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In Limburg staat hij

vooral te boek als
‘bouwheer’ van de

kerk en het klooster
in Wittem. Minder

bekend: op het Euro-
pese strijdtoneel was

Ferdinand von Pletten-
berg (1690-1737) in

zijn tijd als staatsman
en diplomaat een

speler van formaat.
Historicus Luc

Wolters schreef zijn
biografie.

F erdinand von Pletten-
berg (1690-1737) wás ie-
mand in het Zuid-Lim-
burgse Heuvelland. In
1722 kocht hij de vrije

rijksheerlijkheid Wittem, een jaar
later schafte hij Eys aan, in 1728
Slenaken en in 1732 Gulpen-Mar-
graten. Met geld, veel geld, en in-
vloed creëerde hij zo in het hart
van het Heuvelland zijn eigen ko-
ninkrijkje.
Een koninkrijkje waarmee hij
voortvarend aan de slag ging. Hij
begon te bouwen en te restaure-
ren. Veel monumentale panden
in de huidige gemeente Gul-
pen-Wittem - de Bovenste Molen
in Mechelen, het Wienhoes in Par-
tij, brouwerij het Panhuis in Me-
chelen, om er een paar te noemen
- danken hun (voort)bestaan aan
Von Plettenberg. Utiliteitsgebou-
wen, zogezegd. Gebouwen die be-
drijvigheid brachten en geld ople-
verden.
Maar de graaf - in 1724 werd hem
die titel toegekend - deed meer.
Hij was de stichter van de kerk en
het kloostercomplex in Wittem,
de drijvende kracht achter de
bouw van de huidige kerk in Eys.
Hij begon met het opknappen en
herinrichten van kasteel Wittem -
de kaarsrechte Wittemer Allee is

zijn werk - maar liet het bij wat
‘lapwerk’ toen zijn oog viel op
een grotere uitdaging: kasteel Neu-
bourg in Gulpen.
„Von Plettenberg heeft, kortom,
wel zijn stempel op dit gebied ge-
drukt”, zegt historicus Luc Wol-
ters (Historie Present) uit Simpel-
veld. „Daarover is ook al heel wat
geschreven. Maar merkwaardig ge-
noeg is er altijd veel minder aan-
dacht geweest voor de rol die Von
Plettenberg heeft gespeeld op het
Europese toneel. Terwijl die toch
niet gering was. Ferdinand was in
het politieke en diplomatieke cir-
cuit van zijn tijd een speler van
formaat, kind aan huis bij diverse
vorstenhuizen. Bepaald geen klei-
ne jongen, dus.”
Naast het Wittemse verhaal - de
regionale insteek - heeft Wolters
daarom de Europese kant van de
graaf extra belicht in de pas ver-
schenen biografie Ferdinand von
Plettenberg; machtig minister, des-
kundig diplomaat en bemind bouw-
heer.
Ferdinand von Plettenberg stam-
de uit een zeer vooraanstaande
adellijke familie in Duitsland.
Twee van zijn ooms en twee van
zijn oudooms waren prins-bis-
schop van Münster en/of Pader-
born geweest. Zelf had hij ook
een gooi kunnen doen naar die ti-
tel, ware het niet dat hij door het

vroegtijdig overlijden van zijn va-
der en zijn oudere broer plotse-
ling hoofd van de familie werd,
met alle verantwoordelijkheid van
dien. Ferdinand koos voor een an-
dere rol. Hij manoeuvreerde zich
in een sleutelpositie, en wist - een
kwestie van snedige diplomatie

en dealen onder en boven de toon-
bank - te bewerkstelligen dat een
telg uit het Beierse koningshuis
Wittelsbach, Clemens August,
prins-bisschop van Münster en Pa-
derborn (later ook nog van Keu-
len, Hildesheim en Osnabrück)
werd. Een handige zet. Clemens

August was vooral geïnteresseerd
in kunst, de jacht en architectuur.
Het besturen liet hij over aan zijn
eerste minister. Diens naam: Ferdi-
nand von Plettenberg.
Onder de vlag van Clemens Au-
gust werd Ferdinand von Pletten-
berg steeds machtiger, rijker, in-

vloedrijker. En hij wilde meer,
steeds meer. Niet alleen een pri-
vé-koninkrijkje in Zuid-Limburg,
maar ook een functie aan het
machtige keizerlijke hof in We-
nen. De ‘erfvijand’ van de Beierse
Wittelsbachers. Dat moest een
keer mis lopen. Wie te snel naar

de top gaat, kan diep vallen. En de
dankbaarheid van vorsten is legen-
darisch fragiel. In 1733 kwam het
tot een grote clash tussen Von Plet-
tenberg en zijn ‘broodheer’,
prins-bisschop Clemens August.
Ferdinand raakte uit de gratie, ver-
loor een voor een zijn hoge func-
ties. Tegelijkertijd zette hij zijn
prestigieuze bouw- en restauratie-
projecten in Zuid-Limburg door,
ten laste van zijn steeds sneller
slinkende schatkist.
Toen na een aantal ambteloze ja-
ren alles toch weer ten goede leek
te keren - Von Plettenberg werd
door het keizerlijke hof in Wenen
benoemd tot gezant bij de Paus -
sloeg het noodlot toe. Terwijl hij
zich voorbereidde op de reis naar
Rome, werd Von Plettenberg ern-
stig ziek. In 1737 overleed hij in
Wenen, waar hij ook begraven
werd. Behalve zijn hart. Dat ging
in een loden bus naar Wittem,
waar het werd bijgezet in de graf-
kelder van de kerk die Von Plet-
tenberg als zijn grafkerk had be-
doeld.

Ferdinand von Plettenberg; machtig
minister, deskundig diplomaat en be-
mind bouwheer. Auteur en uitgever:
Luc Wolters (Historie Present).
ISBN 978-90-815398-0-7.
Prijs 20 euro. Nadere informatie:
info@historiepresent.nl.

De crypte met het hart van Ferdinand von Plettenberg in de kloosterkerk van Wittem (links), portret van Von Plettenberg (geschilderd door Robert
Tournières, Szépmûvéstzeti Múseum Boedapest) en de door Von Plettenberg gestichte kerk van Eys.  foto’s Luc Wolters, Johannes Timmermans
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