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Heiligdomsvaart presenteert roman

In het licht van de naderende Heiligdomsvaart Maastricht presenteert de organisatie een roman met als
titel ‘Servaas achterna’. Het boek beschrijft de zoektocht van een student in Maastricht naar het leven
van Sint Servaas. Auteurs van deze roman zijn de Maastrichtse journaliste Jasmijn Mulkens en de in
Rome studerende priester Eugène Dassen. De illustraties zijn van Mart Mulkens. De uitgave is in handen
van uitgeverij TIC. Het boek wordt in het voorjaar van 2018 gepresenteerd. Belangstellenden kunnen tot
1 januari voorinschrijven op het boek.
Wie was Sint-Servaas en wat heeft hij voor mensen in verschillende tijden en culturen betekend? ‘Väös’, de
hoofdpersoon uit de roman, gaat voor zijn studie op zoek naar de antwoorden op deze vraag. Zijn
ontdekkingstocht brengt hem naar Frankrijk, Duitsland en Italië. Overal ontmoet hij mensen die geraakt werden
door Sint-Servaas. Hoewel de reis begint als studieproject, raakt Väös gaandeweg zelf ook geïnspireerd door de
heilige. Tijdens de zoektocht stuit hij op zijn familiegeschiedenis en krijgt de boodschap van Sint Servaas voor
hem een persoonlijke betekenis. Väös vindt meer dan alleen antwoorden op zijn onderzoeksvraag.
Auteurs
‘Servaas achterna’ is geschreven door Jasmijn Mulkens (Maastricht, 1988). Zij studeerde Journalistiek in

Tilburg en behaalde tegelijkertijd haar propedeuse theologie. Momenteel rondt ze haar masterstudie Nederlands
af. Ze werkt afwisselend als docente Nederlands en als journaliste. Zij schreef het boek samen met de uit
Maastricht afkomstige Eugène Dassen (Maastricht, 1979), die in zijn jonge jaren vertrouwd raakte met Sint
Servaas en diens basiliek. Tijdens zijn studie kwam hij de Servaasverering op het spoor. Het boek kwam mede
door zijn inhoudelijke inbreng tot stand.
De roman ‘Servaas achterna’ is bij voorinschrijving te koop voor € 17,50 (excl. verzendkosten). Daarna kost het
€ 19,95. Voorinschrijven kan tot 1 januari 2018.
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