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Het verhaal over de leeuw Asor die tijdens Sint Rosa in 1938 uit het 
circus ontsnapte en een kerk aan de Sittardse Markt binnenliep is in de 
loop der jaren niet alleen doorverteld, maar ook aangedikt. De Duitse 
auteur Karl B. Von Ratheim zegt in zijn boek ‘Asor de Leeuw’ voor eens 
en altijd duidelijkheid te scheppen. 

Toen Rob Merkx vorig jaar deken van Sittard werd, kreeg hij de vraag of hij iets over 

de kerken in zijn nieuwe werkgebied wist. „Op die aan de Markt liep ooit een leeuw 

naar binnen”, was zijn antwoord. „Het is een Bijbels beest. Aartsvader Jakob noemde 

zijn zoon tijdens de zegening ‘jonge leeuw’. Dat moet Asor geweten hebben.” 

Asor is de betreffende leeuw die tijdens Sint Rosa in 1938 uit zijn kooi bij het circus 

ontsnapte, de binnenstad in liep en de overvolle Sint-Michielskerk binnenging. In de 



loop der jaren is het verhaal van generatie op generatie doorverteld, aangedikt en 

opgeklopt. Het verhaal haalde wereldwijd de kranten en werd in de 

Italiaanse Illustrazione del Popolo geflankeerd door een tekening waarop te zien is hoe 

een leeuw met dreigende blik, op het altaar met een klauw uithaalt naar de pastoor. „In 

de ergste versies zijn kerkgangers uiteengereten”, zegt Sittardenaar Frans Walraven. 

Tapijt 

Hij redigeerde het zaterdag gepresenteerde boek van de Duitse auteur Karl B. von 

Ratheim, die onderzoek deed naar het historische voorval en de sterkste verhalen kon 

ontkrachten. Ja, die leeuw is in de kerk geweest, maar was poeslief. Deken Merkx: 

„Uit vluchtig literair speurwerk maakte ik op dat Asor wel wat heeft achtergelaten. En 

omdat het niet de geur van wierook had, hebben ze later een stuk uit het tapijt moeten 

snijden om de stank weg te krijgen. Ik dacht dat het een legende was, maar met dit 

boek heb ik het bewijs in handen.” 

 

De prent van het voorval in het Italiaanse blad Illustrazione del Popolo.  

Foto: Facebook/Sint Rosa Festival 



Even voordat hij ongegeneerd zijn behoefte deed, baande Asor zich een weg richting 

altaar. Hij werd pas vrij laat opgemerkt. Maar toen de eerste kerkganger eenmaal 

alarm had geslagen, brak paniek uit in wat ook wel de Paterskerk wordt genoemd. 

Uiteindelijk konden drie medewerkers van het circus de leeuw vangen met een dik 

touw van hennep. De enige die lichtgewond raakte, was Asor zelf. 

Filmrol 

Von Ratheim spitte vuistdikke ordners vol artikelen door. Sprak met leden van 

circusfamilie Friso van wie de leeuw was, met een destijds zevenjarig meisje dat 

processiebruidje én ooggetuige was en met de zoon van dompteur Carlo Stevens, die 

aan het avontuur nog een rol overhield in de sandalenfilm Quo Vadis uit 1951, 

waarvoor ze een geschikte leeuwentemmer zochten. 

De uit Heinsberg afkomstige schrijver hoorde in zijn stamkroeg Schtad Zitterd, waar 

hij elke donderdag vertoeft, een groep mannen praten over Asor en raakte 

gefascineerd. Al helemaal toen hij de wandschildering zag van het dramatische 

moment. Eigenlijk had hij zijn boek in 2018 af willen hebben, maar zijn vrouw werd 

ziek en overleed later. Zij vroeg Von Ratheim op het sterfbed door te gaan met het 

boek. Later dan gepland verscheen zodoende Asor de Leeuw eerst in het Duits (Asor 

der Löwe) en nu, na vertaling, ook in het Nederlands. De opbrengst gaat naar het 

kankerfonds. 

Anagram 

Een ‘roman met feiten’, noemt Walraven het werk. „Zoals Hella Haasse dat ook deed. 

Onderzoeken en dan het verhaal waarheidsgetrouw opschrijven. Daardoor weten we 

nu wat er werkelijk gebeurd is op die hete 28ste augustus in 1938”, zegt de 

eindredacteur, die dankzij het boek ontdekte dat Asor geen anagram is van Rosa, maar 

dat de leeuw echt zo heette. 

Hoewel de hoofdpersoon, was Asor niet de enige leeuw die op dat moment ontsnapte, 

nadat verzorgers het luik open hadden laten staan na het uitmesten van de wagen. Ook 

zijn broer Iris kneep er tussenuit. Die werd echter al snel weer ingerekend. 

 


