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.
Feest hier of pas in het hiernamaals?
De oude Luther, toen nog eenjonge kerel, kreeg een 'visioen': de
vrouw is niet voor niks geschapen; hij schafte subiet het celibaat
af. Als ik uit mijn piepklein raampje kijk, overmant mij soms een
volstrekte vorm van ongeloof en bewondering. Hoe kan het groeien
zonder wortels? Tja, christelijke fundamentalisten zullen zeggen:
uit de rib van Adam. Die uitleg volg ik niet, maar dat vrouwen een
rib uit je lijf kunnen kosten, daar zit wel een kern van waarheid in,
heb ik van horen zeggen. Nooit getrouwd geweest. Dan is het leven
een feest! Feest op aarde? Daar hebben de bijbel of andere heilige
boeken het bijna nooit over. Is de Kama Sutra een heilig boek?
Anderen menen dat een vrouw niet meer voorstelt dan een rol
behangpapier en dito gekleed moet gaan.
Laten we ons niks wijs maken, als het niet door de vrouwen komt,
komt de bevrijding nooit. In een gemeente die wij ook niet hebben kunnen annexeren, maar daar is niet zoveel voor nodig, is een
groepje bezig om ene pastoor zalig te laten verklaren. Diens godsvruchtigheid staat buiten kijf. Hij gaf alles weg behalve zijn laatste
hemd, en dit in de schalkse betekenis van het woord. Maar de brave
borst trok wel in de jaren vijftig meisjes van de fiets die bij warm
weer geen kousen droegen. Zalig worden verklaard na openlijke
geweldpleging, dat is toch wel verwonderlijk. Verrek, ik ben het ook
niet altijd eens met de politieke vleugel van de Stichting Ruimte,
maar een tijdelijk 'berufsverbot', uitgevaardigd door politieke
partijen die zich democratisch noemen, dat is straffe kost, zeggen ze
in België. Kritische geesten veroorzaken bij sommige bestuurders
een soort van builenpest. Lang leve de vliegenmepper. Het gaat gewoon om macht. Er heeft een revolutie plaats gevonden, maar 'Die
Revolution'heeft haar eigen kinderen opgegeten. Er hangt weer een
kaasstolp boven deze stad.
Terwijl de gewone burger moet happen naar de koek van Peijnenburg, een aards lokkertje, als metafoor dat aan het einde van het
leven de 'beloning' gloort, wordt er achter de schermen gedobbeld.
Dáár worden de lakens uitgedeeld. Niet gekozenen schrijven anderen de wet voor. Dat levert dan een lapidair kopje op via het ANP:
'Gemeenten kunnen niet om bouwers heen.' Dat roept bij mij het
beeld op van een fanfare die met vrolijke straatmarsen de straat is
uitgelopen, terwijl het bestuur naarstig op zoek is naar de drapeau.
----

Een goede maaltijd is natuurlijk altijd een feest. Als je die thuis
klaar maakt heb je geen vergunningen nodig. Je kunt als vrij mens
je gang gaan. Als uitgesproken feminist heb ik als gast gekozen
Yvonne de Vries. We beginnen, zo stel ik me voor, met zewelwaï,
een uientaart uit de Elzas, die je bij voorkeur rechtstreeks uit de
oven de smaakpapillen moet laten enthousiasmeren. Daarbij hoort
een voortreffelijke Riesling. Ik heb nog een paar flessen van het
bekende wijnhuis Hügelliggen. Vervolgens coquilles St.-Jacques au
sabayon de Champagne. In boter gebakken jakobsschelpen in een
lichte sabayon, een saus van opgeklopt eigeel en champagne. En
tot slot een hartversterkend besluit van de maaltijd: een sorbet au
marc de Champagne. Vruchtenijs met rozijnen die zich aan dezelfde
eau de vie hebben gelaafd. Dat alles onder het genot van de nodige
kaarsen, die wij niet naar de Kapel brengen, maar gewoon tijdens
ons gesprek, laten opbranden, terwijl wij de toestand van de wereld
en van Roermond in het bijzonder, op vrolijke wijze onder de loep
nemen. En wellicht komen we tot de conclusie dat er meer onder de
deken ligt, dan onder de rechter.
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Tekst Chris Roemen Foto Bevrijdingsfestival 2006 Wil Delissen
Feest! Dat is dit jaar het thema van Open Monumentendag. "Dat is nou eens iets waar we in Roermond wel ervaring mee hebben!" horen we u denken. Het Limburg Festival hebben we net achter
de rug, de Jazz Night ligt nog vers in het geheugen. En dan hebben we het nog niet gehad over de
Sjtaasiefestasie en andere vastelaovesfeeste, de taptoe, Zuid-Amerikaanse feesten op de Markt en het
Kloosterwandplein, Roermond Festival, de sjömmelmert, de kermis, Fête des Artistes in de Voorstad,
het Bevrijdingsfestival en nog een heleboel andere feesten en festivals. Een paar maanden geleden
kwamen nog busladingen vol nonnetjes, kerkelijke bobo's en andere zwartgerokten naar de stad, toen
in de kathedraal een zaligverklaring plaatsvond. Ook een soort feestje, en nog wel een waar je een aflaat kon verdienen! Trouwens, was Roermond niet een stad van kermisexploitanten en orgelbouwers,
exponenten bij uitstek van vermaak? Niet voor niets staat in de beeldengroep op het stadhuis ook een
orgeldraaier. Kortom: Roermond, feeststad. Daar is altijd wel iets te doen. Alleen ... wat moet je daar
nou mee op Open Monumentendag? Wat is er nou nog voor monumentaals dat te maken heeft met
feesten? Met die vraag heeft de Stichting Open Monumentendag Roermond misschien ook geworsteld.
Op Open Monumentendag 2oo6 zijn immers 'gewoon' dezelfde gebouwen opengesteld als ieder jaar.
Begrijpelijk maar ook jammer, vonden wij. Vandaar dat we een aantal minder bekende feestlokaties
in Roermond in de schijnwerpers zetten.

Om dezelfde redenen vonden
in het verleden op de Markt de
zogenoemde 'blijde inkomsten'
plaats. Zo heette de plechtigheid
waarbij een nieuwe landsheer een
stad voor de eerste keer bezocht
om zich aan zijn onderdanen te
presenteren en de stad te bevestigen in haar rechten en plichten. In
1549 liet de latere koning Philips
II zich in Roermond als nieuwe
hertog van Gelre inhuldigen.
Feest! Niet alleen kon men zich
vergapen aan de prachtig geklede
vertegenwoordigers van het Habsburgse vorstenhuis, maar er werden ook nog eens gouden en zilveren munten in de mensenmenigte
gestrooid. En 's avonds vonden bij
het licht van vreugdevuren 'publieke vermakelijkheden' plaats.
Ook keizer Jozef II nam in 1781
persoonlijk bezit van de stad en
ook dát was natuurlijk een geweldige gebeurtenis. Op het balkon
van het stadhuis werd gespeeld
op trompetten, pauken en hoorns;
beneden op de Markt werd er
feestgevierd.
Toen koningin Wilhelmina en
prins Hendrik in 1903 Roermond
bezochten, en kroonprins WilleruAlexander en prinses Máxima in
2001 de stad aandeden als onderdeel van een reis langs Nederlandse steden, deden zij bijna hetzelfde als Philips enkele eeuwen daarvoor. En ook toen dromde men
bijeen op de Markt om toch maar
vooral een glimp op te vangen van
de prinsen en de prinsessen.

Net zoals de stad haar identiteit
onderstreepte met historische optochten en herdenkingsfeesten,
deed de kerk dat ook. In 1935, drie
jaar nadat Roermond zijn 700jarig bestaan herdacht, werd het
vijfl1onderdjarig bestaan van de
Kapel in 't Zand gevierd, en ook
nu weer met een feeststoet waarbij
alles uit de kast werd gehaald. De
straten waar de stoet langs kwam,
waren feestelijk versierd met guirlandes, palmtakken en erebogen.
De stoepen waren geveegd, gevels
opgekalefaterd en bomen langs de
weg voorzien van linten. Het was
een kwestie van zien, maar niet in
de laatste plaats ook van gezien
worden.
Ook de processies konden vroeger in het grotendeels katholie- >
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Feestelijke

tijdens een grondige opknapbeurt
het aantal zitplaatsen verminderd,
maar de zitruimte vermeerderd.
"Ik ben er een paar keer geweest,
in de Oranjerie. Je zit dan op de
kant en het geluid is dan écht
minder. Bovendien zitje met je
knieën tegen de rugleuning van
de voorgaande rij, hier zitje echt
royaal!" Nee, Ben Timans is nog
steeds geen fan van de Oranjerie.

Royaal
Tekst en foto's Thei Moors
Vanmiddag ben ik op bezoek in het 'koninklijk' theater van Roermond, de Royal en Royaline. De
koninklijke ambiance wordt bevestigd door de matineevoorstelling van vandaag: K3 en het IJsprinsesje. Ontvangen word ik door Ben Timans, directeur van het Royaltheater, maar formeel inmiddels
opgevolgd door zijn zonen, Tom en Rob. In de royale sfeervol verlichte foyer nemen we plaats in de
zachte zetels en wachten tot het geroezemoes van de beginnende matinee is weggestorven. Ik raak
met Timans senior in gesprek over het ontstaan van het theater.
De Royal vinden we sinds 1932 in Roermond. Op dat moment is de langst
draaiende bioscoop van de stad, de sinds 1913 opererende Scala op de hoek
van de Christoffelstraat en het Munsterplein, juist gestopt. De Royal is op 1
oktober van datjaar opgericht door de drie zoons van Laurentius van Bergen,
de beroemde Roermondse kermisexploitant'. Alexander, Max en Mathieu van
Bergen verlaten de kermisbranche en richten zich op eigen bioscooptheaters
in Roermond (1932), Heerlen (1938) en Weert (1947). De eerste zaal van de
Royal bevindt zich dan aan de Minderbroederssingel, achter het woonhuis
van vader Van Bergen. In 1941 verhuist het theater naar Hamstraat 7a, waar
tot 1926 de Eiermijn was geweest. Het interieur wordt volledig nieuw opgebouwd en is van de hand van de Roermondse architect Bongaerts. Het ietwat
sobere Jugendstil-ontwerp wordt gekenmerkt door veel hout en chroomwerk,
in donkere materialen. In 1992 heeft Timans het interieur laten renoveren. De
chromen trapleuning van de trap naar het balkon ligt er weer als nieuw bij, en
blinkt mooi koperachtig in het gedempte licht.
Na de oorlog vertoonde Royal naast filmvoorstellingen ook theatervoorstellingen. Enkele dagen in de week was er filmmiddag of -avoud, op andere
dagen een toneelvoorstelling. In de jaren vijftig en zestig was de Royal een
bloeiende onderneming die fungeerde als stadsschouwburg. Sinds 1960 werpt
de Stichting Civitas zich op om de voorstellingen naar een hoger plan te tillen
en er komen optredens van alle grote
theatermensen van dat moment: Wim
Kan, Wim Sonneveld en enkelen meer.
Uit die tijd dateert ook de grote twaalf
meter hoge toneeltoren die nog achter
het Royaltheater oprijst en waarin de
bühne, rekwisieten, decorstukken en
kleedkamers zich bevonden. Timans is
in deze bloeiperiode (1968) in de zaak
gekomen. Voor de familie Van Bergen
was het een treurige tijd. Immers, de
zoon van de oprichter en zaakvoerder,
verougelukt drie maanden na zijn
huwelijk. Timans, gehuwd met een zus
van de ongelukkige moet dan de zaak
noodgedwongen overnemen.
Ben Timans heeft eind jaren zestig
alles gedaan om de zaak goed op poten
te zetten als het Roermondse college
plannen smeedt voor een nieuwe

stadsschouwburg,
"alles moest natuurlijk mooier en
beter, en met meer
pracht en praal".
B&W bezoekt dan
allerlei steden om
te zien hoe die hun schouwburgen hebben ingericht. ·
Uiteindelijk is de Oranjerie er gekomen in 1972, geopend
door Koningin Juliana, met als directeur Jo Adams. De
Stichting Civitas, die jaren heeft geprofiteerd van de
accommodatie van de Royal, trekt mee óver 'zonder een
bedankje namens de feestcommissie'; het steekt Timans
nog steeds. De Royal is dan ook gedwongen het theaterdeel volledig te laten vallen, omdat het gewoon niet meer
rendeert. Timans besluit dan de ruimte van de bühne
die vrijkomt te verbouwen tot een extra zaal, de huidige
Royaline.
"Mensen lopen
altijd naar het
nieuwe en betere"
aldus Timans, "zo
ook naar de Oranjerie. " De Oranjerie
is groter, nieuwer,
met een modernere
accommodatie. ''De
krant meldde destijds dat de Royal
door plaatsgebrek
is overgegaan naar
de Oranjerie. Dat
is niet waar: wij
hadden destijds 760
zitplaatsen en de
toenmalige Oranjerie maar ruim
400 ". In de Royal is

Inmiddels is het pauze. De zeer
jeugdige bezoekers drommen rond
het buffet in de foyer, wachtend op
hun chips met cola. Het concept
van de service-bioscoop is aan
Timans niet besteed. "We houden
altijd pauze, mensen drinken iets
of nemen het mee naar de zaal
en gebruiken het daar. Mensen
kunnen iets bestellen, de benen
strekken en een praat}e maken aan de bar. Als de pauze
is afgelopen dan kan iedereen weer ongestoord van de
voorstelling genieten. In een service-bioscoop heb je
constant heen en weer geloop en dat verstoort de voorstelling. En dat is ook de mening van de filmmaatschappijen". Hij merkt wel dat het bioscoopbezoek enorm is
teruggelopen. Vooral in de afgelopen driejaren is het
opvallend. Timans ziet zijn bioscoop vooral als een ontmoetingsplaats: "De jongelui hebben tegenwoordig veel
meer mogelijkheden om bij elkaar te komen; mobieltjes,
internet, en in het weekend zitten ze in het café. Te veel
eigenlijk voor ons, wij raken op de achtergrond van de
belangstelling. Maar dat is nu eenmaal zo." Met de matinees in de vakantieperiode kan men nog wat verdienen,
maar buiten de vakanties valt het tegen, het publiek van
de toekomst blijft uit: "Dan zitten die kinderen achter de
video of dvd. Ze kennen vaak alle films al, en dan zijn ze
nog niet hier binnen geweest!"
Na de voorstelling voor de kleintjes word ik rondgeleid
door het theater. Timans toont mij de hoge toneeltoren
die nog steeds onderdeel vormt van het gebouw. Er onder
is nu de Royaline, die voor kleinere films of matinees
wordt gebruikt. We komen in de foyer voor het balkon
waar nog een heuse garderobekast met luikje is. Ook hier
bepaalt het rode tapijt de sfeer. Filmposters van sterren
van weleer sieren de wanden. Timans gaat voorop naar
het balkon, en ineens denk ik weer aan de eerste keer
dat ik hier naar binnen ging; de donkere gang die je even
deed gissen waar je naar toe liep om enkele seconden
later op een mooi hoog balkon te komen dat uitkijkt op
het grote witte doek. Boven het doek en het ornament
eromheen, prijken drie figuren die in de jaren vijftig zijn
aangebracht door René Wong. Tijdens de aftiteling van
het IJsprinsesje doen ze nogal overdreven aan. Het bezoekersaantal is bepaald niet koninklijk vanmiddag. ®
t

Roermondse kermis en kermisadel, deel 2, Piet Tum mers in Spiegel van Roe rmond, 2000.
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Royaal
Tekst en foto's Thei Moors

Vanmiddag ben ik op bezoek in het 'koninklijk' theater van Roennond, de Royal en Royaline. De
koninklijke ambiance wordt bevestigd door de matineevoorstelling van vandaag: K3 en het IJsprinsesje. Ontvangen word ik door Ben Tunans, directeur van het Royaltheater, maar fonneel inmiddels
opgevolgd door zijn zonen, Tom en Rob. In de royale sfeervol verlichte foyer nemen we plaats in de
zachte zetels en wachten tot het geroezemoes van de beginnende matinee is weggestorven. Ik raak
met Timans senior in gesprek over het ontstaan van het theater.
De Royal vinden we sinds 1932 in Roermond. Op dat moment is de langst
draaiende bioscoop van de stad, de sinds 1913 opererende Scala op de hoek
van de Christoffelstraat en het Munsterplein, juist gestopt. De Royal is op 1
oktober van dat jaar opgericht door de drie zoons van Laurentlus van Bergen,
de beroemde Roermondse kermisexploitant'. Alexander, Max en Mathieu van
Bergen verlaten de kermisbranche en richten zich op eigen bioscooptheaters
in Roermond (1932), Heerlen (1938) en Weert (1947). De eerste zaal van de
Royal bevindt zich dan aan de Minderbroederssingel, achter het woonhuis
van vader Van Bergen. In 1941 verhuist het theater naar Hamstraat 7a, waar
tot 1926 de Eiermijn was geweest. Het interieur wordt volledig nieuw opgebouwd en is van de hand van de Roermondse architect Bongaerts. Het ietwat
sobere Jugendstil-ontwerp wordt gekenmerkt door veel hout en chroomwerk,
in donkere materialen. In 1992 heeft Timans het interieur laten renoveren. De
chromen trapleuning van de trap naar het balkon ligt er weer als nieuw bij, en
blinkt mooi koperachtig in het gedempte licht.
Na de oorlog vertoonde Royal naast filmvoorstellingen ook theatervoorstellingen. Enkele dagen in de week was er filmmiddag of -avond, op andere
dagen een toneelvoorstelling. In de jaren vijftig en zestig was de Royal een
bloeiende onderneming die fungeerde als stadsschouwburg. Sinds 1960 werpt
de Stichting Civitas zich op om de voorstellingen naar een hoger plan te tillen
en er komen optredens van alle grote
theatermensen van dat moment: Wim
Kan, Wim Sonneveld en enkelen meer.
Uit die tijd dateert ook de grote twaalf
meter hoge toneeltoren die nog achter
het Royaltheater oprijst en waarin de
bühne, rekwisieten, decorstukken en
kleedkamers zich bevonden. Timans is
in deze bloeiperiode (1968) in de zaak
gekomen. Voor de familie Van Bergen
was het een treurige tijd. Immers, de
zoon van de oprichter en zaakvoerder,
verongelukt drie maanden na zijn
huwelijk. Timans, gehuwd met een zus
van de ongelukkige moet dan de zaak
noodgedwongen overnemen.
Ben Timans heeft eindjaren zestig
alles gedaan om de zaak goed op poten
te zetten als het Roermondse college
plannen smeedt voor een nieuwe

tijdens een grondige opknapbeurt
het aantal zitplaatsen verminderd,
maar de zitruimte vermeerderd.
"Ik ben er een paar keer geweest,
in de Oranjerie. Je zit dan op de
kant en het geluid is dan écht
minder. Bovendien zitje met je
knieën tegen de rugleuning van
de voorgaande rij, hier zitje echt
royaal!" Nee, Ben Timans is nog
steeds geen fan van de Oranjerie.

stadsschouwburg,
"alles moest natuurlijk mooier en
beter, en met meer
pracht en praal".
B&W bezoekt dan
allerlei steden om
te zien hoe die hun schouwburgen hebben ingericht.
Uiteindelijk is de Oranjerie er gekomen in 1972, geopend
door Koningin Juliana, met als directeur Jo Adams. De
Stichting Civitas, die jaren heeft geprofiteerd van de
accommodatie van de Royal, trekt mee over 'zonder een
bedanlqe namens de feestcommissie'; het steekt Timans
nog steeds. De Royal is dan ook gedwongen het theaterdeel volledig te laten vallen, omdat het gewoon niet meer
rendeert. Timans besluit dan de ruimte van de bühne
die vrijkomt te verbouwen tot een extra zaal, de huidige
Royaline.
''Mensen lopen
altijd naar het
nieuwe en betere"
aldus Timans, "zo
ook naar de Oranjerie." De Oranjerie
is groter, nieuwer,
met een modemere
accommodatie. "De
krant meldde destijds dat de Royal
door plaatsgebrek
is overgegaan naar
de Oranjerie. Dat
is niet waar: wij
hadden destijds 760
zitplaatsen en de
toenmalige Oranjerie maar ruim
400". In de Royal is

Inmiddels is het pauze. De zeer
jeugdige bezoekers drommen rond
het buffet in de foyer, wachtend op
hun chips met cola. Het concept
van de service-bioscoop is aan
Timans niet besteed. "We houden
altijd pauze, mensen drinken iets
of nemen het mee naar de zaal
en gebruiken het daar. Mensen
kunnen iets bestellen, de benen
strekken en een praatje maken aan de bar. Als de pauze
is afgelopen dan kan iedereen weer ongestoord van de
voorstelling genieten. In een service-bioscoop heb je
constant heen en weer geloop en dat verstoort de voorstelling. En dat is ook de mening van de filmmaatschappijen". Hij merkt wel dat het bioscoopbezoek enorm is
teruggelopen. Vooral in de afgelopen driejaren is het
opvallend. Timans ziet zijn bioscoop vooral als een ontmoetingsplaats: "De jongelui hebben tegenwoordig veel
meer mogelijkheden om bij elkaar te komen; mobieltjes,
internet, en in het weekend zitten ze in het café. Te veel
eigenlijk voor ons, wij raken op de achtergrond van de
belangstelling. Maar dat is nu eenmaal zo." Met de matinees in de vakantieperiode kan men nog wat verdienen,
maar buiten de vakanties valt het tegen, het publiek van
de toekomst blijft uit: "Dan zitten die kinderen achter de
video of dvd. Ze kennen vaak alle films al, en dan zijn ze
nog niet hier binnen geweest!"
Na de voorstelling voor de kleintjes word ik rondgeleid
door het theater. Timans toont mij de hoge toneeltoren
die nog steeds onderdeel vormt van het gebouw. Er onder
is nu de Royaline, die voor kleinere films of matinees
wordt gebruikt. We komen in de foyer voor het balkon
waar nog een heuse garderobekast met luilqe is. Ook hier
bepaalt het rode tapijt de sfeer. Filmposters van sterren
van weleer sieren de wanden. Timans gaat voorop naar
het balkon, en ineens denk ik weer aan de eerste keer
dat ik hier naar binnen ging; de donkere gang die je even
deed gissen waar je naar toe liep om enkele seconden
later op een mooi hoog balkon te komen dat uitkijkt op
het grote witte doek. Boven het doek en het omament
eromheen, prijken drie figuren die in de jaren vijftig zijn
aangebracht door René Wong. Tijdens de aftiteling van
het IJsprinsesje doen ze nogal overdreven aan. Het bezoekersaantal is bepaald niet koninklijk vanmiddag. ®
1 Roermondse kermis en lcennisadel, deel2,

Piet Tummers in Spiegel van Roermond, 2000.
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ke Roermond worden beschouwd
als feesten van de stad. Niet voor
niets werd de plaats die iemand in
de processie kreeg toebedeeld, in
gezamenlijk overleg tussen geestelijkheid en stadsbestuur bepaald.
En ook de grote processie eindigde op de Markt, bij de kathedraal.
De schuine lijn in de bestrating op
de Markt van Varkensmarkt naar
Kathedraal heet niet voor niets de
processielijn.
De Markt was natuurlijk op de
eerste plaats het centrum van
handel, maar ook dat werd gekoppeld aan festiviteiten: de jaarmarkt viel samen met kermis die
al vanaf de Middeleeuwen kort na
Pinksteren werd gevierd. In de
gebouwen aan de Markt werden
ook besloten feesten gehouden.
Op de eerste plaats ten stadhuize.
Na de inhuldigingsplechtigheden,
werd daar aan de landsheer of
zijn vertegenwoordiger de erewijn
aangeboden, waarna men vaak
zich terugtrok in de Ridderkamer,
voor een enorm drank- en eetgelag. De vroedschap vond vroeger
al snel een aanleiding om zich tegoed te doen aan overvloedige
maaltijden. Boven de Vleeshal aan
de Markt bevond zich de Redoute,
oorspronkelijk het vergaderlokaal
van het Cremergaffel, later een
feestzaal. Toen koning Willem II
Roermond in 1841 bezocht (de
stad was toen na de Belgische periode juist weer onder het bestuur
van de Oranjes gekomen, dus de
vorst moest zich weer vertonen in
de nieuw verworven gebieden),
opende hij daar een galabal met
een polonaise. Bovendien waren
op de Markt de lokalen van verschillende sociëteiten en gezelligheidsverenigingen gevestigd. Op
de kadastrale kaart die F. Bingen
omstreeks 1885 vervaardigde, vermeldde hij drie sociëteiten aan de
Markt: Concordia, L'Union en de
Burgersociëteit. Ook de Grote Sociëteit was lange tijd aan de Markt
gevestigd, op de hoek van de
Swalmerstraat waar nu de ingang
van het stadhuis is.

Bij feesten hoort muziek. Muziek
in de open lucht wordt voor het
eerst vermeld in 1744 als Maria
Theresia in Roermond wordt ingehuldigd als hertogin van Oos->
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Tekst Marianne Wulms

Het Stedelijk Museum

In het Stedelijk Museum vinden heel
wat feestelijke openingen van exposities plaats, vaak voorzien van een muzikale omlijsting. De muziekzaal ontvangt
regelmatig bezoekers voor concerten,
een welluidend initiatief. Dat laatste
kan gezien worden als een voortzetting
van klanken van weleer. Immers, de
tweede echtgenote van bouwmeester
Pierre Cuypers was de zangeres Antoinette Alberdingk Thijm, zuster van de
beroemde schrijver Joseph Alberdingk
Thijm. Voor ze trouwde tradAntoinette
regelmatig op in binnen- en buitenland. Het echtpaar was 'in den echt
vereenigt binnen Amsterdam'. Bij die
gelegenheid kreeg Antoinette een door
haar man rijkelijk versierde piano.
Als verlovingsgeschenk had zij van
hem een eveneens in neogotische stijl
gedecoreerde muziekkast ontvangen.
Haar gezang en beide instrumenten
zullen vaak in de muziekzaal te horen
zijn geweest.

Sonata
Componist Gerard Sars gaf onlangs
met andere musici een concert in het
Stedelijk Museum. Geïnspireerd door
twee doeken van Henri Luyten componeerde hij spontaan een Sonata. Dit
muziekstuk ontleent zijn naam aan
de tentoonstelling die nog tot 25 september a.s. is te zien. De feestfunctie
van het museum is als een lied waarbij
nog steeds nieuwe coupletten worden
bedacht. Er is absoluut geen 'glazen
plafond' dat de vooruitgang belemmert.
Wel is er een ander plafond, maar daarover elders in deze Ruimtelijk.

Ongetwijfeld was Antoinette dé ster van
het feest op bijgaande afbeelding. Een
feest met internationale uitstraling,
want de illustratie verscheen immers in
het Parijse weekblad L'Illustration.
Op 5 januari 1862 vond in de werkplaats van het atelier van Cuypers &
Stoltzenberg 'Neêrlands eerste Vondelfeest' plaats. Aanleiding schijnt de
onthulling in 1860 van een beeld van
de dichter Tollens in Rotterdam te zijn
geweest.Tollens was van oorsprong
katholiek, maar werd later remonstrants. In Roermond vond men dat
katholiek Nederland niet bij de protestanten mocht achterblijven, en nog in
datzelfde jaar werd een feestcommissie geformeerd om een Vondelfeest te
organiseren. Vondel had min of meer
een weg bewandeld tegengesteld aan
die van Tollens, want hij was in 1640
juist overgegaan tot het katholicisme.
In het feestcomité zaten o.a. notaris
Charles Guillon, de schrijver Emile
Seipgens, Pierre Cuypers en Jan-Willem Brouwers, priester-leraar aan
het Bisschoppelijk College. Allemaal
figuren die op de een of andere manier
betrokken waren bij het letterkundig
genootschap De Lelie dat in 1855 was
opgericht.
Op het feest werd uiteraard georakeld
over de vele verdiensten van Vondel
(ook voor het katholieke geloof), er
werden dichtstukken voorgedragen en
er werd gemusiceerd. De Koninklijke
Harmonie gafactede présence, evenals
muziekvereniging Amicitia, zangvereniging Liederkrans, een militaire
kapel en diverse solisten. ®

Tekst Chris Roemen Foto's Ruyters Groep te Echt

Een van de monumentale panden waaraan dit jaar het Ruimtekeunnerk
werd verleend, is het Christoffelhuis. Reden om een kleine duik te nemen
in de geschiedenis van dit huis, dat tegenwoordig onderdak biedt aan een
venekeringsmaatschappij, maar daarvóór diverse andere bestemmingen
had. Eind jaren dertig werd achter het Christoffelhuis een zaal gebouwd
waar onder andere toneelvoorstellingen plaatsvonden.

Relaxen tuss~--
cirkels, vier
en driehoeken
Cirkels en driehoeken
Iedereen kent wel de zogenoemde Vitruviaanse man van
Leonardo da Vinci, een binnen een cirkel en een vierkant
getekende man die in twee poses is afgebeeld: met schuin
uitgestoken benen en armen en rechtop staand met recht
uitgestoken armen. Leonardo wilde met zijn tekening
aantonen dat er een directe relatie bestaat tussen het
menselijke lichaam en de twee als volmaakt beschouwde
vormen: cirkel en vierkant. Als echte renaissancekunstenaar greep hij daarbij terug op klassieke auteurs, meer
in het bijzonder de Romeinse architect Vitruvius. Deze
had betoogd dat maatverhoudingen de basis vormen
voor een geslaagde bouwkundige compositie en dat de
ideale maatverhoudingen bovendien zijn afgeleid van het
menselijk lichaam. Leonardo was bepaald niet de enige
die zich baseerde op Vitruvius. Vele generaties bouwkundigen volgden hem en altijd ging het daarbij om de
toepassing van ideale verhoudingen en ideale grondvormen in een bouwwerk. We zien dat met name terug in
grote bouwprojecten als stadhuizen en kerken maar ook
in woonhuizen.
Volgens deze 'klassieke' principes werd kort na de
tweede stadsbrand van 1665 het Christoffelhuis gebouwd
in wat toen nog de Hegstraat heette, en nu de Lindanusstraat is. In het cultuurhistorisch onderzoek dat het
Monumentenhuis in 1999 uitvoerde, wordt gesteld dat
het huis bij uitstek getuigt van de zeventiende-eeuwse
architectuurdoctrine met betrekking tot de proportieleer:
"Door de toepassing van modules en geometrische patronen als cirkel en driehoek, zouden zich als vanzelf de
'volmaakte' verhoudingen in een bouwwerk manifesteren, waardoor de hoogste graad van schoonheid bereikt
kon worden." Zonder meer ging het om een prestigieus
object, gebouwd door een architect met verstand van zaken voor mensen die ontwikkeld genoeg waren om in de
keuzes van de architect mee te gaan. Wie dan wel die opdrachtgevers en de architect waren, is helaas onbekend.
Vanuit Roermonds perspectief is het een uniek huis.
"Het enig bekende voorbeeld van deze ontwerppraktijk
in Roermond, waardoor van een bijzondere meerwaarde gesproken kan worden," aldus het Monumentenhuis.

..

Stadsbrand en slappe was
Waarschijnlijk heeft Herman Janssen het Christoffelhuis
al ingetekend op zijn bekende stadskaart uit 1671. Hij
tekende het pand daarop met een rood dak, wat betekent
dat het pand bij de stadsbrand van 1665 afbrandde, en op
het moment dat de kaart werd getekend weer was opgebouwd. De Hegstraat behoorde tot de zwaar getroffen
stadsdelen van deze brand, die een enorme ravage ver-
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oorzaakte. Dat verklarut mogelijk de
opmerkelijke ligging van de kelder.
Deze kelder met tongewelf loopt
wel in de lengterichting onder het
huis, parallel aan de straat, maar ligt
vreemd genoeg niet direct aan de
straat, maar aan de achterzijde van
het pand. Mogelijk was de bodem
aan de straatzijde zodanig verstoord
door overblijfselen van eerdere
(stenen) gebouwen, dat de kelder na
1665 verder naar achteren, van de
straat áf, gerealiseerd moest worden.
De 'nieuwbouwbuurt' die na 1665 in
deze hoek van de stad verrees, mocht
er zijn. Het was een chique wijk, met
het nieuwe bisschoppelijke paleis,
het stadhouderlijke paleis en het
jezuïetenklooster. De woonhuizen iu
de omgeving waren eigendom van
vermogende Roermondenaren. Ook
de opdrachtgevers van het Christoffelhuis moeten goed in de slappe was
hebben gezeten. Dat staat vast van
de eerste bekende bewoners van het
huis, het echtpaar Hieron Albert de
Gilkeus (1656-1722) en Catharina
Theresia Lindtgen (1681-1759). Hij
was advocaat bij het Hof van Gelre,
zij was een dochter van Jean Baptiste
Lindtgen, een collega van haar echtgenoot. Ook de volgende bewoners
(zie de bewonersta bel) behoorden
tot het Roermondse patriciaat.

Hoogstandje en feest
In 1777 werd het Christoffelhuis eigendom van de toen 45-jarige Amsterdamse handelaar Octave Leon
Barbou, die getrouwd was met de
Roermondse Alexandrina van der
Vrecken. In welke staat het pand
toen verkeerde is onbekend maar
het echtpaar Barhou besloot de zaak
flink te verbouwen en hoefde daarbij
blijkhaar niet op een duitje meer of
minder te kijken. Het neoclassicistische interieur dat toen werd gerealiseerd (stucplafonds, haarden,
deuren in Louis XVI-stijl) alsmede
het inrichten van een 'heerenkamer'
en een 'boudoir' voor de dames wijst
op welstand en smaak. "Dit neoclassicistische interieur vormt nog altijd
een van de esthetische en cultuurhistorische hoogstandjes van het huis,"
schreef het Monumentenhuis in
1999. De stucdecoraties in de ruimtes op de begane grond en eerste
verdieping zijn voor Roermond zeer
bijzonder.
Van het exterieur uit die tijd is iets
terug te zien op het schilderij dat een
onbekende Franse militair ergens

. ..............
lilliJ

_

In 1871 werd het huis eigendom van een andere bekende Roermondenaar: de advocaat en procureur Constant Guillon, de jongere broer
van notaris Charles Guillon die enkele jaren daarvoor het bekende
monumentale pand aan de Swalmerstraat (links van wijnhandel Berger) bouwde. De Guillons waren voorlopig de laatsten die het pand
gebruikten als gezinswoning. In 1910 kreeg het huis een opmerkelijke bestemming, toen het werd aangekocht door Het Comité voor
Katholieke Actie. Het was in de jaren van opkomend socialisme, en
blijkbaar werd het in Roermond nodig geacht om daar een 'katholiek'
antwoord op te geven. Men wilde de stad immers niet zonder slag of
stoot overleveren aan het rode gevaar. De Katholieke Actie richtte
zich op het maken van katholieke propaganda, en het Christoffelhuis
diende daarbij als een soort uitvalsbasis. Pas na aankoop door de
Katholieke Actie kreeg het huis ook zijn huidige naam, afgeleid van
de stadspatroon.

"Ik kan er mijn
vakliefde in kwijt."

tussen 1794 en 1814 maakte vanaf
de H. Geestkerk. Een aardige bijkomstigheid: in 1787 promoveerde
Gijshert Johannes Alexander van
der Vrecken, oud-leerling van het
Roermondse keizerlijk College, in
Leuven tot doctor in de filosofie. De
nieuwbakken doctor woonde weliswaar niet meer in Roermond maar
toch was het hier ook feest. Hij had
hier immers een deel van zijn opleiding genoten en in de stad woonden
diverse familieleden, waaronder het
echtpaar Bardou-Van derVreekeiL
Roermond liep dus uit om de primus
uit Leuven feestelijk te onthalen. Na
zijn aankomst (hij werd opgehaald
bij de Rode Brug) was de geleerde
held de centrale figuur van een optocht van schutters, muzikanten,
praalwagens en diverse koetsen. Het
feest, met concerten en dansavon den, duurde maar liefst drie dagen.
Het Christoffelbuis was toen enkele
dagen hét feestcentrum van de stad.

Verbouwingen
Na 1665 werd lange tijd maar weinig verbouwd en bijgebouwd aan het Christoffelhuis. Tussen 1700 en 1750 verrees naast het pand een remise met mansardedak en vervolgens was er
de restauratie door het echtpaar Barhou-Van der Vrecken. In het tijdperk Katholieke Actie
(1910-1961) werd de zaak echter flink vertimmerd. In 1915 begon een inpandige verbouwing,
waarbij onder andere het trappenhuis werd verplaatst en in de loop van de jaren in totaal acht
zalen werden gecreëerd. Die zalen deden niet alleen dienst als kantoor- en vergaderruimte van
de Katholieke Actie, maar dienden ook als ontspanningsruimte, bibliotheek en leeszaal voor
de parochianen van de binnenstad. Het Christoffelhuis had de functie van patronaatsgebouw
gekregen. In dezelfde tijd kreeg de remise een nieuwe gevel.
In 1936 vond de volgende ingrijpende verbouwing plaats naar een plan van architect J.J.M.
Thurlings, die toevallig ook in het bestuur van de Katholieke Actie zat. Thurlings verbreedde
de ingang aan de Lindanusstraat aanzienlijk en bracht de pui met luifel aan die we nu nog
zien. Ook de belettering (St. Christoffelhuis) boven de ingang dateert uit deze tijd. Daarnaast
werd het zalencomplex aan de achterzijde verder uitgebouwd. Die zalen hadden voor een gedeelte een recreatiefunctie. Verschillende kerkkoren hadden er hun repetitielokaal, evenals harmonie St. Caecilia. Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap verzorgde regelmatig
uitvoeringen, evenals de Roomse Toneel Werkliedenvereeniging. Maar er waren ook diverse instellingen in
gevestigd, zoals het ziekenfonds, het arbeidsbureau, het
ijkwezen. Daarnaast werd er vergaderd door onder andere de Alliance Française en de land- en tuinbouwbond,
werden er fancy fairs en industriebeurzen gehouden, was
er een militair keuringslokaal enzovoort.
Het zalencomplex werd in 1970 grotendeels gesloopt.
Het Christoffelhuis met al zijn bijgebouwen was toen al
negen jaar eigendom van de gemeente Roermond. Vanaf
1989 was er het kunstenaarscollectief L5 gevestigd. De
huidige eigenaar, J. Ruyters in Echt, eigenaar van de
Ruyters Groep die ook een schildersbedrijf omvat, heeft
het pand grondig gerestaureerd. Dat karwei nam drie
jaar in beslag en was hard nodig, want het Christoffelhuis
was flink aan het aftakelen. Toen de klus twee jaar geleden geklaard was, verklaarde Ruyters in een interview
in Dagblad de Limburger dat het opknappen van oude
panden een beetje een hobby was geworden. "Ik kan er
mijn vakliefde in kwijt." In elk geval is het Christoffelhuis
sindsdien weer het chique pand dat de opdrachtgevers in
de zeventiende eeuw voor ogen stond. ®
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oorzaakte. Dat verklaart mogelijk de
opmerkelijke ligging van de kelder.
Deze kelder met tongewelf loopt
wel in de lengterichting onder het
huis, parallel aan de straat, maar ligt
vreemd genoeg niet direct aan de
straat, maar aan de achterzijde van
het pand. Mogelijk was de bodem
aan de straatzijde zodanig verstoord
door overblijfselen van eerdere
(stenen) gebouwen, dat de kelder na
1665 verder naar achteren, van de
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deze hoek van de stad verrees, mocht
er zijn. Het was een chique wijk, met
het nieuwe bisschoppelijke paleis,
het stadhouderlijke paleis en het
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vermogende Roermondenaren. Ook
de opdrachtgevers van het Christoffelhuis moeten goed in de slappe was
hebben gezeten. Dat staat vast van
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was advocaat bij het Hof van Gelre,
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In 1m werd het Christoffelhuis eigendom van de toen 45-jarige Amsterdamse handelaar Octave Leon
Barbou, die getrouwd was met de
Roermondse Alexandrina van der
Vrecken. In welke staat het pand
toen verkeerde is onbekend maar
het echtpaar Barhou besloot de zaak
flink te verbouwen en hoefde daarbij
blijkbaar niet op een duitje meer of
minder te kijken. Het neoclassicistische interieur dat toen werd gerealiseerd (stucplafonds, haarden,
deuren in Louis XVI-stijl) alsmede
het inrichten van een 'heerenkamer'
en een 'boudoir' voor de dames wijst
op welstand en smaak. "Dit neoclassicistische interieur vormt nog altijd
een van de esthetische en cultuurhistorische hoogstandjes van het huis,"
schreef het Monumentenhuis in
1999. De stucdecoraties in de ruimtes op de begane grond en eerste
verdieping zijn voor Roermond zeer
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Van het exterieur uit die tijd is iets
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Gijshert Johannes Alexander van
der Vrecken, oud-leerling van het
Roermondse keizerlijk College, in
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nieuwbakken doctor woonde weliswaar niet meer in Roermond maar
toch was het hier ook feest. Hij had
hier immers een deel van zijn opleiding genoten en in de stad woonden
diverse familieleden, waaronder het
echtpaar Bardou-Van der Vrecken.
Roermond liep dus uit om de primus
uit Leuven feestelijk te onthalen. Na
zijn aankomst (hij werd opgehaald
bij de Rode Brug) was de geleerde
held de centrale figuur van een optocht van schutters, muzikanten,
praalwagens en diverse koetsen. Het
feest, met concerten en dansavonden, duurde maar liefst drie dagen.
Het Christoffelhuis was toen enkele
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In 1871 werd het huis eigendom van een andere bekende Roermondenaar: de advocaat en procureur Constant Guillon, de jongere broer
van notaris Charles Guillon die enkele jaren daarvoor het bekende
monumentale pand aan de Swalmerstraat (links van wijnhandel Berger) bouwde. De Guillons waren voorlopig de laatsten die het pand
gebruikten als gezinswoning. In 1910 kreeg het huis een opmerkelijke bestemming, toen het werd aangekocht door Het Comité voor
Katholieke Actie. Het was in de jaren van opkomend socialisme, en
blijkbaar werd het in Roermond nodig geacht om daar een 'katholiek'
antwoord op te geven. Men wilde de stad immers niet zonder slag of
stoot overleveren aan het rode gevaar. De Katholieke Actie richtte
zich op het maken van katholieke propaganda, en het Christoffelhuis
diende daarbij als een soort uitvalsbasis. Pas na aankoop door de
Katholieke Actie kreeg het huis ook zijn huidige naam, afgeleid van
de stadspatroon.

"Ik kan er mijn
vakliefde in kwijt."
Verbouwingen
Na 1665 werd lange tijd maar weinig verbouwd en bijgebouwd aan het Christoffelhuis. Tussen 1700 en 1750 verrees naast het pand een remise met mansardedak en vervolgens was er
de restauratie door het echtpaar Barbou-Van der Vrecken. In het tijdperk Katholieke Actie
(1910-1961) werd de zaak echter flink vertimmerd. In 1915 begon een inpandige verbouwing,
waarbij onder andere het trappenhuis werd verplaatst en in de loop van de jaren in totaal acht
zalen werden gecreëerd. Die zalen deden niet alleen dienst als kantoor- en vergaderruimte van
de Katholieke Actie, maar dienden ook als ontspanningsruimte, bibliotheek en leeszaal voor
de parochianen van de binnenstad. Het Christoffelhuis had de functie van patronaatsgebouw
gekregen. In dezelfde tijd kreeg de remise een nieuwe gevel.
In 1936 vond de volgende ingrijpende verbouwing plaats naar een plan van architect J.J.M.
Thurlings, die toevallig ook in het bestuur van de Katholieke Actie zat. Thurlings verbreedde
de ingang aan de Lindanusstraat aanzienlijk en bracht de pui met luifel aan die we nu nog
zien. Ook de belettering (St. Christoffelhuis) boven de ingang dateert uit deze tijd. Daarnaast
werd het zalencomplex aan de achterzijde verder uitgebouwd. Die zalen hadden voor een gedeelte een recreatiefunctie. Verschillende kerkkoren hadden er hun repetitielokaal, evenals harmonie St. Caecilia. Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap verzorgde regelmatig
uitvoeringen, evenals de Roomse Toneel Werkliedenvereeniging. Maar er waren ook diverse instellingen in
gevestigd, zoals het ziekenfonds, het arbeidsbureau, het
ijkwezen. Daarnaast werd er vergaderd door onder andere de Alliance Française en de land- en tuinbouwbond,
werden er fancy fairs en industriebeurzen gehouden, was
er een militair keuringslokaal enzovoort.
Het zalencomplex werd in 1970 grotendeels gesloopt.
Het Christoffelhuis met al zijn bijgebouwen was toen al
negenjaar eigendom van de gemeente Roermond. Vanaf
1989 was er het kunstenaarscollectief L5 gevestigd. De
huidige eigenaar, J. Ruyters in Echt, eigenaar van de
Ruyters Groep die ook een schildersbedrijf omvat, heeft
het pand grondig gerestaureerd. Dat karwei nam drie
jaar in beslag en was hard nodig, want het Christoffelhuis
was flink aan het aftakelen. Toen de klus twee jaar geleden geklaard was, verklaarde Ruyters in een interview
in Dagblad de Limburger dat het opknappen van oude
panden een beetje een hobby was geworden. "Ik kan er
mijn vakliefde in kwijt." In elk geval is het Christoffelhuis
sindsdien weer het chique pand dat de opdrachtgevers in
de zeventiende eeuw voor ogen stond. ®
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Roennond kiest in november een nieuwe gemeenteraad. Een nieuw college van
B&W zal daarna aantreden. Daannee komt een eind aan een periode van zes jaar
waarin ruimtelijke ordening en monumentenzorg in handen waren van wethouder
Jos van Rey. Hij beweert geen ambitie te hebben terug te komen als wethouder,
maar dat zou anders kunnen uitpakken. Hoe het ook zij, Ruimte kijkt wat er van
het coalitieprogramma terecht is gekomen. De burger die monumentenzorg, archeologie en ruimtelijke ordening belangrijk vindt, wordt er niet vrolijk van.

Geen feest,
Terugblik op zes jaar

Tekst Willem Cartigny Foto's Leonard Fortuin
Liefst dertig pagina's had het stadsbestuur in 2002 nodig om
zijn plannen voor o.a. monumentenzorg en ruimtelijke ordening uit de doeken te doen. Daar kwam nog een Uitvoeringsprogramma bij, ook tientallen pagina's groot. Aan ambities
ontbrak het vier jaar geleden niet. Aan de vooravond van de
raadsverkiezingen maakt Ruimte de balans op, waarbij uiteraard de nadruk ligt op onderwerpen die uit onze doelstellingen
volgen: monumentenzorg, en behoud en verbetering van het
monumentale karakter van Roermond en omgeving. Veel blijkt
er in de afgelopen jaren niet terecht te zijn gekomen van alle
fraai geformuleerde plannen.
Mee~aren Ontwikkelings Programma (MOP)
De doelstellingen van het beleid zijn neergelegd in een zogenoemd Meerjaren Ontwikkelings Programma, kortweg MOP.
Daarvan zijn er inmiddels twee verschenen: MOP I (20002004) en MOP 11 (2005-2009). De doelstellingen van MOP I
zijn niet gehaald. (Vandaar dat dit artikel over het beleid van
zes jaar gaat, red.) Het realisatiepercentage voor de herstructurering (sloop in de kanswijken) is slechts 43% en voor de
nieuwbouw zelfs maar 18%! De doelstelling voor grondgebonden woningen komt er met 65% nog het beste af. Dit zijn
dramatische cijfers die MOP 11 niet meer kan inlopen. Als
verklaring voert het stadhuis 'tijdrovende procedures', 'economische stagnatie' en 'oplopende kosten' aan. Een minstens zo
belangrijke factor, 'slechte planningen', ontbreekt in dit rijtje.
Toch lopen planningen al jaren achter op de feiten, zodat twijfel
aan de efficiency van het gemeentelijk apparaat gewettigd lijkt.
Dit wordt overigens bevestigd door het collegestuk Woningbouwprognose per 1 januari 2005, per 4 mei 2005 ingediend
bij de commissie Economische Zaken. Dat stuk vermeldde
onder meer dat Roermond over de periode 2002-2005 met
woningbouw een achterstand had op de eigen planning: van de
beoogde 2886 woningen waren er 1133 gerealiseerd, een score
dus van slechts 40%. Zelfs als we rekening houden met de economische malaise in die jaren, mag dat een dramatisch slecht
resultaat genoemd worden. In zijn eentje tekende Roermond
voor 75% van het regionale tekort.

Stagnatie in grote ontwikkelingsprogramma's
Enkele spraakmakende projecten stagneren als het aankomt
op de uitvoering. Met name geldt dit voor het Plan Roerdelta.
Hierover meldt het Coalitieprogramma: "Realisatie van dit
plan heeft hoge prioriteit (...). Medio 2000 dient helderheid te
bestaan over de mogelijkheid van een sluitende grondexploitatie(...) en [dient] het Masterplan vervolgens verder te worden
uitgewerkt in deeluitwerkingen en bouwplannen." Al in 1986 is
het Beschermd Stadsgezicht vastgesteld dat zou moeten leiden
tot een beschermend bestemmingsplan. Voor de Binnenstad is
dat gebeurd, maar voor het gebied Voorstad nog steeds niet.
Voor het Stationsgebied geldt min of meer hetzelfde. In 2002
is een masterplan opgesteld, waarna direct het bestemmingsplan zou volgen. Ook dat bleef uit, terwijl dit gebied een hoge
prioriteit zou krijgen. Die ging naar het Kazernevoorterrein, en
het stationsgebied had het nakijken. Daardoor ligt het gebied
tussen Spoorlaan-Noord en Maria Theresialaan al jaren braak.
Begin dit jaar hebben we de gemeente erop gewezen dat het
Rijk C 300 miljoen extra ter beschikking stelt om spoorzones
aan te pakken die steden doormidden snijden. Roermond zou
zeker in aanmerking komen, maar dan wel met een uitgewerkt
plan. Of dat gebeurt? We hebben er niets meer van gehoord.
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Een aantal punten op verkeersgebied is uit het coalitieprogramma verdwenen: de tweede Maasbrug, de verbinding
Bredeweg-N280, de elektrificatie van de spoorlijn RoermondNijmegen, de herstructurering van de singelring.

Uitholling van Roennonds centrumpositie
De centrumpositie van de stad Roermond lijkt er de afgelopen
tien jaar niet op vooruit te zijn gegaan: een flink aantal regionale en (boven)provinciale diensten en instanties is verhuisd
naar elders: Kamervan Koophandel (Venlo), Centrale Politiediensten Limburg (district Noord- & Midden-Limburg, Venlo),
Gewestelijke diensten (Venlo), hoofdkantoor Dagblad de
Limburger (Sittard), Provinciale Waterschap (Venlo en Sittard),
Districtskantoor Staatsbosbeheer, Rijks Inspectiekantoor, Kadaster (alledrie Eindhoven), en het Monumentenhuis Limburg
(failliet; meeste taken overgenomen door het Limburgs Museum, Venlo). Er zijn redenen te vrezen dat de uittocht doorgaat.
Roermond, dat altijd een bestuurs- en kantorenstad is geweest,
is hiermee definitief op achterstand gezet ten opzichte van
buursteden als Venlo, Sittard en Eindhoven.
Uiteraard valt dit niet allemaal het college aan te rekenen.
Toch rijst de vraag of er niet te laat is ingespeeld op naderend
verlies van diensten, en of er voldoende is gedaan met mogelijkheden om juist diensten aan te trekken door de centrale positie
van Roermond binnen de provincie uit te buiten. Zie bijvoorbeeld het Stationsgebied!. Bovendien: wordt er niet te eenzijdig
ingezet op kooptoerisme?
Monumentenzorg en sloop
In het Collegeprogramma staat dat instandhouding van cultureel erfgoed een hoge prioriteit krijgt, maar het beleid is in vele
opzichten juist een ramp gebleken met gesneuvelde monumenten en uitholling van de formatie in de periode 2003-2005. Met
de Noordelijke Vestingwerken zou de stad aan de weg kunnen
timmeren.
Maardat
komtniet
van de grond,
metname
door verbroken beloften
vanVanRey.
Inmiddels
bestaat het
GatvanDoh-

~ wel

I

eenflinke kater

Ruimtelijke Ordening & Monumentenzorg
men aan de Wilhelminasingel al jaren.
Enkele voorbeelden van sloop: archeologische resten (ravelijn,
toren, poort, muurrestanten etc.) van de vestingwerken aan de
Roersingelrotonde (begin 2003); middeleeuwse kelders op de
Hamstraat naast McDonalds (begin 2003); schuur bij het rijksmonument Douveshof (mei 2003); schuur van een gemeentelijk
monument in Maasniel (2003-04); rijksmonument Heijsterhof
(in 2004 zwaar geruïneerd); veertig huizen uit de jaren twintig
van J. Cuypers en F. Dupont in 't Veld (oktober 2005); achterbouw pand Godsweerdersingell0/16, waarschijnlijk daterend
uit de achttiende eeuw of ouder (najaar 2005); een uit de achttiende eeuw daterende schuur in Maasniel op de hoek Pastoor
Ramaekersstraat-Hoekstraat Guni 2006). Ons Zwartboek uit
2004 (bijgewerkt, zie www.historie.roermond.net) is nog altijd
van kracht.
De Stichting Ruimte staat niet alleen in haar kritiek. Het
gebrekkige gemeentelijke toezicht werd dit jaar ook gehekeld in
een kritisch rapport van de Monumenten Inspectie, een dienst
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Er is nog niets
gedaan aan beleid of inventarisatie van wederopbouwarchitectuur, die zwaar onder druk staat. Een toekomstvisie die verder
gaat dan 'voortzetting van het bestaande beleid' Ge mag toch
hopen van niet!) heeft het college niet getoond.
De bescherming van industrieel erfgoed is in de afgelopen jaren op een fiasco uitgelopen. Wat verdween er allemaal? Vrijwel
het complete AkcrosfHaagen-complex (2000); unieke Bacoinventaris (ca. 2000); de stroopfabriek (2004); Gradafabriek
(ca. 2000); stoomwasserij Giesbers (2004); complex Becker
Bakovens in Maasniel (2006). Vóór 2000 gingen de stoomzuivelfabriek St.-Christoffel, de Roodververij en de LTM-gebouwen
al verloren. Kortom, het merendeel van het industrieel erfgoed
dat vijftien tot twintig jaar geleden nog intact was, is inmiddels
gesloopt.
De Nota Monumentenzorg & Archeologie, medio dit jaar
aangenomen door de gemeenteraad, en de nieuwe monumentenverordening tonen een dramatische verslechtering van de
positie van monumenten en uitholling van eerdere verworvenheden. Toch blijft de gemeente volhouden dat monumentenbeleid een 'speerpunt' is!
Wonen boven winkels
Het Collegeprogramma bevat een paragraaf over Wonen boven
winkels. Daarin staat: "In samenwerking met andere partners
wordt bekeken waarom tot nu toe te weinig initiatieven van
de grond zijn gekomen. " Dat onderzoek, volgens de planning te

starten in 2003, is nooit uitgevoerd; de bestemmingssubsidie
werd in 2004 oneigenlijk besteed aan een nieuwbouwproject;
daarna is het programma simpelweg gestopt. En dat terwijl er
in veel steden juist zeer voortvarend en met succes aan dit punt
gewerkt wordt.

Oude Kerkhof
Ook voor het Oude Kerkhof werd veel beloofd en weinig uitgevoerd. Toen stichting Ruimte en de Stichting Het Oude Kerkhof eind 2003 - begin 2004, protesteerden tegen het zonder
vergunning platleggen van honderden grafmonumenten op het
Oude Kerkhof, verzekerde de gemeente ons in het Monumentenoverleg dat dit het begin was van een snelle rehabilitatie van
het kerkhof, met beleidsplan, restauraties en onderzoek naar de
mogelijkheid begraven weer toe te staan. Wat is er anno 2006
van terechtgekomen? Helemaal niets, terwijl in de planningen
van 2002 al staat dat dit in 2004 rond zou moeten zijn! Over de
inertie van de gemeente schreef de Stichting Het Oude Kerkhof
in haar nieuwsbrief van april2005: "In december 2004, precies
eenjaar na de zo plotselinge 'opschoning' wist de gemeente
nog steeds niet wat er nu zal gaan gebeuren met de begraafplaats. Ruim 400 grafstenen liggen al ruim eenjaar plat en
niemand weet wat er met ze zal gebeuren. (...)Nu, meer dan
eenjaar na ontvangst van de reacties van rechthebbenden
heeft de gemeente de ontvangen brieven echter nog steeds niet
beantwoord en zegt ze nog na te denken over een antwoord.
Welk antwoord?"
Cultuur
Er wordt al jaren gepraat over de herpositionering van het
Stedelijk Museum. Het Collegeprogramma meldt dat de besluitvorming over toekomst en locatie in 2003 rond zou moeten komen, maar verder dan het produceren van ambtelijke stukken
en nota's komt men niet. Onlangs verscheen er weer één, een
haalbaarheidsnota, waaruit blijkt dat Roermond zo'n
€ 2.000.000 zou
moeten investeren
voor herinrichting.
Dan is er het plan
om vrijwel alle cultuur uit de binnenstad te halen en
onder te brengen
in het ECI-complex. Er was best

wat voor te zeggen om Katoenen Dorp, een platte zaal, en de
poptempel daar onder te brengen: dan is men gelijk af van de
renovatie van de Azijnfabriek Maar de Binnenstad zou toch
moeten bruisen? Is dat te bereiken door instellingen zoals het
Centrum voor de Kunsten uit het centrum te verplaatsen? Dat
idee staat niet alleen haaks op het toerismeplan 'Een stad met
allure', maar zal ook leiden tot aantasting van de voormalige
Rijks HBS/Jesuitenklooster waarin het Centrum voor de Kunsten nu zit. En tot pure kapitaalvernietiging van een prachtige
theaterzaal van nog geen tien jaar oud. Deze ooit openbare
gebouwen zouden een pubHeksfunctie moeten behouden, net
als de voormalige Rechtbank, het (oude) Bisschoppelijk Paleis
en Penitentiaire Inrichting in de Pollartstraat. Het plan bevat
geen creatieve ideeën voor herbestemming, en lijkt slechts
bedoeld om de schijn van daadkracht te wekken met het oog op
de komende verkiezingen. Inmiddels is duidelijk dat dit plan
weinig kans van slagen heeft.
Ruim twee jaar terug nam de gemeenteraad een Nota Beeldkwaliteit (BK) aan die volgens Ruimte veel fouten bevat en
achterom kijkt in plaats van vooruit. Het college slaagde erin de
raad te sussen met de verzekering dat na een jaar een evaluatie
zou plaatsvinden die tot verbetering moest leiden. Die evaluatie
werd pas twee jaar later uitgevoerd en leidde niet tot verbeteringen maar tot verslechteringen. Zo wordt het welstandstoezicht verder uitgekleed. Immers, "Door deze koerswijziging
draagt het gemeentebestuur bi;j aan een gevoel van vrijheid
in het bouwen die ten goede komt aan de zorg voor huizen en
gebouwen in Roermond. Zo weinig mogelijk regels met het
doel aan bouwinitiatieven [lees: projectontwikkelaars] zoveel
mogelijk ruimte te bieden", aldus de wethouder in een begeleidende brief.
In Roermond is nog steeds geen architectuurbeleid van de
grond gekomen, ondanks vele beloften en aanzetten daartoe.
Als we kijken naar de aanbevelingen van architectuurkoepel de
BNA en Federatie Welstand, dan blijkt hoe weinig er van een
werkelijk beleid inzake ruimtelijke kwaliteit terechtkomt in
Roermond. Wel werd over de Roermondse Nota Beeldkwaliteit
beweerd dat andere gemeentes, met name Venlo en Heerlen, er
enthousiast over waren. Bij navraag bleken die gemeentes die
nota niet te kennen!

Milieu
In haar programma beloofde de coalitie dat het verlopen
milieubeleidsplan 1997- 2001 herzien zou worden (vastgelegd
tijdens begrotingsbehandeling 2002). Tot vomjaar 2006 had
de gemeente echter nog steeds geen plan om de luchtverontreiniging terug te dringen, enkel de aankondiging van een 'actieplan'. De Vereniging Natuur & Milieu stelt dat de gemeente
'struisvogelpolitiek' bedrijft met het milieu. Roermond zou al
jaren geleden de vervuiling aanpakken. In februari 2006 meldt
de Vereniging in een persbericht: "Tweederde van de daartoe
verplichte gemeenten onderneemt niets tegen luchtvervuiling.
Een handvol gemeenten neemt wèl effectieve maatregelen tegen luchtvervuiling. De milieuorganisatie en de 12 provinciale
milieufederaties onderzochten de luchtkwaliteitsplannen van
Resultaten
Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden.
• Het DOC is gerealiseerd en inmiddels verder uitgebreid.
Vooralsnog is het qua aantrekkingskracht voor een ruim
gebied en qua aanvullende werkgelegenheid een succes.
• In Ooiderveste wordt heftig gebouwd, een aantal
huizen is al bewoond.
• De herstructurering van oude wijken zoals 't Veld (inclusief
het Laurentiuskwa1tier) en de Kemp is in een stroomversnelling gekomen, na jarenlange stagnatie.
• De Markt is (bijna) autovrij gemaakt en heringericht.
• Het Roercenter is een feit geworden, met inpassing
van historische panden.
• Gratis fietsstallingen in de binnenstad.
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61 gemeenten die wettelijk verplicht zijn zo'n plan op te stellen.
Al vijfjaar houdt de kwaliteit van de lucht de gemoederen
bezig. Vele duizenden overlijden vroegtijdig en een veelvoud
daarvan wordt ziek. Politici en overheden klagen vooral over
te strenge normen uit Brussel en de rem op bouwprojecten.
Maar gebeurt er ondertussen ook nog wat? Er zijn 23 gemeenten zonder plan voor gezondere lucht voor hun bewoners. Er is
geen excuus waarom zij nog geen plan hebben, terwijl andere
steden wel effectieve plannen en maatregelen hebben. Zo stellen deze gemeenten hun inwoners onnodig bloot aan gezondheidsschade en beperken zij de economische mogelijkheden in
hun stad." Bij die 23 gemeenten hoorde tot dit jaar ook Roermond. In april 2006 verscheen eindelijk het gemeentelijk plan
(tengevolge van ons beroep bij de Raad van State tegen het Plan
Kazernevoorterrein en van de kritiek van Natuur en Milieu?).
Dat blijkt uiterst povertjes in zijn maatregelen tegen de luchtverontreiniging.

Inspraak en burgerparticipatie
Er is gebrek aan transparantie en mogelijkheden voor burgerparticipatie, ondanks de prachtige nota's die daarover zijn
opgesteld. De gemeente heeft zich de laatste jaren vooral als
een onbetrouwbare partner laten kennen. Dat gold bijvoorbeeld
voor het oneigenlijk gebruik van regelingen als Wonen boven
winkels, de niet nagekomen beloftes inzake de Noordelijke
Vestingwerken, de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Die subsidieregeling werd vooral gebruikt om gaten
in de formatie te dichten, oneigenlijk dus. En nog steeds is de
formatie niet op sterkte en vloeien er nog monumentengelden
terug naar de Algemene Middelen.
Ook in het toepassen van hoor en wederhoor is de gemeente
niet sterk. Begin vorigjaar citeerde Ruimtelijk een ambtenaar
onjuist. Op hoge toon eiste de gemeentelijke website rechtzetting daarvan. Dat Ruimte allang zijn spijt had betuigd en
maatregelen had aangekondigd, werd echter niet gemeld. Ons
verzoek dat alsnog te doen werd geweigerd. Uiteindelijk leidde
dat conflict tot een 'convenant' dat voorschrijft wat te doen als
gemeente en Ruimte een probleem hebben. Een dieptepunt
werd onlangs bereikt toen Ruimte en gemeente het oneens
waren over het Plan Kazernevoorterrein: in plaats van het 'convenant' te gebruiken, werd het opgezegd. Tevens werd Ruimte
uitgesloten van het Monumentenoverleg.

Besluit
Het Coalitieprogramma van het college voor de periode 20022006 blikt zelfs vooruit naar 2030 en constateert het ontbreken van een missie, dan wel een visie. Dat vooruitblikken doet
ook de studie Drie over Dertig die in 2000 in opdracht van
de Provincie Limburg werd opgesteld. Het is een visie op de
toekomst van Venlo, Roermond en Heerlen met een tijdshorizon tot 2030. Het deel gewijd aan Roermond is opgesteld door
de Universiteit van Hasselt, onder supervisie van professor P.
Bongaerts, en gaat met name over de grote potenties van het
Stationsgebied. Het slotwoord van deze studie liegt er niet om:
"Het zou van moed en realiteitszin getuigen als men serieus de
voorstellen van Bongaerts gaat bestuderen op hun haalbaarheid, want het is onwaarschijnlijk dat de eigen ideeën [van de
gemeente] ook maar eenfractie van de consistentie en architectonische kwaliteit van de hier gepresenteerde voorstellen
bevatten. Als het visionaire pragmatisme van deze ontwerpvisie voor het gemeentebestuur al een brug te ver is, dan vraagt
men zich af hoe deze stad zich dan zelf ziet over dertig jaar." ®

Bronnen:
1. Gemeente Roermond, Coalitieprogramma 2002-2006, Roermond 2002
2. Gemeente Roermond, mtvoering Programma coalitie 2002-2oo6, Roermond 2002
3· Gemeente Roermond, Meerjaren Ontwikkelings Programma I, Roermond 2000
4. Gemeente Roermond, Meerjaren Ontwikkelings Programma IJ, Roermond 2005
5· Gemeente Roermond, Woningbouwprognose per 1januari 2005, Roermond 2005
6. Provincie Limburg, Drie over Dertig, Maastricht 2000.

Muze in het Guypershuis
Penselen vlechten op het klavier
Caecilia in goudbanier
met de nimbus van eenfeeErato hecht aan haar entree.

Het Stedelijk Museum Roermond beoogt na
herinrichting eenherkenningsplaats te zijn voor
de historie van de stad. De naam 'Cuypershuis'
wijst op het belang van bouwmeester Pierre
Cuypers. Dat biedt een uitstekende gelegenheid om het plafond met fabeldieren uit zijn
woonhuis in ere te herstellen.

Tekst Marianne Wulms
Illustraties Harry Hovens, met
dank aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist

Bloei en verval
Het plafond in het 'Cuypershuis' was
een fraai gestuukte 19e eeuwse 'zoldering', in een symbolistische stijl.
Pierre Cuypers koos heel bewust voor
een plafondversiering met decoraties
van eigen hand. Met bloemmotieven,
biezen, bladeren en fabeldieren zoals
draken en griffioenen, in alle schoonheid en sierlijkheid. Samen vormen
de versieringen een soort stripverhaal. De Limburgse dichteres Hanneke Eggels inspireerde dat tot een
gedicht waar de 'negende muze', die
van het beeldverhaal, een belangrijke
rol in speelt.
Het decoratieve 'hoogstandje' verkeerde omstreeks 1971 in slechte
staat. Mevrouw Leonie Berkvens Joosten die daar ooit woonde, herinnert zich het volgende: "De plafonds

Thijm. In het laatste oorlogsjaar heeft
het huis als gevolg van een granaatinslag en maandenlange leegstand
veel geleden. De plafonds zijn later
zo goed mogelijk hersteld, maar de
leegstand duurde jaren voort en dat
hebben ze niet overleefd. "Restauratie
(kosten indertijd geschat op f 8o.ooo)
vond de gemeente te duur. Op zekere
dag was dit alles verdwenen, voormalige woonhuizen gingen deel uit
maken van het museum. Zo werd iets
neergehaald dat hoog verheven had
moeten blijven. Een kwestie dus van
ontkenning van de kunsthistorische
waarde, gevolgd door verwaarlozing
en achterstallig onderhoud.

Meer plafonds van Cuypers
Elders zijn plafonds van Pierre Cuypers wel met zorg behandeld en te
bezichtigen:
-De Koninklijke Wachtkamervan het
Amsterdamse Centraalstation heeft
fraaie muurschilderingen van fabels,
met uitbundige versieringen. De uitvoering is de verdienste van enkele
spoorwegingenieurs.

in de voor- en achterkamer waren
prachtig beschilderd. Vooral de achterkamer had een mooi polychroom
plafond met op vier hoeken de initialen van Cuypers en Alberdingk

Antoinette' vouwt haar kraag
en kweelt met graagte in satijn
een alt-cantate voor zijn oog
dat luistert, alleen voor hem.
De negende muze brengt met haar stem
de bouwer tot een groots ontwerp:
Brouwer~, zijn werk en dat van Thijm,
in het Roomsche ABC.
Hanneke Eggels (2004)
'Antoinette Alberdingk Thijm, zangeres
en tweede echtgenote van Pierre Guypers
2
Letterkundige priester, bevriend met
Pierre Guypers

gelijk zichtbaar te zijn. Pas dan zal
Roermond zich terecht 'Cuypersstad'
mogen noemen. Restauratie is dus
gewenst en zeker ook mogelijk, want
in november 1977legde de Roermondenaar Harry Havens, toen aan het
museum verbonden, de details van het
plafond nauwkeurig vast in een serie
reconstructietekeningen. Hopelijk
kan de gemeente in het kader van het
Cuypersjaar 2007 geld beschikbaar
stellen. Volgens Dagblad De Limburger van 6 april 2006 gaat het om
C 1,6 miljoen.
Ruimte hoopt dat restauratie geen
utopie zal blijven! Ook zij die geen
belangstelling hebben voor 'bovennatuurlijke zaken' zullen dan met plezier
hoog opkijken naar 'het plafond van
Pierre Cuypers'. ®

- De Pastorie van Kranenburg is
'drager' van een plafond, uitgevoerd
in neogotische stijl en met een harmonieus evenwicht van details. Ook
de kleurstelling is karakteristiek voor
de ontwerper.

Restauratie gewenst
In een 'Cuypershuis' dient de oorspronkelijke inrichting zoveel mo-
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Een alternatieve monumentenroute
werd in 2004 versleept, mogelijk naar de Eynderhoof
in Nederweert. Tegenwoordig verrijst op deze plek het
dienstengebouw van de langste landtunnel van Nederland.
> De Heinsbergerweg op, langs de Galgenbergnieuwbouw naar het Oude Kerkhof (Herkenbosscherweg).
Volgens de gemeente was in 2004 het omleggen van
vierhonderd graven dringend nodig omdat de graven
'acuut gevaar' zouden opleveren voor argeloze wandelaars. Dat de gemeente het kerkhof zelfveertigjaar
lang heeft verwaarloosd werd uiteraard niet vermeld.
Waar nu de steiger staat stond ooit het stroopfabriekje. Het
Wel dat zeer spoedig met het herstel van de graven zou
huis op de achtergrond is de voormaligefietsenwinkel van
worden aangevangen.
Slangen, thans Vrielink (ookfietsenwinkeliconen hebben niet
> Achter langs het kerkhof via de oude overweg over
het eeuwige leven). Rechts het tunnel-dienstengebouw in
de IJzeren Rijn naar de Koninginnelaan en 't Veld
aanbouw.
naar de Koningin Regentesselaan en omgeving. Pal
naast de fraai gerenoveerde woningen aan de Koningin
Tekst Willem Cartigny en Thei Moors
Regentesselaan, bevindt zich het Tuindorp van Cuypers en Dupont. Hiervan is zomer 2005 de kern (LovaDit jaar wordt de Open Monumentendag voor
niostraat/Vondelstraat) gesloopt, grote gapende gaten zijn de stille getuigen.
de twintigste keer gehouden. Het thema is
>Over de Koningin Regentesselaan (gerenoveerde huizen) en de Nassaudaarom 'feest'. En feest zal het wezen: de Open
straat (stedenbouwkundige vernieuwing bij H.Hartkerk) naar de Hendriklaan
Monumentendag is al jaren een geslaagde
(Mouterij), Spoorlaan-Zuid, Kapellerlaan, Roerzicht en Roersingel naar de
manifestatie die het grote publiek de gelegenVoorstad Sint Jacob, industrieel erfgoed. Het op onderdelen zeer waardevolle
heid geeft om monumenten te bekijken die
Akcroscomplex aan de Bisschop Lindanussingel is in 2000 zonder enig nader
anders niet of nauwelijks toegankelijk zijn. De
onderzoek vrijwel compleet gesloopt. De brug over het Klein Hellegat staat op
feestvreugde mag evenwel niet verhullen dat
de nominatie gesloopt te worden omdat ze een goede doorstroming voor de
niet alles rozengeur en maneschijn is binnen
ECI -waterkrachtcentrale zou belemmeren.
de Roermondse monumentenwereld. Vandaar
> Via de Molenweg langs de waterkrachtcentrale en de Brug Klein Hellegat
dat wij een alternatieve route hebben opgesteld
naar de binnenstad, via de Deernseistraat omhoog of via de Roersingellangs monumenten die niet in de schijnwerper
rotonde naar de Minderbroederssingel en de Neerstraat. Aan de westzijde
staan, maar dit wel zouden verdienen vanwege
van de Neerstraat staan historische panden die zouden worden opgeknapt en
de bedreigingen waaraan ze blootstaan. Loopt
hergebruikt. Dit betreft onder meer het pand van de voormalige ijzerhandel Cilu mee?
lekens-Dreessens dat al jaren leegstaat en verloedert. De huizen aan de overkant, links naast de Steenen Trappen, rondom het gat in de straatwand, zijn in
> We starten in Maasniel, bij Boerde kern zeer waardevol en middeleeuws en staan op de slooplijst van eigenaar
derij Beysterhof (Straat). De toegang
Muermans en de gemeente. Gauw gaan kijken voordat er niets meer te zien is!
via de oprijlaan aan de voorzijde is
> Dan via de Biggenmarkt naar de Jesuitenstraat (ook daar een oude muur)
verboden, aan de achterzijde is de
en door de H.Geeststraat naar de kloostermuur (Bethlehemstraat).
hoeve benaderbaar. Lang was dit
Deze monumentale muur is onderwerp van discussie bij een plan voor het errijksmonument schromelijk verwaarachter gelegen binnenterrein. Er staan (nog) veel muren die refereren aan
loosd en slachtoffer van zinloos vanRoermond als kloosterstad. Die horen evengoed bij de stad als het stratendalisme. Onlangs heeft de nieuwe
patroon. Nieuwbouw op de binnenterreinen is niet bezwaarlijk. Maar dan wel
eigenaar enkele 'moderne' coniferen
met respect voor het van oorsprong besloten karakter van het gebied.
gerooid; het nieuwe beeld van de
>Langs de muur door de Voogdijstraat naar het Wilhelminaplein en Huize
hoeve is helaas nog droeviger: een
Ernst Casimir (Venloseweg). Hier is onlangs de lelijke aanbouw uit de zeventi'feestelijk'-rustieke ruïne.
ger jaren verdwenen. "Dus wat mekker je nou?" zult u vragen. Inderdaad, mooi
> Via de Terbaansweg langs de R73dat het pand in zijn oorspronkelijke gedaante hersteld wordt. Alleen moet u
werken naar de Heinsbergerweg en
snel zijn om nog een mooie foto te maken, want spoedig valt de oude villa in het
dan naar de stroopfabiek (Slousweg).
niet bij de hoogbouw en appartementen die er pal naast gebouwd gaan worden.
De Raad voor Cultuur vond de
>Langs de Cattentoren naar de Noordelijke Vestingwerken (Wilhelminasinstroopfabriek een 'bijzonder waargel/Roerkade/Roersingel). Renovatie en het zichtbaar maken van de Noordedevol complexje, tamelijk uniek in
lijke Vestingwerken langs de Pastoorswal en Wilhelminasingel is alleen maar
zijn soort'. De industrieel-historisch
een plan. Het 'Gat van Dohmen', een opening in de historische muur verschaft
kostbare inventaris (o.a. de oude
al jaren auto's toegang tot de achtertuin. Te danken aan wethouderVan Reys
strooppersen) is al vroeg uit het gemonumentenbeleid.
bouw weggehaald, het gebouwtje zelf
> Op naar Roerkade of Markt voor een welverdiende versnapering! ®
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Stadenmens

Nota
Medio ditjaar heeft de gemeenteraad
de nieuwe Nota Monumentenzorg &
Archeologie aangenomen, ondanks
zware kritiek van Ruimte, maar ook
van de commissie Economische
Zaken. Dit is slecht nieuws voor de
monumentenzorg, want het betekent
het verder inperken van de bevoegdheden van de cie. Beeldkwaliteit, het
uitkleden van de CHAWs (zie Op de
Rol: Munsterstraat 10), het opdoeken
van de mogelijkheid tot aanwijzen van
Beschermd Stads- en Dorpsgezicht
(elders juist gepropageerd), en geen beleid voor wederopbouwarchitectuur.
Een flagrant staaltje geschiedvervalsing ter illustratie: hoewel stichting
Ruimte herhaaldelijk heeft gewezen
op de onjuistheid ervan, bleef de bewering dat de gemeente gezorgd heeft
voor het behoud van de monumentale
kazerne gewoon in de nota staan. Dit
monument is namelijk niet dankzij
maar ondanks de gemeente behouden
gebleven: eind 1997 gaf de gemeente
een sloopvergunning af voor het hele
complex; alleen door een alerte reactie
van Ruimte in samenwerking met de
toenmalig secretaris van het Cuypers
Genootschap kon de kazerne op de
rijkslijst geplaatst worden.

Stille stad van steen
En staal in koude slaap
En rust zo zonder
Harten ziel
Door niets vervuld
Van niets doorbloed
Vanuit jezelf,
Wacht je op een hand
Of stem van wie
Jou liefheeft
En aanraakt,
Je wakker schudt
In de halfslaap
Van verstilde gevels
Wacht je op de adem
Van leven, van mens
Die jou weer jong maakt
En bruisen laat
Als stuwende zee
Onder volle maan
En je rustende straten
Laat steigeren als golven
Van kleur van leven
En zwepende linten
Van passie en muziek.

© 2006 Hans van Bergen
Stadsdichter Roermond

Nieuwpark

Mede dankzij steun van de provincie
Limburg en de gemeente Roermond
is een gebied met landerijen en monumentale bomen nabij Kasteel Hattem heringericht als 'natuurpark'.
Het 'park' is ontstaan als verplichte natuurcompensatie voor de aanleg
van de nieuwe rijksweg A73. Het Pieterpad, bekend bij langeafstandwandelaars van Pieterburen in de provincie Groningen naar de Pietersberg bij
Maastricht, loopt er doorheen, vanaf
het Indiëmonument naar het Leropperveld, langs de spoorlijn. Volgens
een informatiebord komen er grote
grazers.

Lofwaardig initiatief:
Tekst Willem Cartigny
Foto's Leonard Fortuin
In het voorjaar werd Ruimte benaderd door de Vereniging van
Eigenaren van het nieuwe appartementencomplex op de hoek van
de Bisschop Drehmansstraat en de
Bisschop Lindanussingel. Men had
het plan opgevat dat complex 'Steylstaete' te noemen en wilde weten wat
Ruimte van die naam vindt en van de
bijbehorende verantwoording. Na
een korte inspectie betuigde Ruimte
graag met beide zijn instemming.
Ruimte is blij met dit initiatief dat
meer oog heeft voor de historie dan
allerlei obligate en van historisch
bewustzijn gespeende benamingen
van de laatste jaren. Je kunt daarbij
twisten over het onderdeel 'Staete'

dat te pas, en vaak te onpas,
wordt gehanteerd. Maar de
verwijzing naar de historie
klopt, en dat is het belangrijkste. Voorbeelden van het
tegendeel of zeer gezochte
en ronkende benamingen
zijn er al te veel: Residentie
Reinald, L'Avenue, De Stad
Parijs, Swalmer Staete, Residentie Karbstein, enz.
De verantwoording van
de tenaamstelling heeft de
vereniging naast de ingang
laten bevestigen, de naam
prijkt in fraaie letters aan
de gevel. Een initiatief dat
navolging verdient!
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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, Marianne Wulms en Leonard Fortuin Foto Leonard Fortuin

"In Roermond wordt niets gesloopt,
tenzij...," zegt wethouder Jas van
Met dat 'tenzij' bedoelt hij
""Wam~scllijillijk: "tenzij het een monument betreft". Twee voorbeelden:
Munsterstraat 10
Najaar 2005 vroeg de eigenaar van
Anne Belle Mode (Munsterstraat
10) vergunning om wijzigingen aan
te brengen in zijn pand, een rijksm onument. Een cultuurhistorische
analyse en waardestelling (CHAW)
is dan wettelijk verplicht. Niettemin
de gemeentelijke monumen'tetlcoördlimttm het niet nodig zo'n
CHAW te laten maken, aangezien
de voorgenomen wijzigingen "geen
cultuurhistorische vragen" zouden
· , oepen en er "niets aan de hand"
ou zijn. Maar zowel de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg als de
;gemeentelijke commissie Beeldkwaliteit verklaarden zich niet akkoord
wegens de ernstige aantasting van
structuur en interieur van het pand!
Een oude vraag komt op: Hoe groot
i de deskundigheid waarover de
gemeente zo juicht in de Nota Monumentenzorg & Archeologie? Het
çollege legde de afwijzende adviezen van Rijksdienst en commisie Beeldkwaliteit naast zich neer
..t.!'·"Uiu "de voorgestelde wijzigingen
betrekking hebben op het
ecc::mll~misch belang van de winkel".
Opnieuw geeft wethouder Van Rey
--.t:iècmo,misch gewin voorrang boven
cultuurhistorische waarden. Ruimte
een bezwaar ingediend bij het
aemeentebestuur.
1.

2. Elmpterw:eg 2
Op 27 maart 2006 verleende de
gemeente een sloopvergunning voor
de sanitairzaak aan de Elmpterweg
2 in Maasniel, waar jarenlang een
grote blauwe kraan tegen de gevel
hing. De vergunning betreft slechts
huisnummer 2, maar op het kadastrale kaartje (nummer C 3963) staan
de huisnummers 2, 4, 4a, 4b, plus
een meer dan 250 jaar oude schuur,
toegankelijk via de Pastoor Rama:kersstraat, als te slopen ingekleurd.
Formeel dus niet correct. De Stichting Rura vroeg wat de gemeente
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van plan is met deze schuur (verslag
monumentenoverleg van 16 maart
jl.), om tijdig te kunnen inmeten en
fotograferen. Antwoord: de coördinator monumentenzorg zal Rura op de
hoogte houden van de plannen. Uit
navraag is ons gebleken dat dit niet is
gebeurd.
Op 26 juni jl. bleek dat er meer
wordt gesloopt dan huisnummer 2.
De coördinator monumentenzorg
wees verantwoordelijkheid af en verwees ons naar de afdeling Bouwtoezicht. Daar was iedereen met vakantie
en dus ging de sloop verder. Op 28
juni lag de schuur tegen de vlakte en
werd de start van de bouw 'gevierd'.
De afdeling Bouwtoezicht kwam die
dag wel kijken en nam contact op met
Ruimte, maar toen was het onheil al
geschied.
Hoofdoorzaak van deze gang van
zaken is weer dat de inventarisatie
van monumentale panden die al in
1990 (!)is toegezegd nog steeds niet
is uitgevoerd. In het 'convenant' van
2005 tussen Ruimte en de gemeente
is weliswaar vastgelegd dat hier
werk van zal worden gemaakt, maar
dat convenant is eenzijdig door de
gemeente opgezegd. Wordt dus vervolgd!
Monumentenoverleg zonder Ruimte
De gemeente heeft de stichting
Ruimte uit het Monumentenoverleg
(MO) gegooid. Aanleiding daartoe
was een klacht over wangedrag van
de verantwoordelijke wethouder,
bij de burgemeester. Uitsluiting uit
het MO is voor Ruimte geen ramp,
maar het blijft onaanvaardbaar dat
degene die het wangedrag pleegt
beloond wordt met verwijdering van
zijn belangrijkste opponent. Het MO
is meer dan ooit een schaamlap voor
regentesk wanbeleid op het terrein
van monumentenzorg. De overgebleven monumentenorganisaties, vooral
Rura en de Bond Heemschut, zouden
er goed aan doen zich af te vragen wat
men daar nog te zoeken heeft. Zitten
blijven betekent immers impliciete
steun aan dit wanbeleid.
Het wegwerken van Ruimte gebeurde op advies van 'onafhankelijk'
bemiddelaar Breugelmans (voorzit-

ter van de commissie Economische
Zaken). Zijn advies aan het college
volgt uit geheim gehouden verslagen!
Breugelmans speelt ook anderszins
een opvallende rol: onze kritiek op de
Nota Beeldkwaliteit vond hij onterecht; die nota wordt volgens hem
hoog gewaardeerd door 'andere
gemeentes'. Desgevraagd kwamen na
veel aarzeling Venlo en Heerlen uit de
bus. Die gemeentes bleken echter van
niets te weten. Daarmee geconfronteerd, wist Breugelmans niets beter
te doen dan enige cryptische bezweringsformules uit te spreken. ®

