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IN MEMORIAM

PAUL POELL 1947�2010
Redactielid, auteur en columnist
van Ruimtelijk

In het zesde nummer van Ruimtelijk in
december 1997 verscheen het eerste artikel
van Paul met als titel: ‘Een les van andere
Hanzesteden - creatief erfgoedbeheer als
economische motor’. Er zouden in de daarop
volgende jaren nog meer dan twintig artikelen en verhalen volgen. De laatste drie
bijdragen van Paul gingen over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van wonen op
het water en de vele kansen die dat Roermond als stad aan het water kon bieden. De
artikelen waren meestal positief van toon en lieten de zendingsdrang van Paul
zien als het ging om het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zijn geliefde stad Roermond. Hij maakte de lezer deelgenoot van ontwikkelingen elders
en sprak met mensen die bezig zijn met stedenbouwkundige vraagstukken. Hij
was er vooral op uit ideeën te presenteren waarvan hij hoopte dat ze weerklank
zouden vinden in eigen stad. Want het stedenbouwkundige beleid in ‘zien aad
Remunj’ vond hij ‘tamelijk’ rampzalig.
In het tiende nummer van Ruimtelijk in december 1998 verscheen zijn eerste
column, die hij ondertekende met de naam Peter de Cock. Uit de aanhef van de
column werd het voor de lezer duidelijk dat het hier ging om een pseudoniem.
Niet iedereen was gecharmeerd van deze columns. Men vond ze vaak te warrig
of te wazig. Maar ondanks het chaotische karakter van de column was er altijd
wel iets te genieten. Een leuke woordspeling, een mooie vergelijking, een rake
typering of gewoon het barokke taalgebruik. Als columnist was Paul in zijn element en hij heeft alle daarna verschenen nummers van Ruimtelijk voorzien van
zijn opinies en gedachten over de gang van zaken in stad en land.
In zijn column van juni 2005 lezen we wat Paul beweegt om als columnist de
belagers van de stad een spiegel voor te houden, de mantel uit te vegen of te kijk
te zetten: ‘Dat was het weer. Ik ben trots op mezelf dat ik toch weer een gevecht
ben aangegaan met de bestuurlijke treurnis… Uw dienaar PdC’.
Eind juni 2009 overleed zijn, zoals Paul placht te zeggen, ‘teerbeminde’ Tineke
na een lange slepende ziekte. In eerste instantie leek het er op dat Paul in staat
was de draad van het leven daarna weer op te pakken. Maar plotseling werd
hij ernstig ziek. En het ging niet over. In het decembernummer van 2009 en in
het maartnummer van 2010 werd de column daarom waargenomen door een
‘medegevangene’ van Peter de Cock. In het nummer van afgelopen juni was Paul
weer present en opende hij goedgemutst met de zin: ‘Beste mensen daar ben
ik weer!’ Het bleek de laatste keer. Het aantal columns van Peter de Cock alias
Paul Poell blijft daardoor steken op vijfenveertig. Oud-redacteur van Ruimtelijk
Joep Janssens vertolkte de gevoelens van meer ‘Ruimtevaarders’ toen hij in een
reactie op de dood van Paul vaststelde dat hij een kleurrijke kerel was, mede
verantwoordelijk voor onvergetelijke en eindeloze ‘vergaderingen’. Hij eindigde
zijn bericht met de woorden: ‘Paul, je kwam altijd te laat, maar nu ging je veel te
vroeg!
‘Eine vlaegel is gegaon. Paul Poell is neet meer biej os’.
En det is ewig zuunj.
Dennis Janssen

Stadswandelingen
neostijlen

Open Monumentendag zaterdag 11 september
door gids van Rondje Roermond. Start om 11 uur
bij café De Pauw, Roerkade;
Open Monumentendag zondag 12 september
door VVV-gids. Start om 14 uur bij VVV, Markt 10.

BOOS
Dat zijn die jongens en het enkele meisje
van Ruimte niet vaak. Teleurgesteld wel.
Als er weer eens een rechtszaak wordt
verloren. Want daarmee gaat vaak ook
iets waardevols verloren. Een compleet
pand of een Beschermd Stadsgezicht.
Maar nu was het raak. Toen hen ter ore
kwam dat het nieuwe college van B&W
de stadwinkel wil verpatsen.
‘Kunnen we daar iets tegen doen?’
‘Nee, het is een coalitiebesluit.’
‘Hebben die kiezers dat geweten toen ze
hun nieuwe gemeenteraad kozen?’
‘Nee, die stemden toch niet voor programma’s, maar op lijstduwers.’
Binnenkort kunt u voor een nieuwe
blouse naar de voormalige Stadswinkel
op de Markt. En voor een nieuw rijbewijs moet u naar ‘het Outlet’. Oh ja, de
zaterdagse weekmarkt zal wel de�initief
verplaatst worden naar het Munsterplein
want je wilt toch geen nieuwe blouse met
vislucht?
Bent u ook boos? Praat eens met uw
volksvertegenwoordiger!
De redactie
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Grotekerkstraat
In Memoriam Paul Poell; colofon
Voorwoord; stadswandelingen
De smaak van de ‘lelijke eeuw’
Open Monumentendag 2010
Hoezo ‘Beschermd Stadsgezicht’?
Joep Thissen
Toonaangevend Roermonds kunstenaar
Boekbespreking; Gezocht: sponsor(-en)
Berichten en meer...
Op de ®ol ‘Lopende zaken’

VVV-stadsgids Angela Scheepers wandelt
door de Grotekerkstraat en houdt stil bij
het dubbele woonhuis met de nummers 11
en 13. ‘Een pand van Corbey,’ zegt ze. ‘Uit
1887. Kijk maar, daar staan de jaartallen.
Corbey was een leerling van Cuypers. Hij
verdiende de kost als architect maar hij
was ook directeur van pannenfabrieken in
Roermond en Heinsberg. Hij bouwde dit huis voor ene Therstappen uit Neer.’ Ze veegt wat
spinnenwebben weg van een gebeeldhouwd hoofd aan de gevel, dat is voorzien van een
forse snor. ‘Dit is dus de smaak van de negentiende eeuw.’ Ze wijst naar de stenen in de
gevel. ‘Kijk nou eens naar deze bakstenen. Hoe dat is afgerond, daar moeten ze wel speciale
mallen voor hebben gebruikt. In Roermond zijn aardig wat mooie panden uit de negentiende
eeuw te zien. Maar van dit huis word ik altijd heel enthousiast.’

LELIJKE EEUW
Erg groot was het enhousiasme voor de neostijlen uit de negentiende eeuw tot voor kort
niet. De negentiende eeuw werd door velen omschreven als de ‘lelijke eeuw’.
Angela: ‘Lelijk? Nee. Het toppunt van originaliteit zijn die neostijlen natuurlijk ook niet.
Maar achteraf kun je wél zeggen dat die stijlen heel erg bij deze tijd horen, en dat maakt
het dan toch weer bijzonder. Dat vind ik trouwens ook van moderne gebouwen als dat van
Engelman op de Markt. Tijdens rondleidingen zeggen heel veel mensen in eerste instantie
dat ze het maar niets vinden, zo’n nieuw ding op zo’n oude plaats. Maar als je dan uitlegt
dat Engelman ermee verwees naar de Grauwe Toren die daar in de Middeleeuwen stond,
dan begrijpen ze het en veranderen ze vaak van mening.’
‘Ik kan me voorstellen dat eind negentiende eeuw, toen die huizen in neostijlen werden
gebouwd, er ook wel wat vraagtekens bij werden gesteld. Net als nu, bij nieuwbouw op
historisch gevoelige plaatsen. Ik begrijp het, maar van de andere kant hoort dat nou eenmaal
bij de stad. Een stad ontwikkelt zich, en daar moet wel eens iets voor wijken.’
RECORDAANTAL STADSWANDELINGEN
Het aantal stadswandelingen door Roermond stijgt nog steeds. In juni leidden de stadsgidsen van de VVV niet minder dan 106 groepen door de stad. ‘Een record,’ zegt Angela.
Daarnaast leidden ook de collega’s van Rondje Roermond groepen door de stad. ‘Ik denk
dat het Outlet er veel mee te maken heeft,’ zegt Angela. ‘Er komen toch veel mensen naar
de stad. Er zijn er een hoop die niet verder komen dan de Markt, maar er zijn ook mensen
die meer willen weten. We hebben nog nooit zoveel Duitstalige rondleidingen gehad als
dit jaar.’ Ook veel Roermondenaren of mensen uit de directe omgeving melden zich aan
voor een stadswandeling.
‘We proberen mensen op een andere manier te laten kijken naar schijnbaar gewone dingen.
Door bijvoorbeeld uit te leggen dat die grote poorten aan de Swalmerstraat alles te maken
hadden met de rijtuigen die daar naar binnen moesten. Door uit te leggen dat sommige
deuropeningen zo breed zijn in verband met de wijde hoepeljurken van de dames in de
negentiende eeuw. Als we erin slagen dat mensen ook eens omhoog kijken, en zien wat zich
boven de etalageramen allemaal voor moois bevindt, dan zijn we tevreden.’

OPEN MONUMENTENDAG 2010
Thema De Smaak Van De Negentiende Eeuw
11 (en plaatselijk ook 12) september 2010
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De jaarlijkse Open Monumentendag vindt dit
jaar plaats op zaterdag 11 (en in sommige
plaatsen ook op zondag 12) september.
Zoals gebruikelijk is er weer een thema aan
verbonden, dit jaar is dat ‘De smaak van de
negentiende eeuw’. Tot voor kort vonden
velen de ‘neostijlen’ uit die tijd vooral
getuigen van wansmaak.
Wat was Roermond toen voor een stad?
Waarom werd in die tijd van snelle veranderingen in de bouwkunst juist teruggegrepen
op het verleden? En voor wie waren die
huizen bestemd?

Tekst en foto’s CHRIS ROEMEN

DE SMAAK
DE
Detail van Huize Guillon,
Swalmerstraat

De Gelderse geschiedschrijver Arend van Slichtenhorst, schreef in 1654
dat ‘Roermond onder de vier Gelderse hoofdsteden de tweede in waerdigheyd is ende van omloop wel de allergrootste.’ Een ander oud versje over
de steden van het oude hertogdom Gelre, luidde: ‘Nijmegen de oudste,
Roermond de grootste, Arnhem de lugtigste, Zutphen de rijkste.’
Roermond de rijkste of de grootste? Toen de Franse aardrijkskundige Havard in 1875 de stad bezocht, vond hij in elk geval
dat dit beeld dringend aan herziening toe was. ‘Ofwel de plaats
is sedert dien tijd ontzaggelijk veel kleiner, of de anderen zijn
veel grooter geworden; want in werkelijkheid is Roermond
thans de minst aanzienlijke van de in het kleine gedichtje
opgesomde steden.’
De voormalige pastoor van Asselt en leraar Duits aan het
Bisschoppelijk College dr. A. Van Rijswijk, had het zelfs over
een ‘berooide stad’.

Roermond, ooit hoofdstad van het Gelderse Overkwartier,
had in de negentiende eeuw inderdaad veel van zijn oude
allure verloren. Toch leek de stad het dieptepunt in 1875
alweer achter de rug te hebben. Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 was de bisschopszetel er
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opnieuw gevestigd, de ateliers voor kerkelijke kunst en de
glasnijverheid bloeiden. Met de industrialisatie was Roermond
er in de negentiende eeuw redelijk vroeg bij. Het waren vooral
Duitse migranten zoals uitgever Romen, papierfabrikant
Burghof, behangselfabrikant Deuss, textielfabrikant Claus en
verffabrikant dr. Haagen, die hier een rol in speelden. Die
industrialisatie zette echter niet door en in het laatste kwart
van de eeuw zou Roermond achterop raken bij andere vroege
industriële centra. Sommige takken van nijverheid verdwenen
alweer en het inwonertal vertoonde niet de sterke groeicurve
van een plaats als Helmond.
Ook was er sprake van een aanzienlijke groep van welgestelde
burgers en hadden verschillende adellijke families uit de regio
een pand in de stad. Uit deze kringen werden de leden gerecruteerd voor een letterkundige kring, muziek- en toneelgezelschappen, en de diverse sociëteiten. Hier vinden we ook
lezers van nieuwe liberale kranten als De Roermondenaar
(1855) en De Volksvriend (1859) op de markt gebracht.
Die zelfbewuste en geziene bovenlaag van de bevolking liet
ook huizen bouwen die nu nog steeds een prominente positie
in het stadsbeeld innemen. Imposant en niet zelden voorzien
van een ruim balkon, want wie gezien was wilde ook graag
zélf zien, en vooral ook gezien worden.

VAN
‘LELIJKE EEUW’
Pand Deuss,
Kapellerpoort

BOUWHAUSSE
De late negentiende eeuw vroeg als het ware om een bouwhausse, want in navolging van andere landen nam ook in
Nederland de bevolking en de verstedelijking toe. Tot 1860
hielden de steden nagenoeg dezelfde omvang als in de tijd van
de Republiek, maar rond 1880 woonde al bijna 40 procent
van de bevolking in steden. Ook Roermond groeide. Het
inwonertal nam tussen 1850 en 1900 toe van 7500 inwoners
naar 12.500.
Het uiterlijk van de oude stad veranderde niet alleen door
nieuwbouw maar ook door het slechten van de oude stadswallen dat daar meestal aan vooraf ging. Ook in die tijd werd
dat door menigeen betreurd, bijvoorbeeld door de architect
W. Kromhout. ‘Weg was op eens de mooie afgeslotenheid
dier steden. Als gapende monsters zag men de prismatische
blokken der dubbele buurten, dreigend en schoonheid
verslindend, de weide ingaan (…) Straten zonder einde, die
geen neiging tot eenige zwenking vertoonden, planlooze
combinaties op de toenmalige stadbureau’s uitgebroed,
zonder eenig begrip van stedebouwkundige compositie.’
In Roermond gebeurde het slopen van de stadsmuren
gefaseerd vanaf het eind van de achttiende eeuw, toen de
stad nog onder Oostenrijks bestuur stond. De vestingwerken

werden geslecht, en op een deel van de braakliggende terreinen werden aan het begin van de negentiende eeuw ‘wandelingen’ aangelegd: romantische wandelroutes door nieuw
aangelegde parken waar hier en daar nog een restantje van
de oude verdedigingsmuren was blijven staan.
De parken en wandelingen maakten kort voor 1880 echter
plaats voor woningen. Toen werd begonnen met de bouw
van de statige en veelal rijk aangeklede herenhuizen langs
de singels waarvan er nu nog veel zijn te zien. Voor wie zoekt
naar de ‘smaak van de negentiende eeuw’ is daar aardig veel
te vinden.
Tot na de Tweede Wereldoorlog was het enthousiasme over
die smaak overigens tamelijk klein. Er is sprake van een herwaardering van de neostijlen (neoclassicisme, neorenaissance, neogotiek, neobarok en eclecticisme) uit die tijd,
maar juist omdat er zo veelvuldig werd teruggegrepen op
historische stijlen, werd de smaak van de negentiende eeuw
tot voor kort vooral gezien als ‘slechte smaak’. De hele periode
staat bij velen nog steeds bekend als ‘de lelijke eeuw’.
MINDER NEO DAN RETRO
Wat de architectuur betreft, is de negentiende eeuw natuurlijk ook een wat gekke periode. Dat komt vooral door een

RUIMTELIJK SEPTEMBER 2010 | 5

Pand Romen,
Kapelierlaan

Pand Burghot
WillemI/singel

(en huidige) elite. Daaronder treffen we natuurlijk de in
de stad verblijvende adel aan, maar ook handelaren, vertegenwoordigers van de vrije beroepen en industriëlen.
Zeggen de huizen die zij lieten bouwen, gelet op de verklaring
voor het ontstaan van neostijlen, ook iets over hen?
Heel in het algemeen misschien wel. Je kunt je tenminste
nauwelijks voorstellen dat een vooraanstaand liberaal als
notaris Charles Guillon zijn kapitale huis aan de Swalmerstraat
had laten optrekken in een neogotische stijl.
Net zo min wekt het verwondering dat de woning annex
atelier van architect P.J.H. Cuypers juist wél in neogotische
stijl werd opgetrokken. Maar dan hebben we het natuurlijk
wel over het boegbeeld van de Nederlandse neogotiek zelf.

merkwaardige paradox. Hoe kan het dat 'neostijlen' die
minder neo dan retro waren, juist ontstonden in een eeuw
waarin de industriële revolutie de hele maatschappij op zijn
kop zette? Hoe kan het dat de hele wereld in de ban van de
vooruitgang was en dat de architectuur, waar je toch juist
wat meer avant gardisme zou verwachten, teruggreep naar
stijlen uit het verleden?
De verklaring schuilt er volgens schrijvers als Oxenaar in dat
achitecten in die tijd in een soort identiteitscrisis verkeerden.
Ooit was de architect de bouwmeester die op het werk leiding
gaf aan een groep ambachtslieden. Maar vanaf het einde van
de achttiende eeuw was hij steeds verder af komen te staan
van de bouwplaatsen en was zijn werk als ontwerper en
tekenaar steeds belangrijker geworden. Allemaal mooi en
aardig, dat ontwerpen, maar het bracht ook het gevaar met
zich mee dat het 'echte' bouwen (als technisch vak) ook door
anderen kon worden gedaan: door aannemers, metselaars
en timmerlieden. En dan waarschijnlijk ook nog een stuk
goedkoper! Wat was nu nog de toegevoegde waarde van de
architect?
Uiteraard wezen de architecten op hun kennis van de esthetiek. Maar ook dat kwam onder druk te staan toen de invloedrijke professor].N.L. Durand (17 60-1834), die doceerde
aan de Ecole Polytechnique in Parijs, een methode bedacht
waarmee als het ware modulair gebouwd kon worden. Durand
ontwikkelde een ontwerpsysteem, waarbij de constructeur
kon uitgaan van een reeds vooraf ontworpen basis, die vervolgens kon worden uitgebreid met een aantal eveneens voorgetekende elementen.
De rol van de architect in het bouwkundige proces dreigde
steeds verder te worden gemarginaliseerd.
61 RUIMTELIJ K SEPTEMBER 2010

GESCHIEDENIS
Vreemd genoeg leek de redding te komen van de geschiedenis.
Daniel Büchler, een van de oprichters van de Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst, was in een veelgelezen traktaat
uit 1845 juist enthousiast over de nieuwe mogelijkheden
die in deze tijd aan de architectuur werden geboden. Die
mogelijkheden werden volgens hem aangereikt door de
betere bestudering van de geschiedenis én het nieuw soort
studiemateriaal dat daarmee gepaard ging: platenboeken en
handboeken voor de architectuurgeschiedenis.
Tot in de negentiende eeuw bouwden architecten volgens
de regels van de klassieke zuilenorden en de esthetica van
Vitruvius, de beroemde Romeinse architect uit de eerste
eeuw voor Christus. Maar door het nieuwe studiemateriaal
en de 'nieuwe' geschiedwetenschap hoefde dat nu niet
meer, betoogde Büchler. 'De geschiedenis verklaart meer en
meer den toestand der vroegere kunst; de voorbeelden der
Ouden worden, als ware het, uit de verste oorden tot ons
overgebracht. (...) Bijna alles wat de Bouwkunstvan vroegere
eeuwen merkwaardigs tot stand bragt, is voor ons, met behulp
der geschiedkundige navo rsching toegankelijk.'
Uit de bestudering van de geschiedenis was volgens Büchler af
te leiden dat hoogtepunten in de architectuur in alle tijden een
evenwichtige reflectie waren van de samenleving. Met andere
woorden: de gebouwen die er werkelijk toe deden, vertelden
iets over de maatschappij waarin ze waren ontworpen. Het
was niet voldoende dat een gebouw 'alleen' mooi was, het
moest een maatschappelijke of ideologische lading krijgen.
Dáár lag de toegevoegde waarde die de architect kon leveren!
Dát was waar het modulaire systeem van Durand t ekort
schoot en waar aannemers zich niet mee bezig hielden. Hier

lag de nieuwe rol voor de architect. En waar kon die zijn
inspiratie beter uit putten dan uit de geschiedenis?
Zo werd de geschiedenis de basis voor een nieuwe esthetiek
en nieuwe uitdrukkingsvormen. De vooruitgang, en misschien
zelfs de redding van het vak van architect lag besloten in het
verleden. Niet voor niets werd in de architectenopleidingen
van die tijd bijzonder veel aandacht aan bouwgeschiedenis
gegeven.
De historische periode waarop de architect zich baseerde, was
afhankelijk van diens opvattingen over bepaalde tijdvakken
en zijn ideologische achtergrond. Het teruggrijp en van
Pierre Cuypers op de gotiek, vloeide voort uit zijn katholieke
achtergrond. Om dezelfde reden werd die stijl echter verafschuwd door liberalen, protestanten en anderen die in de
gotiek juist de belichaming van de donkere middeleeuwen
zagen.
De architectuur werd hierdoor ve rbonde n aan ideologie
of levensbeschouwing. Vooral waar het publieke werken
betrofwerd de architectuur hierdoor onderwerp van publiek
debat. Iedereen die maar wilde, bemoeide zich ermee, en
meningen waren er ook in het negentiende eeuwse Nederland
al héél veel. Zo betitelden veel Amsterdammers Cuypers'
Rijksmuse um als een 'kathedraal.' Koning Willem III, die
sowieso al vond dat Cuypers geen echte architect was omdat
hij niet in Delft maar in Antwerpen had gestudeerd, vond het
'een boterhal'.
ELITE
Hoe zal dat in Roermond zijn geweest? Uiteraard waren de
grote huizen die toen we rden gebouwd en die nu nog zo
prominent aanwezig zijn, eigendom van de toenmalige

VORMEN DER RENAISSANCE
Cuypers' neogo tische huis was in Roermond een uitzondering.
Het was dan ook niet alleen woning, maar herbergde ook zijn
atelier voor kerkelijke kuns t en had dus ook een min of meer
publieke functie.
Over het algemeen werd voor woonhuizen een andere stijl
gekozen, ook als de opdrachtgever zich heel nadrukkelijk
profileerde als katholiek. Kijk bijvoorbeeld naar het pand
Kapelierlaan 15 (het voormalige arbeidsbureau) dat in opdracht van uitgever Jacob Romen werd gebouwd door Corbey.
Romen was niet alleen uitgever van de katholieke Maas- en
Roerbode maar tevens bewindvoerder van de Munsterkerk.
Cuypers zelf bouwde in Roermond evenmin uitsluitend in
neogotische stijl. Kijk maar naar het pand Swalmerstraat 49
dat hij bouwde voor Cloquet, of het pand Roersingel 4. Dat
was niet omdat dit 'jeugdwerken' waren en het neogotische
gedachtegoed zich nog verder moest uitkristalliseren (daarmee was hij al sinds zijn studie in Antwerpen volop bekend)
maar omdat voor woonhuizen andere keuzes werden gemaakt.
Cuypers zelf schreef: 'Wanneer gij te bouwen hebt, eene kerk,
dan moet gij daarvoor gebruik maken van den Gotischen stijl,
omdat het in dezen stijl is dat onze voorouders de prachtige
kathedralen, parochie kerken en schilderachtige dorpskerken
hebben gebouwd. (...)Wordt u echter gevraagd een gebouw op
te richt en dat moet dienen voor uitspanning en volksvermaak
in den meest uitgebreiden zin, dan hebt gij te kiezen in de
vormen der Renaissance. Evenzoo is dit het geval voor het
ontwerpen van paleizen, belangrijke buitenverblijven, villa's
en rijke woonhuizen.'

De nieuwe burgerij uit de negentiende eeuw spiegelde zich
graag aan de 'nieuwe mens' uit de Renaissance, en dat beeld
zien we terug in de negentiende eeuwse wo ningen in Roermond. Deze panden en hun architecten zijn in een aantal
artikelen en uitgaven geïnventariseerd door Gerard Geuskens,
Willem Cartigny en Dennis Janssen. Het zou mooi zijn als
dat in de toekomst aangevuld kon worden met wat meer
biografische gegevens van die opdrachtgevers. Uiteindelijk
is de smaak van de negentiende eeuw ons niet alleen door de
architecten, maar ook door deze rijke burgers nagelaten. <
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Pand Burghof,
Willem II singel

merkwaardige paradox. Hoe kan het dat ‘neostijlen’ die
minder neo dan retro waren, juist ontstonden in een eeuw
waarin de industriële revolutie de hele maatschappij op zijn
kop zette? Hoe kan het dat de hele wereld in de ban van >
de vooruitgang was en dat de architectuur, waar je toch juist
wat meer avant gardisme zou verwachten, teruggreep naar
stijlen uit het verleden?
De verklaring schuilt er volgens schrijvers als Oxenaar in dat
achitecten in die tijd in een soort identiteitscrisis verkeerden.
Ooit was de architect de bouwmeester die op het werk leiding
gaf aan een groep ambachtslieden. Maar vanaf het einde van
de achttiende eeuw was hij steeds verder af komen te staan
van de bouwplaatsen en was zijn werk als ontwerper en
tekenaar steeds belangrijker geworden. Allemaal mooi en
aardig, dat ontwerpen, maar het bracht ook het gevaar met
zich mee dat het ‘echte’ bouwen (als technisch vak) ook door
anderen kon worden gedaan: door aannemers, metselaars
en timmerlieden. En dan waarschijnlijk ook nog een stuk
goedkoper! Wat was nu nog de toegevoegde waarde van de
architect?
Uiteraard wezen de architecten op hun kennis van de esthetiek. Maar ook dat kwam onder druk te staan toen de invloedrijke professor J.N.L. Durand (1760-1834), die doceerde
aan de Ecole Polytechnique in Parijs, een methode bedacht
waarmee als het ware modulair gebouwd kon worden. Durand
ontwikkelde een ontwerpsysteem, waarbij de constructeur
kon uitgaan van een reeds vooraf ontworpen basis, die vervolgens kon worden uitgebreid met een aantal eveneens voorgetekende elementen.
De rol van de architect in het bouwkundige proces dreigde
steeds verder te worden gemarginaliseerd.
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GESCHIEDENIS
Vreemd genoeg leek de redding te komen van de geschiedenis.
Daniel Büchler, een van de oprichters van de Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst, was in een veelgelezen traktaat
uit 1845 juist enthousiast over de nieuwe mogelijkheden
die in deze tijd aan de architectuur werden geboden. Die
mogelijkheden werden volgens hem aangereikt door de
betere bestudering van de geschiedenis én het nieuw soort
studiemateriaal dat daarmee gepaard ging: platenboeken en
handboeken voor de architectuurgeschiedenis.
Tot in de negentiende eeuw bouwden architecten volgens
de regels van de klassieke zuilenorden en de esthetica van
Vitruvius, de beroemde Romeinse architect uit de eerste
eeuw voor Christus. Maar door het nieuwe studiemateriaal
en de ‘nieuwe’ geschiedwetenschap hoefde dat nu niet
meer, betoogde Büchler. ‘De geschiedenis verklaart meer en
meer den toestand der vroegere kunst; de voorbeelden der
Ouden worden, als ware het, uit de verste oorden tot ons
overgebracht. (...) Bijna alles wat de Bouwkunst van vroegere
eeuwen merkwaardigs tot stand bragt, is voor ons, met behulp
der geschiedkundige navorsching toegankelijk.’
Uit de bestudering van de geschiedenis was volgens Büchler af
te leiden dat hoogtepunten in de architectuur in alle tijden een
evenwichtige reflectie waren van de samenleving. Met andere
woorden: de gebouwen die er werkelijk toe deden, vertelden
iets over de maatschappij waarin ze waren ontworpen. Het
was niet voldoende dat een gebouw ‘alleen’ mooi was, het
moest een maatschappelijke of ideologische lading krijgen.
Dáár lag de toegevoegde waarde die de architect kon leveren!
Dát was waar het modulaire systeem van Durand tekort
schoot en waar aannemers zich niet mee bezig hielden. Hier

Pand Romen,
Kapellerlaan

(en huidige) elite. Daaronder treffen we natuurlijk de in
de stad verblijvende adel aan, maar ook handelaren, vertegenwoordigers van de vrije beroepen en industriëlen.
Zeggen de huizen die zij lieten bouwen, gelet op de verklaring
voor het ontstaan van neostijlen, ook iets over hen?
Heel in het algemeen misschien wel. Je kunt je tenminste
nauwelijks voorstellen dat een vooraanstaand liberaal als
notaris Charles Guillon zijn kapitale huis aan de Swalmerstraat
had laten optrekken in een neogotische stijl.
Net zo min wekt het verwondering dat de woning annex
atelier van architect P.J.H. Cuypers juist wél in neogotische
stijl werd opgetrokken. Maar dan hebben we het natuurlijk
wel over het boegbeeld van de Nederlandse neogotiek zelf.

lag de nieuwe rol voor de architect. En waar kon die zijn
inspiratie beter uit putten dan uit de geschiedenis?
Zo werd de geschiedenis de basis voor een nieuwe esthetiek
en nieuwe uitdrukkingsvormen. De vooruitgang, en misschien
zelfs de redding van het vak van architect lag besloten in het
verleden. Niet voor niets werd in de architectenopleidingen
van die tijd bijzonder veel aandacht aan bouwgeschiedenis
gegeven.
De historische periode waarop de architect zich baseerde, was
afhankelijk van diens opvattingen over bepaalde tijdvakken
en zijn ideologische achtergrond. Het teruggrijpen van
Pierre Cuypers op de gotiek, vloeide voort uit zijn katholieke
achtergrond. Om dezelfde reden werd die stijl echter verafschuwd door liberalen, protestanten en anderen die in de
gotiek juist de belichaming van de donkere middeleeuwen
zagen.
De architectuur werd hierdoor verbonden aan ideologie
of levensbeschouwing. Vooral waar het publieke werken
betrof werd de architectuur hierdoor onderwerp van publiek
debat. Iedereen die maar wilde, bemoeide zich ermee, en
meningen waren er ook in het negentiende eeuwse Nederland
al héél veel. Zo betitelden veel Amsterdammers Cuypers’
Rijksmuseum als een ‘kathedraal.’ Koning Willem III, die
sowieso al vond dat Cuypers geen echte architect was omdat
hij niet in Delft maar in Antwerpen had gestudeerd, vond het
‘een boterhal’.

ELITE
Hoe zal dat in Roermond zijn geweest? Uiteraard waren de
grote huizen die toen werden gebouwd en die nu nog zo
prominent aanwezig zijn, eigendom van de toenmalige

VORMEN DER RENAISSANCE
Cuypers’ neogotische huis was in Roermond een uitzondering.
Het was dan ook niet alleen woning, maar herbergde ook zijn
atelier voor kerkelijke kunst en had dus ook een min of meer
publieke functie.
Over het algemeen werd voor woonhuizen een andere stijl
gekozen, ook als de opdrachtgever zich heel nadrukkelijk
profileerde als katholiek. Kijk bijvoorbeeld naar het pand
Kapellerlaan 15 (het voormalige arbeidsbureau) dat in opdracht van uitgever Jacob Romen werd gebouwd door Corbey.
Romen was niet alleen uitgever van de katholieke Maas- en
Roerbode maar tevens bewindvoerder van de Munsterkerk.
Cuypers zelf bouwde in Roermond evenmin uitsluitend in
neogotische stijl. Kijk maar naar het pand Swalmerstraat 49
dat hij bouwde voor Cloquet, of het pand Roersingel 4. Dat
was niet omdat dit ‘jeugdwerken’ waren en het neogotische
gedachtegoed zich nog verder moest uitkristalliseren (daarmee was hij al sinds zijn studie in Antwerpen volop bekend)
maar omdat voor woonhuizen andere keuzes werden gemaakt.
Cuypers zelf schreef: ‘Wanneer gij te bouwen hebt, eene kerk,
dan moet gij daarvoor gebruik maken van den Gotischen stijl,
omdat het in dezen stijl is dat onze voorouders de prachtige
kathedralen, parochie kerken en schilderachtige dorpskerken
hebben gebouwd. (…) Wordt u echter gevraagd een gebouw op
te richten dat moet dienen voor uitspanning en volksvermaak
in den meest uitgebreiden zin, dan hebt gij te kiezen in de
vormen der Renaissance. Evenzoo is dit het geval voor het
ontwerpen van paleizen, belangrijke buitenverblijven, villa’s
en rijke woonhuizen.’
De nieuwe burgerij uit de negentiende eeuw spiegelde zich
graag aan de ‘nieuwe mens’ uit de Renaissance, en dat beeld
zien we terug in de negentiende eeuwse woningen in Roermond. Deze panden en hun architecten zijn in een aantal
artikelen en uitgaven geïnventariseerd door Gerard Geuskens,
Willem Cartigny en Dennis Janssen. Het zou mooi zijn als
dat in de toekomst aangevuld kon worden met wat meer
biografische gegevens van die opdrachtgevers. Uiteindelijk
is de smaak van de negentiende eeuw ons niet alleen door de
architecten, maar ook door deze rijke burgers nagelaten. <
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Hoezo ‘Beschermd
Stadsgezicht’?
Tekst LUCIEN JANSEN en LEONARD FORTUIN
Fotomontage BERT THOMASSEN
Foto’s LEONARD FORTUIN

Ruimtes activiteiten ten behoeve van ‘behoud en verbetering van
het historisch gegroeide karakter van Roermond en omgeving’,
betreffen vaak panden in de binnenstad. Voor die binnenstad gelden
wetten, die binnenstad is een wettelijk ‘Beschermd Stadsgezicht’.
Maar wat betekent dat in de praktijk? Steeds minder, zo leren ons
drie recente bouwprojecten.

TOERIST EN ROERKADE
Op veel plaatsen staat Roermond in de steigers, letterlijk of figuurlijk. Ruimte
volgt met argusogen wat daar gebeurt. Uiteraard heeft het daarbij onze voorkeur
verschillen van inzicht op te lossen in onderling overleg. Immers, het alternatief
(voeren van procedures tegen de instantie die de vergunning afgeeft, de gemeente
dus) is voor alle betrokken partijen een kostbare aangelegenheid die altijd tot
vertraging leidt.
Over drie projecten heeft Ruimte recentelijk overleg gepleegd met architect, gemeente en projectontwikkelaar. Het betreft (1) de nieuwbouw op de plaats waar
destijds hotel De Toerist stond, (2) de bouw van een restaurant met daarboven
appartementen aan de Roerkade 6 - Koolstraat 17-19 en (3) de bouw van een hotel
met horecavoorzieningen aan de Roerkade 11/11a. Helaas heeft dat overleg niet
geleid tot de aanpassingen die wij voor ogen hadden, al wordt de nieuwbouw van
Roerkade 6 lager dan oorspronkelijk gepland. Alle drie bouwwerken beschouwt de
Stichting Ruimte als een ernstige aantasting van het Beschermd Stadsgezicht van
Roermond. Maar wat is dat eigenlijk, een ‘Beschermd Stadsgezicht’?

BESTEMMINGSPLAN EN BESCHERMD STADSGEZICHT
Roermond kent vanaf 1986 een door het Rijk ingesteld Beschermd
Stadsgezicht (BS). Dat BS wordt geconcretiseerd in de vorm van een
Beschermend Bestemmingsplan (BB) voor het gebied waarvoor het
BS is ingesteld. De gemeente dient een dergelijk plan op te stellen.
In Roermond is dat BB in 1999/2000 van kracht geworden.
Bijgaand kaartje toont het BS van Roermond (Bron: Inspectierapport
‘Instandhouding beschermd stadsgezicht Gemeente Roermond’, Den
Haag, 2010). Het kan als volgt worden omschreven:
- aan de oostzijde van de stad ligt de grens achter de buitenwand
van de singels;
- aan de noordzijde van de stad is als grens het hart van de Wilhelminasingel aangehouden omdat hier geen singelbebouwing is ontstaan;
- aan de westzijde is de grens van het BS bij Buitenop aan de overzijde
van de Roer gelegd, zodat de rivier in zijn geheel binnen het BS valt.
Vervolgens wordt de St.Jacobskade gevolgd tot het punt waar de
lintbebouwing van de Voorstad ophoudt. Vanaf dat punt is de oever
van de Roer de grens van het BS;
- het gebied met bedrijven, scholen en woningen tussen de Roer en de Minderbroederssingel bezit geen historische kenmerken en is daarom buiten het BS
gelaten. Ook de Minderbroederssingel zelf valt buiten het BS omdat zich hier geen
singelbebouwing van allure heeft ontwikkeld. De binnenlijn van de singel is hier
als grens aangehouden.
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GESCHIEDENIS ALS FILTER
Algemeen uitgangspunt van het beleid
voor de historische binnenstad is ‘te
streven naar een hoogwaardig leef- en
verblijfskwaliteit van de binnenstad,
te bereiken door een evenwichtig samengaan van multifunctionaliteit en
aantrekkelijk en uit milieu-oogpunt
verantwoorde inrichting van de openbare ruimte’ (Citaat uit de Atlas voor de
Ruimtelijke kwaliteitszorg). De Roermondse binnenstad wordt ervaren als
een historische binnenstad en die binnenstad ontleent aan dat karakter haar
kwaliteit. Veel structuren en gebouwen
in de binnenstad hebben een respectabele ouderdom. In veel gevallen gaat die
ouderdom eeuwen terug en dat geeft
bewoners en bezoekers van Roermond
een gevoel van stabiliteit en vertrouwdheid. Je zou kunnen stellen dat de geschiedenis heeft gefunctioneerd als een
filter: het beste uit elke historische peri-

ode is bewaard gebleven. De resterende vormgeving diende als bron voor
nieuwe ontwikkelingen.
Nu horen wij u al denken: leuk geformuleerd, maar maak dat eens concreet.

Daar gaan we dan:
- kenmerkend voor Roermond zijn de singels, aangelegd op de restanten van de
stadsmuur en gracht. De poorten in de toenmalige stadsmuur zijn nu nog de
toegangen tot het stadscentrum;
- het rasterpatroon van straten is voor een groot gedeelte nog in tact. Opvallend
daarbij zijn de verspringende kruisingen en de krommingen in verder rechte
straten;
- de pleinen functioneren als ankerpunten;
- het stadssilhouet wordt gekenmerkt door een beperkt aantal hoge torens en voor
de rest lage(re) gebouwen;
- opvallend is het schuine en scheluwe verloop van straten en pleinen in de richting
van de Roer. Aan en rond de Roerkade is in feite de ontwikkeling van Roermond
begonnen;
- daar waar kloostercomplexen stonden is nog steeds sprake van een grootschalige
bebouwing;
- de relatief grote binnenterreinen zijn te danken aan de agrarische activiteiten
binnen de toenmalige stadsmuren;
- opvallend is de grote en waardevolle variëteit aan bouwstijlen in de stad;
- de straten worden gekenmerkt door gesloten straatwanden met rechthoekige
bouwvolumes van twee tot vier bouwlagen. Onder veel panden bevinden zich
kelders;
- er zijn vaak hoogwaardige bouwmaterialen gebruikt;
- de nokken van de panden liggen vaak evenwijdig aan de straat;
- opvallend veel stadspanden zijn voorzien van een koetspoort zodat men achter
de woning paarden en koets kon stallen.
NIET HOGER DAN 12 METER? HADJEGEDACHT!
Om al dat fraais in stand te houden zijn er in het Beschermend Bestemmingsplan
voor de binnenstad regels gesteld die bij verbouw en nieuwbouw in acht genomen
moeten worden. Eén van de meest concrete regels is dat de hoogte niet meer dan
12 meter mag zijn, waarbij overigens altijd discussie ontstaat over ‘goothoogte’ of
‘nokhoogte’.
Mocht een projectontwikkelaar hoger willen bouwen dan kon tot voor kort de
gemeente daarvoor toestemming verlenen op grond van artikel 19 van de Wet
Ruimtelijke Ordening. Dat is dan ook gebeurd om het appartementencomplex van
42 meter op de plaats van De Toerist mogelijk te maken. Door een wetswijziging kan
dat thans niet meer. Tegenwoordig dient de gemeente voor dat gebouw een minibestemmingsplan op te stellen waarin de gewenste hoogtes precies zijn vastgelegd.
Dat is gedaan voor de panden aan de Roerkade. Een dergelijk minibestemmingsplan
behoeft goedkeuring van de Raad, pas dan treedt het in werking.

RECHTER ZIET ‘ZICHTLIJN’ NIET ZITTEN
Over de Roerkade stelt de Atlas voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg als extra bescherming dat de zichtlijn vanaf de Maria Theresiabrug (Steenen Brug) in de richting van
de kathedraal gehandhaafd dient te blijven. Toen op 20 mei jl. de bestuursrechter
van de Raad van State de voorlopige voorziening behandelde, bleek zij het begrip
‘zichtlijn’ heel eng te interpreteren. Daar waar wij altijd het totaalbeeld voor ogen
hadden vanaf de brug over de Roerkade richting kathedraal, beschouwde de rechter de zichtlijn als de rechte lijn vanaf de brug naar de kathedraal! Omdat die lijn
voor een groot gedeelte over (een deel van) de Roer loopt, kon ze vrij gemakkelijk
concluderen dat de nieuwbouw aan de Roerkade de zichtlijn niet verstoort. En
daarmee werd de Stichting Ruimte dus in het ongelijk gesteld. Nu zou je kunnen

veronderstellen dat Ruimte aan de hand
van foto’s of een fraaie powerpointpresentatie een bestuursrechter moet kunnen overtuigen van al het moois dat
we in Roermond hebben. En dat zij op
grond daarvan ons alsnog gelijk zou
geven. Helaas, dat bleek niet het geval,
zij handhaafde haar beperkte uitleg
van het begrip ‘zichtlijn’.
Deze ervaring is niet uniek. Onderzoek
van professor Toine Tak (emeritus hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit
van Maastricht) heeft aangetoond dat in
pakweg 95% van de gevallen de burger
in het ongelijk wordt gesteld als het gaat
om kapvergunningen, bouwvergunningen en milieuvergunningen. Krijgt de
burger wel gelijk dan betreft het gevallen waarin de overheid fouten maakte of
waarbij een besluit niet zorgvuldig tot
stand is gekomen. Maar dan nog heeft
de burger zijn zaak niet definitief gewonnen omdat de gemeente vaak weer
een nieuw besluit neemt. De gemeente
onderbouwt dan dat nieuwe besluit met
nog dikkere rapporten van verschillende externe adviesbureaus.

RECHTER TOETST SLECHTS
MARGINAAL
We hebben ervaren dat een bestuursrechter slechts marginaal toetst. Veel
besluiten die hem of haar worden voorgelegd zijn in feite besluiten volgend uit
politieke afwegingen en die afwegingen
maakt de bestuursrechter niet opnieuw.
Hij of zij onderzoekt alleen of het besluit
zorgvuldig tot stand is gekomen en of
het niet in strijd is met wet- en regelgeving. Als dat niet het geval is wordt het
bezwaar verworpen. Zo ging het met
onze bezwaren tegen het bouwplan De
Toerist en de bouwplannen aan de Roerkade, alle gelegen in het Beschermd
Stadsgezicht van de gemeente Roermond. Wij vrezen dat dit wel eens het
begin kan zijn van het teloor gaan van
dat Beschermd Stadsgezicht, tenzij we er
in slagen het politieke besluitvormingsproces dusdanig te beïnvloeden dat
dit soort plannen het stadium van de
vergunning niet meer bereikt. ®
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Toonaangevend Roermonds
Tekst MARIANNE WULMS � HOVENS
Foto BERT THOMASSEN
Portret en atelierfoto beschikbaar
gesteld door Marianne Thissen

Halverwege de twintigste eeuw werd
de evolutie in het werk van een jonge,
dertigjarige kunstenaar in Roermond
belicht in de Maas- en Roerbode. Het
artikel van 10 oktober 1949, geschreven door ‘Kock’ (Jules Kockelkoren)
signaleert de doorbraak naar een
nieuwe vorm, in een streven naar ritmische, harmonische vlakkenkunst.
Citaat: ‘Aanvankelijk heeft hij zich
toegelegd op een verantwoorde plastische vormgeving. Dit leidde tot een
natuurgetrouwe weergave van landschappen, portretten en stillevens.
Vooral in zijn vazen, kleiplastieken
en tekeningen werd duidelijk dat het
naturalisme hem niet meer bevredigde. Hij zocht naar de bezieling van de
meest elementaire blijvende vormen,
ontdaan van alle vluchtige details.
Dit voerde hem via de klassieken met
hun beheerst ordenende mentaliteit
naar de Egyptenaren, naar zuiverende
eerbied voor de vorm, met een grote
geestelijke kracht’.
‘Kock’ voegt hier aan toe dat de liefde
van de kunstenaar voor componisten
als Debussy, Ravel, Strawinsky en Bartok bij zijn verdere doorbraak grote
invloed kan hebben gehad. ‘De grote
klaarheid, directheid en harmonische
eenheid van deze componisten sluit
nauw aan bij schilders als Chagall en
Rouault en bij de Aziatische kunst.
De opgeroepen verwachting over de
verwerking van Thissens ritmische
vlakkenkunst zou al snel gestalte krijgen in plastieken en beelden.
In 1951 kreeg de Sint Franciscusput
van de Godsweerdersingel en -straat
een groot en fraai neoromaans beeld
van de hand van Joep Thissen.

De stationstunnel werd op 7 augustus
1954 officieel in gebruik gesteld. Het
ontwerp is van ir. S. van Ravesteyn.
De oorspronkelijke beelden die ter
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Er moesten en zouden vingertjes
en teentjes aangebracht worden
versiering werden
geplaatst zijn
vervaardigd door
Joep Thissen en
waren gekapt in
euville marbrier,
de hardste soort
Franse kalksteen.
De vier plastieken
verbeelden een
industriewerker, de
graaf van Gelre, een
mijnwerker en Sint
Christoffel. In de
Maas- en Roerbode van 31 juli
1954 uitte kunstredacteur Jules
Kockelkoren zich
in lovende bewoordingen:
‘Christoffelbeeld
op tunnel. Joep
Thissen toont zich
een beeldhouwer
van klasse’. En hij
vervolgt: ‘Het is
een gelukkige gedachte geweest de
stadspatroon thans
een plaats te geven
op de tunnel, het
knooppunt tussen

Joep Thissen aan het werk aan het Christoffelbeeld
voor de kathedraal

Kunstenaar Joep Thissen 1919-2010
de oude en de nieuwe stad’. Over het
beeldhouwwerk: ‘De vier beelden zijn
streng, eenvoudig en statisch gehouden, geheel gedacht tegen de massieve
betonwand als achtergrond. Maar
juist dit strakke gesloten houden der
beelden in duidelijke, krachtige vormen, bij de hertog de indruk gevend
van voorname waardigheid en bij de
mijnwerker en de industriearbeider
van onverzettelijke kracht, bereikt de
monumentaliteit die deze opdracht
vergde’.
Het stenen Christoffelbeeld
blijkt heel bijzonder: ‘Een
briljant werkstuk, zowel
door de oorspronkelijke verwerking van dit
iconografische gegeven als door het
gedemonstreerd
vakmanschap en de
gevoelige materiaalbehandeling’.
Voor het eerst is
Christoffel niet
uitgebeeld als
de reus die bijna
onder een last
bezwijkt, maar
in een andere gestalte. Als hij zich
in al zijn kracht
opricht, kijkt hij
verbijsterd op in
het gezicht van
het goddelijke
kind. Het grijpt
met beide handen
in de baard van
Christoffel en
trekt zijn gezicht
naar zich toe met
een triomferend
gebaar. Het
menselijke
aspect
wordt
hiermee
bena-

drukt in een moderne vormgeving.
Omdat de kunstenaar op grote hoogte
moest werken had hij bij het kindje
handjes en voetjes aangebracht zonder details. Dit kon niet de goedkeuring van deken Terstappen wegdragen. Er moesten en zouden vingertjes
en teentjes aangebracht worden.
Overigens prijken de originele beelden elders (o.a. in stadspark
de Kartuis) met uitzondering van dit Christoffelbeeld, en zijn op de
tunnel replica’s geplaatst
van kunststof.

CHRISTOFFELBEELD
KATHEDRAAL
De toren van de
kathedraal kreeg
na het herstel van
oorlogsschade een
barokke bekroning en een neogotische spits. In
1956 kreeg Joep
de opdracht voor
het ontwerpen
van een nieuw
Christoffelbeeld
voor de kathedraaltoren. Nadat hij het model
had vervaardigd
heeft edelsmid
Jos Claessen
uit Roermond
het beeld in
koper gedreven
uitgevoerd. De
kerkelijke overheid liet zich
opnieuw gelden en eiste
kleine wijzigingen in het
ontwerp, tot
afgrijzen van
kunstredacteur ‘Kock’

en ook van Joep zelf, die protesteerde:
‘Het is mijn beeld niet meer’.
Overigens trad hij met deze opdracht
in het voetspoor van zijn grootvader,
professor Jos Thissen, die in 1895 het
vorige Christoffelbeeld op de kathedraaltoren ontwierp en vervaardigde.
Kunstsmid Theo Cox verzorgde toen
het vakkundige koperwerk. Tijdens de
storm van 6 november 1921 stortte
het beeld van de toren neer en werd
onherstelbaar vernield.
Het nieuwe Christoffelbeeld met een
hoogte van 3.60 meter en verguld met
22 karaats bladgoud, geldt als een sieraad voor de stad. Het werd in 1957,
geplaatst op een prachtig versierde
wagen, getrokken door twee paarden.
Onder grote publieke belangstelling
werd het door de straten gevoerd.
Frank van Os ziet nog voor zich hoe
de wagen met het Christoffelbeeld
naderde. Tijdens dit heuglijke moment, waarbij ook bisschop Lemmens
aanwezig was, kon hij na alle commotie niet nalaten uit te roepen: ‘Kijk,
daar komt het gouden kalf!’
In datzelfde jaar nam Joep Thissen
met twee plastieken deel aan de
actie: ‘Schilderij van de maand’ (zie
Ruimtelijk juni 2010). Het ene beeldt
de verbondenheid uit tussen man en
vrouw, in het andere blikt een zittende vrouw met geheven hoofd de
toekomst tegemoet.

Bronnen
Stadsarchief: documentatieverzameling
329. Beelden van Roermond; samengesteld door G. Geuskens 505; kathedraal en Christoffelbeeld 485; documentatiemap over Joep Thissen.
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BOEKBESPREKING

Themawijken als sfeermakers:
optie voor ideaal wonen
Tekst MARIANNE WULMS � HOVENS

THEMAWIJK
Wonen op een verzonnen plek.
80 pagina’s met 35 illustraties in kleur;
ISBN 9789068685367;
€ 17.50; paperback;
uitgeverij THOTH-Bussum.
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Sabine Meier en Arnold Reijndorp zijn de auteurs van
een essay over Thematisering van nieuwe buurten.
In Rotterdam is gekozen voor een mediterrane
uitstraling, in Den Haag voor een oriëntaalse en in
Utrecht voor een historiserende zone.
Bij thematisering draait het vooral om het
verbeelden, maken en beleven van een volmaakte
sfeer binnen de architectuur. Dit is tot tevredenheid
van de bewoners gerealiseerd bij ‘Le Medi’
in Rotterdam, ‘Brandevoort’ in Helmond en
‘Noorderhof’ in Amsterdam. Het begrip sfeer houdt
niet alleen gezelligheid en veiligheid in, maar ook de
onvermijdelijke sociale controle.
Thematisering van nieuwe buurten wordt in deze
publicatie geanalyseerd.
Meer dan stijl is de titel van het eerste hoofdstuk
met de vaststelling dat er een verschuiving heeft
plaats gevonden van functionaliteit naar een hogere
waardering voor symboliek. De gevoelsmatige
consument wint terrein, consumeren als belevenis
in het leven van alledag. Een gerealiseerde sociaalruimtelijke sfeer symboliseert status of reputatie.
Oude verhalen van de stad inspireren tot wonen in
een gebied met nieuwe identiteit.
Concurrentiegedachte roept het idee op van
ondernemend handelen, van wedijveren met het
‘vroeger was alles beter’ gevoel, ook in de bouw.
In het boek komen plannenmakers aan het
woord: opdrachtgevers, ontwikkelaars,
stedenbouwkundigen, architecten en marketeers.
Binnen de Nederlandse geschiedenis vormt de
Gouden Eeuw een aanknopingspunt en de geliefde
burgerlijke stedenbouw uit het einde van de
negentiende eeuw.
Ontwerpen kan ook gebeuren op een manier die
exotisch Nederlands is. Traditionele materialen als baksteen en hout worden
hierbij gecombineerd met Arabische ornamentiek en het toepassen van
poorten. Stedenbouwkundige poorten werden al door de Amsterdamse School
in de architectuur opgenomen om de toegang tot wijken te benadrukken.
Marketingmanagers van nu streven naar verbijzondering van locaties en
gebouwen en worden bij de planontwikkeling betrokken.
Gevoel voor de plaats wordt verwoord door narratives, die deel uitmaken
van een bestaand sociaal-cultureel normen- en waardepatroon. Het begrip
narratieve identiteit kan opgevat worden als vertellingen waarin mensen
reflecteren, ervaringen delen, zich rekenschap geven van wat anderen en ook
zij zelf doen en laten. Onderscheid en sfeer laat zien hoe locaties, buurten en
gebouwen die verschillend zijn een bepaalde levenswijze en sociale identiteit
kunnen weerspiegelen. Na de Noten besluit het boek met een glashelder fotoessay van het dagelijkse leven in de onderzochte themawijken. De fotografische
vastlegging is van Mieke Gresnigt.
Deze publicatie zet aan tot denken over de meest verantwoorde manier van
bouwen en de beste leefomgeving, ongetwijfeld ook bij de lezers van Ruimtelijk.
Reacties over uw denkbeeldige Utopia op woongebied kunt u toesturen naar het
secretariaatsadres.

Gezocht:
sponsor(en)

ANWB-consul Jan Wijnhoven, wethouder
Wim Kemp, Trudy Arets en Jacq Arets
(vlnr) onthullen het eerste infopaneel
van serie 2 aan het ‘Groot Huys
aen de Minnebroeders’,
Minderbroedersstraat 9.

Tekst LUCIEN JANSEN en LEONARD FORTUIN
Foto LEONARD FORTUIN

Met financiële steun van de ANWB is de Stichting Ruimte in staat
geweest om twee series informatiepanelen op monumentale
panden in Roermond aan te brengen, in 2008 en 2010. Voor de
eerste serie is bovendien een bijdrage ontvangen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
In maart 2008 onthulde wethouder Jos van Rey het eerste bord,
op het pand waar destijds Joep Nicolas woonde en werkte, in de
Sint Jansstraat. Daarbij deed hij in alle ernst een nu al bijna legendarische uitspraak: ‘Stichting Ruimte en de gemeente Roermond
houden van elkaar omdat we beiden van monumenten houden!’
Onthulling van het eerste bord van serie 2 gebeurde op 30 juli
jongstleden, nu door wethouder Wim Kemp. In zijn toespraak
memoreerde hij de woorden van zijn collega Van Rey, met een
veelbetekende glimlach. Het paneel is aangebracht op het Groot
Huys aen de Minnebroeders, Minderbroedersstraat 9.
Voor een volgende serie infopanelen heeft de ANWB ons een
nieuwe subsidie van € 4000 toegezegd. Uitgaande van een
gemiddelde prijs van € 400 per bord zal serie 3 dus ook uit 10
infopanelen bestaan. Dat brengt het totaal op 30 panelen. Ruimte
meent dat meer huizen voor een paneel in aanmerking komen.
De ANWB heeft ons echter laten weten dat wij na serie 3 geen
subsidie meer mogen verwachten.
Onze keuze van de panden waarop we een paneel willen aanbrengen is arbitrair. Op onze website staat een oproep gericht aan bewoners van een monumentaal pand om zich te melden voor een
informatiepaneel. Voor hen zijn daaraan géén kosten verbonden.
Tot nu toe hebben we daarop één reactie ontvangen.
We proberen onze informatiepanelen te spreiden over de
hele stad en ons niet te beperken tot de binnenstad. Voor het
aanbrengen van het paneel dient de eigenaar van het pand ons
schriftelijk toestemming te geven. Die hebben we nodig om bij
de gemeente een monumentenvergunning aan te vragen want
zonder zo’n vergunning mogen er geen ‘veranderingen’ aan een
monumentaal pand worden aangebracht. Het aanvragen van
een vergunning kan voor alle panden van een serie in één keer.
Van tien eigenaren van een monumentaal pand (zie tabel serie
3) hebben we inmiddels toestemming om een infopaneel aan
te brengen.
Het schrijven van de teksten voor de panelen is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Om te voorkomen dat er fouten in
de tekst sluipen, leggen we de conceptteksten voor aan o.a. het
gemeentearchief en een aantal (ex-)stadsgidsen.
De gemeente Roermond heeft ons subsidie verleend voor een
infopaneel op de Kapel aan het Gebroek. Dit kapelletje is eigendom van de gemeente. Verder heeft de gemeente toegezegd zelf
infopanelen te zullen aanbrengen nabij de stijgpunten aan de
Pastoorswal, bij de Zoutmarkt op de hoek Markt-Marktstraat en
bij de Ezelspoort in de Molenstraat.
Op grond van de huidige regelgeving zou de gemeente 25% van

de kosten van het aanbrengen van infopanelen kunnen subsidiëren, met als gevolg dat Ruimte dan 75% zelf zou moeten betalen.
De vraag is echter in hoeverre bij de komende bezuinigingen
deze subsidieregeling in stand zal blijven. Mocht dat niet zo
zijn dan zijn de kosten voor onze stichting nog hoger. Gegeven
onze financiële situatie kunnen we die niet dragen. Blijft over de
mogelijkheid van sponsoring, bijvoorbeeld door Roermondse bedrijven, met als tegenprestatie een logo en/of naamsvermelding
op het infopaneel. Wie mogen we noteren?
Reacties graag naar onze secretaris:
Lucien Jansen, Wijershoflaan 31, 6042 NK Roermond
telefoon: 0475-35 03 67
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
INFOPANELEN SERIE 1 �2008�
- huis en werkplaats van Joep Nicolas, Sint Jansstraat
- voormalig atelier Thissen in de Minderbroedersstraat
- huis ‘de Kar’ in de Brugstraat
- Princenhof in de Pollartstraat
- voormalige apotheek Haan in de Neerstraat
- kasteel ‘De Tegelarije’ aan de Elmpterweg
- Christoffelhuis in de Lindanusstraat
- pand Nollen aan de Godsweerdersingel
- voormalig Begaardenklooster in de Bakkerstraat
- ‘Teekenschool’ aan de Godsweerdersingel

INFOPANELEN SERIE 2 �2010�
- ‘Groot Huys aen de Minnebroeders’, Minderbroedersstraat
- Groene Kruisgebouw in Maasniel
- H. Hartkerk
- H. Geestkerk
- pand Cillekens-Dreessens in de Neerstraat
- Sint Jozefkapel in de Weerd
- vroegere muziekschool in de Swalmerstraat
- Ursulakapel in de Voogdijstraat
- Ursulinenkapel aan de Steegstraat
- Carmelitessenklooster aan de Venloseweg
INFOPANELEN SERIE 3 �2011�
- Galerie ‘Het Achterhuis’ in de Voorstad St. Jacob
- voormalig Bisschoppelijke Paleis in de Pollartstraat
- ‘Huize Marie-Louise’ aan de Kapellerlaan
- pand Janssens-Höppener in de Neerstraat
- Kasteeltje Hattem
- Klein College in de Munsterstraat
- Mouterij Limburgia aan de Spoorlaan
- watertoren nabij het NS-station
- voormalig Huis van Bewaring in de Pollartstraat
- ‘Huize De Thooren’ in Maasniel
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BERICHTEN

TWEE NIEUWE MUSIC,
GLASVENSTERS SPACE &
IN KATHEDRAAL ARCHI�
TECTURE

Na de Tweede Wereldoorlog zijn enkele
noodramen geplaatst in de Christoffelkathedraal en deze worden nu vervangen
door echte, kleurrijke kerkramen. Ze zijn
in elkaar gezet door Glasatelier Flos in
Steyl.
De nieuwe glas-in-lood ramen zijn ontworpen door de uit Keulen afkomstige
Jean Paul Raymond (1948). Naast vrije
glassculpturen combineert deze kunstenaar de traditionele manier van werken
met diverse nieuwe glastechnieken. Via
branden, airbrushen, zandstralen, graveren, fusen en een speciale bewerking van
de hoeken is op deze wijze een spiritueel
topwerk ontstaan op het gebied van de
vlakglaskunst.
Tijdens de achtste kunstbiënnale zijn de
ontwerpen te zien in de kruisgangen van
het voormalig Groot Seminarie in de Swalmerstraat tot 19 september.
MWH

WWW

MONUMENTEN IN DUITSE
GRENSSTREEK
Wie geïnteresseerd is in de
monumenten in de Duitse
grensstreek, kan terecht
op de uitgebreide site van
Bernd en Käthe Limburg
uit Wegberg.
Het echtpaar fotografeerde
alle bouwkundige monumenten in Kreis Viersen en
Kreis Heinsberg en voorzag
ze van enige informatie.
Het gaat daarbij om een
enorme hoeveelheid monumenten: 1458 in Kreis Viersen, 1403 in Kreis Heinsberg. Van elk dorp en stadje
zijn de monumenten bijeen
gebracht. Aardig is ook dat
er rond bepaalde thema’s is
gewerkt. Zo staan bijvoorbeeld de molens langs de
Swalm mooi achter elkaar.
http://www.limburg-bernd.de
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NIEUWE REDACTEUREN
De redactie van Ruimtelijk is op zoek naar schrijvers met
een vlotte pen en sterk gevoel voor ‘ruimtelijke’ ontwikkelingen en historie. Ter versterking zijn ook ‘redacteuren’
gewenst.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.stichtingruimteroermond.nl of bij het redactieadres, waarna verdere
informatie uitgewisseld kan worden.

ZIT GEBEITELD

Fraaie beletteringen uit de 19e ‘lelijke’ eeuw? Dat kan best.
Deze, bij Slagerij Cash&Carry op het Gebroek 110 is de trots
van Rob Vogels, vierde generatie slagers in dit net meer dan
110 jaar oude pand. De belettering is alleen door sloop te
verwijderen, geschilderde exemplaren vervagen mettertijd.

Bezoekers aan Amsterdam die de architectuur
een warm hart toedragen
kunnen op een uitstekende
locatie terecht: de ARCAM,
Prins Hendrikkade 600.
Het pand is voortgekomen
uit een ouder bouwwerk:
het glazen paviljoen van
technologiemuseum
NEMO. Het oorspronkelijke ontwerp van architect
Renzo Piano kreeg na de
herbestemming een opvallend gevormd dak van met
zink gecoat aluminium. Dit
architectuurcentrum biedt
veel informatie en is gratis
toegankelijk. In wisseltentoonstellingen wordt een
samenwerkingsverband
aangegaan om het eigen
vakgebied te verbreden.

Van 24 september tot 13
november is het ruimtelijke thema klankrijk: Music,
space & architecture.
In de tentoonstelling die
hieraan vooraf gaat zijn
raakvlakken aangetoond
tussen mode en architectuur.
De levensloop van de
architectuur begint met
schetsen, daarna volgen oplevering en onderhoud. De
sloop van een gebouw kan
het einde betekenen, maar
de schade kan beperkt
blijven als materialen hergebruikt worden op andere
locaties. Net als vintage in
de mode kan deze vorm
van recycling tot opmerkelijke, vernieuwende
resultaten leiden. Cradle to
cradle, een nieuwe kijk op
duurzaam ontwerpen!
MWH

KEPELSE MEULE

Enig overgebleven graanmolen in de stad, die
dateert uit 1882 en bekend
staat als de molen van
molenaar Van Grootel. De
molen heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van

EN MEER...

Foto uit Stadskrant november 2008

de voor Roermond belangrijke
meelindustrie. De in de molen
aanwezige elektrische graanmaalderij uit 1931 is een industrieel
archeologisch relict van belang. In
combinatie met de latere elektrische Hamermolen hoort deze tot
het industriële erfgoed. Voorganger van deze molen was de
standaardmolen op het Vrijveld,
die in 1847 werd afgebroken.
Tot 1929 bezat de molen wieken,
deze gingen verloren bij een
zware storm.
Sinds 1995 is de gemeente eigenaar van de molen, die in 2001
Rijksmonument werd. De stenen beltmolen ligt dichtbij het Kruiswegpark, het Oude Kerkhof en de Galgenberg. Het restant bestond uit belangrijke elementen
als molenromp, pakhuis en molenwoning. Na restauratie van de windmolen - in 2010 - zal de bestemming
vooral een educatieve zijn.
MWH

VAN EIERMIJN TOT OPVANGHUIS
Halverwege de Kapellerlaan is een zijstraat waarin
de voormalige melkfabriek
ligt, maar ook een gebouw
dat door zijn bestemming
een internationale betekenis had.
De Coöperatieve Roermondse Eiermijn, zoals de
officiële benaming luidt,
werd opgericht door Jules
Breukers in 1904 en vanaf
1927 gehuisvest in langgerekte gebouwen langs
de spoorlijn van de IJzeren
Rijn, ter hoogte van de
Prins Bernhardstraat. Er
werden eieren verhandeld
tot omstreeks 1969. Door
een snel stijgende omzet
groeide ze uit tot de grootste ‘eiermijn’ van West Europa. Vlakbij vond men als
afsluiting langs de Koninginnelaan het imposante
bouwwerk van het ZuidNederlandse Koelhuis.
Het complex van architect
Jos Franssen kende een

lengte van 140 meter, over
de volle lengte voorzien
van kelders met veel gewapend beton.
Zaterdag 12 juni 2010
bracht Dagblad De Limburger het nieuws: ‘College van
B en W wil nieuwe opvang
op voormalige locatie van

De Trompetter en Boels
huisvesten’. De Maatschappelijke Opvangvoorziening
(MOV) wil in dit complex in
2012 de nacht- en dagopvang, de crisisopvang en
de methadonverstrekking
onderbrengen. Het gedeelte
waarin verhuurbedrijf

Beste mensen,
In het kwartaalblad Ruimtelijk (juni 2010) schrijft u in
het artikel ‘Aan de vooravond
van een facelift’ op pagina 7
over het aanwezige winkelbedrijf. Helaas is dit niet compleet. Een van de belangrijkste
winkels die aanwezig waren,
was de levensmiddelenwinkel
van Beurskens. Die was eerst
gevestigd aan de Robert Regoutstraat en later aan het begin van de Maria Theresialaan
naast Maison Duits. Ze was
van de keten Vegé. Wij noemden de winkel naar de eigenaar Piet van de Vegé.
Verder heb ik het blad in een
adem uitgelezen aangezien ik
jaren in de Charles Ruysstraat
heb gewoond en ‘alles’ weer
boven kwam. Hulde voor de
artikelen.
Is het mogelijk mij een kopie
van de foto op bladzijde 11
(Straatmuzikanten) te sturen? Op deze foto staan namelijk een aantal oude schoolvriendjes van mij.
Met vriendelijke groet.
Peter Verhagen
Boels, het Limburgs Dagblad en de Trompetter
gevestigd waren, wordt
gesloopt. Hiervoor in de
plaats wordt een nieuwe
opvangvoorziening gebouwd door woningcorporatie Wonen Zuid. Het
kostenplaatje bedraagt 5,5
miljoen euro en de locatie
voldoet aan het criterium
dat de loopafstand naar het
centrum kort is. In de buurt
liggen twee scholen en er
ligt een woonwijk omheen.
Omwonenden zijn dan
ook ‘not amused’ met het
besluit en gaan door met
actie voeren tegen de locatie. Het nieuwe MOV wordt
bereikbaar via een nog
aan te leggen trap achter
de stationstunnel. Tussen Prins Bernhardstraat,
Koninginnelaan en IJzeren
Rijn verschijnt een drie
verdiepingen hoog gebouw,
met plaats voor 65 cliënten.
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?

Tekst LUCIEN JANSEN en LEONARD FORTUIN
Foto LEONARD FORTUIN

op de ® ol

Zie ook: www.stichtingruimteroermond.nl

HORECA�BOULEVARD IN WORDING
De voorbereidingen om de Roerkade
om te vormen tot een horeca-boulevard
beginnen steeds concretere vormen aan
te nemen. Zo zal op de plaats van Roerkade 6/Koolstraat 17-19 een restaurant
worden gebouwd met daarboven een
aantal appartementen. Op het perceel
Roerkade 11/11a zal een hotel worden
gebouwd dat natuurlijk ook de nodige
horecavoorzieningen krijgt.
Inmiddels is de bouwvergunning aangevraagd om het huidige pand Somers
aan de Roerkade 15 te verbouwen tot
appartementen met op de begane grond
horecafaciliteiten.
Momenteel wordt er gediscussieerd
over het pand Roerkade/Kraanpoort
13. Dit pand is géén monument, maar
wel karakteristiek. De bouwkundige
staat van het pand is echter slecht.
Het pand restaureren zou ongeveer
€ 150.000 duurder zijn dan het pand
slopen en weer in dezelfde vorm en
maatvoering herbouwen.
MARKTSTRAAT 5�7
Misschien hebt u zich afgevraagd
waarom u nog steeds geen pizza en
ijs kunt kopen in dit pand. Volgens de
tekst op de schutting zou dit vanaf 1
juli 2010 namelijk tot de mogelijkheden
behoren.
Het pand is inmiddels gedeeltelijk inpandig gesloopt om
het geschikt te maken voor
de nieuwe functie. Daarbij is
echter over het hoofd gezien
(?) dat voor het slopen van een
monumentale kelder en het
afvoeren van puin een vergunning nodig is. Die vergunning
was er niet, maar is intussen
wel aangevraagd. De Commissie Beeldkwaliteit moet het
plan voor de verbouwing echter goedkeuren en dat kost tijd.
In afwachting van die vergunning is de bouw stilgelegd.
Het zal u niet zijn ontgaan dat er
in de binnenstad steeds meer
eetgelegenheden komen.
Op zich hebben wij daar geen
problemen mee al komt het
ons voor dat het verzadigings16 | RUIMTELIJK SEPTEMBER 2010

punt langzamerhand wel is bereikt.
Waar we wel moeite mee hebben is dat
veel eetgelegenheden zo klein zijn dat
de consument de gekochte waar wel
op straat moet consumeren. In onze
ogen niet zo’n fraai gezicht met vaak
ook nog eens tot gevolg dat de hoeveelheid zwerfafval op straat alleen maar
toeneemt.

BEDENKINGEN ROND ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK
In 1995 vonden er in heel Nederland
500 archeologische onderzoeken plaats.
In 2008 was dat aantal gestegen tot
4500. Onder archeologisch onderzoek
kan vallen een bureauonderzoek, het
verrichten van boringen, het graven
van proefsleuven of het verrichten van
opgravingen.
Op grond van het Verdrag van Malta
is degene die de bodem wil verstoren
verplicht om archeologisch onderzoek
te (laten) verrichten en de kosten van
dat onderzoek te betalen. Die kosten
kan een projectontwikkelaar natuurlijk
proberen door te rekenen in het project,
met als risico dat hij zich daardoor letterlijk uit de markt prijst. De in 2007
ingevoerde wet op de Archeologische
Monumentenzorg legt de verantwoordelijkheid voor het bodemarchief

niet meer bij het Rijk, maar bij de
Gemeente.
De gemeente Roermond heeft in het
verleden waarde- en verwachtingkaarten gemaakt op grond waarvan kan
worden geschat wat archeologisch onderzoek in welke vorm dan zou kunnen
opleveren. De gemeente zou projectontwikkelaars tegemoet kunnen komen
door daar waar de verwachtingen niet
hoog gespannen zijn het onderzoek
te beperken. Maar daar zitten risico’s
aan, zoals een aantal jaren geleden is
gebleken op de Markt in Roermond.
Hoewel toen verwacht werd dat er
niets zou worden gevonden bij het
vernieuwen van de riolering, werden er
zeer interessante vondsten gedaan. Die
zijn toen wel in korte tijd onderzocht,
en vervolgens bewaard op een manier
die steeds vaker wordt toegepast: de
vondsten blijven ‘in situ’ dus onder de
grond bewaard.
De Wet op de Archeologische Monumentenzorg verplicht het uitvoeren
van archeologisch onderzoek binnen
een termijn van twee jaar. Dat is in de
praktijk vaak een probleem omdat er
én te weinig tijd is voor een dergelijk
onderzoek én er te weinig of geen geld
is voor dat onderzoek. Bovendien is
het nog maar de vraag of datgene wat
onderzocht moet worden de moeite van
het onderzoeken waard is. Er is al zo
veel Romeins glaswerk onderzocht dat
zich de vraag opdringt of er nog meer
van dat glaswerk moet worden onderzocht. Meer onderzoek zou meerwaarde
voor de burger moeten hebben, en dat
is nog maar zelden het geval. En toch
blijkt telkens weer dat die burger wel
belangstelling heeft voor echte vondsten, zoals onlangs bij de vondst van 80
paardenskeletten in Maastricht.
Bij graafwerkzaamheden op het terrein
van het voormalige Huis van Bewaring
zijn zo veel glasresten gevonden dat
daarmee 30 metselkuipen konden
worden gevuld. Omdat vooralsnog geld
voor onderzoek ontbreekt, blijft het een
vraag of dat glas afkomstig is uit de destijds gesloopte H. Geestkerk. Voorlopig
blijft het dus ook onduidelijk of er een
unieke vondst is gedaan of niet. ®

