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Activiteit:  Korte excursie Een schat aan scherven - 

 Glasschilderkunst in Roermond tot 1600  

 
Wanneer: vrijdag 27 december 2019, 14.00 – 16.30 uur  

Locatie: Historiehuis, Neerstraat 11, Roermond 

 

 

 

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst   

         

 

Dames en heren, 

 

In navolging van de gewoonte om elk jaar vlak na Kerstmis een korte excursie te 

organiseren, nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de excursie van vrijdag 

27 december aanstaande. Wij worden die dag om twee uur verwacht in het 

Historiehuis in Roermond, Neerstraat 11. Op dit moment is er een expositie over 

glaskunst. Dit thema sluit aan op onze wintercursus. 

 

In 2009 werd in Roermond de grootste archeologische glasvondst ooit in de Benelux 

gedaan: een voorraad sloopglas met volop schitterende gebrandschilderde 

fragmenten uit de 15de en 16de eeuw. De interessantste fragmenten zijn 

gerestaureerd en nu voor iedereen te zien. De stukken uit de vondst zijn aangevuld 

met verwante ruitjes uit privécollecties. 

 

Onderzoek aan de grotere fragmenten bracht verschillende kunsthistorische sensaties 

aan het licht. Zo werd duidelijk dat bepaalde langwerpig-florale versieringsmotieven 

typisch zijn voor de Rijn-Maasregio. Bij boordglaasjes vallen de talrijke Moors 

aandoende versieringen op, die zelfs alleen uit Roermond bekend zijn. 

 



De Roermondse vondst werpt ook meer licht op het gebruik van de elite om 

gebrandschilderde medaillons te schenken aan bekenden en aan instellingen zoals 

kloosters. De schenkers lieten zichzelf op deze ruitjes vereeuwigen. Veel van hun 

namen zijn teruggevonden in de Roermondse archieven. Daarnaast zijn er veel 

medaillons met Bijbelse en allegorische voorstellingen. 

Door onderzoek zijn ook verschillende afbeeldingen achterhaald die als voorbeeld 

hebben gediend voor Roermondse ruitjes. 

 

Bij ‘Een schat aan scherven - Glasschilderkunst in Roermond tot 1600’ en bij de 

gelijktijdige expositie ‘Atelier Frans Nicolas’ in het Cuypershuis is een rijk 

geïllustreerd boek met achtergrondinformatie verschenen: Roermond 

Glazeniersstad. 

 

Om twee uur worden wij verwacht voor een rondleiding van ongeveer anderhalf uur. 

Aansluitend is er koffie/thee met een versnapering voor u gereserveerd in brasserie 

Het Literatuurtje (in het Historiehuis). 

 

Omdat we een rondleiding krijgen, zullen er gidsen worden gereserveerd. Hierdoor 

kunnen er maximaal 30 deelnemers (2 x 15) worden toegelaten. Geeft u zich daarom 

zo snel als mogelijk op bij de secretaris (telefonisch via 077-3984140 of via e-mail 

secretariaat@lgogterhorst.nl). De kosten bedragen 7,50 euro per persoon (entree, 

rondleiding en koffie/thee met gebak). Betaling graag ter plaatse aan de secretaris. 

U komt op eigen gelegenheid naar Roermond. De dichtstbijzijnde parkeergarage is 

Q-park Roercenter. 

 

Mocht u deel willen nemen aan deze excursie èn aan de wintercursus 2020 over 

Glaskunst, dan kunt u de deelnamekosten combineren: u krijgt dan een reductie van 

€ 2,50 per persoon over het totaalbedrag. Leden betalen dan voor excursie èn 

wintercursus € 35,00; niet-leden betalen € 45,00. 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed begin van 2020! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. M.P.G.M. van den Munckhof     dhr. J. Vissers 

voorzitter        secretaris kring Ter Horst 

 

mailto:secretariaat@lgogterhorst.nl

