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Für Louise 

Rond de Grenssteen nummer 50 
Met het verschijnen van deze vijftigste uitgave van 
het tijdschrift 'Rond de Grenssteen' vieren wij het 
historische feit dat onze heemkundekring al weer 
twaalfeneenhalf jaar bestaat. Het is een moment 
om even bij stil te blijven staan. 

Vijftig maal hebben we een tijdschrift uitgegeven, 
met interessante verhalen en geschiedkundige fei-
ten: voor elk wat wils. De één heeft belangstelling 
voor volksverhalen of dialect, de ander is meer 
geïnteresseerd in kunst, voorouderonderzoek of 
archeologie. 

Dank zij de medewerking van veel vrijwilligers heb-
ben we elk kwartaal weer een tijdschrift met veel-
soortige informatie kunnen samenstellen. Wij hopen 
ook in de toekomst op deze bijdragen te mogen 
rekenen. Evenzo willen we ook aandacht blijven 
besteden aan de lezingen en exposities die u van 
ons gewend bent. 

Door de enthousiaste reacties en de vele bijdragen 
van de 'Vrienden van de Grenssteen' én de bijzon-
dere onderlinge samenwerking voelen wij ons 
gesterkt om op de ingeslagen weg voort te gaan. 

Het jubileumnummer dat thans voor u ligt ziet er 
geheel anders uit dan u van ons gewend bent. 

Slechts één onderwerp komt aan de orde: het leven 
en werken van beeldhouwer Peter Roovers. 
Hij heeft maar dan tien jaar in Mook gewoond en 
gewerkt en was een markant en begaafd persoon. 
Voor zover ons bekend was hij de enige kunstenaar 
die zich 'koninklijk beeldhouwer' en 'hofleveran-
cier' zou mogen noemen: hij heeft namelijk tijdens 
zijn leven van drie Oranje-vorstinnen een bronzen 
portret mogen maken. 

Hij kreeg niet alleen landelijke bekendheid, maar 
heeft ook in veel opzichten onze gemeente in beeld 
gebracht. Vooral door zijn creatie van het boeg-
beeld 'Kiste Trui' heeft hij een centrale plaats bin-
nen onze gemeenschap veroverd, dicht bij zijn vroe-
gere woonstede aan de Maas. Genoeg redenen om 
hem dus ook een centrale plaats te laten innemen 
binnen onze kring, met name in ons tijdschrift 
'Rond de Grenssteen'. Vanzelfsprekend gaat onze 
dank uit naar diegenen die ons van de nodige infor-
matie hebben voorzien: mevrouw Louise Roovers, 
dochter Kathinka en zoon Ysbrandt. Alle gegevens 
waren in wezen voldoende om een compleet boek-
werk samen te stellen, maar ook wij moeten ons 
helaas beperken. Ondanks deze beperkingen hopen 
wij u een lezenswaardig verhaal te hebben voorge-
legd over een zeer boeiend persoon: Peter Roovers. 





Ad Smijers 

Peter Roovers 
Kunstenaar en Kasteelheer 

Het is geen eenvoudige opgave om bij de beschrij-
ving van een zo rijk gevuld leven op het juiste mo-
ment te beginnen. In de tijd geplaatst zouden we 
eerst de geboorte van Petrus Hendrik Marie 
Roovers op 10 mei 1902 te Rotterdam moeten be-
lichten, maar daar zal niemand op zitten wachten. 
De belangstelling van de lezer zal wellicht meer uit-
gaan naar zijn kunstenaarschap, of zijn taak als kas-
teelheer, of zijn andere functies in het maatschap-
pelijk leven. 
Tijdens zijn Mookse periode van 1938 tot 1949 
heeft hij vooral naam gemaakt als beeldend kunste-
naar. Hij ging wonen op het adres A 57 in het hou-
ten Maashuis aan De Hove, dat later door de fami-
lie De Roeper werd overgenomen. In 1940 huwde 
hij Louise Nederveen uit 's Hertogenbosch. Het 
echtpaar kreeg drie kinderen: Madeleine (1944), 
Kathinka (1946) en Ysbrandt (1947). 

Uit een 'Katholieke Illustratie' van 1940: "De 
beeldhouwer Peter Roovers uit Mook trad te Den 
Bosch in het huwelijk met mej. Wiesje Nederveen". 

De inval van de Duitsers lag nog vers in ieders 
geheugen. Het jonge echtpaar werd ontraden in 
Mook te gaan wonen, zo dicht aan de Duitse grens 
terwijl Peter gezocht werd vanwege diens contacten 
met Koningin Wilhelmina. Nog geen jaar geleden 
had Hare Majesteit voor Peter geposeerd, waren er 
foto's door hem gemaakt en zelfs een bronzen por-
tret, de artistieke benaming voor een bronzen kop. 
Het zou voor de kunstenaar niet de eerste opdracht 
van Soestdijk worden. Ook de 'portretten' van 
Prinses Juliana en Koningin Beatrix zijn onder zijn 
artistieke handen vandaan gekomen. 

Het waren moeilijke tijden voor het nog jonge paar. 
Gelukkig had Peter een vaste aanstelling als leraar 
aan de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en 
Ambacht in Den Bosch, de latere Koninklijke 
Akademie voor Kunst en Vormgeving. De schaarse 
vrije tijd werd besteed aan het creëren van beeld-
houwwerken, waarvoor de opdrachten uit heel 
Nederland binnenkwamen. 

Tijdens de oorlog zat Peter in het kunstenaarsverzet 
en weigerde hij de loyaliteitsverklaring te onderte-
kenen. Zodoende mocht hij officieel geen werken 
uitvoeren en beperkte hij zich tot het maken van re-
ligieus werk dat minder in de openbaarheid kwam. 
De Plasmolense schilders zaten in wezen met het-
zelfde probleem. De lotsverbondenen, ook een aan-
tal uit Nijmegen, ontmoetten elkaar meestal in de 
Plasmolen, maar ook vaak ten huize Roovers. 

Daar was ook een onderduiker woonachtig, de sym-
pathieke George Muskens uit Nijmegen, enige zoon 
van dokter Muskens. George wilde ook beeldhou-
wer worden. Hij was heel talentvol, maar ook zeer 
avontuurlijk ingesteld. Hij meldde zich bij de 
ondergrondse en deed allerhande dingen die weinig 
nuttig waren, maar wel riskant. Toen hij op een ge-
geven moment bij de auto van Rauter betrapt werd 
op het stelen van dokumenten, werd hij beschoten. 
Hij overleed later in het ziekenhuis aan de verwon-
dingen. Een vreselijk drama voor zijn ouders, en 
een grote schok voor de familie Roovers. Een door 
hem vervaardigde engelenkop staat nu nog als aan-
denken in het atelier. 

Toen Nijmegen in 1944 door de geallieerden 
gebombardeerd werd zagen enkele sympathisanten 
van de vijand hierin een welkome propagandastunt 
voor hun idealen. Aan Peter Roovers werd gevraagd 
of hij naar aanleiding van dit bombardement een 
monument wilde maken. Peter weigerde: het was 
immers een vergissing geweest! 

Ze hebben hem toen gevraagd of hij een kop van 
Hitier wilde maken, veel koppen zelfs, en die zou-
den dan op alle raadhuizen in Duitsland komen 
staan, zo klonk het veelbelovend. Hij heeft ook 
deze opdracht geweigerd omdat hij zich "niet op die 
rotkop kon concentreren". Hij heeft zich sindsdien 
regelmatig schuil moeten houden en vond meerde-
re malen onderdak bij Van Mourik in de Plasmolen. 
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Peter Roovers had een goede relatie met de Plasmolense Schilders. Hier zien we hem op (verjaardagsvisi 
te?) bij Jacques van Mourik aan de Schildersweg in de Plasmolen. 

Wie de jeugd heeft... 
Over die periode zijn aardige anekdotes opgete-
kend. Met veel smaak worden ze verteld, deze 
schier onwerkelijke gebeurtenissen. Bij de familie 
Van Mourik zou eens een feestje gehouden worden 
waarbij enkele Plasmolense kunstenaars en hun 
partners aanwezig waren, ook Peter Roovers en ook 
Louis de Bourbon. Op de middag van de voorberei-
ding kwam er onverwacht bezoek: een mooi opge-
tut Duits meisje klopte aan en vroeg bedeesd om 
onderdak: "Ik ben gevlucht uit Duitsland, want 
mijn ouders worden vervolgd. Ik heb nog twee zus-
jes en wij heten: Egalité, Fraternité en Liberté." 
Er werd niet direct enthousiast op het verzoek gere-
ageerd, want je weet maar nooit in oorlogstijd! 
Toch was het Jac van Mourik die overstag ging: 
"We hebben hier vanavond een feestje en daar kun-
nen we je niet bij gebruiken, je mag wel van dat 
kamertje daar gebruik maken, maar je komt niét 
naar beneden! Al is er nóg zo'n lawaai, je blijft 
daar!" 
Halverwege het feest komt opeens een dame de trap 
af: Egie in een avondjurk die ze in het koffertje had 
meegebracht! Ze vroeg of ze toch mocht blijven. 
Het leek haar zo gezellig. 
Ze was heel avontuurlijk ingesteld en hield er een 
tamelijk vrolijk en zelfstandig leventje op na. Ze 
sprak binnen twee jaar perfect Nederlands en is 
later getrouwd met een zoon van Van Mourik. Zij is 
een degelijke huisvrouw geworden. Beiden zijn 
naar Frankrijk vertrokken. 

Voordat Louis de Bourbon neerstreek in Plasmolen 
was hij een trouwe gast bij de familie Roovers in 
Mook. Hij was naar verluidt een echte telg van het 
Franse koningshuis, een troonpretendent in balling-
schap! Er bestond in Frankrijk een stroming die het 
koningshuis weer terug wilde hebben. Op een 
goede dag kwam een markies namens deze verzets-
groep van over de Maas op bezoek. Hij klopte aan 
bij Roovers om De Bourbon te ontmoeten, knielde 
voor hem, kuste zijn ring en verzocht heel dringend 
of hij naar Frankrijk wilde terugkeren. In Brussel 
zou voor hem een vliegtuig klaarstaan dat hem over 
de linies naar Zuid-Frankrijk zou brengen. Peter 
Roovers moest dan als rechterhand van De Bourbon 
meekomen. Het plan werd later ingetrokken. Er 
was veel fantasie rond De Bourbon geweven. 

Ook na de oorlog werd het spel nog gespeeld. Er 
was een kamp in Mook voor Franse kinderen die 
moesten aansterken in deze gezonde omgeving. Dat 
Louis de Bourbon hier vertoefde was mooi meege-
nomen en besloten werd om de kinderen hem te 
laten ontmoeten. Een 'koninklijke standaard met 
Frans vlaggetje' was vlug geregeld, en aldus werd 
het autootje van Roovers opgesierd. 
Het echtpaar toog met de 'koninklijke gast' richting 
kampement, waar de kindertjes hem in carré ston-
den op te wachten. Er werden speeches gehouden 
en daarna moest de jeugd het volkslied zingen. Dat 
het de Marseillaise werd wekte wel enige verba-
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zing, als je je tenminste even in de geschiedenis wilt 
verdiepen. Daarna mochten ze hem allemaal een 
handje geven. Enkele malen kwamen weer dezelfde 
jongelui langs om de Prins van Frankrijk nog een 
keer de hand te drukken. Of hij een regelrechte 
nazaat van het koningshuis was werd lang in twijfel 
getrokken. 

Roovers maakte door de oorlogsomstandigheden in 
aanvang veel religieus werk. De paters kwamen 
vaak kijken naar de vorderingen, meldden zich keu-
rig aan de voordeur en vroegen aan mevrouw: "Is 
uw vader ook thuis?" Ten afscheid zeiden ze stee-
vast: "De groeten aan uw vader." De oorzaak van 
deze vergissing was niet zozeer te wijten aan het 
verschil van vijftien jaar in leeftijd, maar ook aan de 
grijze haardos van Peter, en zijn baard. 

Ook de Mookenaar moest wennen aan het straat-
beeld van de kunstenaar met dat jonge meisje. "De 
juffrouw van meneer Roovers" of "Wiesje van Roo-
vers" werd Louise dan genoemd, en zij memoreert 
lachend: "Die kreten zijn de hoogste titels geweest 
die ik in Mook heb kunnen bereiken. Nee, dan 
Heijen. Daar heb ik het tot de status van 'mevrouw' 
gebracht. Daar werd ik in het begin door iemand 
aangesproken met de vertrouwelijke mededeling 
dat ik toch maar bofte, want er woonde nóg een 
mevrouw in Heijen. Voorzichtige informatie leerde 
mij dat hiermee mevrouw Van Mackelenberg be-
doeld werd, de vrouw van de burgemeester van de 
gemeente Bergen destijds". 

Maar toen was de oorlog al enkele jaren afgelopen. 
Het einde daarvan in Mook heeft ook de familie 
Roovers als heel spannend ervaren, maar ook als 
ergerlijk. Aan de bevrijders heeft men niet zo' n 
beste herinneringen. "Toen alle mensen uit Mook 
gevlucht waren hebben de bevrijders alles leegge-
stolen", herinnert mevrouw zich: "Ik heb het zelf 
gezien. Vrachtwagens werden volgeladen met spul-
len die over de grens weer verkocht werden. Ook 
oude Duitse soldaten die naar Mook gekomen 
waren voor het graven van stellingen hebben ze 
alles afgenomen. Onmenselijk gewoon". 

Huwelijk aan het front 
Toch zijn er ook prettiger herinneringen aan die 
tijd. Een zekere Ciska was ten huize Roovers steun 
en toeverlaat en verwachtte een baby. De vader zou 
Wim heten, de zoon van Piet Roosenboom die 
wegens zijn 'partijdigheid' aan het eind van de oor-
log nog even burgemeester mocht zijn. Wim was 
overgelopen naar de ondergrondse en werd juist 
daarom gezocht. Het was een hachelijke situatie, 
zeker door de onzekere tijden én de positie van 
Ciska. 

Een snel huwelijk zou een oplossing kunnen zijn. 
Mevrouw Roovers nam maatregelen. Het huwelijk 
zou in hun atelier moeten plaatsvinden. Alle voor-
radige naaktfiguren werden naar de achtergrond 
geschoven en de heiligen naar voren, de ringen op 
een theeblaadje gelegd en het atelier opgefleurd 
met wat witte bloemen uit de tuin. Meneer pastoor 
zou de plechtigheid verrichten en toen Wim na zijn 
werk thuiskwam hoorde hij: "Wim, we hebben 
groot nieuws voor jou, want vanavond ga je trou-
wen". Meneer pastoor kwam, keurig op de afge-
sproken tijd, haalde de superplie uit zijn koffertje en 
deed zijn werk: niet alleen een religieus, maar ook 
een sociaal gebaar. 

Toen Ciska aan het eind van de oorlog in de pro-
blemen kwam door die politieke verwikkelingen, is 
ze op de fiets naar Nijmegen gevlucht, naar dokter 
Rademaker, vriend van de familie Roovers. Daar is 
ook het kind geboren, en de dokter werd peetoom. 
Nog een aardige anekdote weet mevrouw zich te 
herinneren. Dichtbij de Passionistenkerk lag de 
woning van Frans en Diny Thoonen, met een heel 
grote tuin. Madeleine Roovers was intussen gebo-
ren, en bij Thoonen hadden ze een even oude baby. 
Dat schepte een band. De Engelsen lagen daar in de 
tuin in schuttersputjes de verdere ontwikkelingen af 
te wachten. Als de jonge moeders even wegmoesten 
om brood of groenten te halen, dan konden zij de 
baby's met een gerust hart aan hen overlaten. 

Wim Roosenboom en Ciska de Wildt tien jaar later. 
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In Mook had de familie nog niet zo lang geleden 
soortgelijke ervaringen opgedaan. Eén van de 
Amerikaanse militairen was ook onlangs vader 
geworden en had zelfs plezier in het 'babysitten'. 
"Meerdere malen heeft Madeleine bij hem onder 
het machinegeweer haar middagdutje gedaan, en 
toen ze zestien was en wij al lang in Heijen woon-
den, kregen we bericht uit Mook dat de 'stiefvader' 
naar ons op zoek was. Het was een emotionele ont-
moeting toen hij, met zijn vrouw en zijn eveneens 
zestienjarige dochter, ons in de armen sloot. "My 
liberated baby" riep hij onder dikke tranen uit bij 
het aanschouwen van Madeleine." 

Tijdens hun laatste dagen in 1944 heeft de familie 
eerst nog een deel van hun houten woning in vei-
ligheid gebracht. Luiken, vensters en deuren wer-
den opgeborgen in de kalkzandsteenfabriek aan de 
Groesbeekseweg, tot betere tijden. Nijmegen was 
inmiddels bevrijd en daar vond het gezinnetje even-
eens onderdak bij dokter Rademaker. Vandaar zijn 
ze naar Den Bosch vertrokken waar ze een jaar 
gewoond hebben bij de ouders van Louise. Daar is 
in juni 1946 Kathinka geboren, die enige tijd later 
mee naar Mook verhuisde. Toen ook nog in 1947 
zoon Ysbrandt het gezin verblijdde werd de houten 
woning toch werkelijk te klein. Het hele 'Maashuis' 
was atelier, waar tussen de beitels en modellen door 
de kinderen kropen en renden. Groter wonen werd 
een steeds vuriger wens. 

Er werd gezocht naar een zogenoemde herbouw-
plicht, een manier om na de oorlog sneller bouw-
vergunning te verkrijgen. Binnen de eigen gemeen-
te wilde iedereen natuurlijk zijn eigen woning weer 
opbouwen, dus werd elders naar mogelijkheden uit-
gezien. Louise Roovers besloot te informeren bij 
de burgemeester van Meerlo, Baron de Weichs de 
Wenne. Met zijn dochters had zij nog op kostschool 
gezeten en zo'n relatie is nooit weg! 
Haar brief had resultaat: de baron nodigde zichzelf 
uit naar Mook om een en ander uit de doeken te 
doen. "Zo'n bouwplicht is plaatsgebonden, maar ik 
weet toevallig wel iets anders voor jullie," begon hij 
heel hoopvol: "In Heijen staat een kasteel en daar 
heb je veel ruimte om te werken en te wonen. Het 
kasteel moet heel vlug een bestemming hebben, 
echt iets voor jullie!" 
Overdonderd reageerde het nog jonge paar: "Waar 
ziet u ons voor aan? Ten eerste hebben wij het geld 
niet voor de aankoop, maar ook niet voor het onder-
houd. Bovendien zijn wij niet van adel, en dat 
wordt toch minstens verwacht op een kasteel?" 
De baron weerlegde de bescheiden visie door te 
stellen dat in eerste instantie een edele geest 
belangrijk was voor bewoners van een kasteel", en 
daar moesten ze het voorlopig mee doen! 

De grote beslissing 
De strenge winter van 1947 gaf de doorslag. Peter 
en Louise gingen eens een kijkje nemen. Alles was 
door sneeuw bedekt en door romantiek overladen. 
Het was zó prachtig, zó betoverend, zó verleidelijk, 
dat beiden erdoor bevangen geraakten. Toen er een 
sneeuwstorm opstak zochten zij onderdak bij een 
dichtbijgelegen woninkje aan de Rijksweg. Ze wer-
den welkom geheten door de heer en mevrouw 
Otten, toevallig de eigenaren van het kasteel. Op de 
schouw stonden enkele foto's van mensen die 
Louise bekend voorkwamen. Op haar vraag of dat 
hun kinderen waren werd bevestigend geantwoord. 
Ze zei dat ze hen kende, en al spoedig bleek dat de 
familie Otten ook in Den Bosch gewoond had en 
dat ze met die kinderen nog in de tuin van het zie-
kenhuis gespeeld had. 

Het gesprek kreeg al vlug een andere wending in de 
richting kasteel: "Wij moesten het maar kopen, 
vonden zij. Er waren wel andere kandidaten, zoals 
een professor uit Utrecht, maar die vonden ze niet 
zo sympathiek. Wij kregen de voorkeur, maar zij 
hadden onze bankrekening nog nooit gezien! Wat 
ons wel interesseerde was de grote tiendschuur als 
atelier, maar bij Otten was het: alles of niets!". 

Beiden voelden zich geroepen zich toch maar eens 
te laten informeren: je weet maar nooit! Ze kwamen 
in contact met Jonkheer van Nispen tot Sevenaer 
van monumentenzorg in Zeist, die erop aandrong 
zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen: "U 
moet het morgen nog kopen en beginnen met de 
restauratie, anders valt alles om en hebben we er 
weer een ruïne bij in Nederland." De 'kasteelheer in 
wording' zei: "Meneer van Nispen, daar heb ik geen 
geld voor. Als u mij ondersteboven houdt en mij 
helemaal leegschudt, dan komt er misschien een 
beetje geld uit, maar lang niet toereikend voor deze 
aanpak". Van Nispen bleef bij zijn standpunt dat 
Roovers de enige serieuze kandidaat zou zijn en dat 
het kasteel op de urgentielijst geplaatst zou worden. 
"Het is ons eigenlijk door de strot geduwd" verdui-
delijkt Louise: "Ik zag er enorm tegenop, een zo 
ontzettend griezelige onderneming, zonder geld, 
met een jong gezinnetje. We zijn toen nog eens 
gaan kijken en gaan wandelen in de korenvelden, en 
mijn man kreeg er steeds meer zin in. Uiteindelijk 
zei ik: doe het dan maar, de oorlog hebben we ook 
goed doorstaan, en erger kan ons niet overkomen." 

Zoals verwacht viel de restauratie enorm tegen, 
zowel in de kosten als in de tijdsduur. Roovers 
kwam in tijdnood, want in Mook moesten ze het 
huis verlaten omdat er een datum was afgesproken 
met de volgende eigenaar Jules de Roeper. De fami-
lie is toen maar vast gaan wonen in hun romantisch 
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Na vele jaren stof, puin en behelpen laat het bouwwerk zich eindelijk van haar mooie kant zien. Peter en 
Louise hadden alle energie, alle ideeën en alle geld geïnvesteerd in dit kasteel. 

kasteeltje, dat eigenlijk een droomhuis had moeten 
zijn, maar dat hen vele jaren slapeloze nachten 
bezorgd heeft. Het was er koud zo vlak voor de 
winter, zeker doordat de ramen ontbraken. 
Zo snel als mogelijk werd een ruimte dichtgetim-
merd: daar werd gewoond, en geslapen met de 

huishoudelijke hulp en de kinderen. Er was geens-
tromend water: de enige waterbron was een grote 
pot waaruit geschept kon worden. Enkele kachels 
zorgden voor enige behaaglijkheid. Elf jaar lang 
heeft de familie op een betonnen vloer geleefd, met 
hier en daar een stukje vloerbedekking. 
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Moeders hebben doorgaans andere zorgen dan vaders. Een gezellige en huiselijke sfeer, samen met de kinde-
ren en de hond, prevaleert boven alles. 

My castle is my home 
Het leven van de kasteelheer werd een leven in 
armoede. De droomprins van het kasteel was dat 
alleen voor de buitenwereld. 'Prinses Louise' die 
alle zorgen deelt en ook alle armoe, heeft zelfs mee-
geholpen bij het vloeren leggen en tegels zetten. Als 
zij wel eens opmerkingen maakte naar haar man 
over het toch wel zware werk dat zij verrichtte en 
waarvoor ze zeker geen opleiding genoten had zei 
hij relativerend: "Lieverd, jij bent mijn beste en 
goedkoopste kracht." Er leek geen eind aan te 
komen, het was om moedeloos van te worden. Het 
was zo véél, het hield nooit op. Het huishouden 
moest ook doorgaan en de kinderen werden ook 
wel eens ziek. 
Moeders hebben doorgaans andere zorgen dan 
vaders, zo ook hier. Louise kwam in tweestrijd met 
zichzelf: na tien jaar vond ze het de hoogste tijd om 
ermee op te houden, naar andere woonruimte om te 
zien en niet meer elk dubbeltje tweemaal om te 
moeten draaien vanwege een restauratiekasteel. Ze 
wilde eigenlijk 'een beetje meer gaan leven'. 
Daartegenover dacht ze: laat ik het maar uit mijn 

hoofd zetten, want ik bederf mijn eigen leven en het 
zijne, en het gebeurt toch niet. 
Met angst en beven zag ze de tijd naderen dat de 
kinderen zouden gaan studeren. Waar moesten ze 
dan het geld vandaan halen? Maar de beeldhouwer 
zelf zag het anders: in elk geval was de investering 
artistiek verantwoord. Handenwrijvend liep hij 
vaak door de gebouwen of over de landerijen: 
"Prachtig! Heerlijk!". 

Peter Roovers hoorde daar thuis, in die ambiance, 
en ook Louise zou moeilijk elders hebben kunnen 
aarden. Beiden hadden alle energie, alle ideeën en 
alle geld geïnvesteerd in dit kasteel, dat geheel 
beantwoordde aan hun eigen smaak en ideaalbeeld. 
Ze waren ermee vergroeid, ze maakten deel uit van 
de klassieke en degelijke uitstraling, het artistieke 
élan van hun woonstede. Waar anders zouden ze 
zich hebben thuisgevoeld, waar anders zou Peter 
inspiratie hebben kunnen opdoen, waar anders zou-
den wonen en werken beter hebben kunnen samen-
vloeien? 
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Moest je hier zeggen: my home is my castle, of was 
het veeleer: my castle is my home? Weliswaar heb-
ben er vaak donkere wolken boven het kasteel en de 
landerijen gehangen, maar de roetjesramen in de 
dikke kasteelmuren gaven altijd uitzicht op een 
verre horizon, en ergens in die verte scheen toch 
altijd weer de zon.. 
Aan het armoe lijden van de beginperiode en de 
latere financiële perikelen kwam een einde. Hoe 
vaak hebben ze nog gesproken over die tijd, waarin 
Monumentenzorg voor de restauratie een architect 
uit Nijmegen had aangewezen die veel te duur was. 
Maar goed dat ze hun goede vriend Bedaux uit 
Goirle mochten inschakelen, die ook nog een 
geschikte aannemer uit Tilburg meebracht. Er 
waren perioden dat er vijftig mensen op het werk 
waren, allemaal vaklieden die het eerlijke hand-
werk van de oude ambachten in de vingers hadden. 
Een genoegen om naar te kijken, vooral voor de 
kenners van het vak. 

Vaak dachten Peter en Louise terug aan die strenge 
winter van 1947 toen de beslissing genomen moest 
worden tot aankoop. "Echt iets voor jullie", zei 
Baron de Weichs de Wenne toen, en "U moet het 
morgen nog kopen en beginnen, anders hebben wij 
er weer een ruïne bij", zei Van Nispen tot Sevenaer. 
Gedane zaken nemen geen keer! 

De kinderen en hun vriendjes spelen zorgeloos 
rond de fontein op de binnenplaats, de 'nederhof. 

Tijdens haar weinige vrije uurtjes stort Louise zich vol overgave op haar schilderwerk. 
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Vakmanschap 
Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt zeker voor 
het werk van Roovers. Hij vindt zichzelf meer 
ambachtsman dan kunstenaar: een vorm van valse 
bescheidenheid. 
Op veel manieren heeft hij zich het beeldhouwen 
eigen gemaakt: de kunst van het boetseren en van 
het schilderen op de academie, én de praktijk van 
het beeldhouwen. Van hakken in steen wist hij aan-
vankelijk weinig, evenals van het beitelen en snij-
den in hout. 
Tijdens één van zijn zoektochten naar een zekerder 
toekomst kwam hij terecht in België. Zijn ouders 
hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog een jongen 
uit Leuven in hun gezin opgenomen om aan te ster-
ken. Uit erkentelijkheid hiervoor mocht Peter op 
gezette tijden in Leuven komen logeren. Zodoende 
kwam hij ook nu in Leuven terecht waar hij op het 
platteland werk vond: een zomer lang bij een boer. 
Hij ontdekte daar een atelier van kerkelijke kunst. 
Steenhouwers waren er bezig met restauratie van 
ornamenten van de kathedraal van Leuven. Van hen 
leerde hij hoe je de beitels moet gebruiken, welk 
effect de loodrechte slag op het blok heeft of welk 
resultaat je bereikt met de schuine slag. Ook de 
vorm van de beitel: plat of spits, breed of smal, was 
belangrijk. Hij leerde de verschillen tussen direct 
hakken, ook wel taille-direct genoemd, of het hak-
ken naar model. Later zou Roovers de in Leuven 
opgedane vaardigheden vervolmaken bij de steen-
houwers aan de Sint Jan in Den Bosch. 
Ook daar leerde hij omgaan met gereedschap voor 
het bewerken van hout: beitels en gutsen. De kunst 
van het houtsnijwerk maakte hij zich eigen bij een 
houtsnijder die in één dag uit een blok hout een 
Madonnabeeld kon vervaardigen. 
Zodoende kan men Roovers op het terrein van hak-
ken in steen en beitelen in hout in zekere zin auto-
didact noemen. De op de academie opgedane theo-
retische kennis is hem als toegevoegde waarde 
zeker van dienst geweest. 

Alle begin is moeilijk 
Met enige trots blikt de kunstenaar terug op een 
veel vroegere periode, de onzekere start van zijn 
bestaan als beeldhouwer. Zijn vader was architect 
in Rotterdam en vond Peters belangstelling voor 
schilderen en beeldhouwen alleszins begrijpelijk, 
maar door ervaring wijs geworden adviseerde hij 
hem toch voor meer zekerheid te kiezen: een vaste 
baan als notaris bij voorbeeld: "Dan ga je 's mor-
gens kletsen met de boeren en doe je 's middags 
waar je zin in hebt", zo was zijn visie. 
Peter was het er mee eens: "Toen luisterden de jon-
gens nog heel goed naar hun vader, dus ik ging 
rechten studeren om notaris te worden, zonder 
enige belangstelling, maar het gaf wel meer 'vastig-

heid'. Ik was een jaar of zeventien, achttien, en kon 
nog volop kiezen. Drie jaren HBS en twee jaren 
Hogere Handelsschool zaten er gelukkig op, en in 
de avonduren had ik mij aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Rotterdam bekwaamd in het 
schilderen en boetseren. 
Op Terschelling kwam een plaats vrij voor een kan-
didaat-notaris. Die lokatie leek mij wel iets, maar 
toen de notaris kwam te overlijden werd zijn plaats 
ingenomen door een ander. Mijn animo was tot nul 
gereduceerd en ik heb na dat bericht de hele rech-
tenstudie en de arresten van de Hoge Raad in de 
Maas gesmeten. Met genoegen zag ik ze over de 
hoge golven wegdrijven. Dat was in 1936: het 
definitieve einde van het notariaat." 

Peter was ontredderd en vertrok naar Parijs, op 
zoek naar avontuur. Verloren doolde bij rond in die 
wereldstad, aanvankelijk alleen, later met de doch-
ter van de Nederlandse schilder Kees van Dongen 
die ook in Parijs werkte. Veel Parijse academies 
hebben ze samen bekeken. 
Op één van zijn omzwervingen maakte hij in het 
atelier van Bourdelle kennis met diens werk, dat na 
het werk van Rodin als belangrijkste uiting van 
beeldhouwkunst beschouwd wordt. Het werk van 
Bourdelle heeft Roovers altijd geboeid. Hij voelde 
zich ermee verbonden, het was zijn stijl, vooral wat 
de sterke vormen en het ruig modelé betreft. 

Terug in Nederland ging Peter zelfstandig wonen 
boven een zeemanskroeg in het centrum van 
Rotterdam. Om in zijn onderhoud te voorzien boet-
seerde hij voor zijn vrienden voor 25 gulden een 
kopje van hun kind. Ook op exposities verkocht hij 
zo nu en dan. Op zijn zolder in Rotterdam kwam hij 
uiteindelijk toch tot het inzicht dat er serieus aan de 
toekomst gewerkt moest gaan worden: docent aan 
een kunstacademie leek hem wel iets. Praktische 
vaardigheden waren voor hem geen probleem. De 
vereiste middelbare akte was het enige dat nog ont-
brak. Na het behalen hiervan zou zijn toekomst er 
beter uit gaan zien. 
Het toeval lachte hem toe. Hij kreeg het advies om 
eens contact op te nemen met de beeldhouwer 
Falise uit Wageningen. Deze alom bekende kunste-
naar had niet alleen zijn sporen verdiend, maar ook 
nog een aantal ridderordes en lauwerkransen 
wegens de vele grote werken die hij had afgeleverd. 
Peter ging schoorvoetend op bezoek en werd als 
aankomend collega heel vriendelijk ontvangen. 
Niet veel later is Falise tijdens de jacht omgeko-
men. Zijn vrouw heeft toen aan Peter gevraagd of 
hij enkele grote monumenten tot een goed einde 
wilde brengen. Peter heeft de werken van Falise 
voltooid, in zijn geest, in zijn stijl, met zijn gereed 
schap! 
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De beeldhouwer Peter Roovers aan het werk in zijn atelier. Zijn kunstwerken zijn heel vaak gebaseerd op 
gemengde technieken. 
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Het leslokaal, waar leerlingen aan de hand van een model 'de kunst van de kunst' wordt bijgebracht. 

Deze opdrachten gaven Peter ook de aanzet om de 
plaats van Falise als docent aan de academie in Den 
Bosch in te nemen. Na zijn sollicitatie kreeg hij een 
oproep van de voorzitter, Burgemeester Van 
Lanschot, om zijn sollicitatie te komen toelichten 
en leende hij bij een goede vriend een jacquet, want 
dat wil wel eens helpen. Hij had het werk van Falise 
naar tevredenheid voltooid en werd op de academie 
aangenomen als leraar beeldhouwen. Ook kreeg hij 
per 1 maart 1936 een aanstelling als leraar boetse-
ren en anatomie. 
Niemand in Den Bosch kende Peter, die jongeman 
uit Rotterdam. Daar ging hij wat aan doen. Hij 
zorgde voor een expositie, leende bij V&D enkele 
tapijten en palmen als decoratie en ging driftig wer-
ken aan zijn imago. Met succes! 

Mozes in Mook 
De belangstelling voor zijn werk groeide en de eer-
ste grote opdracht kwam van de Waterleidingmaat-
schappij van Noord-Brabant: een bronzen plaat met 
symbolische plastiek. Zijn idee om in deze katho-
lieke streek de Bijbelse figuur Mozes water uit de 
rots te laten slaan vond algemeen bijval. Het klei-
model was geslaagd, maar toen hij het reliëf in gips 
wilde gaan gieten bleek dit onmogelijk. Zijn atelier 
was te klein. 
Peter huurde in Mook een stuk grond van de kalk-
zandsteenfabriek en bouwde daarop een prefabwo-
ning, een houten huis dat hij voor 1600 gulden als 

bouwpakket kreeg aangeleverd. 
Zijn vermaardheid groeide snel en hij boekte zijn 
tweede opdracht, een werk dat bepalend zou wor-
den voor zijn verdere leven. Het was ook tijdens de 
expositie in Den Bosch dat een enigszins gebogen 
heer opvallend veel belangstelling toonde. Hij stel-
de zich voor als Baron de Biberstein Rogala 
Zawatsky, raadsheer aan het hof in Den Bosch en 
aftredend regerend proost van de Onze Lieve 
Vrouwe Broederschap In Den Bosch, ook wel de 
Zwanenbroeders genoemd, een soort feodale broe-
derschap waarvan sinds Willem de Zwijger alle 
Oranjes lid zijn geweest. 
De Biberstein wilde bij zijn aftreden als proost een 
bijzonder geschenk aanbieden aan de broederschap: 
een borstbeeld van Koningin Wilhelmina. Van Prins 
Hendrik was er al een in hun bezit. De vraag lag dus 
voor de hand. Peter reageerde heel enthousiast, 
waarop De Biberstein zei: "Dan moet u maar zeg-
gen wat u zich als honorarium gedacht heeft." Peter 
zei bescheiden: "Iemand die niets heeft is altijd met 
weinig tevreden." 
Het gevraagde bedrag was volgens De Biberstein 
niet toereikend: "Als u erop tekort komt, dan moet 
u maar bij mij aankloppen, en nog even een advies: 
de koningin wil nooit poseren, maar de stalmeester 
van de Koningin, Jonkheer Verheijen, kent haar 
heel goed en is bereid u te helpen en u bij het zoe-
ken van een goede gelijkenis te ondersteunen." 
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Dat was pas het begin. Peter maakte aan de hand 
van enkele afbeeldingen een basismodel voor een 
'portret' in klei. De gelijkenis was dusdanig correct 
dat men bij het zien daarvan uitriep: "Daarvan moet 
je foto's laten maken en deze via de burgemeester 
naar de Koningin sturen." Van de secretaris van de 
Koningin vernam hij al spoedig dat Wilhelmina 
heel spontaan gereageerd had: "Voor die man ga ik 
poseren!" 

De drie koninginnen 
Ook Burgemeester van Lanschot was er trots op dat 
er in Den Bosch een 'koninklijke beeldhouwer' 
woonde. Heel voorzichtig kwam daarna pas in de 
openbaarheid dat de koningin voor Roovers zou 
gaan poseren. Voor de beeldhouwer braken nieuwe 
tijden aan. Hij vroeg zich af hoe hij zich op het 
paleis moest vertonen: in geklede jas of in jacquet: 
"Als ik daar ga beginnen wordt het een merkwaar-
dig circusnummer, een solo-optreden van 'Peter in 
jacquet met klei', een combinatie die niet bij elkaar 
past." Hij besloot voor alle zekerheid een tandarts-
jasje mee te nemen in zijn koffertje, waarin ook 
gereedschappen en reserveklei waren opgeborgen. 

Overigens was de kledij voor het bezoek aan de 
koningin voorgeschreven. Op de achterzijde van de 
toezegging was voorgedrukt: 

Een 'Katholieke Illustratie' uit 1939 meldt dat "H.M. de Koningin poseerde voor Peter Roovers, leeraar aan 
de Koninklijke school voor kunst, techniek en ambacht te Den Bosch. Wij maakten 'nfoto van den beeldhou-
wer in zijn atelier te Mook, waar hij cle laatste hand legt aan het kleimodel, waarvan thans het bronzen giet-
sel zal worden vervaardigd." 

"Indien U de laatste drie weken in aanraking bent 
geweest met iemand, die mazelen of een andere 
besmettelijke ziekte had, kan Hare Majesteit U tot 
Hoogstderzelver leedwezen geen audiëntie verle-
nen. Geklede jas of jacket." 

Koningin Wilhelmina was dus bereid om voor Peter 
Roovers te poseren, tegen haar gewoonte in. Slechts 
drie andere kunstenaars hadden eerder dit genoegen 
mogen smaken: Willy Sluyters, Piet van der Hem 
en Herman Mees. 
Het borstbeeld van Roovers is in 1939 klaargeko-
men. Zijn reputatie als 'koninklijk beeldhouwer' 
was gevestigd voor de hele twintigste eeuw. De 
band met het koningshuis is gebleven. Koningin 
Juliana heeft later in het atelier te Heijen geposeerd, 
alsook Koningin Beatrix. Trots staan de modellen 
van drie koninginnen in het atelier in Heijen naast 
elkaar opgesteld. 

Roovers heeft nog één keer een 'portret' gemaakt 
van de drie vorstinnen samen, in opdracht van 
Limagas in Heerlen. Beatrix wordt hierbij geflan-
keerd door links haar grootmoeder en rechts haar 
moeder. Alle drie vorstinnen zijn in hun eigen 
regeerperiode weergegeven, zonder accentuering 
van enig generatieverschil. Wel geven de 'portretten' 
heel duidelijk de verschillen in de karakters weer. 
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Bezoek ten paleize 
De allereerste ervaring tijdens zijn bezoek aan 
Koningin Wilhelmina van vóór de oorlog is een ver-
haal apart. Smakelijk kon hij over die grote gebeur-
tenis van 1936 vertellen, alsof hij het gisteren pas 
had meegemaakt. We laten hem zelf aan het woord: 
"Toen ben ik met de trein naar Den Haag gegaan en 
heb ik bij het station een nette zwarte auto uitge-
zocht die mij naar het paleis moest brengen. Daar 
werd ik opgewacht door een stuk of zes lakeien die 
wisten dat ik kwam. Ze vroegen aan mij wat voor 
soort ruimte ik wilde hebben, en brachten mij door 
verscheidene zalen met verschillende lichtinval. Ik 
koos er een uit. Het was er behaaglijk, met mooi 

licht. Ik heb mij een tafeltje laten aanreiken waar ik 
mijn kleibord op kon zetten mét die kop die ik al 
voorbereid had, én een stoel voor de koningin, want 
die wilde ik dicht bij mij hebben zodat ik ze goed in 
haar gezicht kon kijken. Op mijn vraag aan de 
lakeien wat haar wens zou zijn aangaande mijn kle-
dij: jacquet of witte jas, zeiden die mannen: "Het is 
de wens van de koningin dat u het doet op de 
manier die u het aangenaamst is." Dus ging het jac-
quet uit en de witte jas aan. Ik zat even tegen dat 
jacquet aan te kijken dat zo nonchalant over die 
stoel hing, en ik dacht: de koningin ziet dadelijk dit 
tafereeltje en dat lijkt mij wat al te huiselijk. 

Het bronzen beeld van 'De drie Oranjevorstinnen' voor het hoofdkantoor van Limagas te Heerlen. 
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Het legertje lakeien was intussen vertrokken, dus ik 
ging zelf zoeken naar een garderobe. In een belen-
dende ruimte zag ik iets heel bijzonders: een prach-
tige zetel, nog nét geen troon, en daar heb ik toen 
mijn jacquet overheen gelegd. 

Toen ik even had zitten wachten achter mijn blad 
met klei hoorde ik stemmen op de gang, en toen 
kwam de koningin binnen met een jong hofdametje 
achter haar aan met een tasje met breiwerk. 
De koningin gaf mij een hand, en toen ik mij aan 
het hofdametje wilde voorstellen zei de koningin: 
"Meneer Roovers, nu moet u aan het werk!" Ik 
dacht: het begint al goed. Toen zei ze: "Mijn haar is 
weinig interessant. Ik heb op uw foto gezien dat u 
een scheiding midden over mijn hoofd gemaakt 
had. Als deze scheef zit, dan maakt u hem recht 
hoor!" Toen zei ze tegen dat hofdametje dat bezig 
was een kluwen blauwe wol over een stoel heen tot 
bol te maken: "Cox, ik vind dat blauw een mooie 
kleur." Cox toonde zich zeer verheugd en zei verle-
gen: "Ja, majesteit." 

Het gezicht van de koningin verraadde duidelijk 
tekenen van verveling. Ik zei: "Majesteit, is het mo-
gelijk dat u de andere kant uitkijkt." Ze was blij dat 
er iets gebeurde. Ze keek dus de andere kant uit." 

De hoogste tijd 
Vanuit het paleisraam kon Peter nog net op een 
torenklok kijken, en omdat de koningin maar een 
uur beschikbaar had gesteld hield hij die klok in de 
gaten. Opeens zegt zij: "Meneer Roovers, u hoeft 
niet zo op die klok te kijken, het komt er niet op vijf 
minuten op aan." Het klimaat ontdooide, en enige 
conversatie volgde. 
Ik had geleerd dat je de koningin nooit tegen mag 
spreken. Toch heb ik dat ongemerkt herhaalde 
malen gedaan, zoals in het geval dat de koningin 
mij wees op enkele schilderijen aan de wand uit een 
bepaalde periode. Ik zei: "Majesteit, u vergist zich, 
want dit is de Haagse School." Het ijs was gebroken 
en ik durfde warempel te vragen om een gunst. Ik 
zei: "Het zou voor mijn werk van grote betekenis 
zijn als ik een foto van u mocht hebben." 
Toen zei ze: "Meneer Roovers, hebt u dan niet een 
fototoestel meegebracht?" Op mijn ontkennend ant-
woord reageerde zij.- "Weet u dan niemand in Den 
Haag die u er een lenen kan?" Het was een heel 
merkwaardige vraag voor iemand die de werkelijk-
heid van het leven nauwelijks heeft ervaren. Toen 
zei ze tegen Cox.- "Ga naar mijn werkkamer en 
haal mijn fototoestel." Ze kwam even later terug 
met een Rolleyflex, en thuis had ik een Rolleycord. 
De koningin zette zelf het filmrolletje in haar came-
ra en ik dacht: dit is een unieke gelegenheid om 
goede foto's van haar te maken, en die moet ik zeker 

Rond De 

Het resultaat van een eerste ontmoeting met een 
echte koningin mocht gezien worden. Goed voor-
beeld deed goed volgen: nóg twee vorstinnen! 

niet bederven door een verkeerde belichtingstijd. 
Die kende zij niet, want "mijn schoonzoon heeft er 
heel wat aan veranderd. Cox ga even de belich-
tingstabel halen." We zijn toen heel huiselijk met 
zijn drieën die tabel gaan bestuderen: de koningin 
in het midden, en Cox aan de ene kant, en ik aan de 
andere, en toen ik zei: "Majesteit, u kijkt in de ver-
keerde kolom, u moet hier kijken," reageerde zij: 
"'O ja, nou zie ik het. Hoe zal ik nou gaan zitten? 
Een beetje zo, of meer zo? Zal ik nu eens omke-
ren?" Ze was één en al hartelijkheid. 
Op mijn meegebrachte foto's had ze gezien dat haar 
kapsel van een diadeem voorzien was, en ze stelde 
voor om een diadeem te laten halen. Ik dacht: "Het 
haar volledig in de war, een afzakkende scheefzit-
tende bruine jurk en schoenen die ook niet zo 
geweldig waren met die losse veters, ik dacht: dan 
krijgen we een carnavalsnummer met daarop nog 
een kroon." Ik zei: "Majesteit, die moeite kunnen 
we ons besparen, ik kan me het ornament wel voor-
stellen.'" 
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Toen ging ze rechtop zitten, pakte een gouden 
herenhorloge dat ze bij zich droeg, legde dat boven 
op haar hoofd en draaide daar de gouden ketting 
omheen. Ik wist me geen raad met de situatie en 
draaide wat om haar heen. Toen zei ik: "Majesteit, 
nu heb ik het wel gezien." Ze legde het horloge 
weer op de tafel en vroeg: "Moet ik dan niet nog 
eens poseren?" Voor haar was het kennelijk een 
interessante middag geweest. 

De toegestane tijd was ruim overschreden. Ik zei 
dat ik voldoende gegevens had om mijn werk thuis 
af te maken. De koningin stond op en ging die kop 
eens goed bekijken. Ze zei: "Ik vind het een knap 
gemodelleerde kop en het komt mij voor dat die 
goed gelijkt". De koningin komt op mij af en ze 
steekt mij haar hand toe, en ik pak met mijn klei-
vingers die hand van de koningin en daarna van dat 
hofdametje en genoot van dit spontane einde. 
De twee dames vertrokken en lakeien kwamen bin-
nen om mij te helpen mijn jacquet terug te vinden 
en mijn kleispullen in te pakken. Hun voorstel om 
even mijn handen te wassen heb ik met beide han-
den aangenomen. Ik werd naar een soort vestiaire 
begeleid en heb daar de tabel van de huistelefoon 
gezien met de interne nummers: werkkamer vorst, 
werkkamer vorstin, bibliotheek vorst, bibliotheek 
vorstin enzovoort. Ik werd naar buiten begeleid en 
schreed de paleistrappen af naar mijn mooie zwarte 
auto die al die tijd had staan wachten. De chauffeur 
wilde het portier openmaken, maar dat was de taak 
van de lakeien: een chauffeur hoort te rijden. 
De politie buiten de poort had het tafereel gezien: 
een heer in jacquet met hoge hoed op, en dacht: dat 
is zeker een gezant die zijn geloofsbrieven komt 
aanbieden, en het hele verkeer werd onmiddellijk 
stopgezet zodat die mooie zwarte auto met die sjie-
ke meneer ongestoord zijn weg kon gaan." 

Zo luidde ongeveer het relaas van Peter Roovers 
over het bezoek aan de koningin en haar poseren in 
1936. Een goed verhaal, met zuiver menselijke kan-
ten, vooral als je je realiseert dat de rol van het 
koningschap in die vervlogen tijden een totaal 
andere was dan nu, anno 1999. Het gezag van het 
vorstenhuis stond buiten discussie. Wie twijfelde 
liep grote kans beschuldigd te worden van majes-
teitsschennis, en dat was veel meer dan een dood-
zonde. Aan het protocol kon niet getornd worden. 

Veelzijdig beeldhouwer 
Van het vele werk dat Roovers vóór en tijdens de 
oorlogsjaren gemaakt heeft is niet alles bewaard 
gebleven. Uit voorzorg had hij beelden en andere 
werken eind 1944 ondergebracht in de kelders van 
brouwerij Nabben, maar ze werden gevonden en 
gebruikt als puin voor het vullen van gaten in de 

wegen. Roovers heeft nog slechts enkele brokstuk-
ken teruggevonden. De monumenten die hij als her-
innering aan de slachtoffers van de Duitsers in de 
meidagen van 1940 heeft ontworpen hebben alle de 
oorlog overleefd, evenals de werken in kerken en 
kloosters. 

Hij heeft na 1945 enkele grote monumenten kunnen 
realiseren die tijdens de oorlog al waren ontwik-
keld, samen met een aantal Bosschenaren. Deze 
kwamen tot een acceptabel concept dat direct na de 
oorlog in Den Bosch gepresenteerd werd. Men 
voelde zich overvallen. Nee, zei men daar: het moet 
een prijsvraag worden. 
Er werd een comité in het leven geroepen, en nóg 
een comité, en een anti-comité, en na veel vergade-
ren en krantenartikelen en brieven aan de verant-
woordelijke minister Cals werd de opdracht voor 
het monument "Voor hen die vielen" toch aan 
Roovers gegund, ondanks het feit dat hierover een 
rel was ontstaan in de pers. Alle ellendige corre-
spondentie en krantenartikelen heeft Roovers toen 
in één van de holle ruimten van het monument 
opgeborgen. 

Een groot beeldhouwer lijkt hier klein bij het aan-
schouwen van zijn eigen creatie. 

14 
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Dochter Kathinka herinnert zich nog dat Peter er in 
Heijen mee bezig was. Het gevaarte stond op een 
plateau, ongeveer een meter vanaf de grond, en 
kwam tot bijna aan het plafond in het atelier. Dan 
was er nog een extra plateau met drie verdiepingen 
zodat er op elk niveau met klei aan het model 
gewerkt kon worden. "Hij heeft er bijna twee jaar 
aan besteed. Ik kwam elke middag kijken als ik uit 
school kwam: dat was op de leeftijd dat ik altijd 
vroeg: waarom dit en waarom dat." 
Roovers moest het monument klaar hebben vóór 1 
april 1953 op straffe van honderd gulden boete voor 
elke overschreden dag. Op 27 april werd het monu-
ment onthuld. 

Deze opdracht bleef niet zonder gevolgen. Nieuwe 
kwamen van alle kanten binnen, niet alleen voor 
monumenten in Den Bosch, maar ook voor veel 
andere plaatsen in Nederland. In het zuiden zijn dat 
Schijndel, Venlo, Mill, Oirschot, Overasselt, Beers 
en Gennep. 
Van de religieuze kunstwerken zijn vooral zijn 
kruiswegstaties in Katwijk aan de Maas beroemd. 
Door oorlogshandelingen is veel schade aan deze 
staties toegebracht. In de voetsporen van haar vader 
heeft dochter Kathinka de aangerichte schade vol-
ledig, vakkundig en nagenoeg onzichtbaar hersteld. 
Een minder bekend oeuvre van de beeldhouwer is 
de decoratie van scheepsinterieurs: tafelbladen, 
trapleuningen, omlijstingen. Passagiersschepen van 
de Holland Amerika Lijn en de Koninklijke 
Nederlandse Stoomboot Maatschappij getuigden 
van zijn kunstenaarschap. Hij gebruikte in de jaren 
vijftig duurdere materialen zoals brons en essen-
hout. In de jaren zestig werkte hij veel meer met 
keramiek. Hij liet zich bij de scheepsdecoraties 
veelal inspireren door figuren uit de klassieke 
mythologie, vooral voor zijn boegbeelden. 
Prachtige fonteinen heeft hij gecreëerd voor de 
PLEM in Buggenum, de gemeente Alphen aan de 
Rijn, het winkelcentrum in Geleen, de Limagas in 
Heerlen, het Canisiusziekenhuis in Nijmegen, en 
nog twee kleinere voor een school in Bergen en zijn 
Huis te Heijen. 

'Voor hen die vielen' werd een schoolvoorbeeld van 
symbolische overdracht van gevoelens via kunst. 
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Enkele fragmenten van overdui-
delijke reliëfs van Roovers. 
Boven een detail van de balkon-
hekken voor "De Statendam', 
rechts 'Die Walkiire' voor de 
Schouwburg te Rotterdam, hier-
onder een voorstelling op de 
sokkel van het Wilhelmina-
monument te Geleen, 1958. 
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Titus Brandsma 
Een heel bekend werk van Roovers is het 'portret' 
van pater Titus Brandsma dat hij maakte in 
opdracht van de hoofdredacteur van De 
Gelderlander, Louis Frequin. Tijdens de Duitse 
bezetting had Brandsma de redacties van katholie-
ke dagbladen herhaaldelijk gewaarschuwd voor de 
gevolgen van nationaal-socialistische propaganda. 
Wegens zijn opruiende invloed werd hij op 19 janu-
ari 1942 gearresteerd en weggevoerd naar 
Scheveningen, vandaar naar het concentratiekamp 
Amersfoort en vervolgens naar Dachau waar hij op 
26 juli 1942 is 'overleden'. 

Sint Jozef met kind in de kerk van Cosmas en Da-
mianus te Groesbeek. 

Pater Titus Brandsma, gemaakt voor De Gelder-
lander. 

Roovers kreeg de opdracht een beeld te schetsen 
van "een door zijn vervolgers ontluisterde mens uit 
het concentratiekamp, die daar nochtans in zijn 
grote spiritualiteit bovenuit is gegroeid." Slechts 
een foto was beschikbaar. Het resultaat van deze 
opdracht was verrassend en beantwoordde aan de 
boodschap. Roovers maakte een beeld van een mar-
telaar. Een vermagerde hals van een tengere man 
steekt uit de kraag van de kampjas, en de karakte-
ristieke gezichtstrekken geven de onverwoestbare 
geestkracht van Titus Brandsma weer. 
Aanvankelijk was het 'portret' bestemd voor de 
redactiekamer van De Gelderlander, maar vanwege 
de inspirerende uitstraling kwamen er nog drie 
opdrachten om hetzelfde 'portret' in brons te gieten: 
voor de Titus Brandsmakapel in Nijmegen, de Sint 
Jansbasiliek in Den Bosch en de Petruskerk in 
Boxmeer. 
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Maria als 'Hertogin van Brabant' in een kapel 
langs de Boscheweg te Grave, 1947. 

Van zijn overige religieuze werken is minder 
bekend. De meeste zijn tijdens de oorlogsjaren tot 
stand gekomen en maken sindsdien deel uit van de 
interieurs van kloosters en kerken. Officiële inge-
bruikname heeft wegens de kritieke situatie in die 
jaren nimmer plaatsgevonden. Roovers weigerde 
immers aansluiting bij de 'Kulturkammer' en kon 
geen risico's nemen. 
Daarnaast kan ook de ingetogenheid van klooster-
lingen oorzaak zijn van een bescheiden opstelling 
bij de opdracht, waarbij de voorkeur eerder uitging 
naar de voorstelling dan naar het kunstwerk. We 
leefden nog in de tijd van het Rijke Roomse leven! 
Katholieke partijen, sportverenigingen, scholen en 
instellingen waren nog in opmars, en niet te verge-
ten: Nederland kreeg in 1918 voor het eerst een 
katholiek premier: Ruys de Beerenbrouck. 

Voor de Mariakapel in Grave ontwierp Roovers een 
Madonna met kind, overeenkomstig haar titel als 
'Hertogin van Brabant'. Het beeld is in mei 1947 
onthuld en staat in de monumentale kapel langs de 
Bosscheweg, goed zichtbaar voor elke passant. 
Roovers is ook hier weer geslaagd in het doel van 
de opdracht: een vorstelijke en lieflijke madonna. 
De kledij van Maria herinnert aan het nostalgische, 
Bourgondische, edele Brabant. Haar statig gewaad 
met opstaande kraag en pofmouwen reikt tot aan de 
grond en doet waardig aan. Lieflijkheid straalt zij 
uit door haar glimlach, de gelaatsuitdrukking en de 
zorg voor haar kind. Het beeld is gehakt in tufsteen 
en heeft een weldadig aandoende vloeiende ronde 
lijnen. 
Een madonna met kind heeft Roovers ook nog ge-
maakt voor de Mariakapel in Lith, de St. Walrick-
kapel in Overasselt, in de kerk van Breedeweg en 
op een driesprong in Groesbeek. 
Christusfiguren en kruisbeelden zijn te vinden in 
Tiel, 't Laer, Nijmegen en Den Bosch, kruiswegsta-
ties in Arnhem, Katwijk en Tiel, en Sint Jozef in 
Nijmegen, Groesbeek en Dorplein bij Budel. 

Onze Lieve Vrouw Moeder vna Rust in de Maria-
kapel te Lith, 1948. 
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Rond De Grenssteen 50 



Madonna met kind voor de St. Walrickkapel te Overasselt. 
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Missiekruis voor Dominicuskerk te Tiel. 

Sint Joris en de draak te Den Bosch. Wegkruis bij Annastichting te Nijmegen, 1957. 
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Sint Jozef in gevel gemeenschapshuis Mook. 



Monument mei 1940 te Mill. 
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Oorlogsmonument te Venlo. 
Herrijzenis uit de puinhopen: een nieuwe leven be-
gint, 1968. 

Oorlogsmonument voor Hengelo (Gld.). 



Vernieuwingsdrang 
Het stoorde hem dat er door de jaren heen vervlak-
king optrad onder de kunstenaars, ook al tijdens 
hun opleiding. Het hóefde ineens niet meer zo 
nodig. In zijn tijd moest je, om beeldhouwer te wor-
den, een avondschool van acht jaar doorlopen. 
Anatomie was belangrijk, stijlen en verhoudingen, 
lichtinval, kennis van materialen en het gebruik van 
gereedschappen. Het kwam voor dat je een jaar 
lang alleen maar handen en voeten tekende. Je 
moest Romeinse koppen namaken en dan moest de 
gelijkenis perfect zijn, vlekkeloos. 
Roovers zegt hierover. "In de kelder van de acade-
mie stonden klassieke beelden in gips: de Piëta van 
Michelangelo en de Venus van Milo. De leerlingen 
moesten hiervan onderdelen kopiëren. Wim 
Klabbers was daarin uniek. Als geen ander maakte 
hij een nieuwe hand voor de Piëta, niet van echt te 
onderscheiden. Hij was de beste van de academie 
en in Heijen heb ik later veel steun aan hem gehad. 

Toen kwam de kentering, de tijd van het Maagden-
huis en van Karel Appel. Deze zei heel trots dat hij 
maar wat aanrotzooide en werd zodoende populair. 
De studenten aan de academie hoorden deze taal en 
praatten hem na. Hun idealisme verdween heel 

spoedig naar de achtergrond. Zij vroegen zich af 
waarvoor alles nodig was. Zij wilden helemaal geen 
moeilijke opdrachten: de Staat moest hen maar 
onderhouden. 

Gelukkig heb ik nog enkele degelijke vaklui kun-
nen afleveren voor de restauratie van de Sint Jan in 
Den Bosch. Toon Grassers uit Gemert was er een 
van. Zij hebben de lessen in anatomie goed begre-
pen en weten hoe de antieke worstelaar uit de 
Griekse tijd in elkaar zit, en ook het botten- en 
spierstelsel van de. mens: zij konden de contouren 
van die lichamen uittekenen. Toen ik bij mijn 65ste 
werd 'uitgefeest' vroeg ik aan de directeur van de 
academie: "als ik nu de poort van de academie 
uitga, zou dan het skelet aan mijn arm meelopen, 
voorgoed de deur uit? Misschien maak ik mij onno-
dig zorgen. De restauratie van de Sint Jan vordert 
gestaag en vakkundig: dat heb ik met eigen ogen 
gezien." 
De directeur van de Rijksdienst voor Monumenten-
zorg kwam ook nog naar me toe en vroeg: kun je 
me niet nog zo'n stelletje van die jongens bezorgen? 
Toen zei ik: dat is nou jammer, de productie is 
gestopt!" 

Koniging Juliana bekijkt de bronzen beeltenis van haar moeder Wilhelmina (1983) op het terrein van de 
Wilhelminakazerne te Ossendrecht. 
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Koreamonument 'Alleen op de wereld' voor de 
Legerplaats Oirschot, 1959. 

Een meisje brengt het koninklijk wapen weer terug 
naar Nederland. Monument in Eede op Zeeuws 
Vlaanderen, 1954.Het opschrift luidt: 
HIER KEERDE OP 13 MAART 1945 ONZE 
LANDSVROUWE TERUG TOT HAAR VOLK. 



Alweer koninklijk bezoek op Huis Heijen: gouverneur Houben, Louise Roovers, Prinses Beatrix, Peter Roovers, 
mevrouw van Mackelenberg en een begeleidend agent. Links helpen Ysbrandt en Kathinka 'in de bediening'. 
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Bronzen portret van Koningin Juliana. Gastvrouw Louise en Prinses Beatrix. 



Licht en donker 
Roovers kan bedroefd worden bij de constatering 
dat moderne kunstenaars zo slordig kunnen omgaan 
met reliëf in hun werk, dat zo belangrijk is voor de 
werking van de lichtinval. 
"Beelden leven bij de gratie van het licht", doceert 
hij. "In zuidelijke landen is het licht helder en fel. 
Het zorgt daar voor sterke schaduwen en contouren 
waardoor oppervlakken beter van elkaar onder-
scheiden worden. In Nederland is het vaker mistig 
of grauw weer, en vooral bij regen zijn voorwerpen 
minder goed te onderscheiden: de vormen lijken te 
vervagen. Wij hebben hier meer reliëf nodig om een 
goed contrast te kunnen bereiken. Het maakt ook 
verschil of je het beeld binnen of buiten plaatst. Als 
ik ergens een monument moet maken neem ik mijn 
kompas mee om het zuiden te vinden en te weten 
hoe het licht erop valt: in de vroege ochtend, mid-
den op de dag of op de late avond." 

Beeldengroep bij de 'Beersche Overlaat'. Ontwerp voor fontein te Bergen (Limburg). 
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Wandreliëf in verpleegstertehuis Canisiusziekenhuis Nijmegen. 
26 Rond De Grenssteen 50 

Energiemonument als fontein voor de Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij te Buggenum, 1963. 
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Kapelaan Koopmansmonument, Den Bosch, 1956. 

Energiemonument 
in brons te Alphen 
aan de Rijn, 1965. 
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Beelden gevormd in keramiek, 
beelden gehouwen in steen, 
beelden gegoten in brons: 
beelden van Roovers tonen de invloeden 
van Bour-delle en Rodin. 
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Het wapen van de gemeente Mook en Middelaar, in 
brons, 1938. 

Binding met Mook 
De inwoners van de gemeente Mook en Middelaar 
mogen er trots op zijn dat zij deze veelzijdige 
beeldhouwer in hun midden mochten hebben. 
Diverse werken herinneren aan zijn tienjarig ver-
toeven in het dorp Mook, in het 'Maashuis' aan De 
Hove langs de Maas. Het was voor hem en de zij-
nen een kort, maar wel intensief beleven van deze 
prachtige omgeving. 
Zijn kennis en vaardigheden heeft hij hier tot ver-
dere ontwikkeling gebracht en aangewend ten dien-
ste van de gemeenschap. Eén van de creaties uit zijn 
Mookse periode is het bronzen gemeentewapen uit 
1938, dat tot 1944 het oude Raadhuis en, sinds de 
herbouw, nog steeds het huidige Raadhuis siert. 

Het eikenhouten Mariabeeld in het kapelletje op De 
Mortel is ook van zijn hand, evenals het stenen 
Sint-Jozefbeeld op de gevel van het Gemeen-
schapshuis in Mook. In het verre verleden heeft hij 
ook een bronzen portret gemaakt van zijn huis-
vriend Louis de Bourbon, rond die tijd burgemees-
ter van Oss. 
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Kiste Trui 
Vanzelfsprekend mogen we het prachtige bronzen 
Kiste-Trui-beeld niet vergeten, dat sinds 1977 cen-
traal staat op het Raadhuisplein in Mook. Het is een 
natuurgetrouwe weergave van de vrouw die haar 
leven lang gegraven schijnt te hebben naar de schat-
kist die de Staatse troepen tijdens de beruchte Slag 
op de Mookerhei in 1574 moeten hebben achterge-
laten. 
Ook hier zien wij weer hoe consciëntieus de kun-
stenaar de door de VVV verstrekte opdracht ver-
taalde in een gebogen hardwerkende vrouw, die 
meer lichaamskracht dan geest uitstraalt en niet ge-
stoord wil worden in haar werk. Door haar perfect 
weergegeven houding laat ze zien dat ze aan het 
graven is naar de schat op de hei, zoals Pastoor 
Thijssen het zo prachtig verwoordde: "met de spade 
in de hand en met de ogen turend naar de lokkende 
grond." 

Zo staat ze daar. Peter Roovers heeft ze zo gezien 
en de boodschap aan ons doorgegeven, zoals ook in 
een ver verleden op stormachtige koude avonden 
'rond de vuurkuul' het verhaal werd doorverteld aan 
weer een volgende generatie. Anders hadden wij 
het nu niet geweten! 

Inwoners van het dorp Middelaar hebben toenter-
tijd kosten noch moeite gespaard om het prachtige 
beeld in hun woonkern een mooi plaatsje te geven, 
maar wijze mannen van de gemeenteraad hebben 
na drie raadsvergaderingen -helaas voor Middelaar-
anders besloten. 
Kiste Trui is er de oorzaak van dat Peter Roovers in 
diens 'verbeelding' van deze vrouw een symboli-
sche plaats heeft gekregen in het hart van het dorp 
Mook, dicht bij zijn vroegere woonstede aan De 
Hove, en zodoende 'onder ons gebleven is'. 
Wat is het toch een wonder om zó kunst te kunnen 
beoefenen, met zoveel inzicht, zoveel ervaring, 
zoveel vaardigheid. Vooral door te voldoen aan de 
wensen van zijn opdrachtgevers kreeg Peter steeds 
weer nieuwe opdrachten. Hij probeerde aan hun 
eisen tegemoet te komen en niet uitsluitend zijn 
eigen visie op te dringen. 

Zelf geeft hij hiervoor tegenover Koos Tuitjer, re-
censent van De Gelderlander, de volgende verkla-
ring: "De mens heeft het verborgen verlangen om 
zich een element van schoonheid als decor te ver-
schaffen. 
Het is mijn stellige overtuiging geweest en geble-
ven dat daarin ook de levenstaak van een kunste-
naar besloten ligt." Later zegt hij in een ander ver-
band: "Het doel van de kunst is het scheppen van 
schoonheid. Schoonheid verheft de geest en ver-
blijdt de ziel." 
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Klei model van Kiste Trui, boegbeeld van Mook en Middelaar. 1977. 
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Roovers had oog voor het detail, de oudheid, het 
klassieke. Hij verstond de kunst om die specifieke 
eigenschappen aan een nieuwe creatie mee te 
geven. Een door hem ontworpen houten 
Madonnabeeld werd eens door een zeer ervaren 
kenner van middeleeuwse kunst op het jaar 1325 
getaxeerd, "het zou ook 1350 kunnen zijn" voegde 
ze er veiligheidshalve aan toe. Ze was er behoorlijk 
in gelopen: het beeld was pas in 1961 door Roovers' 
leerlingen vervaardigd en niet van oud te onder-
scheiden geweest. 
Al heel vroeg schreef Chris le Roy, recensent bij de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, over de beeldhou-
wer Roovers, "die dicht bij de natuur blijft. Er is 
geen sprake van anatomische vervorming. Zijn por-
tretten in brons zijn fris en zuiver, zwierig en rustig, 
scherp gemodelleerd in klei. Er wordt niet gestreefd 
naar een zo realistische mogelijke weergave, maar 
naar een tot uitdrukking brengen van het karakter 
van de persoon in kwestie." 

Vrouwenfiguur op een onlangs gevonden glasnega-
tief uit 1939. Dit beeld zou met andere kunstwerken 
in de brouwerij van Nabben verborgen zijn geweest 
en met het puin van de gebouwen afgevoerd naar 
elders voor wegverharding. 
Het onderlijf is later teruggevonden en staat als 
trotse getuige van de oorlogshandelingen in het a-
telier van het Huis Heijen. 

Eeuwige trouw in Heijen. 
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Bronzen portret van Dr. G. van der Most, genees-
heer-directeur van Maria Roepaan te Ottersum van 
1956 tot 1970. 

Tien jaren lang is deze beroemde beeldhouwer 
inwoner geweest van de gemeente Mook en 
Middelaar. Hij heeft nationaal en internationaal 
bekendheid gekregen door zijn veelzijdige culture-
le belangstelling en inzet. Zijn talrijke kunstwerken 
getuigen ervan: oorlogsmonumenten, religieuze 
kunst, gevelversieringen, scheepsdecoraties en 
borstbeelden, meestal creaties die hun charme ont-
lenen aan hun eenvoud. 
Roovers kreeg vooral bekendheid door de bronzen 
portretten van de drie koninginnen Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix. Zodoende werd hij wel eens 
schertsend 'hofleverancier' genoemd. 
In zijn functie als kasteelheer was Roovers mede-
oprichter van de toenmalige Castellum Nostrum, 
een kastelenstichting die later is overgegaan in de 
Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen. 
Het Huis Heijen heeft door zijn inzet én die van zijn 
echtgenote Louise betekenis gekregen voor de hele 
regio, vooral op cultureel terrein. 
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De kasteelheer en zijn stenen bruid 
Sinds zijn Mookse periode, na 1949 dus, heeft 
Roovers naast zijn werkzaamheden als kunstenaar 
en docent veel energie gestoken in de restauratie 
van zijn kasteel, het Huis Heijen. Al in 1023 wordt 
melding gemaakt van een versterking aan de Maas 
bij Heijen. Waarschijnlijk was er in latere jaren 
slechts sprake van een eenvoudig huis met zware 
bakstenen muren, een poort en een toren. 
Daaronder bevinden zich twee kelders die dateren 
uit het begin van de zestiende eeuw. Oorspronkelijk 
lag er een gracht om het bouwwerk en leidde een 
brug vanaf het huis naar de voortuin. 
De bijgebouwen zijn uit de achttiende eeuw: de 
boerderij, het huis van de rentmeester (1751) en de 
tiendschuur. Door de eeuwen heen heeft het huis 
veel wijzigingen ondergaan, ook tijdens de restau-
ratie in de laatste vijftig jaren. 

Onze Lieve Vrouw, op een kruispunt langs cle weg 
van Ottersum naar Siebengewald. 

Maria met kind, op een kruispunt van wegen in 
Groesbeek, keramiek, 1956. 

Er was te weinig geld en subsidie om Huis Heijen 
te restaureren. Veel vrijwilligers brachten redding. 
Vooral assistent Wim Klabbers heeft veel tot het 
herstel van het bouwwerk bijgedragen. 
Roovers heeft zich niet alleen volledig ingezet voor 
het herstel en de instandhouding van zijn kasteel, 
maar ook voor het behoud van de Carmelkapel in 
Nijmegen en de Norbertuskapel in Gennep. Wegens 
zijn enorme inzet voor het Huis Heijen werd hem in 
het monumentenjaar 1975 een onderscheiding uit-
gereikt door 1' Institut International des Châteaux 
Historiques, het Internationale Kasteleninstituut. 
Huis Heijen was zijn levenswerk dat hij met een 
waar gevoel voor nuance, historie en schoonheid, 
met onaflatende energie wist om te toveren van een 
troosteloze ruïne tot een charmant en zeer achtens-
waardig kasteel. Het werd zijn stenen bruid. 
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De kasteelheer en zijn stenen bruid: het kasteel te Heijen. Hij poseert hier voor de door hem vervaardigde 
bronzen fontein. 
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Met Gilde-eer 
Het kon niet uitblijven dat deze kasteelheer met 
gevoel voor stijl en cultuur gevraagd zou worden 
door de Overheid van het Sint Dionysiusgilde 
Heijen om beschermheer te worden van hun illuste-
re gezelschap. In 1962 werd hij als zodanig geïn-
stalleerd. Met raad en daad heeft Roovers het Gilde 
bijgestaan. Als eerste daad schonk hij de Koning 
van het Gilde als teken van zijn waardigheid een 
zilveren koningsvogel. Als kunstenaar maakte hij 
de bij het Gilde passende ontwerpen voor het naam-
schild, het hoofdvaandel en de zwaaivaandels. 

Op gezette tijden werden de gildebroeders op het 
Huis Heijen uitgenodigd als er iets te vieren was of 
als er vrienden te gast waren. In die historische 
ambiance kwam het Gilde nog meer tot zijn recht, 
vooral als de gasten genoten van het vendelzwaaien 
en het geroffel der trommen. Ook tijdens de gilde-
dagen was Roovers een graag geziene gastheer 
namens het Gemeentebestuur en de Kring van 
Schuttersgilden 'Land van Cuijk'. 
Op 24 maart 1993 is Peter Roovers op negentigjari-
ge leeftijd overleden en op 27 maart ter aarde 
besteld. Geheel conform zijn wens werd zijn laatste 
rit gemaakt in een antieke lijkkoets, door twee git-
zwarte Friese paarden getrokken en begeleid door 
de gildebroeders van het Sint Dionysiusgilde, "zijn 
gildemannen". Met nog één keer een welgemeend 
tromgeroffel werd het boek over Kasteelheer en 
Kunstenaar Peter Roovers voorgoed gesloten. 

Voldaan mag deze veelzijdig kunstenaar terugzien 
op een welbesteed leven. 
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Zijn laatste rustplaats is op het R.K. kerkhof te 
Heijen. 

'In commige opzichten zou ik het decor van de 
wereld wel willen herscheppen", zei Peter meer-
malen. Dan wees hij vanuit zijn atelier naar de 
betonnen autoweg die zijn geliefd Maasheggen-
landschap doorkruiste. 
geboren aan het begin van deze eeuw heeft hij 
vele jaren gekregen om te scheppen en te bou-
wen en in die zin heeft hij daadwerkelijk iets 
aan de wereld toegevoegd. 
Maar het zijn niet alleen zijn beelden en monu-
menten die hij nalaat; ook zijn verhalen zullen 
hem lang overleven. Als begenadigd verteller 
verstond hij de kunst toehoorders te boeien 
met verhalen over datgene wat hij in zijn lange 
leven had meegemaakt en door de jaren heen 
bleven deze verhalen fascineren; 

niet alleen omdat ze vaak zo wonderlijk en on-
gewoon waren, maar ook omdat ze altijd weer 
met zoveel warmte en plezier geschilderd 
werden. 
Hij was een bourgondiër, genietend van alle 
goede dingen van het leven. Daarbij was hij 
trouw aan tradities. Zo pasten zijn 'Huis Heijen' 
en zijn beschermheerschap van het Dyonius-
gilde volkomen bij zijn persoonlijke stijl en op-
vatting over 'een kasteelheer in deze tijd.' 

Ouder wordend werd hij door zijn markante ge-
stalte een soort aartsvader met een scherp en 
goed oordeel. Een aartsvader echter met zoveel 
charme en belangstelling, dat hij door zijn kin-
deren en kleinkinderen steevast 'Papa Peter' 
werd genoemd. 
Een man, een vader, een grootvader, een vriend, 
een kunstenaar om hooit te vergeten. 

Wij bedanken u hartelijk voor uw deelneming. 

L. Roovers-Nederveen 
Kinderen en kleinkinderen. 

Heijen, 
27 maart 1993. 

Vergeten is hij niet, vergeten wordt hij niet. Zijn 
geest doolt overal rond, zijn geesteskinderen zijn 
gebleven en zullen blijven, als klassieke composi-
ties uit een omvangrijk oeuvre, van het grootste 

monument Huis Heijen tot de kleinste creaties in 
brons, keramiek, steen, gips of hout. Zijn monu-
menten zijn overal te vinden, de meeste in de zui-
delijke provincies. 
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Uitstraling 
Zijn uitstraling kon niet zonder gevolgen blijven. 
Echtgenote Louise raakte erdoor geïnspireerd, en 
ook dochter Kathinka. Ze hadden hun leraar in huis, 
dag en nacht beschikbaar bij wijze van spreken. 
Louise is vooral na het overlijden van haar man heel 
intensief gaan schilderen, bij voorkeur portretten. 
Het liefst werkt ze met olieverf, en die techniek 
beheerst zij 'met verve'. 
Haar schilderijen geven de karakters van de gepor-
tretteerde op zonnige wijze weer: van alle kanten 
straalt blijdschap je tegemoet. De laatste tijd gaat 
haar techniek van 'fijnschilderwerk' steeds meer 
plaatsmaken voor een minder arbeidsintensieve 
opzet van de creaties, waardoor sneller en robuuster 
gewerkt kan worden. 
Veel van de opdrachten ontvangt zij uit haar brede 
vrienden- en kennissenkring èn van de universiteit 
van Nijmegen. Een indrukwekkende reeks portret-
ten van filosofen heeft Louise onlangs ter beschik-
king gesteld aan deze instelling. Aldaar is de serie 
te bezichtigen. 
Het Huis Heijen wordt nu beheerd door zoon 
Ysbrandt. Louise is verhuisd naar een appartement 
en heeft sindsdien meer vrije tijd. Haar home is 
modern ingericht en verraadt overduidelijk haar 
artistieke, maar ook klassieke achtergrond. 
Moderne en oude kunst zijn er redelijk verdeeld en 
scheppen sfeer op alle niveaus. 

Twee werken van Louise Roovers: 
Friedrich Nietzche, 1997 
Peter Roovers, 1979 
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In de voetsporen 
Kathinka heeft de vlag van haar vader overgenomen 
en daardoor een duidelijke groei in het driedimen-
sionale werk ontwikkeld: in keramiek gevormd of 
in steen gehouwen. Vooral in het creëren van por-
tretten - in keramiek en brons - loopt ze in de voet-
sporen van haar vader, volgt zij hem op de voet. 
Moderne fantasieën hebben haar voorkeur en deze 
zijn, hoe paradoxaal het ook moge klinken, vaak 
geïnspireerd door de mystiek van mythen en sagen 
uit de klassieke oudheid. Naast het creëren van 
kunst verzorgt Kathinka de opleiding van nieuw 
talent dat zich wil bekwamen in het edele ambacht 
van de kunst in de meest ruime betekenis. 

Haar werkgebied ligt hoofdzakelijk in en rond Den 
Bosch, met een ruime landelijke uitstraling. Haar 
woning verraadt in alle opzichten haar vermogen 
om het genoegen van wonen en het genieten van 
echte kunst in elkander te laten overvloeien. Haar 
gezellige woonruimte is tevens atelier, en in deze 
ruimte voelt de bezoeker zich snel op zijn gemak. 
Haar kunst is een verademing, vaak een rustpunt in 
onze jachtige tijd. 
Wij hebben onze nadere kennismaking met de 
familie Roovers als een voorrecht ervaren. In dank-
baarheid zijn daarom deze herinneringen aan het 
papier toevertrouwd. 

Kathinka legt de laatste hand aan een 'portret', met naaast zich haar 'model'. 
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Kathinka poseert hier vóór haar 12 unieke creaties, voorstellende de sterrenbeelden. De foto werd gemaakt 
in 1993 te Amsterdam op de expositie 'De tovertuin'. 
Haar oeuvre bevat doorgaans ook kleinere werken. 
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