
ovER MoNUMENTEN, 

ARCHITECTUUR EN 

STEDENBOUW 

IN RoERMOND 



Column 
I 

Peter de Cock werd in 1751 gevangen gehouden in de kelders van 
het Roermondse stadhuis. De stank aldaar verdreef zelfs zijn 
pleitbezorgers. Peter de Cock is door de eeuwen heen een schelm 
gebleven die zijn stad op een Tij/ Uilenspiegelachtige wijze bekijkt. 

Maximale truttigheid 
Alsof de wereld nog niet genoeg geteisterd 
wordt, beleeft Nederland dit jaar ongeveer 
vijftien keer Koninginnedag. Burgemeesters 
doen het in hun broek; nog minder stress
bestendige lieden die iets met de organisa
tie van doen hebben gaan al weken eerder 
over de 'zeik'. Slecht waterbeheer, zou onze 
toekomstige koning het noemen. Overal 
dezelfde maximale truttigheid. Kennisma
king met land en volk durven ze dat te 
noemen! De charmante Nederlandse van 
Argentijnse afkomst wordt als een expres
zending door het hele land vervoerd. Een 
repeterende breuk van gillende schoolkin
deren, vertederde senioren (hoofdzakelijk 
van vrouwelijke kunne) en glinsterende 
ambtskettingen die nog bijna nadruipen van 
een nacht quick and brite-bad. Dat moet 
toch voor zo'n intelligente vrouw een 
voortdurende vorm van kwelling zijn. 
Het doet mij denken aan het bezoek dat 
Beatrix en Claus brachten aan het feest
vierend Roermond in /982. Bij mijn weten 
het eerste {Vic) Suikerfeest in Roermond! 
Als dat niet mulcicultureel is, weet ik het 
niet meer. 't Remunjse Veldj bestond des
tijds hoofdzakelijk uit autochtone Roer
mondenaren, waarvan het merendeel was 
ondergebracht in containers vanwege een 
grootschalige renovatie. Die zouden waar
schijnlijk naar de huidige maatstaven, wij 
zijn immers 19 jaar verder, door het COA 
en wellicht ook door een deel van de - in 
potentie - nieuwe landgenoten zijn 
afgekeurd. 
Niemand had aandacht voor de prins
gemaal. Als honden die acht uur opgeslo
ten hadden gezeten in een snikhete auto 
vloog 'politiek' Remunj op Hare Majesteit 
af als ware zij een bak met verfrissend 
water. Spa Reine zogezegd. Ik heb toen met 
Claus een paar pilsjes genuttigd aan het 
buffet in de Oranjerie. Zo nu en dan gun 
ik mij een weekendverlof. Een opmerkelijke 
man. Wij hebben toen beiden op afstand 
het 'theater' bekeken en gezellig met elkaar 
gepraat alsof wij elkaar al jaren kenden. 
Ik geef het toe. Aan dat gesprek heb ik een 
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trauma over gehouden; Enkele weken later 
werd Claus ziek ·en opgenomen in Zwitser
land. De confrontatie met een 'normale' 
Nederlander moet uitermate schokkend zijn 
geweest. Ik vermoed dat het hem de das 
heeft omgedaan. 
Ongewild tongzoenen is volgens het 
Nederlandse strafrecht een vorm van ver
krachting. Datzelfde zou moeten gelden 
voor een extreme vorm van kwispelen door 
zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders. 
Kennismaken met land en volk, laat me 
niet lachen!!! Lulbökseriej. Kennismaken 
met het land. Nou ja, Roermond. Een 
suggestie: net als Beatrix en Claus lopen 
door de wijk het Veld. Voldoende tijd 
nemen om met de mensen daar te praten, 
in plaats van Kai in Sho op te voeren als 
excuus-Truus. Een wijk overigens die hoe 
langer hoe meer zijn naam eer aan doet. 
Daar heeft een enorme kaalslag plaats
gevonden. Resultaten tot op heden: nul! 
In de loop der jaren zijn daar al vogels 
van allerlei pluimage neergestreken. Nog 
effe en lang verloren (inheemse) diersoor
ten en gewassen komen weer op. Dan 
krijgen we te maken met Europese wet
geving. 
Over wetgeving gesproken: het gemak 
waarmee het hoogste rechtscollege de 
Rivierenwet vanwege 'oude afspraken' 
overboord zet is op z'n minst twijfelachtig. 
juridisch zal het wel kloppen, maar dat 
krijg je als de wetgever zijn eigen 'nood
uitgangen' aanbrengt. Had iemand nog wat 
te vertellen over Argentinië? Bij Ooider
veste gaat het om tientallen miljoenen. Dan 
kan er toch ook nog een post onvoorzien 
worden gecreëerd: zwemveste. 
Die land is groot in het voortbrengen van 
tuinkabouters. Blijft alleen de vraag hoe 
kunnen die zo snel een klap van de 
windmolen oplopen? 
Het wordt tijd voor een tango in mijn 
wijnkelder. Hup Mantovani, laot gaon dae 
wage ... 

Peter de Cock 

Inhoud 
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Redactioneel 

Dit najaar hebben we, samen met RURA, 
amok gemaakt over de muurtoren aan de 
PastoorswaL Voor alle duidelijkheid: die 
uitstulping met dat kanon. je ziet het er 
niet direct aan at maar er ligt een toren van 
de eerste Roermondse stadsommuring in 
verscholen. 
Men had bedacht dat de trap naar de 
nieuwe voetgangerstunnel richting DOC, 
half in de middeleeuwse overblijfsels moest 
komen, met onder die trap een mini
tunneltje dwars door de oude toren heen. 
De gemeente was er daarbij procedureel aan 
voorbijgegaan dat de toren een 
rijksmonument is. 
Het scheen allemaal niet destructief bedoeld 
te zijn. Er kwam al snel een nieuw ontwerp 
dat de oude toren schitterend tot zijn recht 
laat komen. 
Kort daarop vroeg de gemeente ons of er 
bezwaar bestond tegen het plaatsen van een 
grote kerstboom op de toren. Het enige 
wat daarvoor nodig was dat er boven in de 
toren een gat van een kubieke meter werd 
gemaakt: de boom moest immers stevig 
verankerd worden. 
Ook dit was niet destructief bedoeld. En 
ook hiertegen hebben RURA en Ruimte 
zich verzet: je mag een monument nu 
eenmaal geen schade toebrengen en zeker 
niet ter grootte van een kuub! Hoe sneu 
dat overigens ook was voor de initiatief
nemers - waarschijnlijk net zulke goed
bedoelende enthousiastelingen als wijzelf, 
alleen toevallig met andere interesses en 
voorkeuren. je gunt zo'n idee om de stad 
op te fleuren in principe een warmer 
onthaal. Hoewel men dus zou kunnen 
denken dat wij iets tegen kerstbomen 
hebben, wensen wij u prettige Kerstdagen, 
een gelukkig Nieuwjaar en niet in de laatste 
plaats (of dat nu hip klinkt of niet) vrede 
op aarde. ® 

De redacrie. 

Bouwkunde en bouwkunst 
in Roermond 

> Joep )anssens 

Natuursteen is het onderwerp van 
de voorlaatste aflevering van deze 
serie. Vervulden de reeds eerder 
behandelde ruwbouw-materialen als 
hout, steen, staal en ( constructiel
beton voornamelijk dragende 
functies in het gebouw, deze keer 
hebben wij het over typische 
afbouw-elementen. 

Hoewel natuursteen heden ten dage 
vooral een duur en luxe-imago 
heeft, was het in vroeger jaren een 
zeer voor de hand liggend bouwma
teriaal, ondanks de meestal arbeids
intensieve winning. Maar dat imago 
dankt natuursteen niet alleen aan de 
hoge prijs, maar ook aan de duur
zaamheid en de geschiktheid om 
monumentale afwerkingen te ma
ken. De haast spreekwoordelijke 
'eeuwigheidswaarde' van natuursteen 
wordt uiteraard het best gesymboli
seerd op het kerkhof, waar hard
steen doodeenvoudig het enige 
bouwmateriaal schijnt te zijn. 
Door de jaren heen werd gezocht 
naar goedkopere vervangers, zoals 
cementwerk en beton [buiten) of 

Deel 7: Natuursteen 

keramische tegels [binnen), maar net als 
hout is natuursteen een materiaal 
waarvan het karakter niet is te imiteren. 

Oorsprong en soorten natuursteen 
Natuursteen ontstaat uit gestold mag
ma [het binnenste van de aarde dat als 
gevolg van uitbarstingen dicht aan de 
aardoppervlakte is gekomen). De snel-

Natuursteen heeft zich vooral gehandhaafd 
bij de toepassing van ornamenten. Fraaie 
voorbeelden zijn te vinden aan het post
kantoor op het Kloosterwandplein en bij
voorbeeld aan het pand van dierenarts 
Schreinemachers, Willem /I-singel 21 (foto 
links]. De bij uitstek Limburgse mergel 
wordt tegenwoordig alleen nog om decora
tieve redenen gebruikt, zoals hier in de 
Willem de Zwijgerschool in het Vrij Veld 
(foto rechts]. 
Foto's: Dennis }anssen. 

heid van afkoeling bepaalt de aard en 
uiterlijk van het gesteente, dat daar
naast door verweringen en vermengin
gen zijn kenmerken krijgt. Er zij ook 
gesteenten die ontstaan door afzetting 
van bijvoorbeeld schelpenresten of 
slibdeeltjes op de bodem van wateren. 
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De in ons land bekendste natuursteen
soorten [graniet, hardsteen, marmer, 
leisteen en zandsteen), komen voor
namelijk uit België [hardsteen), Italië 
(marmer), Scandinavië [leisteen, graniet) 
en verder Duitsland en Frankrijk. Daar
naast wordt tegenwoordig uit alle 
windstreken natuursteen voor bijvoor
beeld vloeren geïmporteerd [onder 
meer uit India, Spanje, Portugal en 
Oost -Europa). 
Uit onze regio kennen wij op beperkte 
schaal 'Kunder sjtein' [zandsteen uit 
Kunrade bij Voerendaal, meestal als 
breuksteen verwerkt) en mergel uit de 
omgeving van Maastricht/Valkenburg 
(Abdijhof, Heilige Geestkerk, Willem de 
Zwijgerschool). De toepassingen voor 
deze steensoorten zijn echter beperkt 
door de zachtheid en relatief hoge win
ningskosten. Het is economisch gezien 
dan ook gunstiger om de Pietersberg 
en het plateau van Margraten om te 
vormen tot cement (zoals de Enci doet) 
dan om er bouwblokken van te zagen! 
De mergelsteen die nu nog verwerkt 
wordt bij restauraties, vooral in Zuid
Limburg, komt in de meeste gevallen 
uit buitenlandse groeves. Probleem bij 
zandsteen is het verbod op bewerking 
vanwege het silicosegevaar. 
De winning van natuursteen gebeurt 
altijd in groeves, waaruit de natuursteen 
laagsgewijs wordt losgehakt door 
middel van zagen, kloven of met be
hulp van springstof. Vaak is de natuur
steen handelaar, zoals de aloude firma 
Latiers in de Dr. Leurszijstraat, bekend 
met de groeve. De winningswijze en de 
ligging in de groeve zijn namelijk van 
belang voor de kwaliteit. 

Toepassing 
In de aanhef van dit artikel maakten wij 
het onderscheid in constructiemateriaal 
(ruwbouw) en bekledingsmateriaal (af
bouw). Uiteraard moeten we ons reali
seren dat natuursteen vroeger een 
constructiemateriaal bij uitstek was, 
met name in de omgeving van het win
ningsgebied. Doordat natuursteen een 
beperkte treksterkte heeft [de spanning 
in het materiaal die optreedt als een 
balk gevormd dient te worden) res
teerde met de komst van baksteen, 
gewapend beton en staal nog slechts 
de functie van bekleding en afwerking. 
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Twee verschillende decoraties in Naamse 
steen aan de voordeuren van één pand: het 
hoekpand Markt/ Varkensmarkt (voorheen 
Adams]. 
Foto's: Dennis janssen. 

Desalniettemin zijn de toepassingen 
zéér gevarieerd: vloeren, trappen, 
wanden [tegels), dak- en gevelbekleding 
(leien), dorpels en vensterbanken, en 
verder allerlei ornamenten. Daarnaast is 
natuursteen een belangrijk bestratings
materiaal, hoewel in Roermond voor 
wat betreft de openbare straten nog 
slechts enkele trottoirbanden en 
traptredes resteren. 
Vooral in de jaren 1980 en 1990 
werden dikwijls vliesgevels uitgevoerd 
in natuursteen: relatief dunne 
natuursteenplaten, opgehangen aan de 
achterliggende constructie (Rabobank 
en A&A aan de Willem !I-singel). 

Natuursteen heeft de n·aam hard en 
duurzaam te zijn, maar het gevaar ligt 
juist opgesloten in een ondoordachte 
toepassing. En niet de minste architec
ten gingen hiermee in de fout. De be
roemde Teekenschool kende zandstenen 
afdeklijsten van de vooruitspringende 
plint die de tand des tijds niet hebben 
kunnen doorstaan, en nu gedeeltelijk 
zijn vervangen. 
Kalkhoudende natuursteen [zoals hard
steen en travertin) is niet geschikt voor 
toepassing waar agressieve invloeden te 
verwachten zijn [keukens, laboratoria). 

Bewerken 
Natuursteen wordt meestal in grote 
dikke platen aangeleverd aan de steen
houwer, die deze zoals gezegd vaak zelf 
in de groeve heeft uitgezocht. Vervol
gens worden de platen gezaagd in 
handzamer afmetingen. Dan wordt de 
gevraagde vorm (dorpel, vensterbank, 
tegel) gezaagd en kan het oppervlak 
worden bewerkt. Voor binnentoepas
sing wordt dit meestal gepolijst (diepe 
glans) of gezoet( dof). Voor buiten
toepassing wordt vaak een bepaald 
reliëf aangebracht [frijnen = langs
groeven, soms in patronen; bouchar
deren = hamerslag). Niet alle reliëf 
wordt uitgezaagd of gefreesd, ook 
kunnen onderdelen verlijmd worden, 
zoals neuten en dammen op dorpels. 

. Voor vrijwel elke toepassing van 
natuursteen bestaat een beter of gelijk
waardig alternatief, dat vrijwel altijd 
goedkoper is. Maar het karakter van 
natuursteen [de diepe glans, de teke
ning, kleur en bewerkbaarheid) heeft 
ervoor gezorgd dat het nog altijd veel 
toepassing vindt. Niet als constructie
materiaal, maar des te meer in de 
afbouw. ® 



I Uit de wijde omtrek I 

> Paul Poell 

Nederland heeft de kunst van het 
stedelijk bouwen grotendeels verleerd. 
Zo luidde mijn conclusie na de stads
wandeling door Amersfoort en een 
klein stukje oud-Spakenburg (zie Ruim
telijk van juni 2001). Weken later kwam 
rijksbouwmeester Jo Coenen tot een 
veel vernietigender oordeel in de spe
ciale krant die verscheen ter gelegen-_ 
heid van de Dag van de Architectuur. 
'In de oude steden van Europa is een men~ 
geling van wonen, werken en rusten aan de 
orde van de dag. De Nederlanders zi jn ver
geten hoe ze steden moeten maken: 

Volgens mij moeten beleidsmakers zich 
de vraag stellen of het creëren van 
nieuwe slaapwijken wel zinvol is. Troos
teloze wijken, waar zelfs vijf ton of 
meer voor een 'hutje' moet worden 
betaald. Mijn antwoord is nee. Als je 
door monumentaal Nederland loopt 
proef je de grandeur van deze voorma
lige machtige natie. Och arm, we 
hebben ongeveer 16 miljoen inwoners, 
te vergelijken met Tokio. In mijn optiek 
is Nederland een stadstaat. Als je 
rigoureus te werk gaat zou je daaruit 
de bestuurlijke consequentie kunnen 
trekken: één gemeente. Dat zou een 
zegen voor het ruimtelijke-ordenings
beleid zijn, denk ik. 

Op een zonnige dag kuier ik door 
Maaseik. De meeste Roermondenaren 
komen I kwamen niet veel verder dan de 
Markt, hooguit de Boschstraat Tot 
voor kort kon ik ze daar geen ongelijk 
in geven. Nee, echt stedelijk bouwen 
vind je ook niet in Maaseik. Wat je er 
wel vindt is een nieuwe variant van het 
Maaslands bouwen, in vroeger eeuwen 
een beduidende vorm van fraaie 
architectuUJ: 
De zijstraten van de Markt vormden 
nog niet zo lang geleden een school
voorbeeld van de 'sjots- en 
sjeiffoddeleriej' die met name het 
Vlaamse land teistert. Maar kijk, wat 
blijkt? Maaseik scoort hoog wat 
ambiance aangaat. Die blijft niet meer 
beperkt tot de directe omgeving van 

Markt 30, Maaseik Foto uit Verborgen Va kwerk. 

Maaseik: het • nieuwe 
.Maaslandse bouwen 
het standbeeld van de gebroeders Van 
Eyck. Spectaculair is het allemaal niet, 
maar hier en daar wel mooi, harmo
nisch. Er wordt geregeld wat afgebro
ken in het centrum. Wat ervoor in de 
plaats komt, draagt in de meeste geval
len direct bij tot verhoging van de 
ambiance. Enerzijds zijn er verrassend 
moderne panden die een bijdrage 
leveren aan de monumentale waarde 
van hun buren [dergelijke vormen van 
architectuur ben ik in Roermond nog 
niet tegengekomen), anderzijds tref je 
gebouwen aan waarvan de ontwerper 
wel degelijk heeft gezocht naar een 
synthese tussen het heden en het 

verleden, zonder direct te vervallen in 
historiserend bouwen. 

Maaseik is een levendig stadje. Het cen
trum is niet verworden tot een pakhuis 
voor 50-plussers. Kleuters tot middel
bare scholieren gaan naar school in 
hartje stad, de musea zijn er te vinden, 
winkels en andersoortige bedrijven, de 
nodige terrassen, zelfs sportvelden. Er 
wordt ook gebouwd voor gezinnen 
met kinderen. De grote gebouwen 
hebben allemaal een 'maatschappelijke' 
functie. Het appartementenvirus heeft 
de Belgische stad nog niet aangestoken. 
Uit de kluiten gewassen !andmarks zul 



Op deze foto en de foto rechts het pand 
Vulierstraat 37 in Maaseik zowel vóór als 
na de restauratie. 
Foto's uit Verborgen Vakwerk, het in het 
kader beschreven boek. 

je er tevergeefs zoeken. Maaseik wil 
ook niet groter zijn dan het is. 
Wat opvalt aan het 'nieuwe' Maaslands 
bouwen is de liefde voor het detail en 
het eerlijk materiaalgebruik. Niks 
kunststoffen kozijnen, maar hout. 
Levende baksteen, afgewisseld met 
Naamse steen, zoals al eeuwen het 
gebruik is. Opvallend hoe zorgvuldig 
met de kappenstructuur van de 
omliggende gebouwen rekening wordt 
gehouden. Zichtlijnen worden gerespec
teerd en platte daken zijn taboe, evenals 
monotone gevelwanden. Zelfs als het 
om half nieuwe straten gaat. Je hebt 
het gevoel dat elk pand anders is. En 
dat is ook zo. Soms opvallend anders, 
soms gaat het eerder om een marginaal 
verschil. 
Niet alleen de Markt van Maaseik heeft 
een zeer geslaagde facelift ondergaan. 
Het hele centrum gaat erop vooruit. 
Zodra de eerste zonnestralen zich weer 

Boekbespreking Verborgen Vakwerk 
Verborgen vakwerk, 59 bouwhistorische ver
kenningen in de binnenstad van Maaseik is 
een aantrekkelijk vormgegeven en ge"rl
lustreerd boek dat Maaseik op over
tuigende wijze als monumentale parel 
neerzet. Het boek is samengesteld door 
Ronald Glaudemans, een medewerker 
van het bouwhistorisch adviesbureau· 
BAAC uit Den Bosch dat vorig jaar de 
Roermondse Cattentoren heeft onder
zocht. 
De titel dekt de lading niet helemaal. 
Het boek gaat in feite over 59 perce
len, waarvan een groot deel tussen 1992 
en 2001 op initiatief van stads
archeoloog Hubert Heymans is onder
zocht en beschreven. Alle panden aan 
de Markt zijn bij het project betrok
ken, plus een aantal huizen in andere 
straten die mede representatief zijn voor 
de bouwgeschiedenis van de stad. De 
59 percelen omvatten in totaal iets van 
77 huizen - een beetje afhankelijk van 
hoe je telt. Van die 77 huizen was ech
ter ruim eenderde al gesloopt, door 
brand verwoest of geheel gestript op 
de voorgevel na. De resterende 49 hui
zen zijn niet allemaal bezocht, mogelijk 
omdat niet alle eigenaars aan het on-

derzoek wilden meewerken. 
Een ander element van de titel, de toe
speling op het vakwerk, klopt voorna
melijk als je 'vakwerk' opvat in de zin van 
'vakmanschap'. Ook in Maaseik is de 
middeleeuwse vakwerkbouw voor een 
deel ondergegaan in stadsbranden. In 
1635,1651 en vooral in 1684 zijn veel hou
ten huizen met strodaken afgebrand. Het 
stadsbestuur stimuleerde vervolgens de 

aandienen, moet u maar eens een kijkje 
gaan nemen. Na een korte wandeling 
smaakt de warme wafel met slagroom 
dubbel zo lekker. ® 

zogenaamde verstening door verbods
bepalingen, invoer van dakpannen en 
andere maatregelen. Mede dankzij de 
17e-eeuwse stadsbranden en de reactie 
daarop wordt het aanzien van Maaseik 
nu, net als dat van Luik en Maastricht, 
bepaald door de Maaslandse stijl (vroe
ger zeiden we'Maaslandse renaissance', 
maar het gaat om een bouwstijl die tot 
ver na 1700 floreerde en toen met de 
renaissance weinig meer te maken had). 
Toch is het vakwerk een rode draad in 
het boek. Hoewel maar een drietal pan
den vanaf de straat als vakwerk her
kenbaar is bevatten de 77 beschreven 
panden geregeld grotere of kleinere 
stukken vakwerkmuur. Acht vakwerk
huisjes zijn echter niet al te lang gele
den gesloopt omdat men de cultuur
historische waarde van deze kleine en 
vervallen, want sinds de middeleeuwen 
niet meer opgeknapte (!) pandjes niet 
op tijd inzag. 
De boodschap van het Maaseikse pro
ject is duidelijk: Burgers van een histo
rische stad, laat u niet verblinden door 
de voorgevels in uw straten, maar kijk 
ook achter, binnen, in de kelder en op 
zolder! ® GvdG 



Deel 1. De middeleeuwen 
> Gerard van de Garde 

Roermond heeft, zoals de hele provincie Limburg, een on-Hollandse geschiedenis. Maar in hoeverre heeft 
Roermond ook een on-Hollands aanzien? Anders gezegd: wat is precies het verschil tussen aan de ene kant 
Roermond en aan de andere kant Amersfoort, Breda, Culemborg, Deventer, Enkhuizen en al die andere, 
door de Gouden Eeuw getekende historische steden? Of nog anders gezegd: 
wat in Roermond is bij uitstek de moeite waard om te bewaren en te beschermen? 

Roermond was eeuwenlang één van de vier hoofdsteden van 
Gelre. Na lang verzet moest dit trotse hertogdom in 1543 het 
hoofd buigen voor de Habsburgers en werd het één van de 
Zeventien Nederlanden. De Habsburgers hebben niet lang 
genoten van hun macht, want nog geen kwart eeuw later brak 
de Opstand uit en scheidde het noordelijk deel van de jonge 
staat zich af. Roermond behoorde sinds 1578 ondubbelzinnig 
tot de Zuidelijke Nederlanden en die toestand duurde in feite 
voort tot 1839. Meer dan tweeënhalve eeuw was onze stad, en 
met haar grote delen van Midden-Limburg, een onderdeel van 
wat nu België heet. Toen volgde een intermezzo waarin het 
hertogdom Limburg officieel tot Duitsland behoorde, maar 
door Nederland bestuurd werd, een naburige staat waarvan de 
koning 'toevallig' ook hertog van Limburg was. Pas sinds 1867 is 
Limburg echt met Nederland verbonden. 
De aldus tot stand gebrachte 'familieband' werd niet, en wordt 
nog steeds niet gekenmerkt door liefde of zelfs maar hartelijk
heid. Begin 20e eeuw sprak het nog niet vanzelf dat in dit 
gedeelte van Nederland ook met Nederlands geld betaald 
werd: de overheid moest het gebruik van Belgische en Duitse 

munt expliciet verbieden. Roermonds grootste architect, dr. 
Pierre Cuypers, ging voor zijn opleiding niet naar Den Haag of 
Amsterdam, maar naar Antwerpen, net als later de Art 
Nouveau-architect Frans Dupont. 
Niet alleen historisch, maar ook geografisch is Limburg anders. 
Terwijl de meeste Nederlanders à la Hans Brinkers achter een 
dijk schuilen voor de zee en voor allerlei rivieren die traag 
door oneindig laagland gaan, hebben wij hier alleen af en toe 
[wat heet) last van de sneller stromende Maas, die 's winters 
niet altijd in haar zelf-uitgesleten dal past en het dan hogerop 
zoekt, tegen de licht golvende oeverwallen en zandruggen. De 
Maas is, met de Schelde, sinds eeuwen de waterweg bij uitstek 
van de Zuidelijke Nederlanden. Over de rivier werden 
producten uit de Zuid-Nederlandse handelssteden en de 
Ardennen naar Roermond gebracht. Langs de rivier ontston
den begin 19e eeuw de eerste industriegebieden op het 
Europese vasteland, aanvankelijk in Verviers en Luik, vervolgens 
ook in bijvoorbeeld Maastricht en Roermond. Dit alles heeft 
zichtbare sporen nagelaten. Roermond is, zeker wat de oudere 
monumenten betreft, een on-Hollandse stad. 
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I. 

Rijnlands Romaans 
Ons topmonument par excellence, de Munsterkerk, is ook 
meteen on-Hollands par excellence. Stijlverwante Romaanse 
kerken vind je in Maastricht, Rolduc, Susteren, St. Odiliënberg 
en verder vooral in Keulen en omgeving. Een verschil met de 
Duitse kerken is dat die vaak fleurig beschilderd zijn [bijvoor
beeld donkerrode kaders met daarbinnen witte of crème 
vakken), maar dat is meer een kwestie van hedendaagse smaak 
dan van kunsthistorie. De Munsterkerk is binnen deze groep 
overigens een laat exemplaar met vroeggotische elementen. 
Het middeleeuwse graafschap, later hertogdom Gelre behoorde 
politiek en cultureel tot de territoria tussen Maas en Rijn, 
samen met het aartsbisdom Keulen, de hertogdommen Kleef 
en Gulik en een reeks graafschappen en heerlijkheden. Men 
had alleen zijdelings wel eens te maken met het bisdom 
Utrecht of het graafschap Holland. Van de vorsten links van de 
Maas was alleen de hertog van Brabant een lastige buurman, 
maar die had dan ook bezittingen in Zuid-Limburg. De focus 
van Gelre, gelegen aan de Maas en de Nederrijn, lag richting 
het Duitse Rijnland. 
Kenmerkend voor de Romaanse kerken in en rond het Maasdal 
zijn ondermeer de klaverbladvorm van het oostelijk deel [koor 
en transepten), het feit dat het westelijk deel [de ruimte voor 
de kerkgangers) uit één ruimte bestaat en het gebruik van 
natuursteen uit de omgeving: kolenzandsteen en mergel. Meer 
naar het noorden was natuursteen een duur product dat van 
ver moèst. komen. Hier moest het ook wel geïmporteerd 
worden, maar dankzij de Maas waren kolenzandsteen [uit de 
Ardennen) en mergel [uit · 

het Zuid-Limburgse heuvel- In de Luifelstraat zijn i[l de jaren 70 
land) toch makkelijk te van de vorige eeuw verschillende 
krijgen. panden gesloopt omdat de 

monumentale waarde niet werd 
onderkend. 

Natuursteen uit het zuiden Foto: Gemeente-archief Roermond 
Er zijn brokken kolen-
zandsteen gebruikt voor drie 
kelders aan de Markt [voor Detailfoto: vakwerk vanaf de straat 
1200), voor de fundering zichtbaar. 
van de Rattentoren [13e 
eeuw), voor de momenteel 
met baksteen ammantelde 
muurtoren aan de Pastoors
wal en voor een 13e-eeuws 
bouwwerk waarvan de res
tanten later verwerkt zijn in 
de ingang van de Minder
broederskerk [nu protes
tantse kerk). 
Als er voor een bouwwerk 
steen nodig was en het 
hoefde niet per se mooi of 
heel hard te zijn, gebruikte 
men mergel. De vorig jaar 
ontdekte stadsmuur· bij de 
Cattentoren [tweede helft 
14e eeuw) is voor een groot 
deel uit mergel opgetrokken. 
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Vooral. bij de ontpleistering van achtergevels [stadhuis
uitbreiding op de hoek Swalmerstraat/jesuïtenstraat) en bij 
sloop [Roersingelproject; complex Brons Eiken aan de Markt/ 
Luifelstraat) komen geregeld muren met zogenaamde speklagen 
aan het licht: muren met aan de ene kant een laag mergel
blokken en aan de andere kant enkele lagen baksteen, daar
bovenop andersom, en zo verder, waardoor aan beide kanten 
verticaal een afwisseling mergelbaksteen ontstaat. 
Vele tientallen oude kelders in de binnenstad zijn geheel of 
gedeeltelijk van mergel. In sommigehiervan is de mergel rood 
verkleurd door verbranding, mogelijk bij één van de twee grote 
stadsbranden. De Werkgroep Bouwgeschiedenis heeft het 
afgelopen jaar bijvoorbeeld fraaie, gave mergelkelders aange
troffen: Swalmerstraat 40 [fotostudio Retera, straatzijde), 
Neerstraat 4 en 6 [uitzendbureaus; een zeer brede kelder die 
onder beide panden ligt), Neerstraat 20 [drie kelders waarvan 
de acbterste twee haaks op het pand; de voorste en de achter
ste van mergel), Neerstraat 21 [onder de aanbouw op het 
achtererf van het voormalige buurpand Neerstraat 23, nu par
keerplaats) en Neerstraat 31 [boekhandel-antiquariaat Boom). 
Geen van deze panden heeft een officiële status als monument, 
wat kan betekenen dat er over pakweg een eeuw van deze 
typisch Limburgse kelders misschien weinig meer over is. 

Vakwerk 
Toch was steen in de middeleeuwen ook in Limburg niet het 
meest gangbare bouwmateriaal. Het was dan wel goedkoper 

dan in de gebieden ten 
noorden van de grote 
rivieren, maar het lag nu 
ook weer niet voor het 
oprapen. Wèl direct voor
handen waren hout, leem en 
stro. De Romeinen hadden 
de baksteen, de dakpan en 
het cement in Noordwest
Europa geïntroduceerd, 
maar met hen verdween in 
de Se eeuw ook de techni
sche kennis van deze vorm 
van bouwen. In de 12e eeuw 
werden de procedés her
ontdekt, maar het duurde 
nog tot de 14e eeuw voor 
er weer op grotere schaal 
met bakstenen werd 
gemetseld. 

Vakwerk was daarom eeuwenlang in heel Europa 
benoorden de Alpen de meest g~bruikelijke 
manier om een muur te maken. In onder meer 
Engeland, het Duitse taalgebied en het Zuid
Limburgse heuvelland heeft deze middeleeuwse 
bouwwijze zich het langst gehandhaafd, soms zelfs 
tot in de 20e eeuw. Naarmate je in Limburg 
verder noordelijk komt, wordt het vakwerkhuis 
zeldzamer. Sittard heeft nog enkele zeer mooie 
voorbeelden, in het centrum van Weert is een 



vakwerk-zijgevel te 
bewonderen, en in 
Roermond is bijna alles 
weg. Onder meer de 
smalle huisjes in de 
Luifelstraat die in de jaren 
70 plaats moesten maken 
voor De Luyve waren 
deels in vakwerk opge
trokken; restauratie in 
plaats van sloop had 
misschien toeristische 
trekpleistertjes kunnen 
opleveren. 

Foto op pagina 7: Achtergevel van het Beggardenklooster aan de 
Zwartbroekstraat. 

middeleeuwse huizen 
voor- en achtergevels 
kregen, en vooral toen 
het 'zachte' dak (riet, 
stro, plaggen) vanwege 
brandgevaar werd ver
vangen door het 'harde' 
dak (pannen, leien) 
voldeed deze construc
tie niet meer. De daken 
werden stap voor stap 
verstevigd met balkjes 
en balken die uiteinde
lijk werden verbonden 
tot spanten - een ont
wikkeling van enkele 
eeuwen die pas aan het 
eind van de middeleeu
wen min of meer vol
tooid werd. De stamme-

Maar u leest het goed: 
bijna alles is weg, dus er 
is toch nog iets. Bij de 
verbouwing van het pand 
Swalmerstraat 37 kwamen 
binnenmuren van vak
werk tevoorschijn (ook 

Foto's op deze pagina: (boven) De dakkap achter de gevel van het Beggarden
klooster heeft gecompliceerde, driedelige spanten die op halve hoogte ver
stevigd zijn door gordingen. 'Het is één van de wonderlijke ontwikkelingen in 
het middeleeuwse bouwb"edrijf, dat deze constructieve verbetering er meer dan 
een eeuw over heeft gedaan om van Limburg tot het westen -van Nederland 
door te dringen.' (Houten kappen in Nederland 1000-1940, pag. 129). 
Onder: Boven de hardstenen poort van hetzelfde pand staat het bouwjaar: 
'Anno Domini JSW 
Foto's: Dennis janssen. 

dit - in veel opzichten monumentale - pand is overigens niet 
beschermd). 
Verder is er buiten de stad één heuse vakwerkschuur bewaard 
gebleven: de schuur van de hoeve Blankwater net onder Swal
men, vlak bij de Duitse grens. Zie foto pagina 10. (Als de in
woners van Asenray hun zin krijgen gaat deze schuur in de 
toekomst bij Swalmen horen. Mocht dat gebeuren, dan wordt 
het groene gebied tussen de A73 en de grens wellicht beter 
ontsloten voor wandelaars en fietsers en acht iemand het mis
schien eens de moeite waard om deze schuur op te knappeh.) 

Dakkappen 
Met de ondergang van het Romeinse rijk was echter niet 
alle bouwkundige kennis van de Romeinen verdwenen. Zo 
bleven Romeinse dakconstructies in Limburg voortleven. 
De inheemse houtbouwtraditie benoorden de Alpen omvatte 
behalve het vakwerk ook een typerende eigen dakconstructie. 
De oorsprong hiervan lag in eenvoudige boerenwoningen uit 
de ijzertijd waarvan de hoofdstructuur bestond uit rijen schuin . 
naar boven geplaatste boomstammetjes die bovenaan bij elkaar 
kwamen en zo de nok van een steil dak vormden. Muren waren 
er nauwelijks: het dak begon al laag boven de grond of zelfs in 
de grond. De stammetjes van het dak waren horizontaal 
eigenlijk alleen met elkaar 
verbonden door de 
dragers van de dakhuid. 
Dat werkte goed zo lang 
de uiteinden van een huis 
afgerond werden met een 
soort halve wigwam. Deze 
uiteinden oefenden een 
zekere druk naar binnen 
uit en zorgden dat de 
stammetjesparen niet met 
zijn allen naar één kant 
omzakten. Maar toen de 

tjes worden sporen 
genoemd en de steile middeleeuwse dakkappen met weinig of 
geen spanten of horizontale verbindingen heten sporenkappen. 
Ten zuiden van de Alpen bestond echter de traditie van de 
steenbouw. De daken in dat gebied, voortgekomen uit het 
platte dak, hadden een flauwe helling en rustten op driehoe
kige balkenconstructies, op spanten dus. Deze spanten waren 
horizontaal met elkaar verbonden door kleinere, in de spanten 
ingelaten balken: gordingen. Bovenin de kap werd alles verbon
den door een nokgording. Het was een stevige constructie, 
berekend op het dragen van dakleien en stenen die de dakhuid 
op hun plaats moesten houden. De Romeinen verspreidden 
deze constructie door heel hun rijk. Het Maasdal lag aanvanke
lijk net binnen dit rijk en later in de bufferzone tussen de Rijn 
en de weg Bavai-Keulen (de latere Nederlands-Franse taalgrens), 
die werd bewoond door Germaanse 'huurlingenstammen' 
waaraan de Romeinen hun grensverdediging hadden uit
besteed. Cultureel gesproken bevonden deze zich tussen servet 
en tafellaken, tussen Romeins en Germaans. Zo kon het 
gebeuren dat baksteen en cement hier geen wortel schoten, 
maar de gordingenkap wel. 
Verschillende (laat)middeleeuwse dakkappen in Roermond zijn 
beïnvloed door deze 'Romeinse' traditie: op de Munsterkerk 
(koor), de Minderbroederskerk (schip en koor; zijbeuken), de 

Beggardenkapel, het 
Beggarden klooster, de 
Caroluskapel en op het 
gotische pand in de 
Luifelstraat (restaurant 
Het Gesprek). Deze 
daken zijn doorgaans 
weliswaar steil (zoals de 
sporenkappen), maar 
hebben complexe span
ten tot bovenin de nok 
.en ingelaten gordingen 
plus een nokgording. 
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Onbekend en onbemind: de enige {?) vakwerkschuur op Roer
monds grondgebied, nog net niet in Duitsland (81ankwater). 

Foto: Dennis janssen. 

Twee vergelijkbare kappen op het voor- en achterhuis van een 
gotisch pand in de Luifelstraat zijn in de jaren 80 helaas 
gesloopt (het stond naast de hiervoor vermelde, eveneens 
gesloopte vakwerkhuisjes). Ze behoorden volgens het stan
daardwerk van H. janse tot de belangrijkste kapconstructies in 
Nederland. 
Limburg mag vanuit Hollands perspectief een randverschijn
sel zijn, het is wel zo dat Limburg daardoor binnen Nederland 
eeri unieke zuidelijke en 'Duitse' inbreng heeft. Dat geldt ook 
voor de monumenten van middeleeuwse bouwkunst in 
Roermond, die beïnvloed zijn door het bouwen in natuur
steen. 
In de volgende aflevering: het hoge Maaslandse zadeldak, de 
Maaslandse renaissance en de gezwenkte gevel. ® 

Literatuur: 
Roland K.M. 81ijdenstijn en Ronald Stenvert: Bouwstijlen in 
Nederland (1040-1940), 1994 
H. janse: Houten kappen in Nederland 1000-1940, 1989 

Nieuws van de Werkgroep Bouw-geschiedenis, een 
samenwerking tussen de stichtingen RU RA en Ruimte: 

• De inventarisatie van de Neerstraat, met name de kelders, 
dakkappen en gevels, nadert zijn afronding. De resultaten 
zullen daarna kenbaar gemaakt worden. Een verdere 
inventarisatie van de stad zal volgen. 
• Enkele leden hebben de groep verlaten, maar zijn recent 
gelukkig opgevolgd door drie frisse nieuwkomers. Twee van 
hen wonen buiten de gemeente, maar willen niettemin hun 
interesse voor oude gevels in Roermond een diepere 
invulling geven. De derde is een Roermondse die na 
omzwervingen boven de rivieren naar Roermond (althans 
Herten) is teruggekeerd. De activiteiten vinden voornamelijk 
in de avonduren plaats. 

Wanneer u ook interesse heeft om een keer (of vaker dan 
een keer) mee te lopen, neem dan contact op met 
Arjo Brouns (0475 - 31 06 89) of 
Gerard van de Garde (0475 - 32 95 48). 
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Gemeentelijk beleid 

Gemeente Iaat 
het mes in het 
varken steken 
> Willem Cartigny 

In Ruimtelijk van december 2000 hebben we een tussen
,evaluatie gegeven van de stand van zaken met betrekking 
tot het gemeentelijk monumentenbeleid. We waren toen 
redelijk positief over de zaken die in de afgelopen jaren 
opgepakt zijn, waarbij we onder andere verwezen naar de 
gemeentelijke monumentenlijst die eindelijk na een tiental 
jaren was gereedgekomen, de restauraties van panden die er 
al jaren voor schandaal bij lagen, de uitbreiding van de 
ambtelijke formatie voor monumentenzorg, een gemeentelijke 
subsidieregeling en het voteren van meer geld voor het 
Gemeentemuseum. Nu, een jaar later en in het licht van de 
komende gemeenteraadsverkiezingen, wordt het tijd voor 
een afsluitende beschouwing over vier jaar collegebeleid. 

Stagnerende beleidsontwikkeling 
Ten eerste moet ons van het hart dat we de indruk hebben dat de 
aanvankelijke vaart eruit is. De achterstanden lopen weer op; we zul
len er verderop een aantal voorbeelden van geven. Of dat nu komt 
doordat zaken elders [DOC?] te veel aandacht opeisen, doordat de 
belangstelling voor monumentenzorg bij het college aan het tanen 
is of doordat het college minder scoringskansen op dit terrein ziet...? 
Hoe dan ook, het gaat niet goed in een aantal opzichtenVandaar dat 
we in het kader van het Monumentenoverleg de gemeente hebben 
gewezen op het ontstaan van deze nieuwe achterstanden en stagna
tie. Welke zoal? 
• Inventarisatie van panden van vóór 1850 die geen status hebben [al 

aangekondigd in de Monumentennota 1990); 
• update/ aanpassing van de Monumentenverordening; 
• architectuurbeleid; 
• inventarisatie van de wederopbouwarchitectuur; 
• inventarisatie van beschermenswaardige stads- en dorpsgezichten 

buiten de binnenstad; 
• beleid inzake de overblijfsels van de middeleeuwse vestingwerken; 
• beleid inzake de niet-geselecteerde MIP-panden; 
• beleid inzake wonen boven winkels; 
• beleid inzake de [oude) kerkhoven; 
• 'planologische monumentenzorg' [beeldregieplannen, cultuurhis

torische effectrapportages en dergelijke voorafgaand aan bestem
mingsplannen, voorzover geboden); 

• archeologisch beleid/ archeologische waarden kaart; 
• integraal monumentenbeleid [integratie van monumentenzorg in 

alle sectoren van de ruimtelijke ordening om te voorkomen dat 
gemeentelijke afdelingen langs elkaar heen werken of niet op de 
hoogte zijn van onderdelen van het beleid ter zake; in de Monu-



mentennota staat dat min of 
meer verwoord als het ervoor 
zorgdragen dat monumenten
beleid geen geïsoleerd beleid 
is maar gedragen wordt door 
de hele organisatie). 

Het is een 'waslijst' waarvan we ons 
best realiseren dat niet alles tege
lijkertijd kan, maar kennelijk schort 
er wat aan de planningscapaciteit 
van de gemeente, want sommige 
punten worden al vele jaren aan
gekondigd zonder dat er schot in 
zit. De architectuurnota zit er al 
vijf jaar aan te komen en ook de 
archeologische waardenkaart, het 
wonen boven winkels, diverse in
ventarisaties enz. 

Uitvoering en handhaving 

Swalmerstraat 60 enz. Soms blijft 
de gevel staan of wordt deze later 
gereconstrueerd, maar het zal dui
delijk zijn dat façadepolitiek wei
nig van doen heeft met verant
woorde monumentenzorg. Daar
voor zou op zijn minst eerst on
derzocht moeten worden vooral
eer er gesloopt wordt; dat is wel
iswaar overeengekomen met de ge
meente, maar er komt tot nu toe 
weinig van terecht. 

Het loopt niet goed met nogal wat 
afspraken die met de gemeente ge
maakt zijn. Ook daarvan voorbeel
den van zowel procedurele als be
leidsmatige aspecten: 

Er gloort wèl hoop voor de voormalige moutfabriek. Henk Walters 
Architecten, welk bureau zèlf in dit gebouw onderdak wil krijgen, 
presenteerde een ontwerp dat leidt tot hergebruik en daardoor 
behoud van een gezichtsbepalend pand. 

Veel eeuwenoude, deels middel
eeuwse kelders zijn de laatste ja
ren verdwenen: hoek Paredisstraat I 
Neerstraat (speelhal), hoek Mun
sterstraat I Munsterplein ('t Pare
dies), Roerkade 4, Swalmerstraat 60 
enz. Soms verdwijnt er zelfs een 
compleet rijksmonument zonder 
de vereiste vergunning (Markt IS/ 
16). Weliswaar in overleg met de 
Rijksdienst voor Monumenten
zorg, maar dan nog had er een 
vergunning voor de afbraak ver
leend moet worden, in alle open
baarheid en met alle inspraak
mogelijkheden vandien. Daarnaast 
blijft het structureel fout lopen 
met archeologische opgravingen 
en bescherming van bijzondere on
dergrondse waarden: te weinig, te 
laat, in een hap en een snap. 

• er is geen bouwhistorisch rap
port gemaakt bij de wijziging van 

Foto: Dennis janssen. Illustratie: Abishid Mandrakar van bureau 
Henk Walters Architecten. 

het rijksmonument Swalmer
straat 56,de voormalige Muziek
school, ondanks de afspraak 
daarover; 

• opgestelde bouwhistorische rap
porten werden bij wijzigings-I 
vergunningsprocedures niet ter 
inzage gelegd, bijvoorbeeld van 
het Christoffelhuis, de tweede 
fase van de verbouw van het ECI
complex en de reconstructie van 
de rotonde Roersingel, alle me
dio dit jaar; 

• wettelijke termijnen werden overschreden: bij de muurdoorbraak 
aan de Wilhelminasingel (met als gevolg een 'fictieve' vergunning
verlening; zie de rubriek Op de rol op pagina 14) en bij de voor
dracht voor de gemeentelijke monumentenlijst door stichting 
Ruimte van juli 2000 (waarvoor de gemeente door de eigen be
zwaarschriften commissie op de vingers is getikt). 

Er is een Beschermd Stadsgezicht en er is in de afgelopen periode 
een bestemmingsplan voor de binnenstad van kracht geworden, waarin 
onder andere staat dat er meer gedaan moet worden aan bescher
ming van de middeleeuwse resten die formeel nie! onder de bescher
ming vallen via een monumentenstatus. In de raad en het Monumen
tenoverleg wordt geregeld het adagium verkondigd: 'Er wordt niet 
meer gesloopt, tenzij .. .'In de praktijk blijkt dat vooral een bezwerings
formule die neerkomt op: 'Er wordt gesloopt, tenzij .. .' Voorbeelden 
uit de afgelopen jaren zijn er meer dan genoeg: Wilhelminaplein 22 
(voorheen Old Dutch), Heilige Geeststraat 16 (waarvan alleen de 
voorgevel en de al eerder vernieuwde begane grond bleven staan), 

Perspectief 
We vrezen dat de gemeente het 
mes in het varken laat steken. Dat 
betekent nieuwe achterstanden, 
waardoor we over een paar jaar 
met dezelfde stagnatie zitten als 

enige tijd terug. We hebben de gemeente voorstellen gedaan om dit 
te voorkomen en de dynamiek terug te brengen. 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft het 
Nederlands Contact Monumenten een aantal punten geformuleerd 
waarop organisaties en burgers kunnen letten bij hun keuze voor de 
komende verkiezingen.' Daarin figureren punten als architectuurbeleid, 
archeologische waarden kaart, actief gemeentebeleid bij herinrichting 
van leegstaande historische panden, aanstelling in regionaal verband 
van een archeoloog en bouwhistoricus, planologische monumenten
zorg, een stringent controle- en aanschrijvingsbeleid, welstandsnota, 
toepassing van instrumenten als beeldregieplan en dergelijke. Voor 
zeker de helft geldt dat het punten zijn waar Roermond nog mee 
moet beginnen. Het is maar dat u het weet bij het lezen van de 
komende stembuspropaganda. ® 

1 De nota Kiezen voor monumenten van de NCM is te 
downloaden op www.stichtingncm.nl. 
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Gemeentebeleid 

Roermond aan de periferie? 
> Willem Cartigny 

Inleiding 
Begin dit jaar hebben we met de gemeente gecorrespondeerd 
over het verlies van centrale diensten van het nieuw gevormde 
Gewest Noord- en Midden-Limburg, zoals de GGD en de 
Regionale Brandweer. Die ontwikkeling staat ons inziens niet 
op zichzelf. Roermond kan zijn centrumaspiraties niet waar
maken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de gemeente 
zich gesteld ziet voor een stuk grote-stedenproblematiek zon
der de finandële compensatie die andere gemeenten met soort
gelijke problemen wel krijgen. De stad krijgt geen GSB-gelden 
[GSB = Grote-Steden-Beleid) en ook geen ICES-gelden [ICES 
= Interdepartementale Commissie Economische Structuurver
sterking), waar bijvoorbeeld Sittard [ook geen Grote Stad in 
de zin van het GSB) merkwaardig genoeg wel voor in aanmer
king komt. 
Maar de gemeente mag ook de hand in eigen boezem steken. 
Zo laat Roermond zich inzake het POL [Provinciaal Omgevings
pfan Limburg) met wat kluiten in het riet sturen, waardoor de 
centrumfunctie aan nog meer erosie onderhevig is. 
Enkele voorbeelden. 
• Grensoverschrijdend spoorwegverkeer voor personen in 
Midden-Limburg is voor de provincie geen item, laat staan de 
positie van Roermond als [hulp)knooppunt. 
• De centrumfunctie voor Noord- en Midden-Limburg moet 
van de provincie naar Venlo, ook al is dat strijdig met de POL
gedachte van netwerksteden. 
• Ondanks zijn grote monumentenbestand, zijn grote Be
schermd Stadsgezicht, het Monumentenhuis enz. is Roermond 
voor de provincie nauwelijks cultuurstad; dat moeten de 'gro
ten' worden: Venlo, Heerlen, Maastricht. 
De gemeente heeft in het algemeen zwak gereageerd op het 
POL en zich tevreden gesteld met het feit dat de centrale 
toeristische positie van Roermond in het POL met prachtige 
woorden beleden, om niet te zeggen bezongen wordt. Overi
gens zijn dat kennelijk dode letters [zie hieronder), maar ook 
hierop heeft de gemeente heeft in haar reactie op het POL 
geen commentaar. 

Toeristisch centrum 
Een saillant voorbeeld van de weinig assertieve houding van 
Roermond betreft wel de gang van zaken rondom de samen
voeging van de beide gewesten Noord- en Midden-Limburg. 
Roermond had gerekend op het binnenhalen van de Regio
nale VVV Noord- en Midden-Limburg als tegenprestatie voor 
de 'coulante, open en realistische opstelling' van de gemeente 
[zoals die het zelf zo mooi schrijft) in de onderhandelingen 
over de vorming van het nieuwe Gewest; dit zonder zich daar 
in de onderhandelingen sterk voor te maken. Even later moest 
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de gemeente toegeven dat ook deze koepel aan haar neus 
voorbijging, terwijl het toch zo'n mooie stimulans had kun
nen zijn voor het toerisme. 
In het Ontwerpprogramma Stedelijke Vernieuwing in een Bre
der Perspectief, ook al zo'n prachtige nota, is voor de stad 
sprake van: 
• toerisme als brandpunt; 
• 'versterking van de toeristisch-recreatieve sector', ook met 

het oog op de ontwikkeling van de Roerdelta; 
• 'Roermond als centrum voor toerisme en recreatie' enz. 
Dat centrum ligt dan vanuit Arcen [waar het hoofdkantoor 
van de Regionale VVV komt) wel erg aan de periferie. 
Er staat niets tegenover de opofferingsgezindheid van de stad 
om de centrale bestuursposten zomaar uit handen te geven. 
Als men dat handiger had aangepakt had de toekomst er 
wellicht rooskleuriger uitgezien. 



De gemeente geeft hoog op van het cultuurtoerisme, een 
'kroonjuweel' van de hele provincie. En in het rapport van de 
Erasmusuniversiteit over de cultuuraspecten . mogen we lezen 
dat de stad bijzondere dingen op cultuurgebied in petto heeft. 
Maar wat komt daar dan uit? Over het Gemeentemuseum 
wordt al twintig jaar gebakkeleid en dat heeft niet meer opge
leverd dan om de zoveel jaar een nieuwe nota. Bij de begro
ting vorig jaar werd extra geld voor het museum vrijgemaakt, 
waar we in onze tussenevaluatie van het collegebeleid toen 
positief op reageerden, maar bij de jongste begrotingsronde 
in oktober jl. is die extra toezegging al weer deels terug
geschroefd. 
Zoals we eerder al aantoonden (zie artikel Cultuurpromotie 
in Ruimtelijk van april 2000) geeft de gemeente naar verhou
ding weinig uit aan cultuur, dan wel aan de bevordering van 
cultuurtoerisme. 

Een achteloos lezer zou zich kunnen afvragen wat de stich
ting Ruimte heeft met toerisme of het POL. Welnu, ten eerste 
zijn we niet alleen maar monumentenorganisatie, maar hou
den we ons ook bezig met ruimtelijke ordening en steden
bouw in ruimere zin .'Ten tweede wordt de allure van de stad, 
ook als bestuurlijk centrum, voor een belangrijk deel bepaald 
door haar rijke historie en een aantasting van die bestuurlijke 
en toeristische posities heeft zijn repercussies op de monu
mentenambities. 

Netwerksteden 
Laten we eens kijken hoe dat elders in zijn werk gaat. 
Een qua schaal met Noord- en Midden-Li mburg vergelijkbaar 
gebied is de Zeeuwse stedenband Vlissingen-Middelburg-Goes
Terneuzen. Die 'netwerkstad' staat net als Venlo-Roermond
Weert-Venray niet op de kaart in deVijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening van minister Pronk. Maar men werkt er wel al toe 
naar onderlinge afstemming van ieders specifieke eigenaar
digheden. Zo is er nu het idee om tot de volgende verdeling 
te komen: Vlissingen kennisstad, Middelburg cultuurstad, Goes 
zakelijk en logistiek centrum en Terneuzen havengebonden 
activiteiten en industrie. 
Als je dat nu eens naar Noord- en Midden-Limburg transpo
neert zou het plaatje er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien: 
Venlo zakelijk en logistiek centrum, Roermond bestuurs- en 
cultuurstad, Weert kenniscentrum en Venray-Horst bijvoor
beeld landbouwcentrum. Alleen vervelend dat veel van de 
genoemde functies al toebedeeld zijn aan Venlo, zodat er voor 
de andere weinig overschiet. je vraagt je af wat er terecht 
moet komen van dat POL-idee van netwerksteden. En die hele 
zogenaamde scharnierfunctie van Roermond tussen Noord
en Zuid-Limburg, België en Duitsland, die altijd wordt uitge
dragen: de stad wordt vermalen tussen de heringedeelde 'grote 
jongens' ~n heeft het nakijken. 
Dat dat niet alleen nadelig zal uitpakken voor de stad maar 
ook voor de hele regio rond Roermond moge duidelijk zijn; 
de vraag is of die regio dat ook ziet. Nu ineens de samenwer
king prediken met alleen het doel een herindeling te voorko
men is wat dat betreft een zwakke opstelling en een omineus 
teken. 

Centrale diensten 
Het Limburghuis komt in Maastricht, Venlo heeft zijn Lim
burgs Museum, het Centrum voor Amateurtoneel gaat naar 
Thorn, het rijke Bisschoppelijk Archief is vanuit Roermond 
naar Maastricht versleept enz. 
Juist op cultuurgebied, waar de stad bijzondere ambities heeft, 
als je de bestuurders mag geloven, mist Roermond de boot. 
Gebeurt er wel eens wat op het lobbyfront als het gaat om 
het binnenhalen van bovenlokale diensten? Nou, dat houdt 
dus niet over. Zeker, er is een enkel succesje. Zo wist voorma
lig gemeentesecretaris Rein Schurink c.s. het Groenhuis bin
nen te halen, waarmee tevens een goede bestemming werd 
gevonden voor de voormalige Ambachtsschool (overigens 
zaten drie van de vijf deelnemende organisaties al in Roer
mond!) En het Monumentenhuis loopt als een tierelier. Maar 
dat steekt zeer mager af tegen het verlies van al die andere 
organisaties. 
Moet de gemeente zich niet eens gaan afvragen wat haar 
lobby (if so] nog voorstelt? Je zou nu al kunnen zien aanko
men welke instellingen en diensten Roermond straks nog meer 
gaat mislopen of kwijtraken tengevolge van gebrekkig lobbyen. 
Op die manier is een blijvende positie in de periferie gegaran
deerd. Dit college inag straks, aan het eind van zijn zittings
periode, gaan oogsten. Bij die oogst mag men dan ook optel
len een dramatisch verslechterde positie van de stad ten op
zichte van steden als Venlo, Sittard-Geleen en Maastricht, niet 
uitsluitend maar wel mede ten gevolge van gemeentelijk han
delen (of het ontbreken daaraan). 
Mocht u dat allemaal wat overdreven vinden, dan geef ik toch 
nog maar even een, niet-uitputtend, overzicht van recent ver
loren Gewestdiensten: 
• Centraal Gewestsecretariaat (de stafdiensten dus) 
• Regionale Brandweer 
• Centrale Post Ambulances (meldkamer) 
• GGD. 
Verder volgt min of meer uit de door Venlo verkregen centrum
positie dat aan die stad ook de regie toevalt inzake de uitvoe
ring van een aantal wetten zoals de Wet Ziekenhuisvoorziening 
of de Wet Inkomsten-Voorziening Kunstenaars. 
Roermond is al eerder de Kamer van Koophandel en het 
politiedistrict Noord- en Midden-Limburg kwijtgeraakt. On
dertussen is de Roermondse welzijnsorganisatie CMAD ook 
een filiaal van Venlo geworden en datzelfde dreigt straks voor 
het Zuiveringschap, dat mogelijk een onderdeel gaat worden 
van de waterschappen in Venlo en Sittard. 
En dan hebben we het nog niet over de gemiste werkgelegen
heid van grote clubs als Viking Direct, die enige tijd geleden 
een cal/ center à 350 arbeidsplaatsten in Roermond wilde 
vestigen maar niet de geschikte kantoorruimte kon krijgen, 
en over de recent afgeketste deal met het Uitvoeringsorgaan 
Werknemersverzekeringen, dat in het nieuwe kantoor op 
Buitenop zou komen (300 arbeidsplaatsen). 

Men kan toch moeilijk volhouden dat dat allemaal gecom
penseerd wordt door de komst van dat ene DOC. ® 
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Moderne mensen als u, wereldburgers 
van Roermond, hebben op vandaag 
behoefte aan de meest actuele infor
matie. En ook nog zo snel mogelijk. 
Omdat Ruimtelijk niet over een tele
tekstpagina of website beschikt, geen 
sms-berichten verstuurt en ook niet in 
dagbladvorm verschijnt, is het voor 
onze kwartaaluitgave ondoenlijk om u 
van de allerallerlaatste informatie te 
voorzien. Met deze rubriek proberen 
wij toch iedereen zo actueel mogelijk 
te informeren: wat dreigt in het Roer
mondse te verdwijnen, wat is de status 
van nieuwe projecten en waar houdt 
het bestuur van stichting Ruimte zich 
nou zo mee bezig? 

De illegale doorbraak in de historische 
tuinmuur langs het tracé van de mid
deleeuwse stadsmuur aan de Wilhelmi
nasingel wordt steeds meer een 
continuing story en heeft inmiddels 
trekken van zowel een soap opera als 
een Amerikaanse rechtbankfilm. 
Nadat de gemeente de vergunning
aanvraag had laten verlopen [!) kreeg de 
slopende eigenaar een zogenaamde 
fictieve vergunning; zo werkt de wet 
[zie artikel Gemeente laat mes in 
varken steken op pag. 10). Aldus werd 
de eigenaar voor zijn brutale sloop 
beloond dankzij gemeentelijke laksheid. 
Buurtbewoners probeerden daar een 
stokje voor te steken en schakelden de 
rechter in. Die honoreerde hun verzoek 
weliswaar niet, maar gaf hen inhoude
lijk op alle fronten gelijk. Hij hekelde 
de 'gebrekkige wijze van behandeling 
van deze monumentenaanvraag en de 
daardoor ontstane onduidelijkheid' 
evenals de 'gebrekkige wijze [waarop de 
Monumentenvergunning) lijkt te zijn 
aangepast aan de actuele wetgeving'. De 
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Op de rol 

rechter constateerde 'strijdigheid met 
de voorschriften van het vigerend 
bestemmingsplan, alsook in strijd met 
voormeld beleid', waardoor geen 
bouwvergunning verstrekt kan worden 
voor de doorbraak en poort. Tot slot 
oordeelde de rechter dat de gemeente 
mocht opdraaien voor de kosten van 
het geding. 
In dit verband nog één ander citaat 
'Een zorgvuldige bestuurlijke besluit
vorming blijkt in toenemende mate 
cruciaal. De financiële gevolgen van 
onzorgvuldige besluitvorming kunnen 
onverwacht hoog zijn, zoals een aantal 
gemeenten heeft ondervonden.' Aldus 
de productbegroting van oktober 
2000 van .. .? De gemeente Roermond! 

® 

Maar er is ook goed nieuws. Dankzij 
een actie van stichting Ruimte en de 
amateurarcheologen van Rura is voor
komen dat de 13e-eeuwse muurtoren 
aan de Pastoorswal'verplaatst' is. De 
gemeente dreigde grondig in de fout te 
gaan: de nieuwe trap naar het DOC en 
vooral een tunneltje daaronder zouden 
dwars door de torenonderbouw heen 
gaan en ter vervanging zou er een 
modern nep-'bastion' aan het eind van 
de Grotekerkstraat komen. Daarbij 
werd stilzwijgend voorbijgegaan aan de 
rijksmonumentstatus van de toren. 
Spandoek, foto in de krant, informatie
avond eindigend in gekrakeel, maar 
gelukkig al vrij snel een nieuw plan. 
Daarin wordt het 13e-eeuwse muurwerk 
weer blootgelegd en beschermd door 
een glazen plaat. 
Op hetzelfde moment stelde wethou
der Van Rey [in reactie op de aanhou
dende acties van RURA en Ruimte 
rond de middeleeuwse vestingwerken?) 

f I miljoen beschikbaar voor de her
inrichting van het hele gebied tussen 
Rattentoren en Interpolis-gebouw [bij 
de Cattentoren). Daarbij moeten delen 
van de oude stadsmuur, nu nog onder 
de grond, weer zichtbaar worden. 
Eind goed, al goed? We houden het 
voorlopig nog maar even op: wordt 
vervolgd. 

® 

Niet volgens de regels verliep de sloop 
van het winkelwoonhuis Heilige Geest
straat 16, een voormalige bakkerswinkel. 
Alleen de voorgevel en de al eerder 
vernieuwde begane grond zijn blijven 
staan. Achter de gecementeerde gevel 
uit de 19e eeuw gingen twee oude pan
den schuil, te weten één smal en een 
zéér smal pand, die geen gemeenschap
pelijke achtergevel hadden. Het dak zal 
bij de samenvoeging opgezet zijn als 
een flauw zadeldak, dat later bij de 19e
eeuwse restyling van de gevel aan de 
voorkant werd afgehoekt tot een 
schilddak. Typisch een pand met een 
lange geschiedenis, maar ontsnapt aan 
de op oude voorgevels gefocuste blik
ken van de Rijksdienst voor Monumen
tenzorg. Nu is dus alleen die aardige, 
maar vrij recente voorgevel over. 
Waarom was die sloop nu niet volgens 
de regels? Welnu, sinds de rel over 
Wilhelminaplein 22 (voorheen Old 
Dutch) heeft de gemeente een regeling 
ingevoerd voor verbouw- en sloop
vergunningen binnen het Beschermd 
Stadsgezicht Binnenstad en die houdt 
in: een monumentenambtenaar neemt 
eerst in het pand op óf er monumen
tale waarden in het geding zijn vóórdat 
een vergunning afgegeven wordt. Dat 
rapportje wordt vervolgens bij het 
dossier van de vergunning gevoegd. En 
als er iets van waarde is wordt het 
verbouw- of nieuwbouwplan mede ge
toetst op het behoud daarvan. Dat alles 
was hier echter niet gebeurd, zoals we 
alleen achteraf in een aan ons gerichte 
brief 'met verklaring' konden vaststel
len. 

® 

Gerard van de Garde 



Een Historische Optocht in 2002? !Spiegel van Fortuin I 
Prinsjesdag had dit jaar een minder uitbundig karakter dan 
anders - wegens omstandigheden die geen verdere uitleg behoe
ven. Volgend jaar is er hopelijk ruimte voor een inhaalmanoeuvre, 
een Prinsjesdag 'om het weer goed ·te maken'. 
Ik stel voor dat de organisatoren één keer hun Randstad
arrogantie opzijschuiven en zich laten inspireren door de kleinste 
vereniging van Roermond, het Reuzengi/de. Die was op 16 sep
tember 2001 verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Historische Optocht en verdient daarvoor een groot compliment. 
Een bonte stoet mensen en dieren trok door de straten van de 
oude binnenstad van Roermond. Oude tijden herleefden in volle 
glorie. Hoe zou de vorstelijke rijtoer door de residentie er dan 
uit kunnen zien? 

De rijtoer wordt een Historische Optocht, met als doel het uit
beelden van hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis. Dat is 
leerzaam voor Nederlanders zowel als Medelanders. Thema's zijn 
er in overvloed: de protestantse prins Willem van Oranje tegen de 
katholieke koning Filips 11, koning Willem I als hertog van Lim
burg, Willem 11 die worstelt met de grondwet, Willem 111 op 
vakantie in Zwitserland, Wilhelmina voor de microjoon van Radio 
Oranje in Londen, ]uliana op de fiets in Baarn. Ook de prins van 
Lippe-Biesterfeld biedt stof voor pikante taferelen. 
De Gouden Koets blijft uiteraard het klapstuk van de stoet. Dit 
vehikel, mooi door zijn lelijkheid, wordt omgeven door Reuzen. 
Elke provincie levert er een paar: Grote Pier uit Friesland, Ellert 
en Brammert uit Drente enzovoort. Uit Limburg komt uiteraard 
onze Roermondse Sjtuf. Alleen zulke personages kunnen zich me
ten met de Majesteit, die minzaam polsoefeningen uitvoert in een 
voertuig dat door spaarzaam gebruik vanzelf historisch is gewor
den. 'Hollandse' nuchterheid in optima forma. Kroonprins en 
verloofde zorgen met 'Bourgondisch' gedrag voor contrast. 
Máxima kent dat van huis uit, voor Willem-A/exander is het 
gesneden koek sinds ze in Roermond zo enthousiast zijn onthaald. 
De Reuzen bewegen zich voort op wielen, op wiélen en voeten, of 
alleen op voeten. Die voeten zijn van Bekende Nederlanders, bij 
voorkeur sportieve typen, want de fysieke inspanning is niet ge
ring. Wellicht kunnen 'onze jongens' deze taak vervullen. Die heb
ben toch niks beters te doen sinds hun uitschakeling voor het 
wereldkampioenschap voetbal. Ze zullen graag betalen voor het 
voorrecht als Oranjevoetvolk mee te lopen en daarmee de orga-

nisatie van financiële zorgen verlossen. Passende kleding hebben 
ze al sinds ze voor het eerst als international een strafschop 
mochten nemen ... 
Een meute van minstens veertig jachthonden omstuwt de koets 
van WA en Máxima. De dieren rennen blaffend en snuffelend 
rond, tussen de rijtuigen maar ook achter het publiek. jacht
meesters houden de dieren bij de les door te fluiten of op een 
oude hoorn te blazen. Ook jagers lopen mee. Ze laten zien met 
welke wapens het wild werd neergelegd door de eeuwen heen. De 
verknochtheid aan de jacht van onze koning in spe wordt aldus 
het volk getoond. De kroonprins draagt zijn fraaiste gala
uniform; de speciale band tussen vorstenhuis en krijgsmacht dient 
benadrukt te worden. Rond de koetsen van de lagere leden van 

het koninklijk huis zien we steltlopers druk in de weer. Ze laten 
op subtiele wijze zien dat gewone burgers speciale hulpmiddelen 
nodig hebben om een hooggeplaatste positie te bereiken. En ook 
hoe wankel zulke posities zijn. Muziekkorpsen uit het hele land 
zorgen voor vrolijke noten. Jets van de heerlijke sfeer rond het 
bordes van Soestdijk op ]uliana-koninginnedag komt weer terug. 
Hovelingen, aan wier zorg onze monarchie is toevertrouwd, verto
nen zich eenmalig in het openbaar, gekleed voor een middel
eeuwse valkenjacht. Of ze zwaaien met vaandels van steden en 
dorpen, van provincies en waterschappen, en werpen die omhoog 
om ze behendig op te vangen. Ook de Europavlag is erbij, een 
symbool dat hier de eeuwen overbrugt. Het Oranjezonnetje zal 
zeker uitbundig schijnen. TV-ploegen uit de hele wereld zullen 
Nederland weer eens 'op de kaart zetten'! 
Ach, mijn voorstel maakt geen schijn van kans: de 'Hollanders' 
hebben geen boodschap aan een gilde uit Roermond. Dus wachten 
tot de eerstvolgende Historische Optocht in 2006. 
Als nuchtere Noorderling waag ik het de organisatoren enige 
vragen te stellen, op grond van wat ik zag in 2001. 
Kan eens in de vijf jaar de route autovrij gemaakt worden? 

Roermond zal er historischer uitzien zonder blikken-dozen-op
wielen langs de stoeprand. 

Kan de toegang gratis worden? Nu zag ik Medelanders-op
afstand die geen vijf gulden konden of wilden besteden. 

Waren de kinderen die de titelborden droegen niet te klein? 
Ook voor dit volkje moet het leuk blijven. ® 

> Tekst: Leonard Fortuin. Foto's: Dennis )anssen, Franka v.d. Doelen. 
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Losse tegels 

Vermeldenswaardige 'kleinigheden': 
actualiteit, aankondiging, oproep of 
bericht, van ons of van de lezers. 
U kunt dus ook bij ons 'een tegel 
lichten'. 

Waterput 
Na de zomer werd in de Deernseistraat 
de riolering vernieuwd. Aan de rand 
van de bouwput, vlak onder het trot
toir, schemerden wat bakstenen door 
het zand. Nieuwsgierige leden van de 
Werkgroep Archeologie van RURA 
krabden op een goede donderdagavond 
dat zand weg en legden een oude 
waterput bloot. Hoe oud? Een bewo
ner wist te vertellen dat zijn moeder in 
de jaren 1920 vanuit haar toenmalige 
nieuwbouwwoning had gezien hoe aan 
de overkant de grond bouwrijp werd 
gemaakt voor weer een nieuw huis in 
de straat. Daarbij waren fundamenten 
van een oud klooster opgegraven: het 
convent van het Eemsel. Deze naam is 
een verbastering van 'lnsulae Dei', let
terlijk 'eiland van God', maar bedoeld 
als de Latijnse vertaling van 'Gods
weerd'. Naar dit klooster werden in de 
middeleeuwen de Eemselspoort [Ezels
poort) en de Eemselstraat [Ezelstraat, 
nu Molenstraat) genoemd en veel, veel 
later ook de Deernseistraat [Deemsel is 
via verdere verbastering afgeleid van 

Foto: Dennis janssen. 
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oude vormen als 'van I op d'Eemsel'; wij 
zouden zeggen 'van I op het Eemsel'). 
Het franciscanessenklooster was in 
1344 gesticht en werd in 1493 afgebro
ken. Het was toen één van de weinige 
overblijfsels van de voorstad Op de 
Laak [ongeveer de huidige wijk Roer
zicht) en werd gevaarlijk geacht, omdat 
belegeraars zich daar konden verschan
sen. De zusters betrokken een nieuw 
onderkomen binnen de stadsmuren dat 
opnieuw de naam Godsweerd kreeg. 
Deze keer werd de naam niet meer zo 
drastisch verbasterd. Hij leeft uiteraard 
voort in de Godsweerdersingel en de 
Godsweerderstraat. GvdG 

® 

Geen regel maar een ... ? 
Hoe heet dit ding? Reflector, katten
oog, rijwielstrookmarkering in licht
metaallegering? 
Het lag enige tijd vastgeplakt op het 
nieuwe plaveisel van het Stationsplein, 
diende toen om aan te geven waar fiet
sers mochten I moesten fietsen en is 
met vrijwel al zijn soortgenoten binnen 
de kortste keren los- en vervolgens 
zoekgeraakt. Ik vleide me al met de 
gedachte dat ik één van de enige exem
plaren als historisch object had kunnen 
redden, maar inmiddels is er een nieu
we lichting van die metaaldingen des 
aanstoots op het plein geplakt. Hoe 
lang zullen ze déze keer blijven zitten? 
Indertijd duurde het maanden voor ik 
doorhad dat je bij het nieuwe belas
tingkantoor en de nieuwe rechtbank 
op de stoep mag fietsen, namelijk tus
sen die amper zichtbare blauwe plastic
jes. Later brak ik me het hoofd over de 
vraag of, en zo ja hoe; ik het Klooster
wandplein per fiets moet nemen. Vanaf 
de Joep Nicolasstraat mag je blijkens de 
borden het plein op fietsen, vanaf het 
postkantoor niet [of was het nou 

omgekeerd?) En toen kwam de vernieu
wing van het Stationsplein en de Veld
straat. De markering van de fietsstroken 
was nog slechter zichtbaar dan bij het 
belastingkantoor en de rechtbank, 
enige logica in de route viel niet te 
ontdekken en het spul bleek nog niet 
eens te blijven plakken! [En dan heb ik 
het nog niet over de nieuwe fietsen
rekken.) 
Een ezel stoot zich in het gemeen niet 
twee keer aan dezelfde steen. Maar dit 
geldt dus niet voor de mensen die dit 
bedacht hebben. Wanneer hebben die 
trouwens voor het laatst een fiets van 
dichtbij gezien? GvdG 
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Ingestort kaartenhuis 
Het oude dubbelpand Markt 15116 
[deels behorend tot het voormalige 
Brons Eiken-complex) is niet meer. Twee 
nummers geleden plaatsten we een foto 
van de achtergevel met de jaartalankers 
1629. In het vorige nummer hadden we 
een foto van onder meer de oude zij
muren van het pand op nummer 15. 
Die foto's hebben nu al historische 
waarde. Deze keer valt er niets meer te 
fotograferen. 
Het leek een . paar jaar geleden allemaal 
zo mooi. De gemeente schreef een 
architectuurprijsvraag uit waarbij de 
waarden van het rijksmonument Markt 
15/16 gerespecteerd moesten worden. 
In de jury zaten onder meer de bouw
historica die het rapport had opge
steld, de voorzitter van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteitszorg en een 
bestuurslid van de stichting Ruimte 
[wat wil je nog meer?). Maar toen de 
bouw begon, begon ook de ellende. De 
oude dakkap eraf- de eerste kaart van 
het kaartenhuis. De constructeur had 
voor de nieuwe vloeren [die aan heden
daagse eisen van brandwerendbeid 
moeten voldoen) steviger muren nodig 
dan de historische achtergevels; daar 
ging de tweede kaart en h~t huis werd 
al wiebeliger. Om dezelfde reden sneu
velden vervolgens de binnenmuren en 
recent ook de voorgevel. Weg monu
ment. Het project zal behalve cultureel 
ook financieel wel een verliespost zijn, 
voor architect en aannemer dan. Eigen 
schuld? GvdG 
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