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NEEDE – Het oudste Needse erf-
goed, de middeleeuwse zandste-
nen piëta die sinds 1935 in het por-
taal van de toren van de Grote
Kerk stond, verlaat Neede tijdelijk.
Maandag gaat het beeld van de do-
de Jezus in de armen van zijn moe-
der met een speciaal transport
naar restaurateur Adriaan van Ros-
sem in Nijmegen. Die heeft de an-
dere twee middeleeuwse beelden
uit de voorloper van de huidige
kerk ook opgeknapt. De piëta
keert naar verwachting over zo’n
tien maanden weer terug in Neede.

Niels Sies en Eduard Diepenmaat
maken het uit 1475 stammende
beeld gistermiddag voorzichtig
los van de sokkel. Diepenmaat
heeft op maat een roestvrijstalen
frame gemaakt dat in delen onder
het beeld door kan worden ge-
schoven en er voor en achter aan
vast kan worden geschroefd.
Omdat het beeld steeds meer
scheurt en barst is het voor het lif-
ten met krimpfolie omwikkeld.
Sies, voorzitter van de Stichting
Needse Beelden: „Ik heb in Rome
Michelangelo’s versie van dit
beeld in marmer gezien, maar
ook dit zandstenen beeld is zeer
fijn gedetailleerd uitgevoerd. Het
is in 1929 opgegraven onder de
kerk en in 1935 gerestaureerd. Op
foto’s van toen zag het er perfect

uit, maar het verval slaat de laat-
ste jaren steeds harder toe. Ik heb
losse stukken genummerd in zak-
ken gedaan. Restaurateur en
kunsthistoricus Adriaan van Ros-
sem herstelt het beeld zodanig
dat Monumentenzorg er ook mee
kan leven. Er zijn wel meer tech-
nieken om uit elkaar vallende
beelden te conserveren, maar
voor niet reversibele methodes,
waarbij je onomkeerbare verande-

ringen pleegt, krijg je geen toe-
stemming.” De grofste schade aan
de piëta dateert overigens uit
1945. Toen kwam bij een brand in
de kerk de enige uit cultuurhisto-
risch oogpunt niet door de Duit-
sers gevorderde kerkklok omlaag
en verwoestte Maria.
Aanvankelijk werd de restauratie
van de drie beelden op 100.000
euro begroot. Door zelfwerkzaam-
heid en de inzet van onderne-

mers die ‘in natura’ helpen ge-
beurt het nu voor zo’n 60 mille.
Zo steekt Eduard Diepenmaat van
Machinefabriek Diepenmaat be-
langeloos tijd en materiaal in het
project. De Needse aannemer Ter
Woerd zorgt voor het ‘ondersabe-
len’: hij brengt een laagje specie
aan tussen het roestvrijstalen fra-
me en het beeld. Maandag maken
medewerkers van Meilink Indus-
triële verpakkingen een speciale

transportbekisting. Het beeld
wordt in een vrachtwagen van Eli-
te Salades naar Nijmegen ver-
voerd. De gerestaureerde beelden
komen achter beschermend glas
terug in de toren. De komende
maanden wordt daar aan gewerkt,
bezoekers moeten het zolang met
grote foto’s doen.

tubantia.nl/achterhoek
Voor een video-impressie

ARNHEM – Het Gerechtshof in Arn-
hem heeft de 49-jarige Van A. uit
Borculo vrijgesproken van sek-
sueel misbruik van zijn dochter
tussen 2008 en 2012. Volgens het
Hof is er onvoldoende steunbe-
wijs om tot een veroordeling te
komen.
Het Openbaar Ministerie eiste

twee weken terug nog vier jaar
cel tegen de man.
Onterecht, vindt het Hof. Van A.
ontkent immers en zijn dochter
heeft nooit aangifte tegen hem
gedaan. Sterker nog, ze heeft later
onder ede juist verklaard dat er
niks seksueels is voorgevallen tus-
sen haar en haar vader.

De zaak is enkel en alleen geba-
seerd op uitlatingen van het meis-
je tegen een leraar op school en
iemand van het Advies- en Meld-
punt Kindermishandeling (AMK)
en dat is volgens het Hof te karig.
In december werd de man door
de rechtbank nog veroordeeld tot
vier jaar cel.

REKKEN/BORCULO – Berkelland zit
nog maar in de fase dat samen
met het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) afgetast
wordt of een aanvraag zin heeft.
Dat zegt burgemeester Joost van
Oostrum na reacties vanuit Rek-
ken. De vanuit de Belangenvereni-

ging Rekken en betrokken buurt-
bewoners geformeerde commis-
sie uitte het afgelopen weekend
kritiek. Kritiek op de positieve
houding van het Berkellandse col-
lege op een aanvraag om tijdelijk
af te wijken van de bestemming
voor de voormalige tbs-kliniek Ol-

denkotte, om daar dan een asiel-
zoekerscentrum te openen. Van
Oostrum: „Zo ver is het niet. En
ik verwacht voorlopig ook nog
geen aanvraag. Je moet als ge-
meente in principe elke aanvraag
willen bekijken. Als je er vervol-
gens negatief op beslist moet je
dat op argumenten doen die voor
de rechter standhouden. Niet
door een aantal bij voorbaat te
groot te vinden en een ander aan-
tal onder voorwaarden accepta-
bel. Als gemeente willen we daar-
om eerst weten hoe het COA zich
een azc op het complex van de kli-

niek voorstelt. Er zaten eerder een
goede honderd mensen binnen.
En het is een geïsoleerd gelegen
plek. Hoe is het COA op de ge-
noemde aantallen van 210 tot 750
uitgekomen? Voordat we bekijken
of er draagvlak voor kan zijn moe-
ten we kijken wat het COA op
het gebied van faciliteiten denkt
te regelen. Wat zijn de effecten
voor de school, het openbaar ver-
voer, andere instellingen in de
buurt zoals Trajectum, enzo-
voort.” Van Oostrum heeft volgen-
de week overleg met de veilig-
heidspartners (brandweer, poli-

tie, ambulance) om te inventarise-
ren wat zij belangrijk vinden.
„Omdat plaatselijk draagvlak ook
een belangrijke voorwaarde is wil
ik op 10 november bij het volgen-
de overleg met het COA graag de
Rekkense commissie aan tafel heb-
ben. Uit de vragen vanuit de com-
missie en de antwoorden van het
COA kan duidelijk worden hoe
het met dat draagvlak gesteld is.
Uiteindelijk is de besluitvorming
een verantwoordelijkheid van het
college. Als het COA met een aan-
vraag komt moeten we gemoti-
veerd ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.”

Al kwart eeuw
gegrepen door
accordeons

Het COA dient pas een aanvraag voor een
azc in Rekken in als er zicht is op draag-
vlak voor een goed geregelde voorziening.
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� Niels Sies (links) en Eduard Diepenmaat wikkelen de van zijn sokkel losgekrikte zandstenen sculptuur van de dode Jezus in de armen van zijn moeder Ma-
ria in krimpfolie. Na het weekend wordt het middeleeuwse beeld naar restaurateur Adriaan van Rossemin Nijmegen vervoerd. foto Lars Smook
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