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Activiteit: Jaarlijkse excursie ‘Kijken bij de buren’ 
  

Wanneer: 25-09-2021, 12:30 – 18:10 uur 

Locatie: Verzamelplaats Sint-Martinuskerk in Wyck 

 

 
Beste leden, 

 

In de hoop dat de door Monique Dickhaut al vorig jaar gelanceerde excursie alsnog kan doorgaan, 

en met inachtneming van alle corona-maatregelen, nodigen wij u uit voor de jaarlijkse excursie 

‘Kijken bij de buren’ voor een bezoek aan de Sint-Martinuskerk in Wyck, de Sint-Cunibertuskerk 

in Wahlwiller en de Sint-Catharinakapel in Lemiers op zaterdag 25 september 2021 van 12:30 uur 

tot 18:15 uur. Het programma treft u bijgaand aan. Deze drie kerken hebben met elkaar gemeen 

dat zij de drager zijn van een modern en controversieel religieus monumentaal kunstwerk uit de 

naoorlogse periode.  

Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij het programma afgestemd op de dienstregeling 

van de Arriva buslijn 350 tussen Maastricht en Aken. Het is steeds maar enkele minuten lopen 

tussen de bushalte en de betreffende kerk. In de bus moet overigens een mondkapje gedragen 

worden. Uiteraard kunt u ook ervoor kiezen met de auto te gaan. De reistijd zal in beide gevallen 

ongeveer gelijk zijn. 

De kosten voor deze excursie bedragen € 15,- per persoon voor de rondleidingen en koffie 

met vlaai in café Oud-Lemiers in Lemiers. Kosten voor vervoer (bus of auto) zijn voor eigen 

rekening. Als u met ons meegaat, kunt u zich aanmelden t/m 20 september bij Bart Zwegers 

(b.zwegers@maastrichtuniversity.nl). Uw aanmelding is echter pas compleet als u € 15,- per 

persoon hebt overgemaakt op rekeningnummer NL21 INGB 0009 5123 35, ten name van LGOG 

kring Maastricht, onder vermelding van uw naam, het aantal personen en ‘kijken bij de buren’. Het 

maximumaantal deelnemers is ditmaal op 20 personen gesteld. In de bus moet een mondkapje 

gedragen worden.  

 

Hopend u te mogen verwelkomen, tekenen namens het bestuur van de kring Maastricht 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Zwegers en Annemieke Klijn 



Programma 

 

12:30 uur: Verzamelen in de Sint-Martinuskerk in Wyck en toelichting bij de  

zogenaamde pop art-ramen van Hans Truyen uit 1966 

 

13:15 uur: 5 minuten lopen naar bushalte Wilhelminasingel 

 

13:24 uur: Arriva bus 350 richting Vaals 

 

14:06 uur: Aankomst Lemiers, bushalte Lemiers; 9 minuten lopen naar de Catharinakapel 

 

14:15 uur: Rondleiding in de Sint-Catharinakapel in Lemiers en toelichting op de beschildering 

van Hans Truijen uit 1978; 10 minuten lopen naar de volgende locatie 

 

15:20 uur: Café Oud-Lemiers koffie/thee met vlaai; 2 minuten lopen naar bushalte Lemiers, 

Lemiers 

 

16:32 uur: Arriva bus 350 richting Maastricht  

 

16:39 uur: Wahlwiller; 2 minuten lopen naar de volgende locatie 

 

16:41 uur: Rondleiding in de Sint-Cunibertuskerk in Wahlwiller met toelichting op de 

schilderingen en kruisweg van Aad de Haas uit de jaren 1946-1949; 2 minuten lopen naar de 

volgende locatie 

 

17:23 / 17:39 uur: Arriva bus 350 richting Maastricht 

 

17:15 /18:10 uur: Maastricht, Wilhelminasingel 

 

 

Opmerking:  In de bus moeten we een mondkapje dragen. 

 

Acht glas-in-loodramen van Hans Truijen uit 1966-1967 

 

In 1966 kreeg Hans Truijen (1928-2005) de opdracht voor de beglazing van het schip van de door 

Pierre Cuypers ontworpen neogotische Sint-Martinuskerk in Wyck. Na eerdere experimenten met 

volledig abstracte ramen, keerde Truijen hier terug naar een figuratieve beeldtaal, gecombineerd 

met teksten en abstracte onderdelen tot collageachtige voorstellingen. Voor de figuratie maakte hij 

gebruik van foto’s uit tijdschriften en kranten, die met behulp van de zeefdruktechniek werden 

overgebracht op glas.  

 

Aan de ene kant van het schip beeldde Truijen het lijden (van Christus) uit. De kunstenaar liet zich 

bij de verbeelding van het thema leiden door de actualiteit en daarom bevatten ze onder andere 

portretten van paus Paulus VI, Oe Thant, de toenmalige secretarisgeneraal van de Verenigde 

Naties, de Vietnamese communistenleider Ho Tsji Min, J.F. Kennedy en Nelson Mandela en zijn 

er verwijzingen naar hongersnood, rassendiscriminatie en andere kwellingen van de moderne tijd. 

Aan de andere zijde van het schip is de verrijzenis verbeeld met voorstellingen die menselijk 

begrip, vrede, liefde verbroedering tussen rassen, tederheid en genegenheid visualiseren. 



Hoewel Truijen de beeldtaal van de Pop Art hanteerde, bestreed hij dat het Pop Art-ramen waren. 

Pop Art kunstenaars registreerden en reproduceerden de wereld om hen heen, zonder dat zij deze 

becommentarieerden. Truijen wilde met zijn ramen wel degelijk een boodschap overbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-Cunibertuskerk in Wahlwiller. Beschildering en kruisweg van Aad de Haas (1946-1949) 

 

   
 

In 1946 kreeg de nog maar 26-jarige, Rotterdamse kunstenaar Aad de Haas (1920-1972) op 

voorspraak van de redemptorist Gerard Mathot van pastoor Mullenders van Wahlwiller de Sint-

Cunibertuskerk te beschilderen en van een nieuwe kruisweg te voorzien. Al in datzelfde jaar, toen 

nog maar pas de beschildering van de abscis en de triomfboog gereed was, barstte de discussie over 



de toelaatbaarheid van het zozeer van de bekende Limburgse neobarokstijl verschillende kunstwerk 

los. ‘Giraffen in de kerk’ was de titel van het artikel waarmee criticus Albert Kuyle in het Limburgs 

Dagblad van 5 december 1946 het werk en de kunstenaar afkraakte. Tegenover diegenen die het 

werk ontoelaatbaar vonden, stonden even zovelen, ook in Limburg, die het werk hogelijk 

waardeerden, juist omdat het zozeer verschilde van het monumentale werk van bijvoorbeeld 

Charles Eyck. 

 

In 1949 barstte de bom: op 15 april 1949, Goede Vrijdag, droeg De Haas eigenhandig de kruisweg 

de kerk uit. Gelukkig liet hij, in tegenstelling tot zijn eerdere dreigement, de beschildering 

ongemoeid. Het duurde tot 1980 voordat de kruisweg herplaatst kon worden te midden van de 

gerestaureerde beschildering en het ‘Gesamtkunstwerk’ van Aad de Haas eindelijk volledig in ere 

hersteld was. 

 

Sint-Catharinakapel in Lemiers. Beschildering door Hans Truijen (1978-1979) 

 

   
 

In 1978-1979 beschilderde de vijftigjarige Hans Truijen (1928-2015) in opdracht van pastoor 

Pieters van Vijlen de twaalfde-eeuwse Sint-Catharinakapel in Oud-Lemiers. De kapel is al sinds 

1896 onttrokken aan de eredienst maar in 1978 leefde de gedachte de kapel weer in gebruik te 

nemen. Daar is het niet meer van gekomen.  

 

De beschildering van Truijen is op te vatten als een ‘Gesamtkunstwerk’: op associatieve wijze en 

in de stijl van Cobra vertelde Truijen In één doorlopende schildering het verhaal van de schepping 

van hemel en aarde. Het gewelf is de hemel, de vloer de aarde.  

 

 


