Peter de Cock

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.
Im Paradisum
Als een vaste canon klinkt om de vier jaar een opgewekte
Im Paradisum, wij politieke ‘engelen’ brengen het paradijs bij u aan huis de komende jaren.
Al eeuwenlang heb ik de indruk dat hoe harder men de
verkiezingstrom roert, hoe meer dit een rechtstreekse
invloed heeft op de ernst van de Oost-Indische doofheid
na de bekendmaking van de ofﬁciële uitslag. Met het juichen en het heffen van de glazen beginnen de beloften al
meteen te vervagen. En dan te bedenken dat de stoelendans dan nog niet eens begonnen is. Want wie niet in het
college van B. en W. zit, kan net zo goed vingerhoedjes
gaan sparen. De laatste jaren heeft de raad steeds minder
inbreng. Dus al dat tromgeroffel is in feite nergens voor
nodig.
Dan heb ik het nog niet eens gehad over het treurig lot
van de commissieleden, zijnde geen raadslid. Die kunnen zich beter acuut aanmelden bij Tafeltje Dekje, dat
geeft direct resultaat en ’s avonds kun je naar je favoriete
tv-programma kijken of een goed boek lezen. En de bode
kan lekker gaan biljarten, chatten of eveneens een goed
boek lezen. Bezuinigingen zonder pijn.
We beleven zogenaamde ‘historische tijden’. Ik had het
al over een canon. Horende van de bovenwereld is er een
boek verschenen over de karaktermoord op Maasniel
de afgelopen 50 jaar. Voortvarend beleid heeft er voor
gezorgd dat Herten in een paar jaar tijd zijn identiteit
volledig heeft verloren. Is er dan werkelijk niks nieuws
onder de politieke zon, een blik op de historie? Het antwoord is, helaas, nee!
Aan de ‘samenvoeging’ van Roermond en Swalmen is helemaal niks historisch. Integendeel, wij hadden eerst een
lat-relatie en zijn nu getrouwd. In 1313 verkocht namelijk
ene Seger Vosken de heerlijkheid Swalmen. Hij was leenheer, in hedendaags Nederlands: franchisenemer, van de
heren van Cranendonck. De tent rendeerde onvoldoende
en hij wilde er van af. Maar de concernleiding, de Cranendonckertjes uit Budel en die kanten, zagen er niets
in om zelf voor leenheer te gaan spelen. Dus verkocht

Vosken Swalmen aan de graaf van Gelre, onder de voorwaarde dat Swalmen zijn oude rechten, zoals o.a. vrijstelling van belasting, zou behouden. Dat hebben ze anno
2006 niet voor elkaar gekregen. Overigens, de verkoop
betekende niet een fusie. Maar als hoofdstad van het Gelres Overkwartier moet Roermond toch meer invloed op
Zjwame hebben gehad dan burgemeester Geuljans.
In 1665 verkocht de Spaanse koning Philips IV, als hertog
van Gelre, de heerlijkheden Asselt en Swalmen aan Christoffel van Schenk van Nydeggen, heer van Hillenraad. De
soevereiniteit bleef echter bij het huis van Gelre. Na de
Spaanse Successieoorlog werden beide plaatsen in 1716
Oostenrijks Habsburgs. Nog iets leuks: als Roermond er
in 1727 in geslaagd was de heerlijkheid Osen (Linne) te
kopen dan had de stad al bijna 280 jaar geleden de basis
kunnen leggen voor een ontwikkeling.
Tijd voor een hapje en een drankje. Een snelle hap is
hetzelfde als een gebrek aan kortetermijngeheugen. Gast
aan tafel is deze keer Jan Mans, de nieuwe voorzitter van
de Kamer van Koophandel. De KvK’s hebben zichzelf benoemd tot wetenschappelijke bureaus voor het regionale,
interregionale en zelfs landelijk beleid. Zij geven zelf
– INHOUD
eufemistisch – aan dat de registratie inmiddels bijzaak
is geworden. Ik heb enkele vragen. Geef me vijf argumenten waarom het nieuwe hoofdkantoor niet in Remunj
komt. Geef me drie argumenten waarom voor een andere
plaats wordt gekozen. Een andere interessante vraag lijkt
waarom men verenigingen in het Limburgse volslagen
negeert, hoewel die van grote invloed zijn op het economisch leven.
Omdat China booming is heb ik gekozen voor Chinese
fondue, bestaande uit bouillon van kip, ossenhaas, varkenshaas, borstﬁlet van de kip, geﬁleerde tarbot, griet en
zalm, grote garnalen, mihoen en bleekselderij. Chinese
rijstwijn op temperatuur (+ 350C) en uiteraard groene
thee. Niet voor mij overigens! Een avondvullend programma dus.
Uw volslagen onbaatzuchtige dienaar PdC groet U!
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Redactioneel
Doet ie ’t of doet ie ’t niet?
Nou, hij doet ’t dus wel, Jos van Rey, el
Rey. Hij gaat voor zeker weer vier jaar.
Hij gaat het karwei afmaken, want Roermond moet en zal in de vaart der volkeren mee. Als een rots in de branding zal
er een ‘retailpark’ verrijzen, zónder vestingwerken. En hij had zijn bijna-vertrek
al aangekondigd, mits ... Hoop deed ons
toen leven en we houden de moed er ook
wel in. Want er valt immers ook veel te
genieten: er zijn nieuwe getekende kaarten van Roermond - met hart en ziel tot
stand gekomen - waar je urenlang naar
kunt kijken; onze gemeente wordt uitgebreid met drie mooie dorpen en hun
monumentale erfgoed, die je al ﬁetsend
kunt bewonderen. Kom daar maar eens
om in de stad. Daar mogen belangrijke
panden niet zomaar een infopaneeltje
krijgen. Daartegen blijken ze beschermd
te worden door de wethouder van economische zaken die ook monumentenzorg
‘doet’. Voor weer vier jaar? Hoop doet
leven: misschien zal de nieuwe wethouder voor cultuur de monumenten mogen
‘doen’. Jos kan wel wat lastenverlichting
hebben, het kazernevoorterrein moet
immers ook nog vol! Binnen tien jaar
spreken we over een Maasjump.
“’t Was me ’t jaartje wel” sprak Wim Kan
in 1956. Een vooruitziende blik want het
was tropisch warm in 2006. “Uithuilen
en opnieuw beginnen” zei hij in 1960 en
in 1982: “Wij spreken af ... dat wij niets
meer afspreken”. Wat Kan kon, kon Kan
alleen.
Wij wensen iedereen een gezond en
gelukkig 2007 (het Cuypersjaar) toe.
De redactie

Informatiepanelen voor monumentale panden

Het huis waar Joep Nicolas woonde
en werkte, met het eerste informatiepaneel digitaal gemonteerd.
In Roermond staan fraaie gebouwen met
een monumentale status. Toeristen zijn
onder de indruk, vooral als stadsgidsen
hen wijzen op interessante details. Maar
de bezoeker zonder gids vraagt zich
wellicht ook af wie de architect was,
wanneer het huis gebouwd werd en welke
(beroemde) lieden er ooit woonden. Daarom heeft de Stichting Ruimte het project
Informatiepanelen gestart, samen met
de ANWB en gesteund door het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Het project is
een praktische uitvoering van een van de
doelstellingen van de stichting.
In november zou Lodewijk Imkamp, wethouder van cultuur, het eerste paneel
onthullen, bedoeld voor het woon-/werkhuis van Joep Nicolas: Sint Jansstraat 610. Maar op het laatste moment zei de wethouder af, “omdat Ruimte geen monumentenvergunning heeft”. Een uiterst
merkwaardig standpunt. De ANWB heeft
immers in de loop der jaren door het
hele land een groot aantal informatie-
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Steylstaete (vervolg)
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In de vorige Ruimtelijk ontbrak de verantwoording van de tenaamstelling van
het appartementencomplex Steylstaete.
Dat zetten we even recht. Dit staat er op
het bord aan de gevel: “In de 13e eeuw
bestond al het ‘visrecht met steyl’ op
de Roer. Een steyl was een inrichting
in de rivier die tot doel had de optrekkende zalm de doortocht te bemoeilijken
waardoor de vis gemakkelijk te vangen
was. Stat, staet of stade waren woorden
waarmee een recht werd aangeduid. Als
na 1700 de ‘steylen’ verdwijnen, blijft
deze aanduiding in de plaatselijke benaming ‘Het Steel’ als toponiem voortleven
voor het eiland tussen beide Roerarmen.
Door de bouw van watermolens groeide
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borden geplaatst. En nergens waseen
monumentenvergunning vereist. In Swalmen zijn 45 monumenten voorzien
van een informatiepaneel, zonder dat
een vergunning nodig was, aldus een
ambtenaar van Swalmen. De gemeente
Roermond stelt zich zeer formeel op en verklaart artikel 11 van de Monumentenwet
van kracht: voor elke verandering aan een
monument is een vergunning vereist.
De Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuur en Monumenten deelt mee dat
toepassing van dat artikel voor informatieborden ‘ongebruikelijk’ is en dat zulke
borden een monument niet aantasten,
maar het verrijken. Daags voor de geplande onthulling hebben we een gemeentelijke coördinator voor monumentenzorg
langs de eerste tien huizen van ons
project geleid. We toonden de borden,
de voorgenomen plaats van bevestiging
en het materiaal dat de ANWB erbij
levert. Een monumentenvergunning
leek niet langer nodig. Na ruggespraak
op het stadhuis handhaafde zij echter het
standpunt dat we een vergunning moeten
aanvragen. Wraak van de gemeente op
‘de luis in de pels’? Des te merkwaardiger is het gemeentelijke standpunt omdat ze eind vorig jaar nog wilde meedoen met ons project. Over monumentenvergunningen is toen helemaal niet
gesproken. Die unieke gelegenheid tot
samenwerking ging verloren doordat de
gemeente slechts het gemeentewapen op
het schild wilde zetten en daar niets tegenoverstelde. Om de zaak niet op de spits te
drijven, hebben we voorlopig nog geen borden gemonteerd. Wordt vervolgd. LF
(Dit is een bijdrage van het bestuur die buiten de redactionele verantwoordelijkheid valt - Redactie.)

Het uitzicht op het gebied waar het complex
zijn naam aan ontleent.

deze locatie vanaf de 13e eeuw uit tot
een van de eerste industriegebieden
van Nederland. De industriële bebouwing die nu nog aan de overkant van
de Bisschop Lindanussingel en de Roer
staat, is het 19e/20e eeuwse restant dat
voortborduurt op deze middeleeuwse
watermolens.” LF
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Heilige Geeststraat
in de Jaren vijftig
Tekst Jacq Arets Foto's Jacq Arets en Ach Lieve Tijd

Vijftig jaar geleden werden bulkproducten zoals kolen en aardappelen, nog
thuis bezorgd. We verheugden ons in de herfst op de komst van de aardappelenboer omdat hij dan een grote zak tamme kastanjes meebracht. De
melkboer deed dagelijks zijn ronde, aanvankelijk met paard en wagen. En
de kruidenierswaren werden wekelijks thuis bezorgd, nadat hetwinkelmeisje
eerder het bestelboekje was komen ophalen. Ziedaar enkele herinneringen
van een kind uit de Heilige Geeststraat
In die tijd woonde ons gezin in de, qua bedrijvigheid, meest
gevarieerde straat van de binnenstad van Roermond, de Heilige
Geeststraat, genoemd naar de gelijknamige kerk die hier enkele
eeuwen geleden gestaan heeft. Een zeer bijzondere straat want
er waren maar zo'n dertig adressen. Toch was de diversiteit aan
winkels, maar vooral aan ambachtsbedrijven, de zogenoemde
'middenstanders', zeer groot. Deze doelgroep had zelfs haar
eigen bank.
Thuis hadden we een kleermakersbedrijf. Mijn vader was
sjnieder en inderdaad, hij zat het grootste deel van de dag op
een tafel; ik vond het altijd een komisch gezicht als hij met twee
medewerkers ('knechten') tegelijkertijd op die grote tafel zijn
draden in de lappen stof reeg.
Naast ons woonde dameskapper Schreurs. Ik vond het als
kind nogal overdreven dat een klant (de vrouwvan de uitbater
van het café de Hoeskamer van Remurij, in de
Hamstraat) elke dag haar weelderige haardos
liet kappen. Overigens heb ik de eerste jaren
van mijn leven doorgebracht op een etage
boven dat beroemde
café in de Hamstraat
Woningnood, nietwaar.

Voor mijn vader moet het een mooie tijd zijn geweest. Om zijn
stamkroeg- een bruin café met biljart- te bezoeken hoefde hij
alleen maar de trap af te dalen. De terugkomst naar huis kostte
soms wat meer moeite.
Terug naar de Heilige Geeststraat Tegenover ons was de
strijkerij van Mevrouw Winter gevestigd. 'Grootwitgoed' werd
door haar met behulp van diverse walsen kreukvrij afgeleverd.
Mevrouw Winter, een joodse oorlogsweduwe, heeft later nog
vele decennia op de Markt een souvenirwinkel geëxploiteerd.
Onlangs is zij, 101 jaar oud, overleden.
Er waren twee bakkerijen in de straat Verstraelen en Thijssen.
De één vooral een traditionele broodbakker, de ander een
moderne banketbakker. Moderne bakker Thijssen had zelfs een
automaat aan de gevel hangen, waarin hij onder andere zelfgemaakte nougats verkocht. Zijn succes bleek uit het feit dat hij de
enige in de straat was die een auto bezat, een stationcar zowaar.
Schuin tegenover ons huis was de eerste, en lange tijd de
enige Chinees van Roermond gevestigd. Vaak haalden we er
loempia's, onze eerste exotische lekkernij. De restauranthouder beschikte over een heuse ijskast en regelmatig werden de
restanten van de oude ijsblokken op straat in de goot gekieperd.
Twee huizen verderop woonde een schoenmaker en zijn naam
was Huygen. Ik associeerde hem altijd met het bekende liedje
Jan Huygen in de ton.
Een kruidenierswinkel ontbrak niet

van de straat runde een alleendame een dergelijke nering. Haar
staande oudere
werkelijke naam hebben we nooit geweten, we spraken altijd
van Juffrouw Hoekje. Het was een uiterst rommelig zaakje:
alles lag schots en scheef door elkaar en vaker donderde de boel
inelkaar. Tijdens de schoolpauzes werd het zaakje druk bezocht
door leerlingen van de Rijks die hun behoefte aan snoepgoed
wilden bevredigen. Sommige leerlingen waren zo doortrapt dat
zij het goede mens naar het achter de winkel gelegen voorraadkamertje stuurden om voor hen op zoek te gaan naar de
niet in de winkel aanwezige dropstaven en pepermuntrollen.
Zij konden dan vrij in de winkel hun slag slaan. Ze had als
bijnaam sjnórrezöädje, vanwege de onmiskenbare snor die
zij bezat. Deugnieten maakten het arme mens ziedend met de
opmerking: "höb geer nog sjnórrezöädjes te koup?". Een van
haar trouwste klanten was de groenteboer uit de Swalmerstraat.
Na een lange rit met de handkar moest de dorst gelest worden
met enkele flesjes bier. Zijn routes werden na verloop van tijd
steeds korter... Het einde van Juffrouw Hoekje was triest: ze
ging achteruit, 'was in de war' zoals dat toen werd genoemd.
En haar onafscheidelijke hondje had zo ongeveer het hele huis
ondergescheten.
Bij Somers werden pianovleugels verkocht! De winkel was te
klein geworden en transformeerde na enkele jaren tot een houten-benen-winkel, zoals we dat in onze kindertaal noemden.
De ontsteltenis van mijn zusje was zeer groot toen zij er op een
zeer warme dag eens in huis was en er de heer Tinnemans, de
maker van de protheses, met anderhalfbeen aantrof.
Er was een echte smidse in de straat. Maar het
aantal paarden dat beslagen moest worden

werd allengs minder en zoals bij elke
smid in die dagen, werd het accent van zijn bezigheden steeds
vaker verlegd naar het smeden van hekwerk en dergelijke. Met
mijn broer ben ik ooit met verschillende onderdelen van een
ijzeren ledikant bedremmeld bij de smid naar binnen gegaan
met het verzoek de losse delen aan elkaar te lassen. Na de gebruikelijke vechtpartijen in de gemeenschappelijke slaapkamer
namelijk, bleek het bed niet zo solide te zijn als van een ijzeren
ledikant verwacht kon worden. Ons houten ledikant was al bij
een eerdere 'oorlog' gesneuveld.
De verscheidenheid aan winkels werd aangevuld door de Hem i
(een samenvoegsel vanHenken Mia?) op de hoek met de Munsterstraat Een speelgoedwinkel met in de carnavalstijd alle benodigde attributen. Ook bijzonder was de aanwezigheid van een
antiekwinkel. Enige tijd waren er zelfs twee. Er werd gefluisterd
dat de echtelieden van een dezer zaken niet getrouwd waren.
Mijn vader zei eens: ''zij leven in concubinaat". Dat klonk heel
deftig, echt iets voor antiquairs.
Helemaal aan het eind van de straat bevond zich een drukkerij.
De straat werd gecomplementeerd door een zaak in etalagematerialen, een verzekeringskantoor en enkele woonhuizen. Naast
ons woonden de dames Geerlings: een moeder met twee ongetrouwde dochters, allen zeer vrome kerkgangsters. De kleinste
Yan de drie had een respectabele klompvoet.
Het was fijn spelen in de binnenstad en er was van alles te beleven. Voetballen kon nog vrij op straat; de putdeksels dienden
als markering van het doel. De belendende Jesuïtenstraat werd
regelmatig voor het verkeer afgesloten, zodat de kinderen er vrij
konden ravotten. Achter het Christoffelhuis bevond zich lange
tijd een grote oorlogsruïne waar van alles te ontdekken viel.
Twee stoere lieden van de voornamelijk uit vrijwilligers bestaande Roermondse brandweer woonden bij ons in de straat.
Ging de alarmbel af, dan was die door de hele straat te horen.
En altijd was het spannend wie van de twee het eerst de straat
verliet, de heer Laarmans op zijn bromfietsje, met de brandweerbroek half uit zijn fietstas hangend,
of Meisters,
de smid.
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Vijftig jaar geleden werden bulkproducten zoals kolen en aardappelen, nog
thuis bezorgd. We verheugden ons in de herfst op de komst van de aardappelenboer omdat hij dan een grote zak tamme kastanjes meebracht. De
melkboer deed dagelijks zijn ronde, aanvankelijk met paard en wagen. En
de kruidenierswaren werden wekelijks thuis bezorgd, nadat het winkelmeisje
eerder het bestelboekje was komen ophalen. Ziedaar enkele herinneringen
van een kind uit de Heilige Geeststraat.
In die tijd woonde ons gezin in de, qua bedrijvigheid, meest
gevarieerde straat van de binnenstad van Roermond, de Heilige
Geeststraat, genoemd naar de gelijknamige kerk die hier enkele
eeuwen geleden gestaan heeft. Een zeer bijzondere straat want
er waren maar zo’n dertig adressen. Toch was de diversiteit aan
winkels, maar vooral aan ambachtsbedrijven, de zogenoemde
‘middenstanders’, zeer groot. Deze doelgroep had zelfs haar
eigen bank.
Thuis hadden we een kleermakersbedrijf. Mijn vader was
sjnieder en inderdaad, hij zat het grootste deel van de dag op
een tafel; ik vond het altijd een komisch gezicht als hij met twee
medewerkers (‘knechten’) tegelijkertijd op die grote tafel zijn
draden in de lappen stof reeg.
Naast ons woonde dameskapper Schreurs. Ik vond het als
kind nogal overdreven dat een klant (de vrouw van de uitbater
van het café de Hoeskamer van Remunj, in de
Hamstraat) elke dag haar weelderige haardos
liet kappen. Overigens heb ik de eerste jaren
van mijn leven doorgebracht op een etage
boven dat beroemde
café in de Hamstraat.
Woningnood,
oningnood, nietwaar.
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Voor mijn vader moet het een mooie tijd zijn geweest. Om zijn
stamkroeg - een bruin café met biljart - te bezoeken hoefde hij
alleen maar de trap af te dalen. De terugkomst naar huis kostte
soms wat meer moeite.
Terug naar de Heilige Geeststraat. Tegenover ons was de
strijkerij van Mevrouw Winter gevestigd. ‘Grootwitgoed’ werd
door haar met behulp van diverse walsen kreukvrij afgeleverd.
Mevrouw Winter, een joodse oorlogsweduwe, heeft later nog
vele decennia op de Markt een souvenirwinkel geëxploiteerd.
Onlangs is zij, 101 jaar oud, overleden.
Er waren twee bakkerijen in de straat: Verstraelen en Thijsen.
De één vooral een traditionele broodbakker, de ander een
moderne banketbakker. Moderne bakker Thijssen had zelfs een
automaat aan de gevel hangen, waarin hij onder andere zelfgemaakte nougats verkocht. Zijn succes bleek uit het feit dat hij de
enige in de straat was die een auto bezat, een stationcar zowaar.
Schuin tegenover ons huis was de eerste, en lange tijd de
enige Chinees van Roermond gevestigd. Vaak haalden we er
loempia’s, onze eerste exotische lekkernij. De restauranthouder beschikte over een heuse ijskast en regelmatig werden de
restanten van de oude ijsblokken op straat in de goot gekieperd.
Twee huizen verderop woonde een schoenmaker en zijn naam
was Huygen. Ik associeerde hem altijd met het bekende liedje
Jan Huygen in de ton.
Een kruidenierswinkel ontbrak niet

vijftig jaar geleden. Op de hoek van de straat runde een alleenstaande oudere Belgische dame een dergelijke nering. Haar
werkelijke naam hebben we nooit geweten, we spraken altijd
van Juffrouw Hoekje. Het was een uiterst rommelig zaakje:
alles lag schots en scheef door elkaar en vaker donderde de boel
inelkaar. Tijdens de schoolpauzes werd het zaakje druk bezocht
door leerlingen van de Rijks die hun behoefte aan snoepgoed
wilden bevredigen. Sommige leerlingen waren zo doortrapt dat
zij het goede mens naar het achter de winkel gelegen voorraadkamertje stuurden om voor hen op zoek te gaan naar de
niet in de winkel aanwezige dropstaven en pepermuntrollen.
Zij konden dan vrij in de winkel hun slag slaan. Ze had als
bijnaam snorrezoadje, vanwege de onmiskenbare snor die zij
bezat. Deugnieten maakten het arme mens ziedend met de
opmerking: “höb geer nog sjnórrezöädjes te koup?”. Een van
haar trouwste klanten was de groenteboer uit de Swalmerstraat.
Na een lange rit met de handkar moest de dorst gelest worden
met enkele ﬂesjes bier. Zijn routes werden na verloop van tijd
steeds korter... Het einde van Juffrouw Hoekje was triest: ze
ging achteruit, ‘was in de war’ zoals dat toen werd genoemd.
En haar onafscheidelijke hondje had zo ongeveer het hele huis
ondergescheten.
Bij Somers werden pianovleugels verkocht! De winkel was te
klein geworden en transformeerde na enkele jaren tot een houten-benen-winkel, zoals we dat in onze kindertaal noemden.
De ontsteltenis van mijn zusje was zeer groot toen zij er op een
zeer warme dag eens in huis was en er de heer Tinnemans, de
maker van de protheses, met anderhalf been aantrof.
Er was een echte smidse in de straat. Maar het
aantal paarden dat beslagen moest worden

werd allengs minder en zoals bij elke
smid in die dagen, werd het accent van zijn bezigheden steeds
vaker verlegd naar het smeden van hekwerk en dergelijke. Met
mijn broer ben ik ooit met verschillende onderdelen van een
ijzeren ledikant bedremmeld bij de smid naar binnen gegaan
met het verzoek de losse delen aan elkaar te lassen. Na de gebruikelijke vechtpartijen in de gemeenschappelijke slaapkamer
namelijk, bleek het bed niet zo solide te zijn als van een ijzeren
ledikant verwacht kon worden. Ons houten ledikant was al bij
een eerdere ‘oorlog’ gesneuveld.
De verscheidenheid aan winkels werd aangevuld door de Hemi
(een samenvoegsel van Henk en Mia?) op de hoek met de Munsterstraat. Een speelgoedwinkel met in de carnavalstijd alle benodigde attributen. Ook bijzonder was de aanwezigheid van een
antiekwinkel. Enige tijd waren er zelfs twee. Er werd geﬂuisterd
dat de echtelieden van een dezer zaken niet getrouwd waren.
Mijn vader zei eens: “zij leven in concubinaat”. Dat klonk heel
deftig, echt iets voor antiquairs.
Helemaal aan het eind van de straat bevond zich een drukkerij.
De straat werd gecomplementeerd door een zaak in etalagematerialen, een verzekeringskantoor en enkele woonhuizen. Naast
ons woonden de dames Geerlings: een moeder met twee ongetrouwde dochters, allen zeer vrome kerkgangsters. De kleinste
van de drie had een respectabele klompvoet.
Het was ﬁjn spelen in de binnenstad en er was van alles te beleven. Voetballen kon nog vrij op straat; de putdeksels dienden
als markering van het doel. De belendende Jesuïtenstraat werd
regelmatig voor het verkeer afgesloten, zodat de kinderen er vrij
konden ravotten. Achter het Christoffelhuis bevond zich lange
tijd een grote oorlogsruïne waar van alles te ontdekken viel.
Twee stoere lieden van de voornamelijk uit vrijwilligers bestaande Roermondse brandweer woonden bij ons in de straat.
Ging de alarmbel af, dan was die door de hele straat te horen.
En altijd was het spannend wie van de twee het eerst de straat
verliet, de heer Laarmans op zijn bromﬁetsje, met de brandweerbroek half uit zijn ﬁetstas hangend,
of Meisters,
de smid.
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Om de hoek van
de straat lag - en
ligt nog steeds
- de gevangenis, of zoals het
vroeger eufemistisch heette:
‘Het Huis van
Bewaring’.
Het was
reuze interessant om de
bandieten
gade te slaan
als ze uit de
boevenwagen stapten. Tegenover
het Gerechtsgebouw bevond zich een stadsboerderij. Hier werden zowaar varkens vetgemest. Werden die
dieren afgevoerd naar het slachthuis, dan ging hun gekrijs ons
door merg en been.
De lagere school Het Klein College (tegenhanger van de middelbare school Het Groot College aan het Munsterplein), lag in
de Munsterstraat en omdat het zo dichtbij was kwam ik vaak te
laat (gevolg: strafwerk!). Eén dramatische schoolgebeurtenis
kan niet onvermeld blijven. John, een buurjongetje, had blijkbaar iets uitgespookt en werd door de onderwijzer (zijn naam
vermeld ik hier maar niet) bij zijn oor gevat en voor de klas
gesleept; zijn oorlel scheurde echter uit en het bloed sijpelde op
de grond. Vol angst rende John naar huis, naar zijn vader, de
bakker. Witheet van woede stormde deze, in vol ornaat, naar de
school en sloeg met één vuistslag de onderwijzer, in een wolk
van meel, tegen de grond. Een scène als uit De Boefjes. Dat er in
die tijd anders met de jeugd werd omgesprongen heb ik ook aan
den lijve ondervonden. Zo werd ìk ‘wegens een vergrijp’ enige
tijd op school ‘opgeborgen’ in de kast waarin zich de wandborden met bijbelse taferelen bevonden.
In het verlengde gedeelte van de Heilige Geeststraat stond
aan de zuidzijde een grote muur met daarachter een kolossale
kersenboom. Vanwege ruimtegebrek bij het Gerecht moest deze
fruitboom het ontgelden en werd de vrijgekomen plek volgestouwd met - nog altijd aanwezige - houten noodgebouwtjes.
Tegenover de muur bevond zich het jongensweeshuis St. Jozef
waar ik vaak een kijkje nam in de gigantische keuken.
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Een van de hoogtepunten van het jaar was
ongetwijfeld Tweede Pinksterdag. St. Jozef organiseerde
dan een grootse wandelmanifestatie onder de slogan: “Wandel mee met D.V.T. op Pinkster Twee”. D.V.T. stond voor De
Vrolijke Tippelaars. In die dagen konden deze tippelaars nog
vrij ongestoord lanen en paden doorkruisen. Zoals ’s zomers de
weesjongens met een armzalig handdoekje onder de arm ons
huis voorbij slenterden, op weg naar zwembad ‘Hattem’.
De H. Geestput, een buurtvereniging uitsluitend bestemd voor
de bewoners die in het verre verleden gebruikt maakten van de
waterput en later van de pomp in deze straat, bestond nog. En
alleen de bewoners van de Heilige Geeststraat en van enkele
aanpalende panden in de Munsterstraat behoorden ertoe! Het
jaarlijks uitstapje van de put ging - helemaal met de bus naar speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen! De bakkers Verstraelen en Thijssen zorgden voor de benodigde vlaaien...
Zijn er ondernemingen in de Heilige Geeststraat die onze
moderne tijd hebben gehaald? Hebben de harde werkers uit het
midden van de vorige eeuw via hun kinderen of kleinkinderen
een opvolger gekregen? Nee, geen enkele zaak uit die tijd bestaat nog. Alle bedrijven van vijftig jaar geleden zijn verdwenen.
Maar de huizen - op twee na - staan er nog allemaal. De activiteiten in de straat zijn veranderd. De straat heeft een algehele
metamorfose ondergaan en de benamingen van sommige zaken
getuigen van de ‘moderne tijd’: Collor Company, Health &
Fitness Store, Tiffany Shop. Maar we vinden er ook de Galerie,
de Potterie Ruremunde, de Tafelaer (speciaalzaak voor chique
woonaccessoires) en Yok’s, een alternatieve winkel in kleding
en aanverwante zaken. Verder nog een kinderkledingzaak en
een winkel waar computeronderdelen e.d. aan de man worden
gebracht. Er zijn twee ambachtelijke bedrijven: een kapper en...
een kleermakerij! John van Dijk oefent er het hautecouturevak
uit op het allerhoogste niveau. Tegenover zijn atelier bevindt
zich een speciaalzaak in bruidsjurken. Mijn ouderlijk huis (de
winkelruimte is totaal veranderd) is samengevoegd met de
voormalige kapperszaak ernaast en vormt de reeds genoemde
Collor Company. De winkel van ‘Juffrouw Hoekje’ is al ruim
dertig jaar een restaurant. De naam van het etablissement: Het
Gerecht (voorheen het Tribunal), heeft een lokale verwijzing:
de voormalige rechtbank lag in de vorige eeuw vijftig meter
verderop. Ondanks twee afgebroken panden - voor de uitbreiding van verzorgingstehuis Huize de Pollaert - is het opvallend
dat vrijwel alle gevelwanden zijn behouden. Ook de variatie aan
winkels is gebleven; we kunnen stellen dat het zakenbestand
hoogwaardiger is geworden en er in deze - ook nu nog ietwat
ondergewaardeerde straat - veel bijzondere en artistieke zaken
te vinden zijn. ®

Ten hemel schreiend
Oprijzend een kolos
Uitgemergelde namen
Naar het kruis van
Eeuwige lijdzaamheid

Anno 2006 is het Indiëmonument in park
Hattem alom gekend, mede door de jaarlijkse herdenking. Het grafmonument
Ten hemel schreiend
‘met de handjes’ op het Oude Kerkhof is
Oprijzend
kolos
een
begrip als een
symbool
van een gemengd
Uitgemergelde
namen
protestants–katholiek
huwelijk.
Hoe
anders
het gesteld
Naar
het iskruis
van met het
gemeentelijk
herdenkingsmonument
Eeuwige lijdzaamheid
voor burgerslachtoffers op begraafplaats
Tussen de Bergen. Het verkeert in slechte
Marianne
Wulms-Hovens
staat
van onderhoud
en lijkt min of meer
vergeten.

Marianne Wulms-Hovens

Vergeten

herdenkingsmonument

Tekst Marianne Wulms-Hovens
Foto Frans Wulms
Het monument staat in het oudere
gedeelte van het kerkhof, aan de
rechterkant. Er omheen liggen 36
stadgenoten begraven die omgekomen zijn bij het bombardement op
Roermond op 11 november 1944.
Bij de overige burgerslachtoffers die
hier ter aarde zijn besteld gaat het
om 13 Roermondenaren. Zij werden
op 2e Kerstdag nabij Elmpt gefusilleerd op last van majoor Ulrich
Mathias, commandant van Roermond* . Ook een onbekende Pool en
slachtoffers van de treinbeschieting
van 11 november 1944 kregen hier
hun laatste rustplaats. Op 14 december 1949 besloot de gemeenteraad
van Roermond het monument op
te richten, als een blijvende herinnering aan de gevallen medeburgers.
De onthulling vond plaats tijdens de
Dodenherdenking op 4 mei 1950.
Het Rode Kruis heeft in oorlogstijd
alle moeite gedaan om vermiste

burgers op te sporen. Eén van de
op de zuil vermelde slachtoffers uit
het gezin Dosker is begraven. Twee
zonen uit hetzelfde gezin bleven
onvindbaar achter in Duitsland.
Zeven namen op de zuil zijn van
getroffenen uit hetzelfde gezin De
Bock. Ieder jaar wordt met kerst een
voettocht gehouden ter herdenking
van de veertien Roermondse jongens
die het leven lieten en voor de 3000
in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Roermondenaren.
De tand des tijds heeft het grafmonument niet onberoerd gelaten.
Leon Evers van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Roermond:
“Wellicht was het beter geweest
marmer te kiezen, in plaats van
zacht mergel. Maar de materiaalkeuze in een tijd van schaarste mag
onze voorvaderen zeker niet aangerekend worden.” De gemeente heeft

toegezegd alsnog voor noodzakelijk
herstelwerk te zullen zorgen.
Op de zuil staan de namen zonder
nadere tekst of uitleg. Waarom zo
anoniem? Dit verdient ook aandacht.
Een naamsvermelding op de bordjes
aan de achterkant van het monument kan bijdragen aan de herkenbaarheid. Een algemeen informatiebord zou vanzelfsprekend zijn, maar
ontbreekt vooralsnog ook. ®
Bronnen
- Dagblad De Limburger (28 augustus
1979) en Gemeentearchief Roermond,
documentaire verzameling 232 en 329a.
* Louis van Gasteren maakte de ﬁlm
Het verdriet van Roermond over dit
drama. De VPRO zond op 10 mei 2006
een ingekorte versie uit. Veelzeggend is
de slotopmerking van de strafrechtdeskundige prof. Rüter: “Uiteindelijk heeft
het verdriet van Roermond de overheid
koud gelaten.”
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‘Herman Janssens heeft
zijn best gedaan, maar
is toch hier en daar slordig geweest’

Tekenkunst
Tekst Marianne Wulms en Thei Moors
Wim Luinge wijst naar de kaart van Herman Janssens en zegt dat die niet
overeenkomt met zijn tekening: “Om een voorbeeld te geven, de kloostermuur rond de Munsterabdij, die is pas later gebouwd. Of meneer Janssens
heeft zich niet zo druk gemaakt over wat er achter de muur stond en het zo
getekend. Hij werkte immers in opdracht van het stadsbestuur en de kloosters
binnen de muren waren even niet interessant genoeg. Dat is mijn theorie.”

Tekenaars willen
ons lessen leren

De uitspraak in de inleiding werd gedaan tijdens het interview dat we hadden met Wim Luinge en Michael Schulz.
Tekenaars. Luinge is een begenadigd amateur met interesse
in geschiedenis, Schulz een professionele illustrator met
interesse in, ook geschiedenis. Het feit dat er twee tekeningen van Roermond verschijnen in eenzelfde periode is op
z’n minst opmerkelijk te noemen. Ruimtelijk knoopte het
gesprek met de tekenaars aan en belandde zittend op de
grond in een vergaderruimte in De Wijher.
In de pers lazen we over hun motivatie voor het maken van
de tekening, ook onze eerste vraag. Beide heren vertellen
graag en uitvoerig over het ontstaan van hun werk. Luinge
is leraar Engelse taal in Horn en tekende al in zijn kinderjaren. Nu hij minder werkt en meer tijd heeft gekregen voor
hobby’s is hij weer gaan tekenen, naast het bezoeken van
lezingen en wandelingen van de Werkgroep Landschap en
Geschiedenis. Zo kwam het een en het ander samen en hij
besloot een tekening van Roermond te gaan maken. Eerst
een vanuit het oosten, nu een vanuit het zuiden, met de stedelijke situatie van het jaar 1700, op een zonnige meimorgen
om 8.00 uur ’s morgens. Schulz had, naast bouwplaten van
molens en tekeningen van vroegmiddeleeuwse burchten,
al eens eerder een thematische kaart gemaakt van de Roer,
vanaf Gulick tot aan de Maas. Die kaart trok de aandacht
van Dennis Janssen en Bert Thomassen, Ruimtemensen
van het eerste uur. Op hun verzoek is Schulz toen begonnen
aan een project dat vooraf niet te overzien was, maar Schulz
klaarde de klus met echte Duitse Gründlichkeit. Roermond
in vogelvlucht, gezien vanuit een paar honderd meter boven
de Maas.
Op onze vraag of er na vier jaar werken nog fouten in de
tekening zitten, antwoordt Schulz resoluut: “Nee, maar ik
kan nog alles veranderen. Ik ben natuurlijk ook maar een
mens en maak fouten. Tijdens het tekenen kwam ik veel bij
mensen thuis om een achterkant eens nader te bekijken.
En dan hoor je: ‘Was ist das da?’ Vooral de achterkanten
zijn niet allemaal honderd procent. En bij dergelijke opmerkingen van mensen zegt Schulz: “Ik kom bij de volgende
uitgave bij u thuis en dan bekijken we het samen. Maar
die komt pas volgend jaar”. Maar wij vragen door: zitten er
Kaartentekenaars Michael Schulz (links) en Wim Luinge
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geen fouten in, in de zin dat bijvoorbeeld de koepelkerk veertien vensters heeft
in plaats van dertien? “Nee, ik heb bij moderne gebouwen geprobeerd de architect te begrijpen. Een veeleisende architect moet ik begrijpen, wat heeft hij daar
bedoeld? En zo heb ik die problemen geknackt.”
Kent u deze problematiek, meneer Luinge? Het zal bij u vooral gaan om prominente gebouwen. “Ja, de Caroluskapel is een voorbeeld. Het dak was ongelijk in
hoogte, en dat heb ik op advies van Gerard van de Garde recht getrokken. En
hier staat een gebouw dat nog niet voorkomt op Janssens’ kaart, de Prinsenhof.
Dat gebouw is in 1701 in gebruik genomen.”
Inmiddels zijn de kaarten geschud, of in ieder geval op de grond uitgespreid en
de tekenaars komen in gesprek over hun platen. Schulz: “Het grootste verschil
tussen zijn en mijn kaart is dat Luinge een perspectief heeft getekend en mijn
kaart een isometrie is. Alles is op schaal, het beeld verkleint niet.” Daarop vraagt
Luinge waarom hij de westaanzicht heeft gekozen? Schulz: “De vraag was voor
mij hoe krijg ik de beste invalshoek voor de gevels van de meeste historische gebouwen? De kerken liggen zo in de zichtas, maar ze zijn nog steeds herkenbaar.”
Tijdens het gesprek wordt regelmatig gerefereerd aan de kaart van Herman Janssens, enige tijd geleden in origineel verworven door het Gemeentemuseum en
grondig opgeknapt. Waarom is deze Herman Janssens zo belangrijk geweest, er
zijn immers meerdere historische kaarten van Roermond?
Luinge: “Vanwege de ongelooﬂijke details die er inzitten. Elk huis staat er individueel op, en daar kun je iets mee. Andere kaarten lijken ook gedetailleerd, maar
er klopt van alles niet. Bij Janssens klopt er ook wel eens iets niet, maar het
meeste wel. Het enige wat niet klopt is het omliggende land. Maar kijk eens naar
zo’n poel die je hier ziet, of zo’n klein kapelletje bij zo’n stukje open terrein. Of een
klein kapelletje onder een boom. Dat is leuk om erin te stoppen en die neem ik
dan mee.”
Schulz: “Ik heb Janssens niet gebruikt als basis, zoals Luinge, maar ik heb van
Gerard van de Garde begrepen dat ik de eerste opvolger van Janssens ben die
met een zekere nauwkeurigheid de stad in kaart heeft gebracht. Alle andere
kaarten zijn geïdealiseerd, gebouwen op plekken die er gewoon nooit hebben
gestaan, misschien heeft de tekenaar de stad nooit gezien. En volgens Gerard
benader ik de accuratesse van Janssens voor de eerste maal in 333 jaar.”
Is uw werkstuk inderdaad een tekening of een cartograﬁsch product, een kaart?
Schulz: “Het is een aanzicht, een vogelvluchtkaart.”
Luinge: “Het is geen kaart, het is er wel op gebaseerd, een tekening of een artist’s
impression zou je kunnen zeggen. Ik heb heel veel plezier gehad aan elk detail,
maar vooral van het buitengebied. Dat is voor mij minstens zo belangrijk. Kijk
maar naar de Maas, die loopt nu heel anders, duidelijk te zien op de luchtfoto die

Wim Luinge (1951)
Tekent al als kleine jongen. Gaat op
z’n achttiende Engelse taal studeren
in Tilburg en heeft daarna niet meer
getekend. Wel altijd interesse in
geschiedenis gehad. Gaat in 1975 in
Horn werken aan de Ursula Scholengemeenschap en in Roermond wonen.
Fietst zodoende iedere dag door de
stad naar Horn en terug. Gaat op zijn
tweeënvijftigste minder werken en pakt
het tekenen weer op. Raakt vanaf 2003
betrokken bij de Werkgroep Landschap
en Geschiedenis en combineert steeds
vaker het tekenen met zijn interesse in
geschiedenis.
Maakt in 2004 zijn eerste tekening
van Roermond. “Die tekening lijkt een
beetje cartoonachtig, ze is wel aardig, maar ik was niet echt tevreden.”
Zijn tweede kaart is gebaseerd op de
kaart van Janssens uit 1671 en op een
luchtfoto uit 1980. De tekening oriënteert hij met behulp van vaste punten
zoals kathedraal, Munsterkerk, Kartuizerkapel en Minderbroederskerk.
De lege plekken vult hij aan op basis
van archiefstudie en gesprekken met
onder andere Gerard van der Garde.
“Voorzover het is te achterhalen is het
historisch verantwoord. Ik ben geen
wetenschapper, maar een amateur
die hulp heeft gehad. Daarom durf ik
dit te presenteren.”
Michael Schulz (Hamburg 1954)
Groeit op in Düsseldorf. Tekent al als
kind, bouwt op de middelbare school
schaalmodellen en volgt de opleiding
graﬁsch ontwerpen aan de Werkkunstschule in Essen, een combinatie van
ambachts- en hogere kunstonderwijs.
Werkt in Berlijn (“Een mengeling van
wereldstad met grandezza en morbiditeit”) en bij een reclamebureau in
Düsseldorf. Verhuist naar Dalheim.
Bezoekt regelmatig Roermond, komt
in contact met Els en Huub Graus:
“Mij interesseren altijd de steegjes.
Zo kwamen we bij de Rattentoren.”
Maakt tekeningen voor een folder voor
het poppentheater. Ontdekt de omgeving en maakt de ‘Roerdeltakaart’:
“Voor mijn werk maakte ik toeristische
kaarten voor vakantiebestemmingen.
Ik dacht: dat kan ik toch hier ook. Het
is een mooie omgeving, de Roerdelta,
tussen Roermond en Gulick is er een
soort regionale identiteit en die heb ik
in kaart gebracht.” Als hij deze kaart
presenteert tijdens een poppentheaterfestival bij de Rattentoren, ontmoet hij
Dennis Janssen en Bert Thomassen van
Stichting Ruimte. Presenteert vier jaar
later, in augustus 2006, zijn Roermondkaart. Dat die Roermondkaart
niet uit de lucht is komen vallen blijkt
uit Schulz’ omschrijving van zijn werk:
“Gestalter, met woorden èn beelden
mijn bewogenheid aan andere mensen
meedelen.”
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we net zagen. De vorm van de Donkernack was vroeger de
oever van de Maas op die plek. Dat zijn interessante dingen.
De Roer heeft een bocht, de molentak daarachter is helemaal verdwenen.”

Op het omslag van deze Ruimtelijk ziet u afbeeldingen
van de besproken kaarten. De gegevens zijn:
ROERMOND ANNO 1700 - Getekend door Wim
Luinge ©2006. Afmetingen: 50 x 70 cm.
Prijs € 20,-. Te koop bij Ruys, Boekhandel Boom en
Galerie Neo. Zie ook: www.historieroermond.nl.
DE BINNENSTAD VAN ROERMOND AAN HET
BEGIN VAN DE 21DE EEUW - Getekend door
Michael Schulz ©2006. Afmetingen: 68 x 86 cm.
Prijs € 27,50. Te koop bij de VVV, bij Dagblad De
Limburger, Boekhandel Boom, Galerie Neo en
rechtstreeks bij de maker via www.roermondkaart.nl.
Daar ook een uitleg over het ontstaan van de kaart.
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Nu blijkt dat zowel Luinge als Schulz graag zijn verhaal wil
vertellen. Schulz: “Als Luinge door de stad ﬁetst doemen
overal anekdotes en verhalen op, de details veranderen,
maar de grote lijnen blijven herkenbaar. En om dat verhaal
van de stad te vertellen getuigt volgens mij van een pedagogische aanleg, die ik bij mijzelf ook zie. Ik maak ook tekeningen van gebouwen en probeer daarbij ook zoveel mogelijk
authentiek te blijven. ‘Ich kann das gut verstehen, das ist
etwas Erzählerisches, was man weitergeben will – man hat
da in sich etwas zucken und das muss raus.’
Schulz meent dat Luinge graag verhalen wil vertellen, lessen
wil geven in geschiedenis van de stad. Wat is uw verhaal?
Schulz: “Ik ben natuurlijk door mijn dagelijkse werk zeer
beïnvloed door cartoons en een vrolijke noot. Dat laat ik in
mijn tekening tot uiting komen in de werking van de kleur.
Hergé (tekenaar van Kuifje en een groot voorbeeld van
Schulz - TM) tekende ook stadsgezichten in een zeer heldere
lijn, en zeer eenvoudig. Een foto maakt een beeld rommelig,
een tekening kan je zelf maken en abstraheert het beeld. En
ik wil veel mensen aanspreken. Met de Roerdeltakaart heb
ik ervaren dat iedereen er plezier aan beleeft. Puberjongens
met hun skateboards en petjes, supercool stonden eens heel
lang te kijken naar de kaart en van een afstand hoorde ik ze
met elkaar spreken dat ze de kaart ‘echt cool’ vonden.”
Luinge: “Mensen herkennen de eigen plek. Bijvoorbeeld
mijn zoon gaat verhuizen en gaat hier wonen (wijst naar
de Schoolstraat). Ik heb hem een tekening cadeau gedaan.
En nu kan hij op mijn kaart aanwijzen waar hij woont in
de stad. Mensen die een winkeltje hebben of die er wonen,
lopen zo door de kaart en ze kunnen zeggen: ‘Dat is mijn
plek.’ Of in gedachten lopen ze door de kaart en herkennen
hun plek.”
Dan ziet Luinge Schulz naar een bepaald hoekje wijzen (de
achterkant van de woningen aan de oostzijde van de Schuitenberg). Luinge: “Dat is ook leuk, hé, de vorm van die
muur. Die zie je op heel veel kaarten terug. Die bocht maakt
deel uit van een soort kerkenpad en die vorm van het eraan
gelegen kloosterterrein zie je op heel veel oude kaarten
terug. En zelfs nog op moderne kadasterkaarten.”
Schulz, inmiddels kent hij de stad op zijn duimpje, vraagt
waarom de voorgevels nu terugspringen aan de Schuitenbergwestzijde. Luinge: “Ik denk dat het hier gaat om een
soldatenkwartier en dat hier op straat een marcheerterrein
lag, of paarden werden aangespannen.”
Schulz: “Ik heb dit gedeelte (achterkanten tussen Bethlehemstraat en Lindanusstraat) op het laatst nog eens
helemaal opnieuw gedaan, omdat het niet goed was. Het
was daar heel bijzonder: ‘Da muss ich noch mal ran.’ Er
loopt een structuur over de Swalmerstraat door naar de
St.Jansstraat.”
“Ja, dat klopt,” vertelt Luinge, “vroeger was hier de stadsmuur, en die liep dwars door de achtertuinen tussen de
Werner en St.Jansstraat.”
Je ziet steeds vaker het gebruik van kaarten: op internet,
op mobieltjes, navigatiesystemen in de auto. En ze worden
steeds sneller gemaakt. Toch blijft de interesse in uw producten ongekend groot. Hoe verklaart u dat?
Luinge: “Romantiek, mensen willen hun eigen plekje herkennen. Ze verdrinken een beetje in de grote wereld, waar

alles hetzelfde wordt, maar hier is mijn plekje. Dat gevoel heb ik erbij.”
Schulz: “Het heeft wel iets met romantiek te doen. Het is een speelgoedlandschap
en ik heb ‘grote jongens’ gezien, ondernemers en bestuurders, die staan er heel
lang voor. Kinderen lopen er met de vingers over. En als ik al die mensen door
mijn werk kan vangen dan is mijn werk bevredigend.”
Luinge: “Ik wil voor mijzelf het beeld compleet maken. Dat kan pas als je het op
papier zet; in feite ben je al tekenend aan het onderzoeken. Maar ik moet het ook
andere mensen kunnen laten zien.”
De heren vermaken zich goed - gebogen over de kaarten komen de verhalen los.
Over de stad en haar ontstaan op een bult als verklaring voor de hartvorm, de
nooit volledig uit te kijken straten van Roermond en de afgesloten straat tussen
de Minderbroedersstraat en de Minderbroederssingel. Toch nog even terzake. We
trekken een kaart van Braun & Hogenberg (Frankfurt am Main, rond 1600) uit
de kast en vragen of deze kaarten voor hen als voorbeeld hebben gediend, want
in feite zitten de tekeningen van Schulz en Luinge ieder aan een andere kant van
deze kaart.
Schulz: “Natuurlijk geniet ik van de harmonische kleuren en de proporties. Alles
is proportioneel gedacht en uitgevoerd, geen technische kaart of plattegrond,
maar ze diende ook als illustratie.”
Luinge: “Nooit hebben deze tekenaars iets vanuit de lucht gezien.”
Schulz: “Het aanzicht is licht gekiept, maar de straten lagen zeker niet zo open en
ze waren ook niet zo breed. Zo’n breedte van de straten heeft men in de Capitoolgidsen ook (Capitool tekent ook in isometrie - TM). Maar die hebben meer
tussenruimte om de straatnamen te kunnen plaatsen. Een functionele oplossing
dus. Dat heb ik ook iets bewuster gedaan. Want ik ben in overleg met het Centrummanagement van Roermond om kleine kaartjes of uitsnedes te gaan maken
als Einkaufsführer.”
Maar bij u staan geen mensen, auto’s of spelende kinderen in de kaart?
Schulz: “Daar heb ik over gedacht, analoog aan de Capitoolgidsen, waar bootjes
op de rivieren varen. Maar de straten zijn verlaten als ‘nach einer Neutronenbombe’. Het leek mij ook heel leuk, bijvoorbeeld de Roersingelrotonde als carrousel met vrachtwagens, maar ik heb besloten, het niet te doen om de duidelijkheid.”
Luinge: “Ik heb dat wél gedaan.” Hij wijst op een klein streepje op de kaart, en
zegt triomfantelijk: “Ze zijn er wel!” Als Adam en Eva in het aards paradijs lopen
er enkele ﬁguren over wat nu het Stationsplein heet.
Schulz: “Het was voor mij een uitdaging om de tekening te maken, maar de
praktische bruikbaarheid van het product moet zich ook bewijzen, bijvoorbeeld
als onderlegger of placemat in een restaurant, een routeaanduiding of iets dergelijks. De kaart van Luinge zie ik dan ook niet als concurrentie, ze is heel mooi
en onze tekeningen vullen elkaar aan. ‘Er hat das aus Hobby gemacht und ich
ﬁnde das von der Qualität sehr toll.’”
Het is even stil. We vragen Schulz hoe het staat met Swalmen als dat in 2007 bij
Roermond komt? “Swalmen ist eine nette Kleinstadt, sicher auch mit eigener Geschichte’ en zal in een nieuwe uitgave zeker niet opgenomen worden. Ik beperk

me tot de binnenstad en die situatie
zal geactualiseerd en aangepast
worden, ook voor gebruiksdoelen.
Bijvoorbeeld de Steenen Trappen, het
kazernevoorterrein en kleine details.”
Waarom heeft u de Natalinitoren
eigenlijk al ingetekend, vragen we heel
benieuwd.
“Oh, het was de stelligheid van Dennis
Janssen die mij overtuigde: ‘Die toren
komt er zeker, zet die maar alvast
erin!’”
Hoe nu verder met de kaarten?
Schulz: “De kaart zal mij geen grote
verdiensten brengen, maar ze brengt
mij met veel mensen in contact en dat
is ‘ein Ball, der von selbst läuft’.”
Luinge: “Voor mij liggen er ook geen
gouden bergen in het verschiet, ik zie
het vooral als iets wat ik wil uitdragen en als ik er een centje aan overhoud is dat meegenomen. En mijn
stille hoop is dat er iemand zegt dat
ik zo’n leuke plaat van Roermond heb
gemaakt. Zou je dat niet eens willen
proberen van kasteel Montfort, Maastricht, Stevensweert.”
Of Swalmen?
“Ja, als er genoeg gegevens voorhanden zijn. Ik wil niet alles fantaseren.
Ik zie het dan ook als het begin van
een hobby voor de toekomst.”
Ten slotte, we praten al de hele middag
over Herman Janssens: Hoe denken
mensen over honderd jaar over ùw
kaart?
Luinge lacht: “Dat vind ik niet zo
interessant. Ik heb al eens gedacht
dat wanneer er over tien jaar meer
bekend is over de stad, ik dan een helikopter huur en een mooie foto maak
boven de kathedraal en dan teken ik
het allemaal nog eens.”
Schulz glimlacht: “Ik was laatst nog in
het stadsarchief en ik heb me daar al
best thuis gevoeld.” ®

‘Signeersessie’
Op 16 december zijn Wim Luinge
en Michael Schulz van 11.00 tot
15.00 uur in de Stadsbibliotheek.
Donateurs van Ruimte kunnen met
de reductiekaart die op pagina 3 is
meegeniet, alléén daar en op die
dag de ‘1700 - kaart’ van Luinge
voor € 15,- aanschaffen; de ‘21deeeuw-kaart’ van Schulz is dan alléén daar voor € 20,- te koop.
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Delen van
‘den dreeisch’
blootgelegd

‘Potjesgoud’
op praalgraf
De restauratie van het praalgraf in de
Munsterkerk waarmee in september werd
begonnen, nadert zijn einde. De bouwkundige restauratie is voltooid en het is de
bedoeling dat het herstellen van de polychromie nog voor de kerst wordt afgerond. Aanvankelijk zou alleen de polychromie op de uit mergelsteen opgetrokken onderbouw worden hersteld, een van
de eisen die verbonden waren aan een
legaat van 850.000 euro, dat de in 2003
overleden Roermondenaar A. Schmitz
naliet aan de Munsterkerk. Tijdens verkennend onderzoek bleek toen echter
dat het monument uit de dertiende eeuw
min of meer op instorten stond. Onder de
polychromie bleek een verborgen scheur
te zitten die was veroorzaakt door roestende en uitzettende ijzeren krammen die
tijdens de vorige restauratie door Cuypers
(1873) waren gebruikt. Inmiddels zijn deze
vervangen door in kunststof gegoten roestvrij stalen krammen, is de mergel gerestaureerd en zijn de verschillende delen
van de onderbouw stevig verankerd. Daaronder ook de hardstenen zuiltjes die
de onderbouw flankeren en die allesbehalve stabiel waren. “We zijn echt
bang geweest dat de zaak letterlijk tot
stof uiteen zou vallen,” zegt architect
Jos Hamers die de bouwkundige restauratie leidde. “Maar nu kan het graf
er weer een paar honderd jaar tegen.”
Ook de beelden van graaf Gerard IV
van Gelre en zijn vrouw Margaretha van
Brabant lagen niet stabiel, iets dat in het
verleden ook al was opgemerkt door verschillende kosters en pastoors. Hamers:
“Toen de beelden van de dekplaat waren
gelicht kwamen we luciferdoosjes en stukjes karton tegen die onder de beelden waren geschoven om ze wat te stabiliseren.”
Het werk aan de polychromie, onder lei-
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ding van Arnold Truyen van de Stichting
Restauratie Atelier Limburg, bracht aan
het licht dat er ná Cuypers hier en daar
met de schilderskwast wat is ‘geklust’ aan
het bladgoud op de tombe. “Waarschijnlijk
ook door pastoors of kosters,” zegt Hamers. “Met de beste bedoelingen allemaal,
maar niet professioneel natuurlijk. Ze
gebruikten gewoon potjesgoud, goudbrons hobbyverf uit een potje in plaats
van bladgoud.” Deze latere toevoegingen
worden in de komende weken allemaal
verwijderd om de polychromie van Cuypers
zoveel mogelijk te herstellen. Daarnaast
worden alle afbladderende verﬂagen vastgeplakt, een pietepeuterige monsterklus.
Krijgen we straks een graftombe die er
als nieuw uitziet? Truyen: “Juist niet. We
restaureren alleen wat er al is. Alleen
de delen waar de mergelsteen is gerestaureerd en die nu helemaal ‘kaal’ zijn,
worden opnieuw geschilderd. We hadden
er voor kunnen kiezen om daar strepen te
schilderen om goed te laten zien waar de
steen precies is gerestaureerd, maar we
besloten om de polychromie opnieuw op
te brengen in de kleuren van Cuypers.”
Het wás al niet de bedoeling om tijdens de
restauratie van het praalgraaf de grafkelder
van graaf Gerard en zijn vrouw te openen.
Maar zelfs degenen die hoopten dat ze na
de recente lichting van de beeldengroep
op zijn minst een blik op de ingang van de
kelder konden werpen, werden teleurgesteld. Nadat beelden en dekplaten van de
onderbouw waren gelicht, bleek dat het
binnenste van de mergelstenen onderbouw
door Cuypers geheel is volgestort met
maaskeien die met kalkspecie aan elkaar
zijn ‘geplakt.’ Overigens zijn van het restauratieproces ﬁlmbeelden gemaakt, die volgend jaar door L1 worden uitgezonden. CR

Bij het archeologisch onderzoek langs de
Voogdijstraat en de Betlehemstraat, in de
tuin van het voormalige kartuizerklooster,
zijn funderingen en keldermuren van
een grote woning uit de veertiende eeuw
blootgelegd. De diepte van de funderingen,
dikte van de muren en de omvang van de
aangetroffen beerputten wijzen erop dat
hier een behoorlijk groot gebouw stond.
Het gebied waar de opgravingen plaatsvinden was in de veertiende eeuw deel
van de buurt De Dries (den dreeisch),
eigenlijk een aanduiding voor een schapenwei. Vóór de stichting van de kartuis (1376) stond hier de schapenboerderij van Heinrich Sprenenguet, lid
van een invloedrijke familie die actief
was in de wolhandel. Mogelijk is het
nu opgegraven huis een deel van deze
hoeve. Archeoloog en opgravingsleider
Jan Wattenberghe houdt een flinke
slag om de arm. “Pas als de restanten
in de beerputten en afvalkuilen zijn
onderzocht, kunnen we voorzichtig
conclusies trekken over de functie van
dit gebouw.” Als we bijvoorbeeld veel
slachtafval van schapen in de beerputten
vinden, zou in die richting gedacht kunnen
worden. Wattenberghe: “Dit is een uniek
stadsgebied. In stadscentra is meestal veel
gebouwd en door die bouwactiviteit wordt
vaak de onderliggende structuur vernield.
Dat is hier niet gebeurd, omdat dit stuk
grond onderdeel werd van de kloostertuin en er ook daarna niet veel meer is
gebouwd. De oudere lagen zijn daardoor goed bewaard gebleven.” Zo is ook de
‘plattegrond’ van drie kleinere huizen gevonden, evenals resten van de cellen waarin
de kartuizers woonden. Na de sluiting van
het klooster in de 18e eeuw werden deze
cellen grondig gesloopt. Wattenberghe. “In de puinkuilen die we vonden
lagen nog maar heel weinig complete bakstenen. Waarschijnlijk zijn
de stenen waarmee de cellen waren
gebouwd ergens anders hergebruikt.”
Wat wel is gevonden, zijn stukjes gebrandschilderd glas, leien die werden
gebruikt als dakbedekking, stucresten en een tableautje met de afbeelding van de heilige Veronica. Allemaal zaken die meehelpen een beeld te
krijgen van de behuizing van de sober
levende kartuizers. CR

Boekbespreking

De kwestie Maasniel leeft voort
en Maasniel ook!
Tekst Marianne Wulms-Hovens
Annexatie, letterlijk ‘aansluiting’, komt vaak tot stand onder politieke
druk. Gemeentes worden groter door de toevoeging van kleinere plattelandsgemeentes. In zijn pas verschenen boek De kwestie Maasniel
beschrijft Theo Beckers de samenvoeging van Maasniel en Roermond.
Is Maasniel zichzelf gebleven? Beckers concludeert dat de annexatie de
lokale identiteit eerder versterkt heeft dan verzwakt.
Bleef Neel echt Neel?
In 1959 werd Maasniel bij Roermond gevoegd. Hoe verliep
die annexatie precies? Wie heeft er de hand in gehad? Op
deze en andere vragen geeft het boek een deskundig antwoord, alsook van de strijd die Maasniel met Roermond
voerde. Een groot aantal foto’s van het vroegere ‘Neel’
ondersteunen de tekst, samen met ‘courantartikelen’ en
verhelderende kaarten.
‘Neel blief Neel’ was eens de leuze van de plaatselijke carnavalsvereniging die tot strijdkreet werd tegen de annexatie,
nu is het een herkenningsteken van burgers onderling. Binnen deze gemeenschap ging de eigen identiteit niet verloren.
Bij een stad horen rangen en standen. Dat vraagt ook om
standhouden, volharding in tradities. De kwestie Maasniel
bevat een schematische ‘Kleine politieke geschiedenis’. Deze
begint in 943 als de naam Nieol voor het eerst voorkomt
in een document van Balderik, bisschop van Utrecht, en
eindigt op 1 augustus 1959, de dag waarop de annexatie
concreet werd.
Theo Beckers over Maasniels identiteit: “De annexatie is
een van de instrumenten geweest om de modernisering
van Limburg mogelijk te maken. Maar daardoor zijn de
verschillen tussen Roermond en het omliggende platteland kleiner geworden. Al in de jaren zestig is sprake van
‘mentale verstedelijking’.” Toch concludeert hij in zijn boek
dat de annexatie de lokale identiteit eerder versterkt heeft
dan verzwakt.
Een les voor de ‘politiek’?
Op 1 januari 2007 zal opnieuw een ‘annexatie’ plaatsvinden: de samenvoeging van Swalmen en Roermond. Kan
Swalmen iets leren van Maasniel? Bij de presentatie van
zijn boek beloofde Theo Beckers ‘lessen voor de politiek’
te zullen geven. Die belofte werd niet ingelost. Impliciet
kan men echter een wat cynische conclusie trekken uit zijn
boek: Hoe de bevolking zich ook verzet, de ‘politiek’ trekt
uiteindelijk aan het langste eind, zeker als hij gesteund
wordt door ‘Den Haag’.
Het boek is allereerst bedoeld om een stuk plaatselijke
geschiedenis vast te leggen. Maar het bevat ook nuttige
aandachtspunten voor annexaties in het algemeen en
vooral voor Roermond en Swalmen, die nu samen ‘verder’
moeten:
• Annexatie dient een kwestie te zijn van vooruitstrevend
ruimtelijk beleid met behoud van traditionele waarden.
Dat vraagt om inzicht en wijsheid van bestuurders.

• Nieuwe gemeentegrenzen en samenvoeging vragen om
daadkracht. Deze politieke kwestie zou de burgers voor
100% moeten aangaan.
• Welke verrijking valt te verwachten na annexatie in
economisch, sociaal en cultureel opzicht?
• Welke samenwerkingsverbanden zijn het meest doelmatig?
• Hoe oplossingsgericht handelt men bij lokale problematiek?
• Zal de economie opbloeien door annexatie of leidt annexatie tot achterstallig onderhoud?
Lezenswaardig boek, voor leken en deskundigen
De auteur, prof.dr. Theo Beckers, werd in 1941 geboren in
Maasniel. Hij schreef het boek als emeritus-hoogleraar aan
de Universiteit van Tilburg, na twee jaar historisch en sociologisch onderzoek. Zijn drijfveer was: betekenis geven aan
de herinnering aan Maasniel. Dit lokale tijdsdocument is een
lezenswaardig boek dat recht doet aan alle aspecten rond een
annexatie. Het is geschreven vanuit persoonlijke betrokkenheid en grote interesse in de Maasnielse problematiek. Het
maakt bestuurlijke processen inzichtelijk voor alle betrokkenen, bestuurders zowel als belangstellende burgers.
Opgaan in een groter geheel, het verleggen van grenzen, zoals in
De kwestie Maasniel beschreven, vraagt om complete betrokkenheid, van burgers en overheid. Het boek van Beckers kan in
dit opzicht als baanbrekend worden beschouwd. En wat Swalmen betreft: dat nieuwe deel van Roermond zal zijn eigenheid
behouden, omdat ook de Swalmenaren achter alles zullen blijven staan dat hun eigen leefomgeving zo lang bepaald heeft. ®
T. Beckers, De kwestie Maasniel - Strijd om eigen identiteit. Uitgave van Stichting
Matrijs, Utrecht 2006, 240 blz., ISBN 90-534-308-3 € 34.95, tot 2007: € 29,95.
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Juwelen
Lam Gods in cv-kelder
Tekst Marianne Wulms-Hovens en Leonard Fortuin
Tot voor kort sierde een kunstwerk van Thom Franssen
de gevel van de Sacramentskapel in de Paredisstraat.
Dit glas-in-beton-raam, voorstellende de Aanbidding
van het Lam Gods, is op 23 oktober jl. gedemonteerd
en afgevoerd. Stichting Ruimte liet dit niet ongemerkt
voorbijgaan en vergezelde de panelen op hun (voorlopig) laatste tocht. Die panelen, elk ongeveer een halve
m2 groot, zijn opgeslagen in de oude cv-kelder van de
kathedraal. Ze blijven daar staan, onder plastic, tot
een nieuwe bestemming is gevonden. De directeur van
Atelier Flos uit Steyl, de uitvoerder van het sloopwerk,
had een goede vraag toen hij het informatiecentrum bij
de kathedraal zag: “Waarom zijn die panelen niet hier
geplaatst?” Ruimte is het van harte met hem eens: het
informatiecentrum dat in de volksmond al ‘directiekeet’
genoemd wordt en met roestwater de omgeving aantast,
zou er een heel andere aanblik van gekregen hebben,
een uiterlijk met allure.
De oprichting van de Sacramentskapel was destijds zinvol en vertroostend, vele Roermondenaren kwamen er
bidden, velen bewaren dierbare herinneringen aan deze
ruimte. Nu zullen er appartementen verschijnen op de
plaats waar recentelijk krakers verbleven. ‘Niets is meer
heilig’, geldt ook hier, waar afvalligheid zichtbaar werd
in misbruik en verval.
De laatste jaren is veel kerkelijke kunst uit Roermond
verdwenen, sommige kunstwerken kregen elders een
plaats. Ruimtelijk heeft verantwoordelijke instanties
gevraagd wat er gebeurd is met bepaalde wandversieringen en andere kunstuitingen. In een volgende uitgave
hopen wij hier verslag van uit te brengen.
Foto boven: Panelen in cv-kelder van de kathedraal.
Foto onder: ‘Directiekeet’ (informatiecentrum) bij de
kathedraal.

Per 1 januari 2007 worden de gemeenten Swalmen en Roermond samengevoegd. Landschappelijk, archeologisch en op monumentaal gebied wordt
Roermond verrijkt met drie fantastische dorpen: Swalmen, Boukoul en Asselt. De Stichting Ruimte is zo enthousiast dat zij in 2007 een
brochure wil uitgeven over de 45, veelal harmonisch met het cultuurlandschap verweven monumenten van Swalmen. Een kort voorproefje.
Tekst Jacq Arets
Geograﬁsche spreiding van monumenten
De ruimtelijke verdeling van de in Swalmen voorkomende
monumenten valt in drie delen te maken, vanwege
- Lineaire structuur: de monumenten liggen ‘op een rij’, (de
terrasrand van Asselt) of in een straat (Middelhoven);
- Clustering: een aantal monumenten is gegroepeerd (de historische boerderijen Genaenhof, Genoenhof en kasteelruïne
Ouborg; de monumenten aan de Markt);
- Solitaire ligging: de monumenten liggen apart (de Baxhof,
Kasteel Hillenraad en Huis Zuidewijk Spick).
We lichten de driedeling nader toe.

Swalmer
monumenten

Terrasrand Asselt en Middelhoven
Asselt (binnenkort Beschermd Dorpsgezicht, slechts 300 inwoners) is zeer fraai gelegen op het laagterras van de Maas. In
de eerste helft van de Middeleeuwen was Ascloa een Frankisch
kroondomein. De Noormannen hebben waarschijnlijk in de
nabijheid van Asselt gebivakkeerd. Op dit terras ligt een groot
aantal boerderijen, waarvan de meeste behoren tot het hoftype,
een variant van de gesloten hoeve. Twee boerderijen, Asselterhof
(het voormalige bak- en koetshuis is tegenwoordig het beroemde
museum van het gehucht Asselt) en Sieperhof, herkenbaar
aan de witte zandlopers op een blauwe ondergrond, behoren
tot kasteel Hillenraad. Maar ook de panden Brouwershuis en
Koondertenhof mogen er zijn.
Vreemd genoeg ligt de Dionysiuskerk (‘Rozenkerkje’) van Asselt
weliswaar op een terp (resten Romeinse bewoning), maar in het
winterbed van de Maas. De toren is dan ook in de zestiende eeuw
door riviererosie ingestort en aan de ongebruikelijke oostzijde
in baksteen herbouwd. Het oudste gedeelte van de kerk, het
vierkante schip, vroeg-romaans (elfde eeuw), is opgetrokken
uit maaskeien. Architect P. Cuypers heeft de kerk in 1916/1917
sterk uitgebreid. De kerk bevat veel antieke kunstschatten en
werk van Limburgse kunstenaars.
In het buurtschap Middelhoven ligt een aantal karakteristieke
boerenhuizen, de meeste voorzien van mooi geschilderde luiken,
die door hun onderlinge situering zeer beeldbepalend zijn voor
de omgeving. Op het kruispunt ligt een achttiende eeuws Heiligenhuisje. Iets verderop bevindt zich bij boerderij Wylerhof
het fraai gerestaureerde bakhoes, waar op bepaalde zondagen
in de zomer vlaaien worden gebakken en grote punten vlaai gegeten kunnen worden. In de directe omgeving heeft men resten
Foto boven: ‘Witte zandlopers op een blauwe ondergrond’.
Foto midden: raam van Joep Nicolas in het ‘Rozenkerkje’.
Foto onder: Kasteel Hillenraad. Foto rechts: Oude Hof.
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in een dorp
gevonden van drie Romeinse steen- en pannenovens. (Overigens
bevindt zich tegen de Duitse grens op het hoogterras een vrijwel
ongeschonden Romeinse weg, de Prinsendijk.)
Ouborg en omgeving; omgeving Markt
Vlak langs de Swalm die, dwars op de parallel gelegen terrassen, zich een weg zoekt naar de Maas, ligt Ouborg, een restant
van een, voor Nederland unieke, achthoekige woontoren (donjon).
Op grond van het formaat van de
gebruikte bakstenen en het gevonden
aardewerk moet de burcht vlak na
1300 gebouwd zijn. In de zestiende
eeuw was de Ouborg al een ruïne.
Genaenhof is de historische benaming van een hoeve die van oorsprong gebouwd is in de veertiende
eeuw en gesticht door het Kartuizerklooster van Roermond. Iets verderop
ligt de gesloten hoeve Genoenhof, ook
behorend tot Kasteel Hillenraad; deze
stamt uit dezelfde tijd. Dit gebouw
is door brand meerdere keren in de
as gelegd. De laatste herbouw heeft
plaatsgevonden in 1903.
Het raadhuis aan de Markt, gebouwd
in 1902 door architect Franssen in
neo-renaissance stijl, werd in 1938
door architect Bongaerts in dezelfde
stijl uitgebreid. Met de neogotische
St. Lambertuskerk uit 1896, gebouwd
door dezelfde architect, en de pastorie
(met tolhuisje), uitgevoerd in de negentiende eeuwse traditionalistische
stijl naar een ontwerp van Cuypers,
vormt het een samenhangend geheel.

Baxhof, Huis Zuidewijk Spick, Kasteel Hillenraad
Op de grens van Beesel ligt, aan het eind van een eigen weg
die beplant is met dikke eiken en beuken, een grote hoeve met
enkele bijgebouwen, rondom een met maaskeien geplaveide
binnenplaats: Baxhof. Het oudste gedeelte wordt gevormd door
een haakvormig herenhuis met trapgevels en een merkwaardig
torentje. Er zijn nog resten van een omgrachting.
Huis Zuidewijk Spick is een door een gracht omgeven kasteelboerderij bestaande uit een ingangsvleugel met een hoge
poortpartij, een hoog herenhuis (met kapel) en enkele woon- en
dienstgebouwen. Van oorsprong is het gebouw een korenschuur,
waarin de oogst tegen eventuele strooptochten beveiligd was.
Aan de rand van een uitgestrekt bos, bereikbaar door kaarsrechte lanen, ligt idyllisch het kasteel Hillenraad. De vrij bescheiden middenbouw is het oorspronkelijke kasteel en dateert
uit de veertiende eeuw. Verbouwingen en uitbreidingen hebben
plaatsgevonden in de zeventiende en achttiende eeuw. In 1909
werd het kasteel eigendom, door vererving, van graaf Herman
Josef Wolff Metternich, die het kasteel grondig restaureerde
en verfraaide. De toegangslaan naar Hillenraad leidt over een
brug naar de voorburcht, gebouwd rond een ruim voorplein en
bestaat uit drie vleugels; in één vleugel bevindt zich een slotkapel.
Het hoofdgebouw is een massief rechthoekig bouwwerk met op
elke hoek een torenvormig hoekpaviljoen met een ingesnoerde
torenspits. Het kasteel beschikt over een fraai aangelegd park
met oranjerie. Naast het kasteel bevindt zich de Tiendschuur,
van oorsprong een opslagruimte voor de oogstgewassen van de
boeren die plichtmatig een tiende deel van de opbrengst moesten
afstaan aan de landeigenaar.
Er is nog meer moois in Swalmen, zoals café de Zwaan, het Meulehoes, Graeterhof, de Moutfabriek, Sagershof, Beeckerhof, het
pand van slagerij Thomassen en ’t Heijer kepelke. Op het hoogterras bevinden zich de oudste antropogene landschapselementen: de
grafheuvels. Men heeft hier vele bekers opgegraven en artefacten
zoals bijlen en schrapers gevonden, te zien in het museum van
Asselt. Al dit moois is op een plezierige manier te bekijken, bijvoorbeeld middels een ﬁetsroute. Op die manier heeft de stichting
Ruimte onlangs kennis gemaakt met de juwelen van het dorp. En
is er enthousiast over. ®
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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 Leonard Fortuin

op de ® ol

Rura en het Heksenhuuske
Sinds 1 juli 2005 worden bezwaarschriften tegen vergunningen die
betrekking hebben op een rijksmonument niet meer afgehandeld
door de gemeente zelf, maar door
de bestuursrechter. Op 25 oktober
2006 heeft de bestuursrechter zich
gebogen over ons bezwaar tegen
de historiserende wijze waarop de
Stichting Rura op het Heksenhuuske een wachthuisje wil bouwen.
Dit wachthuisje zou commercieel
geëxploiteerd kunnen worden als
vergaderruimte of atelier. Rura’s
primaire doel is echter het ‘huuske’
tegen verder verval te beschermen.
Ruimte heeft bezwaar gemaakt omdat hier sprake is van geschiedvervalsing: op een achttiende-eeuwse
onderbouw (het ‘Heksenhuuske’)
past geen zeventiende-eeuws
wachthuisje. Bovendien is het allerminst zeker dat hier ooit een
wachthuisje heeft gestaan. Niet alleen Ruimte heeft bezwaar, ook
de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten
is tegen, evenals vestingdeskundige
Gerard van de Garde. Ruimte heeft
geen bezwaar tegen een moderne
opbouw waarbij duidelijk is waar
het monument ophoudt en de
nieuwbouw begint.
Carmelitessenklooster
Op 1 september 2006 werden we
getipt dat er werkzaamheden
plaatsvonden in, aan en in de omgeving van het Carmelitessenklooster aan de Venloseweg. Ons waren
géén sloop, bouw en/of monumentvergunningen bekend. Nadat we de
gemeente hierop hadden gewezen,
werd de ‘bouw’ stilgelegd aangezien
er geen enkele vergunning was afgegeven, zelfs geen kapvergunning
voor de bomen op het buitenterrein! Lambriex Beheer BV wil het
klooster verbouwen en er stadsappartementen in maken. Dat Lambriex het niet al te nauw neemt met
de vergunningen, mag ook blijken
uit het feit dat in het recente verleden meer werkzaamheden van
dit bedrijf zijn stilgelegd, namelijk
in de Swalmerstraat, de Willem
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II-singel, de Schuitenberg en bij de
doorgang van de Schuitenberg naar
de Zwartbroekstraat. Op dit soort
‘projectontwikkelaars’ zit Roermond
echt niet te wachten!
Bezwaar tegen Retailpark
De Stichting Milieufederatie Limburg, de Milieugroep Roermond, de
Milieu- en Heemkundevereniging
Swalmen en de Stichting Ruimte
hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen het vrijstellingsbesluit
en de bouwvergunning voor het
Retailpark in de omgeving van de
Schaarbroekerweg. Er dreigt door
deze bouwplannen een uniek natuurgebied verloren te gaan dat in eerste
instantie was bedoeld als compensatiegebied voor natuurgebied dat
opgeofferd wordt voor de aanleg van
de A73 en de uitbouw van de N280.
De ruimtelijke onderbouwing die het
college hanteert om op grond van

artikel 19 af te wijken van de huidige
bestemming is in onze ogen volstrekt
onvoldoende. Dat is van groot belang
omdat er sprake is van een zeer
reële bedreiging van de historische
binnenstad. Verder kan het aantal
verkeersbewegingen waarvan wordt
uitgegaan onmogelijk kloppen en is
de verslechtering van de luchtkwaliteit veel groter dan men ons voorrekent. Om te voorkomen dat er toch
al met de bouw wordt begonnen,
heeft de Stichting Milieufederatie
Limburg een voorlopige voorziening
aangevraagd.
Bezwaar tegen Kazernevoorterrein
Eind november vond de zitting
plaats van de Raad van State waarin
ons bezwaar tegen de plannen voor
het Kazernevoorterrein aan de orde
kwam. Een uitspraak kunnen we nog
niet meedelen want die mag pas verwacht worden na de jaarwisseling. ®

Brandweer en monumentenzorg
Wat de gemeente Roermond verstaat onder ‘monumentenzorg’ werd
onlangs fraai gedemonstreerd. Het pand Minderbroederssingel 32, links
naast de brandweerkazerne, is een gemeentelijk monument. Maar grote
vellen papier op deuren en ramen melden dat dit huis in gebruik is als
Brandweer Oefenpand. Ruimte heeft daar herhaaldelijk tegen geprotesteerd, maar vergeefs.

