankelijk zouden wij het afgelopen jaar met een bus met 
50 personen (de bus was volgeboekt) een bezoek hebben 
gebracht aan Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge. Maar 
vanwege het corona-virus hebben wij al onze publieke 
activiteiten (en daarmee ook deze busreis) moeten annuleren. 
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Wij gaan in de komende maanden onderzoeken op welke 
wijze wij op een 'veilige manier' het orgel feestelijk in gebruik 
kunnen nemen. De 'oorspronkelijk aangemelde' personen van 
de busreis (die destijds betaald hebben) zullen, wanneer de 
tijd daarvoor 'veilig is', een uitnodiging ontvangen voor een 
speciaal programma m.b.t. een feestelijke ingebruikname van 
het continuo-orgel. Wat in het vat zit verzuurt immers niet! 

 
Stand van zaken Franse Klooster 

 

De Chinese eigenaar van het Franse Klooster heeft onlangs aan de 
gemeente gevraagd of – met het oog op de COVID-situatie in 
Nederland en China en de gevolgen die dat zal hebben voor het 
toerisme – het plan omtrent het Franse Klooster kan worden 
getemporiseerd en aangepast. Hij wil eerst alleen het (bestaande) 
monumentale deel opknappen en daarin een aantal functies 
onderbrengen die eerst gepland waren in de nieuwbouw. Denk aan 
de traditionele Chinese geneeskunst, maar ook kantoren en een 
woongedeelte. Als dat (bijna) klaar is zal hij een besluit nemen 
over de geplande nieuwbouw. 
 

Het college van B&W staat niet onwelwillend ten opzichte van het 
verzoek van de Chinese investeerder. Het college heeft de 
investeerder gevraagd om zo snel mogelijk een plan uit te werken 
waarna gestart kan worden met de verbouw van het gemeentelijk 
monument. Uiteraard zal er eerst een nieuwe vergunning moeten 
worden afgegeven, voordat dit nieuwe plan kan worden uitgevoerd 
en moet er over een aantal zaken afspraken gemaakt worden. Denk 
hierbij aan afwerking van de achtergevel, als de nieuwbouw niet 
meteen aansluitend aan de verbouw plaatsvindt. 
 

Het college van B&W heeft aangegeven dat over enkele maanden 
het aangepaste plan klaar moet zijn en dat media 2022 de verbouw 
gereed zou moeten zijn. 
 

Aan de Nederlandse contactpersoon van de Chinese investeerder is 
bovendien gevraagd om te bewerkstellingen dat er – meer dan nu 
het geval is – onderhoud zal plaatsvinden aan de tuin van het 
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Franse Klooster. Tevens is gevraagd voldoende aandacht te 
houden voor de monumentale elementen in het klooster, zoals de 
ramen in glas in lood. 
 

Medio december hebben er onderhoudswerkzaamheden 
plaatsgevonden in met name de groenvoorziening rondom de 
Kapel van het Franse Klooster. Dit is gebeurd op advies en 
aandringen van onze stichting bij de gemeente en 
ontwikkelaars. Wij zijn blij dat de gemeente dit serieus 
heeft opgepakt en uitgevoerd. 
 

     
 

Foto’s genomen na de onderhoudswerkzaamheden in de tuin rondom 
de Kapel van het Franse Klooster. Dit is mede gebeurd op aandringen 
van onze stichting. De bankjes in de tuin, die helaas door vandalisme 

zijn verbrand, zullen nog worden verwijderd. 

 
 

Groot onderhoud van het wegkruis / veldkruis 
 

Sinds 2011 heeft onze Stichting het wegkruis / veldkruis in 
onderhoud nabij de Kapel van het Franse Klooster (hoek 
Walramstraat  / Heinseweg). 
 

In 2011 hebben vrijwilligers van onze Stichting het wegkruis 
gerestaureerd. Door vandalisme was het koperen dak en het 
corpus van het wegkruis gestolen. De vrijwilligers hebben het dak 
gerestaureerd en bekleed met dakleer. Verder hebben ze het kruis 
volledig bijgewerkt en geschilderd. Ook werd er een nieuwe corpus 
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aan bevestigd. Op 19 juni 2011 werd het wegkruis op een feestelijke 
wijze ingezegend door deken W. van Rens. 
 

Nu, bijna 10 jaar later, heeft onze Stichting weer groot onderhoud 
uitgevoerd in het najaar van 2020. Het kruis is vakkundig 
geschuurd en opnieuw geschilderd zodat het er weer jaren 
tegenaan kan! 
 

Tevens is het goed om nogmaals te vermelden dat dit kruis blijft 
staan in de plannen van de ontwikkelaar / investeerder. 
 

     
 

 
 

Het kruis na het grootonderhoud in het najaar van 2020. 
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Stand van zaken herbouw / restauratie orgel 
 

Een kleine delegatie van het bestuur van de Stichting 'Behoud 
Franse Klooster' heeft op zaterdag 5 december jl. een bezoek 
gebracht aan Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge. Er werd gekeken 
naar de voortgang van de bouw van het orgel, en orgelbouwer 
René Nijsse gaf uitvoerig uitleg over de restauratie- en herbouw 
van het orgel tot continuo-orgel voor het Zuyderland Medisch 
Centrum. 
 

      
 

 

 

De werkplaats van Fa. A. Nijsse & Zoon Orgelmakers in Oud-Sabbinge 

 
 

Wij waren onder de indruk van het vakkundige 'ambachtswerk' 
van deze orgelbouwer. Van houtbewerking, het maken van 
mechanieken, pijpwerk, luchtvoorziening, intonatie, klank, 
stemming, etc... Ongelofelijk wat er allemaal komt kijken bij de 
bouw- en restauratie van een orgel.  
 

  
 

De splinternieuwe windladen die in het orgel zullen komen. De 
windladen zorgen voor luchttoevoer naar de orgelpijp. Op de 

windladen (in de gaatjes) komen de orgelpijpen te staan. 
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Het orgelklavier is klaar. De windlades (hierop staan de 
orgelpijpen) worden momenteel gemaakt. Dit is een zeer secure 
ambachtswerk, want alles moet kloppen voor een mooie en 
gebalanceerde klank!  
 

   
 

 

 
 

 

 

 

Het nieuwe orgelklavier is klaar en geplaatst in de nieuwe orgelkast. 

 

  
 

Dit was het oude orgelklavier en beschadigd pijpwerk na de brand in 
2010. Het blijft zeer triest om deze beelden terug te zien. 

 
In het gerestaureerde orgel komen 400 orgelpijpen! Alle 
orgelpijpen worden grondig gereinigd, geïntoneerd en gestemd 
voordat het in het orgel geplaatst wordt. Het pijpwerk dat gebruikt 
wordt is afkomstig uit het orgel van het Franse Klooster. De 
orgelbank (verstelbaar!) en het pedaalwerk zijn ook al gereed! De 
orgelkast is 'in wording', en hiermee begint alles zijn vorm te 
krijgen! De eerste resultaten beginnen zichtbaar te worden! 
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Deze orgelpijpen (koperprestant) wordt het frontwerk (voorkant) van 
het orgel. De orgelpijpen in het orgel zijn origineel afkomstig van het 

orgel uit het Franse Klooster. 
 

   
 

Op dit apparaat worden alle orgelpijpen geïntoneerd en gestemd 
voordat ze in het orgel worden geplaatst. Daarna worden alle 

orgelpijpen nog een keer gestemd. Het was heel bijzonder om, na meer 
dan 10 jaar, de mooie klanken van het orgel weer te mogen horen…… 
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Op de linker foto ziet u de nieuwe orgelbank. Deze is in hoogte 
verstelbaar! De oude orgelbank ziet u op de rechter foto. Door 

brandschade (en veel roetaanslag) was deze niet meer te herstellen. 
 

 
 

De orgelkas in opbouw. Alles is ambachtswerk; het zagen, frezen en het 
bevestigen. Het orgel wordt vervaardigd in massief eikenhout. Het hout 
zal uiteindelijk gelakt worden (licht massief eiken kleur). Dit is een hele 
mooie combinatie met de ‘orgelpijpen in koperkleur’ aan de voorzijde 
(frontwerk) van het orgel. Aan de zijkanten van het orgel komen de 

afbeeldingen (deurtjes) afkomstig van het tabernakel uit de Kapel van 
het Franse Klooster. 
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Tweede deel documentaire herbouw orgel 
 

Wij willen u graag laten 'meedelen' in het vakkundige verhaal van 
orgelbouwer René Nijsse. Daarom hebben wij alles op zaterdag 5 
december jl. op beeld (film en foto's) vastgelegd. Een aantal foto's 
ziet u in deze nieuwsbrief, maar kunt u ook vinden op onze 
website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 
 
Eind december zullen wij, in samenwerking met 
Ziekenhuis Omroep Sittard (ZOS) het 2de deel van de 
documentaire vertonen over de voortgang van de 
herbouw / restauratie van het orgel! U ontvangt van ons 
een email zodra deze documentaire gereed is. De 
documentaire is dan terug te zien op onze website: 

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video  
 

 
 

Een foto van het bestuur en de orgelbouwer. Van links naar rechts: 
Petra Claessen (voorzitter), René Nijsse (orgelbouwer), Efrem Verleng 
(secretaris) en Mathias Reul (huidig bestuurslid en emeritus rector van 

het ziekenhuis). 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video
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