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Wanneer ik dit voorwoord voor de eerste 
nieuwsbrief nieuwe stijl schrijf, mag ik 
inmiddels alweer ruim een half jaar leiding 
geven aan Monumentenwacht Limburg. 
Deze nieuwsbrief is anders van opzet dan 
voorgaande uitgaven. We belichten niet 
langer één bouwtechnisch onderwerp per 
keer, maar presenteren een breder palet met 
actuele monumententhema’s, met nieuws 
uit onze eigen organisatie, uit onze mooie 
provincie Limburg en vooral met zaken die 
u direct aangaan: wat houdt ú als lid van 
Monumentenwacht bezig en wat speelt er 
rond uw monument?

Toen, begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw, de monumenten-pleitbezorgers van 
het eerste uur het idee van een Monumen-
tenwacht ontwikkelden, hadden ze een 
organisatie voor ogen die de eigenaar van 
een monument adviseert en ondersteunt 
bij het behoud van zijn kostbare bezit; een 
organisatie die deskundig, betrouwbaar en 
onafhankelijk moest zijn.

Wat goed is voor monumenten, is ook goed 
voor monumenteigenaren. Dat was de kern 
van de gedachtegang van de oprichters. 
En de drie woorden hierboven typeren nog 
steeds onze doelstelling en onze werkwijze, 
en zullen dat blijven doen. Ik hoef u niet te 
vertellen hoe moeilijk het in deze tijd is om 
een deskundige bouwkundige te pakken 
te krijgen. En vertrouwen is van wezenlijk 
belang: onze wachters komen vaak al jaren 
bij monumenteigenaren over de vloer; er 
ontstaat zo een duurzame band, die stevig 

geankerd is in de onafhankelijkheid van 
de Monumentenwacht. Bij ons zit er niets 
achter: wij hebben geen commercieel belang 
bij opdrachten die voortvloeien uit onze 
inspecties en adviezen.

Sinds corona begin maart op de deur klopte, 
gaan mijn zorgen vooral uit naar u en naar 
onze medewerkers, onze monumentwach-
ters. U kent ze bij naam, en zij kennen u. 
Maar op bezoek gaan, ook op een inspectie-
bezoek, doen we helaas minder onbevangen 
dan voorheen. Maar we komen nog steeds. 
Zeker! Wel nemen we strikte voorzorgs-
maatregelen in acht: we blijven op afstand 
en nemen de hygiëne zeer serieus. Corona 
dwingt tot extra oplettendheid en zorgvul-
digheid, maar ons werk gaat door.

Ook de subsidieregelingen, aanvragen en 
termijnen gaan gewoon door. Tot 1 april 
konden Sim-aanvragen ingediend wor-
den en 31 april eindigde de termijn voor 
de nieuwe woonhuisregeling. We hielpen 
veel eigenaren op weg naar een financiële 
tegemoetkoming voor het onderhoudswerk 
aan hun monument. Maar we kunnen meer 
voor u doen. Een bouwtechnische opname 
uitvoeren en een rapport daarvan maken: 
dat is de basis die wij leggen. Voor u begint 
het dan pas. Onderhoudsplannen moeten 
worden omgezet in restauratiewerk: werk-
zaamheden die bekostigd moeten worden. 
Weet dan dat u ook voor financieringsadvies 
bij ons terecht kunt.
Niet lang na mijn aantreden bij Monu-
mentenwacht stelde iemand me de vraag: 

‘Waarom is het eigenlijk nodig dat er een or-
ganisatie als Monumentenwacht bestaat?’ 
Bij het begin van een nieuwe start met een 
nieuw bedrijfsmodel en een nieuwe bedrijfs-
voering, is het goed om je die vraag opnieuw 
te stellen. Monumenten vertegenwoordigen 
niet enkel een geldelijke waarde, maar zijn 
cultureel erfgoed waarover gewaakt moet 
worden. En goed waken is meestal niet ver-
enigbaar met commercieel belang. Wanneer 
onze wachters bij u langskomen vertellen 
zij u wat er minimaal aan onderhoud moet 
gebeuren. Hun advies is gebaseerd op de 
behoefte van uw monument: deskundig én 
onafhankelijk. Wat u vervolgens doet met 
dat advies is aan u: u bent en blijft ver-
antwoordelijk voor uw eigendom. Maar u 
kunt ervan op aan dat onze aanbevelingen 
voor bouwkundige ingrepen altijd sober en 
doelmatig zijn; wij zullen niet snel adviseren 
om een constructie, dak of gevel geheel te 
vernieuwen. Marktpartijen, die belang heb-
ben bij meer verregaande ingrepen, hebben 
daar nogal eens een andere kijk op. En dat is 
natuurlijk - en letterlijk - niet voor niets!

U als monumenteigenaar bent het beste 
geholpen met een deskundig bouwadvies 
van een ongebonden organisatie zonder 
winstoogmerkt. Wij leggen graag onze des-
kundigheid, betrouwbaarheid en onafhan-
kelijkheid aan de basis van uw inspanningen 
en werkzaamheden aan uw monument.

Drs. Armand Opreij
Directeur Monumentenwacht Limburg

deskundig  betrouwbaar  onafhankelijk
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Afgelopen maanden hebben we weer veel 
monumenteigenaren begeleid bij het aan-
vragen van een onderhoudssubsidie, ook 
wel SIM genoemd. Ieder jaar kunt u tussen 
1 feb en 31 maart een subsidieaanvraag 
indienen voor de kosten van werkzaamhe-
den die nodig zijn voor de instandhouding 
van uw monument. De uitgaven voor het 
onderhoud van uw monument kunnen door 
deze subsidie een stuk dragelijker worden. 
Komend jaar wordt maximaal 60% van de 
kosten die voor subsidie in aanmerking 
komen vergoed. 

Voor een SIM- aanvraag moet u op de vol-
gende punten letten
1. Het verplichte inspectierapport mag 

niet ouder zijn dan twee jaar, gerekend 

vanaf het moment van de subsidieaan-
vraag 

2. Het betreffende rapport moet voorzien 
zijn van een fotoreportage; de foto’s 
moeten aan bepaalde technische spe-
cificaties voldoen, moeten zijn genum-
merd en voorzien zijn van een datum

3. U moet een meerjaren-onderhoudsbe-
groting indienen

Omdat Monumentenwacht al heel wat jaren 
ervaring heeft, weten we precies welke kos-
ten subsidiabel zijn en meegenomen mogen 
worden in de aanvraag. Vorig jaar is dan 
ook 100% van de door Monumentenwacht 
begeleide aanvragen door de Rijksdienst 
gehonoreerd.

Helaas blijkt ieder jaar opnieuw dat monu-
menteigenaren ons in een te laat stadium 
om begeleiding bij hun subsidieaanvraag 
verzoeken. Hierdoor kunnen we minder 
aanvragers bedienen dan we graag zouden 
willen. 

De eigenlijke subsidieaanvraag kan welis-
waar uitsluitend in de maanden februari en 
maart bij de Rijksdienst worden ingediend, 
maar het voorwerk en het in orde maken van 
de benodigde documentatie kan al wel vóór 
1 februari geschieden. 
Klop daarom tijdig bij ons aan!

Dus mocht u ongelukkigerwijs te laat zijn 
voor de aanvraag van 2020, meld u zich dan 
nu al bij ons voor begeleiding van uw 
subsidieaanvraag 2021.  

subsidieregeling instandhouding monumenten (sim)

Rond 1800 was Matthias Soiron (1748-1834) 
in Maastricht en omgeving een veelge-
vraagd (tuin)architect, decorateur en 
meubelontwerper. Samen met de eveneens 
in Maastricht woonachtige Zwitsers-Itali-
aanse stucwerker Petrus Nicolaas Gagini, de 
Akense bouwmeester Jakob Couven en de 
Luikse architecten Ghislain-Joseph Henry en 
Joseph Duckers behoorde hij tot de belang-
rijkste vertegenwoordigers van de barok en 
het neo-classicisme in het prinsbisdom Luik 
en binnen de stedendriehoek Luik-Aken-
Maastricht. Soiron liet zich inspireren door 
de vormentaal van de destijds populaire 
Lodewijk XVI-stijl en de ontwerpen van 

graveur en architect Jean François de Neuf-
forge.
Het Matthias Soiron Fonds, waarin de Pro-
vincie Limburg en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Limburg samenwerken, beoogt 
de aandacht voor waardevolle interieurs te 
bevorderen, de achteruitgang ervan te voor-
komen en herstel ervan aan te moedigen. De 
activiteiten van het Fonds sluiten aan bij het 
project Kasteelinterieurs van Monumenten-
wacht.
Bijdragen uit het Fonds kunnen worden in-
gezet voor restauratie van cultuurhistorisch 
waardevolle interieurs of van objecten die 
duurzaam bij een van rijkswege of gemeen-

telijk erkend monument in de provincie 
Limburg horen; u kunt denken aan zaken 
als schouwen, lambriseringen, historisch 
parket, plafond- of muurschilderingen, imi-
tatieschilderwerk en verguldwerk.
Om voor een bijdrage uit het Fonds in 
aanmerking te komen dient men vast te 
leggen dat de gerestaureerde objecten in de 
toekomst niet vervreemd zullen worden uit 
het historisch ensemble.
Het restauratieplan moet vaktechnisch en 
inhoudelijk voldoende onderbouwd zijn.
De aanvrager dient lid te zijn van de Monu-
mentenwacht.
Alleen stichtingen en verenigingen die 
behoud en beheer als doelstelling hebben, 
kunnen voor een bijdrage in aanmerking 
komen. 
We verzoeken u, alvorens u een aanvraag 
indient, een email te sturen naar limburg@
cultuurfonds.nl waarin u dit voornemen 
aankondigt. Dit gaarne o.v.v. Matthias 
Soiron Fonds.  Er wordt dan zo spoedig 
mogelijk contact met u opgenomen. 
Dien de aanvraag ruim vóór de start van uw 
project in.

Inzendtermijnen Matthias Soiron Fonds:

Vergaderdata 2020 Uiterste inleverdata 2020
27 maart 31 januari
12 juni                            17 april
9 oktober                     14 augustus
10 december               15 oktober
 

matthias soiron fonds voor monumentale interieurs

schade aan een monumentale deur met houtsnijwerk
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Veel oude, historisch waardevolle boerde-
rijen passen niet meer bij een moderne agra-
rische bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat 
deze gebouwen, die veelal de identiteit van 
een landschap belichamen, ten prooi vallen 
aan leegstand en verloedering is er vanaf 12 
maart 2020 een speciale subsidieregeling 
voor particuliere eigenaren van agrarisch 
erfgoed. Het doel van dit zogenoemde Boer-
derijenfonds – een initiatief van de Stich-
ting Agrarisch Erfgoed Nederland - is het 
behoud van historische boerderijen door het 
stimuleren van initiatieven tot herbestem-
ming. Het fonds wil uitdrukkelijk ook een 
bijdrage leveren aan de blijvende leefbaar-
heid van het platteland. Bij herbestemming 
moet men daarom denken aan zaken met 
een meerwaarde voor de leefomgeving: 
zorgboerderijen, recreatieve bestemmingen, 
vergaderlocaties enz.  

De regeling is uitsluitend bedoeld voor de in-
richting van nieuwe gebruiksfuncties; plan-
nen voor restauratie of verduurzaming van 
een boerderij die alleen voor eigen bewoning 
dient, komen niet in aanmerking voor een 
bijdrage uit het fonds. In te dienen projecten 
moeten een begroting hebben van minimaal 
200.000 euro. De tegemoetkoming bedraagt 
maximaal 25 % van de ingediende begroting, 
tot een maximumbedrag van 250.000 euro. 
De subsidie kan worden aangevraagd door 
particuliere eigenaren van agrarische rijks-, 
provinciale of gemeentelijke monumenten, 
maar ook door eigenaren van beeldbepa-
lende of als karakteristiek aangewezen 
boerderijen.

De aanvragen voor de eerste termijn kunnen 
vanaf nu tot en met 1 mei 2020 worden inge-
diend bij het Boerderijenfonds. De tweede 
en derde termijnen sluiten op 1 september 
2020 respectievelijk 15 januari 2021.

Voor verdere informatie kunt u terecht 
op de website van het Boerderijenfonds: 
www.boerderijenfonds.nl. En natuurlijk is 
Monumentenwacht Limburg uw vertrouwde 
partner bij het indienen van subsidieaan-
vragen en het maken of beoordelen van 
kostenramingen en begrotingen. 

boerderijenfonds: 
subsidieregeling 
herbestemming 
agrarisch erfgoed

Met ingang van dit jaar is voor particu-
liere eigenaren van rijksmonumenten met 
een woonfunctie een nieuwe regeling van 
kracht geworden. Voorgaande jaren heeft 
u waarschijnlijk gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid tot fiscale aftrek van de kosten 
voor onderhoud en/of restauratie van uw 
monument. Deze fiscale regeling is echter 
komen te vervallen. Daarvoor in de plaats 
kunt u nu een beroep doen op de regeling 
‘Subsidie voor woonhuismonumenten’.

Tussen 1 maart en 30 april kunt u voortaan 
subsidie aanvragen voor de over het voor-
gaande jaar voor uw monument gemaakte 
instandhoudingskosten. Welke kosten 
precies voor subsidie in aanmerking komen 
is beschreven in de ‘Leidraad subsidiabele 
instandhoudingskosten’ (www.cultureel-
erfgoed.nl). Van deze kosten krijgt u 38% 
vergoed.
De aanvraag voor deze ‘Subsidie voor woon-
huismonumenten’ loopt via het digitale 
portaal van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Uiteraard kunnen wij u een hel-
pende hand bieden bij deze aanvraag.

Een belangrijke bepaling in de betreffende 
subsidieregeling is dat er een inspectierap-
port overlegd moet worden indien de totale 
instandhoudingskosten hoger zijn dan 
€70.000. Dit inspectierapport dient voor-
afgaand aan de werkzaamheden te worden 
opgesteld. Het is overigens in alle gevallen 
verstandig om duidelijke foto’s te maken, 
zowel van de toestand vóór aanvang van de 
werkzaamheden als na voltooiing daarvan, 
zodat u in geval van controle deze kunt 
overleggen.

In bepaalde gevallen kan een eigenaar 
aanspraak maken op de ‘Subsidieregeling 

instandhouding monumenten’ (Sim). U kunt 
echter nooit tegelijkertijd van beide subsi-
dieregelingen gebruikmaken.  

Bij de keuze van de voor u meest geëigende 
subsidieregeling adviseren wij u graag. 

Heeft u nadere vragen of wilt u graag hulp 
bij het aanvragen van een van beide subsi-
dies, neem dan gerust contact met ons op. 
Dit kan via: 
info@monumentenwachtlimburg.nl.

instandhoudssubsidie voor 
woonhuis-rijksmonumenten
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Het echtpaar Oosterlee-de Haas bewoont 
een prachtige, monumentale buitenplaats 
in het gehucht Gasthuis op het plateau van 
Margraten. Ik bezoek hen op een zonnige 
dag in het voorjaar omdat zij graag iets 
willen vertellen over hun ervaringen met 
Monumentenwacht Limburg. Vanuit Cadier 
en Keer ga ik op weg naar Gasthuis. Te voet: 
een geëigende manier om iets moois uit het 
verleden te benaderen. De smalle weg loopt 
via een hellingbos naar een driesprong; daar 
begint plotseling het open plateau. Al vanuit 
de verre verte zie ik de buitenplaats uitno-
digend liggen, midden in een wijds land-
schap gevormd door eeuwen van menselijke 
activiteiten en aspiraties. Maar gevormd 
ook door de recente geschiedenis: aan de 
westkant van de weg ligt ten gevolge van 
de mergelwinning een duizelingwekkend 
diepe groeve, die op haar beurt ook weer 
een karakteristiek deel is geworden van het 
cultuurlandschap.
De buitenplaats op Gasthuis nummer 55 was 
ooit een boerenhof. In de eerste helft van de 

18e eeuw wordt deze boerenbedoening aan-
gekocht door Andries, een telg uit de familie 
Hesselt van Dinter, een vooraanstaande 
protestantse, Staatse familie in het destijds 
tweeherige Maastricht. Na de dood van 
Andries begint zijn weduwe vanaf 1740 aan 
een upgrade van de boerenwoning. De bouw 
wordt in 1754 door zoon Charles voltooid; er 
verrijst een herenhuis dat zou gaan dienen 
als buitenverblijf voor de familie. Van dit 
buiten, dat heel geschikt gelegen was aan 
de oude weg tussen Maastricht en Aken, 
hebben de Hesselt van Dinters meer dan 
een eeuw lang genoten. Pas in 1862 werd het 
huis verkocht en in 1870 werd het verworven 
door Leopold Neys, een vertegenwoordiger 
van de katholieke Maastrichtse elite die van 
oudsher op Luik georiënteerd was. Ook deze 
familie had het huis meer dan een eeuw in 
bezit.
 
Tot zover de oudere historie. In 1999 koopt 
het echtpaar Oosterlee-de Haas de buiten-
plaats.  

gasthuis 55

links zicht op de schouw in de salon, rechts van de zaal



‘Waarom?’, vraag ik hun. ‘Simpelweg omdat 
we verliefd geworden waren op het huis, op 
de geschiedenis ervan en de plek waar het 
staat’, is hun antwoord. En er is heel wat om 
verliefd op te worden. Om te beginnen is er 
de tuin, een tuin met trotse, oude bomen, 
waarin de contouren van een formeel voor-
ste gedeelte en een meer informele land-
schapstuin achterin nog herkenbaar zijn. 
Een uit 1750 daterende muur schermt de tuin 
af van de straat, maar hij is laag genoeg om 
het schitterende uitzicht vanaf het terras, 
waar Louise Oosterlee mij ontvangt, niet 
te storen. En dan de gebouwen: aan de ene 
kant is er de allure van het statige herenhuis 
met z’n representatieve westgevel, z’n gro-
te, lichte Zaal en het speels-classicistische 
theehuis, en anderzijds de meer landelijke 
eenvoud van de binnenplaats, het koetshuis 
en de bedrijfsgebouwen.
 
Gasthuis 55 is natuurlijk een huis waarin 
gewoon nu geleefd wordt (en waarin B&B-
gasten worden ontvangen), maar het is ook 
een huis van toen, met een geschiedenis die 
serieus genomen moet worden. En dat doet 
het echtpaar Oosterlee. Het is mooi om te 
zien en te horen hoe toegewijd zij zijn aan 
het fysieke behoud van hun buitenplaats, 
maar evenzeer aan het behoud van het im-
materiële verhaal dat bij het huis hoort en 
dat in de stenen ligt besloten. Die toewijding 
brengt natuurlijk werk met zich mee. Maar 
zij genieten van hun ‘huiswerk’. Toegegeven, 
het is wel vaak hard werken: eens bikten ze, 
zij aan zij op de steiger, bij temperaturen on-
der nul, een veldbrandstenen muur schoon. 
Maar een opoffering, zeggen zij nadruk-
kelijk, is het werken aan de instandhouding 
van het huis nooit geweest.   
 
Toen de Oosterlee’s 20 jaar geleden de 
buitenplaats betrokken, bleek dat het huis 
heel wat aandacht nodig had. Er moest veel 

hersteld en gerestaureerd worden. Het is 
dan niet altijd eenvoudig om het overzicht 
te houden te midden van alle mankementen 
en tekortkomingen die aangepakt moe-
ten worden. Wat heeft prioriteit, wat kan 
nog even wachten? Nu zijn de Oosterlee’s 
rustige en ontspannen mensen die zich niet 
gauw van hun stuk laten brengen, maar bij 
dit omvangrijke project konden ze wel hulp 
gebruiken. Die hulp kwam in de vorm van 
de betrokkenheid van Monumentenwacht 
Limburg. En over die betrokkenheid is 
Louise Oosterlee zeer lovend. ‘In Monu-
mentenwacht hebben we een ideale partner 
gevonden voor de restauratie van ons huis.’ 
Een enorme steun was, om te beginnen, dat 
Monumentenwacht ‘rust in de tent bracht’ 
door de benodigde werkzaamheden syste-
matisch in kaart te brengen en haalbare zes-
jarenplanningen aan te reiken. First things 
first. Het belangrijkste eerst. Dat bracht de 
verlangde rust. En om een goede planning 
te kunnen maken is brede én specifieke 
deskundigheid nodig. Die kwaliteit vond en 
vindt het echtpaar bij Monumentenwacht, 
en in het bijzonder in de persoon van bouw-
kundige Thieu Tubée. Louise Oosterlee prijst 
hem zonder enige reserve: ‘een vakman 
met grote en brede kennis van technieken 
en materialen; vanaf het begin heeft hij ons 
bij iedere stap begeleid, hij heeft toezicht 
gehouden op de werkzaamheden, het re-
sultaat ervan geïnspecteerd en hij heeft ons 
voor veel fouten behoed. Steeds opnieuw 
kwam hij met praktische tips en suggesties.’  
 
Al even enthousiast is het echtpaar over de 
samenwerking met Alwin van Hees, die zich 
ontfermde over het interieur van het huis 
en over de bijzonderheden van de tuin. Met 
grote inzet en aandacht voor detail heeft 
deze Monumentenwachtmedewerker on-
derzoek gedaan naar de geschiedenis van de 
inwendige bouwonderdelen: de vloeren, de 

hal met trap



die Monumentenwacht Limburg jaarlijks 
organiseert en waar monumenteigenaren 
op een ontspannen en aangename manier 
kennismaken met elkaar en met aspecten 
van en ontwikkelingen op het terrein van 
restauratie.  
 
Op dit moment worden op de buitenplaats 
van Gasthuis 55 werkzaamheden uitgevoerd 
aan de oostgevel, aan de courzijde: mer-
gelblokken zijn vervangen, nieuwe luiken 
worden aangebracht. Ook wordt er gewerkt 
aan het opmerkelijke theepaviljoen aan de 
westgevel. Alles volgens de principes van 
geleidelijkheid en first things first: het dak 
en de waterafvoer zijn in orde gemaakt en 
een paar nieuwe ornamentele vazen hebben 
hun plaats boven de kroonlijst gekregen. Nu 
worden de pigmentresten in de toegangs-
boog onderzocht om te zijner tijd de kleuren 
in ere te herstellen. En dan zijn er nog de 
kapel en de bedrijfsgebouwen op de cour 
die zorg kunnen gebruiken, en natuurlijk de 
tuin en …
 
Er is al heel veel gedaan en veel behouden. 
Maar het werk gaat door. Toch heeft de 
familie Oosterlee dit nooit als een last erva-
ren; het huis en het werk dat eraan vastzit 
zijn één, een vanzelfsprekend onderdeel 
van hun manier van leven, een taak die 
inspireert. En Monumentenwacht verlicht 
die taak aanzienlijk: door planning, door 
begeleiding bij de uitvoering van de werk-
zaamheden, door het aandragen van kunde 
en kennis én - ook zeer zeker een belangrijk 
aspect, benadrukt Louise Oosterlee - door 
de verzorging van subsidie-aanvragen.
 
Maar het inschakelen van Monumenten-
wacht levert meer op dan alleen praktische 
en materiële steun. Monumentenwacht is er 
niet alleen voor het monument, maar zeker 
ook voor de monumenteigenaar. Het pro-
duct van haar bemoeienis is, naast behoud, 
ook de gemoedsrust van de bewoners en de 
vreugde die zij aan hun huis beleven. Het 
echtpaar Oosterlee en hun buitenplaats zijn 
daar sprekende voorbeelden van.
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plafonds, de trap, de haarden, de houtsoor-
ten. En natuurlijk heeft hij navenant advies 
gegeven over kleuren en verfsystemen, maar 
ook, bijvoorbeeld, over de behandeling van 
de plavuizen. ‘Zeker niet dweilen!’ was zijn 
dringende raad, zo vertelt Louise Oosterlee, 
‘want dan sijpelt het water door de poreuze 
voegen en gaan de plavuizen los liggen’.   
 Zeer ingenomen zijn de eigenaren ook met 
de bemoeienis van Monumentenwacht met 
de tuin, waaraan vermoedelijk een ontwerp 
van rond 1800 ten grondslag ligt. Alwin van 
Hees is met bevlogenheid in de geschiede-

nis van de tuin gedoken. ‘De heer Van Hees 
heeft zelfs luchtfoto’s opgevraagd om de 
oorspronkelijk padenloop in de tuin te 
reconstrueren. En hij is te rade gegaan bij 
kunsthistoricus en follie-expert Wim Meu-
lenkamp, onder meer naar aanleiding van de 
aanwezigheid, in het achterste gedeelte van 
de tuin, van een unieke grot met symbolen 
die een verband met de vrijmetselarij sug-
gereren.’  Deze grot roept boeiende vragen 
op: over het mogelijke lidmaatschap van de 
bewoners Hesselt van Dinter van een Maas-
trichtse loge, over een eventuele rol van de 
grot als geheime veldloge in de Franse tijd, 
over de ontwerper van de tuin en over moge-
lijk nog andere maçonnieke symbolen in het 
tuinontwerp. Samen met de expert hebben 
de Oosterlee’s zich met grote belangstelling 
gebogen over de schitterend geïllustreerde 
tuinontwerpcatalogus van Gijsbert van der 
Laan, het Magazijn van tuin-sieraden. ‘Je 
komt dingen te weten waar je anders geen 
weet van gehad zou hebben; dit voedt de 
band met je huis.’ Medewerkers van Monu-
mentenwacht en eigenaren van monumen-
ten bestuiven zo, met hun enthousiasme 
en kennis, elkaar wederzijds. Dat bestuiven 
gebeurt ook op ‘lotgenotenbijeenkomsten’ 

de grot in de tuin met links en rechts in de mergelblokken aangebrachte tekens en symbolen

aanzicht westgevel vanuit de tuin

de salon


