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Peter de Cock werd in 1751 gevan
gen gehouden in de kelders van het 
Roermondse stadhuis. De stank 
aldaar verdreef zelfs zijn pleitbezorgers. Peter de Cock is door de eeuwen heen 
een schelm gebleven die zijn stad op een Tijl Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt. 

BIG BENNIE 

Big Bennie, ik heb het niet over de, 
overigens onvolprezen, bij na gelijk
namige Roermondse volkszanger Big 
Benny. De naamgenoot van zijn broer 
(André) is vroegtijdig het 'Hazjes' 
geworden. Dus laat hem, onze Benny, 
in goede gezondheid honderd wor
den en Dré mag dat van mij ook! 
Ik heb het echter over Ben Verwaay
en, de Nederlandse grote baas van 
British Telecom. Wat zou ik graag in 
mijn kelder een hapje met hem eten 
en filosoferen hoe het nu verder 
moet met Europa, Nederland, Roer
mond en met het leiderschap. Dat 
heeft Ben fraai omschreven: "Neder
landse bestuurders kunnen niet tegen 
kritiek. De wereld verandert totaal; wij 
moeten gebruik maken van de nieuwe 
kansen." 'Big Bennie' zet in op een 
intelligente economie in onze con
treien en ziet daar kansen toe. Hij 
vindt de strijd met de lage lonen
landen niet verloren. Creativiteit, dát 
is aan de orde. Verwaayen kan dit 
uitstekend verwoorden. Aanpakken, 
zoeken naar oplossingen, luisteren en 
niet elke andere visie als een per
soonl ijke aanval ervaren. In zijn den
ken kun je geen intelligente economie 
bedrijven met domme mensen. Daar 
slaat overigens het Nederlandse 
spreekwoord: twee weten meer dan 
één op. Enige voorwaarde is wel dat 
beide iets weten, 

Toen de Belgische minister van 
Buitenlandse Zaken, Karel de Gucht, 
onze minister-president enkele maan
den geleden 'publiek geheime' kwali
ficaties toedichtte groeiden de lange 
tenen van het 'genie uit Goes' tien
maal sneller dan de neus van Pinoc
chio. De kleine teen van onze PM 
moet het oude centrum van het Oud
Vlaamse Rijssel, de huidige Franse 
stad Lille, figuurlijk, wekenlang heb
ben verduisterd. Gekrenkt ego is 
kennelijk eerder aanleiding voor een 
diplomatieke rel dan de aanleg van 
een spoorlijn door één van de fraaiste 
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natuurgebieden in ons land: de Mein
weg. Ik hoor Medy van der Laan, 
staatssecretaris van cultuur, nog uit
vallen tegen programmamakers, die 
niet op zoek waren naar hoogzwan
gere vrouwen of spermaspuitende 
mannen: "Luister eens, godverdomme" 
en later blijkt dat ze het helemaal niet 
eens is met het opheffen van de NPS. 
Zijn we in dit land bezig met een 
soort standwerkerconcours? 

Overigens ben ik van mening dat het 
duale systeem de bijl aan de wortel 
van de democratie is. Ruim baan voor 
mastorbantachtige bestuurders (m/v) 
die via delegatiebesluiten hun over
maat aan testerongehalte kunnen 
lozen en de goegemeente opzadelen 
met hun daadkracht, niet zelden 
ontsproten aan een eigen netwerk. 
Zeg maar een emotionele belangen
verstrengeling. 

Tijd voor een etentje met 'Big Bennie' 
Verwaayen en wat belangrijker is, een 
goed gesprek. Twijfel is het begin van 
alle wijsheid. Aanvankelijk zat ik te 
denken aan de haute cuisine. Geflam
beerde langoustines, jawel het kan, 
maar dat is secondewerk. Ik ben vrij 
snel tot inkeer gekomen. Ook dat is 
een kunst! 
Waat sjteit oppe kaart? Verfiende 
bokuskook besprinkeld mit Christoffel
beer en sjtinkkees nao en tössedoor get 
frutselkös. Gevulde tomaten met een 
mousse van sardientjes en sjorsene
ere, Parijse aardappeltjes en een 
QuadruppeL 

Uw dienaar PdC 

STRENG MAAR RECHTVAARDIG 

De stichting Ruimte kan het zich niet 
langer permiteren iedere niet-betalende 
abonnee te manen. 
'Abonnees' op dit schitterende blad die 
in 2005 hun bijdrage niet betaalden, 
worden per 2006 automatisch uit het 
bestand verwijderd. 



TEKST: THEI MOORS 

Op 5 juli jongstleden verleende ons 
college van B&W een sloopvergunning 
aan de Woningcorporatie Wonen Zuid 
voor de sloop van 40 woningen in het 
Roermondse Veld. Deze woningen 
liggen ingesloten tussen de Hendrik
laan en de Koningin Regentesselaan, 
de Mauritsstraat en de Vondelstraat. 
Centraal hierin ligt de Lovaniostraat 
die in zijn geheel tegen de vlakte zou 
moeten gaan. Per I oktober zullen er 
in de buurt nog 25 huizen volgen om 
- als het aan Wonen Zuid ligt - plaats te 
maken voor 40 koop- en huurwoningen. 

Nie1.1we 
Ïrl , 

Voor mensen die niet echt bekend zijn in het 
Veld is dat toch 'al/emao/ mer aaje kraom'. Toch 
hebben bewoners van het Veld, verenigd in 
twee bewonersgroepen, samen met de Roer
mondse afdeling van de Socialistische Partij en 
de Stichting Ruimte bezwaar gemaakt tegen de 
afgifte van de sloopvergunning. In een door 
bewoonster Rita van der Molen geschreven 
rapport worden argumenten aangevoerd voor 
behoud van deze tachtig jaar oude woningen. 

TUINDORP HET VELD 

Het woningencomplex is ontstaan binnen het 
gemeentelijk Uitbreidingsplan van 1923 van de 
architecten Jos Cuypers en Frans Dupont. Dit 
plan behelsde het bebouwbare deel van de 
gemeente Roermond, destijds begrensd door 
de Roer en de huidige Bredeweg, de Wilhel
minasingei-Venloseweg en de lijn Scheidings
weg-P.Polliusstraat-Roer in het zuiden. De uit
breidingen staan dan met name te gebeuren in 
de 'Rattenkas' (Roerzicht) in het Roermondse 
Veld en het Vrijveld, aan de Kapel en in het 
Muggenbroek. In het Roermondse Veld is de 
woningbouw al vanaf 191 0 aan de gang als het 
uitbreidingsplan wordt goedgekeurd. Dat is 
goed te zien in de plankaart waarop de reeds 
gerealiseerde delen in dikkere belijning zijn aan
gegeven. Uitgaande van enkele oudere kaarten 
blijkt dat het stratenpatroon van het Veld 
hoofdzakelijk is gebaseerd op de oorspronke
lijke agrarische verkaveling van het gebied. De 
Hendriklaan, de Koningin Regentesselaan en de 
Nassaustraat volgen oude landwegen. De 

Achterkant van de nieuwbouw in de Nassaustraat Foto: Jan Straus 

belijning van de straten er tussenin lijkt op de destijds populaire 'decoraties 
in het platte vlak': frivool tekentafelwerk. Omdat stedenbouw en architec
tuur destijds vaak in één hand liggen, maken Cuypers en Dupont ook het 
ontwerp van een groot aantal woningen. 
Zo ook de woningen die nu met sloop bedreigd worden. Die maken name
lijk deel uit van een complex van I 00 woningen binnen een zogenaamd 
tuindorp. Deze ontstaan rond 1900 in geheel Europa als reactie op de er
barmelijke toestanden waarin arbeiders wonen in steden. Door de planning 
van wooncomplexen met meer licht, lucht en ruimte proberen aanvankelijk 
verl ichte fabriekse igenaren en later gemeentebesturen arbeiders beter te 
laten wonen en een basis te bieden voor meer sociaal gedrag. In het buiten
land ontstaan in deze tijd hele nieuwe tuinsteden. Daarentegen krijgt het 
idee in Nederland uitwerking door de uitbreiding van steden met aanvanke
lijk geïsoleerd gelegen tuindorpen, van vaak niet meer dan een paar honderd 
woningen. Ook in het Roermondse Veld zien we een dergelijke uitwerking. 
Cuypers heeft zich bij het ontwerp van dit complex laten inspireren door 
de ideeën van de tuinstadgedachte waarin door middel van minder wonin
gen per ha, bewoners meer ruimte kregen om het huis: grotere tuinen of 
bredere straten in combinatie met pleintjes of parkjes. De arch itectuur van 
de 'dorpen' is veelal speelser en intiem van aard. 
In het Veld zien we grotere, in markant metselwerk uitgevoerde hoek
woningen verbonden met kleinere terugwijkende huizen. Typisch zij n de 
prachtige eveneens gemetselde poortjes die de ontsluiting vormen naar de 
achtertuinen en die door het decoratieve straatontwerp vaak precies 
tegenover elkaar liggen. Spiegeling van beide straatzijden komt regelmatig 
voor. In de Vondelstraat, maar heel duidelijk in de Lovaniostraat. >>> 
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NIEUWE KANSEN 

In haar pleidooi maakt Rita van der 
Molen melding van de goede staat 
waarin de woningen verkeren. Dat is 
mede te danken aan een renovatie in 
de jaren tachtig. Deze woningen vallen 
in de juiste prijsklasse en zijn groot 
genoeg voor de mensen die er tot voor 
kort woonden. Daar komt bij dat ze 
sinds 1918 veel woonplezier hebben 
verschaft aan vele generaties Veld
bewoners, getuige het optreden ervan 
in de film 'Roermondse Adel' over de 
familie Fermont. 
Door de sloop van het tuindorp menen 
Wonen Zuid en de gemeente Roer
mond op resolute wijze ruimte te 
maken voor moderne stadswoningen 
zoals in de Nassaustraat. Los van het 
feit dat daarmee unieke delen van de 
tuindorpstructuur om zeep worden 
geholpen, zal ook de vrees van de 
Maastrichtse onderzoekers Gabriëls en 
Nauta worden bewaarheid*. 
Zij doen verslag van een onderzoek 
naar de sociale structuur in het Veld en 
concluderen dat verdere sloop de pro
blematiek waar Yeldenaren mee wor
stelen amper zal oplossen. Dit verslag is 
door de gemeente commentaarloos 
terzijde gelegd. 
Door de bevolkingssamenstelling wat 
minder drastisch te verstoren, bijvoor
beeld door het opknappen van de oude 
tuindorpwoningen, zou de gemeente 
twee vliegen in één klap kunnen slaan: 
de ingreep kan rekenen op sympathie 
van de bewoners en de waardevolle 
cultuurhistorische delen blijven be
waard. 'En daobiej: 'stjadsweuninge' in 't 
Veldj, det kin toch neet!' 

® 

*) Voorbij de overhangende tak en de 
losliggende tegel; een onderzoek naar de 
Kwaliteit van Leven in het Roermondse 
Veld, door R. Gabriëls en W . Nauta, 
onderzoekers op het terrein van ach
terstandswijken. 
Maastricht, september 2003. 

Een lezenswaardig participerend onder
zoek over de cultuur van het Roer
mondse Veld is in 1989 verschenen 
onder de titel De andere stad: achter de 
façade van de nieuwe stedelijke vitaliteit 
van F. Bovenkerk en L. Bunt, uitgegeven 
in de serie Stedelijke Netwerken 
Werkstukken nr. 16, UvA Amsterdam 
en RU Utrecht. 
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Verlaten woningen in de Lovaniostraat. Foto: Leonard Fortuin 

UITSPRAAK BESTUURSRECHTER VAN 14 SEPTEMBER 2005 

De rechter heeft uitspraak gedaan in het 
geding om de sloop tegen te houden en is 
daarbij tot de conclusie gekomen dat de 
sloop moet kunnen doorgaan. Dat is op 
zich niet zo vreemd, de rechter maakt een 
afweging tussen de belangen van de sloper 
(Wonen Zuid) en degenen die daar tegen 
zijn. In dit geval meende de rechter dat de 
belangen van de sloper dienen voor te gaan. 
In andere vergelijkbare gevallen (casus 
Titus Brandsma kapel te Nijmegen) werd 
juist andersom besloten, kortom het dub
beltje kan de ene of de andere kant oprol
len, hoe onbevredigend ook. 

Wat verder opviel in de uitspraak was dat 
de rechter niet in staat is gebleken de ver
schillende comparanten in het geding uit 
elkaar te houden: vertegenwoordigers van 
Comité Handen af van 't Veld werden ver
ward met die van Ruimte en die zou weer 
namens de SP hebben gesproken. We zul-

fen maar hopen dat dat niet symptoma
tisch is voor de zorgvuldigheid van de uit
spraak. 
Ondanks het feit dat we gelijk kregen van 
de rechter op het punt van onverwijlde 
spoed, kon, volgens deze rechter, de sloop
vergunning niet geweigerd worden omdat 
vooralsnog geen vergunning inzake de 
Monumentenwet van toepassing was. De 
voordracht voor de gemeentelijke lijst had 
een reden kunnen zijn geweest tot op
schorting, maar die voordracht werd door 
de gemeente gesaboteerd. Dat had na
tuurlijk geen rol mogen spelen voor de 
rechter, gezien de onafhankelijkheid van 
de commissie Beeldkwaliteit, die hierover 
adviseert aan de gemeente. 

Kortom een onbevredigende uitspraak, 
maar het moest geprobeerd worden. De 
woningen van Cuypers en Dupont zijn het 
waard om behouden te blijven! WAC 

Desoiotie in de achtertuinen van de Lovaniostraat. Foto: Leonard Fortuin 



~UIST MOOIE KANSEN 

VOOR HET VElD, 

Tilman Schreurs, Roermonds wethouder o .a. 

voor wijkontwikkeling en wijkbeheer, reageert 
op ' Nieuwe kansen in het oude Veld'. 

'Het artikel wekt de suggestie dat de gemeente een 
willekeurig beleid voert ten aanzien van de woning
markt, en dat de gemeente geen oog heeft voor de 
belangen van haar burgers. Wie zich verdiept in de 

werkwijze van de gemeente ten aanzien van wijken 
weet dat beide beweringen onwaar zijn. 

De gemeente streeft naar differentiatie in het woning
aanbod. De gemeenteraad heeft een aantal malen 
een afweging gemaakt tussen enerzijds de kwaliteit 
van woningen en anderzijds de eventuele monumen

tale status van panden. In de aangehaalde voorbeel
den is dat telkens gebeurd. Als dan een verschil van 
inzicht tussen de gemeente en de Stichting Ruimte 
ontstaat, doet dat niets af aan het serieuze karakter 
van zo'n afweging. Niet voor niets geeft het Wijk
ontwikkelingsplan Balanceren, Participeren en Re

noveren vee/ aandacht aan het behoud van wonin
gen. Woningen aan de Regentesselaan en de Vondel
straat zijn aangewezen tot gemeentelijk monument. 

Woningen aan de Mauritsstraat en aan de Regen
tesselaan zijn zelfs op voordracht van de gemeente 
aangewezen tot rijksmonument. Onlangs is Wonen 

Zuid begonnen met de renovatie van I I gemeente
lijke monumenten aan de Regentesse/aan. Het 
renovatieproject Hendrik/aan, Regentesse/aan, 

Evertstraat, Poelsstraat en Vondelstraat is reeds uit
gevoerd! 
De afgelopen jaren heeft het college vee/ voor elkaar 
gekregen in de kanswijken, ook in het Roermondse 
Veld. Samen met buurtbewoners is hard gewerkt om 
de wijk leefbaarder te maken. Juist vanuit deze ge
dachte worden (s/oop-)plannen niet gemaakt door 
alleen de beleidsmakers van Wonen Zuid en de ge

meente, maar samen met o.a. de buurtbewoners be

sproken. Daarbij kwam het zelfs voor dat buurt
bewoners adviseerden woningen te slopen! Bovenge
noemd Wijkontwikkelingsplan, door de gemeenteraad 
van Roermond al in 1999 vastgesteld, is tot stand 
gekomen door en met de bewoners van het Veld. Eén 
van de onderwerpen was het slopen van de in dit 
artikel genoemde woningen. 

Het onderzoek van de heren Gabriëls en Nauta be
trof sloop zonder zicht op vervanging. Ook in deze 
passage gaat het artikel zeer willekeurig met de fei
ten om. Nu is juist duidelijkheid gegeven aan de be
woners middels aansluitende termijnen van sloop en 

start bouw. 

Het artikel 'Nieuwe kansen in het oude Veld' betreur 

ik dan ook. Het is suggestief geschreven vanuit de 
gedachte dat de gemeente en Wonen Zuid maar iets 
doen en het doet geen recht aan de inzet van veel 
bewoners van het Roermondse Veld die samen met 
anderen werken aan de leefbaarheid van hun wijk.' 

(De Volkskrant, 19 augustus 2005) 

SLOOPBONUS VOOR DIRECTIE 

VAN WONINGCORPORATIES 

Merijn Rengers en Xander van Uffe/en 

AMSTERDAM - Directeuren van 
woningcorporaties die veel goed
kope huurhuizen slopen, krijgen 
een hoger salaris. De financiële 
prikkel om huizen te slopen, een 
'sloopbonus', is opgenomen in de 
beloningsregels van de branche
organisatie Aedes. 

Uit onderzoek van de Volkskrant on
der de vijftig grootste corporaties blijkt 
dat de inkomensstijging van directeu
ren nauw samenhangt met de mate 
waarin werd gesloopt en verbouwd. De 
gemiddelde salariskosten van een direc
teur stegen in 2004 met 6 procent, ter
wijl bij de grootste tien slopers van 
goedkope huurwoningen de kosten van 
de salarissen met 8,5 procent stegen. 
De gemiddelde sala-riskosten bedragen 
ruim 170.000 euro. 
De corporaties hebben de afgelopen 
twee jaar 35.000 goedkope woningen 
met een maandhuur tot 326 euro afge
broken, constateerde de Volkskrant 
eerder. 
De corporaties hanteren sinds begin dit 
jaar nieuwe regels voor de beloning van 
directeuren. De hoogte van het vaste 
salaris wordt voor 40 procent bepaald 
door het aantal en de waarde van hui
zen 'in transitie', zo staat in de advies
regeling van de branchevereniging 
Aedes. Hoe meer gesloopt, verbouwd 
of bijgebouwd wordt, hoe hoger het 
inkomen. Het bijbouwen van dure wo
ningen wordt extra beloond. 
Een actieve sloper en bijbouwer ver
dient bruto ongeveer zestigduizend 
euro meer dan een directeur die de 
huizenvoorraad intact laat. Ook het 

aantal huurwoningen en enkele 
omgevingsfactoren bepalen mede de 
hoogte van het salaris. De tevreden
heid van huurders of de kwaliteit van 
de dienstverlening speelt geen rol bij 
de vaste beloning. 
Volgens voorzitter Wim van Leeuwen 
van Aedes beoogt het nieuwe belo
ningsmodel het ondernemerschap van 
directeuren te stimuleren. "Een onder
nemende directeur neemt extra risico's. 
Daar is de beloning op gebaseerd. Bou
wen en slopen vragen bovendien extra in
spanningen en kwaliteiten." 
Van Leeuwen kan zich niet voorstellen 
dat de prikkel huizen te slopen en te 
bouwen, averechts uitpakt. "Voor de 
sloop van huizen moeten allerlei afspra
ken met bijvoorbeeld gemeenten worden 
gemaakt. Dat doet een directeur niet in 
zijn eentje." 

Naschrift redactie Ruimtelijk 
Bovenstaand bericht is overgenomen 
uit het digitale krantenarchief van de 
Volkskrant (www.volkskrant.nl/ 
service > Documentatie > digitale 
krantenarchief). Uit een bijgevoegd 
PDF-bestand blijkt dat Wonen Zuid 
een van de onderzochte woning
corporaties was. Mevrouw Resi 
Brorens, manager Communicatie van 
Wonen Zuid, verklaarde des
gevraagd: "Bij Wonen Zuid is geen 
sprake van bonussen, dus ook niet voor 
sloop." Dat doet de vraag rijzen of 
Wonen Zuid dan niet de nieuwe 
regels voor belonen hanteert. 
Mevrouw Brorens vindt dat 'een 
goede vraag' en zal navraag doen. Bij 
het voltooien van dit nummer was 
haar antwoord nog niet ontvangen. 
LF. 
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Overal zie je de raamposters met protesten tegen de sloop. 
Hier aan de Koningin Regentesselaan, waar sloop en renovatie 
op korte afstand van elkaar staan te gebeuren. 

I Double trouble in 't Veld. Woningen worden gesloopt en de 
vraag is of de vertrekkers kunnen terugkeren naar hun buurt. 
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Koningin Regentesselaan:'gemeentelijke monumenten' 
en aan de overkant daarvan worden nu weer woningen 
1.erenoveerd. Behouden en opknappen is dus mogelijk. 

Ruimtelijk vroeg ditmaal een visuele bijdrage aan 
Roermondenaar en amateurfotograaf Jan Straus. 
Jan geeft zijn gevoel voor de actuele situatie in 
het Roermondse Veld met bijgaande foto•s tref
fend weer. 

Het oude Coöp-winkelpand aan de Hendriklaan toont de 
staat van verloedering in deze straat. De huidige functie van 
het gebouw is moeilijk te determineren. Opslag van een 
meubelwinkel? Een opknapbeurt is op zijn plaats. 

JAN STRAUS 
Geboren in Roermond in 1933. 
Straus fotografeert sinds zijn 16e en vanaf het begin bij 
Fotokring Midden-Limburg. Hij werkte 20 jaar als 
kleermaker in een eigen bedrijf en daarna 20 jaar als 
ontwerper-modelleur in de confectie-industrie. 
Voor zijn werk vertrok hij naar Twente waar hij een 
amateurfotovereniging stichtte: Fotoclub W ierden is nu 
nog actief. 
Won diverse prijzen, zowel nationaal als internationaal. 
Straus fotografeert eigenlijk alles en is vooral gefasci
neerd door het verbeeldend vermogen van de fotografie: 
zowel documentai r als op het gebied van vormgeving en 
compositie in kleur of zwart/wit. 

Nog meer protest; de vlag halfstok op een 
pand dat een (raai voorbeeld is van het 
metselwerk van deze woningen. Ernaast 
een van de poortjes naar de achtertuinen. 

Het nieuwe Veld als stedenbouwkundige 
misser? Wat stond er in het woningmarkt
onderzoek? 

SEPTEtliBER 2005 RUiMTELUK 7 



!" 

,., Rt.. \JFE d( SE:PTE\1öE..J L I)) 



Ruimtelijk vroeg ditmaal een visueJe bijdrage aan 
Roermondenaar en amateurfotograaf Jan Straus. 
Jan geeft z.ijn gevoel voor de actuele situatie in 
het Roermondse Verd met bijgaande foto's tref• 
fendweer. 

Het oude Coöp.-win/f-elpand aan de Hendriklaan toont de 
staat van verloedering in deze straat De huidige functie van 
het gebouw ·s moeilijk te determineren. Opslag van een 
meubelwinkeU Een opknapbeurt is op zqn plaats. 

JAN STRAUS 
Geharen in Roex-mand inl933. 
Straus fotagrafee!L sinds zijn 16e en vanaf het begin bij 
ratakJring Midden-Limburg. Hl werkte 20 jaar als 
kleermaker !n een eigen bedrijf en daama 20 jaar als 
ontwerper-madeleur in de confenie-industrie. 
Voor zijn erk vertrok fuï naar Twente waar hij een 
amateurfotovereniging s:tic tte: Fatadub Wierden is n 
nog actief. 
Won diverse prljz.en, zowel nationaal als internationaal. 
Straus fomgrafeen eigenlijk. aOes en ts vooral gefasci
neerd door net verbeeldend vermogen van de fotografie; 
zowel documentair als op het" gebied van vormgev ng e 
campositie ln !deur af zwart} lt. 

Nog meer protest; de· vlag halfstok op een 
pand da een fraai voorbeeld is van het 
metselwer van deze woningen. Ernaast 
een van de poortjes naar de achtertuinen 

Het nieuwe Veld als stedenbouwkundige 
misser? Wat stond er in het woningmarkt
onáerza ? 



De jurist Hein Bergé (Den Bosch, 1916) 
en de architect Jan van der Eerden (Den 
Bosch, 1926) hebben op 24 juni 2005 uit 
handen van Koningin Beatrix in het Ko
ninklijk Paleis te Amsterdam de Zilveren 
Anjer ontvangen. Volkomen terecht! 
Zonder die twee zou Den Bosch niet zijn 
wat het nu is: een bloeiende stad. Hun -
onbaatzuchtige - strijd heeft niet alleen 
de Bosschenaren de ogen geopend voor 
de schoonheid van hun stad, maar ook 
voor wat moderne architectuur, mits van 
niveau, in economisch opzicht voor een 
stad kan betekenen. Het duo bleek in 
staat een soort positieve trots , het Den 
Boschgevoel te ontwikkelen. Een Zilveren 
Anjer krijgt hij of zij die zich vrijwillig en 
onbetaald inzet voor cultuur of natuur
behoud in Nederland, de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Tot aan zijn dood 
werden de Zilveren Anjers, hét symbool 
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van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(PBC), informeel ook Anjerfonds ge
noemd, door prins Bernhard persoonlijk 
uitgereikt. Deze taak heeft zijn oudste 
dochter nu op zich genomen. 

OPEN RIO OL VOOR ROTTE VIS 

De voorvechters van het behoud van de 
Binnendieze (een stadsrivierenstelsel) en 
het herstel van het historisch gebied zijn 
aanvankelijk door het gemeentebestuur 
schandelijk behandeld. U kent het prin
cipe wel : wie niet voor mij is, is tegen 
mij . Op die manier wint de drogreden 
het niet zelden van het argument. In mijn 
optiek moet een bestuurder niet trots 
zijn op zichzelf, maar op zijn stad! Wie 
tegen de stroom inzwemt, wordt al snel 
een 'rotte vis' genoemd. Daar werden de 
beide laureaten door hun eigen stadsbe
stuur dan ook voor uitgemaakt. Voordat 

de twee aan hun reddingsactie begonnen 
was de Binnendieze een open riool en 
paste de gemeente, daar was overigens 
niet veel voor nodig, een actief verkrot
tingsbeleid toe. Bergé en Van der Eer
den hebben hun gelijk onder andere via 
de Minister van Cultuur, Marga Klompé, 
en de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg gedurende enige jaren moeten be
vechten. 
Als de gemeentelijke plannen waren 
door- gegaan, was het 'open riool' ge
dempt en wasmeer dan driekwart van de 
bebouwing slachtoffer geworden van de 
sloop bal. Nu is Den Bosch maar wat trots 
op dit stuk un ieke binnenstad, hoewel 
sommige bewoners beginnen te klagen 
over toeristische overlast. 
De rondvaartboten varen af en aan: Bak
boord versus stuurboord. Zonder de beide 
laureaten had er geen enkel bootje geva-



ren . Circa 400.000 mensen per jaar ge
nieten nu met volle teugen. Bergé en Van 
der Eerden hebben niet kunnen voorko
men dat een gedeelte van de Binnendieze 
is gedempt, waardoor de unieke moge
lijkheid om de hele stad door te varen 
definitief tot het verleden behoort. 

VAREN IN ROERMOND? 

Wie mij kent, zou menen dat ik de ghost

writer ben inzake de uitreiking van de Zil
veren Anjer, getuige de toespraken. Dat 

ben ik dus niet. Dat ik het met inhoud en 
strekking volledig eens ben, daar kom ik 
recht voor uit. Wat Roermond van Den 
Bosch kan leren is dat creatief monumen
tenbeleid en goed aangepaste nieuwbouw 
een grote economische impuls kunnen 
betekenen. Niet overal appartementen 
van maken die als een soort computer
virus een even grote destructieve wer
king hebben als een boktor op een eeu
wenoude balk. De loyale, uiterst vakkun
dige Bossche ambtenaren die eerst de 

plannen om de hele zaak af te breken en 
de rivier als ondergrondse riool 'steun
den ', moesten vervolgens een tegen

draads plan ontwerpen. Het heeft wel iets 
pikants. 

Uitgaande van ervaringen in Den Bosch 

en geloof in eigen kracht, wat zouden wij 
in onze eigen binnenstad en aangrenzende 
gebieden kunnen doen? Een creatieve in
vulling van grote min of meer historische 
gebouwen, waarbij wij het appartements
denken afzweren. Gáán voor zogenaamde 
'onmogelijke' projecten en eens kijken of 
we niet wat kunnen leren van de afgelo
pen veertig jaar. De enige grote histori
sche gebouwen die een 'dynamische' be

stemming hebben gekregen zijn het hui
dige Centrum van de Kunsten en de 
Stadsbibliotheek. Wat hebben we nog 
achter de hand? Het oude gerechtsge
bouw, met in potentie een prachtige tuin; 
de kruisgang van het voormalige semina
rie, die grenst aan een prachtige tuin ; de 
gebouwen van het voormalige landbouw
huis; Roerarmen die we weer kunnen 
blootleggen etc. Creatieve oplossingen 
wat parkeerterreinen betreft, onderzoek 

naar de mogelijkheden om het gangen
stelsel waar mogelijk te herstellen. Mo
gelijkheden te over. Daar zullen mensen 
die de gipsplaat prefereren boven Naam
se steen weinig aandacht voor hebben. 
Dan maar over naar toespraken ... 'De 

Binnendieze Den Bosch' was ook zo'n 
'onmogelijk' project. Ik gun het hart van 
Roermond veel 'onmogelijke' projecten 
die fantastisch uitpakken. ® 

GRONDEN VAN VERLENING AAN HEIN BERGÉ 

EN JAN VAN DER EERDEN 

(door PBC-secretaris, Maaike Nillesen) 
'In een lange loopbaan als advocaat en rechter 

verwierf Hein Bergé een scherp inzicht en een 
grote overtuigingskracht. Hij gebruikte die om, 
aanvankelijk dwars tegen de stroom in, het his
torische karakter van Den Bosch te redden van 
de kaalslag, speculantendom en kortzichtig be
leid. Door zijn argumenten en welsprekendheid 
won hij de bevolking voor het behoud van de bin
nenstad. Dat het middeleeuwse vaarwegen
complex, bekend als de Binnendieze, gered en 
gerestaureerd is, vormt maar één van zijn wa
penfeiten, al is het dan ook het bekendste.' 

'jan van der Eerden, geboren en getogen Bossche
naar, is van beroep en roeping architect. Door
dat stedenbouwkundige verminkingen hem zeer 
heftig aangrepen, werd hij zich bewust van een 
tweede roeping: de verdediging van Brabants 
bouwkundige erfenis. Hij vocht voor Den Bosch, 
restaureerde tientallen monumenten, zette zich 
in voor het behoud van historische boerderijen, 
voerde tal van acties en schreef artikelen en boe
ken die de structuur van oude binnensteden in 
een nieuw licht plaatsen. Hij kan felle kritiek le
veren, maar geeft ook alternatieven.' 

TOESPRAKEN VAN EELCO BRINKMAN, VOORZIT

TER VAN HET PBC. 

'Hooggeachte heer Bergé, 
In de jaren zestig brak het tijdperk van Aquarius 
aan. Het heeft nooit doorgezet: misschien is 
Aquarius op de vlucht geslagen voor het kabaal, 
dat al bij het ochtendgloren losbrak. Die jaren 
vormden een strijdperk van idealen en belangen, 
visioenen en comfort, vernieuwing en conserva
tisme, kosmos en klootjesvolk, de Beatles en Pat 
Boone. ledereen ziet dat tijdperk in terugblik 
anders. Dat ligt voor de hand omdat er tegelijk 
veel vernieuwd én vee/ vernietigd is. In jaren van 
conflicten, van een generatiestrijd, komt een even
wichtig oordeel bitter weinig aan bod. Dan ver
geet men gemakkelijk de gouden regel: doe nooit 
iets onherstelbaars. Ook allijkt dat de belangen 
van het ogenblik te dienen. 
Aangespoord door uw stadgenoot Jan van der 

Eerden hebt u in de jaren zestig op een andere 
manier partij gekozen dan men van een gezags
getrouwe Bosschenaar verwachtte. Tegen de 
belangen koos u de idealen, tegen het ogenblik 
de toekomst. Den Bosch moest gemoderniseerd: 
verkeerswegen, hoogbouw, demping van de eco
nomisch uitgediende Binnendieze. U zag de con
sequentie: de binnenstad als bermverschijnsel. Op 
korte termijn bood dat voordelen, maar de wor
tels naar het verleden en de twijgen naar de toe
komst werden stukgehakt U schraapte uw keel 
en begon als een geboren advocaat aan uw pleit
rede. Die viel extreem lang uit. U werd lijsttrek
ker van een eigen gemeenteraadsgroepering, 
voorzitter van de Stichting Bossche Monumen
tenzorg, een Brabantse Monumentencommissie 
enzovoorts. 
Uw positiebepaling is u niet in dank afgenomen. 
Belangen weten idealen heel goed beentje te lich
ten, en wat u daar tegenover stelde was overre
ding, argumentatie en het vuur van uw liefde voor 
de stad. Het duurde jaren, maar het gemeente
lijk beleid maakte een zwenking, en uw felheid 

werd de redding van de binnenstad. De Bin
nendieze trekt nu duizenden toeristen, het cen
trum sluit zijn armen op mensenmaat om bewo
ners en bezoekers heen, en evengoed is het werk 
nooit gedaan. Altijd duiken nieuwe slimmeriken 
op. Gelukkig hebt u medestanders, vrienden, stad
genoten, die de fakkel van u overnemen. 
Er staan meer projecten op uw naam. Ik stip 
hier het Museum Slager aan, samen met uw 
vrouw gesticht: een museum vol werken van één 
enkele schildersfamilie, wat in Nederland uniek 
is. Ook daarvoor hebt u vrienden en vrijwilligers 
weten te vinden. Zij allen hebben deel aan deze 
Zilveren Anjer. En zij allen zullen zich verheugen 
dat dit stralende embleem u, als volhardende 
vechter, door onze koningin wordt overhandigd.' 

'Hooggeachte heer Van der Eerden, 
A/les wekt de schijn dat uw werk en dat van Hein 
Bergé elkaar overlappen. Deels is dat waar, een
voudig doordat uw doelstellingen samenvallen en 
u dikwijls getweeën bent opgetrokken. Maar er 
zijn frappante verschillen. Toen u in de jaren 
zestig met de heer Bergé het Comité Binnenstad 
oprichtte, trad hij links en rechts als woordvoer
der op, waardoor de gemeente niet vermoedde 
dat het hele comité maar twee /eden te/de. U 
was het lid dat zijn werk intussen in stilte deed. 
En tijdens het wekenlange roodsdebat over de 
Binnendieze deed Bergé opnieuw het woord, ter
wijl u achter de schermen bereikte dat de Dieze 
tot beschermd stadsgezicht werd verklaard. Op 
grond daarvan mocht het raadsbesluit tot dem
ping niet worden uitgevoerd. Uw werkwijze heeft 
we/eens iets Uilenspiege/-achtigs. Of. om in de 
termen van de jaren zestig te spreken: u was 
een verborgen kabouter. 
De resultaten van uw inzet werden met de tijd 

zichtbaarder. Behoud en herstel van het stads
centrum; een serie restauraties, huizen gebouwd 
in aangepaste stijl, behoud van historische boer
derijen enzovoorts. Maar dat is alleen het zicht
bare. Want bij het woord 'behoud' heeft het pu
bliek vaak geen notie, welk gevecht er is gele
verd om een straat of plein voor verminking en 
verdwijning te behoeden. Daar zijn argumenten 
voor nodig, analyses, cijfers, alternatieven. Hoe
vee/ u ook hebt bereikt, driekwart daarvan ont
trekt zich aan de directe waarneming van de 
Bosschenaar. Of liever van de Brabander, want 
u bent in vele gemeenten actief geweest. 
Eén keer hebt u gezinspeeld op een zekere mis

kenning. U zei toen, dat het dikwijls leek of u in 
Den Bosch als een onbelangrijke vreemdeling 
werd beschouwd over wie men de schouders kon 
ophalen. Ja, zo gaat dat met lastposten. Zij ver
oorzaken ongemak. Zij doorbreken de denkwijze 
van de gevestigde orde. En daar staat een straf 
op. Pas na lang, lang wachten volgt de beloning. 
De Zilveren Anjer, meneer Van der Eerden, wordt 

u ver/eend voor uw gezonde inzichten en de 
mooie resultaten, maar ditmaalleg ik bijzondere 
nadruk op de volharding, meer dan veertig jaar 
lang. Als daarnet is gesproken over het vrije ini
tiatief door dik en dun, mag ik dat in uw geval 
wel verhevigen tot initiatieven door roeien en rui
ten. En de leeftijd heeft u niet getemd. Dit alles 
is alleen mogelijk geweest door de hulp van ve
len, hoog en laag, invloedrijk en naamloos. Mo
gen zij, in uw Zilveren Anjer, ook waardering voor 
hun eigen inzet zien.' 
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TEKST EN FOTO's: THEI MOORS 

MET DANK AAN TOM FRANSSEN EN PIET SCHOENMAKERS 

Fietsend door de stad zie je als je wil, vaak kleine dingen. Zo viel 
mijn oog onlangs op een gevelkunstwerk, tot voor kort verborgen 
onder klimop op een gevel aan de Charles Ruysstraat. Het beeld 
kon ik niet meteen plaatsen, maar het hield toch gedurende 
enkele dagen mijn aandacht vast. Zo fietsende zag ik nu ook 
andere kunstwerken op gevels, zoals een beeltenis van Bernadette 

91/CuurhÎoan_l!jes 
op een gebouw dat een aantal jaren geleden dit kunstwerk zeker 
niet bevatte. Of in de Munsterstraat een teruggeplaatst beeld in 
aardewerk, in de Kloosterwand aan de ABN-Amro, het 'ora et 
labora' boven de ingang van het Landbouwhuis ... en zo meer. Nu 
blijkt dat onze stad rijk is aan artistieke kleinoden in het platte 
vlak. En de meesten prijken vaak op gebouwen die stammen uit 
een periode die bijna vergeten is en worden niet genoeg gewaar
deerd om te bewaren. Waar komen deze muurbloempjes van
daan, en waarom zien we ze zoveel op gebouwen uit de periode 
van meteen na de Tweede Wereldoorlog? 

Gevelornamenten zijn van alle tijden; je ziet ze op het gotische huis in de 
Brugstraat, maar ook op moderne school- of appartementsgebouwen. Maar 
de opvallende werken zijn taferelen waar de levensvreugde vanaf straalt; 
van mythologische figuren , heiligen, maar zeker ook van alledaagse tafere
len. Gebakken steen of keramiek, meerdelig en vaak prominent op gebou
wen uit de periode van de Wederopbouw. Waar komen die kunstwerken 
vandaan? Enkele kan ik na enig zoekwer k toeschrijven aan Roer monden

aren die zich in deze periode verdienstelijk hebben gemaakt. Befaamde 
gevelkunstenaars zijn met name Joep Thissen, Frans Cox, Ju les Rummens, 
Frans Lommen, Tom Franssen en Piet Schoenmakers. Met de laatste twee 
kom ik in gesprek over kunst en werken in de oorlog en in de jaren erna. 

WEDEROPBOUW 

Na de Tweede Wereldoorlog verschijnt er veel kunst voor gebouwen en 

op gevels. De westerse wereld verkeert in een eufor ische stemming, de 
oorlog is gewonnen, soms ternauwernood overleefd en nu moet er 
gewerkt worden aan de heropbouw van de samenleving. Daarbij hebben 
we de kans alles nieuw te maken, beter dan het was, er komt nooit meer 
oorlog en alles komt goed. Dat uit zich onder meer in de versiering van 

Steenweg 29, Munsterpleingevel. In Venners Kleine monumenten in Roermond 
lezen we: " Moderne uitvoering in natuursteen van huis- tuin- en keuken

taferelen". Het werk prijkt op een gebouw uit 1960 von architect T. Wilschut uit 
Den Bosch in opdracht van grootgrutter De Gruyter. Maker: Victor Elenbaars 1960. 
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Frans Cox was zeer actief in het genre. Aan de juliana
/aan 6 maakte hij dit speelse motief met eenden, eind 
jaren zestig. 

joep Thissen was een van de groten, samen met 
Piet Schoenmakers, ju/es Rummens en Frans Lom
men. Deze subtiele werkjes van hem prijken boven 
de ingang van 'De Spoorzoeker', het schoolgebouw 
aan de Ds. Hoogendijkstraat in 't Veld. 

Munsterstraat I 06. Door joep Thissen in 1949 
gemaakt voor architect Bob Booms, die woonde in 
het inmiddels gesloopte woonhuis aldaar. 



Het Lam Gods van Tom Franssen in huidige staat: 
zonder de tekst Ecce Qui Tollit Peccata Mundi. 

Relatief sobere architectuur die wordt opgevrolijkt: 
Frans Cox ten voeten uit aan de voormalige LVM
kantoorflat. 

Marktstraat Joep Thissen maakte dit tableau van 
OLVrouw dat werd geplaatst uit dankbaarheid voor 
het overleven van een bominslag. 

gevels van openbare gebouwen zoals scholen, gemeentehuizen en zieken
huizen, kerken en kapellen, maar ook woonhuizen, waarbij geld niet altijd 
een rol speelde. Maar er is nog een reden, meer pragmatisch. Piet Schoen
makers, kernachtig: "A/les waas kepot. Pastoors kregen de opdracht van hun 
bisdom de kerken weer op te bouwen en die waren vaak de belangrijkste op
drachtgever voor kunst in en om gebouwen." Tom Franssen bevestigt dat. De 
kunstenaars die toen werkten waren relatief jong en verzetten veel werk, 
dat er in overvloed was. Hij geeft als voorbeeld architect Bob Booms, een 
typische vertegenwoordiger van zijn tijd, die de inmiddels gesloopte heren
huizen in de Munsterstraat ontwierp (nu staat daar MFC 't Paradies - TM) . 
Booms kon heel goed de sfeer van de vroege jaren na de oorlog weerge
ven : massaal , vaak iets te massaal, rijk en met grote beelden en decoraties: 
"ut woof meer zeen dan 't eigelik waas". Het optimisme sprong er letterlijk 
vanaf. Dergelijke Wederopbouwproducten treffen we nu nog veel aan in 
Rotterdam. De gebouwen kenmerken zich niet alleen door optimisme, 
maar helaas ook door enige schaarste: de gebruikte bouwmaterialen waren 
vaak van mindere kwaliteit; dat is de reden waarom veel bouwwerken al
weer gesloopt of verbouwd zijn. En de kunst erop verloren is gegaan. 

KUNSTVOORW ERPEN IN ROERMOND 

In Roermond zien we (nog) veel van dergeli jke gevelkunstwerken en alle
maal getuigen ze van een bepaalde stijl en een typisch materiaalgebruik. 
Franssen legt uit dat het werken in glas en keramiek destijds hoogtijdagen 
kende. In onze omgeving opereerden bovendien een aantal ateliers die de 
kunstvoorwerpen maakten voor kerkelijke en wereldlijke instelli ngen: 
St. Joris en Loré te Beesel , Taurus in Swalmen en Russel Tiglia in Tegelen. 
Met name het keramisch atelier van St. Joris in Beesel had een grote in
vloed. De fabriek maakte geglazuurde bakstenen, maar had ook een belang
rijke afdeling die zich alleen maar bezighield met de productie van religi
euze beelden, kunstvoorwerpen, reliëfs en kunstzinnige gebruiksvoorwer
pen. Deze werken onderscheidden zich door het typ ische kleurengamma 
van de gebruikte glazuren en het toegepaste procédé in de met kolen en 
hout gestookte zoutovens. Op een zeker moment had St. Joris een interna
tionale bekendheid; er werkten onder andere Leo Jungblut, Charles Grips, 
Albert Meertens en Edi Wesseling. Maar ook uit de buurt werden goede 
artiesten aangetrokken. Met name Driek Storms wist een aantal kunste
naars met wortels in de Roermondse kunstateliers van Cuypers naar St. 
Joris te lokken: bekende namen zijn Piet Schoenmakers, Jules Rummens, 
Joep Thissen, Jean Lücker en Mathieu Boessen. Deze kunstenaars profiteer
den van de hausse in de vraag naar kunst in de periode vlak na de oorlog. 
Franssen kwam, naar eigen zegge, daar net achteraan en heeft nog maar 
even mogen smaken van de grote naoorlogse opdrachtenstroom. 

Piet Schoenmakers: ''ja, daar gingen we in de oorlog voor de flauwekul heen, 
dan waren we van de straat, er was toen anders niets, hé! Toen hebben ze mij 
gevraagd om 'dao ins get in die pötjes te kratse'. Er was toen niets te doen en 
het werd betaald. Later is dat gegroeid. Ze hadden me toen graag en omdat ik 
ziek was, had ik van die 'pruusse' vrijstelling om er te werken." 
Pal na de oorlog maakte Schoenmakers religieuze beelden voor pastoors 
en kerken: kruisbeeldjes en madonna's naar ontwerpen van anderen zoals 
bijvoorbeeld Wesseling. De verwoesting die de oorlog had veroorzaakt 
vulde de orderportefeuille van St. Joris. Schoenmakers legt uit: "Eerst beel
den, staties, dan moest er weer eens een nieuw kruis in een kerk gemaakt 
worden en dan weer een madonna." Veel beelden en keramieken verschijnen 
er ook op gevels van woonhuizen van mensen die hun dankbaarheid betui
gen aan Onze-Lieve-Vrouw van de Altijddurende Bijstand (OL V AB) , dat ze 
heelhuids de oorlog overleefd hadden. 
Piet Schoenmakers weidt niet erg uit over zijn rol bi j St. Joris in de jaren 
vijftig en zestig. Toch is die niet onbelangrijk geweest: in het begin geeft hij 
les aan vormgevers in het atelier, later is hij artistiek leider voor met name 
de grote stroom buitenlanders die Beesel aandoen. 
St. Joris is namelijk een van de weinige ateliers waarin grote werken kun
nen worden gemaakt, en eenmaal als zodanig bekend brengt dat weer 
nieuw werk of nieuwe kunstenaars naar Beesel. Schoenmakers geeft hier-
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over aan dat men veel aankan in die tijd ; Jung
blut was bezig aan een zes meter hoge madon
na die hij buiten moest maken en daarna in 
stukken snijden om te bakken. 

WERELDSE WERKEN 

Als de bouw van nieuwe scholen en openbare 
gebouwen in de jaren vijftig goed op gang komt, 
wordt er ook profaan werk gevraagd. Dat zijn 
keramieken en beelden voo r een ingang of in 
een hal. De overheid stimuleert de verspreiding 
van kunst in onder meer scholen, kantoren, 
bibliotheken, stations- en bankgebouwen via de 
zogenaamde 'één-procentsregeling'. Deze houdt 
in dat één procent van de kale bouwsom van 
een nieuwbouwproject is bestemd voor de 
decoratieve aankleding van een gebouw. Dat er 
hierdoor veel vraag naar werken ontstaat is 
duidelijk en veel kunstwerken ontstaan nu door 
een goede relatie tussen architect en kunste
naar. En daar profiteert zeke r St. Joris van, dat 
immers ook bakstenen produceert. Vaak ko
men opdrachten voor Schoenmakers c.s. bin
nen doordat architecten of bouwheren een 
kijkje nemen in de steenfabriek. Zo bestelde 
een Duitser uit Westfalen, die om klooster
moppen kwam voor de bouw van een bank, 
ook een kunstwand, een opdracht die weer 
leidde tot een plan voor een binnentuin met 
een keramische fontein en uiteindelijk weer tot 
een kunstwand voor een ander bankgebouw. 
Maar zeker ook door toedoen van kunstenaar 
en artistiek verkoopleider Frans Lommen, doet 
St. Joris in deze periode veel artistiek werk 
voor scholen, waarin gevelkunstwerken, wan
den of vrijstaande beelden ontstaan. 

Werk afkomstig van de voormalige St. Laurentius
school, Maasniel. Geplaatst op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 
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TOM FRANSSEN 

Geboren in de Neerstraat te 
Roermond ( 1931 ), later verhuisd 
naar het Dupontpand naast de 
Teekenschool aan de Godsweer
dersingeL Zoon van architect ir. 
J. Franssen en kleinzoon van ar
chitect Caspar Franssen. Beiden 
tekenden talloze kerken (Cas
per) en scholen in onze regio. 
Junior doorloopt de lagere school 
in de Begijnhofstraat (ook die 
is van vader Franssen) en het 
Bisschoppelijk College aan de 
Christoffelstraat Daarna bezoekt 
hij de Maastrichtse Stadsaca
demie om opgeleid te worden 

Tom Franssen in zijn element. als glazenier. Na zijn militaire 
diensttijd volgt hij nog les aan 

de Jan van Eyck Academie in Maastricht, een opleiding die hij in 1959 met goed gevolg afsluit. 
Hij werkt gedurende ruim twaalf jaar als kunstenaar, vooral in deze regio. Opdrachtgevers zijn vooral 
kerkelijke en overheidsinstellingen. Maar als de 'bende van Klompé' te veel invloed krijgt op de 
opdrachten bij gebouwen besluit Franssen het onderwijs in te gaan. Na enkele jaren les gegeven te 
hebben aan de Bisschoppelijke Colleges Echt en Schöndeln, vertrekt hij naar de Stadsacademie te 
Maastricht. Daar geeft hij les tot aan zijn pensionering in 1991 . Nu maakt hij nog sporadisch ramen, 
hij werkt momenteel aan een opdracht voor de H. Geestkerk in Roermond. 
Tom Franssen is als kunstenaar veelzijdig, hij werkt niet alleen met glas in lood, maar ook met glas 
in beton, keramiek, mozaïek, baksteen en als schilder. In Roermond vinden we werk van Franssen in de 
Paredisstraat het lam Gods bij de ingang van de Sacramentskapel (zie foto's op pagina 11 en 16); 
voor deze bidruimte maakte hij ook de glas in beton-ramen. Een gigantisch gevelwerk, maar nu in 
baksteen, is te zien in de centrale hal van BC Broekhin. Gebrandschilderde ramen van Tom Franssen 
zijn te vinden in de kerk van Montfort. 
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Tom Franssen volgt in deze jaren een opleiding als glazenier en wanneer hij 
die afrondt in 1959 ebt de grote opdrachtenstroom al behoorlijk weg. 
Franssen: ' ja, de euforie is over en men gaat meer en meer op de centen let-
ten". Daarbij wordt de roep om 'verantwoorde' kunst op gevels steeds 
groter als de kerk en de overheid zich meer en meer terugtrekken als op
drachtgever. In de jaren zeventig is de pot leeg, maar gooit vooral de over-
heid het over een andere boeg. Marga Klompé is minister van Cultuur en 
die laat zich adviseren door Randstedelijke kunstenaars die liever in eigen-
tijdse materialen werken, zoals aluminium, gespoten perspex en dergelijke. 
"Keramiek, maar ook glas in lood wordt door deze 'bende van Klompé' gezien 
als iets van de Middeleeuwen, oude technieken worden dan volledig de grond in 
geboord; eigentijds moet het zijn! Als je toen niet met modern materiaal werkte 
'waerde se oetgekots"', aldus Franssen. 

SLOOP 

Zowel Schoenmakers alsook Franssen betreuren het tempo waarmee 
gebouwen uit de jaren vijftig en zestig nu worden gesloopt. Schoenmakers: 
"En dan moet je weten hoe die pastoor vroeger moest zwoegen om die paar 
centen 'biejein te sjrape"'. Onlangs nog werd een zeer modern St. Jozefbeeld 
van Schoenmakers uit een gesloopte kerk in Beverwijk gehaald en terug
geplaatst op een pleintje in Beesel. Gelukkig maar, want hij moet toegeven 
dat hij bang is geworden van de perikelen rondom de fontein van Carl 
Lücker aan het Kloosterwandplein . Uiteindelijk is deze na veel gesel her
plaatst op de Burgemeester Geuljanslaan, maar de affaire geeft aan dat men 
tegenwoordig heel gemakkel ijk over kunstenaars en hun werken heen 
stapt. 



PIET SCHOENMAKERS 

Geboren in 1920 (Voorstad St. Jacob), nu wonend in Her
ten. Hij volgt de mulo, behaalt daarna aan de Teeken
school in Roermond de aktes l.o. en m.o. Tekenen. Vertrekt 
in 1937 naar Amsterdam om aan de Rijksacademie te 
gaan studeren. Het uitbreken van de oorlog verstoort zijn 
plannen maar met enige vertraging kan hij zijn studie in 
Amsterdam vooruetten. In 1941 wint hij met een gravure 
de Prix de Rome voor Grafiek, waarmee hij een studiereis 
naar Rome verdient. Die zal hij overigens pas in 1948 
kunnen aanvaarden. In die tijd werkt hij al bij St. Joris in 
Beesel op freelancebasis. Schilderen doet hij nauwelijks 
omdat het plastische werk in het keramiek-atelier hem 
volledig in beslag neemt. Naast werk dat hij maakt voor 
en bij St. Joris, werkt hij onder meer bij de Plaatknipperij 
in Roermond, later onderdeel van Hoogovens in IJmuiden. 
Schoenmakers is enorm veelzijdig: beeldhouwen, boetseren, Piet Schoenmakers in de jaren vijftig. 
grafiek, keramiek, mozaïek, schilderen en tekenen. Nog 
dagelijks werkt hij in zijn atelier in Panheel tot een uur of vijf 's middags. 
Van Piet Schoenmakers zijn in Roermond nog maar een paar keramieken te vinden, zoals het reliëf 
aan de ABN-AMRO-bank in de Kloosterwandstraat (wegens verbouwing tot december 2005 niet • zichtbaar) en een standbeeld voor de voormalige Kamer van Koophandel aan het laurentiusplein, 
gemaakt ter gelegenheid van de opening van de Kamer in 1959. Bij de Rabobank in Horn zit nog een 
gedeeltelijk verstoord reliëf en ook de fraaie werken in Beesel bij de kerk komen uit zijn koker. 

Taferelen uit de omgeving van de Kloosterwand door Piet Schoenmakers uitgebeeld aan de gevel 
van de ABN-AHRO-bank, 1917. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Franssen toont een groot aantal foto 's van werken die hij maakte in de 
regio. Het bladeren door de albums becommentarieert hij enigszins laco
niek: "Aafgebraoke, weggehaald, en dao is ein moer veur gezat." Veel van zijn 
werken, waaronder veel keramiek, is weggevaagd door de tijd . Tragisch, 
maar hij vindt het ook wel logisch; de gebouwen waarin de werken zijn 
gemaakt zijn economisch afgeschreven , uitgeleefd en soms al lang afge
dankt. Wie maalt er dan nog om zo'n kunstwerk? Soms worden ze verwij
derd en in het beste geval herplaatst, soms slechts ontmanteld of meegeno
men door de slopers. Maar het is wel erg jammer. Franssen blijft er zelf 
relatief rustig onder. 
Voor talloze Boerenleenbanken in en om Roermond maakte hij reliëfs en 
ramen die soms al heel snel weer werden weggehaald of verplaatst omdat 
men de bank weer ging verbouwen "en dan hing zón dingk duks nog gein 
twee jaor!". Franssen ziet uiteindelijk nog een lichtpunt, namelijk de ontwik
keling van de waardering voor de Jugendstil , die werd voor de oorlog ook 
verguist. Nu betaalt men voor die voorwerpen met goud. Zo zal het vol
gens hem uiteindelijk ook gaan met de kunst uit zijn periode. 

MOOIE INITIATIEVEN 

We zien gelukkig dat gevelkunstwerken vaak worden teruggeplaatst of 
herplaatst op een andere plek. Voorbeelden zien we in de Munsterstraat 
en ook aan de voormalige Laurentiusschool in Maasniel (beiden van Buro 
Timmermans uit Venlo) waar een beeltenis van twee jagers met hond werd 
herplaatst in de nieuwbouw. Een ander voorbeeld is de Bernadette aan de 
Bernadettehof aan het OLVrouweplein. Op voordracht van mevrouw Lenie 
Thewessen uit het complex, die werd getipt over de aanstaande sloop van 

Herplaatst reliëf van Bernadette is aanleiding voor 
de naamgeving van het appartementencomplex 
waar het nu deel van uit maakt. 

het reliëf in de Don Boscoschool, werd het 
werk, mede dankzij Wonen Zuid herplaatst op 
het appartementencomplex, dat daardoor de 
naam van de heilige mocht aannemen. 
Andere bijzondere initiatieven zien we vanuit 
Beesel, waar Eric Driessen, kleinzoon van de 
oprichter van St. Joris, met enkele enthousias
telingen ook incidenteel bedreigde kunstwerken 
afkomstig van St. Joris repatrieert. De St. Jozef 
van Schoenmakers die onlangs werd herplaatst 
in Beesel staat in de tuin van Driessen. De 
bijzonder kleurrijke reliëfs bij de ingang van de 
kerk in Beesel , eveneens van Schoenmakers, 
komen ook uit een inmiddels afgebroken kerk. 
Een en ander is te zien op de website* van 
Driessen. Thans is Driessen bezig een gevel
kunstwerk van Jungblut te demonteren in een 
kerk in Arnhem, om het terug te brengen naar 
Beesel**. 
Mooie initiatieven die waardering oogsten. 
Hergebruik van kunstwerken kan zeker een 
cultuu rhistorisch doel dienen en moet naar 
mijn idee worden gestimuleerd, zeker omdat 
Roermond zo rijk is aan dit genre en helaas zo 
arm aan bouwers met visie. ® 

* http:llhome.wish.netl-erikd riessenl 
terraco_ontwerpers_l .htm 

** http:l /home.tiscali .n 1/terraco/sacraments 
kerk-Arnhem/index.html 
of: google'n naar 'ter raco driessen '. 
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Gesloopt bruggetje op het binnenterrein van 
complex De Steenen Trappen. 
Foto: Peter Wijnands 

cH1..1is'werk voor 
projectontwikkelaars 

In Ruimtelijk van december 2004 meld
den we al bedenkingen te hebben tegen 
de cultuurhistorische kennis en inzichten 
van plaatselijke projectontwikkelaars. 
Van Pol verwarde de Ernst Casimir
kazerne met Huize Ernst Cosimir aan de 
Venloseweg, Muennons gaf Roennonds 
beroemdste architect een nieuwe naam: 
Kuypers. We zijn nu driekwart jaar verder, 
Van Pol en Muennans hebben intussen 
niet stil gezeten. Helaas geven noch hun 
nieuwe woorden noch hun daden ons 
redenen het negatieve beeld te herzien. 
Hierbij twee recente voorbeelden. Het ene 
heeft betrekking op het Huis De Steenen 
Trappen in de Neerstroat, het andere op 
Villa Ernst Casimir aan de Venloseweg. 
Opnieuw blijkt dat de projectontwikkelaars 
niet overlopen van kennis omtrent de 
historie en architectuur, ze maken je wat 
dat betreft niet wijzer. Dot maakt op zich 
niet zoveel uit Maar hun onkunde op 
cultuurhistorisch gebied wordt wel relevant, 
zelfs riskant, wonneer ze zich gaan 
bezighouden met de renovatie of her
inrichting van monumentale objecten, iets 
wat helaas moor al te vaak gebeurt 
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HUIS DE STEENEN TRAPPEN 



PLAN ERNST CASIMIR 



OP DE ROL 

Wat dreigt in het Roermondse te verdwijnen, hoe staat het met nieuwe 
projecten en wat doen 'die mensen van Ruimte' daaraan? 

TEKST: WILLEM CARTIGNY, LUCIEN JANSEN EN LEONARD FORTUIN. FOTO's: LEONARD FORTUIN EN ONBEKEND 

HET GAT VAN DOHMEN 

De illegale opening in de monumentale 
stadsmuur langs de Wilhelminasingel is 
er nog steeds. Hoe zat het ook alweer? 
Op 3 maart 2004 verklaarde de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State het beroep ongegrond dat de heer 
H. Dohmen instelde tegen de uitspraak 
van de rechtbank van Roermond van 27 
mei 2003. Daarmee werd de dwangsom 
die het college hem op 5 maart 2002 op
legde, onherroepelijk. Dohmen heeft die 
dwangsom inmiddels betaald, maar nog 
niets hersteld (zie foto). Zijn 'poort' kan 
hij nog steeds gebruiken doordat de ge
meente hem jaren geleden een 'inritver
gunning' heeft verleend voor het pad ach
ter de tuinen, parallel aan de Wilhelmina
singel. Je zou dus verwachten dat de ge
meente alle juridische middelen inzet om 
deze vergunning in te trekken. Helaas is 
dat niet het geval. 
Op 5 juli 2004 sprak de wethouder van 
monumentenzorg met de heer en me
vrouw De Jager-Logtenberg (buren van 
Dohmen), tezamen met Rura en Ruimte, 
over de vraag hoe een vervolg kan wor
den gegeven aan de uitspraak van de Raad 
van State. Dohmen schermde met een 
tekening van een aan te brengen poort 
die de goedkeuring zou hebben van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Bij 
navraag bleek dat de RDMZ deze teke
ning nooit gezien heeft en dus nooit kan 
hebben goedgekeurd. Dohmen heeft aan
gekondigd zonodig een bodemprocedu
re te voeren over de inmiddels noodzake
lijke monumentenvergunning om het gat 
te dichten. Zo'n procedure kan jaren duren. 
Heeft hij zich nooit afgevraagd hoe men 
destijds met paard en wagen in het koets
huis kwam? Door de koetspoort aan de 
Steegstraat weer in gebruik te nemen, kan 
hij in stijl achter het huis komen met zijn 
gemotoriseerde rijtuig. Dat zou mooi zijn 
want de huidige situatie is stijlloos! 
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HOOGBOUW: SOLEATOREN EN ELDERS 

In de Nota Hoàgbouw van de gemeente 
staat: 
-gebouwen hoger dan 35 m boven het 

maaiveld gelden als hoogbouw; 
- hoogbouw dient geclusterd te worden 

op een aantal plaatsen, genoemd in de 
Nota; 

- voor het voormalige Shelleiland in de 
Roerdelta geldt een maximale bouw
hoogte van 60 meter; 

- de Munsterkerk moet met zijn torens 
van 60 meter (boven het maaiveld) een 
prominente positie behouden. 

De toren gepland ter voltooiing van het 
Soleacomplex aan de Maasboulevard is 
daarmee in strijd. Weliswaar is de toren 
met zijn 34,65 meter (boven het maai
veld) nèt binnen de hoogbouwgrens van 
35 meter, maar de Maasboulevard is niet 
een van de clusters genoemd in de Nota 
en zal dat ook in de toekomst niet zijn. 
Veel buurtbewoners hebben bezwaar 
aangetekend. 
Hoogbouw is sowieso een 'hot item' aan
gezien op meerdere plaatsen in of nabij 
het centrum hoogbouw wordt gepland 
die in strijd is met het Beschermd Stads
gezicht en de criteria voor hoogbouw 
zoals die door de gemeenteraad zijn vast
gelegd. Het betreft hier met name het 
gebied tussen de Jesuïtenstraat en de 
Lindanusstraat en een woontoren op het 
binnenterrein van het voormalige St. Joep. 

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST 

Ruimte heeft het college verzocht pan
den op de gemeentelijke monumenten
lijst te plaatsen. Dat betreft in de eerste 
plaats: Vondelstraat I t/m IS; Lovanio
straat I t/m 35 en I 0 tlm 36, omdat die 
panden op korte termijn met sloop be
dreigd worden. Ook is een dergelijk ver
zoek ingediend voor Raadhuisstraat 37 
in Maasniel, het pand waar tot voor en
kele jaren de smederij en de winkel van 
Bongaerts waren gevestigd. Hier wil men 
in het voormalige woonhuis drie appar
tementen maken en op het binnenterrein 
een viertal seniorenwoningen bouwen. 
De hoefstal (noodstal voor het beslaan 
van paarden) vóór het pand staat op ge
meentelijke grond; wij hopen dat de ge
meente wil meewerken aan het handha
ven van die stal. 

SACRAMENTSKAPEL 

Het Lam Gods (Tom Franssen) in oor
spronkelijke staat naast de ingang van 
de Sacramentskapel. 

SACRAMENTSKAPEL 

Het bisdom Roermond is van plan de 
eredienst in de kapel in de Paredis
straat over te brengen naar de Mun
sterkerk. Daarmee vervalt voor pro
jectontwikkelaar Muermans de nood
zaak de kapel te integreren in de 
renovatieplannen voor de Steenen 
Trappen aan de Paredisstraat. De ka
pel werd na de oorlog door de Roer
mondse bevolking opgericht uit dank 
voor de behouden terugkeer van haar 
kinderen uit Friesland. Daarmee her
innert de kapel aan WO 11, evenals 
het monument aan het Zwartbroek
plein en de fontein op het Munster
plein. Gelet op de ontstaansgeschie
denis betreuren wij het als deze ka
pel haar functie zou verliezen. Ook 
de Stichting Rura heeft bezwaren. 

INFORMATIECENTRUM BIJ DE KATHEDRAAL 

Voordat het infomatiecentrum op de 
hoek van de Grotekerkstraat mag wor
den gebouwd dient er archeologisch on
derzoek plaats te vinden. De kosten daar
van zijn zo hoog dat het bisdom (voorlo
pig?) afziet van de bouw aldaar. Helaas 
zijn er al gaten in de wand van de kathe
draal gemaakt. Deze zullen (voorlopig?) 
worden gedicht. ® 


