
 

 

 

 

 

 

Kring Gelders Overkwartier 

van Roermond  

Bestuur: Hein van der Bruggen, 

Wim Hendriks, Rob Dückers, 

Vincent Freriks, René Vroomen 

E. info@lgog-roermond.nl 

 

 

 

 

Activiteit:  Lezing door Peter te Poel over  

 Mythe en meester 
 Een poging tot analyse van het Elsloo-fenomeen 

Wanneer: dinsdag 7 februari 2023 om 19.30 uur 

Locatie: De Oranjerie, Kloosterwandplein, Roermond 

 

Roermond, januari 2023 

 

Geachte leden van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond en donateurs van de Stichting 

Rura,  

 

U wordt uitgenodigd voor de eerste door onze Kring in het jaar 2023 te organiseren lezing die als 

titel heeft ‘Mythe en Meester. Een poging tot analyse van het Elsloo-fenomeen’ en verzorgd wordt 

door Peter te Poel. 

 

Curriculum Peter te Poel 

 

Drs  P.J. (Peter) te Poel (Maastricht 1948) 

 

1972-1974 Kath. Universiteit Leuven (KUL) 

1974-1981 Rijksuniversiteit Utrecht (RUU) 

Doctoraal Kunstgeschiedenis RUU in 1981 

1983-1991 wetenschappelijk medewerker SKKN (Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland in 

Utrecht) conservator kerkelijk kunstbezit Aartsbisdom Utrecht (R.K. kerken in provincies Utrecht, 

Gelderland, Overijssel)  

1989-2013 Erfgoedconsulent voor de R.K. kerken in het bisdom Roermond 

1989/heden Secretaris Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit (DCKK) en Bestuur 

Bisschoppeliik Museum  

1991 – 2013 conservator collectie Bisschoppelijk Museum Roermond (ondergebracht in het 

Bonnefantenmuseum Maastricht) tevens conservator collectie Oude Kunst Bonnefantenmuseum 

Maastricht 

Taken: Beheer, onderzoek, verzamelen, publicaties en tentoonstellingen Collectie Oude 

Kunst/Collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum/curator  van diverse tentoonstellingen o.a. 

in 2000/2001 Op de drempel van een nieuwe tijd. De Maastrichtse beeldsnijder Jan van 

Steffeswert) en initiatiefnemer in 2010 – 2012 internationaal interdisciplinair 
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samenwerkingsverband Elsloo project Bonnefantenmuseum met het Koninklijk Instituut v h 

Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel, Landschaftsverband LVR Rheinland in Brauweiler bij 

Keulen en de Stichting Restauratie Atelier Limburg SRAL in Maastricht. (2010-2012/13) 

 

Wie was de middeleeuwse beeldsnijder Meester van Elsloo? Hoe groot was zijn oeuvre en 

hoe groot zijn atelier?  

 

Vanaf 1940, toen professor J. Timmers de (nood)naam Meester van 

Elsloo introduceerde voor de anonieme maker van het Anna te 

drieënbeeld in Elsloo, zijn op basis van stijlvergelijking steeds meer 

beelden (thans ca. tweehonderd!) aan deze meester en zijn atelier 

toegeschreven zonder concrete feiten. Onderzoekers maakten in de 

loop van de tijd van de door Timmers bedachte noodnaam 

geleidelijk een mens van vlees en bloed. De ene veronderstelling 

werd daarbij op de andere gestapeld waardoor er zich een mythe 

vormde rond de maker van het beeld in Elsloo en diens vermeende 

grootscheepse atelier.   

 

Bij deze lezing zal worden ingegaan op de poging die een 

internationale, interdisciplinaire werkgroep (op initiatief van te 

Poel) een aantal jaren geleden heeft ondernomen teneinde enigszins 

meer een vinger te krijgen achter het fascinerende Elsloo-fenomeen. 

 

De lezing vindt plaats in: 

Theaterhotel De Oranjerie (Orange Club, 1e verdieping),  

 

Tot en met juni zijn nog vier lezingen gepland. 

 

De volgende lezing zal zijn op 6 maart a.s. en heeft als onderwerp: De vergeten prinsessen van 

Thorn. De lezing wordt verzorgd door Lena Reyners in samenwerking met haar partner Joost 

Welten. 

Deze en volgende lezingen vinden tot nader order plaats in Het Witte Kerkje, 

Voorstad St. Jacob 72 in Roermond.  

 

- Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient u zich tijdig 

voorafgaand aan te melden op het adres: 

info@lgog-roermond.nl met vermelding of met u een introducé(e) meekomt.  

- Kort voorafgaand aan de lezing krijgen degenen die zich tijdig hebben aangemeld, een 

bevestiging per e-mail. 

- Aan hen die geen lid zijn van het LGOG of donateur van Rura wordt € 2,50 entree in rekening 

gebracht. 

 

Namens de Kring Gelders Overkwartier van Roermond:  

Hein van der Bruggen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Anna-te Drieën in de St. 
Augustinuskerk te Elsloo 
toegeschreven aan de Meester van 
Elsloo ca 1490-1500 


