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

Grandeur
Stadgenoten, Roermond mist grandeur. Als ik daarover ga
mijmeren, hoor ik de koets, bespannen met zes paarden,
door de Swalmerstraat kletteren. Bisschop Philippus Damianus van Hoensbroeck, hij reed de stad binnen als een
vorst of hij vertrok als een keizer. Een man met een omvang
gelijk aan de broertjes Imkamp samen. De nachten bracht
hij door in zuivere godsvruchtigbeid op het Kasteel Hillenraedt te Swalmen, dat hij zijn eigen stulpje mocht noemen.
De middagen ook, maar dan hield hij zich bezig met zijn vele
liefhebberijen. Zoals het bespelen van de cello en andere
vormen van kunstbeoefening. Ik heb nooit de zoetgevooisde
klanken tot mij kunnen nemen, maar het schijnt niet onverdienstelijk te zijn geweest.
Nu heb ik de huidige wethouder van cultuur wel eens viool
horen spelen. Ook niet verkeerd. Hoffelijk als altijd. Als ik
hoofd zou zijn van het VSB-cultuurfonds en ik kreeg een
aanvraag om hem een Stradivarius ter beschikking te stellen,
er zijn er nog zo'n 540 over, zou ik de nodige weken op Malta
moeten verblijven om na te denken. Ik had de aanvraag
natuurlijk meteen kunnen toe- c.q. afwijzen. Maar ik ben een
echte poldermodeljongen. Effe nadenken en het vervolgens
toch maar niet doen, het uitlenen van de Stradivarius bedoel
ik. Ik geloof in het leven na de dood, zelfs in het leven na de
gemeenteraadsverkiezingen. Máár als ik eens de pijp uitga,
gesloopt door gebrek aan grandeur, wil ik mijn tijdgenoot
Antonio Stradivari wel nog recht in de ogen kunnen kijken.
Geloof maar niet dat als Philippus Damianus van Hoensbroeck in Roermond nog iets te vertellen had gehad, de
nieuwbouw bij het Karthuizerpark doorgang had gevonden.
Maar dan was ook de Ursulaflat niet verrezen, waar de
architecten alleen inspiratie hebben kunnen vinden bij een
Zuid-Limburgse mijnwerkerskolonie waarbij het duivenhok
het straatbeeld bepaalt.
Nee, van de grandeur is weinig meer over. Daar zijn de
Zuiderburen toch heel anders in. In oude binnensteden,
maar ook daar is het wel eens anders geweest, wordt fraai
gebouwd. Hoe gevoeliger de plek, hoe gevoeliger de architectuur. Nu mag je rustig aan een gebouw zien dat het in de
21• eeuw is gebouwd. Moderne architectuur van klasse kan

ook een directe bijdrage leveren aan een historische stad.
Grandeur ... ik gun projectontwikkelaars méér dan een goede
boterham, maar ik kan niet geloven dat ze het in België
voor 'louw doon'. De projectontwikkelaars, bedoel ik dan.
Misschien moet de volgende gemeenteraad maar eens een
totaalplan vaststellen voor de binnenstad om te voorkomen
dat we nog meer 'broeken' krijgen.
Tijd voor een hapje. Deze keer nodig ik de nieuwe rijksbouwmeester Mels Crouwel uit. Ik zou graag met hem willen
praten over ensemblearchitectuur in een historische omgeving. Een praatje bij de open haard. Wat schaft de pot?
Crouwel is een druk bezet man, dus wanneer hij zijn opwachting maakt, kan ik hem de Roermondse donkergroene schelk
voorzetten, een soort savooienkool, oogsttijd april/ mei, een
levend monument. Heerlijk met speenvarken en een Bokkerijdersbiertje uit het Belgische Bocholt
Overal in het Limburgse zijn de hagenprekers onderweg
geweest. De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer achter
de rug. En al snel komt de universele waarheid om de hoek
duiken: hoedt u voor valse profeten. Deze stad heeft nog een
kleine tien maanden uitstel van executie. Kijk uit uw doppen!
Uw dienaar PdC
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Een nieuwe lente ...
Een gelukkig toeval bracht ons
in contact met de Roermondse
stadsdichter Hans van Bergen. Hij
bleek een gedicht 'op de plank' te
hebben dat goed bij de activiteiten
van stichting Ruimte aansluit en
dat hij spontaan beschikbaar stelde.
Met veel plezier neemt de redactie
het op in dit nummer. Ook in de
toekomst mogen we werk van zijn
hand verwachten.
Ruimtelijk heeft niet alleen schrijvende redacteuren maar ook mensen die op verzoek een bijdrage
leveren. Eèn van hen is San Loven
- Van Esser. Zij bespreekt in dit
nummer de nieuwe wetgeving voor
monumentale gebouwen die begin
dit jaar van kracht is geworden.
In het decembernummer van
Ruimtelijk plaatsten wij twee oproepen om nieuwe medewerkers te
werven: één voor het bestuur en één
voor de redactie. Met veel genoegen
kunnen we thans melden dat vijf
personen gereageerd hebben: Jacq
Arets en Quint Lommen voor het
bestuur, Marianne Wulms-Hovens,
Chris Roemen en Jacq Arets voor de
redactie. Een eerste bijdrage van de
laatste drie vindt u in dit nummer.
Wij heten alle nieuwkomers van
harte welkom en hopen dat de kennismaking een wederzijds genoegen
zal zijn.
Een nieuwe lente is op komst.
Dat is ook te zien de vernieuwde
opmaak van Ruimtelijk.

Leonard Fortuin, voorzitter.

Tijdsbeeld d
van een sta
Als een oude hand
vergroeid met de stok,
steunen statige gevels
vermoeid op hun
verschuivende schaduw
onder schichtig
flakkerend zilverlicht
weerkaatsend
van water van
grindplas en Maas.
Boven de lage lijn
van de horizon uit,
torens van mergel
naast peilers van
neon, staal en glas.
Maar niet in haar bouwsels
of de belijning van haar skyline
toont zich de tijdgeest
van deze stad,
maar in de gaten
die geslagen worden
in de erfenis
van haar verleden
en de overweging
achter de gedachte
die daar de moker
voor smeedt.
© 2005 Hans van Bergen
Stadsdichter Roermond
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Tekst Jacq Arets
Foto's Jacq Arets en Leonard Fortuin

't Groot Huys
Drieeeuwen.h.i.~tori~
van een l!.atriciershuis
aen de Minnebroeaers (1)
In de binnenstad van Roermond staan veel monumentale huizen. Eén daarvan is Minderbroedersstraat 9-11, een vroeg-achttiende-eeuws patriciërshuis. Wat heeft dat 'stadspaleis' meegemaakt?
Deel! van drie eeuwen historie.

Ontstaansgeschiedenis
In 1671 maakte landmeter Herman Janssens op verzoek van het stadsbestuur
een kaart in vogelvluchtperspectief waarop de blauwe daken de niet-afgebrande gebouwen aangeven en de rode daken de panden die in 1665 afbrandden en in 1671 hersteld waren. Doordat de huizen tegen de bepalingen in
- opgesteld naar aanleiding van de eerste stadsb rand in 1554 - toch weer
met stro en riet waren bedekt, ging het grootst e gedeelte van de stad voor de
tweede keer in vlammen op. De brand ontstond doordat tijdens een processie per vergissing door een schutter een geweerschot werd gelost waardoor
een huis in de Zwartbroekstraat vlam vatte. Volgens de kronieken was hierbij
sprake van een vliegende brand, waardoor bij felle wind proppen stro door de
lucht vlogen die een gebouw of een groep gebouwen in vuur en vlam zetten.
Hierdoor is ook te verklaren waardoor het grootste deel van de st ad, in totaal
ongeveer 8 oo huizen, is afgebrand.
Dankzij de kaart van J anssens kunnen we traceren waar tegenwoordig de
panden met de huisnummers 9 en 11 in de Minderbroedersstraat zijn gesitueerd. In 1671 bevond zich op deze locatie een open ruimte en een niet afgebrand huis. Overigens is het vreemd dat een niet afgebrand huis is afgebroken. Wellicht was dit huis, al of niet mede door de b rand van het
belendende pand, sterk in verval geraakt. Verder is uit de kaart op te
maken dat de Bakkerstraat in de directe nabijheid van 't Groot Huys
onbebouwd is. De koetsen konden dus zo de achterzijde van het pand
bereiken. 't Groot Huys is dus zeker na de stadsbrand van 1665 gebouwd. Enkele kenmerken ervan komen overeen met de bepalingen
die werden opgesteld om een nieuwe stadsbrand te voorkomen, zoals
een langgerekte gevel evenwijdig aan de straat, waardoor b rand beter
is te blussen. Een brandgang tussen de huizen werd verplicht gesteld.
Hierdoor kan een brand minder goed overslaan van het ene naar het
andere huis; ook daardoor is men is tevens beter in staat de brand
van zowel de voor- en achtergevel t e blussen. Bovendien kunnen losstaande gebouwen beter worden omgetrokken. Door deze maat regel
zijn de trap- en puntgevels grotendeels uit het Roermondse straatbeeld
verdwenen.

De grootte van de gebruikte bakstenen komt overeen met andere aan
het eind van de 17de eeuw gebouwde panden in de stad, zoals de SteenenTrappen en het Prinsenhof. De bouwmeester van 't Groot Huys
is bekend: Jean Royer, de oudst bekende Roermondse architect. We mogen
aannemen dat 't Groot Huys gebouwd is in het eerste kwart van de 18cteeeuw,
ofschoon in de tuin enkele decennia geleden een markeringssteen van 1680 is
aangetroffen. Opmerkelijk is, dat in de tuin een ruim één meter hoge grafsteen
met het wapen van Filips de Vierde (Orde van het Gulden Vlies) is aangetroffen. De vorige eigenares, mevr. A. Goossens-Hendrickxs, schonk deze wapensteen uit 1641 aan de gemeente. De steen is momenteel te bezichtigen op het
voorplein (aan de linkerzijde) van het Prinsenhof aan het Munsterplein.

De ligging van 't Groot Huys is fantastisch: een vue op de gotische hallenkerk, de Minderbroederskerk Kort voor de bouw van het huis is in 1695 de
kerktoren - die gelegen was schuin tegenover het nog te bouwen pand - vanwege zijn bouwvallige staat afgebroken. Het bekende 'grote kruis' is als herinnering aan deze toren aldaar geplaatst .
Exterieur
Tijdens de bouw is geb ruik gemaakt van een bestaande, parallel aan de straat
gelegen, laat-middeleeuwse kelder, een gewelfkelder met kaarsnissen, waarvan de zijgevel uit mergelblokken bestaat , die gedateerd is van omstreeks
1400. Daarnaast werden twee nieuwe kelders gebouwd op twee verschillende
hoogteniveaus. In de tuin zijn nog sporen gevonden van volgestorte kelders
Deze dienen nog aan een nader onderzoek onderworpen te worden. Ook heeft
men een ondergrondse ruimte (cisterne) aangelegd voor de overloop van
het regenwater. Deze onderaardse regenbak heeft een inhoud van 18 m 3 ; hij
bewijst in droge zomers goede diensten.

Op de kelders verrees een monumentale woning bestaande uit drie bouwlagen en een immens zadeldak, later veranderd in mansardedak. De façade
werd uitgevoerd in een 'strakke stijl'. Deze is voorzien van een monumentale
ingang, een hoge hardstenen plint, brede vensterbanken en hoekblokken van
kalksteen aan de uiteinden. De enige frivole elementen zijn de grote markante
vierkrullige ankers. Een publicatie van het Monumentenh uis spreekt van
'een quasi-stadspaleis bestemd voor de hogere kringen'. De gevel
bestaat uit een centrale ingang, bekleed met hardsteen, met aan weerszijden vier ramen. De eerste verdieping telt derhalve negen ramen.
Daarboven, op de derde verdieping, zijn eveneens negen ramen van
bescheidener omvang aangebracht. De verdiepingen worden van elkaar
gescheiden door geprofileerde kordonlijsten. Opmerkelijk zijn de zeer
zeldzame houten raamomlijstingen. Bij de venstergeleding is sprake van
veel in Zuid-Nederland voorkomende Franse vensters. Dit pand heeft
een sx2 en 4x2 ruitverdeling. De massieve muren hebben op de begane
grond een dikt e van ca. 70 cm. Meer nog dan thans het geval is zal het
pand toen een indrukwekkende aanblik hebben gegeven. Het huis werd
destijds dan ook aangeduid als "t Groot Huys aen de Minnebroeders'.
~
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In de tuin bevindt zich een toiletvleugeL Een gave 'kakdoos' is bewaard
gebleven. Ook zijn nog de resten aanwezig van een pissoir, met opvallend lage deuren. Uit de aard van de gebruikte bakstenen is duidelijk het
verschil in ouderdom herkenbaar. Het voorgedeelte van de tuin is door
een hekwerk met poort en zuilen voorzien van kantelen, gescheiden van
de bredere achtertuin.

Tekst Jacq Arets
Foto's Jacq Arets en Leonard Fortuin

't Groot Huys
aendeMinne
In de binnenstad van Roermond staan veel monumentale huizen. Eén daarvan is Minderbroedersstraat 9-11, een vroeg-achttiende-eeuws patriciërshuis. Wat heeft dat 'stadspaleis' meegemaakt?
Deel1 van drie eeuwen historie.
Ontstaansgeschiedenis
In 1671 maakte landmeter Herman Janssens op verzoek van het stadsbestuur
een kaart in vogelvluchtperspectief waarop de blauwe daken de niet-afgebrande gebouwen aangeven en de rode daken de panden die in 1665 afbrandden en in 1671 hersteld waren. Doordat de huizen tegen de bepalingen in
- opgesteld naar aanleiding van de eerste stadsbrand in 1554 - toch weer
met stro en riet waren bedekt, ging het grootste gedeelte van de stad voor de
tweede keer in vlammen op. De brand ontstond doordat tijdens een processie per vergissing door een schutter een geweerschot werd gelost waardoor
een huis in de Zwartbroekstraat vlam vatte. Volgens de kronieken was hierbij
sprake van een vliegende brand, waardoor bij felle wind proppen stro door de
lucht vlogen die een gebouw of een groep gebouwen in vuur en vlam zetten.
Hierdoor is ook te verklaren waardoor het grootste deel van de stad, in totaal
ongeveer 8oo huizen, is afgebrand.
Dankzij de kaart van J anssens kunnen we traceren waar tegenwoordig de
panden met de huisnummers 9 en 11 in de Minderbroedersstraat zijn gesitueerd. In 1671 bevond zich op deze locatie een open ruimte en een niet afgebrand huis. Overigens is het vreemd dat een niet afgebrand huis is afgebroken. Wellicht was dit huis, al of niet mede door de brand van het
belendende pand, sterk in verval geraakt. Verder is uit de kaart op te
maken dat de Bakkerstraat in de directe nabijheid van 't Groot Huys
onbebouwd is. De koetsen konden dus zo de achterzijde van het pand
bereiken. 't Groot Huys is dus zeker na de stadsbrand van 1665 gebouwd. Enkele kenmerken ervan komen overeen met de bepalingen
die werden opgesteld om een nieuwe stadsbrand te voorkomen, zoals
een langgerekte gevel evenwijdig aan de straat, waardoor brand beter
is te blussen. Een brandgang tussen de huizen werd verplicht gesteld.
Hierdoor kan een brand minder goed overslaan van het ene naar het
andere huis; ook daardoor is men is tevens beter in staat de brand
van zowel de voor- en achtergevel te blussen. Bovendien kunnen losstaande gebouwen beter worden omgetrokken. Door deze maatregel
zijn de trap- en puntgevels grotendeels uit het Roermondse straatbeeld
verdwenen.
De grootte van de gebruikte bakstenen komt overeen met andere aan
het eind van de 17de eeuw gebouwde panden in de stad, zoals de Steenen Trappen en het Prinsenhof. De bouwmeester van 't Groot Huys
is bekend: Jean Royer, de oudst bekende Roermondse architect. We mogen
aannemen dat 't Groot Huys gebouwd is in het eerste kwart van de 18d• eeuw,
ofschoon in de tuin enkele decennia geleden een markeringssteen van 1680 is
aangetroffen. Opmerkelijk is, dat in de tuin een ruim één meter hoge grafsteen
met het wapen van Filips de Vierde (Orde van het Gulden Vlies) is aangetroffen. De vorige eigenares, mevr. A. Goossens-Hendrickxs, schonk deze wapensteen uit 1641 aan de gemeente. De steen is momenteel te bezichtigen op het
voorplein (aan de linkerzijde) van het Prinsenhof aan het Munsterplein.

Drie eeuwen historie
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De ligging van 't Groot Huys is fantastisch: een vue op de gotische hallenkerk, de Minderbroederskerk Kort voor de bouw van het huis is in 1695 de
kerktoren - die gelegen was schuin tegenover het nog te bouwen pand - vanwege zijn bouwvallige staat afgebroken. Het bekende 'grote kruis' is als herinnering aan deze toren aldaar geplaatst.
Exterieur
Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van een bestaande, parallel aan de straat
gelegen, laat-middeleeuwse kelder, een gewelfkelder met kaarsnissen, waarvan de zijgevel uit mergelblokken bestaat, die gedateerd is van omstreeks
1400 . Daarnaast werden twee nieuwe kelders gebouwd op twee verschillende
hoogteniveaus. In de tuin zijn nog sporen gevonden van volgestorte kelders
Deze dienen nog aan een nader onderzoek onderworpen te worden. Ook heeft
men een ondergrondse ruimte (cisterne) aangelegd voor de overloop van
het regenwater. Deze onderaardse regenbak heeft een inhoud van 18 m3; hij
bewijst in droge zomers goede diensten.
Op de kelders verrees een monumentale woning bestaande uit drie bouwlagen en een immens zadeldak, later veranderd in mansardedak. De façade
werd uitgevoerd in een 'strakke stijl'. Deze is voorzien van een monumentale
ingang, een hoge hardstenen plint, brede vensterbanken en hoekblokken van
kalksteen aan de uiteinden. De enige frivole elementen zijn de grote markante
vierkrullige ankers. Een publicatie van het Monumentenhuis spreekt van
'een quasi-stadspaleis bestemd voor de hogere kringen '. De gevel
bestaat uit een centrale ingang, bekleed met hardsteen, met aan weerszijden vier ramen. De eerste verdieping telt derhalve negen ramen.
Daarboven, op de derde verdieping, zijn eveneens negen ramen van
bescheidener omvang aangebracht. De verdiepingen worden van elkaar
gescheiden door geprofileerde kordonlijsten. Opmerkelijk zijn de zeer
zeldzame houten raamomlijstingen. Bij de venstergeleding is sprake van
veel in Zuid-Nederland voorkomende Franse vensters. Dit pand heeft
een 5x2 en 4x2 ruitverdeling. De massieve muren hebben op de begane
grond een dikte van ca. 70 cm. Meer nog dan thans het geval is zal het
pand toen een indrukwekkende aanblik hebben gegeven. Het huis werd
destijds dan ook aangeduid als "t Groot Huys aen de Minnebroeders'.
In de tuin bevindt zich een toiletvleugeL Een gave 'kakdoos' is bewaard
gebleven. Ook zijn nog de resten aanwezig van een pissoir, met opvallend lage deuren. Uit de aard van de gebruikte bakstenen is duidelijk het
verschil in ouderdom herkenbaar. Het voorgedeelte van de tuin is door
een hekwerk met poort en zuilen voorzien van kantelen, gescheiden van
de bredere achtertuin.

Afmetingen
De oppervlakte van 't Groot Huys bedraagt 24 bij 12 meter. De hoogte
tot de dakgoot is 10 meter. De zolder heeft een maximale hoogte van 7
meter. Als we de imposante vliering en de kelder meerekenen, heeft het
pand 6 lagen, een ware voorloper van een appartementsgebouw. Het
woonoppervlak voor de drie verdiepingen bedraagt ca. 900m2 •
De inhoud is ongeveer 4000 m 3 • In latere fasen is een groot deel van de
zolder verbouwd tot kamers, waardoor het woonoppervlak met
300 m 2 en de wooninhoud met zeker 8oo m3 is toegenomen. Hierbij
dient in aanmerking genomen dat, als de vliering in de bouw wordt betrokken, er sprake is van twee woonlagen. Dit is zeer onlangs gebeurd
in Minderbroedersstraat 11. Bovendien zijn aan de noordzijde van de
tuin grenzend aan het pand een aantal toiletruimten gebouwd, voorzien
van een zolderverdieping met rondbogige vensteropeningen; ook was er een
wasruimte (tegenwoordig cuisine d'été). Het totale perceel, inclusief de tuin
die grensde aan de Bakkerstraat, nam een oppervlakte van 1840 m 2 in beslag.
Alleen huisnummer 11 beschikt nu nog over een tuin van ca. 750m2 • Deze tuin
ligt gedeeltelijk achter de huizen met de nummers 7 en 5·
Interieur
De indeling van het pand is geïnspireerd door de architectuurtraktaten van
o.a. 'Cours d'Architecture' van Augustin Charles d'Abviler uit 1691. Hierin waren ontwerpen te vinden van 'hotels' die in de 16d• en 1t • eeuw in Frankrijk en
Italië populair zijn geworden. De indeling van pand nummer 9 komt nog geheel overeen met deze traktaten. De begane grond van dergelijke stadswoningen was het voornaamste deel van het huis en moest vooral dienen als representatieve ontvangst- en woonruimte. Dit blijkt uit een immense ontvangsthal
(oppervlakte 42m 2 en hoogte 3,70 m) die voorzien is van grote ornamenten.
De huidige bewoners hebben het imposante karakter van de hal extra reliëf
gegeven door het plaatsen van een 18d•-eeuwse bibliotheek/ archiefkast met
secretaire van massief eiken in Louis Seize stijl, afkomstig van Kasteel Borgharen. Door zijn maatvoering, ruim drie meter hoog en zeven meter breed,
lijkt deze kast speciaal ontworpen voor deze hal. Daarnaast bestaat de parterre
uit een ruime garderobe. De woonkamer en suite van60m 2 heeft een gave en
rijke uitmonstering van neoclassicistische ornamenten met per vertrek verschillende decoratiemotieven. Aan de voorzijde bevindt zich een werkkamer
met een imposante marmeren schouw van begin 19d• eeuw. Aan de achterzijde
ligt een keuken van eind 2oste eeuw met een verlaagd plafond, noodzakelijk
om alle leidingen weg te werken. De deuren van de vertrekken, voorzien van
sterk geprofileerde lijsten, zijn breed en hebben panelen met verschillende
afmetingen.

Oproep
De eigenaars van 't Groot Huys zijn
op zoek naar een nieuwe doelgroep:
één of twee stellen die zich aangetrokken voelen tot het wonen in
een ruim historisch patriciërshuis,
op een hele verdieping met eigen
voorzieningen. Wie worden onze
monumensen?
Contact: tel: 0475 330 490 of per
e-mail: jacqarets@~otmail.com
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Ook het trappenhuis is breed en imposant. Op de eerste verdieping liggen
privé-vertrekken aan een ruime overloop die correspondeert met de omvang
van de ontvangsthal. De meeste vertrekken zijn onderling verbonden. In een
latere fase heeft men het aan de straatzijde gelegen gedeelte van de overloop
veranderd in een vertrek. De kamers op tweede verdieping hebben veellagere
plafonds en zijn veel soberder van opzet, wat blijkt uit de nogal eenvoudige
deuren. Waarschijnlijk dienden deze voornamelijk als verblijfsruimten voor
het (huishoud)personeel. Het is ook mogelijk dat het huidige pand met huisnummer 11 als dienstvleugel heeft gefunctioneerd terwijl zich op de tweede
verdieping de slaapvertrekken bevonden.
De zolderkap bestaat uit eiken en olmen kapspanten die met houten pinnen
zijn verankerd en voorzien van Romeinse telmerken. Omdat deze markeringen
typerend zijn voor de vijftiende eeuw, is mogelijk bij de opbouw van het dak
gebruik gemaakt van dakspanten uit oudere huizen. ® Deel2 in juni 2006
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• Ach lieve Tijd, Acht eeuwen Roermond en de Roermondenaren Waanders, 1988.
• 't Groot Huys aen de Minnebroeders, cultuurhistorisch onderzoek met
waardestelling Minderbroedersstraat te Roermond
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• Monumenten onderhouden
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Van re tauratie en
onderhoud
naar
•
standhouding
Voor monumentale gebouwen i een nieuwe
wetgeving van kracht geworden, het Besluit
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
(Brim). Er is veel veranderd, instandhouding
krijgt nu voorrang. Een overzicht van de thans
geldende regelgeving rondom de financiering
van het onderhoud van monumenten.
Tekst San Loven- van Esser
Sinds 1 februari 2006 integreert het
Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) de bestaande restauratie- en onderbaudsregelingen (Brrm en Brom 1997)
voor monumenten. Het Brim streeft
naar een verschuiving van het accent
van restauratie naar gestructureerd
planmatig onderhoud en is gericht
op het instandhouden van monumenten die al een bepaald restauratieniveau hebben bereikt. Het Brim
is niet bedoeld om de bestaande restauratieachterstanden weg te werken
en heeft ook geen ruimer budget dan
de reguliere 40 miljoen euro per jaar
voor het uitvoeren van restauraties
tot gevolg. Volgens de staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan,
brengt het Brim "minder rompslomp
en meer inhoud." Het beleid is er op
gericht de bureaucratie rondom de
subsidieverstrekking in de monumentenzorg te verminderen en het
geheel eenvoudiger, efficiënter en
meer klantvriendelijk te maken. De
wachttijd voor het aanvragen van
een subsidie voor het verbouwen van
een monument moet worden teruggebracht van 1,5 jaar naar maximaal
13 weken!

Wat betekent de nieuwe regeling voor de eigenaren van
monumenten?
Het Brim gaat uit van twee categorieën monumenteneigenaren, die
ieder een eigen mogelijkheid krijgen om de instandhouding van hun
monument te financieren. Eigenaren
van woonhuizen en boerderijen
zonder agrarische functie komen op
grond van fiscaal aftrekbare onderhoudskosten in aanmerking voor een
laagrentende lening. Zij kunnen zich
wenden tot het Nationaal Restauratiefonds voor een hypotheek. Voor
deze eigenaren verandert er niets
in de aanvraagprocedure. Het Brim
gaat voor deze eigenaren meteen in.
Voor de andere categorie eigenaren,
van bijvoorbeeld kerken, kastelen,
molens en landhuizen, wordt het
Brim gefaseerd ingevoerd. Zij kunnen een beroep doen op subsidie
op ba,sis van een zesjarig periodiek
instandhoudingsplan (pip). Dat
moet zijn gebaseerd op een bouwkundig inspectierapport, opgesteld
door een architect of de Monumentenwacht. Deze eigenaren kunnen
hun aanvraag voor subsidie rechtstreeks indienen bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (RDMZ)
en niet meer, zoals tot nu toe, bij de
gemeente. De gemeenten
blijven wel verantwoordelijk voor
het verlenen van de benodigde vergunningen. Wat die vergunningen
betreft, wordt de huidige adviesplicht van de RDMZ in 2007 vervangen door een advies bevoegdheid.
Organisaties voor monumenten-

behoud (b.v. de Vereniging Hendrick
de Keyser) en decentrale overheden
hebben als eigenaren een speciale
positie binnen het Brim: zij komen
in aanmerking voor subsidie voor
alle objecten die in hun bezit zijn.
In het algemeen hebben alle eigenaren van monumenten die geen
recht hebben op fiscale aftrek, recht
op een hogere lening of een hoger
subsidiepercentage.
In een laat stadium van de voorbereiding van het Brim heeft de
Tweede Kamer nog een artikel toegevoegd voor het verdelen van eventuele extra subsidiegelden voor
monumenten met een restauratieachterstand. Dit is gedaan mede
op aandringen van het Nationaal
Contact Monumenten (NCM), belangenbehartiger van de particuliere
monumentenorganisaties. Dit artikel
moet bewerkstelligen dat ook sterk
vervallen monumentale panden in
de toekomst nog kunnen worden
aangekocht en gerestaureerd.
Meevaller

Een onverwachte meevaller is het
besluit van het kabinet in het najaar
van 2005, om uit het Fonds Economische Structuurversterking 100
miljoen euro extra voor de monumentenzorg te besteden. Een bedrag
van 75 miljoen euro zal worden
gebruikt om een deel van de restauratieachterstanden weg te werken.
Ruim 20 miljoen euro zal aan het
Nationaal Restauratiefonds beschikbaar worden gesteld voor de Brimleningvariant.
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Het Stedelijk Museum Roermond staat aan de vooravond van een wezen-

Wonen in het huis
van Pierre Cuypers

lijke verandering. Pierre Cuypers, Joep Nicolas en Hendrik Luyten zullen
een centrale plaats krijgen in de collectievorming. Maar wie hebben er
in het voormalige huis van Roermonds beroemdste architect gewoond?

Een oud-bewoonster stelde de bewonersgeschiedenis op schrift.

'Het werk van
twee grote zo nen'
Tekst Marianne Wulms - Havens
Illustraties Marianne Wulms en uit Ach Lieve Tijd
De huizen, de schilderachtige nostalgische tuin en de
inventaris vormen samen met de opgetekende geschiedenis van het museumpand een historische eenheid die zo
compleet mogelijk bewaard dient te blijven. De tentoonstelling Het huis van Guypers en de m anifestatie Guypers Roermond in 2004, vormden de aanleiding om de
bewonersgeschiedenis van het voormalige huis van architect Pierre Cuypers te achterhalen. Uitvoerig onderzoek
leidde tot een reconstructie van feiten die het verleden
verbinden met h eden en toekomst.
In juni 2004 kwamen de voormalige bewon ers van de
panden die het Stedelijk Museum in Roermond vormen
bij elkaar in de fraaie tuin achter het complex. Marloes
Hoebers, die destijds als stagiaire h et onderzoek naar de
bewonersgeschiedenis opgestart heeft, toonde een tijdbalk. Zij wist als eerste de achtergronden van de diverse
families te achterhalen en verbanden te leggen tussen
degenen die leefden in een van de panden aan de Andersonweg.

Kunstwerkplaatsen en de 'Rattenkast'
"Roermonds Dubbelmuseum: architectuur en schilderkunst. - Het w erk van twee groote zoonen," zo schrijft
de Limburger Koerier in 1932 in een artikel dat Cuypers
en Luyten typeert als roemruchte Roermondenaars, de
eerste met een Europese faam, de ander als een groot
schilder. En over het Museum zelf zegt de krant: "Het
keurige woonhuis van wijlen dr. P. Cuypers, door den
grooten bouwmeester zelf ontworpen en opgetrokken aan het begin van denMaastrichterweg, is door
diens zoon, den eveneens welbekenden R oermondsehen
architect, met de daarachter liggende uitgestrekte terreinen tegen uiterst aannemelijke voorwaarden aan de
gemeente Roermond af gestaan."
De kunstwerkplaatsen , h et Cuypers-Luyten Museum,
werden destij ds geopend door Prinses Juliana. Meteen
maakten 533 b ezoekers van de gelegenheid gebruik om
het te b ezichtigen. De conciërge was B. van Melick en
een toegangsbiljet kostte 5 luttele centen. Die biljetten
werden verkocht vanuit het woonhuis van de portier. In
het raam met de ronde boog aan de voorzijde is nog h et
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Het huis van Pierre Cuypers

Een 'Remunjs maedje' in het Stedelijk Museum
"De beste profeet voor de toekomst is het
verleden", zei G. Byron. Voor Marianne
Wulms werd dit dagelijkse werkelijkheid
rond haar 20e levensjaar. Kunstschatten en
antiek werden vertrouwde stillevens. Enkele
passen van de portierswoning verwijderd
lag het museum. Als dochter van toenmalig
beheerder Harry Havens beleefde zij een
bijzondere episode van eind juli 1967 tot
november 1970.
DeNicolaskamers werden het tijdelijk domein
van het gezin, toen een renovatie plaats vond
in het woonhuis Andersonweg 8. Marianne
besliep het hemelbed, een kussen vol mijmeringen over vroeger. Vaal' het feest van de
Goedheiligman werd een speurtocht uitgezet.

Een pakjesslinger voerde door het domein.
Bij het schijnsel van een zaklamp werden
de vondsten onthuld, te veellicht in donkere
uren zou voor passanten kunnen wijzen op
inbrekers.
Het was iets bijzonders daar te wonen. De
fascinatie van opgenomen te zijn in het monumentale en de cultuuhistorische waarden
betreft ook de voorma!ige bewoners van de
naastgelegen panden.Vandaar deze bewonersgeschiedenis van het StedelijkMuseum in
Roermond die mooie herinneringen onttrekt
aan de vergetelheid. Een verhaal met karakter, over monumentale bewoning.
Op het gazon tegenover
de voormalige portierswoning (1967)

luikje waarneembaar dat hiervoor was aangebracht. In
het smeedijzeren hekwerk aan de zijkant van het museum zijn de namen Luyten en Cuypers vermeld. Het hek
is vervaardigd door de bekende Roermondse kunstenaar
J os Meiers. De ingang van het museum bevond zich destijds ook aan de zijkant van het museum. Later werd de
bezoeker hier verwelkomd na het luiden van de bel. Ook
die is nog steeds aanwezig.
Na de Tweede Wereldoorlog, op 7 j uni 1945, besloot
de gemeenteraad als hommage aan 'de Bevrijder' een
gedeelte van de Maastrichterweg om te dop en tot Andersonweg. Roer mon d werd namelijk op 1 maart 1945
bevrij d door eenheden van het 16e US Army Corps onder
leiding van Generaal Anderson.
Vanwaar de benaming 'Rattenkast?' Het is een in de
volksmond populaire aanduiding van het gebied tussen de Minderbroederssingel, de Andersonweg, de Roer
en de Bisschop Lindanussingel. De eerste straten in dit
gebied dateren uit de 19e eeuw. Vermeldenswaard is het
feit dat de Hendrik Luytenstraat, die achter het museum
ligt, deze naam in 1933 verkreeg na een besluit van de
gemeenteraad. Bij gelegenheid van de 8oe verjaardag
van dr. P. Cuypers in 1907 werd besloten om een straat
n aar hem te vernoemen. De Pieter Cuypersstraat heette
voorheen Graaf Ottostr aat. Deze straat loopt langs de
kunstwerkplaatsen.
Wat gebeurde er zoal na de oprichting van de kunstwerkplaatsen? Laat u meevoeren van de ene 'huiselijke
sfeer' naar de andere, van pan d 2 tot en met 8. De artistieke bedrijvigheid vond plaats in een buiten de oude
stad gelegen locatie, vlakbij de Roer. Archiefgegevens
duiden de straat aan als 'Buiten de Kapellerpoort'. Deze
vormde de toegangspoort van de stad aan de zuidzijde.
Pierre Cuypers en fabrikant Fran çois Stoltzenberg
gaven op deze locatie gestalte aan een droom. Ku nst en
architectuur kregen vanafhetjaar 1853 een duidelijke
meerwaarde, toen het door Cuypers ontworpen wooncomplex verrees bij het atelier. De kunstwerkplaatsen
waren van essent ieel belang voor de vervaardiging van
kunstvoorwerpen, bestemd voor het interieur van meer
dan honderd kerken en burgerhuizen. Cuypers ontwierp
voor heel het land en deed dit met grote bezieling en
daadkracht.
De b efaamde bouwmeester is boven alles te beschouwen als vernieuwend vakman. Hij hield de traditie hoog
en wist anderen te stimuleren en hun kwaliteiten te
benutten. Hij verdiepte zich grondig in de m ogelijkheden
van de gotiek en was de eerste architect sinds eeuwen
die h et aandurfde om gemetselde gewelven toe te passen. Geleidelijk aan kreeg de neo-gotiek de overhand
bij het toepassen van vormen in de bouwku nst. Na het
overlijden van zijn eerste echtgenote ging Pierre Cuypers
in 1859 een echtelijke verbintenis aan met de befaamde
zangeres Antoinette Alberdingk Thijm. Uit beide huwelijken samen h eeft hij twee zoons en vijf dochters. Een van
zijn zonen is Jas Cuypers, eveneens een beroemd arcbi-
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Het Stedelijk Museum Roermond staat aan de vooravond van een wezenlijke verandering. Pierre Cuypers, Joep Nicolas en Hendrik Luyten zullen
een centrale plaats krijgen in de collectievorming. Maar wie hebben er
in het voormalige huis van Roermonds beroemdste architect gewoond?
Een oud-bewoonster stelde de bewonersgeschiedenis op schrift.

'Het werk van
nen'
twee gro e
Tekst Marianne Wulms - Hovens
Illustraties Marianne Wulms en uit Ach Lieve Tijd

De huizen, de schilderachtige nostalgische tuin en de
inventaris vormen samen met de opgetekende geschiedenis van het museumpand een historische eenheid die zo
compleet mogelijk bewaard dient te blijven. De tentoonstelling Het huis van Cuypers en de manifestatie Cuypers Roermond in 2004, vormden de aanleiding om de
bewonersgeschiedenis van het voormalige huis van architect Pierre Cuypers te achterhalen. Uitvoerig onderzoek
leidde tot een reconstructie van feiten die het verleden
verbinden met heden en toekomst.
In juni 2004 kwamen de voormalige bewoners van de
panden die het Stedelijk Museum in Roermond vormen
bij elkaar in de fraaie tuin achter het complex. Marloes
Hoebers, die destijds als stagiaire het onderzoek naar de
bewonersgeschiedenis opgestart heeft, toonde een tijdbalk. Zij wist als eerste de achtergronden van de diverse
families te achterhalen en verbanden te leggen tussen
degenen die leefden in een van de panden aan de Andersonweg.

Kunstwerkplaatsen en de 'Rattenkast'
"Roermonds Dubbelmuseum: architectuur en schilderkunst. - Het werk van twee groote zoon en," zo schrijft
de Limburger Koerier in 1932 in een artikel dat Cuypers
en Luyten typeert als roemruchte Roermondenaars, de
eerste met een Europese faam, de ander als een groot
schilder. En over het Museum zelf zegt de krant: "Het
keurige woonhuis van wijlen dr. P. Cuypers, door den
grooten bouwmeester zelf ontworpen en opgetrokken aan het begin van den Maastrichterweg, is door
diens zoon, den eveneens welbekenden Roermondsehen
architect, met de daarachter liggende uitgestrekte terreinen tegen uiterst aannemelijke voorwaarden aan de
gemeente Roermond afgestaan."
De kunstwerkplaatsen, het Cuypers- Luyten Museum,
werden destijds geopend door Prinses Juliana. Meteen
maakten 533 bezoekers van de gelegenheid gebruik om
het te bezichtigen. De conciërge was B. van Melick en
een toegangsbiljet kostte 5 luttele centen. Die biljetten
werden verkocht vanuit het woonhuis van de portier. In
het raam met de ronde boog aan de voorzijde is nog het
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Het huis van Pierre Cuypers

Een 'Remunjs maedje' ·
"De beste profeet voor de toekomst is het
verleden", zei G. Byron. Voor Marianne
Wulms werd dit dagelijkse werkelijkheid
rond haar 20e levensjaar. Kunstschatten en
antiek werden vertrouwde stillevens. Enkele
passen van de portierswoning verwijderd
lag het museum. Als dochter van toenmalig
beheerder Harry Havens beleefde zij een
bijzondere episode van eind juli 1967 tot
november 1970.
De Nicolaskamers werden het tijdelijk domein
van het gezin, toen een renovatie plaats vond
in het woonhuis Andersonweg 8. Marianne
besliep het hemelbed, een kussen vol mijmeringen over vroeger. Voor het feest van de
Goedheiligman werd een speurtocht uitgezet.
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luikje waarneembaar dat hiervoor was aangebracht. In
het smeedijzeren hekwerk aan de zijkant van het museum zijn de namen Luyten en Cuypers vermeld. Het hek
is vervaardigd door de bekende Roermondse kunstenaar
Jos Meiers. De ingang van het museum bevond zich destijds ook aan de zijkant van het museum. Later werd de
bezoeker hier verwelkomd na het luiden van de bel. Ook
die is nog steeds aanwezig.
Na de Tweede Wereldoorlog, op 7 juni 1945, besloot
de gemeenteraad als hommage aan 'de Bevrijder' een
gedeelte van de Maastrichterweg om te dopen tot Andersonweg. Roermond werd namelijk op 1 maart 1945
bevrijd door eenheden van het 16e US Army Corps onder
leiding van Generaal Anderson.
Vanwaar de benaming 'Rattenkast?' Het is een in de
volksmond populaire aanduiding van het gebied tussen de Minderbroederssingel, de Andersonweg, de Roer
en de Bisschop Lindanussingel. De eerste straten in dit
gebied dateren uit de 19e eeuw. Vermeldenswaard is het
feit dat de Hendrik Luytenstraat, die achter het museum
ligt, deze naam in 1933 verkreeg na een besluit van de
gemeenteraad. Bij gelegenheid van de 8oe verjaardag
van dr. P. Cuypers in 1907 werd besloten om een straat
naar hem te vernoemen. De Pieter Cuypersstraat heette
voorheen Graaf Ottostraat. Deze straat loopt langs de
kunstwerkplaatsen.
Wat gebeurde er zoal na de oprichting van de kunstwerkplaatsen? Laat u meevoeren van de ene 'huiselijke
sfeer' naar de andere, van pand 2 tot en met 8. De artistieke bedrijvigheid vond plaats in een buiten de oude
stad gelegen locatie, vlakbij de Roer. Archiefgegevens
duiden de straat aan als 'Buiten de Kapellerpoort'. Deze
vormde de toegangspoort van de stad aan de zuidzijde.
Pierre Cuypers en fabrikant François Stoltzenberg
gaven op deze locatie gestalte aan een droom. Kunst en
architectuur kregen vanaf het jaar 1853 een duidelijke
meerwaarde, toen het door Cuypers ontworpen wooncomplex verrees bij het atelier. De kunstwerkplaatsen
waren van essentieel belang voor de vervaardiging van
kunstvoorwerpen, bestemd voor het interieur van meer
dan honderd kerken en burgerhuizen. Cuypers ontwierp
voor heel het land en deed dit met grote bezieling en
daadkracht.
De befaamde bouwmeester is boven alles te beschouwen als vernieuwend vakman. Hij hield de traditie hoog
en wist anderen te stimuleren en hun kwaliteiten te
benutten. Hij verdiepte zich grondig in de mogelijkheden
van de gotiek en was de eerste architect sinds eeuwen
die het aandurfde om gemetselde gewelven toe te passen. Geleidelijk aan kreeg de neo-gotiek de overhand
bij het toepassen van vormen in de bouwkunst. Na het
overlijden van zijn eerste echtgenote ging Pierre Cuypers
in 1859 een echtelijke verbintenis aan met de befaamde
zangeres Antoinette Alberdingk Thijm. Uit beide huwelijken samen heeft hij twee zoons en vijf dochters. Een van
zijn zonen is Jos Cuypers, eveneens een beroemd archi-
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tect, aan wie hij vanaf 1886 steeds meer werk overdroeg.
Pierre Cuypers bleef tot op zeer hoge leeftijd actief, onder
meer met restauraties, en overleed in 1921.
Andersonweg 2
Met uitzondering van een tussentijds verblijf in Amsterdam, heeft het gezin van Pierre Cuypers het in 1853 gebouwde woonhuis 'bezield'. Zoon Jos trad in de voetsporen van zijn vader en ging vanaf 1920 een partnerschap
aan met zijn zoon Pierre Jr. In 1915 keerde hij terug naar
Roermond. Hij ontwierp de Luytenzalen, speciaal voor de
schilderijen van Henri Luyten. Eén van de latere bewoners, Jules Mulder, meldt dat er binnenshuis een balkon
was, in de achterkamer rechts, waar bezoekers de schouw
uit De SteenenTrappen zien. Het verhaal wil dat Jozef
Cuypers het balkon ontwierp en aan liet leggen met het
oog op oorlogsdreiging. Zijn echtgenote en hijzelf zouden
dan sneller in de kelder kunnen zijn om te schuilen als
daar aanleiding toe was. De latere bewoners hebben het
balkon in huis als bijzonder ervaren, omdat het fenomeen
alleen in 'Haarzuylen'bekend was. De oude balustrade
van dat balkon was later terug te vinden op de vliering.
Latere bewoners lieten een open smeedijzeren reling maken, omdat er geen nachtverblijf meer was. In de herinnering van Jules Mulder was het "een gaafwoonhuis dat
zich met name in de kelders en op de zolders en vliering
prima leende tot ontdekkingsreisjes voor kinderen!" Die
kelder werd opengebroken voor de aanvoer van kolen
en om de vestibule van het huis ongemoeid te laten. Er
is zelfs een voorstel geweest om de kelderdoorgang te
verhuren voor één hele gulden per jaar.
In 1932 kreeg Maastrichterweg 2 nieuwe bewoners, de
familie Steemers. Deze bestond uit een echtpaar, een ongehuwde zus en een nicht, Herruien Janssens. De familie
heeft er zeker tot WO II gewoond. Hermine, de oudste
dochter van de nicht, werd geboren in 1935 en opgevoed
bij de familie Steemers. Zij was hier graag en speelde met
de kinderen Cuypers, o.a. Cyril. In 1944 trok de familie
Cuypers in het huis. Het echtpaar Laane - de Kuyper met
dochtertje Doris en hond Monty bewoonde de eerste
verdieping.

"In de warmste zomer van de 20• eeuw (1947) ben ik
geboren als laatste Guyperstelg in het pand Andersonweg 2. De thuisbevalling vondplaats in de zuidkamer
die zich bevindt achter de trap van het rechter huis. Wij
woonden op de onderste verdieping en hadden ook nog
slaapkamers op de tweede verdieping", aldus Pierre
Cuypers, achterkleinzoon van dr. P. Cuypers, in 2004.
Over het huis meldt hij dat er in de achterste woonkamer, de zuidkamer die uitkijkt op de tuin, een entre-sol
was. Dit 'houten balkon' is er niet meer. In de toenmalige
keuken rechts naast de voordeur bevond zich een luik
waardoor men van opzij de mensen die aan de voordeur
aanbelden, kon aanspreken. Ook dit luik is verdwenen.
In 1954 werd het pand het toevluchtsoord van de familie Mulder, vader, moeder en tien kinderen. Zij woonden
in de helft van het woonhuis; in die tijd werden zeven
kinderen van het tiental Mulder geboren. De familie had
de mogelijkheid om het huis tot 1980 te huren. Dit werd
ongedaan gemaakt door een verhuizing naar Den Haag
in december 1967. Jules Mulder zegt hierover: "Toen
wij op nummer 2 woonden was de rechterzijde (links
als je de trap opgaat) van de tweede etage afgesloten.
Waarom wist bijna niemand, maar ergens in de jaren
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Huisnummers
Andersonweg_
(v/h Maastrichterweg)
De vermelding van huisnummers in dit
artikel is gebaseerd op de periode van
bewoning, voorafgaand aan de bestemming als museum. Het huidige complex
bestaat uit de panden 2 tot en met 8. De
ingang is nu nummer 4, aan de voorzijde.
De vroegere ingang was via de poort
op nummer 8. Een eerdere verbinding
werd op verzoek van Jos Cuypers dichtgemaakt in 1936. Dit betreft de doorgang
in de kelder tussen het museum en zijn
woonhuis (zie ook bij Andersonweg 4).

zestig achtte de gemeente de tijd rijp om die zolder te
ontsluiten. Achter de deur in kwestie bleek een grote
ruimte te zijn met enorme kasten, die bestemd waren
voor bouwtekeningen en die waarachtig nog vollagen
met dergelijk werk onder een dikke laag stof Klaarblijkelijk was het plan opgevat om nu professioneel te gaan
conserveren, want alles werd weggehaald en wij kregen
er een spannende zolder bij. Wellicht is de actie ingezet
omdat de gemeente intussen eigenaar van het pand was
geworden".
De familie Van Soest werd de volgende in de serie bewoners. Mevrouw Van Soest logeerde als jong meisje bij de
familie Steemers en toen ze hoorde dat de mogelijkheid
bestond om in datzelfde huis te gaan wonen greep ze die
kans. De familie Van Soest kon maar tot 1971 blijven, omdat het pand daarna aan het museum werd toegevoegd.
Andersonweg 4
Met recht was de familie Stoltzenberg trots op het woonhuis dat in 1853 verrees aan de Maastrichterweg 4· Met
een kloek Duits woord: 'stolz'. Maar het is de vraag of
François Stoltzenberg hier echt gewoond heeft. Hij stond
namelijk op twee adressen ingeschreven: Buiten de Kapellerpoort en Aan de Markt. Het is mogelijk dat hij zijn
huis aan de Markt aanhield als kantoor en werkruimte
voor zijn zaak in kerktextiel en kerkservies, die hij naast
zijn partnerschap met Pierre Cuypers aanhield.
In 1932 was Jos Cuypers de volgende bewoner in de
rechtervleugel van het neogotische huis. In 1940 werd
het huis verhuurd aan de familie Joosten, een gezin met
vijf kinderen. De heer des huizes was advocaat en procureur en hield kantoor aan huis. De kinderen waren een
generatie ouder dan de buurkinderen Mulder.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Dr. Groot, als
econoom verbonden aan het ziekenhuis van Roermond,
er kamers gehuurd. In de oorlog hebben jonge mensen met kleine kinderen in het bovenhuis gewoond, de
families Schreurs en Merkus. Het pand bleefbewoond
door de familie Joosten tot het overlijden van de heer
Joosten. Daarna heeft het korte tijd leeggestaan, tot het
in gebruik werd genomen als Stedelijk Museum. In de
jaren 1950-1956 was de heer M. Smeets hier werkzaam
als conservator.

was zo vochtig dat geprobeerd werd via een verbouwing
enkele aanpassingen aan te brengen. Intussen woonde
het gezin tijdelijk in het pand waarin het museum was gehuisvest. Overigens had Jos Cuypers in een brief aan de
gemeente in 1936 een betere ventilatie van de portierswoning bepleit. Na de verhuizing van de familie Hovens
in 1971 is het gebouw niet meer bewoond geweest.
Harry Hovens was vanaf 1967 een kwart eeuw verbonden aan het Stedelijk Museum. Met grote gedrevenheid
leidde hij bezoekers rond. Voor een gehoor van kinderen en ouderen gaf hij boeiend uitleg over de maquette
van de stad. Persoonlijke benadering stond aan de basis
van educatieve begeleiding door middel van aanvullend
beeldmateriaal. In deze periode werd een groot deel van
de voorwerpen in het museum geïnventariseerd.

Dr. Pierre Guypers aan het werk
Andersonweg 6
Dit deel van het complex werd in eerste instantie gebouwd om te dienen als werkplaats. In 1905 werd het
door Jos Cuypers verbouwd tot woonhuis met muziekzaal. In 1930 bood Hendrik Luyten zijn geboortestad
Roermond een groot aantal schilderijen aan, met de
voorwaarde dat een geschikte expositieruimte gezocht
werd. Veel voorstellen voor nieuwbouw werden afgewezen vanwege de te hoge kosten. Uiteindelijk bood Jos
Cuypers aan om het benedendeel van zijn woonhuis te
laten dienen als museum. In 1935 kwam allereerst de
keuken van het voormalige woonhuis-Cuypers bij het
museum, nadat van hogerhand beslist was dat de uitbreiding 'gevoeglijk' plaats kon h ebben. Andermaal ging een
verzoek uit naar het college van B&W om ook het bovenhuis van de voormalige Cuyperswoning in te richten
voor museumdoeleinden. De voltooiing van het geheel
werd beschouwd als een cultureel werk 'van uitnemend

De 'Appendance'
Dit gedeelte van het Stedelijk Museum vormt een hoofdstuk op zich. Kunst, godsdienst, commercie en scholing
hebben hier hun sporen nagelaten. In 1853 werd de appendance gebouwd om te dienen als werkplaats, een situatie die zou duren tot 1946. Toen stichtte de vermaarde
kunstenaar Leo Franssen hier een academie voor beeldende kunst. Luttele jaren later, in 1953, ging het gebouw
functioneren als noodkerk van de H. Geestparochie.
Eén van degenen die hier heel wat tijd doorbrachten als
acolyth en hulpje van de koster is Lei Derikx. In het boekwerkje 'Van verffabriek tot koepelkerk' beschrijft hij zijn
bevindingen uit de tijd van de wederopbouw.
De voormalige kunstwerkplaatsen deden daarna dienst
als een soort 'Winkel van Sinkel' voor een veelvoud
van activiteiten: een bedelende Sint Jozef, een zilveren
priesterfeest, de sacramentsprocessie, de installatie van
de parochie-pastoor, inzamelingsacties en uiteindelijk
de bouw van de H. Geestkerk Tegenwoordig vinden we
op het adres Pieter Cuypersstraat 1, op de hoek van het
Stedelijk Museum, het Kunstinitiatief L 5· Wereldwijd
nemen kunstenaars hier deel aan een internationaal project: DIN A4. Letterlijk en figuurlijk wordt de tijdsgeest
hier opgetekend en gepresenteerd.

belang'.
Achter de muziekzaal verrees een grote en lichte expositieruimte voor de schilderijen van Luyten. De muziekzaal
werd bestemd om het werk van Pierre Cuypers te exposeren, evenals de kamer aan het gangetje. Geleidelijk nam
het museum steeds meer ruimtes in gebruik, tot in 1936
het hele pand museum was. Een en ander werd gerealiseerd in overleg met de eigenaren, de erfgenamen van
wijlen ir. Jos Cuypers. De voordelen voor de uitbreiding
waren de ruime kamers, het hoog invallende licht, de
monumentale bouw en de kunsthistorische waarde van
de topgevels.

Andersonweg 8
Deze woning werd ten tijde van de kunstwerkplaatsen
onder andere gebruikt als opslagplaats voor kolen en
gipsen beelden, en dus niet bewoond. Toen het museum
in 1932 werd geopend was er behoefte aan een conciërge
en een portier. Het huis kreeg daarom een woonbestemming, voor het echtpaar van Melick. In een dubbelfunctie
was de heer van Melick niet alleen werkzaam als portier
maar ook in de gevangenis van Roermond.
De tweede familie die op dit adres woonde was de
familie Könings, vanaf 1950. In 1967 werd de heer Harry
Hovens beheerder van het museum. De portierswoning

Slot
Ruim 150 jaar geleden verwezenlijkte Pierre Cuypers
zijn jeugddroom met de realisatie van het neogotische
gebouw waarin het Stedelijk Museum is gehuisvest. In
het interieur is onder meer Cuypers' beroemde beschilderde archiefkast te bezichtigen als onderdeel van de
vaste collectie. Net als dit 'sprekend stilleven' zijn ook de
getuigenissen van latere bewoners als één groot tableau
te beschouwen, dat de titel zou kunnen dragen: 'Vrienden van het Stedelijk Museum '. Sinds een jaar is er een
stichting die deze naam daadwerkelijk draagt, die waakt
over het Roermondse culturele erfgoed en activiteiten
organiseert zoals tentoonstellingsbezoek. ®

Met dank aan Ridsert Hoekstra, directeur van het
Stedelijk Museum Roermond, en aan het Gemeentearchief Roermond (GAR).
Literatuur

• Straatnamen van Roermond. G.W.G. van Bree en
R.A.M. van der Molen - Stichting Rura, 2004.
• Basisgegevens uit vooronderzoek van Marloes Hoebers.
• Objectdossier van het gemeentemuseum en de conciërgewoning Andersouweg 8; 1934-1959 (GAR).
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Contributieverhoging
In het decembernummer van Ruimtelijk is aangekondigd dat er vanaf 2006 een contributieverhogingvan kracht wordt. Het bericht is toen tekort
uitgevallen. Vandaar nu een uitvoeriger uitleg.
Waaromde verhoging? Daar is een aantal redenen
voor:
1. De contributie is vele jaren ongemoeid gelaten,
terwijl de inflatie van de euro ook aan ons niet
voorbij ging.
2. De aanmaakkosten van vier nummers per jaar
zijn een veelvoud van de contributie, we zijn dus
voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsors
en gulle donateurs. Onze hoofdsponsor heeft altijd
alle drukkosten voor zijn rekening genomen. Alleen
daardoor zijn we in staat een professioneel blad uit
te geven. Deze sponsor heeft ons laten weten dat op
termijn deze situatie kan veranderen.
3. De acties van Ruimte voor behoud en bescherming van Roermondse monumenten kosten geld.
Wij voeren acties naar de gemeente toe voor een
beter monumentenbeleid. Dat gebeurt niet alleen
in de vorm van inspraakreacties, het aandragen
van ideeën via overlegsituaties, het doorspitten van
nota's en bestemmingsplannen, maar ook via procedures inzake wijzigingen van monumenten, het
voordragen van monumenten voor bescherming,
het aanvechten van bestemmingsplannen waarin
de cultuurhistorie onvoldoende tot zijn recht komt
of bezwaren tegen onacceptabele wijzigingen van
monumenten. In die laatste gevallen krijg je te
maken met kosten van bestuursrechtprocedures
en (soms) advocatenkosten.

Tijdens
Open Huis Ruimte

Uitrei
drie keurmer
Tekst Chris Roemen Foto's Rein Bollen Fotografie (Echt)

Er is (het streven) eens per jaar een Open Huis
(te houden). Verder beraadt het bestuur zich over
een wat dieper gravende publicatie over een monumentaal item t.b.v. de abonnees, waarvoor het blad
Ruimtelijk minder geschikt is. Umag er dus vanuit
gaan dat u waar voor uw geld krijgt.
In december 2005 meldden we al dat voor abonnees voor wie de verhoging echt onoverkomelijk
is, een telefoontje naar secretariaat of redactie
volstaat om iets te regelen. We vinden een grote en
gevarieerde lezerskring belangrijker dan de extra
inkomsten op korte termijn. Maar we dienen voor
de continuïteit van Ruimte ook de langere termijn
in de gaten te houden.
Weet u overigens dat donaties fiscaal aftrekbaar
zijn?
De penningmeester.
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Enkele honderden mensen bezochten op 28 en
29 januari 2006 het Open Huis dat de Stichting
Ruimte organiseerde in Galerie Het Achterhuis.
Op zondag werden drie Ruimte-Keurmerken
uitgereikt aan de eigenaren van drie fraai
gerestaureerde monumentale panden.
Schitterend geslepen diamanijes
Even afgezien van een gevulde koffer
met geld, flink wat energie en heel
veel goede moed, waren ook nog
bijna duizend liter verf, honderden
kilo's reinigingsmiddelen en reparatiematerialen, zo'n tien kilometer
bedrading en nog heel, héél veel
meer nodig om 'Graeterhof om te
toveren tot de fraaie 'villa blanca' die
we nu kunnen aantreffen in Boukoul.
Samen met het Sint Christoffelhuis
in de Lindanusstraat en het pand
Voorstad Sint Jacob 3, was Graeterhof één van de drie rijksmonumenten waaraan de Stichting Ruimte
haar keurmerk verleende. "Omdat
het een gebouw is dat met veelliefde
en aandacht voor het historische
aspect is gerestaureerd," zo motiveerde Ruimte-voorzitter Leonard
Fortuin de keuze in zijn feestrede.

Waarna eenjubelende wethouder
Smeets van de gemeente Swalmen er
in elk geval qua beeldspraak nog een
flinke schep bovenop deed. "Een diamantje in de gemeente Swalmen dat
door jullie schitterend is geslepen,"
roemde hij het werk van Andrew
en Phylo Peat, om vervolgens de
eigenaars een fors bloemstuk aan te
bieden.
Liefde en respect voor de lange
geschiedenis van hun panden, dat
woog ook zwaar mee in de restauratieactiviteiten van Jac Ruyters uit
Echt (Sint Christoffelhuis) en Ferd
en Dorien Pollaert (Voorstad Sint
Jacob 3). "Hoewel,"vertelde Ferd
Pollaert, "ik had eigenlijk helemaal
niets met oude panden. De liefde
voor het pand en voor de geschiedenis groeide pas naarmate het
project vorderde. Ik heb jaren in een
nieuw huis gewoond. Nu weet ik:
de sfeer van zo'n oud pand krijg je
nooit in een nieuw huis. "
Afzien
Wat ook wel duidelijk werd, is dat
renoveren synoniem is met afzien.

Nu het werk allemaal achter de rug is, kon er
natuurlijk smakelijk worden gelachen over
het uit duivenpoep opgetrokken 'kunstwerk'
dat op de vervaarlijk kierende zolders van
het Sint Christoffelhuis werd aangetroffen,
over vermolmde balken, boktorbehandelingen, afbrokkelend stucwerk, funderingen
die nauwelijks die naam mochten dragen,
lekkende daken, dakgoten, toiletten, badkamers enzovoort. Zo leuk als nu was het in
elk geval niet altijd. "Er zijn genoeg momenten geweest waarop ik het he-le-maal zat
was," bekende Phylo Peat.

Rondleidingen
De grootste drukte was voorbehouden aan
de zondag, de dag van de uitreiking van de
keurmerken, elk bestaande uit een schildje
en een oorkonde. De trekpleister was natuurlijk het huis van de familie Pollaert, dat
ooit aanleunde tegen een van de belangrijkste verdedigingswerken van de stad Roermond (zie Ruimtelijk 2005, nr. 4). In rotten
van 5-10 mensen lieten de geïnteresseerden
zich door Ferd en Dorien Pollaert rondleiden in hun fraaie Voorstadpaleisje, waar
menigeen zich vergaapte aan de nog zichtbare ronding van het bruggenhoofd waartegen
het huis werd gebouwd, de geweldige dikte
van die muur, de fraaie zoldering en nog
veel meer.
Terug naar Het Achterhuis, door de familie
Pijpers ruimhartig ter beschikking gesteld.
De sfeer was goed. En bovendien was er
de geweldige catering die door Jac Ruyters
werd gefinancierd. Er werd zelfs getoast op
de geboekte vooruitgang. "Het is in elk geval
beter dan tienjaar geleden", vingen we op.
Het regelrechte 'bewijs' van de goede stemming werd aan het eind van de middag nog
geleverd door Peter, een Duitse kunstenaar
die toevallig langs kwam. Met een glas wijn
in de hand vertelde hij over zijn gave om onmiddellijk te voelen of de sfeer in een ruimte
goed is. Hoe het er dan mee zat in het Achterhuis? "In het begin was er nog wat
spanning", zei hij. "Maar die is langzaam
verdwenen." Om vervolgens de serveerster
aan te schieten: "Doe mij nog een glas rode
wijn ... "®

Welke panden kregen tot op heden
het Ruimte-Keurmerk?
• St. Josefschool in Asenray (1998)
• Accommodatiecentrum De Staete (1998)
• Voormalige Klein College (1999)
• Voormalig politiebureau (2000)
• Galerie Anne Belle Mode (2ooo)
• Woonhuis Pelserstraat 2 (2ooo)
• Woonhuis Schilbergsweg 13 (2001)
• Kantoorgebouw ECI-1 (2002)
• Voormalige Apotheek Haan (2004)
• Villa Graeterhofin Swalmen (2006)
• Sint Christoffelhuis (2006)
• Woonhuis Voorstad Sint Jacob 3 (2006)

Voorzitter Leonard Fortuin van stichting Ruimte overhandigt Ruimteschildjes en oorkonden
aan de eigenaars van Sint Christoffelhuis, 'Graeterhof en Voorstad Sint Jacob 3·
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Tekst Willem Cartigny Foto's GAR,
Bert Thomassen, Leonard Fortuin

Opnieuw
van rijks
Parallel aan het spoor bij de Veeladingstraat ligt
een industrieel monument, het BACO-complex.
Enige jaren terug is hier de zeer waardevolle
inwntaris van het middendeel gesloopt. Pas in
februari jl. kwam dit aan het licht. Een reconstntCtie.
Korte historie BACO-complex
Het complex bestond ooit uit drie delen: de hoogbouw van zes verdiepingen waarin meubelzaak
Berden huist, de laagbouw met zadeldak, en een
daaraan grenzende laagbouw met plat dak van twee
verdiepingen. Tot ongeveer 1990 was Van Gendt &
Loos gevestigd in die laagbouw. Rond 1999/2000
liet de eigenaar dat laatste deel slopen, om plaats
te maken voor een appartementencomplex. Daarmee verdween een gebouw dat weliswaar niet erg
monumentaal was maar wel medebepalend voor
het geheel. De gevelsteen met het opschrift 'MeelfabriekArius van Andel1905' is volgens de eigenaar,
Harrie Raeven, bewaard gebleven. Bij het complex
stond ooit ook een prachtige schoorsteen op voet en
een mooie poortomlijsting. Die sneuvelden reeds
in de jaren zestig.
De oudste delen van het complex dateren uit
± 1870. In de loop der jaren waren hier o.a. de
Meelfabriek Van Andel, de Eerste Nederlandse
Rijwielfabriek, de Sigarenfabriek Ernst Casimir
en de Koffiebranderij BACO gevestigd.
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Monumentale waarden
De middenbouw met zadeldak was zeer monumentaal. Een studie in het kadervan het MIP (Monumenten
Inventarisatie Project), periode 1850-1940, meldt o.a.: "Eén van de mooiste gietijzeren constructies is wel
die van het voormalig BACO-gebouw te Roermond, waarin de laatste Roermondse koffiebmnderij was
gevestigd. De constructie van het gebouw werd vervaardigd door het constructiebedrijfJ.J. Gilain uit
Tienen in België. (.. .)De constructie in het BACO-gebouw is één van de rijkste gietijzeren constructies in
de Limburgse fabrieksgebouwen en derhalve van uitzonderlijk groot belang."(Uit: 'Industrieel Elfgoed
in Limburg', Starmans & Daru, 1990, pag. 30/31.). Eindjaren negentig werd het BACO-complex geselecteerd als toekomstig rijksmonument en enige tijd later in het rijksregister opgenomen "door het bijzondere
belang van het object voor de geschiedenis van de bouwtechniek, het materiaalgebruik en de bijzondere
samenhang tussen exterieur en interieur, met name van het lage volume (met zadeldak- WC)."
Reconstructie van de sloop
Voor zover nog is na te gaan, is het volgende gebeurd. Eigenaar Raeven vroeg en kreeg een sloopvergunningvoor Veeladingstraat 7· Daar ging het waarschijnlijk al mis, want volgens hem omvatte nr. 7zowel de
laagbouw als het zadeldakgebouw. Vervolgens heeft hij niet alleen de laagbouw afgebroken, maar ook de
zeer kostbare en monumentale gietijzerconstructies uit het zadeldakgebouw laten slopen. Uit een gebouw
dus dat eind jaren 'go rijksmonument geworden was, dan wel op de nominatie stond!
De verleende sloopvergunning d.d. 20 april1999 betreft 'het slopen van een bedrijfsgebouw op het adres
Veeladingstaat 1. Daarmee is voldaan aan art. 37 van de Monumentenwet; dat artikel eist een sloopvergunning voor elk bouwwerk binnen het Beschermde Stadsgezicht. Maar voor een rijksmonument dient
er ook een monumentenvergunning te zijn. Die ontbrak hier.
De sloopvergunning maakt geen onderscheid tussen de twee panden op nr. 7. Weliswaar stelt de gemeentelijk woordvoerder dat er bij de sloopvergunning een bijlage zou zitten die ondubbelzinnig aangeeft
wat wel en wat niet gesloopt mag worden, maar die bijlage bleek vooralsnog onvindbaar. Hoe dan ook,
de gemeente heeft een sloopvergunning afgegeven voor een (potentieel of feitelijk reeds aangewezen)
rijksmonument en niet gecontroleerd wat er werkelijk gesloopt werd.
Na de sloop van de gietijzeren constructie heeft de eigenaar bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(RDMZ) bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing als rijksmonument, omdat de waarde van het complex een
dergelijke status niet (meer) rechtvaardigde. De RDMZ trok daarop de aanwijzing in en voerde het meest

Een zuivere en
sobere kerk
waardevolle deel van het complex van de rijkslijst
af. Het lijkt dat de RDMZ daarbij weinig keus
had, want het pand was inderdaad na de sloop
dusdanig verminkt dat men nauwelijks een ander
besluit kon nemen.
Volgens de gemeente speelde e.e.a. later, in de
jaren 2003/ 2004, en is de inventaris gewoon illegaal gesloopt want het betrof een rijksmonument.
Dan is het wel vreemd dat de gemeente niet bereid
blijkt actie te ondernemen: sloop in een rijksmonument is een overtreding van de Monumentenwet.
Althans als het zonder vergunning is gebeurd, en
daar zit nou net het probleem. Raeven stelt dat hij
een vergunning bezat voor het hele pand, volgens
de gemeente gold zijn vergunning alleen voor de
laagbouw. De vergunning zelf geeft geen uitsluitsel.
Duidelijk is wel dat de gemeente bij de sloop geen
toezicht heeft gehouden.
Ook over het exacte jaartal van de toedracht
bestaat geen eenduidigheid. Wel staat vast dat het
complex (nr. 5 en 7, resp. hoogbouw en zadeldakgebouw) in 2001 op de rijkslijst stond ('RoerMond',
13 november 2001) en dat op de gezamenlijke
gemeentelijke lijsten (van rijksmonumenten en
gemeentelijke monumenten) in 2001 zowel nr.
5 als 7 stonden vermeld en in 2003 alleen nog
nr. 5. Dat laatste kan een slordigheid zijn, de
gemeentelijke lijsten vertonen vaker hiaten en
onnauwkeurigheden.
Zwartepiet
Waar zit nu de verantwoordelijkheid voor dit
nieuwe sloopdrama? Onderzoek levert vooralsnog
niet meer dan een zwartepietenspel op tussen
RDMZ en gemeente. De gemeente vindt dat het
rijk geklungeld heeft, want de RDMZ heeft tijdens
de bezwaarprocedure de vergunning die Raeven
overlegde (en die volgens de gemeente betrekking
had op de niet-monumentale laagbouw) niet gecontroleerd. Daar staat tegenover dat de gemeente
verantwoordelijk is voor het monumentenbeleid op
haar grondgebied. Zij heeft toezicht te houden op
de door haar verstrekte vergunningen.
De vraag rijst wat de gemeente doet na zo'n 'illegale' sloop. Normaal rapporteer je zoiets bij justitie
of, op z'n minst, documenteer je de gang van zaken
om herhaling te voorkomen. Bij navraag blijkt dat
de gemeente dat niet van plan is. Omdat de vergunning niet in orde was? Of zo onduidelijk dat de
eigenaar de indruk had in het hele pand zijn gang te
kunnen gaan? Toezicht was er in elk geval niet. De
gemeente had minstens, naast rapportage, het pand
subiet kunnen voordragen voor de gemeentelijke
monumentenlijst, gezien de ensemblewaarden van
het BACO-complex en wegens haar eigen dubieuze
rol in het geheel. Maar de gemeente rekent ook dat
niet tot haar taak.

De Sint Jozefkerk in de Kemp is gesloopt, het
bisdom zag op deze plaats liever geen moskee.
Weer heeft Roermond een stuk karakteristieke
architectuur verloren. Tijd voor het ophalen
van herinneringen.
TekstThei Moors Foto GAR

"Op de Kemp is de Sint Jozefkerk het nieuwste
godshuis van de stad en als u deze voor het eerst in
het oog krijgt weet u misschien niet direct wat er mee
te beginnen. De beste wijze een bouwwerk in zijn uiterlijke verschijning tebegrijpen is eerst binnen te
gaan. In klaar geordende partijen ziet upriesterkoor, gelovigenruimte en zangkoor in de brede kerk
zó verenigd onder het schijnbaar zwevende plafond dat een echte gemeenschapsruimte is ontstaan.
Een prachtige altaartafel, Sacramentsaltaar er achter, staat op 't ruime priesterkoor zonder communiebank, en ogenblikkelijk is nu de betekenis van de stalen torenconstructie duidelijk: uitwendig
teken voor de heiligste plaats. De mooie stenen vloer van dit priesterkoor maakt vooral aan detrappen
een te dunne indruk, aan de treden van het Sacramentsaltaar is deze magerte zelfs wat armoedig. De
dunne stalen pijlers omgeven door prachtig geplaatste lampen doen een aangenaam luchtige sfeer
ontstaan. Buiten gekomen ziet u goed hoe doel en samenstelling van vormen en volumen zijn. De
forse bakstenen steunberen met raamsleuven doen wat hard aan, het zijn echter duidelijke dragers
van het platte dak. Deze kritische opmerkingen wegen niet op tegen het enthousiasme waartoe de
zuivere en sobere kerk aanleiding geeft."
Zo zag J. van Offeren' de Sint Jozefkerk 44 jaar geleden, vlak na de nieuwbouw. Wij zullen de kerk
nooit meer zo kunnen zien, want dit staaltje van modern bouwen is niet meer. Nog net in 2005 is het
gebouw tegen de vlakte gegaan omdat het bisdom een functie in de vorm van een moskee te ver vond
afstaan van de bestemming 'godshuis'.
Met de sloop van de Sint Jozefkerk krijgt het alleraardigst ensemble van gemeenschappelijke voorzieningen tussen de toenmalige Sint Jozefstraat, (Mathilde Haanstraat), Javastraat, Kempweg en het Karel
Doorman plein, een finale klap uitgedeeld. Als geheel vormde het een vroege uitwerking van de moderne
wijkgedachte na de Tweede Wereldoorlog. Naast de kerk lagen nog de pastorie, een lagere school en een
'bewaarschool'. Staan de overgebleven typische schoolgebouwen nu ook op de nominatieom gesloopt te
worden? Samen met de Jo Gerrishal (Koninginnelaan- gesloopt), deAgnesschool (Oranjelaan, idem),
het Roncalli-gebouw (idem), het gebouwvan De Gruyter (hoekSteenweg-Munsterplein) en het Steenen
Trappengebouw met bidkapel in de Paredisstraat (thans hevig onder restauratie), was de Sint Jozefkerk
een toonbeeld van het vooruitstrevend bouwen in de jaren vijftig en zestig.
Heeft u nog herinneringen aan de Sint Jozefkerk of aan een van de andere gebouwen? Stuur ze naar
het redactie-adres: b.thomassen@hetnet.nl of Bachstraat 112, 6044 SN Roermond. ®
··Roermond- Nieuw' J. van Offeren, in eenpublicatie bij de opening van de nieuwe Maasbrug in juni 1962.

Modelbeleid?
Dit is de zoveelste canard uit de monumentenpolitiek van de gemeente, onder verantwoordelijkheid
van portefeuillehouder Van Rey. Een eigenaar
maakt handig gebruik van het gebrek aan toezicht
en sloopt het meest waardevolle interieur uit
een (potentieel) rijksmonument. Rijksdienst en
gemeente kijken een andere kant uit. Niettemin,
sprekend over monumentenzorg, beweert Van
Rey: "Roermond wordt in het land als voorbeeld
genoemd."(Notulen cie. EZ 11 januari 2006.)
Ondanks de onduidelijkheden en vragen bij bovenstaande reconstructie (zoals bv. het sloopjaar) is
één ding zeer helder: er is, opnieuw, een bijzonder
monument gesneuveld. Desondanks verkondigt de
gemeente dat met name het industrieel erfgoed

haar bijzondere aandacht krijgt (Spiegel van
Roermond, 1994). Maarjuist déze categorie monumenten is de afgelopen jaren zeer zwaar getroffen
met de sloop van vrijwel het complete Akcrosj
Haagen-complex', de stroopfabriek, Gradafabriek,
stoomwasserij Giesbers, stoomzuivelfabriek St.
Christoffel, de Roodververij, LTM-gebouwen,
enz. Het merendeel van wat 15 tot 20 jaar geleden
nog intact was is inmiddels verdwenen. Alleen al
van de objecten genoemd in de studie 'Industrieel
Erfgoed in Limburg' is sinds 1990 meer dan 70%
gesloopt! Er is iets goed mis met het gemeentelijk
beleid ter zake! ®
· Een groter artikel over dit ondenverp is op komst. Ruimte zal
het haar leden als een separate uitgave aanbieden.
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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 Stichting Nationaal Contact Monumenten

Nota Monumentenzorg & Archeologie
Op 11 januari 2006 behandelde de commissie Economische Zaken (EZ) in een openbare
vergadering de Nota Monumentenzorg & Archeologie 2006. Ruimte had zowel mondeling
als schriftelijk commentaar geleverd op een
eerdere versie. In de definitieve nota bleek van
dat commentaar vrijwel niets terug te vinden,
ondanks gemeentelijke toezeggingen. Daarom
hebben wij de raadsleden schriftelijk onze
bezwaren gemeld en op de avond zelf inspraak
gepleegd. In onze reactie lag de nadruk op het
ontbreken van barging van het beleid: het zou
in de toekomst nooit meer mogen gebeuren
dat de formatie monumentenzorg in het kader
van bezuinigingen wordt teruggebracht van 2,5
naar 0,5 fte.
De nota is daarnaast uitermate vaag over de
uitvoering en de planning van het voorgenomen beleid. Voor educatie en voorlichting van
burgers geldt hetzelfde. Een wezenlijk onderdeel van het beleid, nl. bescherming via aan te
wijzen stads-en dorpsgezichten, is in de nota
volledig uit het zicht verdwenen, in strijd met
vastgesteld beleid uit het (ook recente) verleden. Voorts vinden wij datje niet kunt spreken
van een toekomstvisie als je ten aanzien van de
toekomst alleen vastlegt dat het huidige beleid
zal worden voortgezet.
Ook de politieke partijen hadden veel kritiek,
de evaluatie van het monumentenbeleid gaat
huns inziens volledig voorbij aan de nota's over
dit onderwerp uit 1990 en 1994. Veel fracties
drongen erop aan deze nota's als uitgangspunt
van de evaluatie te nemen en na te gaan of
de doelstellingen die toen zijn vastgelegd ook
zijn gehaald. De meest fundamentele kritiek
kwam van de grootste fractie in de raad. De
VVD is van mening dat het in de nota ontbreekt
aan duidelijkheid, daadkracht en durf. Deze
fractie wilde de nota laten herschrijven als een
evaluatienota, maar daar was de meerderheid
tegen. Uiteindelijk besloot de cie. EZ de Nota
Monumentenzorg & Archeologie 2006 nog niet
aan de orde te stellen in de gemeenteraad. Er is
voor maximaal drie maanden uitstel verleend.
Sloop in 't Veld
De sloop in 't Veld gaat door: na het blok rondom de monumentale Lovaniostraat, zijn nu
andere bouwblokken aan de beurt. (Een uitgebreidefotoreportage van de sloop is te zien op
www.historie.roermond.net) Het gaat hier om
architectuur die tot stand werd gebracht door
de Roermondse architecten Jos Cuypers en
F. Dupont. In Swalmen gaat men beter om met
Roermonds grote zonen dan in de stad zelf!
Daar betuigde het gemeentebestuur zijn vreug16 RUIMTELIJK MAART 2006

de over de restauratie van villa 'Graeterhof, ook
een 'gesamtkunstwerk'van twee Roermondse
architecten: Pierre Cuypers (de vader) en Frans
Dupont. (Zie ook: Uitreiking drie keurmerken,
elders in dit nummer.)
Kazernevoorterrein
Ruimte heeft beroep ingesteld bij de Raad van
State tegen het besluit van de Provincie Limburg
om groen licht te geven voor de plannen op het
kazernevoorterrein voor het Designer Outlet
Center. Die omvatten de bouw van 180 appartementen met eigen garage, een mega-bioscoop, een amusementshal, een restaurant, een
kantoorgebouw en een parkeergarage. Wij achten
de pla:1nen ~trijdig met bestaand beleid (Nota

NS-Watertoren
"Het college van B&W heeft besloten een
bijdrage te leveren aan het onderzoek naar
de mogelijkheden van reconstructie van de
watertoren van de NS aan het Stationsplein." Het ligt daarbij in de bedoeling de
oude toren, d.w.z. de kantoorvleugel die in
WO II verloren ging, te reconstrueren.
Dit goede nieuws la~en we in de Besluitenlijst van het college van 28 december 2005.
De spoorwegwatertoren uit 1928 is zeldzaam als een van de twee overgeblevenen
uit het oeuvre van Sybold van Ravesteyn.
Het gebouw, sedert medio jaren negentig
rijksmonument, staat er al veellanger
desolaat en onderkomen bij.
Opknappen voor een nieuwe functie
is zeer welkom. Ruimte is erg benieuwd
wie de ongenoemde
initiatiefnemer is en
zal het initiatief met
kracht steunen!

Centrum In-Zicht) en met het Bestemmingsplan
Binnenstad en Beschermd Stadsgezicht. Ook zijn
de plannen in strijd met het Besluit Luchtkwaliteit Bovendien is de levensvatbaarheid dubieus:
er staan in Roermond al kantoren leeg, waaronder monumentale panden in de Binnenstad;
nieuwbouw op dit voorterrein kan leegstand in
de binnenstad en elders veroorzaken. In Venlo
wordt een megabioscoop gesloten bij gebrek
aan rendement, wij zien niet in waarom nieuwe
bioscopen in Roermond dan winstgevend zouden
zijn. Ruimte heeft dit standpunt al in juli 2005
aan de gemeente laten weten en suggesties voor
aanpassing gedaan. Daarop is nooit een inhoudelijke reactie gekomen, ook niet toen Ruimte daar
expliciet om vroeg. ®

