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KUNSTWERK

De kinderen van groep 5 van basisschool De Sprong in Oirsbeek ontwerpen samen met Pierre Habets een nieuw kunstwerk.

Beeld weldoener terug

foto Ermindo Armino
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Leerlingen van groep 5 van basisschool De Sprong in Oirsbeek ontwerpen een kunstwerk voor op de lege sokkel bij de kerk in hun
dorp. Op deze plek stond het bronzen borstbeeld van weldoener Ernest de Limpens, dat in 2012 werd gestolen. De kinderen zorgen ervoor dat er 31 mei volgend jaar een nieuw eerbetoon herrijst.
door Job Tiems

E

en lege sokkel resteert op
de plek waar het eerbetoon aan Ernest de Limpens, dat de bekende beeldend kunstenaar Charles
Eyck in 1969 maakte, stond. Uit het
vermogen dat Ernest de Limpens
uit Doenrade naliet, kwam de Weldadige Stichting Jan de Limpens
(zie kader) voort. Cultuurcoördinator en lerares Claudia Kattenberg
en directeur Marga Ritzen van basisschool De Sprong in Oirsbeek
vinden de lege sokkel een doorn in
het oog. In nauwe samenwerking
met het kerkbestuur van de Sint
Lambertusparochie en de Schinnense beeldend kunstenaar Pierre
Habets moet er 31 mei, processie-

zondag, een nieuw kunstwerk zijn.
Daarom werd er gistermiddag al
druk gewerkt op basisschool De
Sprong. „De kinderen van groep 5
vervullen een belangrijke rol bij
het ontwerpen”, zegt lerares Claudia Kattenberg. „Hun bijdragen
worden verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Ze zijn dan ook razend enthousiast. Vooral nu ze beseffen dat ze iets blijvends gaan maken. Als ze over 50 jaar langs het
nieuwe beeld lopen, kunnen ze zeggen dat zij hier aan hebben meegewerkt. Sterker nog, ze kunnen het
zelfs laten zien.”
Bijzonder aan het project is de medewerking die de drie kleinkinderen van kunstenaar Charles Eyck
verlenen. „Ze willen gewoon dat er
een waardige opvolger komt van

het beeld dat hun opa hier destijds
heeft gemaakt en zullen daarom bij
het gehele traject betrokken zijn”,
zegt beeldend kunstenaar Pierre
Habets. Geen gemakkelijke klus,
weet de Schinnenaar. „Het zijn immers kleinkinderen van een beroemde kunstenaar. Maar samen
met leerlingen kunnen we er iets
moois van maken.”
Deze zondag vindt er na de
Lambertusviering in de kerk van
Oirsbeek een korte presentatie
plaats, waarbij de kinderen van
groep 5 en kunstenaar Habets hun
plannen kenbaar maken. „Dan laten we zien hoe de ontwerpen,
feestballonnen met iets dat de kinderen leuk vinden, in het beeld
worden verwerkt. Dat is het officiële startmoment”, aldus Habets.

De gedachte
Ernest de Limpens wordt op 17
december 1839 geboren in Oirsbeek. Hij is zoon van oud-burgmeester van Oirsbeek Jan de
Limpens. Ernest de Limpens
groeit op in een welvarend gezin met vier kinderen. Hij
wordt kantonrechter in Heerlen. Zijn broer en twee zussen
sterven kinderloos waardoor
er geen erfgenamen zijn. Ernest de Limpens richt daarom
vlak voor zijn overlijden, 30
juni 1886, in een geheim testament de Weldadige Stichting
Jan de Limpens, vernoemd
naar zijn vader, op. Zijn nalatenschap omvat buiten een
groot geldbedrag meerdere
pachthoeven in de omgeving
van Oirsbeek en aandelen in
de kolenmijn Celser Neuack in

Pastoor van Oirsbeek Lucien Houben vindt het een goede zaak dat
er een eerbetoon aan de Weldadige
Stichting Jan de Limpens, ver-

van Ernest de Limpens anno 2014

het Duitse Ruhrdal. Het doel van
de stichting is om de priesteropleiding van kinderen uit arme gezinnen te bekostigen, maar al
snel wordt deze doelstelling uitgebreid omdat er te veel geld is.

noemd naar de vader van Ernest
de Limpens, terugkeert voor zijn
kerk. „Iemand die zoveel voor deze
regio heeft betekend en dat eigen-

In het testament zijn alleen de
plaatsen Amstenrade, Bingelrade, Merkelbeek, Schinveld, Oirsbeek, Doenrade, Brunssum, Sittard en Jabeek opgenomen. In
deze plaatsen had de familie
De Limpens eigendommen. Inwoners van deze plaatsen, in
het testament opgenomen als
‘verdeelgebieden’, mogen nog
steeds een beroep doen op de
stichting in geval van nood.
Per verdeelgebied zijn er twee
‘verdelers’, de pastoor en burgemeester. De Weldadige Stichting Jan de Limpens is nu vooral bedoeld om verenigingen en
mensen in nood te helpen. Volgens het stichtingbestuur geheel volgens de gedachte van
Ernest de Limpens.

lijk nog steeds doet, verdient dit”,
zegt pastoor Houben. „Ik ben dan
ook heel benieuwd wat de kinderen ervan gaan maken.”

