
 

 

Een monumentaal 2012 ! 

Dat wensen wij u toe. U ons ook? In 2012 bestaat de Stichting Kasteel Montfort vijftig jaar. In die 

halve eeuw hebben we stapje voor stapje gewerkt aan het toegankelijk maken van de kasteelruïne 

en het onderzoeken van z’n verleden. En met resultaat. Steeds vaker staat de poort open om 

bezoekers te ontvangen. Niet alleen voor rondleidingen, maar ook voor bijvoorbeeld huwelijken, 

exposities, kinderfeestjes, lezingen, concerten of evenementen. De mogelijkheden van het kasteel 

zijn in de afgelopen vijftig jaar sterk verbeterd, dankzij de consolidatie in de jaren zeventig en de 

restauratie van het Jachtslot enkele jaren geleden. En wat te denken van de begin 2011 ontdekte 

indrukwekkende middeleeuwse kelders, die we graag willen restaureren. Kortom, er is nog genoeg te 

doen. Daarbij kunnen wij uw steun goed gebruiken! Wordt u in 2012 (weer) donateur? U kunt uw 

bijdrage overmaken op rekeningnummer 1347.31.417 van de Stichting Vrienden van Kasteel 

Montfort. Zo maken we er samen een monumentaal jaar van. 

 

Jachtslotlezingen 

Zoals al aangegeven bestaat de Stichting Kasteel Montfort in 2012 vijftig jaar. In deze halve eeuw zijn 

belangrijke stappen gezet in het onderzoek naar dit kasteel en zijn verleden. Het onderwerp 

kastelenonderzoek staat centraal in de eerste twee Jachtslotlezingen van dit jaar. 

 

Op woensdag 8 februari is ir. Taco Hermans, kastelendeskundige van de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed, te gast. Hij zal uitleggen wat kastelenonderzoek allemaal inhoudt en hoe een castelloog 

(zoals een kastelenonderzoeker ook wordt genoemd) te werk gaat. Daarbij zal hij uitgebreid ingaan 

op alle veranderingen die het kastelenonderzoek de afgelopen jaren heeft ondergaan. Nieuwe 

onderzoekstechnieken, onder andere met behulp van nieuwe media, hebben geleid tot veel nieuwe 

inzichten op het gebied van de kastelenbouw. Ook is via internet veel archief- en beeldmateriaal voor 

een breed publiek beschikbaar gekomen. Dat heeft zijn invloed op het kastelenonderzoek. Wat zijn 

de resultaten, de voor- en nadelen? De rode draad in zijn verhaal is kortom: hoe komt de 

kastelenonderzoeker anno 2012 tot zijn conclusies. 

 

Op woensdag 14 maart presenteren we vanuit de Stichting Kasteel Montfort het resultaat van 

onderzoek op kasteel Montfort in de afgelopen jaren. Wat wisten we in 1962 en wat is sindsdien 



door graven op de ruïne en speuren in archieven aan het licht gekomen? Op basis daarvan komen we 

tot een indeling van de bouwgeschiedenis in minstens tien fasen, van 1260 tot de restauratie van het 

Jachtslot in 2005-2006. Met deze lezing bent u dus weer helemaal bij wat betreft de 

bouwgeschiedenis van kastel Montfort. Ook zal worden ingegaan op vervolgonderzoek, onder meer 

naar de middeleeuwse kelders, waarvan vorig jaar een belangrijk deel aan het licht is gekomen. 

 

Lezing over kasteelpersoneel in de vijftiende eeuw op herhaling 

Eén van de Jachtslotlezingen in 2010 had als onderwerp het personeel op kasteel Montfort in de 

vroege vijftiende eeuw. Deze lezing blijkt voor een breder publiek interessant te zijn. Na een 

verhandeling hierover op kasteel Horn op 24 september zijn verzoeken binnengekomen om deze 

lezing nog een keer te houden in Linne op 23 januari en in Weert op 30 januari, beide avonden om 

20.00 uur. Nadere informatie volgt binnenkort op onze website www.kasteelmontfort.nl 

 

Expositie Raquel Rodrigo Iglesias 

Tijdens Kunststroom 2010 en 2011 exposeerde op de 

bovenverdieping van het Jachtslot de Spaanse 

kunstenares Raquel Rodrigo Iglesias. Nadere contacten 

met de Stichting Kasteel Montfort hebben er toe geleid 

dat deze veelzijdige kunstenaris in het paasweekend 

van 2012 (7, 8 en 9 april) groots in het Jachtslot 

exposeert. Iets om alvast in de agenda te noteren. 

 

Uiteraard zal in het tweede weekend van september 

(tijdens Open Monumentendag) wederom 

geëxposeerd worden in het kader van het 

gemeentebrede project Kunststroom. 

  


