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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.
HIJS DE SLOOPBAL!
Normaal gesproken hoef je een dergelijke oproep niet aan de gemeente Roermond te richten. Het meeste cultureel erfgoed dat in de loop der eeuwen
verdween uit mijn stad - en daar heb ik toch een andere opvatting over dan
Jos van Rey; het is mijn stad, maar de stad is niet van mij - daar heeft de gemeente de hand in gehad. Ik moet natuurlijk wel een uitzondering maken voor
de twee stadsbranden die mijn geliefde vaderstad hebben geteisterd. Hoewel
Roermond in de tweede wereldoorlog �link onder handen is genomen door de
geallieerden. De voorouders van de huidige kooptoeristen hebben ook nog een
handje geholpen. Sterker nog, ze waren de veroorzaker van een grootschalige
‘verbouwing’. Nu worden ze binnengehaald als helden. Het zou mij niet verbazen als de ringtone van Jos’ mobiele telefoon het befaamde lied van Freddy
Quinn ‘Junge komm balt wieder’ ten gehore brengt.
Ik ken de verbale kwaliteiten van genoemde wethouder. Die zijn gekenmerkt
door een hoog testosterongehalte. Wee je gebeente als je het niet met hem eens
bent. In zijn liberale, uiterst intelligente, hersenpan is voor andersdenkenden
even veel plaats ingeruimd als voor een camper in een overvolle parkeergarage.
Terwijl de wethouder van cultuur bezig is met een soort baringsweeën voor
wat de winnende Limburgse vastelaovesschlager moet opleveren, wordt achter
zijn rug het culturele erfgoed ‘vernaggeld.’ Ik vind dat een nog wonderlijker
resultaat van de coalitieonderhandelingen een paar jaar geleden dan de vondst
van een Mariabeeld in een put aan de Kapel in ’t Zand.
Op de speelplaats van de Steenen Trappen c.q. Huize Clara Fey, is nu een soort
Berliner Hinterho�idylle ontstaan. Dat moet het ultieme Stasigevoel opleveren.
ErichMielke, een van de hoofd�iguren van die suspecte club, zou er van genoten
hebben.
‘Vluchten kan niet meer; de kaas is al van het brood voordat de boter is gesmeerd.
Voortdurend bespiedt verlies het schaamrood altijd van het avondrood.’
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we over twintig jaar weer een echte krententuin in de binnenstad herbergen. En krijgt het oer-Remunjse leed: Veer zeen
van de krentetuin, net zo good es geer actuele inhoud. Of hijs de sloopbal!
Ik kan er niks aan doen, maar als ik De Stadhouder bekijk, moet ik denken aan
het woonwagenkamp Vinkenslag in een verticale uitvoering. Cees Dam zou wat
mij betreft beter niet meer op de buis programma’s presenteren over architectuur. Ook dit lijkt me een schitterend project voor de sloopbal. Binnen zal het
best mooi wonen zijn, dat kan tenslotte in de Arlo�lat ook. Maar architectonisch
gezien blijft het een onding.
Mijn gast aan tafel: Marcel Goorhuis, zoon van een van de oprichters van het
Pieterpad. Van hem is de uitspraak: ““Als je in de omgeving van Roermond loopt
kun je beter een rund zijn dan een wandelaar.’’ Om aan te tonen dat Limburg
wel degelijk gastvrij kan zijn, komt er een heerlijke dis op tafel. Puree, met
geglazuurde schorseneren, balkenbrij met Limburgse appelstroop en pruimen,
warm gemaakt in Hertog Jan Grand Prestige. Dit goddelijke Limburgse bier is
ook onze reisgezel tijdens onze culinaire reis.
Blijf gezond en laat u geen knollen voor citroenen verkopen.
Uw onbaatzuchtige dienaar PdC.

TIS WEER
VOORBIJ

OPROEP

FRANS NICOLAS
Een van onze lezers, Ferdinand Sagel, heeft de redactie per e-mail benaderd over gebrandschilderde glas
in lood panelen van Frans Nicolas.
De redactie wil hierover graag (telefonisch) overleg plegen met hem,
maar kent alleen het e-mailadres en
krijgt langs die weg geen respons
(meer). Wil de heer Sagel contact
met ons opnemen via telefoonnummer (0475) 316 732?

Ooit vast gezeten? Niet in het verkeer maar erger?
Dan weet u wellicht waar onze fotograaf dit plaatje
schoot? Daar geldt nu geen rookverbod meer...

INHOUD

1 Een oud en een nieuw ‘lokmiddel’
in harmonisch samenzijn?
2 Column Peter de Cock; colofon
3 Voorwoord, Berichten
4 ‘Ook mooi van binnen’
Het Huis met de Steenen Trappen
6 Boekbesprekingen
7 Open Monumentendag
8 Museum Asselt
9 Neerstraat 27
10 Perikelen rond praalgraf
122 Tl-buizen en verbouwen in stijl
14 Zin en onzin van reclamemasten
15 Ruimte op de Sjoemelmert
16 Op de ®ol ‘Lopende zaken’

die mooie zomer...

MOOI HEBBEDING
Heel wat donateurs kochten het boek
dat we hebben uitgegeven ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan.
Maar we zijn nog niet uit-verkocht.
Donateurs (en anderen) die nog geen
exemplaar hebben aangeschaft, nodigen wij van harte uit alsnog dit boek
te kopen.
Bijvoorbeeld bij:
- Plantage Boekhandel Books en
More in de Neerstraat
- Boekhandel Boom in de Neerstraat
- SBK kantoor in de Hoogstraat in
Swalmen.
Via het secretariaat (zie colofon op
pagina 2) kunt u het ook bestellen.
Voor slechts € 8,- is het van u of koopt
u het voor iemand anders.

TRUUK NAO NEEL

Op zondag 20 september kunt u een
historische dorpswandeling door
Maasniel maken en de tentoonstelling Truuk nao Neel bezoeken. Aanleiding is de annexatie van Maasniel
door Roermond 50 jaar geleden.
Voor aanmelding: www.maasniel.nl
V
Op 27 september, 4 en 11 oktober is
dezelfde tentoonstelling ook zonder
extra’s te bezoeken bij meubelzaak
Bongaerts op de Gebroeklaan te Maasniel.
Tijdens de maanden september, oktober en november zijn op 10 historische plekken in Maasniel bijzondere
foto’s in de open lucht te zien onder
de noemer ‘Vensters op Maasniel’.
Truuk nao Neel gaat daarmee niet
alleen over de annexatie.

Niet helemaal nog en of�icieel helemaal nog niet. Maar over een maandje of wat is het alweer wintertijd.
Niets aan te doen, volgend jaar weer
een kans op een zomer vol festivals,
markten, wielerwedstrijden, wandeltochten en andere manifestaties.
Weer aan de slag. Op school of op
het werk. Betaald of vrijwillig. Het
seizoen van werken, vergaderen en
feestdagen breekt weer aan.
Huis opgeknapt en op vakantie
geweest? Dan kunnen nu de verf- en
kampeerspullen en de tuinmeubels
worden opgeborgen. Haal de laatste
worstjes uit de diepvries en gooi ze
op de barbecue. Kan die daarna ook
schoongemaakt worden.
Maar stilzitten doet u niet... u gaat
naar de Open Monumentendag of
de Cultuurnacht, een goeie �ilm of
naar het theater. Ook daar is weer
tijd voor. Hebt u al eens overwogen
om iets te schrijven? Over monumenten, architectuur, stedenbouw
of landschap hebben heel wat
mensen iets te vertellen. Vooral als
het dan ook nog over Roermond en
omstreken gaat, zijn wij bijzonder
geïnteresseerd. Bijdragen van lezers
zijn van harte welkom, ook buiten
de komkommertijd. Nog meer tijd?
Overweeg dàn eens ‘medewerker’
te worden van onze stichting of van
Ruimtelijk. Kunnen we wellicht nog
eens zo’n ouderwets winterboek
uitgeven?
De redactie
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Het Huis met de
Ook van Steenen
binnen mooi Trappen

TEKST LEONARD FORTUIN
FOTO’S ARNO RUTTEN �RSM

WEHRENS, MENNEN & DE VRIES�

Het ‘Huis met de Steenen Trappen’ is na restauratie een sieraad voor de Neerstraat. Maar ook
het interieur mag gezien worden. Een pand waar
kraakwachten verdere verloedering moesten tegenhouden is veranderd in een modern kantoor
waar met plezier gewerkt wordt. Met respect
voor het verleden: structuur en karakteristieke
onderdelen zijn zoveel mogelijk gehandhaafd.

HET HUIS DOOR DE EEUWEN HEEN
Waar nu het Huis met de Steenen Trappen staat, stond ooit een pand genaamd
‘In den Valck’. Dat werd verwoest door
de grote stadsbrand van 1665. Alleen
de laat-middeleeuwse kelder bleef over.
Daarop werd in 1666 het Huis met de
Steenen Trappen gebouwd, volgens de
nieuwste bouwvoorschriften. Die hielden onder meer in dat de nieuwgebouwde huizen aan straatzijde en achterom
moesten ‘afdaken’. Daardoor verdwenen
de typisch middeleeuwse puntgevels
na 1665 vrijwel allemaal uit het Roermondse stadsbeeld.
Het gebouw, een dubbel woonhuis met
een souterrain en een brede dakopbouw, valt op door zijn grootte en
zijn classicistische architectuur. Het
noordelijkste gedeelte is een voorbeeld
van de zogenoemde Maaslandse renaissance-stijl.
De eerste bewoner was Peter van Boshuijsen, rentmeester van het ambt Montfort. Zie het jaartal 1666 en monogram
PvB in de cartouche bovenin de gevel.
Vanaf 1725 woonde er Frederik Jacob,
baron van Heereman van Zuijdtwijck,
a�komstig uit Utrecht. Enkele andere
vooraanstaande bewoners waren Jan
Hendrik van Stralen (controleur directe
belastingen en lid van de gemeenteraad),
H.A. Snouck Hurgronje (of�icier der cavalerie), Rosa Magnée (vennoot van de
fa. Burghoff Magnée & co., papierfabrikant) en Frederik baron van der Capellen
(ritmeester 5e regiment dragonders).
Van 1875 tot 1994 was het pand eigendom van de Duitse orde ‘Zusters van het
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Arme Kind Jezus’, een van de ordes die zich tijdens de zogenaamde Kulturkampf
in Roermond vestigden. (Otto von Bismarck, de ‘ijzeren kanselier’ van het pas
gestichte en protestantse Duitse keizerrijk, vreesde de rooms-katholieken en
maakte hen het leven moeilijk.) Ingrijpende veranderingen voltrokken zich toen
aan het pand, zoals de bouw van de kapel naast het huis. Aanvankelijk waren hier
een pensionaat en een opleiding tot onderwijzeres voor Duitse meisjes gevestigd.
Later woonden er ook wees- en voogdijkinderen. In die tijd had het pand soms
ook een illustere bewoner: mgr. J. Damen (1909-1989). Hij kreeg op 31 december
1984 het ereburgerschap van de stad Roermond, aan de vooravond van zijn 75e
verjaardag. Hij werkte van 1946 tot 1978 in Rome als rector van het Nederlands
college en als honorair gezantschapsraad voor de kerkelijke aangelegenheden.
Tijdens vakanties verbleef hij in Het Huis met de Steenen Trappen. Ook woonde
hij hier een aantal jaren van zijn emeritaat.
Na het vertrek van de weeskinderen kwam het gebouw leeg te staan. De grandeur
van het huis ging geleidelijk verloren. Even leek er redding: Ronald Jan Heijn vestigde
er begin jaren negentig van de vorige eeuw een afdeling van zijn spirituele centrum
Oibibio. Maar dat hield slechts korte tijd stand. Om het sluipend verval te stoppen,
liet de nieuwe eigenaar er daarom ‘kraakwachten’ wonen. Projectontwikkelaars
probeerden het huis te redden en maakten plannen voor appartementen en
kantoren. In 2008 werd Muermans eigenaar; deze projectontwikkelaar restaureerde
het huis en richtte het in als kantoorgebouw, in nauwe samenwerking met RSM
Wehrens, Mennen & de Vries.
Het gebouw is in Nederland een van de gaafst bewaarde stadswoonhuizen in
classicistische stijl en daarom een rijksmonument.
HET HUIS VOOR� EN NA DE RESTAURATIE
Een interieurbeschrijving uit 1780 vermeldt een grote verscheidenheid aan ruimtes
en functies: kamer en eetkamer, comptoir/kantoor, provisiekamer, kamer oudste
freule, zaal, groene kamer, meidenkamer, kamer huiskapelaan, camenierskamer,
kamer heer des huizes, kapelkamer, gele kamer, bibliotheek, en vleeskamer. Als
bijgebouwen waren er stallen en een koetshuis met entree aan de Paredisstraat.
Na de restauratie van de buitenkant, kwam in 2008 het interieur aan de beurt. Een
belangrijk uitgangspunt was de wens om de oorspronkelijke opzet als woonhuis
weer zichtbaar te maken. Dat is goed gelukt door originele onderdelen te restaureren
en zichtbaar op te nemen in het interieur. Dat geldt voor balklagen op de eerste en
tweede verdieping, voor de kapconstructie, het souterrain en het trappenhuis, de
tegelvloeren, voor (een deel van) het stucwerk, de gietijzeren kolommen en het
hang-en-sluitwerk. Zo toont het Huis met de Steenen Trappen nu, hoewel het een
kantoorpand is, weer zijn oorspronkelijke karakter.
Lang heeft het Huis met de Steenen Trappen de Neerstraat ontsierd. Menig voorbijganger maakte zich zorgen over dit historische gebouw, een deel van Roermonds cultureel erfgoed. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van een projectontwikkelaar en een huurder die zijn klanten stijlvol wenst te ontvangen, is het tij
gekeerd. Met zijn fraaie exterieur en interieur kan het Huis weer eeuwen mee!
Met dank aan mr. Chris Ketelaars en mevrouw Hanneke Haan (RSM WMVries) voor foto’s en tekst.
De foto’s tonen van een aantal plekken hoe het er binnen voor de verbouwing uitzag en hoe het geworden is.
Op zaterdag 12 september (OM) zijn er rondleidingen om 10.00, 11.00, 13.00 en 14.00 uur (max. 15 personen).

DE HUIDIGE GEBRUIKERS
RSM WMV (accountants en belastingadviseurs met vijf vestigingen in ZuidNederland en ruim 140 medewerkers)
werkt voor (internationaal georiënteerde)
familiebedrijven en grote ondernemingen.
Daarbij is RSM WMV ook ambitieus wat
zijn huisvesting betreft: die moet stijlvol
zijn en met een menselijke maat. Vandaar
dat RSM WMV kiest voor karaktervolle
panden met een eigen signatuur, waar
bezoekers zich een welkome gast voelen.
Voor de vestiging in Roermond past het
Huis met de Steenen Trappen uitstekend
bij deze ambitie.
Toegang tot
de kapel
Links in de hal deuren met indrukwekkende panelen.
Hierachter ligt de
kapel, thans een
vergaderzaal. Wie
de code kent, kan
de deuren openen.

De hal
Hier krijgt de bezoeker
zijn eerste indrukken van
de vernieuwing. De fraai
betegelde vloer is gehandhaafd, evenals de buitendeur en de trap. Beide
monumentale onderdelen
zijn in duurzaam hout
uitgevoerd.
Het kantoor
De grote ruimte rechts
van de hal werd een riant
kantoor, voorzien van alle middelen en apparatuur voor een moderne
organisatie. Pilaren die het
plafond steunen, zijn gehandhaafd. Op de verdiepingen bevinden zich kantoorruimtes van vergelijkbare allure. Eén is nu de
‘groene kamer’, een ander
de ‘gele’.
De kapel
Ooit de ruimte voor bijeenkomsten met een godsdienstig karakter, vlak
voor de restauratie een
sfeerloze ruimte, nu een
prestigieuze vergaderzaal met ge�ilterd licht en
modern meubilair.

DE CLASSICISTISCHE STIJL
Het classicisme heeft de klassieke beschaving als uitgangspunt en komt in Nederland voor het eerst voor omstreeks het
midden van de zeventiende eeuw. Classicistische gebouwen hebben een eenvoudige hoofdvorm met weinig decoraties,
een symmetrie in de voorgevel en in de
plattegrond, met frontons en pilasters.
Ze hebben een sobere en voorname uitstraling. De opkomst van het classicisme
staat in nauw verband met de toenemende rijkdom onder bepaalde bevolkingsgroepen en de deftige levensstijl
die de voorname burgerij toen aannam.
Bekende classicistische architecten zijn
Jacob van Campen (o.a. het Paleis op de
Dam in Amsterdam), Pieter Post en Philip
Vingboons.

De zolder
Op de bovenste verdieping zijn oud en nieuw
het duidelijkst gecombineerd. De eeuwenoude
hanenbalken geven de
moderne kantoorruimtes
een zeer bijzondere sfeer.
De laaggeplaatste ramen
verhogen dat effect.

Het souterrain
Deze vergaderruimte is
ook ingericht met verlichting en meubilair die
aangeven dat moderne
mensen hier met moderne
zaken bezig zijn en comfortabel hun werk willen
doen.
RUIMTELIJK SEPTEMBER 2009
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BOEKBESPREKINGEN

Het geheim van de stilte

De besloten wereld van de Roermondse Kartuizers
De Kartuizertentoonstelling is
uit Roermond verdwenen, maar
de rijk geïllustreerde catalogus die onlangs is uitgebracht
vormt een waardevol overzicht
in cultuurhistorisch opzicht.
Dit naslagwerk over leven
en werk van de kartuizers is
samengesteld onder redactie
van Krijn Pansters en bevat
bijdragen van kenners als Rob
Dückers, Birgit Dukers, Peter
Nissen en Liesbeth Zuidema.
De rondgang langs schilderijen, triptieken en alle andere
tentoongestelde voorwerpen in kruisgang en Caroluskapel kan
opnieuw beleefd worden door het eigenlijke catalogusgedeelte.
Kerkgeleerde Peter Nissen omschrijft de kartuizerorde als een eeuwenoud getuigenis van stille concentratie en Dionysius de Kartuizer
als degene waardoor de Roermondse Kartuis roem verwierf.
Na de moord op de Kartuizers in 1572 richtten de overgebleven
monniken zich nog meer op studie en gebed. Bij de vele manuscripten die zij vervaardigden, hoorden luxe getijdenboeken, gemaakt
voor edellieden en de gegoede burgerij. De handschriften werden
vaak versierd met miniaturen.

De wereld van Katherina.
Devotie, demonen en dagelijks leven in de 15e eeuw.
‘De middeleeuwse handschriften van de Roermondse Kartuis’ is
een hoofdstuk in’ Het geheim van de stilte’ waarin de Meester van
Katharina van Kleef �igureert. Hij staat getypeerd als een briljante
miniaturist die de Noord-Nederlandse boekverluchting op een
hoger peil wist te brengen. Het gaat hier om de vervaardiging van
een getijdenboek voor Katharina van Kleef, echtgenote van Arnold
van Egmond en Hertogin van Gelre.
Interessant aan dit gegeven is dat van 10 oktober tot en met 3 januari tijdens een tentoonstelling in museum Het Valkhof in Nijmegen
de gelegenheid bestaat om kennis te maken met het getijdenboek
uit 1440. De 90 bladzijden die verlucht zijn met miniaturen van
ambachten, planten en dieren worden hiervoor zelfs eenmalig uit
elkaar gehaald. Het dagelijkse leven in de Middeleeuwen wordt
zichtbaar gemaakt aan de hand van middeleeuwse kostuums en de
originele keukenboeken van Katherina van Kleef. MW-H

Catalogus uitgebracht ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige
kartuizerklooster O.L. Vrouw van Bethlehem te Roermond, maart – juni 2009.
Waanders uitgevers i.s.m. Stichting De Roermondse Kartuizers.
Paperback; 128 pag.; voorzien van inhoudsopgave, noten, literatuurlijst en register.
ISBN 978-90-400-8488-1; € 29.95.
29.95
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Ambachtsman en architect
Tekeningen uit de metselopleiding
van Hendricus Tauber

Een particuliere erfenis met
authentieke tekenschriften
heeft geleid tot een uniek
document, dat meerwaarde
krijgt nu het openbaar
gemaakt is. Deze publicatie
is een reconstructie van het
metselonderwijs in het begin
van de twintigste eeuw.
Hendricus Tauber ontwikkelde zich van metselaar
tot architect. Zoon Piet trad
in zijn voetsporen en was
hoogleraar bouwkunde
in Delft. Het boek heeft de intentie tegemoet
te komen aan de herontdekking en – herwaardering van
ambachtelijk gemaakt werk.
De keuze voor deze vorm van archiveren is zeer geslaagd, omdat
in woord en beeld bouwstenen worden aangereikt die het
ontwikkelingsstadium van ambachtelijke scholing illustreren.
De Ambachtsschool voor Alkmaar en omgeving komt het meest
aan bod, daarnaast de Burgeravondschool, de Veredeling van het
Ambacht en het Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem (PBNA).
Een vroege serie ingekleurde pentekeningen over metselen toont
door Hendricus Tauber onvast getekende driedimensionale
veelvlakken. Objecten die van schaduw voorzien zijn krijgen het
uiterlijk van metselwerk. Hieruit ontstaat een serie van zuilen met
steeds andere contouren, pro�ielen en detailleringen. Een voortreffelijke serie tekeningen van balustrades en zuilen is gestileerd
en decoratief door kaderlijnen en titels in sierlijke letters. Overige
tekeningen stellen gemetselde trappen voor en een fabrieksschoorsteen. Een uitgebreide reeks toont hoe een hoekuitbouw en
gemetselde boogvormen bij raam – en deuropening, gevels, een
torentje en een woning.moet worden gebouwd. MW-H
Dave Wendt; met een inleiding van Piet Tauber.
Uitgeverij 010; Rotterdam 2009; 95 p; ISBN 9789064506963; € 34.50

Open Monumentendag 2009
zaterdag 12 en/of
zondag13 september

ROERMOND OP DE KAART?
In diverse plaatsen in het land zijn op twee dagen allerlei monumenten te
bezichtigen. A�hankelijk van het landelijke thema kunnen dat ieder jaar verschillende gebouwen zijn. (Toen het thema ‘gevangenis’ werd gehouden kon men in
Roermond de oude gevangenis in de Pollartstraat bezoeken.)
Van oudsher zijn op Open Monumentendag in Roermond kerken en andere gebouwen alleen op ‘de zaterdag’ geopend. Dat is dit jaar niet anders. In de folder
die speciaal voor Roermond is uitgebracht (bij de VVV verkrijgbaar) staat het
overzicht van wat er te bezoeken valt.
Aan het landelijk thema wordt slechts summier aandacht besteed:
- in het stadhuis zijn in de tuinzaal oude kadastrale kaarten en voorgangers hier
van te zien alsmede oude meetinstrumenten;
- in het CK exposeert Wim Luinge het origineel van zijn aquareltekening ‘Roermond op 1 mei van het jaar 1700’ en laat hij zien hoe die tot stand kwam;
- in de Ursulakapel (Voogdijstraat) is de tentoonstelling ‘Voogdijstraat vroeger’;
- de Fotokring Midden-Limburg liet zich door het thema inspireren en exposeert
in de Heilige Geestkerk

DE KAPEL OP DE KAART
Uit het programmaboekje van Centrum De Kapel hebben we nog de volgende
extra’s kunnen ‘plukken’:
“De landelijke Open Monumentendag valt altijd samen met het Besjloet
Besjloet, de afsluiting van het bedevaartseizoen. In het Kruiswegpark is daarom het (alweer 15de)
jaarlijkse bloemtapijt te bezichtigen;
• Omstreeks 12.30 uur wordt de herziene uitgave van het prachtige boekje Bijbelfragmenten in glas gepresenteerd met kleurena�beeldingen van de ramen van
E. Laudy in de Kapel in ‘t Zand. Het boekje is daar ook te koop;
• In het Colamgebouw vindt de tentoonstelling De Kapel op de kaart plaats:
“... De geschiedenis van de Kapel in ‘t Zand gaat terug tot de vijftiende eeuw. Het
kloosterarchief heeft vele prenten, a�beeldingen, plattegronden, maquettes en
foto’s in bezit, die - hoewel soms niet gespeend van een overdreven fantasie - de
situering geven van de Kapel in haar omgeving en een indruk geven van haar
betekenis door de eeuwen heen. Deze tentoonstelling geeft een verrassend overzicht hoe de Kapel in de loop van de geschiedenis ‘op de kaart’ is gezet.”
Openingstijden: zaterdag 12 september tot en met donderdag 17 september,
steeds van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
Op het Oude Kerkhof vinden op zaterdag en zondag om 13.00 en 15.00 uur
rondleidingen plaats en op zondag (bij goed weer) om 15.00 uur een openluchtconcert door de Koninklijke Harmonie Roermond samen met het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor.

Landelijk thema: Op de kaart

Op de kaart betekent aandacht voor
monumenten die op een of andere
manier ooit op de kaart zijn gezet. Het
zijn vaak markante gebouwen die een
(stedenbouwkundige) ankerfunctie
hebben of op een andere manier op
een bijzondere of bepalende plek
gelegen zijn. Deze gebouwen worden
vaak als iconen van een stad of dorp
beschouwd.
Van oudsher worden deze gebouwen
al aangegeven op landkaarten of plattegronden; stadsgezichten, topogra�ische kaarten, uitbreidingsplannen,
gravures en ontwerptekeningen. Ze
worden beschreven in reisgidsen
en zijn ook op een ansichtkaart verkrijgbaar. Meestal zijn dit dezelfde
gebouwen die ook de verbeelding van
kunstenaars prikkelden en inspiratie
gaven voor tekeningen, schilderijen
en gedichten.
Het thema zal gaan over structuren in
stad en dorp, over de samenhang tussen het monument en zijn omgeving,
over de plek van een monument en de
groei van een stad of dorp.
Het thema Op de kaart heeft een
link met de actualiteit. Duidelijk
gemaakt kan worden waarom gebieden beschermd dorps- of stadsgezicht zijn en waarom bepaalde
monumenten gemeentelijke of
rijksbescherming genieten. Ook
het belang van Cultuurhistorische
Waardenkaarten en Cultuurhistorische Effect-rapportages (CHERS)
kan onder de aandacht gebracht
worden en gekoppeld worden aan
monumenten die daar onderdeel
van zijn.
Bovenstaande tekst is te vinden op
www.openmonumentendag.nl
EN DE STICHTING RUIMTE DAN?
In 2008 stonden we met een informatiestand in de kathedraal. Het
geringe resultaat van die inspanning
is reden om dit jaar niet mee te doen.
“Maar jullie zijn toch een monumentenclubje?” horen we nogal eens. Dat
zijn we niet (alleen) en we hebben
ook geen eigen monumentaal onderkomen. We besteden het hele jaar
aandacht aan onze doelstellingen
en zijn daar behoorlijk druk mee.
Misschien gaan we dit jaar in andere
steden kijken hoe zij hun monumenten en het thema ‘op de kaart zetten’.
RUIMTELIJK SEPTEMBER 2009
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begon dan te druppelen. Ze maken
nu deel uit van de gebruiksvoorwerpen van regionaal
volkskundige aard. Daar
horen ook de heiligenbeelden van wit aardewerk bij
die in het bovendeel van het
museum te zien zijn.
De Mariabeelden werden
tijdens de Sacrament sprocessie in een raam of de voordeur
geplaatst bij het huisaltaar.

}kMuseum

vO S· en

Het Volkskundig en oudheidkundig
museum is gevestigd in het voormalige bak- en koetshuis van de Asselterhof dat eigendom was van de graaf
Wolff-Metternich van Hillenraedt. De
ruimte kon als museum worden
ingericht na succesvolle onderhandelingen door pastoor
Pinekers met de graaf in de jaren
1920-1939.
In het museum wordt het
verleden van de mens
inzichtelijk gemaakt
vanaf het stenen tijdperk.
Daarnaast ziet men ook
de levensomstandigheden van rijken en
armen, verschillende
levensopvattingen, de
verscheidenheid in
beroepen en vrijetijdsbesteding, en uitingen
van huisvlijt en jachtattributen.
Elk jaar is er een wisselende thematentoonstelling, de aandacht
is in 2009 gericht op
de collectie Romeinse
voorwerpen. Bij een
videopresentatie in het
voormalige koetshuis,
met uitleg over de
vaderla ndse geschiedenis, vroeg een jongen:
"Pappa, als wij toen
waren geboren, wie
moesten wij dan zijn?
De Romeinen of de
Bataven?" "Ik denk
wel de Bataven';
was het antwoord,
"die hebben hier
gewoond." "Dan
hadden wij gewon-
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nen '; mompelde de knul. Dit voorval
illustreert waar een (familie-)bezoek toe kan leiden. Het opent
bovendien de ogen voor de vele
kuns tzinnige objecten in de
uitgebreide collectie.

KOSTELIJKE COLLECTIE DANKZIJ KOSTER
Rond 1927 haalde
koster Piet Loven allerhande voorwerpen uit de
streekgeschiedenis aan
huis op, in Asselt en in
heel Midden-Limburg.
De groeiende verzameling werd tentoongesteld in het bakhuis
van de boerderij
tegenover de kerk.
De oude bakoven is
nog aanwezig en geconserveerd. Later
vonden uitbreidingen van de ruimte
plaats, zoals in 1933
met klompenmakergereedschap.
Tussen de huishoudelijke voorwerpen in de
vitrines bij de entree is
onder meer een achttiendeeeuwse bakpan te zien voor
het bakken van boekeskool
(boekweitkool).
Er zijn koperen doofpotten,
aardewerk en een wapenverzameling, tin, weverslampjes, pijpenkoppen
en tabaksdozen.

Naast laxeerspuiten ziet de bezoeker
een negentiende-eeuws moffenkruikje voor het warmhouden
van de handen.

DONDER- OF WEERGLAZEN
Het bronzen beeldje va n Minerva
is een van de topstukken van de
tentoonstelling.
Deze Romeinse
godin vond niet
alleen alles uit
wat nuttig en
aangenaam
is voor de
mensen,
maarzij
slingerde
ook de bliksem. Zoals
oppergod
Zeus, die ook
in beeld is.

Een overeenkomst met de
inwoners van Asselt is dat
zij speciale glazen vulden
met water. Als het onweer
naderde sloeg het water in het
daarvoor bestemde buisje en

De 'wandkunst' in het museum is
heel opmerkelijk: bij het afdalen van
de trappen naar de kelder zijn zeventiende-eeuwse haardplaten en
haalijzers te zien. Deze ijzers
werden gebruikt om de kookketel boven het open vuur
te hangen. Met de 'zaag'
kon men de hoogte
ervan regelen.
Bezienswaardigheden
in de kelder zijn de
voorraadkruiken voor
olie en de Oudhollandse
tegels waarop ruiters, dieren en bloemen uit de zeventiende en landschapstaferelen uit de
achttiende eeuw zijn afgebeeld.
Bij het opgaan naar de bovenverdieping zijn fraaie stofdrukstempels
te zien, die bestemd waren voor de
fabricage van behang.

De reconstructie van het
gemeentelijk monument Neerstraat 27 Is zichtbaar geworden.
Het pand stortte op 4 september
2007 'gecontroleerd' in.
Een vergelijking van de situatle
toen met die van vandaag Uoto
van 28 jul/2009) is nu mogelijk.
De eerste indruk Is goed, althans wat de voorgevel betreft,
al zijn er wel dettJIIs verdwenen.
Ofer originele onderdelen
gebruikt zijn, is nog niet duidelijk. Wel Is zichtbaar de merlewaardige muur direct achter de
ramen. In het pand en de twee
percelen links en rechts ervan
zou een resttJurant komen. Om
dat mogelijk te maken op één
vloer, werden de historische
kelders 'afgetopt' en vol gestort
met zand.
De resttJurantplannen lijken
van de baan, twee panden aan
de linkerzijde sttJan te huur
en in het pand rechts Is een
modezaakgevestigd die ook
de ruimte achter nummer 27
gebruikt.

LF

Het museum in Asselt is elke zondagmiddag te bezoeken van 14.00 tot
17.00 uur. Entree € 2,De catalogus 'Een kijkje in Romeins
Limburg' is er te koop voor € 2,50.
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Museum Asselt

Volksolks- en oudheidkundig

Het Volkskundig en oudheidkundig
museum is gevestigd in het voormalige bak- en koetshuis van de Asselterhof dat eigendom was van de graaf
Wolff-Metternich van Hillenraedt. De
ruimte kon als museum worden
ingericht na succesvolle onderhandelingen door pastoor
Pinckers met de graaf in de jaren
1920-1939.
In het museum wordt het
verleden van de mens
inzichtelijk gemaakt
vanaf het stenen tijdperk.
Daarnaast ziet men ook
de levensomstandigheden van rijken en
armen, verschillende
levensopvattingen, de
verscheidenheid in
beroepen en vrijetijdsbesteding, en uitingen
van huisvlijt en jachtattributen.
Elk jaar is er een wisselende thematentoonstelling, de aandacht
is in 2009 gericht op
de collectie Romeinse
voorwerpen. Bij een
videopresentatie in het
voormalige koetshuis,
met uitleg over de
vaderlandse geschiedenis, vroeg een jongen:
“Pappa, als wij toen
waren geboren, wie
moesten wij dan zijn?
De Romeinen of de
Bataven?” “Ik denk
wel de Bataven”,
was het antwoord,
““die hebben hier
gewoond.” “Dan
hadden wij gewon8
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nen”, mompelde de knul. Dit voorval
illustreert waar een (familie-)bezoek toe kan leiden. Het opent
bovendien de ogen voor de vele
kunstzinnige objecten in de
uitgebreide collectie.

KOSTELIJKE COLLEC�
TIE DANKZIJ KOSTER
Rond 1927 haalde
koster Piet Loven allerhande voorwerpen uit de
streekgeschiedenis aan
huis op, in Asselt en in
heel Midden-Limburg.
De groeiende verzameling werd tentoongesteld in het bakhuis
van de boerderij
tegenover de kerk.
De oude bakoven is
nog aanwezig en geconserveerd. Later
vonden uitbreidingen van de ruimte
plaats, zoals in 1933
met klompenmakergereedschap.
Tussen de huishoudelijke voorwerpen in de
vitrines bij de entree is
onder meer een achttiendeeeuwse bakpan te zien voor
het bakken van boekeskool
(boekweitkool).
Er zijn koperen doofpotten,
aardewerk en een wapenverzameling, tin, weverslampjes, pijpenkoppen
en tabaksdozen.

Naast laxeerspuiten ziet de bezoeker
een negentiende-eeuws moffenkruikje voor het warmhouden
van de handen.

DONDER� OF WEERGLAZEN
Het bronzen beeldje van Minerva
is een van de topstukken van de
tentoonstelling.
Deze Romeinse
godin vond niet
alleen alles uit
wat nuttig en
aangenaam
is voor de
mensen,
maar zij
slingerde
ook de bliksem. Zoals
oppergod
Zeus, die ook
in beeld is.

Een overeenkomst met de
inwoners van Asselt is dat
zij speciale glazen vulden
met water. Als het onweer
naderde sloeg het water in het
daarvoor bestemde buisje en

begon dan te druppelen. Ze maken
nu deel uit van de gebruiksvoorwerpen van regionaal
volkskundige aard. Daar
horen ook de heiligenbeelden van wit aardewerk bij
die in het bovendeel van het
museum te zien zijn.
De Mariabeelden werden
tijdens de Sacramentsprocessie in een raam of de voordeur
geplaatst bij het huisaltaar.

De ‘wandkunst’ in het museum is
heel opmerkelijk: bij het afdalen van
de trappen naar de kelder zijn zeventiende-eeuwse haardplaten en
haalijzers te zien. Deze ijzers
werden gebruikt om de kookketel boven het open vuur
te hangen. Met de ‘zaag’
kon men de hoogte
ervan regelen.
Bezienswaardigheden
in de kelder zijn de
voorraadkruiken voor
olie en de Oudhollandse
tegels waarop ruiters, dieren en bloemen uit de zeventiende en landschapstaferelen uit de
achttiende eeuw zijn afgebeeld.
Bij het opgaan naar de bovenverdieping zijn fraaie stofdrukstempels
te zien, die bestemd waren voor de
fabricage van behang.

Het museum in Asselt is elke zondagmiddag te bezoeken van 14.00 tot
17.00 uur. Entree € 2,De catalogus ‘Een kijkje in Romeins
Limburg’ is er te koop voor € 2,50.

Neerstraat 27

De reconstructie van het gemeentelijk monument Neerstraat 27
is zichtbaar geworden. Het pand
stortte op 4 september 2007 ‘gecontroleerd’ in.
Een vergelijking van de situatie toen
met die van vandaag is nu mogelijk.
De eerste indruk is goed, althans wat
de voorgevel betreft, al zijn er wel
details verdwenen.
Of er originele onderdelen gebruikt
zijn, is nog niet duidelijk. Wel is zichtbaar de merkwaardige muur direct
achter de ramen. In het pand en de
twee percelen links en rechts ervan
zou een restaurant komen. Om dat
mogelijk te maken op één vloer, werden de historische kelders ‘afgetopt’
en vol gestort met zand.
De restaurantplannen lijken van
de baan, twee panden aan de linkerzijde staan te huur en in het pand
rechts is een modezaak gevestigd
die ook de ruimte achter nummer
27 gebruikt.
LF
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I PLANNEN TOT VERPLAATSING

TEKST EN ILLUSTRATIE

HARRIEKNOORS

Het praalgraf in de Munsterkerk maakt
een vredige indruk en staat onaantastbaar centraal in de kerk. Dat is niet altijd
zo geweest: in de jaren zestig van de
vorige eeuw scheelde het maar weinig
of het monument was verplaatst naar
een andere plek in de kerk. Dat ging
gelukkig niet door en het praalgrafbleef
uniek: "Het grafmonument bevindt zich
boven de graven en staat aldus, als één
van de zeer weinige grafmonumenten in
West-Europa, nog op zijn oorspronkelijke
plaats':oJ

Klach van Gerard
"Al meer es zeven hóngerd jaore
Zeen veer twee hiej geëerd gewuore.
Onger deez' sjtaatse kirkebeuke
Kwaam mennig vors oos graaf bezeuke.
Mer noe sjient 't mit oos rös gedaan
En mótte veer verhoeze gaon·:
Zo sjprook Sjra-Drie, ins Graafvan Gelder
In de Munsterkirk, in ziene kelder
Toet zien braafvrouw (zie hoot Marie)
En ligk daonaeve aan zien ziej.
Det good Maria van Brabantj
Noom toen Sjra-Drie ins bie de handj,
En zach: "Doe Graaf, zègk, sjaam dich get,
Dao is ein huurbesjermingswet
Die kriege ós zo merneet weg
Dao is toch in Remunj nog rech!
Veurdet veer zo merweg hie gaon,
Geis doe eers veur de rechter sjtaon
En ligk hem oet dat oos belan,qe
Noe aan ei zieje dräödje hange.
Wo mótte veer in Goudsnaam ligke?
Det mótte ze ós dan ins zeg ke~
7aowaal: zachtoen ex-Graafvan Ge/der,
"Veur mich is 't geval; waal helder,
Zie wille det veer ligke gaon
Wo altied late miense sjtaon,
Dao achteraan, aan 't Munsterplein,
Dao sjleipe zie ós haer medein,
Toen zach Marie:"Laot dich neet klare,
lch ligk mich neet ónger daen tore,
Al is d'r noe auch woningnood,
Veer loge hiej altied good,
Waem zeen dan toch waal die geleerde,
Die dit sjondaal verordeneerde?
Want es häör die verhoezing lök,
Dreijt ederein ós sjtraks de rök.
Veer ligke op d'n trek medein
Mit de köp haos op 't Munsterplein':
"Doe höbs geliek'; zach toen de Graaf,
"Gank neet te väöl op rechsjpraok aaf,
"Doe wets, wie ich, toch auch helaas,
"Me is in eige hoes neet baas."
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PUNT VAN DISCUSSIE
In 1957 werden de plannen bekendgemaakt voor een restauratie van
het interieur van de O.L. Vrouwe
Munsterkerk. Meteen doken in de
stad geruchten op over een mogelijke
verplaatsing van het grafmonument.
Uit een krantenartikel uit 1958 blijkt,
dat men er toen nog steeds vanuit
ging dat de graaf en gravin niet
onder de tombe, maar achter in de
Munsterkerk begraven zouden zijn,
bij de beeltenis van Q.L.Vrouw van
Altijddurende Bijstand. De beeltenissen zouden daar rechtop tegen
de muur hebben gestaan. Geloofde
men dit echt, of was het een poging
om een verplaatsing te rechtvaardigen? Uit het proces-verbaal van de
opening van het graf van de graaf
en gravin d.d. 14 maart 1876 mocht
toch overduidelijk bekend zijn, dat
het stichtersechtpaa r wel degelijk
onder de tombe was begraven?
Aanleiding tot de discussie over
de vraag of het grafmonument zou
moeten worden verplaatst, waren de
nieuwe opvattingen over de viering
van de liturgie op grond van de voorschriften van het Tweede Vaticaans
Concilie. Dat bepaalde o.a. dat de H.
Mis voortaan zou worden gevierd
met het gezicht van de priester
gericht naar het kerkvolk. In april 1963 was de restauratie van de koepel voltooid. Het
hoofdaltaar was inmiddels al van het retabel en de luiken ontdaan, zodat de altaartafel
gebruikt kon worden volgens de genoemde voorschriften. Ook de preekstoel was al verwijderd en de prediking vond plaats vanafhet priesterkoor. Stilaan groeide de behoefte
om met het altaar meer naar de koepel toe te komen en daartoe het priesterkoor uit te
breiden. In het kerkbestuur was dit een regelmatig terugkerend punt van discussie.
NOG EEN ARGUMENT VOOR VERPLAATSING
Het kon derhalve niet uitblijven dat de plaats van het grafmonument spoedig een centrale
rol in de discussie speelde. Inmiddels hadden de bisschop, de voorzitter van de Bisschoppelijke Bouwcommissie en de Diocesaan voorzitter van de Liturgische Commissie een
positief standpunt over die verplaatsing ingenomen, waardoor het kerkbestuur zich
gesterkt wist. Echter, voor een dergelijke ingreep in een monumentale kerk kon men niet
om de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heen. in een gesprek zette Monumentenzorg
duidelijk en scherp de historische waarde van het monument én de plaats ervan uiteen.
De rector (de Munsterkerk was toen nog een rectoraat) lichtte de liturgische wensen toe.
Monumentenzorg bleek erg meegaand te zijn, maar wilde wegens mogelijke precedentwerking, graag eerst een uitspraak op hoger niveau. Derhalve werd de kwestie besproken
in de Bisschoppelijke Bouwcommissie. Deze commissie bleek erg huiverig voor verplaatsing van het monument. Men stelde nu een liturgische commissie ad hoc in, die zich over
de kwestie ging buigen. Na veel studie en externe rapportages kwamen kerkbestuur,
Bisschoppelijke Bouwcommissie en de liturgische commissie ad hoc uiteindelijk in een

gezamenlijke vergadering op 25 januari 1965
tot de unanieme beslissing, dat "het graf
monument niet op de
historische plaats kon
gehandhaafd blijven': (21

Dat de kwestie een slepende zaak was, moge blijken uit het feit dat de
deken op 1 februari 1966 een gesprekhad met secretaris van het bisdom over de mogelijke verplaatsing. Resultaat: "het monumentmoet
blijven staan om redenen van architectonische en monumentale aard".
Echter op 9 februari vergaderde hetkerkbestuur over de kwestie en
besloot tot een gesprek met de bisschop. Dat gesprek had plaats op
1 maart 1966. Uitslag: de zaak zal nogmaals bekeken worden.

Binnen de parochie
van de H. Christofarus functioneerden
op dat moment twee
rectoraten, namelijk
van de Q.L. Vrouwe
Munsterkerk en van
St. Jacobus in de Voorstad. Men wilde daar
graag één parochie
van maken, met één
pastoor en een aantal
kapelaans. De daartoe
gevormde commissie
was het eens met een
dergelijke nieuwe parochiestructuur, hetgeen de opheffing zou
betekenen van de genoemde rectoraten.
Gevolg hiervan was dat
dus ook in de Munsterkerk parochiediensten
konden worden gehouden zoals dopen, trouwen, begraven, vormen
en eerste H. Communie. Dat bleek al gauw een argument temeer te
zijn voor verplaatsing van het grafmonument. De opheffing van beide
rectoraten werd een feit op 5 juli 1965.

Hoofd van de gravin verdwenen en terugbezorgd
De kroniekschrijvervan het"Registrum Memoriale" noteerde op 20
mei 1966, dat het hoofd van gravin Margaretha van Brabant spoorloos verdwenen was. Tegelijk noteerde hij: Het is de kroniekschrijver
bekend, dat de deken in de voormiddag van deze sombere dag, bij
het bisdom geïnformeerd heeft naar mogelijke verplaatsing van het
monument. Wij wachten allang op een uitspraak': Toch op z'n minst
een merkwaardige samenloop van omstandigheden!
Op 23 mei 1966 berichtte de krant dat de politie het hoofd van de
gravin had teruggebracht bij de deken. De suisse van de Kathedraal
had het gevonden in een kartonnen doos op de trappen van de
Kathedraal. Achteraf is gebleken, dat twee jonge 'avonturiers' het
hoofd hadden ontvreemd.

Het praalgraf in de Munsterkerk

Bisschop hakt knoop door
Op 21 mei 1967 kreeg de bisschop weer een schriftelijk verzoek om
tot een oplossing te komen. Gesteld werd hierbij, dat het monument
een plaats zou kunnen krijgen tussen het Sacramentsaltaar en het
offeraltaar. Dus op het priesterkoor. Uit een brief van 17 juni 1970
mag geconcludeerd worden, dat dit voorstel ook toen nog in beeld
was. De briefschrijver stelt namelijk: "Hoe wil men het monument
plaatsen tussenSacraments-en Offeraltaar, zonder de mozaïekvloer
onherstelbaar te vernielen? Weer zo'n staaltje van vandalisme. Heeft
men die vloer wel eens nauwkeurig bekeken? Qua vloerenleggerskunst
hetneusje van de zalm, qua symbolische uitbeelding aangrijpend, want
de hele schepping wordt in die vloer gesymboliseerd(. ...)." Dat leidde
tot een slepende en zowel voor de voor- en tegenstanders uiterst
vervelende zaak. Het verzet, onder aanvoering van het actiecomité,
richtte zich zelfs tot de Minister van O.K. en W. Ook de graaf en gravin
deden hun beklag, getuige bijgaande "Klag" van graaf Gerard en zijn
gemalin, ontleend aan het "Registrum Memoriale" (31. De tegenstanders van verplaatsing hebben uiteindelijk het pleit gewonnen.

SLEPENDE ZAAK
In een brief aan de gelovigen van de St. Christoffelparochie die de
diensten in de O.L.V Munsterkerk bijwoonden, schreefhet kerkbestuur: "En ten slotte menen wij dat hetgrafmonument zal verplaatst
moeten worden. Om de liturgie in al haar vormen royaal en feestelijk
te kunnen vieren, is er centraal in deze kerk ruimte nodig. in deze benodigde ruimte is het monument een storend element. Dit wil niet zeggen,
dat het grafmonument verwijderd zou moeten worden ofopgeborgen
op een plaats niet in overeenstemming met de waarde. Integendeel,
niemand onzerwil dit monument in onze kerk ooit missen. Ons bestuur
is meer dan wie ook overtuigd van de geschiedkundige betekenis op de
plaats waar het nu staat. Doch in het conflict tussen liturgie en monument menen wij verplicht te zijn de liturgie zwaarder te laten wegen.
Ook bij Rijksmonumentenzorg bestaat hiervoor alle begrip':

VOETNOTEN
(1) HarryTummers,Arnold Truyen en Gerard Venner, Hetpraalgraf
van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk
te Roermond. Geschiedenis en restauràtie van een uitzonderlijk monument (Roermond, 2008), blz. 33. Dit prachtige boek beschrijft de
geschiedenis van het monument en het verloop van de restauratie
in 2008.
(2) Archief Parochie H. Christoforus Roermond: Registrum Memoriale Ecclesiae Beatae Mariae Virginis Monasteriënsis (vulgo
Munsterkerk) in Civitate Ruraemundensi. Archiefnummer 169bibliotheek.
(3) Zie noot (2). Die bron spreekt van Gerard III, hoewel hij meestal
Gerard IV wordt genoemd. De aanduiding Gerard III verwijst naar het
feit dat hij de derde Gerard was in regeringslijn, Gerard IVbetekent
dat hij de vierde Gerard was in de geboortelijn.
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TEKST EN ILLUSTRATIE

HARRIE KNOORS
Het praalgraf in de Munsterkerk maakt
een vredige indruk en staat onaantastbaar centraal in de kerk. Dat is niet altijd
zo geweest: in de jaren zestig van de
vorige eeuw scheelde het maar weinig
of het monument was verplaatst naar
een andere plek in de kerk. Dat ging
gelukkig niet door en het praalgraf bleef
uniek: “Het grafmonument bevindt zich
boven de graven en staat aldus, als één
van de zeer weinige grafmonumenten in
West-Europa, nog op zijn oorspronkelijke
plaats”.(1)
Klach van Gerard III
van Gelder en zien Gemalin
“ meer es zeven hóngerd jaore
“Al
Zeen veer twee hiej geëerd gewaore.
Onger deez’ sjtaatse kirkebeuke
Kwaam mennig vors oos graaf bezeuke.
Mer noe sjient ‘t mit oos rös gedaon
En mótte veer verhoeze gaon”.
Zo sjprook Sjra-Drie, ins Graaf van Gelder
In de Munsterkirk, in ziene kelder
Toet zien braaf vrouw (zie hoot Marie)
En ligk daonaeve aan zien ziej.
Det good Maria van Brabantj
Noom toen Sjra-Drie ins bie de handj,
En zach: “Doe Graaf, zègk,
èègk, sjaam dich get,
Dao is ein huurbesjermingswet
Die kriege ós zo mer neet weg
Dao is toch in Remunj nog rech!
Veurdet veer zo mer weg hie gaon,
Geis doe eers veur de rechter sjtaon
En ligk hem oet dat oos belange
Noe aan ei zieje dräödje hange.
Wo mótte veer in Goadsnaam ligke?
Det mótte ze ós dan ins zegke”.
“Jaowaal”, zach toen ex-Graaf van Gelder,
“Veur mich is ‘t geval; waal helder,
Zie wille det veer ligke gaon
Wo altied late miense sjtaon,
Dao achteraan, aan ‘t Munsterplein,
Dao sjleipe zie ós haer medein,
Toen zach Marie:”Laot dich neet klore,
Ich ligk mich neet ónger daen tore,
Al is d’r noe auch woningnood,
Veer loge hiej altied good,
Waem zeen dan toch waal die geleerde,
Die dit sjandaal verordeneerde?
Want es häör die verhoezing lök,
Dreijt ederein ós sjtraks de rök.
Veer ligke op d’n trek medein
Mit de köp haos op ‘t Munsterplein”.
“Doe höbs geliek”, zach toen de Graaf,
“Gank neet te väöl op rechsjpraok aaf,
“Doe wets, wie ich, toch auch helaas,
“Me is in eige hoes neet baas.”
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PERIKELEN ROND PLANN
PUNT VAN DISCUSSIE
In 1957 werden de plannen bekendgemaakt voor een restauratie van
het interieur van de O.L. Vrouwe
Munsterkerk. Meteen doken in de
stad geruchten op over een mogelijke
verplaatsing van het grafmonument.
Uit een krantenartikel uit 1958 blijkt,
dat men er toen nog steeds vanuit
ging dat de graaf en gravin niet
onder de tombe, maar achter in de
Munsterkerk begraven zouden zijn,
bij de beeltenis van O.L.Vrouw van
Altijddurende Bijstand. De beeltenissen zouden daar rechtop tegen
de muur hebben gestaan. Geloofde
men dit echt, of was het een poging
om een verplaatsing te rechtvaardigen? Uit het proces-verbaal van de
opening van het graf van de graaf
en gravin d.d. 14 maart 1876 mocht
toch overduidelijk bekend zijn, dat
het stichtersechtpaar wel degelijk
onder de tombe was begraven?

Aanleiding tot de discussie over
de vraag of het grafmonument zou
moeten worden verplaatst, waren de
nieuwe opvattingen over de viering
van de liturgie op grond van de voorschriften van het Tweede Vaticaans
Concilie. Dat bepaalde o.a. dat de H.
Mis voortaan zou worden gevierd
met het gezicht van de priester
gericht naar het kerkvolk. In april 1963 was de restauratie van de koepel voltooid. Het
hoofdaltaar was inmiddels al van het retabel en de luiken ontdaan, zodat de altaartafel
gebruikt kon worden volgens de genoemde voorschriften. Ook de preekstoel was al verwijderd en de prediking vond plaats vanaf het priesterkoor. Stilaan groeide de behoefte
om met het altaar meer naar de koepel toe te komen en daartoe het priesterkoor uit te
breiden. In het kerkbestuur was dit een regelmatig terugkerend punt van discussie.

NOG EEN ARGUMENT VOOR VERPLAATSING
Het kon derhalve niet uitblijven dat de plaats van het grafmonument spoedig een centrale
rol in de discussie speelde. Inmiddels hadden de bisschop, de voorzitter van de Bisschoppelijke Bouwcommissie en de Diocesaan voorzitter van de Liturgische Commissie een
positief standpunt over die verplaatsing ingenomen, waardoor het kerkbestuur zich
gesterkt wist. Echter, voor een dergelijke ingreep in een monumentale kerk kon men niet
om de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heen. In een gesprek zette Monumentenzorg
duidelijk en scherp de historische waarde van het monument én de plaats ervan uiteen.
De rector (de Munsterkerk was toen nog een rectoraat) lichtte de liturgische wensen toe.
Monumentenzorg bleek erg meegaand te zijn, maar wilde wegens mogelijke precedentwerking, graag eerst een uitspraak op hoger niveau. Derhalve werd de kwestie besproken
in de Bisschoppelijke Bouwcommissie. Deze commissie bleek erg huiverig voor verplaatsing van het monument. Men stelde nu een liturgische commissie ad hoc in, die zich over
de kwestie ging buigen. Na veel studie en externe rapportages kwamen kerkbestuur,
Bisschoppelijke Bouwcommissie en de liturgische commissie ad hoc uiteindelijk in een

NEN TOT VERPLAAT
VERPLAATSING
gezamenlijke vergadering op 25 januari 1965
tot de unanieme beslissing, dat “het grafmonument niet op de
historische plaats kon
gehandhaafd blijven”. (2)
Binnen de parochie
van de H. Christoforus functioneerden
op dat moment twee
rectoraten, namelijk
van de O.L. Vrouwe
Munsterkerk en van
St. Jacobus in de Voorstad. Men wilde daar
graag één parochie
van maken, met één
pastoor en een aantal
kapelaans. De daartoe
gevormde commissie
was het eens met een
dergelijke nieuwe parochiestructuur, hetgeen de ophef�ing zou
betekenen van de genoemde rectoraten.
Gevolg hiervan was dat
dus ook in de Munsterkerk parochiediensten
konden worden gehouden zoals dopen, trouwen, begraven, vormen
en eerste H. Communie. Dat bleek al gauw een argument temeer te
zijn voor verplaatsing van het grafmonument. De ophef�ing van beide
rectoraten werd een feit op 5 juli 1965.

Het praalgraf in de Munsterkerk

SLEPENDE ZAAK
In een brief aan de gelovigen van de St. Christoffelparochie die de
diensten in de O.L.V Munsterkerk bijwoonden, schreef het kerkbestuur: “En
En tten slotte menen wij dat het grafmonument zal verplaatst
moeten worden. Om de liturgie in al haar vormen royaal en feestelijk
te kunnen vieren, is er centraal in deze kerk ruimte nodig. In deze benodigde ruimte is het monument een storend element. Dit wil niet zeggen,
dat het grafmonument verwijderd zou moeten worden of opgeborgen
op een plaats niet in overeenstemming met de waarde. Integendeel,
niemand onzer wil dit monument in onze kerk ooit missen. Ons bestuur
is meer dan wie ook overtuigd van de geschiedkundige betekenis op de
plaats waar het nu staat. Doch in het con�lict tussen liturgie en monument menen wij verplicht te zijn de liturgie zwaarder te laten wegen.
Ook bij Rijksmonumentenzorg bestaat hiervoor alle begrip”.

Dat de kwestie een slepende zaak was, moge blijken uit het feit dat de
deken op 1 februari 1966 een gesprek had met secretaris van het bisdom over de mogelijke verplaatsing. Resultaat: “het monument moet
blijven staan om redenen van architectonische en monumentale aard”.
Echter op 9 februari vergaderde het kerkbestuur over de kwestie en
besloot tot een gesprek met de bisschop. Dat gesprek had plaats op
1 maart 1966. Uitslag: de zaak zal nogmaals bekeken worden.
Hoofd van de gravin verdwenen en terugbezorgd
De kroniekschrijver van het “Registrum Memoriale” noteerde op 20
mei 1966, dat het hoofd van gravin Margaretha van Brabant spoorloos verdwenen was. Tegelijk noteerde hij: Het is de kroniekschrijver
bekend, dat de deken in de voormiddag van deze sombere dag, bij
het bisdom geïnformeerd
ïïnformeerd heeft naar mogelijke verplaatsing van het
monument. Wij wachten al lang op een uitspraak”. Toch op z’n minst
een merkwaardige samenloop van omstandigheden!
Op 23 mei 1966 berichtte de krant dat de politie het hoofd van de
gravin had teruggebracht bij de deken. De suisse van de Kathedraal
had het gevonden in een kartonnen doos op de trappen van de
Kathedraal. Achteraf is gebleken, dat twee jonge ‘avonturiers’ het
hoofd hadden ontvreemd.

Bisschop hakt knoop door
Op 21 mei 1967 kreeg de bisschop weer een schriftelijk verzoek om
tot een oplossing te komen. Gesteld werd hierbij, dat het monument
een plaats zou kunnen krijgen tussen het Sacramentsaltaar en het
offeraltaar. Dus op het priesterkoor. Uit een brief van 17 juni 1970
mag geconcludeerd worden, dat dit voorstel ook toen nog in beeld
was. De briefschrijver stelt namelijk: “Hoe wil men het monument
plaatsen tussen Sacraments- en Offeraltaar, zonder de mozaïekvloer
ï
ïekvloer
onherstelbaar te vernielen? Weer zo’n staaltje van vandalisme. Heeft
men die vloer wel eens nauwkeurig bekeken? Qua vloerenleggerskunst
het neusje van de zalm, qua symbolische uitbeelding aangrijpend, want
de hele schepping wordt in die vloer gesymboliseerd (....).” Dat leidde
tot een slepende en zowel voor de voor- en tegenstanders uiterst
vervelende zaak. Het verzet, onder aanvoering van het actiecomité,
richtte zich zelfs tot de Minister van O.K. en W. Ook de graaf en gravin
deden hun beklag, getuige bijgaande “Klag” van graaf Gerard en zijn
gemalin, ontleend aan het “Registrum Memoriale” (3). De tegenstanders van verplaatsing hebben uiteindelijk het pleit gewonnen.
VOETNOTEN

(1) Harry Tummers, Arnold Truyen en Gerard Venner, Het praalgraf
van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk
te Roermond. Geschiedenis en restauratie van een uitzonderlijk monument (Roermond, 2008), blz. 33. Dit prachtige boek beschrijft de
geschiedenis van het monument en het verloop van de restauratie
in 2008.
(2) Archief Parochie H. Christoforus Roermond: Registrum Memoriale Ecclesiae Beatae Mariae Virginis Monasteriënsis (vulgo
Munsterkerk) in Civitate Ruraemundensi. Archiefnummer 169bibliotheek.
(3) Zie noot (2). Die bron spreekt van Gerard III, hoewel hij meestal
Gerard IV wordt genoemd. De aanduiding Gerard III verwijst naar het
feit dat hij de derde Gerard was in regeringslijn, Gerard IV betekent
dat hij de vierde Gerard was in de geboortelijn.
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TEKST DRS. OCTAVIE WOLTERS
FOTO’S BERT THOMASSEN

Een van de statigste straten van het
Roermondse stadscentrum is de Jesuitenstraat gelegen vlak achter de Markt.
In stukken uit 1382, 1429 en later staat
deze straat nog bekend als Lombardstraat. Deze naam was afgeleid van het
huis ‘De Lombard’, dat daar gelegen
heeft. In 1483 werd in deze Lombardstraat door Johannes de Lovanio een
klooster gesticht voor reguliere kanunniken. Naar zijn wens werd het klooster
het ‘Huis van den Heiligen Hiëronymus’
genoemd. Daarom werd de straat
destijds ook wel Hiëronymusstraat
genoemd. In 1561 krijgt dat klooster
de status van Bisschoppelijk paleis.
In 1610/1611 vestigden de jezuïeten
zich in dit paleis, waardoor de naam
Jesuitenstraat ontstond. De bisschop
verhuisde naar de Pollartstraat.
Het is wonderlijk om te bedenken dat
er bij de stichting juist om de hoek al
een ander klooster lag. Aan de huidige
Swalmerstraat, slechts enkele honderden meters verderop, huisden sinds
1376 de kartuizers. Helaas liep het voor
deze monniken niet goed af: ze werden
in 1572 door de troepen van Willem van
Oranje vermoord.

Dat de huidige Jesuitenstraat nog
steeds volop in ontwikkeling is bewijst
het volgende, bijzondere project. Op
nummer 9 ligt een prachtig pand, een
rijksmonument uit 1880. Met zijn
fraaie bogen, hoge deuren en prachtige, sierlijk rondlopende, houten
trappen is het huis een fraai staaltje
classicistisch vakmanschap.

JESUITENSTRAAT 9

Tot de tweede wereldoorlog was het
huis in bezit van de Joodse familie
Strauss. Helaas overleefde geen enkel
familielid de holocaust en zo kwam
het herenhuis na de oorlog uiteindelijk
in het bezit van de gemeente en deed
het dienst als kantoorruimte. Naast de
authentieke plafondrozetten werden
sfeerloze tl-balken gemonteerd en
op de mooie houten vloer kwam een
degelijke blauwe vloerbedekking.
Slijtvast.
In 2008 werd het pand aangekocht
door Matzinger Vastgoed. Op dit moment wordt er weer een woonfunctie
aan gegeven. Matzinger koos voor
volledig structuurbehoud. Het huis
wordt zorgvuldig verbouwd tot het
riante woonhuis dat het ooit was, met
behoud van alle ornamenten, de hoge
plafonds en schitterende deuren. De
originele wijnkelder wordt in oude
glorie hersteld, evenals het koetshuis
en de nu nog overdekte tuin. Het fraai
besteende straatje achter de toegangspoort zal weer door de tuin naar het
koetshuis leiden.
Het resultaat levert een ruime en lichte woning op, die de grandeur van de
negentiende eeuw uitstraalt tot in
het kleinste detail. Zoals dat hoort in
een van de statigste straten van het
Roermondse centrum.

van Tl-buizen
naar negentiende-eeuwse grandeur

Het dak dat de tuin bedekt wordt verwijderd waardoor het koetshuis weer ‘vrij’ komt te staan.
De hoofdingang achter de koetspoort (rechterfoto) ligt aan een beklinkerd straatje.
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Vrijwel iedereen in Roermond heeft er
al van gehoord: het project Domicile
Carmeli, ofwel de verbouwing van het
karmelietessenklooster aan de Venloseweg. De tijd heeft niet stilgestaan, sinds
de eerste plannen voor woningen in het
klooster in 2006 bekend gemaakt werden. Anno 2009 is er een fors begin gemaakt met de bouwwerkzaamheden.

DOMICILE CARMELI

verbouwen in stijl
MATZINGER VASTGOED BV
VVerbindende factor in de projecten Jesuitenstraat
en Domicile Carmeli, is Berend Matzinger, van
Matzinger BV. Berend begon in 2000 als zelfstandige in de bouw, voornamelijk in Roermond en
omstreken. Waar hij bij het karmelietessenklooster als aannemer fungeert, daar renoveert hij
het pand aan de Jesuitenstraat volledig in eigen
beheer. Zijn stijl van bouwen én werken valt op en
wordt gewaardeerd. ““Ik wil geen standaard werk
a�leveren,” zegt Matzinger beslist
beslist. “Mijn kracht is
het bedenken van nieuwe, originele oplossingen.”
Deze werkwijze
combineert hij met
een doordachte
overlegcultuur. “Ik
overleg altijd zeer
goed met alle betrokken partijen,
van monumentenzorg tot gemeente.
Daarnaast werk ik
veel met onderaannemers, dat werkt
kostenbesparend
maar gaat niet ten
koste van de kwaliteit want die staat voorop,” benadrukt Matzinger. Zijn werkwijze is doordrenkt
van liefde voor het vak en voor oude gebouwen
en elementen. ““Ik
Ik ben er voorstander van dat
oude panden behouden blijven, er zijn nog zoveel
mooie, oude huizen in Roermond die het waard
zijn om gerenoveerd te worden. Er wordt zoveel
nieuw gebouwd in de stad, dat vind ik soms jammer. Technisch en vergunningsgewijs is het lastig
om oude gebouwen in oude staat te herstellen en
tegelijkertijd een prettige leefruimte te creëren,
maar ik vind het juist een uitdaging om erin te
springen,” aldus Matzinger.

Aannemer Matzinger spreekt enthousiast over het project: “We zitten nu in het
begin van de bouwfase. Er komen ontzettend mooie elementen tevoorschijn
gedurende het werk. Het klooster zorgt
steeds voor verrassingen. We stuitten al
op mooie, authentieke bogen en nissen
en de oude steunbalken zijn ontzettend
goed bewaard gebleven.”
Het klooster werd in 1882 gebouwd
naar een ontwerp van Johannes Kayser.
In basis hanteerden de karmelietessen
de volgende leefregels: strikte afzondering, beschouwing, armoede en zwijgzaamheid. Kayser heeft zich bij de vormgeving van het klooster laten leiden
door deze grondbeginselen; het gebouw
heeft een gesloten karakter, waarbij
de kloostergebouwen het binnenhof
omsluiten.
De huidige architect is Coppen uit Roermond, die voor projectontwikkelaar Lambriex de tekeningen maakte.

Matzinger: ““Gaandeweg het sloopwerk
werd duidelijk dat er nog lichte aanpassingen aan de tekeningen nodig waren.
Dankzij goed overleg met monumentenzorg, de architect en, niet te vergeten, de
constructeur, is alles goed gekomen.” Helaas konden in het klooster enkele authentieke elementen niet behouden blijven. Doordat het gebouw moet voldoen
aan de moderne woonwensen, konden bijvoorbeeld de prachtige kloostergangen niet in stand blijven. Matzinger:
“Ik vind het erg jammer dat de mooie
kloostergangen moeten wijken voor de
woonfunctie. Omdat ik wel zoveel mogelijk authentieke details wil gebruiken
in mijn werk, heb ik ervoor gekozen om
de plavuizen uit de oude gangen te hergebruiken in de woningen.” Ook worden
overgebleven oude balken weer gebruikt in het bouwproces en kan er gekozen worden om de glas-in-loodramen
te verwerken in de binnendeuren.
Matzinger geeft toe dat het wel eens
moeilijk is om bij een groot project als
het karmelietessenklooster rekening
te houden met alle betrokken partijen.
“In dergelijke panden wil je comfort creeren
ren maar je moet ook rekening houden
met het monumentale karakter. Het is
belangrijk om de gulden middenweg te
vinden.”
Bronnen:
- Gemeentelijk archief Roermond
- Ruimtelijk, maart 2008
- www.kartuizers.nl
- www.matzingervastgoed.nl
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TEKST LUCIEN fANSEN EN LEONARD FORT
FOTO'S LEONARD FORTUIN

op het plaatsen van dergelijke reclameboodschappen omdat in
de geldende bestemmingsplannen voor de Rij ksweg 73-Zuid het
roo ilijnenbeleid van Rijkswa terstaat is opgenomen. Datkomt er
op neer dat binnen een strook van 0 tot 50 meter vanaf de as van
de dichtstbij gelegen rijbaan en de bijbehorende toe- en afritten
geen andere bouw werken mogen worden opgericht dan die
welke verband houden met de bestemming 'verkeersdoeleinden'.
Binnen een strook van 50 tot 100 metervanaf de as van de meest
dichtbij gelegen rijbaan kan alleen met toestemming van het
College van B&W worden gebouwd. Wel dient Rijkswaterstaat
als wegbeheerder te w orden gehoord.
Het is duidelijk dat de reclameboodschap pen zijn bedoeld voor
de passerende automobilis t. Dezelfde automobilist wordt door de
Rijksoverheid in diverse campagnes echter gemaand zijn of haar
aandacht bij het verkeer te houden. Bellen in de auto mag alleen
nog handsfree en de discussie spits t zich nu toe op het eventueel
verbieden van het instellen van de navigatieapparat uu r onder
het rijden. De vraag is dus in hoeverre het plaatsen van dit soor t
schermen d e verkeersveiligheid in gevaar brengt.

BELEID OF HORIZONVERVUILING?
In juli 2005 heeft d e gemeente Roermond de b e leids nota 'Lundmarks'
gepubliceerd. Omdat er na het verlenen
van een bouwvergunning voor drie Iandmarks twee verzoeken bij de gemeente
zijn binnengekomen voor het opr ichten
van kleinere reclamemasten tot een
hoogte van 15 meter, is daarna de nota
'Kleinere reclamemasten' ges chreven
(oktober 2008). Veel van de teksten uit
de eerste nota wordt in de tweede nota
herhaald. Eén van die kleinere reclamemasten zal worden geplaatst achter de
nieuwe vestiging van de Aldi op de Tuinen Woonboulevard. De procedure dienaangaande loopt momenteel. Een grote
reclamemast is inmiddels geplaatst nabij
het Retail Park Roermond. De foto van
dit 'park' laat aan duidelijkheid niets te
wensen over!
Volgens de gemeente Roermond bieden
Rijksweg 73-Zuid, de provinciale wegen
N280-0ost en de Oosttangent Roermond
voor bed~ijven, bedrijventerreinen en
voor de gemeente Roermond zelf een
mogelijkheid om zich met reclame-uitJingen te profileren. Met name de gemeente kan "haar positie als economisch

en toeristisch-recreatiefhart in de regio
uitdragen," aldus de nota's.

Waar dit toe kan leiden kunt u inmiddels zelf zien op,
tegen, voor en in de directe omgeving van het Retail
Park. Een beter voorbeeld van horizonvervuiling is
moeilijk denkbaar!

van
RECLA ME

GEVAAR VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID
Voor de gemeente zijn dergelijke reclame-uitingen een bron van inkomsten in
de vorm van bouwleges, onroerendezaakbelasting en precariorechten. Tot
2005 had de provincie Limburg een
verordening waarmee ze dergelijke
reclame-uitingen kon regelen, maar
die regeling is in het kader van de
deregulering geschrapt. Ook Rijkswaterstaat kan geen invloed uitoefenen

.

De nota Landmar ks besteedt aan de verkeersveiligheid aandacht
o nde r het hoo fdst uk 'Algemene uitgangspunten'. Een citaat:

"Grote reclamemasten dienen in verband met de verkeersveiligheid
niet afleidend en zichtbeperkend opgesteld te staan. Voor autoverkeer mag in principe niet meer dan één mast tegelijk zichtbaar
zijn. Om dat te bewerkstelligen dient de onderlinge afstand van
grote reclamemasten aan dezelfde weg daarom minimaal 1,5 km
.11 zijn." De p raktijk is. strak~ echter an?ers. ?e ~uto~obilist die
ui t de Roer t unnel komt en m noord eliJke n chtmg n ]d t zal dan
aan de linkerkant niet alleen geconfronteerd worden met de
naamsaanduiding van alle bedrijven die gevestigd zijn aan de
Tuin- en Woonboulevard op de achterzijde van die gebouwen,
maar ook met de reclame op d e nog te bouwen kleine reclamemast (15 meter) en d e r eclame op de inmiddels geplaatste grote
r eclamemast (35 meter). En dat allemaal in één blikveld met een
snelheid van 100 km/uur!

Recent onderzo ek heeft aangetoond dat de invloed van reclameboodschappen op koopgedrag mind er is dan vaak w ordt
gedacht. Dat geldt voor bo rden met een niet-wisselende tekst,
en in mindere ma te voor borden met een wisselende tekst, zoals
hier. Maar wisselende teksten veroorzaken nog meer afleid ing.
Reclame zoals hier bedoeld is in fei te een visuele éenrichtingscommu nicatie, een vorm van communicatie die in toenemend e
mate wordt vervangen door individueel gerichte communicatie.
Anders gezegd: in de toekomst zal massa-marketing meer en
meer plaats maken voor individuele marketing. Hoe modern d e
te plaatsen LED-schermen ook mogen lijken, in feite is deze vorm
van reclame achterhaald. Het leidt eigenlijk alleen maar tot een
veelheid aan reclame-uitingen waarop het spreekwoord" door de
bomen het bos niet meer zien", meer dan van toepassing is.
Het lijkt ons d e hoogste tijd op te houden met het oprichten
van mega-reclamemasten langs (auto)wegen. Ze erger en zelfs
de meest kooplustige autom obilist en brengen bovendien de
verkeersveiligheid in gevaar. Mocht de plaatselij ke over heid
inderdaad besluiten geen reclamemasten meer toe te staan, dan
bevind t zij zich in goed gezelschap: onlangs besloten de minister
van Economische Zaken en die van Volkshuisves ting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer acties te ondernemen om verdere verrommeling van het (agrarische) landschap te voorkomen.®
RUIMTELIJK SEPTEMBER 2009
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RECLAMEMASTEN:
ACHTERHAALD MARKETINGINSTRUMENT!
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Stichting u mte

Twee zomerse nadagen in juli, één van de vele kramen op de
Sjàmmelmert is die van Stichting Ruimte, 'de stichting die positief meedenkt over het ontwikkelen van de stad Roermond
en omstreken'. Dit streven vindt veel bijval en waardering bij
stadgenoten en dagjesmensen uit plaatsen als Venlo, Amersfoort
en Eindhoven.
Inwoners van Den Haag lazen op hun hotelkamer over de vele
hoogbouw in Roermond. Ze zijn van mening dat oude gebouwen
intact moeten blijven.
Een vrouw uit 'het oude vestingstadje Hattem', op vakantie in
Weert, benadrukt eveneens het historische belang.
De gratis beschikbare oude prenten van Roermond blijken erg
in trek, vooral die van de Steenen Brug, geschilderd door Jules
Rummens. Weckglazen met snoepgoed zijn handig tegen het
wegwaaien van papieren en 'weekender is lekkerder', prijst pottenbakker Maarten deze manier van conserveren.
Als ik het heb over het behoud van cultuurgoed, krijg ik te horen:

"Dan kunt u vooruit, want alles wat door de mens gemaakt is, is
cultuur".
Een bezoekster vestigt de aandacht op het voorgenomen invoeren
van éénrichtingverkeer op de singelring, wat de nodige veranderingen teweeg zal brengen.
"Geer zeet dus ouch taege waat det aad hotel waas", duidt op hotel
de Toerist en zorg om de toekomst van de Schuitenberg.
Een tweede dag op de Sjómmelmert zou een 'frisse' herstart
kunnen zijn. De gemeente is helaas in gebreke gebleven om prulJenbakken te legen en de Markt schoon te vegen.
Het jubileumboek is in de aanbieding, een van de 'luizen' wordt
gekocht door een man die 20 jaar bij Haagen Chemie heeft gewerkt. Anderen die algehele belangstelling tonen zijn een dame
die architectuur studeerde in Venezuela, een vrouw met een zoon
die architectuurwil studeren en de kleinzoon 'van de oma die nog
in de keuken van Jos Cuypers heeft gewerkt'. De trotse eigenaar
van het eerste keurmerk dat Ruimte bevestigde op de voormalige
St. Jozefschool in Asenray is er ook bij.
"Ruimte ruimdenkend", denkt een voorbijganger hardop. Besproken onderwerpen zijn de annexatie van Nee! en het ontbreken
van drapeaux bij musicerende gezelschappen in de kiosk op het
Munsterplein en nog veel meer. Eén ding mag duidelijk zijn, namelijk dat er nog veel werk aan de winkel is! Dit stukje promotie
heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.
MWH
RUIMTELIJK SEPTEMBER 2009
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BELEID OF HORIZONVERVUILING?
In juli 2005 heeft de gemeente Roermond de beleidsnota ‘Landmarks’
gepubliceerd. Omdat er na het verlenen
van een bouwvergunning voor drie landmarks twee verzoeken bij de gemeente
zijn binnengekomen voor het oprichten
van kleinere reclamemasten tot een
hoogte van 15 meter, is daarna de nota
‘Kleinere reclamemasten’ geschreven
(oktober 2008). Veel van de teksten uit
de eerste nota wordt in de tweede nota
herhaald. Eén van die kleinere reclamemasten zal worden geplaatst achter de
nieuwe vestiging van de Aldi op de Tuinen Woonboulevard. De procedure dienaangaande loopt momenteel. Een grote
reclamemast is inmiddels geplaatst nabij
het Retail Park Roermond. De foto van
dit ‘park’ laat aan duidelijkheid niets te
wensen over!
Volgens de gemeente Roermond bieden
Rijksweg 73-Zuid, de provinciale wegen
N280-Oost en de Oosttangent Roermond
voor bedrijven, bedrijventerreinen en
voor de gemeente Roermond zelf een
mogelijkheid om zich met reclame-uitingen te pro�ileren. Met name de gemeente kan “haar positie als economisch
en toeristisch-recreatief hart in de regio
uitdragen,” aldus de nota’s.
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ZIN EN
ONZIN
van
RECLAME
MASTEN

Waar dit toe kan leiden kunt u inmiddels zelf zien op,
tegen, voor en in de directe omgeving van het Retail
Park. Een beter voorbeeld van horizonvervuiling is
moeilijk denkbaar!
GEVAAR VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID
Voor de gemeente zijn dergelijke reclame-uitingen een bron van inkomsten in
de vorm van bouwleges, onroerendezaakbelasting en precariorechten. Tot
2005 had de provincie Limburg een
verordening waarmee ze dergelijke
reclame-uitingen kon regelen, maar
die regeling is in het kader van de
deregulering geschrapt. Ook Rijkswaterstaat kan geen invloed uitoefenen

op het plaatsen van dergelijke reclameboodschappen omdat in
de geldende bestemmingsplannen voor de Rijksweg 73-Zuid het
rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat is opgenomen. Dat komt er
op neer dat binnen een strook van 0 tot 50 meter vanaf de as van
de dichtstbij gelegen rijbaan en de bijbehorende toe- en afritten
geen andere bouwwerken mogen worden opgericht dan die
welke verband houden met de bestemming ‘verkeersdoeleinden’.
Binnen een strook van 50 tot 100 meter vanaf de as van de meest
dichtbij gelegen rijbaan kan alleen met toestemming van het
College van B&W worden gebouwd. Wel dient Rijkswaterstaat
als wegbeheerder te worden gehoord.
Het is duidelijk dat de reclameboodschappen zijn bedoeld voor
de passerende automobilist. Dezelfde automobilist wordt door de
Rijksoverheid in diverse campagnes echter gemaand zijn of haar
aandacht bij het verkeer te houden. Bellen in de auto mag alleen
nog handsfree en de discussie spitst zich nu toe op het eventueel
verbieden van het instellen van de navigatieapparatuur onder
het rijden. De vraag is dus in hoeverre het plaatsen van dit soort
schermen de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

NIET MEER DAN ÉÉN MAST
De nota Landmarks besteedt aan de verkeersveiligheid aandacht
onder het hoofdstuk ‘Algemene uitgangspunten’. Een citaat:
“Grote reclamemasten dienen in verband met de verkeersveiligheid
niet a�leidend en zichtbeperkend opgesteld te staan. Voor autoverkeer mag in principe niet meer dan één mast tegelijk zichtbaar
zijn. Om dat te bewerkstelligen dient de onderlinge afstand van
grote reclamemasten aan dezelfde weg daarom minimaal 1,5 km
te zijn.” De praktijk is straks echter anders. De automobilist die
uit de Roertunnel komt en in noordelijke richting rijdt zal dan
aan de linkerkant niet alleen geconfronteerd worden met de
naamsaanduiding van alle bedrijven die gevestigd zijn aan de
Tuin- en Woonboulevard op de achterzijde van die gebouwen,
maar ook met de reclame op de nog te bouwen kleine reclamemast (15 meter) en de reclame op de inmiddels geplaatste grote
reclamemast (35 meter). En dat allemaal in één blikveld met een
snelheid van 100 km/uur!
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RECLAMEMASTEN:
ACHTERHAALD MARKETINGINSTRUMENT!
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de invloed van reclameboodschappen op koopgedrag minder is dan vaak wordt
gedacht. Dat geldt voor borden met een niet-wisselende tekst,
en in mindere mate voor borden met een wisselende tekst, zoals
hier. Maar wisselende teksten veroorzaken nog meer a�leiding.
Reclame zoals hier bedoeld is in feite een visuele éenrichtingscommunicatie, een vorm van communicatie die in toenemende
mate wordt vervangen door individueel gerichte communicatie.
Anders gezegd: in de toekomst zal massa-marketing meer en
meer plaats maken voor individuele marketing. Hoe modern de
te plaatsen LED-schermen ook mogen lijken, in feite is deze vorm
van reclame achterhaald. Het leidt eigenlijk alleen maar tot een
veelheid aan reclame-uitingen waarop het spreekwoord “door de
bomen het bos niet meer zien”, meer dan van toepassing is.

Het lijkt ons de hoogste tijd op te houden met het oprichten
van mega-reclamemasten langs (auto)wegen. Ze ergeren zelfs
de meest kooplustige automobilist en brengen bovendien de
verkeersveiligheid in gevaar. Mocht de plaatselijke overheid
inderdaad besluiten geen reclamemasten meer toe te staan, dan
bevindt zij zich in goed gezelschap: onlangs besloten de minister
van Economische Zaken en die van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer acties te ondernemen om verdere verrommeling van het (agrarische) landschap te voorkomen. ®

Stichting Ruimte
op Sjómmelmert 2009

Twee zomerse nadagen in juli, één van de vele kramen op de
Sjòmmelmert is die van Stichting Ruimte, ‘de stichting die positief meedenkt over het ontwikkelen van de stad Roermond
en omstreken’. Dit streven vindt veel bijval en waardering bij
stadgenoten en dagjesmensen uit plaatsen als Venlo, Amersfoort
en Eindhoven.
Inwoners van Den Haag lazen op hun hotelkamer over de vele
hoogbouw in Roermond. Ze zijn van mening dat oude gebouwen
intact moeten blijven.
Een vrouw uit ´het oude vestingstadje Hattem´, op vakantie in
Weert, benadrukt eveneens het historische belang.
De gratis beschikbare oude prenten van Roermond blijken erg
in trek, vooral die van de Steenen Brug, geschilderd door Jules
Rummens. Weckglazen met snoepgoed zijn handig tegen het
wegwaaien van papieren en ´weckender is lekkerder´, prijst pottenbakker Maarten deze manier van conserveren.
Als ik het heb over het behoud van cultuurgoed, krijg ik te horen:
“Dan kunt u vooruit, want alles wat door de mens gemaakt is, is
cultuur”.
Een bezoekster vestigt de aandacht op het voorgenomen invoeren
van éénrichtingverkeer op de singelring, wat de nodige veranderingen teweeg zal brengen.
“Geer zeet dus ouch taege waat det aad hotel waas”, duidt op hotel
de Toerist en zorg om de toekomst van de Schuitenberg.
Een tweede dag op de Sjómmelmert zou een ‘frisse’ herstart
kunnen zijn. De gemeente is helaas in gebreke gebleven om prullenbakken te legen en de Markt schoon te vegen.
Het jubileumboek is in de aanbieding, een van de ´luizen´ wordt
gekocht door een man die 20 jaar bij Haagen Chemie heeft gewerkt. Anderen die algehele belangstelling tonen zijn een dame
die architectuur studeerde in Venezuela, een vrouw met een zoon
die architectuur wil studeren en de kleinzoon ´van de oma die nog
in de keuken van Jos Cuypers heeft gewerkt´. De trotse eigenaar
van het eerste keurmerk dat Ruimte bevestigde op de voormalige
St. Jozefschool in Asenray is er ook bij.
“Ruimte ruimdenkend”, denkt een voorbijganger hardop. Besproken onderwerpen zijn de annexatie van Neel en het ontbreken
van drapeaux bij musicerende gezelschappen in de kiosk op het
Munsterplein en nog veel meer. Eén ding mag duidelijk zijn, namelijk dat er nog veel werk aan de winkel is! Dit stukje promotie
heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.
MWH
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Wat dreigt in het Roermondse te
verdwijnen, hoe staat het met
nieuwe projecten en wat doen
‘die lui van Ruimte’ daaraan?

op de ® ooll

Zie ook: www.stichtingruimteroermond.nl
VERVOLG BRUGGETJE OVER HET
KLEIN HELLEGAT
Eerder meldden wij dat het college
van B en W op 8 januari 2009 besloot
het bruggetje over het Klein Hellegat
niet aan te wijzen als gemeentelijk
monument. De Stichting Ruimte en
de Stichting Roerdelta Open stelden
daartegen beroep in. Op 18 februari
2009 oordeelde de rechtbank dat
het beroep van die twee stichtingen
gegrond is en droeg ze de gemeente
Roermond op dienaangaande een
nieuw besluit te nemen. Ter voorbereiding daarvan besloot het college
om belanghebbenden te horen. We
hebben een uitnodiging ontvangen
voor een hoorzitting op 8 september.
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LANDMARK
Eén
n van de drie ‘landmarks’ ((lees:
mega-reclamemasten) waarvoor de
gemeente Roermond aan Gelre BV
(een dochteronderneming van de
Rabobank Roermond-Echt UA) een
bouwvergunning heeft afgegeven, zou
worden gebouwd nabij de afslag Herten
van de A73. In een later sta-dium werd
echter besloten om op die plaats het
nieuwe kantoor van de Rabobank
Roer mond-Echt UA t e bouwen .
Als gevolg daarvan is de reclamemast nu meer in zuidelijke richting
gepland. Tegen dit voornemen hebben wij op 14 augustus bezwaar aangetekend, in de vorm van een Zienswijze. Ons bezwaar gaat uit van de
gemeentelijke nota’s ‘Landmarks
gemeente Roermond’ en ‘Nota met
het oog op reclame, masterplan voor
reclamemasten langs de A73 Roermond’.. In die nota’s is vastgelegd dat
een ‘landmark’ dienst doet als visuele
markering, c.q. visueel herkenningspunt, c.q. visueel baken voor de passerende automobilist. Gesteld dat hier
behoefte aan is – wat wij betwijfelen!
– zijn wij van mening dat het nog te
bouwen kantoor van de Rabobank
Roermond-Echt U.A. ook de (bijkomende) functie van ‘visuele markering’ heeft en dat daarom een reclamemast nabij afslag Herten achterwege
kan blijven. Dat past bovendien uitstekend in het streven van de ministers van Economische Zaken en VolksRUIMTELIJK SEPTEMBER 2009
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huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer om verdere verrommeling
van het (agrarische) landschap te voorkomen.

DE SER LADDER
Voor het inpassen van de ruimte-behoeften
voor de functies wonen, bedrijvigheid en
infrastructuur stelde de Sociaal Economische Raad al in 1999 (!) voor om een ‘ladder’
als denkmodel te hanteren. Dat gebeurde
in zijn commentaar op de Nota Ruimtelijk
Economisch Beleid geïntroduceerd.
Die ladder heeft drie treden:
A. Gebruik allereerst de ruimte die reeds
beschikbaar is gesteld voor een bepaalde
functie of die door herstructurering voor
die functie geschikt gemaakt kan worden.
B. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de ruimte-productiviteit te verhogen.
C. Pas als A en B onvoldoende mogelijkheden bieden dient de optie van uitbreiding van het ruimtegebruik aan de orde
te komen. Daarbij dienen de verschillende
relevante waarden en belangen goed
te worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door te investeren in een
kwaliteitsverbetering van de omliggende
ruimte moet worden gegarandeerd dat
het meer-gebruik voor wonen, bedrijventerreinen en infrastructuur, de kwaliteit
van natuur en landschap respecteert en
waar mogelijk versterkt.
Zouden we deze SER-ladder hanteren met
betrekking tot het nieuwe kantoor van
de Rabobank dan zou dat kantoor daar
helemaal niet gebouwd moeten worden.
Er staat ondertussen zo veel leeg in Roermond en er wachten zo’n grote terreinen
in de stad (Philips-complex!) op herontwikkeling dat er momenteel helemaal
geen behoefte is aan dit soort nieuwe bedrijfsterreinen. Bovendien, wat moet een
bank na de bankencrises, huizencrises en
kredietcrises met zo’n groot gebouw!?

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK
VAN DE MUNSTERKERK
Het college van B en W heeft besloten
een bouwhistorisch onderzoek te laten
uitvoeren naar de bouwgeschiedenis
van de Munsterkerk. Dit onderzoek zal,
als één van de projecten van de Afdeling
Monumentenzorg, worden uitgevoerd

door drs. Erik Caris, coördinator
rdinator monumentenzorg van de gemeente Roermond.
Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen
zal prof. Jos Koldeweij (kunstgeschiedenis,
in het bijzonder van de vroegchristelijke
tijden en van de Middeleeuwen) optreden
als promotor; ook de universiteiten van
Tilburg en Leiden zijn bij het onderzoek
betrokken. Het onderzoek zal ongeveer
vier jaar duren, met als verwacht resultaat
een proefschrift dat meer inzicht geeft in
de bouwgeschiedenis van de Munsterkerk,
en de graad van doctor in de letteren voor
Erik Caris.
De Afdeling Monumentenzorg bestaat
tegenwoordig uit drie personen: coördinator Caris en twee jonge medewerkers.
Een interne verschuiving van taken moet
er voor zorgen dat Caris twee dagen per
week aan zijn nieuwe opdracht kan werken
zonder dat de andere werkzaamheden van
de afdeling in het gedrang komen. “Eigenlijk
is pas nu de taakverdeling in orde!” aldus
Erik Caris. Wij wensen hem veel succes
toe bij zijn promotieonderzoek.

PLANNEN VOOR DE ROERKADE
In het vorige nummer van Ruimtelijk hebben wij aandacht besteed aan de plannen
die projectontwikkelaar Victor Adams
momenteel heeft voor de Roerkade. Wij
hebben toen gemeld dat hij niets had
toe te voegen aan wat de gemeente bekendgemaakt had en ook dat zijn architect,
Maarten Engelman, inhoudelijk geen toelichting wenste te geven. Op 27 juli heeft
de architect tijdens het MonumentenOverleg de plannen toegelicht voor de twee
panden waarbij hij betrokken is. Hij werd
bijgestaan door de stedenbouwkundige
van de gemeente en twee medewerkers
van de Afdeling Monumentenzorg.
Over de twee andere panden zijn ons op
dit moment geen concrete plannen bekend.
De meeste reacties op de plannen die wij
tot nu toe per mail ontvingen zijn niet
bepaald enthousiast te noemen!

