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Pastoor Frank Sweer en kunstenaar Martin Plag bij de muurschildering Maria ten 
Hemelopneming in de kerk van Terwinselen, Afbeelding: Bas Quaedvlieg  
 
De monumentale kerk van de Kerkraadse wijk Terwinselen heeft na een renovatie van 1,6 
miljoen euro een nieuwe ‘Maria-mural’ gekregen. Martin Plag, alias James Jetlag, mocht 
hem maken. Pastoor Sweer: „Dit past in de traditie van deze kerk.” 

Martin Plag, als muralist beter bekend onder zijn alias James Jetlag, was zeer vereerd met de 
opdracht voor een muurschildering in de kerk van Terwinselen. Logisch. Deze schitterende 
kruiskerk onderscheidt zich niet alleen door zijn architectuur, interieur en situering bij de 
botanische tuin als een van de meest bijzondere godshuizen in Parkstad, maar telt ook talloze 
schilderingen en ontwerpen van gerenommeerde Limburgse kunstenaars. Waar je ook kijkt, zie je 
kunst uit de vorige eeuw. Charles Eyck tekende voor de meeste schilderingen. 

Traditie 
De muralist werd gevraagd door pastoor Frank Sweer, die daarmee wilde aansluiten bij een 
traditie. „Een nog jonge Charles Eyck kreeg van de bouwpastoor in 1922 de opdracht de kerk 
‘aan te kleden’ met een groot aantal schilderingen. Bij verschillende renovaties - hardnekkige 
mijnschade eiste zijn tol - zijn in de loop der jaren niet alleen werken verloren gegaan, maar ook 
steeds weer nieuwe gemaakt.” 

 



Werk 
De keuze voor Martin Plag was zo vreemd nog niet, stelt pastoor Sweer. „Murals horen bij deze 
tijd. en Martin is opgegroeid in Terwinselen. Ik ken zijn moeder. We hebben zijn werk bekeken en 
gezegd wat we wilden. Dit is een Mariakerk, dus moest het een Maria ten Hemelopneming 
worden. Het werk moest een brug slaan tussen het verleden en het heden.” 

Plag zat klaar, toen de telefoon ging. Zijn moeder had hem al ingeseind. „Ik bewaar mooie 
herinneringen aan deze kerk en aan mijn jeugd hier.” De kunstenaar wijst erop dat hij eerder 
werkte voor het klooster van Wittem (een logo) en het kerkhof van Voerendaal (mural). Maar 
deze Maria ten Hemelopneming is van een andere orde, beseft hij. 

Bijbel 
„De Bijbel is een oneindige bron van verhalen die om afbeelding vragen. Kunstenaars hebben 
daar in de loop der eeuwen met verschillende technieken uitdrukking aan gegeven. Ik wilde qua 
toon aanschuiven bij de andere kunst en de sfeer in deze kerk, niet voor contrast zorgen.” 

Het werk is aangebracht in een nog afgesloten ruimte bij een voormalige zijingang. De feestelijke 
presentatie was voor palmzondag gepland, maar is door de coronacrisis uitgesteld tot 
Allerheiligen/Allerzielen. Sweer: „Eerder is het niet te zien. De komende maanden zijn er ook 
geen diensten.” 

Kaars 
De kerken in Kerkrade West zijn wel dagelijks geopend. Sweer staat er versteld van hoeveel 
mensen binnenlopen en een kaars aansteken. „Wetend dat er iemand over je mag waken. Dit is 
een bijzondere tijd. Ik merk het ook bij uitvaarten, waar alleen kleine groepen bij mogen. Ze 
bellen later dat het hen geraakt heeft. Nu komen we elkaar tegen in de kwetsbaarheid en de 
broosheid en de kleinheid. Dat voel ik heel sterk. De mural, ook al was hij al gemaakt, zal 
verbonden blijven met deze tijd.” 

Renovatie 
Met de onthulling tijdens Allerheiligen wordt de laatste renovatie afgesloten, zegt Sweer. Hij wijst 
erop dat de kerk van binnen veel lichter is geworden, waardoor de schilderingen beter tot hun 
recht komen. Kunst die door terugkerende mijnschade overigens nogal vergankelijk blijkt. Van de 
St. Servaas van Charles Eyck, hoog onder een gewelf, is alleen het hoofd bewaard gebleven. 

De renovatie heeft in totaal 1,6 miljoen euro gekost. Dat kon echt alleen dankzij een reeks 
subsidies, benadrukt de pastoor. „Dit is een rijksmonument van grote cultuurhistorische waarde.”  

 


