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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.
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BEDANKT
Voor de gewone en (vaak hoge) extra 
jaarlijkse bijdragen die u, abonnees, 
onlangs heeft gedoneerd, zeggen wij 
hartelijk dank. Met die steun wordt 
dit blad en het werk van de stichting 
mogelijk. 
Nog niet betaald? Doe het dan snel 
(zie colofon), want niet betaald  
betekent niet meer ontvangen!

PETER DE COCK           Column

RUIM BAAN
Beste mensen daar ben ik weer! 
Net op tijd uit de krochten van 
het Muiderslot gekropen. Daar 
komen absolute vrijdenkers 
zoals ik, grijp hem bij zijn 
staart, ééns in de 80 jaar bij 
elkaar. Voor het eerst van mijn 
leven in een auto gezeten en 
door het land gereisd. Tjonge, 
dat viel niet mee. Ik heb het 
niet eens over dat we veel last 
hadden van files.
Maar eens over de ‘gouden 
driehoek’ gereden. Wat een verzameling treurnis! En zo zijn er honderden in Nederland. 
Wie durft te reppen dat Nederland het mooiste land ter wereld is, is dringend aan een 
oogtest toe. Ik ben het volledig eens met diegenen die zeggen: ‘We hebben helemaal geen 
nieuwe bedrijfsterreinen nodig’.
Jaren geleden werd een interessant plan gelanceerd: Fortuna bedrijvenstad. Compleet 
met centrale parkeergelegenheid ondergronds en toepassing van c-water. Toen het even 
tegenzat werd het hele plan van boord gekieperd. Tja, het snelle geld lonkt. Daar verrees 
weer een hots knots bedrijventerrein. Met lapjes schaamgroen. Kijk, ik kan ook geen 
blik jeugd opentrekken, maar tegen de ontgroening, moet je de economie vergroenen. 
Bouwen aan concepten zoals hierboven omschreven. We zullen de economie flink moeten 
vergroenen!
Dat is de kern van de inspanning waar we voor staan. Zonne-energie, optimaal gebruik 
van de beschikbare windkracht. Dat is de kern van de zaak. 
Natuurlijk moet er ook bezuinigd worden om het financieringstekort terug te dringen. Dit 
land heeft mensen nodig die tot de kern kunnen doordringen en dat is iets anders dan het 
inzetten van kernenergie. Heel wat anders.
De vele leegstand in de hoogbouw doet denken aan een uitgeleefd aspergeveld. Het kon 
niet op. Gewoon langs de markt gebouwd. Zelfs bomen groeien niet tot in de hemel. Om 
schot in de zaak te krijgen: stel een vast tarief vast voor hypotheekaftrek. Ongeacht de 
waarde van het pand. Stel die bijvoorbeeld vast op 41 procent. Dàt schept helderheid. 
Het maakt het voor starters simpeler om aan de bak te komen en de ‘hogere’ inkomens 
leveren wat in.
Leuker kunnen we het niet maken wel simpeler, kan de belastingdienst melden. Dat 
is ook een vorm van een kleinere overheid. Want het geeft de mogelijkheid om de 
belastingdienst af te slanken. Bovendien scheelt het een hele slok bezwaarschriften en 
ander gekrempel.
Wij hebben roofbouw gepleegd. Ik hoor al roepen: ‘Die De Cock heeft anderhalve 
kilo roomboter op z’n bolles. Toen hij nog vrij rond liep, pleegde zijn generatie ook al 
roofbouw.’ Dat klopt als een zwerende vinger. Die sukkelaars van toen wisten niet beter, 
de wereld was voor de meesten van hen één groot zwart gat.
Het regenwoud gaat inmiddels naar de ‘klitse’, het grootse deel ervan om soja-bonen te 

verbouwen. Om die andere heilige koe, hier 
te lande, van brandstof te voorzien. 
Doorbreek het vakjesdenken. Beperk 
de toewas maar van ‘kanslozen’ in onze 
maatschappij, omdat ze toch geen enkele 
kans maken op de arbeidsmarkt. Schroef de 
productie van de geboortepil omhoog. Laat 
die massaal in Afrika uitdelen. Selecteer 
niet aan de landspoort op geloof, huidskleur 
of ras. Dat is in strijd met de nationale 
verworvenheden.
Gezondheid. 
Uw dienaar PdC
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Met de 
deur 
in huis

Een bijzonder omslag leidt onze lezers 
dit keer naar een themanummer over 
de wijk het Vrijveld. En daar is zoveel 
over te verhalen dat we in de kolom 
hiernaast meteen van start gaan. De 
aanleiding voor het thema ligt in de ra-
dicale en gigantische invulling - het Sta-
tionspark - die gaat plaatsvinden aan de 
Maria Theresialaan. Maar we beschrij-
ven niet tot in detail wat er gebouwd zal 
worden en we tonen geen artist-impres-
sions van de plannen (waarschijnlijk 
géén park). Zoals altijd houden we ons 
graag bezig met de (beschrijving van) 
architectonische en historisch gegroeide 
waarden van Roermond en omgeving. 
We hoeven daarvoor niet eens heel ver 
in het verleden te duiken. Onze kijk op 
de stad en haar wijken heeft vaker een 
‘menselijke’ kant dan een economische.
Het bijzondere omslag werd getekend 
door Jean Gouders, bewoner van de 
wijk. De fotocollectie van Ruud Lamboo 
en de kunst‘zin’ van het Vrijveld prijkt 
op meerdere pagina’s. 
We verspreiden dit blad voor deze keer 
maar eens wat ruimer: ook niet-abon-
nees van ’t Vrijveld vinden het in de bus.
Geen kwaad plan, vonden we.
De redactie  

In Ierland werd ooit een Goede Vrijdag akkoord gesloten, een belangrijke stap naar vrede in 
Noord-Ierland. In Roermond werd op Goede Vrijdag een oorlogsverklaring afgegeven.

Op die dag werden opeens hekken geplaatst rond een groot gedeelte van het gebied 
Achter de Bielzen, tussen de Maria Theresialaan en de Spoorlaan Noord. Op dit gebied 
verrijst straks het Stationspark, een cluster van appartementen, kantoren en een 
parkeergarage. Met het afgrendelen van Achter de Bielzen werd duidelijk dat er spoedig 
een begin zou worden gemaakt met de realisatie van het Stationspark.
Door de buurtvereniging Vrijveld werd het afgrendelen van het gebied ervaren als een 
goed getimede verrassingsaanval. De buurtvereniging had al in de zomer van 2008 een 
zogenoemde ‘zienswijze’ over de Stationsparkplannen ingediend, waarin forse kritiek 
was verwoord. De buurt had vooral bezwaar tegen de massaliteit van het project en het in 
architectonisch opzicht niet aansluiten bij de aangrenzende bebouwing, en het tekort aan 
openbare ruimte en groenvoorziening. Ook over de afhandeling van de verkeersstroom 
maakte de buurtvereniging zich zorgen.
‘Op die zienswijze hebben we totaal geen reactie gekregen,’ zegt secretaris Greet van Dijk 
van de buurtvereniging. ‘We hebben regelmatig bij de Gemeente aan de bel getrokken, om 
te vragen hoe het er mee was, maar het antwoord luidde steevast: geen nieuws.’
Tót Goede Vrijdag 2010. Terwijl aan de Maria Theresialaan en Spoorlaan Noord de 
hekken aan elkaar werden geklonken, plofte bij Van Dijk de reactie op de zienswijze op 
de deurmat. Geen van de punten die door de buurtvereniging naar voren waren gebracht, 
werd door de gemeente ontvankelijk geacht.
Dat de beschikking uitgerekend op Goede Vrijdag binnen kwam, en er dezelfde dag 
al werd begonnen met de werkzaamheden, was volgens Van Dijk geen toeval. De 
kantoren van de gemeente Roermond waren op die dag immers gesloten, en er was geen 
ambtenaar te bereiken om opheldering aan te vragen. 
Penningmeester Roger van Son van de buurtvereniging: ‘Achteraf hebben we ontdekt, dat 

Het Vrijveld in 1991. Nog met de huishoudschool en bebouwing in Achter de Bielzen. Foto collectie Jan Naus.

Tekst Chris Roemen

Op de bres voor een  
 lee�baar Vrijveld
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de gemeente al veel eerder een 
antwoord had op onze ziens- 
wijze, en dat ze er gewoon over 
heeft gezwegen. Sterker, als we  
ernaar informeerden, werd 
gezegd dat er geen nieuws was. 
Ze hebben ons dus gewoon 
voorgelogen.’

WAT BEHELZEN DE 
NIEUWBOUWPLANNEN? 
Het Stationspark wordt straks 
gebouwd in de vorm van een 
meander, bestaande uit vijf woonlagen. Op de site van aannemer 
Scheepers is te lezen dat de vijfde laag terugligt van de Maria 
Theresialaan, zodat het complex visueel wordt ervaren als vier 
lagen. Niet wordt vermeld dat de bungalows aan het begin van 
de Maria Theresialaan begin jaren vijftig zijn gebouwd in een 
soort enorme kuil, die werd gegraven voor de aanleg van de 
Stationstunnel. ‘Visueel’ zal het complex daar waarschijnlijk juist 
als hoger worden ervaren.
Het project bestaat uit vijf deelplannen. In het eerste zijn 194 ap- 
partementen voorzien en een uit twee lagen bestaande parkeer-
garage met 562 plaatsen. Het is de bedoeling om dit uit te breiden 
met 15.000 m2 kantoorruimte en nog eens 86 appartementen. 
De kantoren zouden onder andere worden gevestigd in wat de 
hoogste ‘bewoonde’ toren van Roermond gaat worden, een kolos 
van 19 etages en een hoogte van tegen de 70 meter. Voor een juist 
begrip: de kathedraal is bijna 80 meter hoog, de Natalinitoren is 
‘slechts’ 61 meter.

De meeste bewoners van de wijk zijn niet eens vierkant tegen de  
komst van het betonnen ‘park’. Sinds tien jaar geleden de portiek-
woningen in het gebied Achter de Bielzen werden gesloopt en de  
bewoners gedwongen een andere woongelegenheid moesten 
zoeken, lag die hoek van de wijk er niet al te fraai bij. Een deel 
werd ingericht als parkeerterrein en enkele jaren geleden werd 
een trapveldje aangelegd. Al met al bleef het een rommelig stuk. 
Dat dit voor sommigen de verleiding voedde om daar dan ook 
maar huisvuil neer te gooien, maakte de situatie er niet beter op.
Tegen nieuwbouw als zodanig is dan ook nauwelijks protest. ‘Dat 
gebeurt nou eenmaal in een stad,’ zegt een bewoonster van de 
Maria Theresialaan. ‘Dingen veranderen. Maar laten ze dan wel 
rekening houden met de bewoners.’
Juist daar wringt hem de schoen bij de buurtvereniging, die zich 
door de gemeente bij de neus genomen voelt. Van Son: ‘Wij wonen 
hier, dus wij willen serieus genomen worden. We willen inspraak 
en meedenken over de toekomst. Ik heb dat zo aan wethouder IJff 
voorgesteld, maar zijn antwoord was dat de gemeente altijd de 
juridische weg volgt. Kortom: de gemeente trekt zijn plan, en als 
je het er niet mee eens bent, dan maak je maar bezwaar, desnoods 
tot aan de Raad van State toe. Dat  
is het beleid, maar als je het woord 
burgerparticipatie kan spellen, ga  
je volgens mij op een andere 
manier met de bewoners om.’
Greet van Dijk: ‘De gemeente 
noemt het communicatie. Maar bij 
communicatie zijn er volgens mij 
twee of meer partijen die gedach- 
ten uitwisselen. Communicatie 
van de gemeente bestaat uit het 
doorgeven van standpunten, waar 
vervolgens niet aan kan worden 

getornd. En als je het er niet mee 
eens bent, dan ga je maar naar 
de rechter.’

Zelf hield de buurtvereniging 
eind 2010 een enquête onder de 
bewoners om de meningen te 
peilen. De uitkomst daarvan was 
enigszins verrassend. Terwijl het 
bestuur van de buurtvereniging 
in zijn Zienswijze uit juli 2008 
vooral fulmineerde tegen de 
massaliteit van het complex en  

het niet aansluiten ervan op het ‘dorpse karakter’ van Eigen 
Haard, betrof de zorg van de bewoners vooral het ontbreken van 
groenvoorzieningen en speelgelegenheid. Ook de afwikkeling van 
de verkeersstroom van het dichtbevolkte Stationspark met zijn 
kantoren en parkeergarage, hadden onder de bewoners grotere 
prioriteit. Van Son: ‘Naar aanleiding van die enquête hebben we 
besloten om ook in onze actie naar de gemeente de nadruk te leg- 
gen op de wensen van de bewoners. We richten onze pijlen nu 
vooral daarop.’ Maar hoe wil de buurtvereniging dat doen, als ze 
door de gemeente wordt gedwongen om de ‘juridische weg’ te 
bewandelen. Van Son: ‘Als het om geld gaat, dan worden harde 
standpunten vaak toch vloeibaar. Volgens de projectontwikkelaar 
(Nieuwe Borg - red.) zou uitstel zo’n 150.000 euro per maand 
kosten. Ik denk dat wij met allerlei juridische procedures de bouw 
wel enkele jaren kunnen tegenhouden, en dat zou hen al met al 
miljoenen gaan kosten.’
Met dat rekensommetje benaderde Van Son projectontwikkelaar 
Ruud Potten van Nieuwe Borg, en daar lijkt nu voorzichtig échte  
communicatie mogelijk te zijn. Van Son: ‘Wat schiet je er mee op  
als je elkaar alleen maar voor de rechtbank ziet? Wij hebben 
redelijke standpunten en Ruud Potten lijkt me ook een redelijke 
vent. We begrijpen dat er iets moet gebeuren, maar we willen 
meedenken en gehoord worden. Je moet als buurtclub ook realis-
tisch zijn. We hebben maar beperkte middelen terwijl er door 
de andere partijen ongelooflijke hoeveelheden geld aan worden 
gespendeerd.’
De vraag waar het nu vooral om gaat is niet meer zozeer de mas- 
saliteit van het Stationspark zelf, maar hoe de ‘leefbaarheid’ van 
de wijk wordt vormgegeven. Hoe wordt straks de verkeersstroom 
geregeld? Op welke manier kan het verlies aan groenvoorziening-
en elders in de wijk worden gecompenseerd? Wat komt ervoor 
terug als straks de monumentale platanen aan de Spoorlaan 
Noord tóch moeten worden geveld? En hoe zit het met de speel-
gelegenheid? Wethouder IJff benadrukte in Dagblad De Limburger  
dat van meet af aan duidelijk was dat het trapveldje aan de 
Maria Theresialaan een tijdelijke voorziening was. ‘Correct,’ 
zegt Van Son. ‘Er werd echter zoveel gebruik van gemaakt, dat 
duidelijk is dat er behoefte is aan zo’n terrein. Hoe en waar 

wordt dat gecompenseerd?’ 
De buurtvereniging zegt daar 
concrete en realistische plannen 
over te hebben, en is inmiddels in 
gesprek met projectontwikkelaar 
en gemeente om op een normale 
manier tot overeenstemming te 
komen en een slepende, dus dure 
juridische procedure verder te 
voorkomen. 

Laatste nieuws volgen? 
Kijk op www.vrijveld.nl

Opkomen voor de wijk: Greet van Dijk en Roger van Son. 
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Het Stationspark is het eerste grote bouwproject in het Vrijveld sinds het einde van 
de jaren vijftig. Vóór de oorlog werd er ook al woningbouw gepleegd (met name door 
bouwvereniging Eigen Haard) maar het grootste gedeelte van de woningen dateert uit de 
Wederopbouwperiode. Binnen ongeveer tien jaar werd toen het hele gebied volgebouwd, 
en die na-oorlogse architectuur karakteriseert de buurt nog steeds. 
Nu lijkt de wijk aan de vooravond van een face-lift te staan. Van de “deelwijken” uit de 
jaren 50 is er tien jaar geleden één volledig gesloopt (Achter de Bielzen). Ook Wijk 307, 
tussen Oranjelaan en Minister Beversstraat leek op de nominatie voor sloop te staan tot 
de economische crisis uitbrak. De productiebedrijven die na de oorlog in de buurt werden 
gevestigd zijn nagenoeg verdwenen. En wat gaat er straks gebeuren met het nu al jaren 
praktisch leegstaande voormalige Philips-complex.

DE OUDSTE WONINGEN IN HET VRIJVELD
Het bebouwde Roermond is eeuwenlang beperkt geweest tot de binnenstad. Pas in de 
twintigste eeuw, toen er in Het Veld werd gebouwd, brak de stad eigenlijk buiten de oude 
stadsmuren. Na Het Veld volgde het Vrijveld. Eigen Haard wordt door velen beschouwd 
als het oudste wooncomplex van het Vrijveld. Toch zijn er nog oudere woningen in de 
wijk. Het oudste dateert van rond 1900 en ligt aan de Maasnielderweg. Ook oud is een 
rij huizen aan de Spoorlaan Noord. Het oudste pand aan die straat (huisnummer 163) 
dateert van 1905, en werd in opdracht gebouwd van Jan Jacob Claessens, portier bij de 
Spoorwegen. Het rijtje huizen dat er naast ligt, werd gebouwd door metselaar (later aan-
nemer) Hendrik Beurskens. De panden werden opgeleverd in 1907 (nrs. 145, 147, 149), 
1908 (151 en 153), 1909 (155 en 157) en 1910 (159 en 161). Ze worden gekenmerkt 
door fraai siermetselwerk aan de voorgevel. Soms is er gewerkt met kleurverschillen, met 
kleine profileringen in het metselwerk, of met geglazuurde stenen. Aan de achterkant is 
een stuk minder zorg besteed. Met uitzondering van het huis uit 1905 hebben ze allemaal 
een plat dak.

NA�OORLOGSE WONINGBOUW
Na een periode van puinruimen, direct na de oorlog, verrezen her en der in Roermond 
noodwoningen die uitdrukkelijk waren bedoeld voor tijdelijke bewoning gedurende 
maximaal tien jaar. Ze stonden onder andere aan een straat die “Vrijveld” heette. De straat 
Vrijveld liep parallel aan de Charles Ruysstraat, vanaf de huidige Henri Thijssenstraat 
richting de Bredeweg, ongeveer over het terrein waar nu een kinderdagverblijf is. 
Daarnaast werden zogenoemde Maycretewoningen gebouwd, snel op te richten betonnen 
prefab-huisjes. In het Vrijveld stonden die vooral aan de Minister Beversstraat en de Pro-
fessor Schreinemakersstraat. Die laatste straat liep overigens, anders dan nu het geval is, 
door naar de Sportlaan (de huidige Dr.Philipslaan). Deze tijdelijke woningen zijn allemaal 
geruime tijd geleden gesloopt, de laatste in de jaren 70.

Tekst Chris Roemen en Ruud Lamboo. Historische foto’s collectie Ruud Lamboo

Aan de vooravond 
van een facelift

ROMEINEN IN HET VRIJVELD
Het gedeelte tussen Maasnielderweg, 
Dr.Philipslaan, Bredeweg en Minister 
Bongaertsstraat wordt geheel in beslag 
genomen door het terrein van de 
voormalige Philipsvestiging, die hier in 
1946 startte. Vanwege zijn ligging pal 
naast de Bredeweg, een oude Romeinse 
heerbaan, is het een gebied, waar op ar-
cheologisch gebied misschien nog iets 
te verwachten is. Eerder werden hier 
tot twee keer toe Romeinse vondsten 
gedaan. In 1930 werden bij een loods 
van kermisexploitant Kunkels aan de 
Maasnielderweg bij het leggen van een  
elektriciteitskabel Romeinse crematie-
graven uit de tweede eeuw gevonden. 
In 1989 werden aan dezelfde straat 
opnieuw Romeinse graven gevonden 
bij het graven van een sleuf voor een 
gasleiding. 

MOLENS IN HET VRIJVELD
In het Vrijveld stonden tot 1936 op ver- 
schillende plaatsen windmolens. Op de 
oudste kaart van Roermond, rond 1550 
gemaakt door Jacob van Deventer, zien 
we er twee. Eén op de plaats waar nu de 
Maria Theresialaan overgaat in de Thor-
beckestraat. Aanvankelijk in particuliere 
handen, maar in 1576 verkocht aan het 
kartuizerklooster. De tweede molen lag 
aan de Maasnielderweg, aan de voet van 
het huidige spoorwegviaduct. Hier stond 
al sinds 1458 een molen die behoorde  
aan de erfvoogd van Roermond. Beide 
molens werden in 1577 (tijdens de 
80-jarige oorlog) door brand verwoest. 
Van de molen aan de Maasnielderweg 
is zeker dat die weer werd opgebouwd. 
Tweehonderd jaar later, in 1869, 
brandde deze ‘nieuwe’ molen opnieuw 
af. Een eind verderop aan dezelfde straat 
werd vervolgens een nieuwe molen 
opgericht, die vanaf 1875 eigendom was 
van de familie Boom. Die molen werd in 
1936 afgebroken. De Maasnielderweg 
heette tot 1948 Molenweg.
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Maasnielderweg met de oudste woning (het witte huis op de linkerfoto en foto mid-

De eerste grote na-oorlogse bouwprojecten in het Vrijveld dateren 
van 1951. Dat waren de inmiddels gesloopte portiekwoningen 
tussen Maria-Theresialaan en Spoorlaan Noord (Achter de Biel-
zen) en de appartementencomplexen aan de Le Bron de Vexela-
straat en Maria Theresialaan. Later werden de zogenoemde 
atelierwoningen en de “Philipswoningen” gebouwd aan Charles 
Ruysstraat en in de zijstraten daarvan. Een ander groot nieuw-
bouwproject uit de Wederopbouwperiode is het in meandervorm 
gebouwde complex van 307 appartementen tussen Oranjelaan en 
Minister Beversstraat: Wijk 307. 
Deze wijk, uit 1958-1959, is bedacht door architect Kurvers van 
Ons Limburg. Door de slingerende vorm zijn hofjesachtige straat-
jes gevormd, die slechts van één kant voor auto’s toegankelijk zijn 
en aan de andere kant worden afgerond met een klein pleintje. De 
kenmerkende balustrades voor de galerijen bezorgden de buurt in 
de volksmond de naam “Sing-sing”, naar de beruchte Amerikaanse 
gevangenis. 

Wijk 307 stond recent op de nominatie voor sloop. Er is daar een 
forse opknapbeurt nodig, en verhuurder Wonen Zuid speelde met 
de gedachte om in plaats daarvan de hele zaak te slopen en er 
nieuwe appartementen te bouwen. In die plannen speelde men 
met de gedachte om aan de Oranjelaan, aansluitend op het tegen-
overliggende ziekenhuis, een zogenoemde ‘zorgboulevard’ te 
bouwen, met speciaalzaken in medische artikelen. Dat feest gaat 
nu dus even niet door, maar het ligt voor de hand dat de plannen 
ooit weer uit de la worden getrokken.

INDUSTRIE
In de periode direct na de oorlog vestigde zich ook vrij veel indu-
strie in het Vrijveld. Vóór de oorlog was de industrie in beperktere 
mate aanwezig. Afgezien van het molenbedrijf dat er vanaf de 
zestiende eeuw tot 1936 bestond, waren dat op de eerste plaats 
de vellenhuizen, die vanwege de stank in het destijds nagenoeg 
onbebouwde buitengebied werden gevestigd. Zo was in 1894 
aan de Spoorlaan Noord het vellenhuis van Leviticus gevestigd. 
In 1911 stond op de hoek Notenboomlaan-Maria Theresialaan 
het vellenhuis van Goudsmit. Dat laatste stond er nog steeds in 
de jaren 30, toen Eigen Haard al was gebouwd. Begrijpelijkerwijs 
was het bedrijfje vanwege de stank niet bepaald populair bij de 
bewoners daarvan. Waar later de kleuterschool van De Notedop 
werd gebouwd, stond in 1900 de vernisstokerij van Lommen, die 
er na diverse branden mee op hield. Vervolgens werd het pand 
bezet door de keramiekfabriek van “Le Bon & Suilen”, die later 
naar Swalmen verhuisde.
In het stuk tussen Robert Regoutstraat, Spoorlaan Noord en Dr. 
Philipslaan bouwde kermisexploitant G. Wolfs in 1897 een loods 
voor zijn attracties, ongetwijfeld vanwege de nabijheid van het 
spoor en het vervoer ervan. Later vestigden zich in hetzelfde 
gebiedje verschillende houthandelaars, daaronder Jean Delsing-
Smeets (1916) en F. Rutten (1931-1967). Het verhaal gaat dat 
houthandelaar Delsing gedurende de oorlog een vrachtwagen 
onder het hout verborgen wist te houden. Na de bevrijding was 
dat een van de weinige vrachtwagens die nog operationeel waren. 
Een eind verder, op het latere Philipsterrein, vestigde zich een 
grotere fabriek. Daar werd in 1916 linnenweverij Elias gebouwd, 
overigens met stevige stimuleringsmaatregelen van de Gemeente 
Roermond die zorgde voor de aanleg van een riool, verharding 
van de straat en het trekken van elektriciteit naar die plaats. Net 
als Philips had ook de Eliasweverij zijn oorsprong in Eindhoven.
Pas na de oorlog werd er flink werk gemaakt van de bedrijvigheid 
in het Vrijveld. Het belangrijkste bedrijf was Philips dat zich in 
1947 in de gebouwen van Elias vestigde en begon met de produc-
tie van rijwieldynamo’s. In 1951 werd het hele, zeven hectare 
grote gebied door Philips aangekocht waarna de Sportlaan 
prompt werd omgedoopt in Dr. Philipslaan.
In de jaren daarna vestigden zich aan die straat diverse bedrijven: 
daaronder de firma Creusen (elektro-mechanische industrie, 
1952), dassenfabriek Roma (1952), de conservenfabriek van Nizet 
(1953), drukkerij Van der Marck (1958). 

Een zeppelin (met hakenkruis!) boven Eigen Haard, vermoedelijk Thorbeckestraat.

Wijk 307 was nog niet helemaal af toen deze foto werd gemaakt. Op de achtergrond 
wordt nog volop gebouwd aan de thans alweer gesloopte Agnesschool. De Oranjelaan 
hield op bij de Bredeweg.
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FIRMA CREUSEN
Van de bedrijven die in de jaren 50 in het Vrijveld werden 
gevestigd, heeft alleen Creusen nog productie in het Vrijveld. 
Het bedrijf is gehuisvest in een fraai, door architect Zollner 
ontworpen fabrieksgebouw met als meest opvallende kenmerk 
een zogenoemd fuseedak dat zorgt voor een optimale lichtinval.
Creusen is een familiebedrijf dat direct na de oorlog, in 1945, 
werd opgericht door Mathias Creusen en zijn zoon Leo. De 
huidige directeur Ron Creusen is een zoon van Leo Creusen. 
Het bedrijf produceert custom-made motoren en metaalbewer-
kingsmachines. De serieproductie van machines vindt tegen-
woordig vooral plaats in Tsjechië en China, de controle ervan 
én het bouwen van op maat gemaakte motoren gebeurt nog 
steeds in de vestiging aan de Dr. Philipslaan.
(Foto: Creusen BV)

Op een terrein aan de Schreinemakersstraat, naast het Philips-
complex, vestigden zich drukkerij Tonnaer (1953), meubelfabriek 
Lennaerds (1955) en roggebroodbakkerij Ovis (van J. Odekerken). 
Daarnaast was er landbouwwerktuigenfabriek De Veldkoning 
(later: VEKOMA), een suedefabriek, het bedrijf van Eilers (tenten 
en zeildoek) en de bouwmaterialenhandel van Bouts. 
Bijna alle productiebedrijven zijn tegenwoordig verdwenen. De 
voormalige Philipsvestiging staat al jaren leeg, er is alleen nog 
een Research & Development-afdeling van het Koreaanse bedrijf 
Yageo gevestigd. De bedrijfsgebouwen op het terreintje aan de 
Professor Schreinemakersstraat zijn recent gesloopt, het gebied 

wordt nu klaargemaakt voor woningbouw. In een  aantal gevallen 
hebben zich in de voormalige productiehallen handelsbedrijven 
gevestigd, bijvoorbeeld in de drukkerij van Van de Marck aan de 
Philipslaan.
Het winkelbedrijf is nog wél aanwezig in het Vrijveld, maar op de 
buurt gerichte levensmiddelenzaken als de slager (1954, slagerij 
P-Daemen-Niessen aan de Robert Regoutstraat), en bakker (Mai-
son Duits aan de Maria Theresialaan),  zijn verdwenen. Net als de 
drogist (van Johan en May Haufe, sinds 1966 en van 1968-1988 
gecombineerd met postkantoor), de stoffenwinkel van Beurskens 
en de kantoorboekhandel van Kupers.

‘ROOMS BOUWEN’

Niet alle woningen die in de na-oorlogse tijd in het 
Vrijveld werden gebouwd, maakten deel uit van grote 
bouwprojecten. Aan de Minister Bongaertsstraat ligt 
een aantal huizen die kunnen gelden als voorbeelden 
van ‘Rooms bouwen’. De huizen dateren allemaal 
uit het begin van de jaren 50, toen de ideeën van de 
Delftse hoogleraar Granpré Molière hoogtij vierden en 
zelfs een als modern te boek staande architect als Jan 
Bongaerts opeens ging bouwen volgens de inzichten 
van de ‘traditionalistische’ Delftse school. 
In de katholieke ideologie stond het gezin centraal 
als hoeksteen van de samenleving, en de architectuur 
werd daar als het ware naar geplooid. Het gezin (en 
daarmee werd in de jaren 50 een traditioneel gezin 
bedoeld van man, vrouw en kinderen) moest zich kun-
nen terugtrekken in de bescherming biedende woning. 
Bescherming tegen de natuur, maar ook tegen de 
buitenwereld. Een goede katholieke woning was bij voorkeur vrijstaand en (vanwege de grote gezinnen) ruim opgezet. De woon- 
kamer lag vaak niet aan de straatzijde maar aan de achterkant, het was immers niet de bedoeling dat buitenstaanders van buiten 
naar binnen konden kijken. 
Kenmerkend was ook het relatief forse formaat van woonkamer en keuken. Er zijn minstens drie slaapkamers: een behoorlijk grote 
ouderslaapkamer, een kamer voor de meisjes en een voor de jongens. Volgens een brochure over Rooms bouwen, moest het dak 
schuin zijn ‘als manifeste beëindiging van het opgerichte bouwwerk, als teken van de eindigheid van het aardse.’ Ondanks dat het 
huis zo naar de hemel wees, stond het toch in de aarde. Daarom moest het bij voorkeur ook in onbepleisterde baksteen worden 
opgetrokken. Beton en wit pleisterwerk werden verworpen omdat ‘het gebouw bij de aarde hoort en erkend moet worden, dat het 
aardse in wezen duister is en het licht van elders komt.’
Een ander typisch aspect van het Rooms bouwen dat we bij deze huizen, en op veel andere plaatsen in Roermond zien,  zijn de 
omlijste voordeuren. Ook de vensters zijn soms omlijst met natuursteen. Vaak is er een stoepje om het plechtig binnengaan van de 
woning en het verschil tussen binnen en buiten te benadrukken. 

Een huis uit 1951 aan de Minister Bongaertsstraat als mooi voorbeeld van het na-oorlogse 
‘Rooms bouwen’. Opvallende accenten: de toegang naar de voordeur en de steen met jaartal. 
De natuurstenen omlijsting van de deur ontbreekt, wel is het raam rechts omlijst met mergel.
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EIGEN HAARD IN ’T VRIJVELD 
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HALFONSJESBUURT
In 1949 neemt de gemeente de bezittingen 
en schulden van de vereniging Eigen Haard 
over en in1954 komen de woningen in het 
bestand van het Gemeentelijk Woningbedrijf. 
De gemeente bood de bewoners in eerste 
instantie de mogelijkheid de woning te 
kopen tegen de boekwaarde in plaats 
van tegen de hogere verkoopprijs. Daar 
hebben veel bewoners toen gebruikt van 
gemaakt. Toen naderhand de gemeentelijke 
huurwoningen vrij kwamen werden ze 
gegund aan de hoogste inschrijver. In 1983 
waren nog 14 woningen eigendom van de 
gemeente maar in de loop van de jaren 90 
zijn de laatste gemeentelijke huurwoningen 
overgegaan in particuliere handen. 
Eigen Haard kreeg al snel de bijnaam half-
onsjesbuurt, omdat veel woningen bewoond 
werden door erg zuinig geachte ambtenaren 
waarvan de echtgenotes de naam hadden 
de boodschappen te doen per half ons. 
Allicht zal meegespeeld hebben dat veel 
ambtenaren een Hollandse tongval hadden 
en ‘Hollenjers’ stonden in Limburg nu 
eenmaal bekend om hun spreekwoordelijke 
zuinigheid. 

 Om te voorzien in een grote behoefte aan middenstandswoningen werd in 1919 de ‘Ambtenaren bouw- en woningvereniging Eigen 

Haard’ opgericht. De vereniging stelde zich ten doel de huisvesting van ambtenaren en daarmee gelijk te stellen salaristrekkende 

personen te verbeteren. Op het einde van datzelfde jaar vroeg deze vereniging de gemeente om mee te werken aan de bouw van 80 

woningen in het Vrijveld. De naam van de bouwvereniging - Eigen Haard - is in de loop van de tijd overgegaan op het complex.

Wanneer de woningen tussen 1921 en 1923  
worden opgeleverd worden ze allemaal ver- 
huurd, maar al snel begint een uittocht  
van bewoners als elders in de stad meer 
middenstandswoningen ter beschikking  
komen. Mogelijke oorzaak voor deze leeg-
loop is de ligging van het wooncomplex in 
het open veld. De weg naar de stad - of dat 
nu voor inkopen, werk of voor het naar 
schoolgaan van de kinderen was - liep via de 
spoorwegovergang tussen Slachthuisstraat 
en Robert Regoutstraat. (De stationstunnel 
bestond nog niet.) Die overweg was vaak lang- 
durig gesloten vanwege het vele rangeren  
van treinen. Andere redenen voor vertrek 
waren de vochtproblemen in woningen 
waar te weinig zonlicht binnen kwam door 
hun ligging ten opzichte van elkaar, en de 
hoge huurprijs in die tijd.
Met name de 18 hoekpanden (drie maal zes)  
in de driehoek liepen leeg: ‘Omdat men daar  
zijn achterburen op handbreed afstand heeft,  
wat zonder twijfel hinderlijk is’, aldus raads- 
lid  J. Cartigny toen in juni 1924 bij de ge- 
meenteraad een verzoek van de bouw-
vereniging Eigen Haard ter tafel kwam om 
een renteverlaging van de hypothecaire 
leningen toe te staan.
Aan het einde van de jaren dertig was de 
leegstand opgelopen tot 40 woningen, de 
helft dus. In 1938 hoopte men nog dat de 
nieuwe kazerne die Roermond kreeg de 
leegstand zou doen verdwijnen door de 
huizen aan te bieden aan de officieren en 
onderofficieren van het garnizoen. Maar 
de meesten van hen gaven de voorkeur aan 
betere woningen in Maasniel. 
 
Tijdens de oorlogsjaren 40-45 was Eigen 
Haard wel volledig bewoond. En ook na 
de oorlog bleven de meeste woningen van 
het complex bewoond. Dit laatste is niet 
zo verwonderlijk als men bedenkt dat er 
woningnood was, mede veroorzaakt door 
oorlogshandelingen. Ondanks het feit dat 
het nabijgelegen spoorwegemplacement 
geregeld een doelwit was voor geallieerde 
vliegtuigen, bleef Eigen Haard wonder 
boven wonder gespaard.

 
GEVARIEERD COMPLEX
De 80 woningen zijn gebouwd in traditio-
nele baksteenbouw met expressionistische 
details, duidelijk geïnspireerd door de 
stijl van de Amsterdamse School. Een 
blok van 55 woningen vormt een gesloten 
driehoek: Thorbeckestraat 2 t/m 34, Robert  
Regoutstraat 40 t/m 70 en Charles Ruys-
straat 1 t/m 47. 
De andere 25 huizen vormen als het ware 
een L waarbij het lange deel van die letter 
wordt gevormd door de zeventien woningen 
aan de Charles Ruysstraat (2-34) en het 
korte deel door de acht woningen aan de 
Notenboomlaan (1-15). Het gaat in beide 
blokken in totaliteit om twintig woningen 
van een groot type en zestig woningen van 
twee verschillende kleinere typen. 

Architect van het complex is Jos Klaaren- 
beek. Ook zijn door hem het arbeiders- 
woningencomplex van - destijds - woning- 
bouwvereniging Lada aan de Koningin  
Regentesselaan en de winkelwoning Markt 
nr. 9 ontworpen, beide net zoals de Eigen 
Haard-woningen tot rijksmonument ver-
klaard.
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Qua exterieur zijn de woningen zeer gevari- 
eerd. Dan gaat het om het al dan niet toepas-
sen van erkers, inpandige of uitpandige 
balkons, de topgevels als onderbrekingen 
van de lijstgevels, het decoratieve metsel-
werk in baksteen en de verschillende hoek- 
oplossingen. Ook de vele smeedijzeren hek-
werken bij de huizen met voortuinen, de 
‘gepaneelde’ voordeuren die per straatwand 
verschillen, de ‘veelruitige’ bovenlichten in 
de originele ramen en zelfs de opbouw van 
de schoorstenen, vormen details waar het 
oog van kan genieten.

Van binnen zijn de huizen gevarieerd voor 
wat betreft de betegeling van de twee 
schouwen in de voor- en achterkamer en 
de schouw op de eerste verdieping op de 
grootste slaapkamer. De afwerking van 
het houtwerk en de indeling van de huizen 
kon eveneens verschillen. De deuren op de 
begane grond- en eerste verdieping waren 
gepaneeld en voorzien van zes ruitjes en  
koperen deurklinken. De huiskamers had-
den schuifdeuren met gekleurd glas in lood. 
Een ploeg Italiaanse bouwvakkers heeft de 
terrazzo vloeren in gang en wc aangelegd.1 
               
Bij nadere beschouwing zien we dat in de 
loop van de tijd nogal wat ingrepen hebben 
plaatsvonden die de originele opzet geweld 
aandoen en waarvan we nu gerust kunnen 
stellen dat het niet altijd verbeteringen zijn 
gebleken. Dat geldt zowel voor het exterieur 
als voor het interieur. Bij de veranderingen 
aan het exterieur gaat het met name om het 
verdwijnen van de originele vensterindeling, 
de toepassing van kunststof ramen en in een 
enkel geval om een vergroot raam of foute 
kleurstelling van het raamwerk. Ook is her 
en der het smeedijzeren hekwerk van de 
voortuin verdwenen en zijn oorspronkelijke 
voordeuren vervangen. In het interieur is 
vaak de muur verdwenen tussen voor- en 
achterkamer en daarmee ook de twee 
schouwen en de schuifdeuren.

TERUG NAAR AF
In 2019 bestaat Eigen Haard 100 jaar. Dat 
kan een stimulans zijn om een werk- of 
studiegroep te vormen zoals Max Janssens 
(Thorbeckestraat) al eens heeft voorgesteld.  
Een bewonerswerkgroep die gaat inventa-
riseren wat er nog resteert aan originele 
elementen. Met nog te vergaren kennis en 
informatie kan gestimuleerd worden om 
‘aanpassingen’ weer in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen. De gemeente laat bij 
monde van monumentencoördinator Silvia 
Pellemans weten dat herstel in de oude staat 
geen uitgangspunt is van het gemeentelijk 
beleid, maar dat de gemeente pogingen van 
eigenaren of bewoners daartoe zeer kan 
waarderen en van harte zal ondersteunen; 
voor zover dat in het vermogen ligt. Men kan 
daarbij denken aan adviezen, mogelijkheden 
van financiële ondersteuning en hulp bij 
het vergunningentraject. Via de website 
http://www.roermond.nl/index57117.
htm is daar meer informatie over te krijgen 
en contact mogelijk met de coördinatoren 
monumentenzorg en archeologie.
 
RIJKSMONUMENT
Bijna alle panden van Eigen Haard zijn 
sinds 25 oktober 2001 ingeschreven in 
het Register van rijksmonumenten. Dat 
gebeurde in het kader van het zogenaamde 
MSP (Monumenten Selectie Project), dat 
onderzoek afsloot naar gebouwen die 
tussen 1850 en 1940 ontstaan zijn en die 
bijzonder genoeg geacht werden om de 
beschermde status van rijksmonument 
te verwerven. Alleen de acht woningen 
aan de Notenboomlaan zijn, om ook voor 
de gemeente onduidelijke redenen, niet 
meegenomen. Een latere poging van de 
gemeente om het Rijk alsnog te bewegen tot 
aanwijzing over te gaan, leed schipbreuk.
Rijksmonumenten zijn integraal beschermd, 
wat inhoudt dat wijzigingen aan het exterieur 
maar ook aan het interieur vergunningplichtig 
zijn. Plannen worden beoordeeld door de  

betreffende monumentencoördinator, door  
de commissie beeldkwaliteit en indien 
nodig door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Het streven van de gemeente 
is er op gericht om bestaande monumentale 
waarden te behouden. Het plaatsen van 
(bijvoorbeeld) kunststoframen met een 
afwijkende vensterindeling zal niet zonder 
meer worden toegestaan. Daar zal een 
oordeel van de commissie beeldkwaliteit 
aan te pas komen. 
Het beste is natuurlijk om bij verbouwplannen 
vanaf het begin de monumentencoördinator 
in te schakelen om teleurstellingen achteraf 
te voorkomen. Het is niet zo dat er niets 
mag, maar er moet wel rekening gehouden 
worden met de nog aanwezige monumentale 
waarden. Aangezien deze waarden bijna 
identiek zijn met de charmante details die 
deze huizen karakteriseren hoeft dat geen 
probleem te zijn voor mensen die de huizen 
juist daarom waarderen.
 
Dennis Janssen 
(Eigen Haard bewoner sinds 1976) 

Met dank aan Silvia Pellemans, coördinator 
monumenten en archeologie van de gemeente 
Roermond en Max Janssens, buurtbewoner 
Eigen Haard, Vrijveld
 
Gegevens ontleend aan ‘Onder dak bij St. 
Jozef’, het jubileumboek onder eindredactie 
van dr. G.C.P. Linssen dat in 1984 verscheen  
ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van 
Bouwvereniging St. Jozef. In hoofdstuk drie 
gaat het over de andere bouwcorporaties in 
Roermond en komt de bouwvereniging Eigen 
Haard ter sprake in een artikel van dhr. J.G. 
Grobbenhaar (blz. 67-72).
 
1) Mondelinge mededeling van mw. E. Drenth-
Koster aan schrijver dezes. Zij heeft vanaf de 
oplevering in 1923 tot aan haar dood in 1984 
in haar woning op Robert Regoutstraat 54 
gewoond.

https://netmail.hetnet.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.roermond.nl/index57117.htm
https://netmail.hetnet.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.roermond.nl/index57117.htm
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Viva Remunj
Een van de oudere bewoners van het Vrijveld is Jo de Klerk (88), wonend aan de 
Thorbeckestraat en voormalig gemeente-ambtenaar. De Klerk is een op en top 
Roermondenaar. Geboren in de Dr. Leursstraat bracht hij zijn jeugd door in een stad 
die nadien ‘onherkenbaar’ is veranderd. De Klerk vertelt over koekerellen (tollen), 
rijpe (hoepelen), en voor een kersenpit naar kaarten kijken in een schoenendoos. 
Over het café van Willem Mackendas, waar minstens één keer in de week de liedjes 
van de Schinderhannes klonken. Over de armoe tijdens de crisis, maar ook over de 
ontwikkelingen in zijn buurt.
Direct aan zijn achtertuin verrees vorig jaar een complex voor opvang van mensen 
die niet zelfstandig kunnen wonen. ‘Een zegen van deze tijd, zulke voorzieningen. 
Maar bij de bouw is geen rekening gehouden met de omgeving. De gegevens van het 
stadhuis waren onvoldoende: een tekening van de zijkant, die ook nog onduidelijk 
was. Tot onze verbazing werd het terrein opgehoogd. De mooie school die zeker nog 
dienst had kunnen doen werd afgebroken. Ik naar de gemeente om te informeren 
naar dat hoogteverschil. Maar daar werd verwezen naar de eigenaar van het gebouw. 
Die zou het weer opnemen met de projectontwikkelaar, en uiteindelijk hoor je 
helemaal niets. De gemeente zegt: “Als je last krijgt van water of verzuring van de 
grond, dan ga je maar procederen tegen de eigenaar van het terrein.” Zo gaan ze met 
inwoners om. Er wordt geen rekening gehouden met de bestaande situatie. Niet 
elegant.’
Van het nieuw te bouwen Stationspark heeft De Klerk al sinds 2002 niets meer 
gehoord, zegt hij. ‘En ik zit nog wel in de klankbordcommissie. Ik hoop maar dat het 
niet te massaal wordt.’
De Klerk woont aan een merkwaardige bocht, aan het begin van de Thorbeckestraat. 
‘Een gevaarlijke situatie, zeker voor kinderen. Wat gebeurt er namelijk? Fietsers gaan 
gewoon rechtdoor, fietsen bij mij over de stoep. Hoeven ze tenminste niet die rare 
bocht om het plantsoentje te nemen. Waarom hebben ze er niet een stukje fietspad 
aangelegd, dóór het plantsoen en parallel aan het trottoir? Bij de gemeente konden 
ze me alleen maar zeggen dat er geen geld voor was.’
Waar wél geld voor werd uitgetrokken was de dure en Engelstalige slogan voor 
stadspromotie, Roermond that’s all you need.
De Klerk schudt (gratis en voor niets!) een fraai alternatief uit zijn mouw: 

Viva Remunj!

Willem de 
Zwijgerschool
Een van de opvallendste gebouwen in 
het Vrijveld is de Willem de Zwijger-
school aan de Minister Beversstraat. 
De protestants-christelijke basisschool 
(de enige van die levensbeschouwe-
lijke signatuur in Roermond) werd in 
1955-1956 gebouwd door architect 
Frans Wijsma. Ze verving de oude uit 
1898 daterende protestantse school 
(het huidige Ontmoetingscentrum 
naast de Minderbroederskerk), die 
te klein was geworden. Aanvankelijk 
vervulde ze door haar protestants-
christelijke visie een regionale functie: 
leerlingen kwamen niet alleen uit 
Roermond maar uit de hele omgeving. 
Tegenwoordig ontwikkelt ze zich 
steeds meer tot school van de wijk.
De “Willem de Zwijger” is een mooi op-
gezet schoolgebouw. Het is een soort 
centraalbouw, waarbij alle klaslokalen 
rond een centrale hal liggen. Een brede 
uitwaaierende trap leidt naar de klas-
lokalen op de verdieping. De hal wordt 
overwelfd door een kleine torenvor-
mige opbouw met gebrandschilderde 
ramen. Alle klaslokalen grenzen aan 
een kant aan deze gemeenschappelijke 
ruimte, terwijl grote ramen aan de 
andere kant zorgen voor natuurlijke 
lichtinval. Opvallend is verder dat 
de school is gebouwd van mergel. In 
de hal hangt een groot smeedijzeren 
“hugenotenkruis”, een geschenk van 
architect Wijsma bij de of�iciële ope-
ning in juni 1957.

nog foto van WdZw school
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Een van de bekendere bewoners van het Vrijveld was Mathieu Boessen (1912-1998), die tot 
zijn dood woonde en werkte aan de Robert Regoutstraat. Boessen geldt tegenwoordig als een 
van dé Roermondse kunstenaars uit de na-oorlogse periode. Een geëngageerde kunstenaar 
ook, met het hart op de tong, niet schuw om kritiek te leveren op het plaatselijke kunstbeleid.

Boessen begint zijn professionele loopbaan als huis-en decoratieschilder, net als zijn 
vader werkt hij bij de firma Druncks. In tekenlessen op de Ambachtschool kan hij zijn 
creativiteit verder ontwikkelen. Vanaf 1932 wordt hij nog meer gevormd in de ateliers 
van kunstschilders Jules Rummens en Leo Franssen. Vanaf 1939 ontwikkelt hij een eigen 
stijl die verwant is aan het magische realisme. Hij maakt zelfportretten en portretten. In 
het cursusjaar 1943/1944 volgt hij lessen bij professor Röling aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunst in Amsterdam. Een van zijn studiegenoten was Karel Appel, met wie 
Boessen nog lang contact houdt en die hem ook wel eens opzoekt aan de Charles Ruys-
straat. In Amsterdam ontmoet hij ook zijn grote liefde Betty Kleyne, die werkzaam is als 
verpleegster. Na hun huwelijk dat bekroond wordt met dochters Peggy en Marjolein, ves-
tigen zij zich in de Robert Regoutstraat 68 in Roermond. Mathieu heeft boven en beneden 
een atelier, voor het raam staat altijd een schilderijtje.

JAREN VIJFTIG EN DE ROERMONDSE KUNSTKRING
Na de oorlog krijgt Mathieu opdrachten voor restauraties en klein monumentaal werk, 
onder andere voor kerken. Uit die tijd dateren sgraffiti die we nog kunnen zien boven 
het pand Bristol aan de Hamstraat (voormalige Harmoniezaal) en voor de ingang van het 
Philipsgebouw aan de Bredeweg. 
Een ander monumentaal werk is een groot mozaïek aan de gevel van het schoolgebouwtje 
De Hummelhoek aan de Spoorlaan Noord dat verloren is gegaan. Dochter Marjo Springer-

Fijnzinnige schilderstreken 
in het Vrijveld

Mathieu Boessen (1912 – 1998)
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Fijnzinnige schilderstreken 
in het Vrijveld

Boessen: ‘Ik heb nog bij de gemeente geïnformeerd of zij dit mozaïek nog ‘gered’ had-
den, maar het pand was verkocht aan een aannemersbedrijf uit Linne en die hebben het 
afgebroken. Naar mijn mening een behoorlijke fout van de gemeente. Helaas.’

Zijn hart blijft uitgaan naar het vrije werk, voornamelijk stillevens. In 1945 richt hij 
met anderen de Midden-Limburgse Kunstkring op. En in 1952 is hij de drijvende kracht 
achter de kunstverkoopactie ‘Het schilderij van de maand’, een loterij met elke maand een 
kunstwerk als hoofdprijs. In enkele jaren tijd worden door deze actie meer dan 50 kunst-
werken verloot met een waarde van duizenden guldens. Niet alleen leden van de Kunst-
kring stonden werken af, ook van vele andere Limburgse artiesten werden schilderijen 
aangekocht. Frans van den Berg, Frans Lommen, Fons Windhausen en Piet Schoenmakers 
vervaardigden stadsgezichten, René Wong een Bacchante en een ‘stadsrand’.
Over de bijdragen van Mathieu bericht kunstcriticus ‘Kock’ (Jules Kockelkoren): 
‘Om zijn schijnbaar onbewogen schilderen van bij voorkeur alledaagse voorwerpen, om 
zijn nauwgezet tot in de kleinste details afbeelden, om zijn koele belichting der dingen en 
zijn zorgvuldige schikking en strakke vormen is de Roermondse schilder Mathieu Boes-
sen een eenzame in het zwierige, barokke zuiden. De winst van zijn werkwijze vormen de 
voorname rust, de waarachtigheid van zien en beleven en de verfijning van vlakindeling 
en stofuitdrukking, die onmiddellijk treffen en de aandacht blijvend vasthouden. Doch 
ook de onbewogenheid is slechts schijn. Want wie in die merkwaardige belichting zo de 
sfeer van volstrekte stilte en het geheim van ruimte en onderling verband aller dingen 
weet op te roepen, moet een dichterlijke geest hebben, waarvoor zelfs een kaars een 
verschijning wordt uit een raadselachtige zwijgende wereld.’ 
Ondertussen deed Mathieu verwoede pogingen om de Franse taal onder de knie te 
krijgen. Frankrijk was voor Mathieu hét land, Parijs dé stad. Zijn dochter Peggy, die zelf 
al meer dan 30 jaar in de Provence woont: ‘Papa probeerde zijn hele leven Frans te leren. 
Hij heeft alle methodes uitgeprobeerd, met cassettebandjes en een cursus, maar verder 
dan drie woorden Frans spreken heeft hij het niet gebracht.’ Net als in eigen land bezoch-
ten de dochters ook in Frankrijk samen met hun vader musea en genoten volop. ‘Samen 
slenteren door Parijs, heerlijk, geweldig’, zegt Peggy.

‘VISSER’  
Journalist Wim Doesborgh in 

Dagblad De Limburger (Rubriek: Water in 
kunst) van 31 mei 2006 

over dit schilderij in olieverf:
‘Mensen in Midden-Limburg kennen 
de geneugten van de vele plassen en 

grindgaten. Om er op te varen, om er 
in te zwemmen of om er je hengel  

in te werpen. De Roermondse schilder 
Mathieu Boessen wist waar Abraham 

zijn waterige mosterd haalde en legde de 
mensen rond het water vast. Om er zelf een 

hengeltje uit te werpen, een slokje  
onder de kurk te nemen en van een saf�ie te 

genieten. Maar, let op, vermaken niet ook de 
‘Frei Körper Kultur’ dames aan de andere 
oever zich kostelijk? De visser zoekt naar 

een mooi evenwicht in zijn aandacht voor 
vis, sigaretje en vrouwelijk schoon. 

Het rustige nat van het Limburgse water 
sust intussen zijn gedachten’.
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POLITIEKE KUNSTPERIKELEN
Mathieu Boessen is in die tijd strijdbaar als geen ander als het gaat om het verbeteren van 
het kunstklimaat. Hij vertikt het om met zich te laten ‘dweilen’ als kunstenaar. Binnen de 
gemeentelijke commissie culturele zaken is hij het ‘enfant terrible’.
In de Maas- en Roerbode van 3 december 1969 veegt hij de vloer aan met de gemeente-
lijke commissie: ‘Als er besluiten aangaande cultuur moeten worden genomen, komt de 
zogenaamde Culturele Raad in actie. Verder als wikken en wegen komt men echter niet. 
Deze Culturele (Vrienden) Raad, die op haar terrein het recht van alleenspraak heeft bij 
het verstrekken van opdrachten aan die kunstenaar die de ‘beste’ contacten heeft, heeft 
nog geen wezenlijke projecten tot stand gebracht’. 
De visie van Mathieu is duidelijk en krachtig, hij houdt niet van vriendjespolitiek en wil 
het kunstwereldje genezen, ook door de materiële omstandigheden van kunstenaars 
te verbeteren. Subsidie wordt niet toegewezen en uit geldgebrek hebben veel artiesten 
bijbaantjes onder andere in het onderwijs. 
Mathieu over het Roermondse kunstbeleid: ‘Het gaat allemaal op zijn jan-boerenfluitjes. 
De gemeente heeft een stel reproducties van Van Gogh aangekocht, terwijl de kunstenaars 
verrekken.’ Hij vindt dat er te weinig ondernomen wordt op het gebied van kunst. De 
situatie in het museum is hem te statisch. ‘Een collectie kunstwerken moet niet blijven 
doodhangen of doodstaan, maar moet gevuld worden, met leven, en er moet actie in 
gebracht worden.’

Hij maakt een ontwerpschilderij voor een gobelin, 
waarin de stadsgeschiedenis verweven is. Uitein-
delijk kan hij het niet over zijn hart verkrijgen om 
het af te staan aan het museum. De ‘fiensjilder’ lijdt 
ook onder de geringe waardering van stadgenoten 
die hem ‘verver’ noemen. 
Een dieptepunt in zijn carrière is het ‘Beatrix-
schandaal’ uit 1981. De gemeente wil graag een 
portret van koningin Beatrix voor de raadszaal van 
het stadhuis. Mathieu Boessen, bekwaam in het 
schilderen van portretten, wil het graag vervaardi-
gen voor het bedrag dat hiervoor beschikbaar lijkt 
te zijn, 25.000 gulden. En als het de gemeente niet 
bevalt, wil hij het zelf houden. Mathieu en andere 
beroepskunstenaars dienen een schriftelijke 
motivatie voor de opdracht in. Geheel onverwacht 
gaat die echter uit naar een schilderende amateur, 
huisarts Tom Wermenbol (1938-2003). Het resul-
taat is verdienstelijk, maar de bevreemding blijft. 
Achteraf blijkt dat het bij Wermenbols schilderij 
om een schenking gaat.

STILLEVENS EN STADSGEZICHTEN
In de jaren 80 en 90 kiest Boessen opnieuw voor stillevens van fruit maar laat hij zich 
ook niet onbetuigd in het maatschappelijke debat. Hij ergert zich aan de nieuw gebouwde 
rechtbank en het aangrenzende belastingkantoor op het Zwartbroekplein. Hij vindt het 
foeilelijk ‘en al die kinderachtige decoraties in de gevel.’
Toegewijd tekent hij in klein formaat gedetailleerde stadsgezichten, zoals de Roerkade 
en de Schoolstraat in afbraak. (In het stadsarchief zijn deze impressies aanwezig.) Dit 
neorealistisch tekenen doet hij met veel toewijding, bijna tot in het nieuwe millennium, 
tot aan zijn overlijden in 1998.
Na zijn dood komt Boessen nog een paar keer in het nieuws. Wido Smeets bericht 7 okto-
ber 2004 in de regionale krant over een teruggevonden kruisweg van Mathieu Boessen. 
Veertien schilderijen die in 1951 opgerold en per diplomatieke post verscheept werden 
naar Brazilië, worden aangetroffen op een zolder in Săo Paolo.
In 2007 komt nog een verrassing boven water: een onbekend portret van Jos Cuypers, 
geschilderd door Mathieu Boessen en ontdekt bij een veilinghuis in Zutphen.
In de collectie van het Stedelijk Museum Roermond zijn veel olieverfschilderijen en 
werken op papier aanwezig, onder andere een carnavalsportret van Vorst Louis uit 1961, 
zelfportretten, een portret van Driek Rademaekers van café Willems, stillevens, de voor-
malige gasfabriek van Roermond aan Buitenop, de Roerkade.
Mathieu Boessen was in zekere zin een voorloper, op de bres voor alles wat een creatieve 
stad, kunst en cultuur kon bedreigen. Iemand die het als Vrijvelder en stadsgenoot ver-
dient gekend te zijn, als kunstenaar en activist!

Linosnede van Buitenop. Het café bestaat niet meer.
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Joof Oosterbaan is in de tuin aan het schoffelen als de vrouw met de fiets nadert. De deur naar 
zijn galerie in de Dr. Philipslaan 2 staat uitnodigend open. Ooit was hij de achterbuurjongen 
van Mathieu Boessen. Als hij langs het raam kwam waar steevast een schilderijtje in stond, 
was tiener Joof altijd onder de indruk. Nadat hij een aantal jaren elders woonde, keerde hij 
met zijn gezin terug naar het Vrijveld. Geïnspireerd door Mathieu Boessen werden op zijn 
initiatief in 1990 schilderijen geëxposeerd achter 25 ramen van buurtgenoten. Een galerie 
vormt vaak een te hoge drempel, het doel van Joof was om kunst dichter bij de mensen in 
de wijk te brengen. Hij was lange tijd politiek actief en kon door tijdgebrek nog niet het plan 
realiseren om bij zijn woning een galerie te maken. Joof was de drijvende kracht achter Stich-
ting Kar. Als de redacteur van Ruimtelijk naar de betekenis van deze naam informeert, blijkt 
dat het letterlijk ging om ‘de kar trekken’. Maar er werd zoveel naar de betekenis gevraagd, 
dat het antwoord stilaan ‘Kunstmatige Ademhaling Roermond’ werd.
Deelnemende kunstenaar/bewoners van het Vrijveld die hun werk tentoonstelden waren 
Marita Meijers, striptekenaar Jean Gouders en Marc Beek met foto’s. 
Aan de passie voor kunst die Joof ontwikkelde is in belangrijke mate bijgedragen door leraar 
Spaan tijdens zijn studie aan de UTS. Op vrijdagmiddag werd steevast een bezoek gebracht 
aan het museum. Tijdens één van de lessen werd een dia van het Rietveld Schröderhuis in 
Utrecht getoond. Voor Joof werd een eyeopener, via de bouwkunst.
In 2009 ging voor hem een lang gekoesterde wens in vervulling: zijn galerie in het Vrijveld, 
een tentoonstellingsruimte voor eigentijdse kunst. Naast de hoofdruimte is een winkeltje 
met objecten. 6 x B staat er en dat staat voor de namen Boessen, Backus, Beek, Brekel, 
Buckley en Bragt. Van Mathieu Boessen zijn er aquarellen te zien en te koop. Nieuwste ster 
aan het firmament is Henk Dronkers, waarvan keramische beelden te zien zijn in galerie 
en naaste omgeving.
Joof vindt het goed toeven in het Vrijveld, de melange in woningen is aangenaam, van sociale 
woningbouw en vrijstaande huizen tot en met een woonboulevard.
‘De wijk ligt gunstig tussen het oude centrum en nieuwe ontwikkelingen. Het aardige van 
de buurt is dat niet alles vastligt, er is interactie van kleine bedrijven. Creusen Elektrome-
chanische Industrie BV is er nog, de wijk heeft karakter.’
Eén gemis is er volgens deze kunstliefhebber met Ruimtelijk inzicht: een groot(s) plein.
Het terrein Achter de Bielzen was daar volgens hem heel geschikt voor geweest: ‘Het is zo 
groot dat je er bij wijze van spreken een circus kan plaatsen.’ Hij ziet het als een gemiste 
kans van de gemeente. ‘In het centrum van de stad kun je van het ene plein naar het andere 
wandelen; men had nu een nieuw plein in het Vrijveld kunnen maken.’ ‘Maar ja, dit is de 
compacte stad met veel actie op weinig vierkante meter’. 
Niet voor niets staat op een uitnodigingskaart van de galerie: ‘Altijd wat anders bij Vrijveld-
kunst.nl.’ Omgevingskunst, ooit een droom, kwam uit.

HERINNERINGEN AAN HET VRIJVELD
Ingrid van den Bergh uit Ooster-
hout (61) bracht met acht broers 
en zussen haar jeugdjaren door in 
het Vrijveld. In de bundel Fietsend 
en wel, in 2001 uitgebracht door 
uitgeverij Kontrast in Oosterbeek, 
is een verhaal van Ingrid opgeno-
men. Op de hoek van de straat kijkt 
zij uit naar haar vader, tot hij de 
Charles Ruysstraat af komt �ietsen: 
‘spring maar achterop, witkop’. 
Voor haar naaste familie stelde 
zij een bundel jeugdherinnerin-
gen samen, met de titel Vergeelde 
beelden.
Hierin verhaalt zij hoe het gezin 
in 1955 in Eigen Haard kwam te 
wonen, in een eigen huis, vrijstaand 
in de rustige Minister Bongaerts-
straat. Rondom het huis lag een 
siertuin en aan de achtertuin grens-
de een moestuin. Daar werden 
later bejaardenwoningen gebouwd. 
Regelmatig kwamen de melkboer, 
van Gend & Loos of de schillenboer 
door de straat. 
Citaat: ‘In het Roermondse Man-
nenkoor had mijn vader een vriend: 
Mathieu, kunstschilder. Hij droeg 
een zwarte baret en strooide met 
Franse woorden: ‘zuut alors’. Zijn 
dochter Peggy was op de lagere 
school mijn vriendin. Als ik bij haar 
ging spelen rook ik de verf en de 
terpentine in alle kamers van het 
kleine huis. Er hing een portret in de 
huiskamer dat Mathieu van Peggy 
had gemaakt. Door de gelijkenis leek 
het meer een foto dan een schilderij. 
Mathieu schilderde ook stillevens. 
Knalgele citroenen, tinnen vaasjes, 
groene �lessen. De citroenen kon ik 
bijna van het doek plukken.’
Na vele jaren belt Ingrid aan bij 
het huis waar zij zoveel herinne-
ringen aan heeft. Bewoner Huub 
Jordens vertelt haar over zijn jaren 
als huisschilder in het Vrijveld, 
waar hij een schildersbedrijf had. 
Boven in het huis staat Ingrid oog 
in oog met Sint Joris en de draak 
in een gebrandschilderd raam, bij 
de geboorte van haar broer Joris 
geschonken door een oom en tante. 

Ingrid houdt ervan om haar indruk-
ken in beeldende zinnen weer te 
geven. Ze heeft bij de Volkskrant 
een blog: ‘SchrijvenderWijs’.
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Tekst Lucien Jansen en Leonard Fortuin  Foto’s Leonard FortuinWat dreigt in het Roermondse te 
verdwijnen, hoe staat het met 
nieuwe projecten en wat doen 

‘die lui van Ruimte’ daaraan?
Zie ook: www.stichtingruimteroermond.nlop de ® ol

DE TOERIST
Op 7 april heeft de voorzieningenrechter de 
voorlopige voorziening behandeld die het 
bestuur van Ruimte op 17 februari had inge-
diend wegens het bouwplan voor De Toerist. 
Dat plan omvat een 42 meter hoge woonto-
ren met kantoren op de begane grond en 
daarboven 38 starterappartementen. In de 
ruimtelijke onderbouwing van dit plan gaat 
de gemeente er vanuit dat het centrum van 
Roermond wordt gemarkeerd door hoge 
gebouwen in een ring rond de binnenstad. 
Gedoeld wordt op de Natalinitoren, de So-
leatoren, de toekomstige toren achter het 
station (70 meter hoog!), de Casimirtoren 
en de bebouwing rond het Kazerneplein. 
In de ogen van de gemeente voorziet de 
Toerist in de leemte aan de zuidzijde van de 
binnenstad. Wij kennen geen enkel beleid-
stuk waarin het streven om de binnenstad 
te markeren met hoogbouw is vastgelegd. 
Zelfs de Hoogbouwnota rept hier niet van! 
Toch vond de voorzieningenrechter de 
ruimtelijke onderbouwing goed genoeg om 
een vrijstelling te rechtvaardigen. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
(RCE) leverde in een zienswijze zeer gefun- 
deerde kritiek op het bouwplan De Toerist.  
Helaas brachten zij geen bezwaarschrift uit. 
Integendeel:  men heeft alle bezwaren laten 
varen! Onbegrijpelijk.
20 april hield de bezwaarschriftencom- 
missie - een adviescommissie aan het col-
lege - een hoorzitting gehouden. Op 17 mei 
heeft deze commissie geadviseerd ons be-
zwaarschrift ontvankelijk te verklaren, maar 
ongegrond. Ze meent dat er een goede ruim- 
telijke onderbouwing is overgelegd. Het col- 
lege heeft het advies overgenomen wat 
betekent dat het bestreden besluit in stand 
wordt gelaten. Stichting Ruimte kan binnen 
zes weken na 31 mei in beroep gaan tegen 
deze beslissing bij de bestuursrechter van 
de Rechtbank Roermond. Mocht die ons niet 
in het gelijk stellen dan kan er in beroep 
worden gegaan bij de Raad van State. 
Gegeven de uitspraken van de voorlopige 
voorzieningenrechter en de bezwaarschrif-
tencommissie heeft het bestuur besloten 
niet in beroep te gaan.

CARMELITESSENKLOOSTER
Via de gemeente bereikte ons eind febru- 
ari het bericht dat projectontwikkelaar Lam- 
briex af zou zien van de bouw van een par- 
keergarage en 9 woningen in de klooster-

tuin van het voormalige Carmelitessen- 
klooster. Wij hadden daar al vaker op aan-
gedrongen omdat bouw in die kloostertuin 
het karakter ervan volledig doet verdwij-
nen. Groot was onze teleurstelling toen 
begin april in het MonumentenOverleg werd  
medegedeeld dat genoemde bouw alsnog 
doorgaan. Het uitgraven van de parkeer-
garage was zelfs al begonnen. Voor zover 
wij konden waarnemen was het wettelijk 
verplichte archeologisch onderzoek echter 
niet uitgevoerd! Foutje, bedankt!

POORTEN OF POORTJES 
IN DE TUINMUREN?
In 2001 heeft de heer Dohmen in de tuin-
muur van zijn pand Swalmerstraat 73 een 
opening laten kappen die het mogelijk 
maakt dat hij zijn auto in de tuin parkeert. 
Voor deze vernieling van een deel van een 
historische tuinmuur is hij weliswaar be-
boet, maar na betaling van de boete bleef 
de situatie zoals die was. Er wordt dus nog 
steeds illegaal in die tuin geparkeerd.

In 2002 heeft het Monumenten- 
huis Limburg (in opdracht van de  
gemeente Roermond) een cultuur- 
historische analyse met waarde- 
stelling uitgevoerd van de tuinmu-
ren parallel aan de Wilhelmina-
singel. In het rapport Tuinmuren 
Wilhelminasingel geeft men aan 
waarom deze tuinmuren meer 
dan behoudenswaardig zijn: het 
zijn van oorsprong gesloten mu-
ren geweest zonder koetspoor-

ten. Er waren wel toegangsdeuren aan de 
achterzijde waarvan er enkele bewaard 
zijn gebleven. Het Monumentenhuis beveelt 
aan om in toekomstige herinrichtingsplan-
nen nieuwe toegangsmogelijkheden in de 
tuinmuren zoveel mogelijk te beperken. 
Mocht dat toch onvermijdelijk zijn dan is 
het advies slechts toegangsdeuren aan te 
brengen waardoor het gesloten karakter 
van de muur intact blijft.
Inmiddels heeft een bewoner van de Swal- 
merstraat het college toestemming gevraagd 

een opening in ‘zijn’ achtermuur  
te mogen maken, breed genoeg 
om een auto in de tuin te kunnen  
parkeren. Op grond van genoemd  
rapport gaf het college aan hier 
geen vergunning voor te zullen  
afgeven. Een voetgangerspoor- 
tje zal men op grond van het  
rapport wel moeten inwilligen. 

VOORLOPIGE VOORZIENING 
ROERKADE
Op 20 mei heeft de Raad van 
State de voorlopige voorzie-
ning behandeld die het bestuur 
van de stichting had gevraagd 
met betrekking tot het bestem-
mingsplan ‘Roerkade 11/11a en 
Roerkade 6/Koolstraat 17-19’. 
Dit bestemmingsplan heeft de 
gemeenteraad op 17 decem-
ber 2009 vastgesteld. Op 8 juni 
concludeert de Raad van State: 
‘De concusie is dat hetgeen de 
Stichting heeft aangevoerd geen 
aanleiding geeft voor het oor-

deel dat de raad zich niet in redelijkheid 
op het standpunt heeft kunnen stellen dat 
het plan strekt ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening. In het aangevoerde 
wordt evenmin aanleiding gevonden voor 
het oordeel dat het bestreden besluit an-
derzins is voorbereid of genomen in strijd 
met het recht.’(einde citaat). 
De Raad van State verklaart het beroep on-
gegrond en wijst het verzoek af.

®


