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PETER DE COCK

Peter de Cock werd in 1751 gevangen gehouden in de kelders van het
Roermondse stadhuis. De stank aldaar verdreef zelfs zijn pleitbezorgers.
Door de eeuwen heen is hij een schelm gebleven die zijn stad
op een Tijl Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt.

Ge

lukkig
nieuwjaar

MOOI HEBBEDING
Heel wat donateurs kochten het boek
dat we hebben uitgegeven ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan.
Maar we zijn nog niet uit-verkocht.
Donateurs (en anderen) die nog geen
exemplaar hebben aangeschaft, nodigen wij van harte uit alsnog dit boek
te kopen.
Bijvoorbeeld bij:
- Plantage Boekhandel Books en
More in de Neerstraat
- Boekhandel Boom in de Neerstraat
- SBK kantoor in de Hoogstraat in
Swalmen.
Via het secretariaat (zie colofon op
pagina 2) kunt u het ook bestellen.
Voor slechts € 8,- is het van u of koopt
u het voor iemand anders.
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Kasteelruïne Kessel
Column Peter de Cock;
Cock colofon
Voorwoord
Dichterlijke kunst bekroond
Kiwanisprijs voor Jan Martens
‘Graftombe is een vervalsing’
Oorlogsschade herstellen
Vijf kasteelruïnes
meesterwerken in kerk en pastorie
Berichten en meer...
Op de ®ol ‘Lopende zaken’
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Dichter
Dichterlijke
ichterlijke
ichter
lijke kunst
bekroond
TEKST MARIANNE WULMS�HOVENS

Jan Martens: denkkracht en scheppende handen.
Foto Franco Gori

KIWANIS
Kiwanis is een internationale organisatie van
serviceclubs, die door doelgerichte activiteiten
geld bij elkaar brengen voor goede doelen. Kiwanis ondersteunt kunst en sport door middel
van een jaarlijkse FFête des Arts in de Voorstad en
een Nachtgolftoernooi. Onder het motto Serving
the children of the world verleent Kiwanis steun
aan kinderprojecten in Lombok, Gambia en in
eigen stad aan Stichting Leerhulp.
Stichting Ruimte ontving de Kiwanis Cultuurprijs 2000 en ook onze voormalige ‘huisfotograaf’ Peter Wijnands hoort tot degenen die
een laureaat ontvingen. De toekenning van deze
prijs in 2009 aan Jan Martens eert de kwaliteit
van zijn kunstzinnige werk.
Atlas – Blatt
Blatt; gemengde techniek op papier
FFoto
oto Henny Retera
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Jan Martens woont met zijn vrouw Joke in
een herenhuis aan een Roermondse singel,
tussen de mooiste kerk van Limburg, de
Minderbroederkerk en de H. Geestkerk in.
Tussen deze monumentale schatten, oorden
van rust en bezinning, neemt hij een eigen
positie in op het gebied van beeldende kunst.
In zijn artistieke loopbaan van bijna een halve
eeuw heeft hij een nieuwe mijlpaal bereikt,
namelijk de toekenning van de Kiwanis prijs
2009. Daarnaast is hij één van de deelnemers
aan een Belgisch-Nederlandse groepstentoonstelling in expositieruimte Montanus 5
in Diksmuide, nog te zien tot 19 januari 2010.
Momenteel is ook werk van hem te zien in
Denemarken bij de tentoonstelling The Art of
Money in Danmarks Industrimuseum.

‘De zwaartekracht in het werk van Jan Martens berust op intuïtie
ïïtie en schilderkunstige intelligentie’ aldus kunstenaar Tobey Stevens
telligentie’,
in een toespraak tijdens de uitreiking van
de prijs 17 oktober in kasteeltje Hattem. Hij
schetste een weergaloze impressie van de
artistieke loopbaan van zijn studiegenoot van
weleer. Deze begon met een expositie in 1964
die natuur en landschap tot onderwerp had.
Tot het indrukwekkende oeuvre van toen
hoorde ‘Verbrande aarde’.
Het meeslepende werk dat in 1984 in Groningen te zien was, werd gekenmerkt door
beweeglijke patronen met bloem- en bladmotieven. Ze werden geplaatst tegenover
een krachtige monumentale vorm: die van de
Japanse kimono, waardoor een voelbare spanning werd opgeroepen.
Steeds bleef
Jan Martens op
zoek naar nieuwe beeldende
mogelijkheden, als kunstenaar sprekend
in beelden die
een geheel eigen vocabulaire kennen. Er
is altijd een samengaan van
krachten tussen dynamiek
en statische ele-

KIWANIS CULTUURPRIJS
VOOR JAN MARTENS
menten, tussen vorm en kleur. Het is een
vorm van poëzie, zoals klanken op elkaar
rijmen in een gedicht. De individuele zeggingskracht van de lijn is groot en Jan
Martens heeft zich een meester getoond in
het rangschikken van de tweedimensionale
ruimte.
POP�ART ALS LEIDRAAD
In de zestiger jaren maakte Jan Martens
tijdens een studiereis van de Jan van Eyck
Academie kennis met de kunststroming
Pop-art, waarbij gebruik wordt gemaakt van
reële objecten in kunstwerken. De benamingen werden anders, zoals nieuw realisme,
maar voor Jan Martens zou het een leidraad
blijven in zijn loopbaan. De strekking bleef,
maar door een verandering in het denken
is de weergave nu lyrischer en meer aan
een Europese geschiedenis verbonden. De
beeldeigenschappen vinden een weergave in
collage-achtige doeken, waarin elk detail een
uitgesproken zeggingskracht heeft.

ORIËNTAALSE MOTIEVEN
Jan Martens kiest in de tweede helft van de jaren tachtig van de 20e eeuw voor oriëntaalse
motieven. Vanuit de kunstgeschiedenis zijn
deze onder meer bekend door historieschilder Eugène Delacroix, waarvoor Marokko
- net als voor Jan en Joke - een inspiratiebron vormde. Schitterende kleuren worden
versterkt door een intens lineair ritme van
de compositie.
Tegelijkertijd komen nu ook klassieke beeldelementen in zijn werk voor, a�komstig uit
de klassieke cultuur van de Grieken en de
Romeinen, zoals zuilen en bogen.
Hoe ziet Jan Martens zijn relatie met de stad
Roermond?
Jan en zijn echtgenote Joke zijn één in hun
denken en leven met kunstzinnige activiteiten. Uit hun reacties blijkt hoezeer zij
hun opvattingen aan elkaar toetsen, zowel
in artistiek opzicht als in gezinsverband.
Het echtpaar koos domicilie in Maastricht,
Eindhoven en Neer, maar uiteindelijk werd
Roermond de stad van hun keuze. Hun drie
kinderen groeiden hier op en Jan waardeert
als inwoner vooral de rust en de anonimiteit
van een stad die steeds interessanter werd
en waarvan hij en zijn eega de schoonheid
zien en waarderen.

TEKST EN FOTO’S CHRIS ROEMEN

Wie wel eens in de kathedraal van Saint
Dénis bij Parijs is geweest, zal zich ongetwijfeld de tientallen (72!) grafmonumenten herinneren die daar te zien zijn.
Heel wat koningen en andere hoge pieten
die vanaf de vroege middeleeuwen iets
te zeggen hadden over Frankrijk of een
deel daarvan, liggen er begraven. Mits ze
natuurlijk van het juiste geloof waren.
Vandaar dat de imposante lijst van doden
in Saint Dénis begint met Clovis (465511), de eerste Frankische koning die het
doopwater over zich heen kreeg.
Nou werd het grafmonument voor Clovis dat in
Grafmonument voor Clovis in Saint Dénis
Saint Dénis is te zien, pas in de dertiende eeuw
gemaakt, toen het lijdend voorwerp zelf al ruim
zevenhonderd jaar dood was. Juist in de tijd dat de Frankische vorst nog gewoon
op aarde rondwandelde, kwam er een einde aan de oude traditie van het afbeelden
van de doden, althans van de weinigen die rijk genoeg waren om zich in steen te
laten vereeuwigen. Een traditie die prachtige Griekse steles en rijk geornamenteerde
Romeinse sarcofagen had voortgebracht, verdween totaal. Zelfs grafstenen met
alleen een naam erop zijn er uit die vroege middeleeuwen niet meer.

‘G�������� �� M����������

�� ��� ����������’

Waarom ze verdwenen is niet precies bekend, maar het is wel duidelijk dat de behoefte om overledenen af te beelden klein is geweest. Sarcofagen verdwenen niet,
maar het werden anonieme en sobere kisten die regelmatig gerecycled werden. Pas
vanaf de elfde eeuw ontsnappen de (rijke) doden geleidelijk weer aan de eeuwige
anonimiteit door grafschriften, afbeeldingen in diep geprofileerde grafplaten of
zelfs door volledig driedimensionale beelden, zogenaamde gisants. Bekend zijn
de beelden van bijvoorbeeld Eleanora van Aquitanië (1204) in de abdij van Fontevrau of de ‘halve gisant’ van abt Isarn (1047) in de Saint-Victor te Marseille. In
bepaalde gevallen werd de gisant op een tafel geplaatst (een tafelgraf als dat van
de Gelderse graaf Otto II, in de abdij van Grafenthal), maar het dodenbeeld kon ook
op een gesloten sarcofaag worden geplaatst. De graftombe van graaf Gerard IV van
Gelre (1229) en Margaretha van Brabant (1231) in de Roermondse Munsterkerk
is daarvan een voorbeeld, en zou bovendien het oudste voorbeeld zijn van een
grafmonument voor een echtpaar. De veronderstelling is immers dat het vrij snel
na de dood van gravin Margaretha werd gebouwd.
BEWIJSVOERING
Maar is de tombe zoals we hem nú kunnen zien wel écht zo oud? Hoe weten ze
dat zo precies? Het antwoord is dat niemand het precies weet. De eerste beschrijving van het graf dateert uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, waardoor vast
staat dat er toen al een beeldengroep in de Munsterkerk stond. Maar dat is op geen
stukken na een precieze datering. Daarom wordt ook gekeken naar de beeldtaal,
de uitdrukking die aan de beelden is gegeven, en die wordt dan vergeleken met
beelden uit ongeveer dezelfde periode.
Een dergelijk onderzoek is al eerder en vaker uitgevoerd op de Roermondse beelden,
en naar aanleiding daarvan is de datering uit de dertiende eeuw wel eens in twijfel
getrokken. Er werd dan vooral gewezen op de a-typische houding van de armen en
de halfdichte ogen van graaf en gravin. Vooral Duitse kunsthistorici als Schippers

Alweer
praalgraf?
In november 2007 verscheen een
boekje over de graftombe in de
Munsterkerk, van de hand van
Dorothea Schulz en Bert van Bommel. Het boekje werd voor zover
wij weten geheel over het hoofd
gezien door de regionale pers,
heemkundeverenigingen en het
Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Slechte marketing
waarschijnlijk, door uitgever Sdu.
Hoewel ook in de vorige Ruimtelijk
een verhaal over de beeldengroep
stond, vinden we dit boekje belangrijk genoeg om er nu alweer
aandacht aan te besteden.
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in de jaren 20 en Bauch in de jaren 70
waren sceptisch en meenden in eigen
land oudere voorbeelden te hebben. Dat
werd aanvankelijk min of meer weggewuifd als Duits chauvinisme maar
allengs met steeds minder overtuiging.
Zo schreef de Roermondse historicus
dr. Gerard Venner twintig jaar geleden,
in 1989, al een belangrijk boekje over
de grafmonumenten van de graven van
Gelre. Hij zagtoen nog "geen dwingende
redenen om een datering van het Roermondse praalgraf omstreeks 1240 te
verlaten." In een recent boek uit 2008
blijven dit soort stellige conclusies uit.
LEKEN
In november 2007 verscheen een boekje dat eveneens over het grafmonument handelt. Het is geschreven door
twee wetenschappers die totaal onbekend waren met Roermond en het
graf in de Munsterkerk: de egyptologe en archeologe Dorothea Schulzen
Bert van Bommel, coördinerend adviseur monumenten van de Rijksbouwmeester. Pas ná de restauratie van het
graf (eind december 2006) bezochten
ze de Munsterkerkvoor het eerst en bij
dat eerste bezoek zouden ze al hebben
geconcludeerd dat er iets niet in de haak
was met de graftombe.
Het literatuuronderzoek waaraan ze
vervolgens begonnen, resulteerde binnen een paar maanden in dit boekje, dat
hier en daar een merkwaardige indruk
maakt. Zo wordt om onduidelijke reden
nietgesproken van Gerard Ili oflV (zoals in de Gelderse geschiedschrijving
gebruikelijk is) maar van Gerard II. Uit
de bibliografie die in het werkje is opgenomen blijkt dat nauwelijks gebruik
is gemaakt van de wetenschappelijke
literatuur over Roermond of Munsterkerk die in de loop van vele jaren is
gepubliceerd, maar vinden we wel de
voor een heel ander gebruik bestemde
brochure van Harrie Havens over Roermond in de zeventiende eeuw.
Enkele slordigheden wijzen erop dat
de schrijvers niet erg bekend zijn met
Roermond en Gelre. Het Duitse stadje
Wassenberg wordt omgedoopt tot Wasserberg. Ze verwarren de Oostenrijkse
keizer Jozef I! (de keizer-koster) die in
Roermond een aantal kerken en kloosters liet sluiten, met zijn opvolger Leopold II. Het graf in de Munsterkerk is
in de loop der eeuwen verschillende
keren geopend, maar Van Bommel en
Schulzweten niet beter dan dat alleen
Cuypers dat in de negentiende eeuw
een keer deed.
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Het haar van graafGerard (m et
name de pony) is te glad voor de
dertiende eeuw. In die tijd waren krullen zozeer in de mode
dat er waar nodig krultangen
aan te pas kwamen.

De hoofdsteunen onder
de kussens zijn a-typisch
voor dodenbeelden uit de
dertiende eeuw. Daarop
worden doorgaans alleen
kussens afgebeeld.

De hoge halssluiting
metgrote steen is geen
mantelband (daarvoor
ligt hij te hoog). Het
is een soort kraag
die in het Rijnland
veel voorkwam in
de periode 15001540. In diezelfde
tijd (en niet in de
dertiende eeuw)
werden ook halskettingen met grote
hangers gedragen.

De rijk geplisseerde vorm
van de hemden, in
combinatie met
de met juwelen
afgezette band,
is niet typisch
dertiende
eeuws maar
eerderzestiende eeuws.

Knopen
werden
pasvanaf
het begin
van de
dertiende
eeuw vanuit Italië
over de rest
van Europa
verspreid. Tot ongeveer 1250 waren ze
een decoratieve accessoire, maar graaf
Gerard gebruikt ze reeds als mouwsluiting. Dat is wel héél vroeg, zeggen de
schrijvers, maar dat niet alleen: de knopen aan het hemd van de graafzijn plat,
terwijl de dertiende eeuwse knopen bol
waren. Platte knopen kwamen pas later in
de mode.

KOPIE UIT ZESTIENDE EEUW
Toch is het bepaald geen boekje dat we
zomaar opzij kunnen schuiven, al is het
maar omdat de conclusie er niet om
liegt. In navolging van bovengenoemde
Duitse auteurs, stellen Van Bommel en
Schulz dat de beeldengroep een kopie is
uit de zestiende eeuw. Daarmee gaan ze
verder dan een Nederlandse autoriteit
als dr. Harry Tummers (projectleider
van het restauratieproject in 2006) die
meerdere malen heeft betoogd dat er in
de zestiende eeuw "slechts" restauraties
aan de beelden zijn uitgevoerd aan
enkele onderdelen. Volgens Schulz en
Van Bommel bevatten de beelden echter zóveel andere elementen die niet te
verenigen zijn met een dertiende-eeuws
grafbeeld dat "dat het onvoorstelbaar
lijkt dat ze het gevolg kunnen zijn van
een restauratie."
Het zijn inderdaad niet enkele puntjes
die ze er bijhalen om hun stelling te on-

men zo eenvoudig, zonder
sierbeslag
en zonder
het 'strop
end; dat
begin
dertiende
eeuw in de
mode kwam?
Dit soort eenvoudige riemen is juist wel te vinden in
de zestiende eeuw.
De schoenen volgen
niet de dertiendeeeuwse mode.

derbouwen. De "anomalieën" die Schulz
en Van Bommel signaleren, hebben niet
alleen betrekking op de punten die ook
Tummers en de Duitse kunsthistorici al
signaleerden, maar ook op de platformpjes onder de hoofdkussens, de sluiting
van de hemden, de knopen in het kleed
van de graaf, de schoenen, de riemen, de
haardracht, de plooiing in de gewaden,
de hals kettingen, en de aalmoezenbuidel aan de riem van graaf Gerard.
Waarom heeft graaf Gerard geen teken
van macht, op zijn minst een zwaard, in
zijn handen? Of anders een afbeelding
van de abdij die hij stichtte? Bovendien
wijzenSchulzen Van Bommel erop dat
de grafbeelden volgens onderzoek uit
de jaren 60 zijn gemaakt van Baumber-

De aalmoezenbuidel van Gerard IV is aan deze riem geknoopt. Dat is
niet alleen onhandig, maar ook ongebruikelijk. Normaal was een zogenoemde buide/haak. Dit moet een element zijn geweest dat door
een zestiende eeuwse kunstenaar niet begrepen werd.

ger s teen. Van alle steensoorten die in
het graf zijn verwerkt is Baumberger
(toevallig?) de enige die ten noorden
van Roermo nd (in het Munsterland)
wordt gedolven. Volgens Schulz en Van
Bommel werd deze steen ook nog eens
pas vanaf de vijftiende en zestiende
eeuw gebruikt door steenhouwers in
onze s treken.
Alles bij elkaar optellend komen ze
tot de volgende conclusie: "Wanneer
alle anomalieën van de huidige beelden
worden afgetrokken blijftdaarvan maar
weinig over. Zo weinig datongerijmd lijkt
om te denken dat men dergelijke resten
nog zou herstellen. Veronderstellen dat
kopieën werden gemaakt lig t daarom
zoveel meer voor de hand en verklaart

bovendien de huidige toestand beter."
Wat dat betreft is het aardig een recente
studie van de Amerikaanse kunsthistoricus Christopher Wood te vermelden. 2
Niet omdat hij de grafbeelde n in de
Munsterkerk noemt (hij neemt daarbij
klakkeloos de meni ng van Schippers
over) maar omdat hij in zijn boek laat
zien dat 'namaak' en he t opzettelijk
ouder laten lijken van bijvoorbeeld
grafplat en in de vijftiende en zestiende
eeuw een veel voorkomende praktijk
was. Schulz en Van Bommel houden
het erop dat de beelden dateren uit de
zestiende eeuw, maar veronderstellen
dat de oorspronkelijke beelden toe n
nog als voorbeeld hebben gediend. Met
name de natuurgetrouwe uitbeelding
van het hoofddeksel van de gravin (een
zogenoemde barbette-fillet) zou daarop
w ijzen. De oo rspronkelijke beelden
moeten toen echter al zo beschadigd zijn
geweest, dat restauratie op onderdelen

onmogelijk was geworden. Bovendien
moet de schade zo groot zijn geweest
da t de s teenhouwer die de kopieën
maakte, bepaalde zaken niet meer goed
kon namaken. Hij begreep bijvoorbeeld
niet hoe een aalmoezenbeurs in de dertiende eeuw werd bevestigd, en maakte
er maar iets van. Een Van Meegeren -eff ect, noemen Schulz en Van Bommel
da t. Je kunt het nog zo goed proberen
na te maken, als je de dieperliggende
beeldtaal niet meer begrijpt, dan lukt
dat niet helemaal. De zestiende-eeuwse
beeldhouwer begreep ook niet hoe een
mantel in d e dertiende eeuw w erd
bevestigd (en kon dat op de originele
beelden ook niet meer zien) en maakte
er iets van dat hij zelf begreep, namelijk
een maniervan bevestigen uitzijn eigen
tijd, de zestiende eeuw. Ook de riemen,
knopen, schoenen, haardracht van de
graaf, en sluiting van de hemden staan
volgens Schulz en Van Bommel ver af
van de mode in de dertiende eeuw, maar
zijn juist elementen uit de kleding van
de zestiende eeuw.
Als het waar is watSchulzen Van Bommel beweren, dan heeft dat nogal wat
gevolgen voor de waarde van het grafmonument in de Munsterkerk. Dat is
geen prettige boodschap, begrijpen de
schrijvers, maar ze onderbouwen hun
conclusie met een fo rs aantal argumenten. Op zijn minst wijst veel erop dat er
in de zestiende eeuw flink aan de beelden is gewerkt. Toch hebben ook deze
auteurs, net zo min als alle voorgangers,
geen waterdicht bewijs geleverd over de
ouderdom van de tombe. Misschien is
da t wel nooit te leveren, misschien kan
verder steenonderzoek in de toekomst
meer duidelijkheid geven. De schrijvers
wilden "de nodige olie op hetvuurvan de
discussie" gieten. Het lijkt da t ze daarin
zijn geslaagd. Benieuwd wat die discussie gaat opleveren.
Dorothea Schulzen Bertvan Bommel,
Het grafmonument van Ge/re. Het praalgraf
Gerard Il van Ge/re en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk te Roermond en de
j ongste restauratie ervan. Den Haag 2007.
Uitg. Sdu Uitgevers, 73 blz., € 61,13.
(1) Venner, G., De stichting van de Munsterabdij en het grafmonument van de stichters,
in: Tummers, H. (red.), Hetpraalgrafvan
Gerard van Ge/re en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk te Roermond. Geschiedenis en restauratie van een uitzonderlijk monument. Roermond 2008, blz. 6-53.
(2) Wood, Christopher S., Forgery, replica,
fiction. Tempora/ities ofGerman Renaissance Art. Chicago 2008.
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in de jaren 20 en Bauch in de jaren 70
waren sceptisch en meenden in eigen
land oudere voorbeelden te hebben. Dat
werd aanvankelijk min of meer weggewuifd als Duits chauvinisme maar
allengs met steeds minder overtuiging.
Zo schreef de Roermondse historicus
dr. Gerard Venner twintig jaar geleden,
in 1989, al een belangrijk boekje over
de grafmonumenten van de graven van
Gelre. Hij zag toen nog “geen dwingende
redenen om een datering van het Roermondse praalgraf omstreeks 1240 te
verlaten.” In een recent boek uit 2008
blijven dit soort stellige conclusies uit.

LEKEN
In november 2007 verscheen een boekje dat eveneens over het grafmonument handelt. Het is geschreven door
twee wetenschappers die totaal onbekend waren met Roermond en het
graf in de Munsterkerk: de egyptologe en archeologe Dorothea Schulz en
Bert van Bommel, coördinerend adviseur monumenten van de Rijksbouwmeester. Pas ná de restauratie van het
graf (eind december 2006) bezochten
ze de Munsterkerk voor het eerst en bij
dat eerste bezoek zouden ze al hebben
geconcludeerd dat er iets niet in de haak
was met de graftombe.
Het literatuuronderzoek waaraan ze
vervolgens begonnen, resulteerde binnen een paar maanden in dit boekje, dat
hier en daar een merkwaardige indruk
maakt. Zo wordt om onduidelijke reden
niet gesproken van Gerard III of IV (zoals in de Gelderse geschiedschrijving
gebruikelijk is) maar van Gerard II. Uit
de bibliografie die in het werkje is opgenomen blijkt dat nauwelijks gebruik
is gemaakt van de wetenschappelijke
literatuur over Roermond of Munsterkerk die in de loop van vele jaren is
gepubliceerd, maar vinden we wel de
voor een heel ander gebruik bestemde
brochure van Harrie Hovens over Roermond in de zeventiende eeuw.
Enkele slordigheden wijzen erop dat
de schrijvers niet erg bekend zijn met
Roermond en Gelre. Het Duitse stadje
Wassenberg wordt omgedoopt tot
Wasserberg. Ze verwarren de Oostenrijkse keizer Jozef II (de keizer-koster)
die in Roermond een aantal kerken en
kloosters liet sluiten, met zijn opvolger
Leopold II. Het graf in de Munsterkerk is
in de loop van de eeuwen verschillende
keren geopend, maar Van Bommel en
Schulz weten niet beter dan dat alleen
Cuypers dat in de negentiende eeuw
6
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Het haar van graaf Gerard (met
name de pony) is te glad voor de
dertiende eeuw. In die tijd waren krullen zozeer in de mode
dat er waar nodig krultangen
aan te pas kwamen.
De hoge halssluiting
met grote steen is geen
mantelband (daarvoor
ligt hij te hoog). Het
is een soort kraag
die in het Rijnland
veel voorkwam in
de periode 15001540. In diezelfde
tijd (en niet in de
dertiende eeuw)
werden ook halskettingen met grote
hangers gedragen.

Knopen
werden
pas vanaf
het begin
van de
dertiende
eeuw vanuit Italië
over de rest
van Europa
verspreid. Tot ongeveer 1250 waren ze
een decoratieve accessoire, maar graaf
Gerard gebruikt ze reeds als mouwsluiting. Dat is wel héél vroeg, zeggen schrijvers, maar dat niet alleen: de knopen aan
het hemd van de graaf zijn plat, terwijl
de dertiende eeuwse knopen bol waren.
Platte knopen kwamen pas later in de
mode.

De schoenen volgen
niet de dertiendeeeuwse mode.

een keer deed.

KOPIE UIT ZESTIENDE EEUW
Toch is het bepaald geen boekje dat we
zomaar opzij kunnen schuiven, al is het
maar omdat de conclusie er niet om
liegt. In navolging van bovengenoemde
Duitse auteurs, stellen Van Bommel en
Schulz dat de beeldengroep een kopie is
uit de zestiende eeuw. Daarmee gaan ze
verder dan een Nederlandse autoriteit
als dr. Harry Tummers (projectleider
van het restauratieproject in 2006) die
meerdere malen heeft betoogd dat er in
de zestiende eeuw “slechts” restauraties
aan de beelden zijn uitgevoerd aan
enkele onderdelen. Volgens Schulz en
Van Bommel bevatten de beelden echter zóveel andere elementen die niet te
verenigen zijn met een dertiende-eeuws
grafbeeld dat “dat het onvoorstelbaar
lijkt dat ze het gevolg kunnen zijn van
een restauratie.”
Het zijn inderdaad niet enkele puntjes

die ze er bijhalen om hun stelling te onderbouwen. De “anomalieën” die Schulz
en Van Bommel signaleren, hebben niet
alleen betrekking op de punten die ook
Tummers en de Duitse kunsthistorici al
signaleerden, maar ook op de platformpjes onder de hoofdkussens, de sluiting
van de hemden, de knopen in het kleed
van de graaf, de schoenen, de riemen, de
haardracht, de plooiing in de gewaden,
de halskettingen, en de aalmoezenbuidel aan de riem van graaf Gerard.
Waarom heeft graaf Gerard geen teken
van macht, op zijn minst een zwaard, in
zijn handen? Of anders een afbeelding
van de abdij die hij stichtte? Bovendien
wijzen Schulz en Van Bommel erop dat
de grafbeelden volgens onderzoek uit

De hoofdsteunen onder
de kussens zijn a-typisch
voor dodenbeelden uit de
dertiende eeuw. Daarop
worden doorgaans alleen
kussens afgebeeld.

De rijk geplisseerde vorm
van de hemden, in
combinatie met
de met juwelen
afgezette band,
is niet typisch
dertiende
eeuws maar
eerder zestiende eeuws.

Waarom zijn de riemen zo eenvoudig, zonder
sierbeslag
en zonder
het ‘strap
end’, dat
begin
dertiende
eeuw in de
mode kwam?
Dit soort eenvoudige riemen is juist wel te vinden in
de zestiende eeuw.
De aalmoezenbuidel van Gerard IV is aan deze riem geknoopt. Dat is
niet alleen onhandig, maar ook ongebruikelijk. Normaal was een zogenoemde buidelhaak. Dit moet een element zijn geweest dat door
een zestiende eeuwse kunstenaar niet begrepen werd.

de jaren 60 zijn gemaakt van baumberger steen. Van alle steensoorten die in
het graf zijn verwerkt is baumberger
(toevallig?) de enige die ten noorden
van Roermond (in het Munsterland)
wordt gedolven. Volgens Schulz en Van
Bommel werd deze steen ook nog eens
pas vanaf de vijftiende en zestiende
eeuw gebruikt werd door steenhouwers
in onze streken.
Alles bij elkaar optellend komen ze
tot de volgende conclusie: “Wanneer
alle anomalieën van de huidige beelden
worden afgetrokken blijft daarvan maar
weinig over. Zo weinig dat ongerijmd lijkt
om te denken dat men dergelijke resten
nog zou herstellen. Veronderstellen dat
kopieën werden gemaakt ligt daarom

zoveel meer voor de hand en verklaart
bovendien de huidige toestand beter.”
Wat dat betreft is het aardig een recente
studie van de Amerikaanse kunsthistoricus Christopher Wood te vermelden.2
Niet omdat hij de grafbeelden in de
Munsterkerk noemt (hij neemt daarbij
klakkeloos de mening van Schippers
over) maar omdat hij in zijn boek laat
zien dat ‘namaak’ en het opzettelijk
ouder laten lijken van bijvoorbeeld
grafplaten in de vijftiende en zestiende
eeuw een veel voorkomende praktijk
was. Schulz en Van Bommel houden
het erop dat de beelden dateren uit de
zestiende eeuw, maar veronderstellen
dat de oorspronkelijke beelden toen
nog als voorbeeld hebben gediend. Met
name de natuurgetrouwe uitbeelding
van het hoofddeksel van de gravin (een
zogenoemde barbette-fillet
barbette-fillet) zou daarop
wijzen. De oorspronkelijke beelden
moeten toen echter al zo beschadigd zijn

geweest, dat restauratie op onderdelen
onmogelijk was geworden. Bovendien
moet de schade zo groot zijn geweest
dat de steenhouwer die de kopieën
maakte, bepaalde zaken niet meer goed
kon namaken. Hij begreep bijvoorbeeld
niet hoe een aalmoezenbeurs in de dertiende eeuw werd bevestigd, en maakte
er maar iets van. Een Van Meegeren-effect, noemen Schulz en Van Bommel
fect
dat. Je kunt het nog zo goed proberen
na te maken, als je de dieperliggende
beeldtaal niet meer begrijpt, dan lukt
dat niet helemaal. De zestiende-eeuwse
beeldhouwer begreep ook niet hoe een
mantel in de dertiende eeuw werd
bevestigd (en kon dat op de originele
beelden ook niet meer zien) en maakte
er iets van dat hij zelf begreep, namelijk
een manier van bevestigen uit zijn eigen
tijd, de zestiende eeuw. Ook de riemen,
knopen, schoenen, haardracht van de
graaf, en sluiting van de hemden staan
volgens Schulz en Van Bommel ver af
van de mode in de dertiende eeuw, maar
zijn juist elementen uit de kleding van
de zestiende eeuw.
Als het waar is wat Schulz en Van Bommel beweren, dan heeft dat nogal wat
gevolgen voor de waarde van het grafmonument in de Munsterkerk. Dat is
geen prettige boodschap, begrijpen de
schrijvers, maar ze onderbouwen hun
conclusie met een fors aantal argumenten. Op zijn minst wijst veel erop dat er
in de zestiende eeuw flink aan de beelden is gewerkt. Toch hebben ook deze
auteurs, net zo min als alle voorgangers,
geen waterdicht bewijs geleverd over de
ouderdom van de tombe. Misschien is
dat wel nooit te leveren, misschien kan
verder steenonderzoek in de toekomst
meer duidelijkheid geven. De schrijvers
wilden “de nodige olie op het vuur van de
discussie” gieten. Het lijkt dat ze daarin
zijn geslaagd. Benieuwd wat die discussie gaat opleveren.
Dorothea Schulz en Bert van Bommel,
Het
et grafmonument van Gelre. Het praalgraf
Gerard II van Gelre en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk te Roermond en de
jongste restauratie ervan. Den Haag 2007.
Uitg. Sdu Uitgevers, 73 blz., € 61,13.
(1) V
Venner,
enner, G.
G.,, De stichting van de Munsterabdij en het grafmonument van de
stichters, in: Tummers, H. (red.), Het
praalgraf van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk te
Roermond. Geschiedenis en restauratie van
een uitzonderlijk monument. Roermond
2008, blz. 6-53.
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Limburg geldt als de meest kasteelrijke provincie van Nederland.
In het jongste standaardwerk
Kastelen in Limburg,
een uitgave van de
Stichting Limburgse
Kastelen (SLK) uit
2005, staan 265 vermeldingen van kastelen en kasteelachtige
behuizingen in deze
provincie uit de periode 1000 tot 1800. Het
betreft 113 vermeldingen in Noord- en Midden Limburg en 152
in Zuid Limburg. Ook
is er nog een appendix
met tientallen vermeldingen van kastelen waarover weinig
tot niets bekend is en/of die volledig
verdwenen zijn. In Midden Limburg
met zijn beekdalen landschap vinden
we 64 vermeldingen van kastelen.
In Noord Limburg gaat het over 49
vermeldingen met name langs de
Maas. In het gebied van de Kempen
en het land van de Peel vinden we
nauwelijks kastelen.
Roermond was vijf eeuwen lang de
hoofdstad van het Gelderse gebied dat
het huidige Noord- en Midden-Limburg omvatte en het daaraan grenzende gebied dat nu Duits is.
Over enkele kastelen in het zogenaamde Roermondse Overkwartier van het
hertogdom Gelre gaat dit artikel.

OORLOGSSCHADE
HERSTELLEN

“Rondom Peel en Maasvallei is veel
verloren gegaan, maar dat neemt
niet weg dat het nog steeds de
moeite waard is met grote hardnekkigheid datgene in stand te houden
dat er nog is. En er is nog veel. Zoveel zelfs dat men een mensenleven
nodig heeft om alle details van het
gebied te leren kennen”.
(Uit: Rondom Peel en Maasvallei,
auteur Jo Wijnen, uitgave Corry Zelen,
Maasbree, 1978)

8
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TEKST DENNIS JANSSEN
FOTO’S ARCHIEF EN BERT THOMASSEN

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is er van oktober 1944 tot maart
1945 in Noord- en Midden Limburg nog hevige strijd geleverd door de Duitsers
tegen de oprukkende geallieerden. Daarbij sneuvelden veel soldaten aan beide
zijden. En ondanks massale evacuaties vielen er ook veel burgerslachtoffers.
Maar de lijst van vernielingen aan cultuurhistorisch erfgoed was ook onthutsend
groot. Het opblazen, beschieten en bombarderen van kerktorens, kastelen, molens, watertorens en andere bouwwerken, trok een spoor van vernieling in de
provincie Limburg boven de lijn Sittard -Weert, plaatsen die in september 1944
al bevrijd waren.
Niet alleen kerken en kerktorens moesten het ontgelden in de laatste oorlogswinter. Ook die andere categorie grote monumenten, de kastelen, kwam onder
vuur te liggen door allerhande gevechtshandelingen, artilleriebeschietingen of
luchtbombardementen. Met name de kastelen langs de Maas kregen het zwaar te
verduren. Deze oude kastelen hadden sinds 1600 hun verdedigende functie langzaam maar zeker verloren. Ze waren veranderd in kasteelachtige behuizingen
waar je comfortabel en op stand kon wonen. Maar met hun - vaak dikke - muren
en strategische ligging bleken ze ook nog een rol te kunnen spelen in een moderne oorlog. Helaas!
GOED VOORBEELD...
Twee kastelen aan de oostzijde van de Maas werden in de laatste oorlogswinter
zwaar beschadigd en zijn na de oorlog weer in oude glorie hersteld.
Het betreft kasteel Well en kasteel Heijen. Kasteel Well is een bijzonder gaaf
voorbeeld van een vierkante, in de 17e eeuw vernieuwde burcht. (Dit kasteel was
in 1969 het eerste trotse bezit van de Limburgse Kastelen Stichting.)
Kasteel Heijen (onder Gennep) is een 16e eeuwse edelmanswoning met gracht
en voorhof. Het werd in 1948 gekocht door de beeldhouwer Peter Roovers die
het in de loop der jaren met grote hardnekkigheid zijn schoonheid teruggaf.

...DOET GOED VOLGEN?
Vijfenzestig jaar na de oorlog zijn er nog steeds vijf kastelen die in de winter van
’44-45 vernield werden en niet meer werden opgebouwd. Vier kastelen lagen
aan de westkant van de Maas en een aan de oostzijde.
Het waren van oorsprong allemaal verdedigbare kastelen waar ‘riddermatigheid’
aan verbonden was. Het bezit van een riddermatig goed gaf de adellijke bezitter
het recht op een zetel in de Staten van het Overkwartier van Gelre. Deze Staten
kwamen in vergadering bijeen in de Statenzaal van het stadhuis van Roermond,
de hoofdstad van Oppergelre, zoals het Overkwartier ook genoemd werd. Zowel
de steden van het Roermondse Overkwartier als de adel die een riddermatig
goed bezaten in het Overkwartier, hadden in deze vergadering één stem. Alleen
al vanwege deze eeuwenlange bestuursconstructie in de regio en het historische

VIJF RUÏNES DOOR
TWEEDE WERELDOORLOG
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KASTEEL BROEKHUIZEN werd in
november 1944 verwoest bij een
bombardement door Engelse vliegtuigen. Het kasteel was kort daarvoor
gerestaureerd. Na de oorlog gebruikte
de gemeente de bakstenen om er noodwoningen mee te bouwen. Het was
oorspronkelijk een vijftiende-eeuwse
woontoren. Een gedeelte van de toren,
een drietal kelders uit die tijd en enkele
muurfragmenten van latere tijd zijn nog
aanwezig. (Niet te bezichtigen.)

2
2

2

3

3

belang ervan voor stad en land, is het
de moeite waard ernaar te streven iets
van deze kastelen te behouden. Als
restauratie en reconstructie geen optie meer zijn blijft altijd nog de mogelijkheid open de ruïne te consolideren,
zichtbaar en/of toegankelijk te maken.
Zodat de geschiedenis van deze gebouwen niet alleen terug te vinden is
in boeken maar ook zichtbaar blijft in
het Limburgse landschap. >>

4

KASTEEL BLITTERSWIJK is van
oorsprong een veertiende-eeuwse
vierkante burcht met op de noordoosthoek een eveneens vierkante toren.
Het werd in 1944 opgeblazen door
terugtrekkende Duitse troepen. Nu
rest nog een braakliggend kasteelterrein dat vroeger omgracht was en wat
brokken muurwerk. Ook de kelders zijn
nog intact.

3

KASTEEL BLEIJENBEEK in Afferden was oorspronkelijk een versterkt huis uit de veertiende eeuw. Het
lag aan de oostzijde van de Maas. Het
moest het ontgelden toen, na hevige gevechten rond een nabij gelegen tankval,
een Engels bombardement een einde
maakte aan het kasteel. Een aanzienlijk
deel van het opgaande muurwerk, de
monumentale ingang en de onderkeldering inclusief een kelderkeuken zijn
nog aanwezig in dit grotendeels zeventiende-eeuwse kasteel.

4

KASTEEL GEIJSTEREN werd in de
winter van 1944 door de geallieerden gebombardeerd. Na een brand in
1919 had voor de derde maal een grote
herbouw plaatsgevonden van het kasteel dat van oorsprong een dertiendeeeuwse ronde burcht was. Het kasteel
lag er dus goed bij toen in 1944 het doek
voorgoed viel. Zowel hoofdgebouw als
voorhof waren afzonderlijk omgracht.
>>

4

4
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NIEUWE
ONTWIKKELINGEN!?
Bij de ruïne van kasteel
Geijsteren is inmiddels
al gestart met een consolidatie van de grachtmuren van voorhof en
hoofdgebouw en ligt het
in de bedoeling om de
restanten van het kasteel
weer zichtbaar te maken
enjoftoegankelijk. Het
gebeurt zonder toeristische fratsen liet eigenaar
en initiatiefnemer C.W.J.
Baron de Weichs de Wenne
onlangs in een interview op
L1 weten. Het blijft dus een
fraaie en rustige plek aan de
Maas waar het goed toeven
is en waar in de toekomst
wat meer te zien zal zijn van
de contouren van het voormalige kasteel.

5

KASTEEL KESSEL werd in november 1944 opgeblazen en in brand
gestoken door de Duitsers. Het was nog
gerestaureerd in de jaren '20. Na de oorlogwerd van herbouw afgezien en vond
een consolidatie plaats van de ruïne.
Wel werd er nog een reconstructie uitgevoerd aan de twaalfde-eeuwse ringmuur van de burcht. Er werden weer
kantelen en schietgaten aangebracht,
in de veronderstelling dat die in de loop
der tijden verdwenen waren.

Over de restanten van Broekhuizen en Blitterswijk is nog niets te
melden, helaas. In beide gevallen zou
het wenselijk zijn als er consolidatie en
waar gewenst enige reconstructie plaatsvond van ruïne en kasteelterrein. Ook
de zichtbaarheid en toegankelijkheid van kas teelruïne Broekhuizen laat zeer
te wensen over'. Het blijven belangrijke plekken waar regionale geschiedenis
zichtbaar wordt. Ook het laatste hoofdstuk van deze twee kastelen in WO II moet
verteld en herinnerd worden. En waar kan dat beter dan bij de resten van de
twee kastelen? In tegenstelling tot de drie andere kasteelruïnes, die allen rijksmonument zijn, hebben Broekhuizen en Blitterswijk geen monumentale status.
Een beschermende status voor de kasteelterreinen en beide ruïnes zou het begin
moeten zijn van verdere activiteiten om te komen tot een herwaardering van
deze belangrijke cultuurhistorische plekken in het Noordlimburgse land langs de
Maas.
Er gloort hoop voor de kasteelruïne Bleijenbeek te Afferden. Er is een stichting
Bleijenbeek in oprichting die zich sterk wil gaan maken voor het herstel van het
kasteel. Het landgoed eromheen met dezelfde naam herbergt momenteel een
fraai golfterrein. Men zou toch denken dat zo'n terrein veel meer cachet krijgt
met een heus kasteel? Op de kasteelruïne van Kessel na is de ruïne van kasteel Bleijenbeek de meest aanzienlijke van de vijf ruïnes in dit artikel. In 1937
verwierf dhr. R. Jurgens, een margarine fabrikant uit Nijmegen, het landgoed en
kasteel. Oud Eerste-Kamerlid prof. dr. E. Jurgens bracht in zijn jeugdjaren veel
tijd door op het kasteel. Hij is betrokken bij de plannen voor het herstel van
Bleijenbeek Evenals dhr. A. Gijsbers, oud lid van de Gelderse Monumentenraad.
Huidige eigenaar is sinds 2000 Fortis Vastgoed BV.
Het beste nieuws komt echter uit Kessel. Daar zijn vergevorderde plannen
om de naoorlogse consolidatie van het kasteel als ruïne ongedaan te maken. En om het zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse uiterlijk inclusief 'torentje met ui' terug te brengen. Dat vereist enige uitleg.
Kasteel Kessel is net als de burcht van Leiden een gaafvoorbeeld van een
twaalfde-eeuwse ringburcht. Toen in de naoorlogse jaren duidelijk werd
dat de zusters die het kasteel tot 1944 bewoonden er niet zouden terugkeren, was er niet meteen een nieuwe bestemming voorhanden. In die periode was de bekende professor Renaud bezig met een grondig onderzoek
van de ruïne. Hij stelde voor om het kasteel een ruïne te laten. Met dien
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Kessel na herbouw.
Bron: brochure van de Bouwloge.
verstande dat hij de oude ronde
burchtmuur en de dertiendeeeuwse donjon opnieuw wilde
voorzien van schietgaten en kantelen, elementen die volgens hem
verdwenen waren bij de zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse
verbouwingen. Dit jaar nog zal een
begin gemaakt worden met het
restaureren van de donjon.Maar
de plannen gaan verder dan alleen
maar het herstel van het kasteel.
Ook de volledige nieuwbouw van
een verdwenen tiendschuur staat
op het programma. Bovendien
zijn er plannen om het naoorlogse
raadhuis weer te vervangen door
de negentiende- eeuwse voorganger, compleet met mansarde dak
en een extra verdieping. Verder zal
ook het gemeenschapshuis tussen
raadhuis en kasteel meegenomen
worden in een veel omvattende
'horeca- en hotelformule'. Of dat allemaal gerealiseerd kan worden is
nog te bezien. In elk geval heeft de
restauratie van het kasteel gelukkig voorrang op alle andere plannen.
TOT SLOT
Een van de redenen voor de oprichting van de Nederlandse Kastelen
Sticht ing (NKS) in 1945 was de oor-

logsschade aan vele kastelen.
Deze maand begint de NKS
met een onderzoek naar hoe
is omgegaan met oorlogsschade en de ontwikkelingen die de Nederlandse
kastelen sinds de
wederopbouw hebben doorgemaakt.
Vooruitlopend op dat
onderzoek kun je voor
Noord- en MiddenLimburg nu al concluderen dat er weliswaar
vooruitgang is geboekt
maar dat het werk nog
niet af is. Of het in deze regio anders gelopen is dan
elders in Nederland en hoe
anders zal dit onderzoek
moeten uitwijzen.
Maar los van dit onderzoek
ziet ook een gewone liefheb5 ber van kastelen en buitenplaatsen dat er aan de kwaliteit
van het bestand in het Roermondse Overkwartier van Gelre
nog gen oeg te verbeteren valt.
En er zijn nog meer kastelen en
kasteelruïnes - dan de in dit artikel genoemde die beschadigd uit de Tweede
Wereldoorlog kwamen - waar nog
iets mee gebeuren moet. Bijvoorbeeld
het Gebroken Slot te Grubbenvorst. Al
sinds de 80-jarige oorlog een ruïne op
een hoge rand van de Maas, maar nog
meer verwoest in 1944 en nu, zo lijkt
het, alsmaar verder slinkend.
In het kader van de economische
groei in de toeristische en recreatieve
sector is het van belang dat lokale en
regionale overheden blijven zoeken naar mogelijkheden om zoveel
mogelijk cultuurhistorisch erfgoed te
redden van verdwijning en sloop. De
historische stoffering van ons landschap levert tenslotte een belangrijke
bijdrage aan het succes van deze sector. Gemeentes en provincie moeten
dat niet alleen doen in samenwerking
met ondernemers en investeerders
maar ook in samenwerking met
lokaal particulier initiatief dat zich
inzet voor het behoud van historisch
erfgoed. Die laatste partij is niet alleen
goed als vraagbaak maar zorgt ook
vaak voor een draagvlak onder de bevolking. In het geval van de aanstaande reconstructie van de kasteelruïne
Kessel is daar sprake van.
De Stichting Limburgse Kastelen
heeft een s tandpunt geformuleerd
over consolidatie en reconstructie

van kasteelruïnes. Ze steekt
niet onder stoelen of banken dat
voorkeur bij kasteelruïnes uit
naar een verantwoorde

gemeenschap een groot
om over te gaan tot een
van de ruïne. In Kessellijkt
geval. Daar is het verlangen
herbouwd kasteel al die nac>orlo2
jaren levend gehouden en
levend gebleven.

aal particulier initiatiefu..r'"'"'"
volgende project: de SLK doet
menteel samen met lal1ldsch<ilP!I..;

gelden voor de kasteelterreinen
De laatste restanten opruimen
bijvoorbeeld de uitbreiding van
villapark in projecteren mag
optie zijn.

van nog meer nieuwe •u.,...-.,,....,
het om in renovatie en -·.:t11•ur
investeren. Limburg heeft
kapitaal aan monumenten,
en landschapsschoon. Komm
cultiveer dat en investeer
Het heeft een waarde, die
geld uit te drukken is':
(Met dank aan dhr. T. nn,...,...,,"..".
dhr. G. Schmitz van de 80EIWI10Jié
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KASTEEL KESSEL werd in november 1944 opgeblazen en in brand
gestoken door de Duitsers. Het was nog
gerestaureerd in de jaren ‘20. Na de oorlog werd van herbouw afgezien en vond
een consolidatie plaats van de ruïne.
Wel werd er nog een reconstructie uitgevoerd aan de twaalfde-eeuwse ringmuur van de burcht. Er werden weer
kantelen en schietgaten aangebracht,
in de veronderstelling dat die in de loop
der tijden verdwenen waren.

NIEUWE
ONTWIKKELINGEN!?
Bij de ruïne van kasteel
Geijsteren is inmiddels
al gestart met een consolidatie van de grachtmuren van voorhof en
hoofdgebouw en ligt het
in de bedoeling om de
restanten van het kasteel
weer zichtbaar te maken
en/of toegankelijk. Het
gebeurt zonder toeristische fratsen liet eigenaar
en initiatiefnemer C.W.J.
Baron de Weichs de Wenne
onlangs in een interview op
L1 weten. Het blijft dus een
fraaie en rustige plek aan de
Maas waar het goed toeven
is en waar in de toekomst
wat meer te zien zal zijn van
de contouren van het voormalige kasteel.

Over de restanten van
Broekhuizen en Blitterswijk
is nog niets te melden, helaas.
In beide gevallen zou het
wenselijk zijn als er minstens een consolidatie plaatsvond. Ook de zichtbaarheid
en toegankelijkheid van beide laat te wensen over. Het blijven belangrijke plekken waar regionale geschiedenis zichtbaar wordt. Ook het laatste hoofdstuk van
deze twee kastelen in WO II moet verteld en herinnerd worden. En waar kan dat
beter dan bij de resten van de twee kastelen? In tegenstelling tot de vier andere
kasteelruïnes, die allen rijksmonument zijn, hebben Broekhuizen en Blitterswijk
geen monumentale status. Een beschermende status voor de kasteelterreinen
en beide ruïnes zou het begin moeten zijn van verdere activiteiten om te komen
tot een herwaardering van deze belangrijke cultuurhistorische plekken in het
Noordlimburgse land langs de Maas.
Er gloort hoop voor de kasteelruïne Bleijenbeek te Afferden. Er is een stichting
Bleijenbeek in oprichting die zich sterk wil gaan maken voor het herstel van het
kasteel. Het landgoed eromheen met dezelfde naam herbergt momenteel een
fraai golfterrein. Men zou toch denken dat zo’n terrein veel meer cachet krijgt
met een heus kasteel? Op de kasteelruïne van Kessel na is de ruïne van kasteel Bleijenbeek de meest aanzienlijke van de vijf ruïnes in dit artikel. In 1937
verwierf dhr. R. Jurgens, een margarine fabrikant uit Nijmegen, het landgoed en
kasteel. Oud Eerste-Kamerlid prof. dr. E. Jurgens is opgegroeid op het kasteel.
Hij is betrokken bij de plannen voor het herstel van Bleijenbeek. Evenals dhr. A.
Gijsbers, oud bestuurslid van de Stichting Gelderse Kastelen. Huidige eigenaar is
sinds 2000 Fortis Vastgoed BV.

Het beste nieuws komt echter uit Kessel. Daar zijn vergevorderde plannen
om de naoorlogse consolidatie van het kasteel als ruïne ongedaan te maken. En om het zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse uiterlijk inclusief ‘torentje met ui’ terug te brengen. Dat vereist enige uitleg.
Kasteel Kessel is net als de burcht van Leiden een gaaf voorbeeld van een
twaalfde-eeuwse ringburcht. Toen in de naoorlogse jaren duidelijk werd
dat de zusters die het kasteel tot 1944 bewoonden er niet zouden terugkeren, was er niet meteen een nieuwe bestemming voorhanden. In die periode was de bekende professor Renaud bezig met een grondig onderzoek van
de ruïne. Hij stelde voor om het kasteel een ruïne te laten. Met dien verstande dat hij de oude ronde burchtmuur en de dertiende-eeuwse donjon
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opnieuw wilde voorzien van schietgaten en kantelen, elementen die
volgens hem verdwenen waren bij
de zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse verbouwingen. Dit jaar
nog zal een begin gemaakt worden
met het restaureren van de donjon.
Maar de plannen gaan verder dan
alleen maar het herstel van het kasteel. Ook de volledige nieuwbouw
van een verdwenen tiendschuur
staat op het programma. Bovendien
zijn er plannen om het naoorlogse
raadhuis weer te vervangen door
de negentiende- eeuwse voorganger, compleet met mansarde dak
en een extra verdieping. Verder zal
ook het gemeenschapshuis tussen
raadhuis en kasteel meegenomen
worden in een veel omvattende
‘horeca- en hotelformule’. Of dat allemaal gerealiseerd kan worden is
nog te bezien. In elk geval heeft de
restauratie van het kasteel gelukkig voorrang op alle andere plannen.
TOT SLOT
Een van de redenen voor de oprichting van de Nederlandse Kastelen
Stichting (NKS) in 1945 was de
oorlogsschade aan vele kastelen.
Deze maand begint de NKS met een
onderzoek naar hoe is omgegaan met

oorlogsschade en de ontwikkelingen die de Nederlandse
kastelen sinds de wederopbouw hebben doorgemaakt.
Vooruitlopend op dat
onderzoek kun je voor
Noord- en MiddenLimburg nu al concluderen dat er weliswaar
vooruitgang is geboekt
maar dat het werk
nog niet af is. Of het in
deze regio anders gelopen is dan elders in
Nederland en hoe anders zal dit onderzoek
moeten uitwijzen.
Maar los van dit onderzoek ziet ook een
gewone liefhebber van
kastelen en buitenplaatsen dat er aan
de kwaliteit van het
5
bestand in het Roermondse Overkwartier
van Gelre nog genoeg
te verbeteren valt.
En er zijn nog meer
kastelen en kasteelruïnes - dan de in
dit artikel genoemde die beschadigd
uit de Tweede Wereldoorlog kwamen
- waar nog iets mee gebeuren moet.
Bijvoorbeeld het Gebroken Slot te
Grubbenvorst. Al sinds de 80-jarige
oorlog een ruïne op een hoge rand
van de Maas, maar nog meer verwoest
in 1944 en nu, zo lijkt het, alsmaar
verder slinkend.
In het kader van de economische
groei in de toeristische en recreatieve
sector is het van belang dat lokale en
regionale overheden blijven zoeken naar mogelijkheden om zoveel
mogelijk cultuurhistorisch erfgoed te
redden van verdwijning en sloop. De
historische stoffering van ons landschap levert tenslotte een belangrijke
bijdrage aan het succes van deze sector. Gemeentes en provincie moeten
dat niet alleen doen in samenwerking
met ondernemers en investeerders
maar ook in samenwerking met
lokaal particulier initiatief dat zich
inzet voor het behoud van historisch
erfgoed. Die laatste partij is niet alleen
goed als vraagbaak maar zorgt ook
vaak voor een draagvlak onder de bevolking. In het geval van de aanstaande reconstructie van de kasteelruïne
Kessel is daar sprake van.
De Stichting Limburgse Kastelen
heeft een standpunt geformuleerd
over consolidatie en reconstructie

van kasteelruïnes. Ze steekt daarbij
niet onder stoelen of banken dat haar
voorkeur bij kasteelruïnes uit gaat
naar een verantwoorde bouwkundige
consolidatie van een ongewijzigde
ruïne. Een uitzondering daarop wil
de SLK maken als er in de betreffende
gemeenschap een groot draagvlak is
om over te gaan tot een reconstructie
van de ruïne. In Kessel lijkt dat het
geval. Daar is het verlangen naar een
herbouwd kasteel al die naoorlogse
jaren levend gehouden en daardoor
levend gebleven.

Een mooi voorbeeld van wat provinciaal particulier initiatief vermag is het
volgende project: de SLK doet momenteel samen met landschapsarchitectenbureau Taken een onderzoek naar de invloedssfeer van de
kasteeldomeinen op het huidige landschap. Doel is te komen tot een kaart
die daarover informatie verschaft.
Maar nog belangrijker is dat de kennis die de kaart oplevert overheden
en eigenaren stimuleert om de nog
aanwezige elementen in het landschap te behouden en/of verder te
ontwikkelen. Hetzelfde zou moeten
gelden voor de kasteelterreinen zelf.
De laatste restanten opruimen en er
bijvoorbeeld de uitbreiding van een
villapark in projecteren mag nooit een
optie zijn.

Op 4 november verscheen in De Limburger een interview met professor
Arnold Heertje. Hij presenteerde op
een studium generale te Maastricht
aan Limburg een uitweg uit de mondiale kredietcrisis. Een uitweg die
groen en duurzaam dient te zijn, aldus
Heertje. Het interview eindigt met een
zinsnede die zeer van toepassing is op
dit verhaal. “Beter (dan in de bouw
van nog meer nieuwe kantoren) is
het om in renovatie en restauratie te
investeren. Limburg heeft een groot
kapitaal aan monumenten, cultuur
en landschapsschoon. Koester dat,
cultiveer dat en investeer daarin.
Het heeft een waarde, die niet in
geld uit te drukken is”.
(Met dank aan dhr. T. Dorrepaal en
dhr. G. Schmitz van de Bouwloge, dhr. T.
Hendricks van stichting De Keverberg,
dhr. Th. Oberndorff van de Stichting
Limburgse Kastelen en dhr. A. Gijsbers,
lid van het Algemeen bestuur Heemschut en bestuurslid van Heemschut
Gelderland.)
RUIMTELIJK DECEMBER 2009
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TEKST EN FOTO’S HARRIE KNOORS

De Munsterkerk bezit vijftien gebrandschilderde ramen die elk
hun eigen verhaal vertellen. De meeste kan de gewone bezoeker
zelf aanschouwen, zij het op grote afstand. Twee bevinden zich in
de sacristie, een ruimte waar men niet komt als kerkganger. de
andere kunt u altijd bekijken.

DE KUNSTENARES
De maakster van de ramen, Gisèle (Marie Gisèle Madeleine)
van Waterschoot van der Gracht
Gracht, werd geboren in Den
Haag op 11 september 1912 als jongste in een gezin met vier
kinderen. Haar ouders waren Willem Anton Joseph Maria
van Waterschoot van der Gracht en Josefine Rudolfine Maria
Gisèle Ferdinandine Freiin van Hammer Purgstall. Haar vader,
als geoloog verbonden aan de Rijksdienst voor de Opsporing
van Delfstoffen, werkte van 1915 tot 1928 in Oklahoma (Verenigde Staten). Zijn gezin ging mee.
Gisèle studeerde van 1932 tot 1934 aan een kunstacademie in
Parijs, waarna ze terugkeerde naar Nederland. In 1938 werd
zij assistent van de Roermondse glazenier Joep Nicolas. Toen
deze in 1939 uitweek naar de Verenigde Staten zou Gisèle
het atelier overnemen. Dat liep anders: niet zij, maar Max
Weiss zette het atelier voort. In de jaren 1970/1980 voerde
ze restauratiewerk uit aan het vervallen klooster Paros in
Griekenland.
Gisèle van Waterschoot is een veelzijdig kunstenares. Uit haar
handen kwamen schilderijen, beeldhouwwerken, grafiek,
tekeningen, aquarellen, gobelins en glas in lood. Tijdens WO
II nam ze in haar huis ‘Castrum Peregrini’ te Amsterdam,
jonge Duitse joden op en enkele Nederlanders. Ze had een
inspirerende invloed op de artistieke ontwikkeling van deze
jongeren. In 1959 huwde zij met oud-burgemeester d’Ailly
van Amsterdam.

vleugels het lichaam van Maria beschermen. De abdissekroon
boven het hoofd van Maria herinnert aan de oorspronkelijke
functie van deze kerk als kloosterkerk van de Cisterciënzerinnen. Beneden in dit centrale raam zijn de graaf en gravin van
Gelder afgebeeld, die de Munsterkerk opdragen aan Maria.
Daaronder staat het wapen van de stad Roermond.
Paul Haimon schrijft in een artikel over deze afbeelding van
Maria: ““Het kan zeker als een compliment voor deze moderne
kunstenares worden opgevat dat een eenvoudig volksvrouwtje
naar de rector-opdrachtgever der kerk kwam en met het oog
op het hoofdraam, Maria met het koninklijk kind voorstellend,
zei: ‘Dat is een Maria waarbij men begint te baeje’.”
De drie ramen links en rechts van het centrale raam meten
3 m bij 9 cm. Van links naar rechts stellen zij voor:
- H. Lambertus met bisschopsstaf en het zwaard waarmee
hij werd onthoofd; ook de martelaarspalm is te zien.
- H. Hubertus vergezeld van een hert met een kruis
tussen zijn gewei.
- H. Bernardus van Clairvaux, de tweede patroon van
de O.L.Vrouwe Munsterkerk. Zijn attributen zijn de abtsstaf, een bijenkorf als teken van zijn welbespraaktheid en
een wit hondje waarvan zijn moeder droomde toen ze
van hem in verwachting was.
- H. Servatius met in zijn rechterhand de sleutel die nog in
Maastricht bewaard wordt. Zijn staf steekt hij in de tweekoppige groen draak, terwijl de adelaar boven zijn hoofd
hem tegen de zon beschermt tijdens zijn preken.
- H. Gerlachus, vergezeld van het ezeltje waarop hij op pelgrimstocht ging naar Rome en Jeruzalem.
- H. Willibrordus die met zijn staf een bron doet ontspringen.

“Heden heb ik het schilderen van deze zeven glazen voltooid, 14-XII-1953 bij Bogtman in Haarlem.
Gisèle van Waterschoot van der Gracht. Que Dieu nous garde”.
Tekst op een van de ramen in het priesterkoor van de O.L. Vrouwe Munsterkerk.

M������������

�� ���� �� ���������

DE RAMEN IN HET PRIESTERKOOR
Op Kerstmorgen 25 december 1953 konden de kerkgangers
in de Munsterkerk voor het eerst zeven ramen van Gisèle
van Waterschoot van der Gracht bewonderen. De Limburgse
dichter Paul Haimon (1913-1996) schrijft daarover: “Ze heeft
haar atelier aan de Herengracht in Amsterdam; heeft de laatste
jaren in stilte hard gewerkt en toont met deze zeven ramen, dat
ze zeer gerijpt is en een eigen vormgeving heeft gevonden die
boeiend en van betekenis is. Terwijl Joep Nicolas (haar leermeester) de barokkunstenaar is gebleven, heeft zij zich verdiept in
de romaanse en vroeg-middeleeuwse kunstwerken”.
De staande Mariafiguur in het centraal geplaatste raam is
iconografisch geïnspireerd op een van de oudste Mariavoorstellingen. Het Christuskind is in een mandorla gevat. Volgens
Gisèle berust de afbeelding op de Byzantijnse lofzang ‘Hij
heeft uw binnenste omvangrijker gemaakt dan de hemel’. De
mandorla wordt gedragen door twee engelen, die met hun

12

RUIMTELIJK DECEMBER 2009

In een interview met Adrienne Voūte zegt de kunstenares over
deze ramen in de Munsterkerk: “Het belangrijkste voor mij
was om te trachten een harmonie te scheppen tussen architectuur en glazen. Want dit is de eerste taak van de glazenier.
In deze donkere romaanse kerk heb ik gepoogd een fonkeling te bereiken met een beheerst palet en met een strakke
loodvoering een spanning te verwekken die het eigenlijke
karakter is van deze materie.” En over het kleurgebruik zegt
ze: “Voor de achtergrond heb ik een bewogen rood gekozen,
dat van diepe tinten tot roze, rozebruinen en grijzen overgaat.
De aureolen zijn afwisselend smaragdgroen en diepblauw.
Verder is er een chartreusegeel van de engelen, een diepblauw
van Maria’s mantel, olijfgroen en een blauwachtig paars van
een bisschopsmantel en wit.” De kunstenares ziet deze zeven
ramen als één grote compositie.
TWEE RAMEN IN DE SACRISTIE
Al in 1954 werd het door een schenking mogelijk om ook
de sacristie te voorzien van twee kleine gebrandschilderde
ramen van dezelfde kunstenares. Omdat deze ramen voor de
meeste bezoekers van de kerk onbekend zijn, zijn ze bij dit
artikel afgedrukt. Het linkerraam stelt voor de heilige Pastoor van Ars. In zijn hand de rozenkrans en aan zijn voeten
een draak. In het rechterraam is de H. Pius X afgebeeld.
DE RAMEN IN DE STRAALKAPELLEN
In de straalkapellen van de apsis zijn vier ramen te zien met
de symbolen van de vier evangelisten:
- De engel voor Mattheus met de tekst ‘Zij zal een zoon baren
die Gij Jezus moet noemen’.
- De leeuw voor Marcus met de tekst ‘Zie ik zend mijn bode,

De heilige pastor van Ars

de stem van een die roept in de woestijn’.
- De os voor Lucas met de tekst ‘De geest zal u leren wat gij
moet zeggen’.
- De adelaar voor Johannes met de tekst ‘In het begin was
het woord en het woord was bij God’.
In tegenstelling tot de ramen in het priesterkoor en de sacristie zijn deze ramen zeer transparant. Ze zijn geplaatst in
juni 1969.

TWEE RAMEN ACHTER IN DE KERK
Ook deze ramen werden in 1969 geplaatst. Het raam in de
noordwand, bij de icoon van O.L.V. van Altijddurende Bijstand,
stelt Maria voor gezeten tussen de apostelen tijdens het
Pinksterfeest, met als tekst ‘Zij volhardden in het gebed met
Maria’. De kunstenares droeg dit raam op aan haar ouders,
getuige de tekst ‘Ter herinnering aan mijn ouders Willem van
Waterschoot van der Gracht en Josephine Freiin van Hammer
Purgstall’. Het raam in de zuidwand, bij het Christoffelbeeld,
toont een voorstelling van het Hemelse Jerusalem, met als
tekst ‘Behoud, Heer, Uw Heilige Stede’.
De O.L. Vrouwe Munsterkerk is hiermee in het rijke bezit
van 15 glas-in-loodramen van Gisèle van Waterschoot van
der Gracht, een begaafde kunstenares die een deel van haar
leertijd doorbracht in Roermond.

Bronnen
Registrum Memoriale Ecclesiae Beatae Mariae Virginis Monasteriensis (vulgo Munsterkerk) in civitate Ruraemundensi. In:
archief Parochie H. Christoforus Roermond. Inventarisnummer
185-bibliotheek. In dit registrum zijn ook opgenomen de niet
nader aangeduide krantenberichten waaruit is geciteerd.

De H. Pius X
RUIMTELIJK DECEMBER 2009
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BERICHTEN

M

et ingang van
1 januari 2009 is de stichting Ruimte ANBI-erkend.
ANBI is de afkorting van
Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dit impliceert
oonder andere dat donateurs een schenking of
extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost
voor de belasting kunnen
opvoeren.
Wat zijn de fiscale voordelen
voor een ANBI?
* Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfe-
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COMPLEX 307
nissen en schenkingen
die de ANBI ontvangt
voor het algemeen belang.
* Uitkeringen die een
ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld
voor het recht van schenking.
* Als een instelling door
de Belastingdienst is
aangewezen als een ANBI,
kan een donateur giften
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende
regels).

DRIE EEUWEN
KLASSIEK MET
TRIO VERSATILE

Cuypersconcert in teken
van kamermuziek
Op zondag 13 december
vindt er in de Statenzaal
van het stadhuis, Markt
31, een intiem Cuypers
Kamerconcert plaats. Het
programma wordt verzorgd door Trio V
Versatile.
Willem Tonnaer (fluit),
Theo van Hove (klarinet) en
Hélène Dütz (piano en gitaar) spelen kamermuziek
van onder andere Bach,
Schuman en Piazolla.

TRIO VERSATILE
Het ensemble wordt gevormd door drie beroepsmusici met een grote
voorliefde voor kamermuziek. Op het repertoire
staat onder andere muziek
van Bach, Schuman, Poston,
Lewin, Swan, Piazzolla en
andere componisten.
Hélène Dütz volgde de
opleiding als pianist en
gitarist aan het Conservatoire Royale de Liège. Theo
van Hove is als soloklarinettist verbonden aan het
Orchestre Philharmonique
de Liège, waar Willem Tonnaer jarenlang zijn collega
was als piccolosolist.
Aanvang 11.30 uur.
Entree € 7,- (inc. drankje)
Reserveren kan op maandag t/m vrijdag tussen 9 en
17 uur, via telefoonnummer
0475–333496 of e-mail:
museum@roermond.nl
t.a.v. Cuypers kamerconcert. Meer informatie:
www.museum.roermond.nl.

WWW.ROERMONDINDESTEIGERS.NL ‘LUCHTKWALITEIT

D

e website Roermond
in de steigers.nl bestaat
sinds april 2008 en is
actief in het op-sporen en
bekendmaken van grote
bouwprojecten in de stad
Roermond.
De site is opgericht om
inwoners en bezoekers van
Roermond het totale overzicht van ontwikkelingen
in Roermond op slechts één
site te kunnen tonen.
Op ‘dé website van het nieuwe Manhattan aan de Maas’

vindt je alles over bouw,
ontwikkeling, restauratie
en stadsvernieuwing in
Roermond.

Wij vonden in de hoeveelheid huidige en toekomstige
plannen een foto van Hotel
Roermond zoals dat in de
toekomst het Stationsplein
wil domineren en een foto
van de woontoren die op de
plaats van voormalig hotel
de Toerist is gedacht
gedacht. Beide
met gevoel ontworpen!

KONINGINNELAAN
DRASTISCH
VERBETERD’

De metingen naar de luchtkwaliteit, die sinds januari
2008 op de Koninginnelaan
zijn verricht, hebben geleid
tot een prima resultaat.
De meetresultaten tonen
aan dat de luchtkwaliteit
ter plaatse van de Koninginnelaan sterk is verbeterd. Er werden in 2008
geen normen voor NO2
overschreden op de meetlocatie Koninginnelaan.
De blootstelling van de
huidige concentraties NO2
zijn zodanig dat ten aanzien van de gezondheid
van de omwonenden geen
nadelige gevolgen te verwachten zijn. Als te onderzoeken stof is gekozen voor
stikstofdioxine (NO2). De
reden hiervan is dat deze
stof een direct verband
heeft met de uitstoot van
het wegverkeer en goed
(online) te meten is. Bovendien was de verwachting
dat de hoeveelheid verkeer
door de ingebruikname van
de A73 zou veranderen,
wat zichtbaar zou worden
in een verbetering van de
luchtkwaliteit. Deze verwachting wordt bevestigd
door de huidige resultaten.

Aldus de gemeente.
Niet wordt vermeld dat
de metingen in 2009 zijn
voortgezet en dat die anders
kunnen uitpakken voor de
periode van drie maanden
dat de tunnels volledig gesloten waren. Als dìe uitslag
onverhoopt negatief gaat
uitvallen, zegt men natuurlijk dat de tunnels inmiddels
weer zijn opengesteld, de
luchtkwaliteit daardoor zal
verbeteren en de bewoners
weer gerust kunnen gaan
slapen.

EN MEER...

Gevelbelettering. Altijd
interessant. Zeker als het
al lang geleden is aangebracht. Fijn laten zitten,
niet alles hoeft te worden
weggepoetst. Stuur ons
eens een voorbeeld dat wij
nog niet kennen.

KOP HATENBOER

Artikel 1.3.1. Bro
Het college van B&W geeft
overeenkomstig artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening te kennen
dat een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor:
“de ontwikkeling van recreatiewoningen op de locatie
Kop Hatenboer.
Er wordt omtrent dit
voornemen geen inspraak
toegepast en er liggen op
dit moment geen stukken ter inzage. Bovendien
wordt geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid
gesteld om advies uit te
brengen. In een later stadium wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes
weken ter inzage gelegd en
krijgt een ieder de mogelijkheid om een zienswijze
in te dienen. De kennisgeving van het ontwerp zal
vooraf worden gepubliceerd op de Roermondpagina, op www.roermond.nl
en in de Staatscourant.”
Dit is inspraak nieuwe
stijl. Wil je als gemeente
inspraak ontlopen, maak er
dan een bestemmingsplan
van, dan is geen hond meer
geinteresseerd.
RUIMTELIJK DECEMBER 2009
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Wat dreigt in het Roermondse te
verdwijnen, hoe staat het met
nieuwe projecten en wat doen
‘die lui van Ruimte’ daaraan?

foto landmark

op de ® ooll

Zie ook: www.stichtingruimteroermond.nl

LANDMARK/RECLAMEMAST MERUM
In het vorige nummer van Ruimtelijk
hebben wij gemeld dat wij over deze mast
een zienswijze hebben ingediend bij de
gemeente. Kort samengevat: wij vinden
deze mast overbodig aangezien op de
plaats waar de mast gepland stond het
nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank
Roermond-Echt U.A. zal komen. Een tweede
oriëntatiepunt op deze plaats langs de
A73 lijkt ons wat veel van het “goede“.
Bovendien is de bouw van de mast (en van
het hoofdkantoor!) in strijd met hetgeen
in de zgn. SER-ladder is vastgelegd. Die
schrijft voor dat nieuwe bedrijventerreinen
alleen ontwikkeld mogen worden als er
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werkelijk geen andere mogelijkheden zijn
om bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. Wij
zien niet in waarom bijv. het leegstaande
gebouw van het Kadaster aan de Bredeweg
niet om te bouwen is tot kantoor voor de
Rabo-organisatie.
Inmiddels heeft de gemeente Roermond
haar standpunt bepaald naar aanleiding
van de ingediende zienswijzen. De andere
indieners waren de heer Paul Diederen (lid
van de Provinciale Staten) en de Stichting
Milieufederatie Limburg. Alle, maar dan ook
alle, argumenten van alle drie de indieners
worden echter van tafel geveegd door
Gelre B.V., een dochteronderneming van
de Rabobank Roermond- Echt U.A. die
de mast gaat exploiteren. En wij maar
denken dat door de �inanciële crises
banken weer aandacht hebben voor hun
klanten! De gemeente Roermond heeft
besloten om voor de realisatie van de mast
een verklaring van geen bezwaar aan te
vragen bij Gedeputeerde Staten van de
provincie Limburg. Onze inschatting is dat
die verklaring er komt.

NOG MEER RECLAME!
Zowel vanuit de gemeenteraad van Roermond (via de Stadspartij) als vanuit de
Provinciale Staten (via Paul Diederen) is
bezwaar gemaakt tegen de landmark/
reclamemast die inmiddels nabij het Retail
Center staat. De mast voldoet niet aan de
afmetingen die in de Nota Landmarks zijn
vastgelegd en ook de beeldkrant is helemaal
in strijd met die Nota. Ook wij hebben
destijds een zienswijze ingediend over deze
mast maar onze bezwaren vonden toen
geen gehoor.
Het kardinale punt in de hele discussie
lijkt ons dat de bevoegdheid om dergelijke
masten te plaatsen is overgegaan van de
provincie naar de gemeente. Destijds is
echter wel vastgelegd dat de gevolgen van
het verschuiven van deze bevoegdheid,
zouden worden geëvalueerd. Dat is echter
tot op heden niet gebeurd. In onze ogen is
het daarvoor echter wel de hoogste tijd!
De provincie heeft intussen haar verantwoordelijkheid opgepakt en is handhavend
opgetreden tegen de illegale reclame langs
de N 280. Die is onlangs verwijderd op
kosten van degene die de reclame had
laten plaatsen. Te gek voor woorden dat
ondernemers niet schromen om verwijzingen naar hun zaak aan te laten brengen

op ANWB-wegwijzers! Maar blijkbaar is
er in Roermond een regel die stelt dat naar
mate een ondernemer meer zaken heeft of
een zaak met een groot winkeloppervlak er
andere (lees: geen) regels gelden.
BRUG KLEIN HELLEGAT:
EIND GOED, AL GOED?
Het College van de gemeente Roermond
heeft lang beweerd een overeenkomst te
hebben gesloten met Ecowatt (is Nuon)
waarin is vastgelegd dat het bruggetje over
het Klein Hellegat moet worden gesloopt
zodra Nuon de ECI-centrale zou hebben
gerestaureerd. Dit omdat het bruggetje
opstuwend zou werken en daarmee de
capaciteit van de centrale negatief zou
beïnvloeden. Bij de rechtszaken die we
samen met de Stichting Roerdelta Open
hebben gevoerd over deze zaak heeft de
gemeente een dergelijke overeenkomst
echter nooit kunnen tonen.
Inmiddels hebben zowel Delft Hydraulics
als de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, aan de hand van theoretische modellen onderzocht of het bruggetje een opstuwend effect heeft. In beide gevallen
bleek dat effect verwaarloosbaar klein.
Maar de gemeente Roermond was nog
steeds niet overtuigd, en liet een derde
instantie, Deltares, ter plaatse opnieuw meingen verrichten. Ook die metingen hebben géén noemenswaardige opstuwing
aangetoond. Het College heeft daarom
besloten uitvoering te geven aan het vonnis
van de Rechtbank van 18 februari 2009.
In dat vonnis draagt de Rechtbank de
gemeente op om een nieuw besluit te nemen
aangaande het NIET aanwijzen van het
bruggetje tot gemeentelijk monument. Het
College heeft de bezwaren van de Stichting
Roerdelta~Open en de Stichting Ruimte
alsnog gegrond verklaard. Inmiddels is de
procedure opgestart die moet leiden tot
de aanwijzing als gemeentelijk monument.
Goed nieuws dus!
Op ons verzoek heeft de gemeente borden
geplaatst die aangeven dat alleen voertuigen
met een lagere maximale asdruk dan twee
ton over het bruggetje mogen. Nu maar
hopen dat alle vrachtautochauffeurs die
binnenkort goederen gaan af- en aanvoeren
voor de restauratie van het ECI-complex
zich aan dat bord houden! Pas dan is het
bruggetje echt uit de gevarenzone! ®

