Het grote verdriet achter onze Johan van Weede1 , 22 juli 1857 – 15 juli 1870

Regelmatig kom ik op het kerkhof op Rolduc en
meestal ga ik even naar het kapelletje van ‘onze’
Johan. Vaak heeft er een kaarsje gebrand op het
graf of ligt er een roos. Blijkbaar wordt het graf nog
regelmatig bezocht. Wie dat doet is moeilijk te
achterhalen. De foto zoals hiernaast van Johan is
als foto op emaille bevestigd geweest aan een krans
van kunstbloemen; op de foto van het kapelletje uit
Rolduc in Woord en Beeld is die zichtbaar.

Er liggen nog veel meer leerlingen op het kerkhofje
die tijdens hun studie op Rolduc gestorven zijn.
Maar voor deze leerlingen is geen kapel gebouwd.
Het leed van hun ouders zal toch niet minder
geweest zijn?

Het leed dat de ouders van onze Johan trof gaat echter veel verder dan het verlies van onze
Johan. De Johanneskapel op het kerkhof en de Johannesklok in de toren van Rolduc vinden
waarschijnlijk hun oorsprong in dit grote leed waarover hierna meer.

De moeder van Johan is Gerarda van Waas; zij is geboren in 1825
in Alkmaar en overlijdt op 16 juli 1902 te Rotterdam in de leeftijd
van 77 jaar.

De vader van onze Johan is Johan
Heinrich Christiaan van Weede,
geboren 28 april 1826 te Alkmaar. De
ouders trouwen op 24 september
1854 te Alkmaar.
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Over Johan is geschreven in Rolduc in Woord en Beeld en uitgebreid in het Rolducs jaarboek van 1935 .

Hun eerste kind, een jongen, wordt geboren op 16 januari 1855 en heet Johannes
Wilhelmus. Dit kind sterft echter in 1858, 3 jaar oud. Hun eerste dochter Elisabeth van
Weede wordt geboren op 28 maart 1856, zij sterft echter op 31 oktober 1859, 3 jaar oud. Hun
tweede zoon is onze Johan die geboren wordt op 22 juli 1857. Hun tweede dochter Johanna
Wilhelmina wordt geboren op 13 december 1858 en ook zij sterft jong, in 1859, wellicht 1 jaar
oud. Hun derde dochter wordt geboren op 10 februari 1862 en wordt weer Elisabeth
genoemd; Onze Johan sterft echter op 15 juli 1870. Op dat moment hebben de ouders vier
van de vijf kinderen verloren; Elisabeth is dan 8 jaar oud; moeder Gerarda is 45 jaar en vader
Johan is 46 jaar. Bij de eerste verjaardag van de dood van onze Johan is zijn moeder naar
Rolduc gekomen en is zij in de kerk van Rolduc van het Protestantse geloof overgegaan naar
het Katholieke geloof; een vurige wens van onze Johan. Tot overmaat van ramp wordt
Gerarda ook nog weduwe als de vader op 12 december 1871 sterft te Alkmaar.

Hoe gaat het verder met Elisabeth?
Zij trouwt op 22-jarige leeftijd op 29 mei 1884 te Rotterdam met
Antonius Vaesen; zij krijgen vier dochters en een zoon: Cornelia
[1886-1969], Gerardina (Jacoba) [1889-1966], Antonius [1891-1979],
Gertruida [1893-1962] en Henrietta [1894-1931].
Gerarda, de moeder van onze Johan, overleden in 1902, heeft toch
het geluk van vijf kleinkinderen beleefd; Haar dochter Elisabeth
overlijdt op 16 december 1944, 88 jaar oud.

In Rolduc in Woord en Beeld schrijft directeur Corten over de Johanneskapel en de
Johannesklok. Hij vraagt zich af wie zich onze Johan zal herinneren als allen die hem gekend
hebben gestorven zijn, het is een mooi tekst:

De Johanneskapel [foto op emaille van Johan zichtbaar, zie pijl]

De Johannesklok

Directeur Corten schrijft over de Johannesklok:

Zoals bekend zijn de klokken uit de toren van Rolduc door de Duitsers geroofd, ook de
Johannesklok. In 1947 beloofde de familie Vaesen van Weede een nieuwe Johannesklok aan
Rolduc te schenken. De kleinkinderen van de moeder van onze Johan kenden natuurlijk het
verhaal van Johan via hun moeder Elisabeth. Het is Cornelia die het initiatief neemt, wellicht
ook om haar moeder Elisabeth te eren , een nieuwe Johannesklok te schenken aan Rolduc:

Zie hier het verhaal in het jaarboek van 1952.

