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

Laat ik maar meteen Van Leer trekken. Ik
gun Thijs natuurlijk zijn concertje in een
achtertuin op de Kapellerlaan, (plus
Vincent, Esther en de kinders), zie het
nummer van maart 2002, maar de enige
echte dwarsfluiter ben ik. Dat al 250 jaar.
Niet dat het veel geholpen heeft.

oplossing zien te vinden. Bovendien diende
de kostwinner nog tijd over te hebben om
te roepen: 'Wo is miene das en mien tas?'
Dan had Gerda of hoe vrouwtjelief ook
verder mocht heten, nog diverse minuten de
mogelijkheid om de gewenste attributen aan
te reiken.)

Er zijn twee soorten mensen die niet
opgeven: zij die de fiscus willen 'kloten' en
zij die onvoorwaardelijk van deze stad
houden. Daarnaast hebben wij natuurlijk
een nog niet gedetermineerde (onder)soort die alles wil opgeven behalve de
macht, het pluche en de poen.
Laat ik van mijn hart geen moordkuil
maken. De bestuurlijke èn de ambtelijke
cultuur in deze stad laat toch wat te
wensen over.
De meerderheid van de bevolking heeft
weinig van de nieuwe term dualisme
begrepen. De partijen en de gekozenen
nog veel minder. Je hoeft eigenlijk helemaal
geen coalitie meer te sluiten. Alleen goede
vrouwen en mannen benoemen. tot wethouder en als gemeenteraad hen voortdurend de maat te nemen, uitgaande van
het 'eigen' programma. (Dat laatste is
overigens eigenlijk een gotspe. Want wie
de programma's op elkaar legt ziet alleen
verschil in lettertypes, komma's en voor de
rest heb je zes jaar nodig om de zeven
verschillen te ontdekken. En dan te
bedenken dat in vroeger jaren de dagbladen dagelijks de zeven verschillen op
pagina 2 publiceerden. Jan met de pet, met
een minimumloon van I 00 gulden per
week, moest in één kwartier de uitsmijter
verorberen, de koffie opslurpen èn de

Terug naar het college. Waar is de stad ècht
mee gediend? Met Camille Oostwegel als
wethouder stadsontwikkeling; Marleen
Gorris, wethouder van cultuur; Corneille,
wethouder openbare werken/volksgezondheid. De roos die Roermond heet zou
geweldig opbloeien. Camille is een grootmeester in het nieuw leven inblazen van
oude gebouwen. Niet van die hokjes die
doen denken aan de duivenmelkerscultuur,
met als gevolg een enorme leegstand.
Mensen die terug willen naar de stad willen
niveau, uitstraling, levendigheid en daar best
voor betalen. 'Luxueuze studentenkotte',
om maar een Belgische term te gebruiken,
waar je rond de twee ton voor moet
dokken vallen daar niet onder. Corneille zou
ook heel wat creatievere ideeën op de stad
loslaten, evenals Marleen. Dan kunnen oude/
nieuwe partijbaronnen als Jos van Rey, Peter
Heijnen, Huub Boots, Jacques Breugel mans,
Fons Zijlstra en Gerard IJff etc. politiek
bedrijven. Dat zou een schoolvoorbeeld zijn
van de overgang van partijgericht nepotisme
naar dualisme. Jammer, het is er niet van
gekomen. Een ontnuchterende ervaring.
Ik laat de wijn staan, omdat ik wenen moet.
Uw dienaar,
Peter de Cock.
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ADRESWIJZIGINGEN ABONNEES:

schriftelijk aan het secretariaatsadres.
SECRETARIAATSADRES STICHTING RUIMTE:

Bij het vorige nummer van Ruimtelijk hebt u
de gebruikelijke acceptgiro aangetroffen om
het abonnementsgeld voor deze jaargang te
voldoen. Velen hebben dat inmiddels gedaan
en ons daarnaast soms ook geplezierd met
kleinere en grotere extra donaties. Hartelijk
dank daarvoor. De gulle gaven zullen onder
meer worden besteed aan 'proceskosten' en
nieuwe publicaties.
Mocht de eerste acceptgiro u zijn ontschoten, dan krijgt u bij dit nummer van Ruimtelijk een herinnering.
Als er naar uw mening al wel betaald is en u
ten onrechte een herinnering ontvangt,
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neemt u dan even contact op met de
secretaris, Bert Thomassen (zie colofon),
dan kan dat doo r hem worden opgelost.
Er zijn ook abonnees die uit eigen initiatief
hun abonnementskosten hadden betaald en
toch in maart een acceptgiro ontvingen.
Voor zover dat door ons is geconstateerd is
dat vervo lgens rechtgezet, maar er ontgaat
ons ook wel eens wat; als u ontdekt dat u
dubbel heeft betaald, neem dan ook even
contact op met de sec retari s, zodat één en
ander kan worden gecorrigeerd.

Bachstraat I 12, 6044 SN Roermond,
tel. 0475- 32 26 18
REDACTIE-ADRES RUIMTELIJK:

Prinsesselaan la, 6042 JA Roermond.
tel. 0475 - 32 95 48
VORMGEVING:

Bert Thomassen
DRUKWERK EN AFWERKING :

ARS Grafische Producties & Communicatie, Martin van het Erve en zijn
medewerkers.

REDACTIONEEL

Op en rond I juli a.s., de nationale Dag
van de Arch itectuur, vinden in heel
Nederland manifestaties plaats die tot
doel hebben de belangstelling voor
(moderne) architectuur te bevorderen.
De stichting Ruimte besteedt daar
traditioneel aandacht aan met een
themanummer van Ruimtelijk.
De Noord- en Midden-Limburgse
afdeling van de Bond van Nederlandse
Architecten (BNA) organiseert jaarlijks
een manifestatie rond de Dag in steeds
een andere stad; het is alweer vier jaar
terug dat die eer aan Roermond te
beurt viel.
Dit jaar hebben beide clubs hun krachten gebundeld en bovendien de afdeling
Bouwtoezicht van de gemeente Roermond aan hun zijde gekregen. De drie
instellingen organiseren samen drie
manifestaties: een publiekswedstrijd,
een symposium en een expositie (zie
p. 4).
Het wedstrijdformulier voor de
pubHekswedstrijd vindt u, behalve in De
Trompetter ook bij de WV en is in dit
nummer van Ruimtelijk bijgevoegd. U
wordt daarin uitgenodigd om virtueel
deel te nemen aan de vergaderingen van
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg: spreek uw oordeel uit over tien
nieuwe gebouwen in en rond de
historische binnenstad. Wie de meeste
punten geeft aan het gebouw dat ook
van anderen de meeste punten krijgt,
maakt kans op de hoofdprijs. Kortom :
over smaak valt deze keer te twisten,
met als enige spelregel: 'meeste stemmen gelden'. Democratischer kan het
niet! (Er zijn ten slotte de afgelopen
maanden in de naam van de democratie
wel gekkere dingen beweerd.)
Hoe dan ook, wij hopen dat u deelneemt aan de discussie over moderne
architectuur in onze stad - via de
wedstrijd of op andere manieren.
Als de manifestaties rond deze Dag van
de Architectuur een succes worden ,
beloven we voor volgend jaar minstens
een vergelijkbaar programma.

Dag van de
Architectuur 2002
DRIE MAN IFESTATIES

De gemeente Roermond, de kring BNA Noord- en Midden-Limburg en de Stichting
Ruimte organiseren in het kader van de Dag van de Architectuur 2002 drie manifestaties:
* de prijsvraag Oordeel Zelf
Tijdens een stadswandeling toetsen deelnemers tien recente gebouwen aan de
officiële 'welstandseisen'.
Plaats: in en rond de Roermondse binnenstad.
Datum: I 0 juni t/m 26 juni 2002.
Om aan deze wedstrijd deel te nemen kunt u het speciale inschrijvingsformulier
gebruiken dat als inlegvel op de middenpagina's bij deze Ruimtelijk is gevoegd.
* de tentoonstelling Van Ontwerp tot Gebouw
Tentconstelling over het bouwproces en de ro l van de afdeling Bouwtoezicht en de
Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg daarin .
Plaats: de Stadswinkel van het Stadhuis, Markt 31 (ingang hoek Markt!Swalmerstraat).
Datum: 28 juni tot en met I 0 juli 2002.
* het symposium Bouwen in de Binnenstad
Drie deskundigen geven hun visie over het spanningsveld tussen moderne architectuur en de gegevenheden van historische binnensteden.

Plaats: de Tuinzaal van het Stadhuis, Markt 31 (ingang hoek Markt/Swalmerstraat).
Datum: 28 juni 2002.
Programma
15.00 uur
15. 15 uur

I5.30 uur

16.00 uur
16. 15 uur
16.45 uur
17.30 uur
18.00 uur

Ontvangst in de Stadswinkel van de Stadhuis, Markt 3 I (ingang hoek
Markt/Swalmerstraat)
Opening door de middagvoorzitter, mevr. ir. Jeanine van Hapert,
voorzitter van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwal iteitszorg in de
gemeente Roermond .
Lezing Vernieuwing van de architectuur, vernieuwing door
de architectuur door dhr. ir. Mans Hofhuis, stedenbouwkundige bij de
gemeente Roermond.
Theepauze
Lezing De toekomst van de architectuur door mevr. dr. Ann Van
Sevenant, docent filosofie aan de Hogeschool van Antwerpen.
Discussie
Carr ie
Afsluiting van het symposium en bekendmaking van de winnaar van de
prijsvraag Oordeel Zelf door dhr. Jos van Rey, wethouder Economische Zaken en Ruimtelijke Orden ing van de gemeente Roermond.

Voorafgaand aan het symposium is er voor belangstellenden gelegenheid om de
stadswandeling te lopen die langs de tien gebouwen voert die in de prijsvraag
Oordeel Zelf onderwerp zijn.
Vertrek wandeling: om 13.00 uu r voor de trappen van het Stadhuis, Markt 31 .
Opgeven voo r deelname aan het symposium kan door invullen en opsturen van
onderstaand strookje (of een kopie ervan) naar de Gemeente Roermond ,
t.a.v. Hans Hondelink, Postbus 900, 6040 AX Roermond, of door het af te geven aan
de balie van de Stadswinkel van het Stadhuis, Markt 31, Roermond.

De redactie

.
I

-

VOORINSCHRIJVING SYMPOSIUM BOUWEN IN DE BINNENSTAD

....................................................................................................................... (naam)
woont op 28 juni 2002 het symposium Bouwen in de Binnenstad
bij met .............. personen.

TERUGBLIK

Symposium
Overkwartier
TEKST:WILLEM CARTIGNY
FOTO'S: DENNIS JANSSEN
INLEIDING

Afgelopen maartlapril was in het Stedelijk Museum de tentoonstelling over de
Gouden Eeuw van Gelre te zien . Deze
bijzondere tentoonstelling kon verder
alleen worden bezocht in de Gelderse
steden Kevelaer, Nijmegen en Zutphen.
De aanleiding tot de expositie was het
I50-jarig bestaan van de Historische
Verein für Geldern und Umgebung.
Uit .een informatieblad bij de expositie:
'De tentoonstelling handelt over een

belangwekkend hoofdstuk uit de Nederlands-Duitse geschiedenis: het oude hertogdom Ge/re, dat zijn bloeiperiode kende in
de late middeleeuwen. Binnen de noordelijke Nederlanden was Ge/re een bepalende machtsfactor, samen met het hertogdom Brabant en het graafschap Holland.
Het hertogdom omvatte omvangrijke delen
van het huidige Nederlandse grondgebied:
van Zaltbommel tot Winterswijk en van
Harderwijk tot Roermond. Tot het Gelderse
St jan de Doper en de zweetdoek van
Veronica uit de St Martinuskerk te Venlo;
beide van de Meester van E/s/oo.
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van Gelre
territorium behoorde bovendien de regio
rond Geldern die thans deel uitmaakt van
Duitsland.
Kunst- en cultuurhistorisch gezien was de
/Se eeuw de bloeiperiode van Ge/re. Voor
het Gelderse hof werden de mooiste en
meest exclusieve Nederlandse handschriften gemaakt, verlucht met schitterend
geschilderde miniaturen. Beelden afkomstig
uit de Gelders-Nederrijnse ateliers behoren
tot het beste wat de Nederlandse sculptuur
in de late middeleeuwen te bieden had.
Gelderse zilversmeden en bronsgieters
leverden prestaties van formaat Kortom:
dit was de Gouden Eeuw van Ge/re.'
De voorwerpen op de tentoonstelling
kwamen uit musea in heel Europa, wat
de kerkelijke kunst betreft voornamelijk
uit buitenmuseale collecties zoals die
van kerken en kloosters. De tentoonstelling was ingedeeld in vier subonderwerpen:
* hertogen en oorlogen
* kastelen, steden en handel
* kerken, kloosters en religieuze cultuur
* handschriften en vroege drukken .
Alhoewel het getoonde dat afkomstig
was uit Roermond enigszins karig afstak
bij bijvoorbeeld de vele Zutphense
artefacten - zeker ook gezien de prominente Roermondse kloostercultuur in
deze periode - werd dat enigszins goedgemaakt met het symposium, waarin
vooral ingegaan werd op de positie van
Roermond binnen Gelre.
Bij de expositie is een tweedelig boek-·
werk verschenen, waarvan één deel
vooral de geschiedenis van Gelre en het
andere deel de tentoonstellingsvoorwerpen beschrijft.

I 180 nog een bezitting van de heren
van Wassenberg, was in ieder geval in
1204 één van de eerste bezittingen van
de Gelderse graven in deze contreien.
Het ontstaan van de vier kwartieren van
Gelre geschiedde rondom de belangrijkste steden in die vier gebieden. De
grootte van Roermond en haar economisch potentieel verklaart de keuze
voor de stad als hoofdstad van het
Overkwartier. Per slot van rekening
was Roermond tot ver in de 19e eeuw
de belangrijkste stad in Limburg na
Maastricht (iets wat bijvoorbeeld nog
zeer goed te zien is in de bekende
Kuyper-atlas uit 1867). De kwartiersindeling was dus een gevolg van de
stedelijke ontwikkeling, geen oorzaak.
Wel heeft die status vervolgens bijgedragen aan de verdere ontwikkeling.
Gelre was geen eenheidsstaat maar een
bondsstaat van vier kwartieren, waarvan
de structuur (hoofdsteden met statencolleges per kwartier) vanaf 1418 vast
lag.
Dr. Harry Tummers kwam vervolgens
aan bod met als onderwerp Laat-

middeleeuwse beeldhouwkunst in het
hertogdom Ge/re. In de Gouden Eeuw
van het hertogdom bestonden eigenlijk
geen vermaarde beeldhouwateliers,
behalve in Roermond. Daar was namelijk eind 15e, begin 16e eeuw een zeer
groot atelier van een beeldhouwer
gevestigd die in de moderne tijd de
naam 'Meester van Elsloo' heeft gekregen, naar het Anne-te-Drieënbeeld uit
circa 1500 dat in Elsloo staat, maar
vrijwel zeker afkomstig is uit de
Munsterkerk. Zeer waarschijnlijk

betreft het het atelier van Jan van Oei,
zoals uit onderzoek van Venner is gebleken, en waren er verschillende generaties van zijn familie werkzaam . Deze
beeldhouwer had volgens Tummers
meer kwaliteit dan de bekende Jan van
Steffesweert; bovendien was het verspreidingsgebied van zijn werk groter.
Drs. Bert Thissen sloot af met het
onderwerp De graaf van Ge/re en zijn
steden. Hij begon zijn lezing met een
verwijzing naar het artikel van Gerard
van de Garde in de Spiegel van Roermond 2002; het onderzoek naar de
stadsvorming gaat verder. Zijn centrale
thema was de vraagstelling of de (Gelderse) steden van onderop zijn ontstaan
dan wel door initiatieven van de landsheer. Voor Zeeuwse en Hollandse steden geldt he.t eerste, maar voor de Gelderse steden ligt het genuanceerder.
Het is zeker dat er aan de stadsvorming
prestedelijke ontwikkelingen zijn voorafgegaan, zoals met name in Roermond.
Daarbij moet worden gedacht aan
munt, t9l, marktvorming e .d. Toch heeft
in Gelre de landsheer relatief een grotere rol gespeeld dan in de andere gewesten. Het stadsrecht voor Roermond
was reeds rond 1224 verleend .
De conservator van het museum
Ridsert Hoekstra sloot af met een korte
visie op de toekomst van het museum.
Tentoonstelling en symposium zijn
belangrijk voor de vorming van het
besef in de huidige tijd dat de geschiedenis van deze streken vooral een Gelderse geschiedenis is, waarin Roermond
een prominente rol speelde. ®

St. Crispinus en St. Crispinianus

SYMPOSIUM

Het symposium op maandag 25 maart,
georganiseerd door het LGOG in
samenwerking met het Stedelijk Museum, was voor een select gezelschap
waaronder een aantal gasten uit het
Duitse Geldern.
Dr. Gerard Venner begon met de
inleiding Roermond, het Overkwartier en
het hertogdom Ge/re. Roermond, rond
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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 anders gezegd: welke
Roermondse monumenten zijn
zeldzaam on-Hollands en daarom
bij uitstek het beschermen waard?

ACHTERGRONDEN

Het verschil tussen
Roermond en
Amersfoort
DEEL

2:

DE NIET-GOUDEN EEUW

TEKST: GERARD VAN DE GARDE
FOTO'S: DENNIS JAN SS EN EN GERARD VAN DE GARDE
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Wanneer eindigt het ene historische
tijdvak en begint het volgende? Het
werkte meestal niet zo dat je op een
avond in tijdvak X ging slapen en de
volgende ochtend wakker werd in tijdvak Y. Toch kunnen we met enig recht
beweren dat de middeleeuwen in onze
streken begonnen op I januari 407. In
de oudejaarsnacht van het jaar 406 viel
een Germaans bondgenootschap van
Vandalen , Bourgondiërs, Sueven en
Alanen het West-Romeinse rijk binnen
door bij Mainz de Rijn over te steken.
Deze vloedgolf overspoelde Gallië, en
de Romeinen konden het tij niet meer
ke ren . De invasie had een voorgeschiedenis en het duurde nog tot 476 voor
de Germanen de laatste West-Romeinse keizer afzetten, maar niettemin: de
datum I januari 407 markeert een
breuk.
Voor Europa als geheel is het eind van
de middeleeuwen niet aan een dag of
een uur te koppelen, maar voor Roermond tot op zekere hoogte wel. In de
middeleeuwen maakte Roermond deel
uit van het Overkwartier van het hertogdom Gel re. Op 7 september I 543
kwam daaraan een eind. Op die dag
moest de hertog van Gelre in Venlo zijn

hertogdom afstaan aan Karel V, de
· machtige Spaanse koning die al heer was
van 16 andere Nederlandse gewesten.
Voor de gewone Roermondenaren
veranderde er op die dag misschien niet
direct heel veel. Maar een paar jaar
later, in de nacht van 14 op I 5 juli I554,
werd duidelijk dat het nooit meer zou
worden zoals het was. Een verwoestende stadsbrand vaagde de middeleeuwse stad met zijn vakwerkhuizen en
strodaken weg. De schade was enorm.
De economie van de ooit bloeiende
hanzestad zou de klap nooit meer te
boven komen.
Roermond begon de nieuwe tijd als
frontstad in een oorlog die tachtig jaren
zou duren. De Gouden Eeuw van Gelre
- de tijd van rust en welvaart waarin de
oudere generatie was geboren en opgegroeid - leek onwerkelijk lang geleden.
Tegelijkertijd organiseerden de NoordNederlanders hun nieuwe, calvinistische
republiek, absorbeerden ze een
vluchtelingenstroom bestaande uit rijke
Antwerpse kooplieden, ontdekten ze de
zeeweg naar Indië, importeerden ze de
eerste tulpenbollen en maakten ze
enorme polders droog - kortom, legden
ze de basis voor een Gouden Eeuw
waarvan hun cultureel erfgoed vandaag
nog getuigenis aflegt.
GEZWENKTE GEVELS

Roermond werd na de brand van I554
herbouwd, zo goed en zo kwaad als dat
mogelijk was. Eén van de openbare
gebouwen die verwoest waren was de
vleeshal op de Markt. Het stadsbestuur
kampte uiteraard met grote geldproblemen en sloot een deal met het

koopliedengilde, het zogenaamde
kremerambt. Als het gilde de herbouw
van de vleeshal zou betalen mocht het
de bovenverdieping gebruiken als gaffel,
dat wil zeggen als clublokaaL Dankzij dit
herenakkoord verrees er een modern
gebouw met op de begane grond een
open hal , die aansloot op de Biggenmarkt. Tegenwoordig zijn van dit
gebouw alleen de (veel oudere) kelder
en een paar houten balken over. Maar
dankzij een schilderijtje van rond 181 0,
waarop nog net een deel van de vleeshal te zien is, en een foto uit 1868
weten we hoe het gebouw eruit heeft
gezien.
De 16e-eeuwse bouwmeesters in
Noordwest-Europa moesten de Italiaanse renaissance-vormentaal aanpassen
aan de plaatselijke omstandigheden. Dat
betekende: smalle, hoge gevels, want de
percelen in de steden waren nu eenmaal
smal en diep, en weinig natuursteen,
want natuursteen was hier schaars en
duur. De Antwerpse architect Hans
Vredeman de Vries schreef hierover in
1565 een invloedrijk boek. De Roermondse vleeshal had zó als voorbeeld in
dat boek kunnen staan: veel baksteen en
een driehoekige top versierd met banden rolwerk van natuurste~n. Als deze
gevel inderdaad direct bij de herbouw in
1558 ontstaan is, is het een zeer vroeg
voorbeeld van de Vredeman de Vriesstijl' (maniërisme) geweest.
Veel gewone burgers of boeren in de
Nederlanden zagen liever helemaal van
natuursteen af en beperkten zich tot de
goedkopere bakstenen. De baksteenvariant van de gevel met band- en rolwerk wordt gezwenkte gevel genoemd.
Gezwenkte gevels komen verspreid

Foto linksboven pagina 6:
'Den coninck van Hispagnien hebbe ick
altyt gheeert', zongen de Noord-Nederlanders, hoewel ze die koning in 1581
hadden afgezet. In de Zuidelijke Nederlanden en dus ook in Roermond zongen ze
dat lied niet, maar bleven ze daarentegen
de koning nog tot I 702 eren, zoals blijkt uit
deze lle-eeuwse gevelsteen met het
Spaanse koningswapen die te vinden is op
de binnenplaats van het Godshuis.
Van links naar rechts: Reconstructie van de
vleeshal met kremergaffe/ die na de stadsbrand van 1554 werd gebouwd
(Markt 33A). Tekening:). Huysmans ,
Gemeentearchief Roermond.
Gepleisterde gevel (Schoenmakersstraat
I I) waarin een gezwenkte gevel verborgen
zit (op de afbeelding deels gereconstrueerd).
Gezwenkte gevels in Maasniet en de
Roermondse binnenstad.
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voor: niet in het westen en midden van
Nederland, waar de bekende hals- en
klokgevels het beeld bepaalden, maar
sporadisch in Friesland en NoordHolland, en vrij vaak langs de IJssel en in
Limburg. In Roermond zijn nog zes
voorbeelden over (afgezien van gebouwen waarvan de ooit gezwenkte gevel is
rechtgetrokken, zoals het hoge herenhuis op de hoek van de Swalmerstraat
en de Bethlehemstraat): in Maasniel
Hu is de Toeren (Eiermarkt 17) en de
pachtboerderij De Weijershof (Wijerspad 3), in de binnenstad de achtergevel
van Veldstraat 3 (de voormalige Sociale
Dienst), de gepleisterde gevel van
Schoenmakersstraat I I en de eveneens
gepleisterde zijgevel op de hoek van de
Bakkerstraat en de Zwartbroekstraat, in
de Voorstad St. Jacob het smalle huisje
op de hoek bij de Stenen Brug. Zeldzaam in Nederland, karakte ristiek voor
Limburg en vrijwel onbekend in Roermond.
MAASLANDSE STIJL

Toch waren in Limburg niet in de eerste
plaats het band- en rolwerk of de gezwenkte gevels van het maniërisme
bepalend voor de bouwkunst na de
Middeleeuwen. In een groot deel van
het Maasdal, van de Ardennen tot en
met Roermond, bouwde men · in de zogenaamde Maaslandse stijl. Daar was
deze stijl lange tijd dè bouwstij l bij uitstek, voor kastelen en paleizen net zo
goed als voor stadshuizen en grote
boerenhoeven. Pas midden 18e eeuw
ging hij langzaam over in het Frans
beïnvloede rococo.
Een recent overzicht over de Nederlandse bouwkunst behandelt de Maaslandse stijl in het hoofdstuk Classicisme:

'In de niet, of toen slechts deels, tot de
Nederlanden behorende delen van Limburg bleef men op traditionele wijze bou-

Boven: het vroegere Ursulinenk/ooster, nu
LLTB-kantoor. Kenmerkend voor de Maas/andse stijl zijn de hardstenen kruiskozijnen. In de /Be eeuw en daarna hakte
men het kruis er vaak uit om meer lichtinval te krijgen. Vaak werden de vensters
ook vergroot door ze dieper te maken.
Onder: Swalmerstraat 57: Links de huidige
staat van het venster. Het rechter is net zo,
maar op deze afbeelding is de oorspronkelijke situatie gereconstrueerd aan de hand
van de scharniergaten en verzinkgroeven in
de stenen, de afmetingen van de gebruikte
steenblokken en de niet-aansluitende blokken direct boven de vensterbank.
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wen. Kenmerkend zijn vensters met zware
kruiskozijnen in Namense steen en
hoofdgestellen met kleine consoles in een
bakstenen fries.' Punt.
De liefde tot zijn land is ieder aangeboren; waarbij wel de vraag is wat iemand
precies als het eigen land beschouwt.
Misschien moeten we niet moeilijk doen
over het feit dat het huidige Limburg
altijd, en dus ook in de 17e eeuw, tot
de Nederlanden behoord heeft. De
schrijvers bedoelen uiteraard 'de Noordelijke Nederlanden' of 'de Republiek
der Verenigde Nederlanden ', en weten
waarschijnlijk wel dat er toen nog andere Nederlanden waren . Maar afgezien
daarvan: de Maaslandse stijl wordt hier
alleen behandeld als iets negatiefs, als
non-classicisme, en beschreven als conservatief-traditioneel zonder dat du idelijk wordt om welke traditie of trad ities
het daarbij ging. Maastricht, een menu-

mentenstad van Europees kaliber,
wordt zo impliciet gereduceerd tot een
voetnoot bij de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Maar laat ik terugkeren van dit Hollandse uitstapje.
Vroeger sprak men van de Maaslandse
renaissance, maar daar zijn de deskundigen van teruggekomen. Als beginpunt
geldt het prestigieuze prinsbisschoppelijk paleis van Luik ( 1528-1536), één van
de eerste renaissancegebouwen in de
Lage Landen. Ook het Curtiuspaleis in
Luik, kasteel Harzé in de Ardennen en
nog een aantal vroege Maaslandse
gebouwen zijn toppers van de Nederlandse renaissance-architectuur. Verder
gaan sommige details van de Maaslandse
stijl terug op renaissance-invloeden,
zoals de grote, gekrulde muurankers of
de natuurstenen medaillons met leeuwen- of mensenkoppen die soms onder
de vensters zijn geplaatst.

VERSTEEND VAKWERK

Maar het meest opvallende en meest
verbreide kenmerk zijn de omblokte
kruiskozijnen tussen horizontale waterlijsten en speklagen, allemaal van gr ijze
Naamse steen. De kozijnen bevatten
vier kleine ramen met glas-in-loodruitjes: beneden twee diepliggende
ramen die met luiken kunnen worden
afgesloten, boven twee ramen die gelijk
liggen met het gevelvlak. Deze constructie is rechtstreeks afkomstig van het
gotische stadshuis. De waterlijsten en
speklagen zijn niets anders dan de verstening van de horizontale balken van
vakwerkgevels. Uit onderzoek in bijvoorbeeld Maaseik (zie Ruimtelijk nr. 4,
200 I) is gebleken dat veel vakwerkhuizen in de 17e eeuw verbouwd zijn
tot stenen huizen.
Ook in Roermond werd op zijn Maaslands gebouwd , al vielen de gebouwen

in de verarmde stad vrij sober uit. Van
de meeste hiervan is het bewezen of
aannemelijk dat ze zijn gebouwd na de
tweede Roermondse stadsbrand van
1665. Hier dus geen versteend vakwerk,
maar nieuwbouw in een stijl die tot
ontwikkeling was gekomen bij de verbouwing van houten vakwerkhuizen .
De belangrijkste voorbeelden zijn Huis
De SteenenTrappen aan de Neerstraat,
het voormalig Godshuis aan het Munsterplein en het vroegere Ursulinenklooster (nu LLTB-kantoor) aan de
Steegstraat. Bij een aantal burgerhuizen
zijn de hardstenen kozijnen door verbouwingen alleen met enige moeite te
herkennen: Swalmerstraat 57 (vensters
op de verdieping, rechts) , Swalmerstraat
61 (achtergevel) , Steegstraat 6 (achtergevel) en, zoals laatst bij de restauratie
bleek, Lindanusstraat 5 (Christoffelhuis,
achtergevel) .

HOGE ZADELDAKEN

Opvallend bij sommige Maaslandse hu izen is het extreem hoge dak met de
nok parallel aan de straat. In Maastricht
hebben het Dinghuis (VVV-kantoor) en
een reeks huizen aan de Markt zo'n dak.
De huizen zijn smal en diep, zoals overal
in historische binnensteden. Je verwacht
dan dat de nok de richting van het pand
volgt en dus haaks op de straat ligt. Het
is juist andersom, en dat levert een typisch beeld op: hoe dieper een pand ,
des te hoger het dak. Een rijtje panden
van globaal dezelfde breedte kan hierdoor heel verschillende dakhoogtes
hebben.
In oude steden met houten huizen
kwamen vaak grote stadsbranden voor.
De stadsbesturen, ook dat van Roermond, troffen uiteindelijk maatregelen
om daaraan een eind te maken. Bij
nieuwbouw moest een huis in steen
worden opgetrokken, met een hard dak
van leien of pannen. Bovendien kwam
de nok parallel aan de straat te liggen en
werden de scheidingsmuren met de
buurpanden zo hoog opgetrokken dat
ze boven het dak uitstaken. Dit om te
voorkomen dat er bij brand vuur via de
daken van het ene huis naar het andere
oversloeg. Bij veel 17 e- en ISe-eeuwse
huizen in de binnenstad zijn deze
brandmuren nog te zien .
Om zo'n enorm dak te dragen is een
bijzondere kapconstructie nodig. De
eiken stammen die voor de spanten
werden gebruikt hadden immers een
natuurlijke maximumlengte. Als een
spant breder moest zijn dan een lange
balk kon je wel balken aan elkaar verbinden, maar dat was niet erg stevig.
Nu bestond er in de traditionele volksarchitectuur een simpele dakkapcon. structie die zich goed leende voor grote
daken. Boerderijen in de regio waren
opgebouwd uit een woud van stijlen
(verticale boomstammetjes) die liepen
van de vloer tot aan het dak, net zoals
bij de wanden van een vakwerkconstructie. Het enige verschil tussen wanden en de andere dragende stijlen was,
dat bij wanden de ruimte tussen de stij len werd opgevuld met horizontale en
schuine balken, vlechtwerk en leem.
De hoge zadeldaken waren bij deze
constructiewijze nauwelijk iets bijzonders, want er hoefden geen grote ruim-

Maaslandse achtergevels: de recent
ontdekte gevel van het Christoffelhuis
(Undanusstraat 5), Swa/merstraat 61 en
Steegstraat 6.
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ten overwelfd te worden: het gewicht
van het dak werd opgevangen door een
groot aantal stijlen.
De stijlenkap heeft een lange voorgeschiedenis. Rond 5300 voor Christus
vestigden zich in Midden-Europa de eerste boeren, een volk met een sterke
voorkeur voor lössgronden en een herkenbaar soort aardewerk: de Bandkeramiekers. Het Zuid-Limburgs plateau
behoorde tot hun woongebied. Ze hadden grote boerderijen die waren opgebouwd uit een woud van stijlen - een
constructiewijze die zich 7000 jaar langs
de Maas zou handhaven!
Roermond heeft in ieder geval tot begin
20e eeuw aan de Markt twee huizen
met zeer hoge zadeldaken bezeten
waarvan er één inwendig vermoedelijk
een stijlenkap had . Andere, minder extreem hoge daken met een gewone
kapconstructie zijn wel bewaard gebleven. De meest opvallende voorbeelden
zijn een rijtje huizen aan de Vismarkt
(nr. 4 tot en met 7) en de winkel rechts
naast de Huis De Steenen Trappen.
DE EEUW VAN DE VERLICHTING

De grote internationale stijlen van de
17e eeuw gingen grotendeels voorbij
aan het MaasdaL Het meest opvallende
barokgebouw was de kapel van het
Ursulinenklooster op de hoek van de
Swalmerstraat en de Steegstraat
(gesloopt in 1800); tegenwoordig rest
er aan barok in Roermond weinig meer
dan de hoofdingang van het voormalige
bisschoppelijk paleis aan de Pollartstraat. Het classicisme is op grootse
wijze vertegenwoordigd in het stadhuis,
en op bescheiden wijze in de Maaslandse achtergevel van het Godshuis, die
wordt bekroond met een classicistische
timpaan (lage driehoek) . Maar verder
bepaalde de regionale architectuur het
straatbeeld.
In de 18e eeuw veranderde de smaak
langzaamaan. Men wilde meer licht in
huis. Dat had misschien te maken met
de geest van de Verlichting, maar in
ieder geval met technische ontwikkelingen. Het werd mogelijk om grotere
glasruiten te maken en glas werd goedkoper. Bestaande kruiskozijnvensters
werden vergroot en nieuwe huizen
kregen bij voorbaat grotere vensters.
De 'zwaar' overkomende, geblokte vensteromlijstingen in Naamse steen veranderden geleidelijk in strakke, rechte
vensteromlijstingen. De daken kregen
een complexere, geknikte vorm en dakkapellen met ramen, waardoor het daglicht de zolders binnenkwam. Daarover
meer in een volgend artikel. ®
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Boven: tot 1912 had dit huis links naast
het stadhuis een origineel hoog zadeldak.
Bij de verbouwing van het stadhuis in
1988/1989 verdwenen hiervan de laatste
overblijfsels.
De middelste foto werd gemaakt in 1885,
bij het 450-jarig bestaan van de Kapel in
't Zand. Het huis Markt 13 had toen nog
een hoog zadeldak. Sindsdien is op dit
perceel driemaal een nieuw pand gebouwd;
sinds kort staat hier het met zink beklede
gebouw 't Belfort
Beide foto 's: Gemeentearchief Roermond.
Onder: De Vismarkt in de Voorstad
Stjacob met op nr. 4-7 hoge zadeldaken.
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GEMEENTEBELEID

Kapel in 't Zand: vvel of geen
Beschermd Stadsgezicht?
TEKST: WILLEM CARTIGNY
FOTO'S: DENNIS JANSSEN
VOORGESCHIEDENIS

In een vroeg nummer van Ruimtelijk
(nr. 2, 1997) hebt u ons pleidooi kunnen lezen voor de verheffing van het
gebied Kapel in 't Zand tot Beschermd
Stadsgezicht. De redenen daarvoor zijn:
• de bijzondere geschiedenis van het
gebied (bedevaartsoord, gebied op de
grens van Gelre en Gulik e.d.);
• de bijzondere ecologische structuur
van het gebied lopend van de IJzeren
Rijn via het Oude Kerkhof, de Galgenberg en het Kruiswegpark tot en met
de Roer;
• de monumentale aspecten van de Kapellerlaan, het complex van de Kapel
en het redemptoristenklooster, het
Oude Kerkhof, de Kepelse meule etc.
In het Monumenten Inventarisatie
Project (MIP) begin jaren negentig was
aanvankelijk één onderdeel van het
gebied aangewezen als zogenaamd
'bijzonder gebied', een voorstadium
voor een eventuele aanwijzing tot
beschermd stadsgezicht dan wel tot
rijksmonument. Dat ene onderdeel was
de Kapelierlaan zelf. Op verzoek van
ondergetekende is daar vervolgens nog
aan toegevoegd het Oude Kerkhof,
waarmee twee onderdelen van het
gebied eruit sprongen als bijzonder
waardevol.
Het Oude Kerkhof is in de vervolgprocedure, het Monumenten Selectie
Project (MSP), voorgedragen voor
algehele bescherming als rijksmonument. Gezien bovengenoemde
redenen hebben we vervolgens, eveneens in het kader van het MSP, bij de
gemeente aangekaart dat het hele
gebied zou moeten worden voorgedragen als Beschermd Stadsgezicht. Het
MSP was daar namelijk bij uitstek de
procedure voor omdat:
• het MSP niet enkel bedoeld was voor
selectie van monumenten, maar ook
voor de selectie van stads- en dorpsgezichten uit de periode 1850-1940;
• de expertise voor het maken van deze
selectie bij uitstek binnen het MSP was
bijeengebracht;

• het gebied eind 19e, begin 20e-eeuw
een ontwikkeling heeft gekend die
typerend is voor die tijd en dus bij
uitstek past binnen het MSP;
• de cultuurhistorische waarden mede
in hun samenhang bijzonder zijn.
De gemeente had er weinig zin in,
hoewel ze de bijzondere kwaliteiten van
het gebied erkende. De motivering
waarom ze geen voordracht wilde doen
in het kader van het MSP, maar daarmee wilde wachten tot de afloop
daarvan, bleef uit.
VOORDRACHT BESCHERMD STADSGEZICHT

Omdat wij van mening waren dat het
MSP nu juist de gelegenheid was het
gebied voor te dragen, hebben we maar
zelf een voordracht gedaan bij de MSPcommissie voor Limburg in Maastricht.
Die werd afgewezen.
Omdat we niet overtuigd waren door
de argumenten van deze commissie
hebben we vervolgens de stap gezet
naar de landelijke commissie Bescherming en Ontwikkeling, die in feite
verantwoordelijk is voor de uiteindelijke voordracht bij de minister. Dat was
in mei 2000. De commissie antwoordde
in eerste instantie onder meer als volgt:

'Hoewel de Commissie Bescherming en

Ontwikkeling het gebied niet uitvoerig heeft
onderzocht, is zij van mening dat het
stadsgezicht Kapel in 't Zand een waardevolle historische structuur bezit. De
bescherming van deze structuur ingevolge
art. 35 van de Monumentenwet 1988 kan
mogelijk een positieve bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van het gebied.'
De commissie vroeg advies aan de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(RDMZ), de gebruikelijke procedure. Bij
de eerste advisering ging er kennelijk
iets fout, want toen we informeerden
naar de stand van zaken bleek ons
uitgebreide verzoek met toelichting niet
bekend te zijn bij de RDMZ.
Een nieuw onderzoek ging van start. In
september 200 I kwam het rapportje
van de RDMZ uit. De conclusies van dit
rapport-Timmer waren onder meer:
• Er is sprake van verstoring van de
oorspronkelijke ruimtelijke relatie met
de binnenstad (gebied Kapellerpoort) .
• De waardevolle historische structuren/ensembles zoals het Oude Kerkhof en de Herkenbosscherweg
vormen geen directe ruimtelijke
relatie met de buurtschap Kapel in 't
Zand.

De Herkenbosscherweg
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• De stedenbouwkundige waarden zijn
te vinden in de Kapelierlaan en het
Kapel-/kloostercomplex.
• Het gebied heeft zeker kwaliteiten die
op lokaal/regionaal niveau extra
aandacht behoeven.
Met name dat laatste punt was als
eindconclusie van belang: zeker waardevol, maar niet op rijksniveau. Althans
dat standpunt werd ingenomen in het
rapport-Timmer. Dat daarop valt af te
dingen zal verderop blijken.
Er zijn complicaties op twee terreinen,
te weten het Colamgebouw aan de
Heinsbergerweg (onderdeel van het
klooster) en het Bestemmingsplan Kapel
in 't Zand.

Een fraaie villa aan de Kapelierlaan en het
Kruiswegpark aan de Park/aan.

CO LAMGEBOUW

In het Bestemmingsplan Kapel is het
Colamgebouw als een zogenaamde
uitwerkingslokatie opgenomen, dat wil
zeggen dat er plannen voor zijn die nog
nader ingevuld dienen te worden. Die
plannen kregen het afgelopen jaar
concretere vormen: drie appartementencomplexen die wat terug komen te
liggen van de weg. Het oude Colamgebouw zou daarvoor gesloopt dienen
te worden; die sloopvergunning is al
enkele jaren geleden aangevraagd en
verleend. Omdat wij daar indertijd geen
bezwaar tegen hadden , ook niet tegen
een herinvulling met appartementen,
hebben wij ons nooit tegen die sloopvergunning gekeerd. Inmiddels zijn er
echter nieuwe feiten boven tafel
gekomen.
Ten eerste het reeds genoemde
rapport-Timmer, waarin over het
gebouw het volgende staat beschreven:
'Het karakteristieke Co/amgebouw heeft
overigens een zeer belangrijke plaats als
onderdeel van het K/oostercomplex, tevens
is het een karakteristiek element binnen de
historische stedenbouwkundige structuur.
(...) sloop (zal) wederom een inbreuk (...)
betekenen op de oorspronkelijke stedenbouwkundige situering en de uiterlijke /9eeeuwse verschijningsvorm van het gebied.'
Ten tweede de geplande appartementencomplexen als zodanig: de beoogde
nieuwbouw zal door zijn massa en
hoogte het bestaande kloostercomplex
met de Kapel, dat zeer beeldbepalend is
voor het hele gebied, letterlijk naar de
kroon steken en de waarde daarvan
fundamenteel aantasten. Vandaar dat
ook een aantal bewoners, verenigd
onder de naam 'Hart van/voor de
Kapel', hiertegen bezwaar hebben
aangetekend op grond van strijdigheid

met het bestemmingsplan.
Ondertussen is het Colamgebouw,
volgens de gemeente tengevolge van
een 'vergissing', op de rijkslijst van
beschermde monumenten geplaatst,
waardoor de eerder afgegeven sloopvergunning vooralsnog niet ten uitvoer
mag worden gebracht. Hiertegen is de
gemeente vervolgens in beroep gegaan.
De stichting Ruimte heeft zich in deze
aangemeld als belanghebbende omdat
wij vinden dat de appartementencomplexen niet in de geplande vorm
doorgang mogen vinden, aangezien ze
klooster en kapel aantasten.
BESTEMMINGSPLAN KAPEL IN 'T ZAND

In 2000 was het bestemmingsplan in de
gemeenteraad aangenomen, waartegen
Ruimte en anderen bij de provincie
Limburg bezwaar aantekenden. Dat
bezwaar werd eind 2000 behandeld in
een hoorzitting en vervolgens afgewezen. We gingen daarop samen metwat minder - anderen in beroep bij de
Raad van State en dat beroep diende op
9 april jl.
Ons hoofdbezwaar was en is nog steeds
dat er in het bestemmingsplan geen
cultuurhistorische waarden zijn beschreven en dat die dus ook niet zijn
beschermd, terwijl het gebied zich daar
bij uitstek voor leent en die bescherming ook geboden is.
Bij de Raad van State ingebrachte
argumenten zijn onder andere de
lopende procedure voor aanwijzing tot
Beschermd Stadsgezicht (zie boven) en
het door diverse overheden (gemeente,
provincie en rijk) vastgelegde beleid
terzake van 'planologische monumentenzorg': verankering van cultuurhistorische waarden in met name bestemmingsplannen ; het koppelen van cultuurhistorische effectrapportages aan
bestemmingsplannen; beeldregieplannen
of beeldkwaliteitsplannen; de hele
ontwikkeling rondom de Nota
Belvedère en de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening; etcetera.
De uitspraak van de Raad van State was
op het moment van samenstelling van
dit artikel nog niet bekend.
Samenvattend: er lopen op dit moment
verschillende procedures:
• de procedure tot aanwijzing tot
beschermd stadsgezicht;
• de aanwijzing van het Colamgebouw
tot rijksmonument en het beroep van
de gemeente daartegen;
• het bestemmingsplan Kapel in 't Zand
en de lopende beroepen daartegen bij
de Raad van State.
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VERKEKEN KANSEN?

Terug naar die eerste procedure
(beschermd stadsgezicht). We waren
het, opnieuw, op essentiële onderdelen
niet eens met de conclusies van het
rapport-Timmer van de RDMZ (zie
hierboven), met name vanwege de
weging van het gebied Kapelierpoort
(dat nota bene niet eens onderdeel
uitmaakte van ons voorstel) en vanwege
omissies en fouten in het rapport.
Daarom vroegen we spreektijd aan bij
de Commissie Bescherming en Ontwikkeling die het rapport als onderlegger
bij haar definitieve besl issing zou
hanteren.
Die hoorzitting was in maart jl. De
rijksdienst lichtte haar rapport toe,
Ruimte haar kritiek daarop. Er werd
serieus over gedebatteerd. Met name
de weging van de diverse factoren in het
rapport, vooral het gebied Kapellerpoort dat helemaal niet tot de voordracht hoorde maar in het rapportTimmer wel een centrale plaats kreeg
toebedeeld, was ook een kritiekpunt
vanuit de commissie.
In de loop van het debat kwam het
'verlossende' woord: de gemeente
bleek in al haar wijsheid te hebben laten
weten dat ze geen behoefte aan een
aanwijzing tot beschermd stadsgezicht
had. Ondanks eerdere uitdrukkelijke
uitspraken dat het tegendeel het geval
zou zijn. Omdat de commissie, terecht
of ten on rechte, een bijna doorslaggevend belang hecht aan het gemeentelijke
standpunt in dit soort zaken valt
daarmee zeer waarschijnlijk het doek
voor ons initiatief. En daarmee zijn
bijzondere kansen verkeken.
Is dat dan belangrijk, die bescherming
als Beschermd Stadsgezicht? Ja, dat is
belangrijk omdat de bijzondere waarden
van het gebied in feite op geen enkele
manier beschermd zijn. Het bestemmingsplan lekt als een mandje en
waartoe dat leidt kan men onder meer
zien aan de plannen met betrekking tot
het Colamgebied.
Soms vraag je je af met wat voor
gemeente je nu eigenlijk aan tafel zit
(bijvoorbeeld in het geregelde
Monumentenoverleg): een gemeente die
bereid is haar nek uit te steken voor
haar monumentale erfgoed en initiatieven van onderop toejuicht en ondersteunt, of een gemeente die bij voorkeur op de rem staat omdat ze het
allemaal te lastig of te veel werk vindt
en dit soort initiatieven dus maar
frustreert? ®

Grote leegte
TEKST: BERT THOMASSEN
Ik loop niet geregeld bij de gemeente binnen. Ik kom nooit bij projectontwikkelaars.
Vooruitdenken is plannen maken . Dat zullen
zij wel doen. Maar is dat zo? Liggen die
plannen bij gemeente en projectontwikkelaars?
Ik fiets veel door Roermond. Ik geef mijn
ogen de kost en zie een heleboel. Er staat in
Roermond altijd wel iets in de steigers, en
er staat altijd wel ergens een bouwkraan.
Daar wordt gewerkt. Plannen uitgevoerd.
De grootste bouwactiviteiten zijn momenteel aan de Roersingel/Neerstraat en in de
wijk Musschenberg te vinden. Maar wat me
onuettend opvalt zijn die enorme grote
leegtes.
'Waar eens mooie gebouwen stonden, staat
nu een ....I'
Het Roermondse Veld: vanaf de H. Hartkerk
kan je tot voorbij de Hendriklaan een grote
kale vlakte zien. In fasen is hier de bebouwing gesloopt. Recent zijn de laatste huizen
tegenover de kerk tegen de grond gegaan.
Daaraan vooraf zijn de woningen aan de
Koningin Regentesselaan en aan de Nassaustraat verdwenen. Het 'parkeerterrein' aan
de Hendriklaan ligt er al jaren troosteloos
tegenover de Moutfabriek. Elde rs in 't Veld
zijn kortgeleden woningen gesloopt in de
Brabantsestraat. Aan de Maria Theresialaan
achter het station zijn flats en stapelwoningen verdwenen. Er tegenover staan
enkele laagbouwflats klaar voor de sloop.
Vlak daarbij in de buurt ligt nog een groot
gat waar ooit de huishoudschool heeft
gestaan, tegenover het ziekenhuis. Waar de
kerk van de OLV Altijddurende Bijstand
stond is het van hetzelfde laken een pak.
En buiten het Veld? Ik fiets bij de ECIcentrale en zie ook hier een verlaten vlakte.
Het lege Akeros-terrein vult dit aan.
In de Veldstraat staat al jaren een schutting
die de halve straat in beslag neemt. Achter
die schutting is het stil.
Hier en daar wordt in de (binnen)stad wel
eens een pand gesloopt en het kleine gat dat
zo o ntstaat wordt vrij snel weer gevuld. De
eigenaar is tot de ontdekking gekomen dat
zijn pand niet meer voldoet en dat er iets
nieuws voor in de plaats gezet kan worden.
Met toestemming. Met een plan . Maar bij de

genoemde grote leegten gaat dat blijkbaar
anders. Ik krijg zo langzamerhand de indruk
dat daar iets goed fout mee is. Over de plannen die daarvoor gemaakt zijn lees ik zelden
iets. Geen grote bouwborden die aangeven
wat er komt en wanneer het klaar zal zijn.
Een enkele uiaendering daargelaten : de
bouw van het Quadrivium (aan de Oranjelaan, tegenover het ziekenhuis) zou volgens
een advertentie 'dit voorjaar starten'. Dat
wordt dus na de bouwvak. Quadrivium kan
trouwens twee dingen betekenen: viersprong, maar ook de vier hogere van de
zeven vrije kunsten. De getallenleer, muziek,
meetkunde en sterrenkunde. Mooie zaken,
maar de tekening in de advertentie laat een
zwarte, vierkante, gatvullende doos zien. Een
zwart gat langs de lat ingevuld!
En de andere gaten? Voor de terreinen van
ECI en Akcros zijn me ideeën bekend. Er is
een projectontwikkelaar in een voormalig
ECI-pand getrokken en er is sprake van een
RoerDeltaplan. Dat is in ieder geval iets.
Als ik zo rondfiets denk ik toch ook altijd:
waar zijn al die mensen uit 't Veld en uit
Achter De Bielzen gaan wonen die uit hun
huizen moesten omdat ze gesloopt werden?
Wachten die niet al jaren om terug te kunnen naar de buurt waar ze geboren zijn?
Kunnen ze daar wel naar terug of zal hun
plaats worden ingenomen door 'midden- en
hogere inkomens: die zitten te wachten tot
hun projectontwikkelaar hen eindelijk aan
die 'unieke woonlocatie bij het centrum en
voorzieningen' helpt? En er wordt al zoveel
nieuwbouw voor hoge inkomens geleverd.
Gaan die mensen uit 't Veld wonen in het
Belfort aan de Markt, aan de Roersingel, in
Francheville, Steenen Trappen, Swalmerstaete of Heere van Swalm?
Zij hebben een enkele troost. Op de plek
van de oude Jo Gerrishal (Koninginnelaan),
aan de Hendriklaan en aan de Bredeweg/
Zandbergstraat zijn leuke invullingen gerealiseerd voor gaten die soms niet eens zo
lang onbebouwd zijn geweest. Voornamelijk
koopwoningen, dat wel.
Op zoek naar een leuke fietsroute zie ik dat
mijn boekenkast plaats heeft voor twee
nieuwe aanwinsten: Het prachtige fotoboek
'Ooit Gesloopt Roermond' en 'Nooit Gebouwd
Roermond': met een handjevol plannen en
tekeningen. ®
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Een rubriek waarin we proberen zo actueel mogelijk te informeren:
wat dreigt in het Roermondse te verdwijnen, wat is de status van nieuwe
projecten en wat doen 'die mensen van Ruimte' aan dit alles?

(het blokkenmotief en de beschadigde
decoraties boven de ramen zijn niet
hersteld) . De kleurstelling is rustig maar
niet bijzonder. Het wachten is nu op
een verbetering van de lelijke etalage,
die totaal niet aansluit op de historische
uitstraling van de gevel.

Rondje rond de kerk. En wel in de
buurt van de kathedraal. De nieuwbouw
aan de Markt is bijna voltooid. In de
Luifelstraat bevindt zich de achterkant
van de nieuwe panden. Het resultaat is
zonder meer een bijzondere verfraaiing
van de binnenstad.

De nieuwbouw van het Roersingelproject vordert gestaag. Ten behoeve
van twee doorgangen aan de Neerstraat
zijn enkele panden verwijderd. Wat
resteerde van deze gebouwen waren de
(mogel ijk 17e-eeuwse) kelders. In plaats
van ze te conserveren zijn ze onlangs
gesloopt. Het kwaad is geschied, maar
we zullen tegen dit gebeuren formeel bij
de gemeente protest aantekenen.

Voor vrachtverkeer (leveranciers) dient
één van de koetspoorten in de oude
muur aan de Roersingel vergroot te
worden. Als stichting hebben wij erop
aangedrongen dat dit geen rechthoekige
constructie wordt, maar dat er wederom een ronding wordt aangebracht.

Op de Markt heeft de gevel van het
pand Zeeman eindelijk een opknapbeurt
ondergaan, althans een schilderbeurt
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van de voorgevel werden flinke gaten
geboord voor het aanbrengen van een
reclamebord. In één van de vertrekken
waar de verkoopplannen gepresenteerd
werden zijn de Jugendstilwandschilderingen met een fris wit tintje voorgoed
aan het oog onttrokken.

De verkoop van appartementen in Huis
De SteenenTrappen is begonnen.
Deze start getuigt echter niet van enig
respect van de aanwezige historische
waarden . In de oude hardstenen lijsten

De Werkgroep Bouwgeschiedenis is
weer aan de wandel. Begin deze maand
hebben we de inventarisatie van de
Neerstraat weer opgepakt. En met
resultaat. Zo hebben we twee behoorlijk oude panden 'ontdekt' die volgens
ons de status van monument dienen te
krijgen. We zullen deze panden diepgaander onderzoeken en de resultaten
publiceren. Eén van onze abonnees liep
voor het eerst mee; we waren enthousiast over zijn bijdrage. Veel ogen
maken namelijk licht werk. Heeft u ook
interesse, neem dan contact op met
Arjo Brouns (tel. 0475 - 31 06 89).
Nadere berichtgeving over de bijzondere stadsplattegrond die wij eind dit
jaar (of anders voorjaar volgend jaar)
zullen uitbrengen, volgt. Een preciese
datum is nu nog niet bekend. Het
wachten zal echter ruimschoots beloond worden.

En anno 1970, be11eden, op de hoes van de LP van Girls walk by.

SPIEGEL VAN FORTUIN

Roermond van
de brug af gezien
TEKST: LEONARD FORTUIN

e o
10'ld u1 et westen nadert,
ziet nog steeds een stad aan een rivier.
Nieuwbouw heeft het beeld in de laatste jaren echter drastisch veranderd.
Op de Maasbrug sta ik stil en vergelijk
het stadsilhouE't met dat van de jaren
zeventig. Mijn blik dwaalt van links
naar rechts, mijn overpeinzingen
d k mee
Dicht bij de oever staat nu de Arlo-flat,
groot en zakelijk, een voorbeeld van fantasieloze utiliteitsbouw. Uiterwaarden waren
bedoeld om een rivier ruimte te geven als er
meer water is dan tussen zomerdijken past.
De moderne mens zet er woningen neer en
verbaast zich als hij natte voeten krijgt. Op
het dak reclames voor meubels en verzekeringen. Wordt het in de Arlo-flat ooit
donker? Waar dankt de flat zijn naam aan?
Rechts van de woondoos is nog net een
schreeuwlelijk uithangbord te zien. Hier
heeft de Designer Outlet de plaats van een
kazerne ingenomen, compleet met een 'uitlaat' voor hamburgers en ander snel voedsel.
De USA zijn dichterbij dan u denkt!
Gekleurde doeken proberen kooplust op te
wekken. Een armzalige vertoning, maar het
grootwinkelbedrijf gelooft erin. Heeft de
schoonheidscommissie zitten slapen?
Dan volgt, grijsachtig geel, het 'Bedrijvengebouw Wilhelminasingel'. Roermondenaren zeggen 'lnterpolisgebouw'. Ik denk aan
de Ursulinenkapel met de fraaie glas-inloodramen, ook 'nieuw'-bouw, pal er achter.
De stichting Rura heeft hier een goed
restauratiewerk verricht.
De Caroluskapel aan de Swalmerstraat prikt
net als vroeger een ranke toren naar de
hemel. Maar een naburige bouwkraan komt
met gemak dichter bij Onslieveheer. Zo
vergaat 's werelds glorie.
Het geboomte rechts naast de brug is niet
meer zo weelderig als voorheen, een kantoorgebouw had ruimte nodig. De gebogen
gevel voegt zich soepel in zijn omgeving. Een
torentje zorgt voor fraai beeldrijm met de
Rattentoren die aan de overkant tegen de
oude stadsmuur leunt. De architect blijkt
afkomstig uit de stad van Giotto en Brunelleschi. Complimenti, Signor Natalini!
Pal ernaast nog een nieuw kantoorpand, met
groen-gestreepte glazen gevel. Van Wie?

Van CWI. En van architect Bruis. Het is
modern, schreeuwt om aandacht en ontneemt me het uitzicht op de binnenstad,
vooral door de grijze bunkers bovenop.
Groter contrast met de buren is nauwelijks
denkbaar. Ook hier had een waakzame
schoonheidscommissie zegenend werk
kunnen verrichten.
Sint Christoffel, onze stadspatroon, staat te
glimmen op zijn toren. Het gedoe aan zijn
voeten laat hem koud. Zijn tijd staat stil, hij
heeft aan zichzelf genoeg. Oude prenten
laten zien dat de torenspits vroeger niet van
kaal beton was. Hier ligt een mooie taak
voor stadverbeteraars. Soms is de toren
open voor beklimming. Een aanrader als men
oordoppen meeneemt!
De 'dom' van Roermond is nog net te zien
achter de glazen doos met grijze bovenbouw. Ooit zag hier ik op Sacramentsdag
een fanfare naar binnen marcheren, met
tromgeroffel en klaroengeschal. 'Dat kan
toch niet in een kerkgebouw?', zo dacht de
protestant in mij. Ik vergiste me deerlijk, het
Rijke Roomsche Leven ziet en hoort dat
graag. De kerk zat vol, met gelovigen en
'voorts gij allen die hier uit toeristische
overwegingen naar binnen zijt gewandeld!',
aldus bisschop Wiertz.
Onzichtbaar zijn nu de televisie-antennes,
maar dat is geen verlies. Bruis en Natalini
zijn hier onschuldig aan: dit danken we aan
de CAl!
Roermond is geen Manhattan aan de Maas.
Het heeft nog steeds zijn Twin Towers, de
torens van de Munsterkerk. Ondanks de
nieuwbouw langs Suitenop zijn ze goed

zichtbaar. De argeloze Pieterpadwandelaar
uit het noorden waant zich hier in Duitsland.
Voor het eind van zijn wandeltocht zal hij in
Limburg echter nog meer van zulke 'Duitse'
kerktorens tegenkomen.
Nieuw is het TheaterHotel, contrastrijk
door kleur en vorm. Sinds in Tiel een bouwsel van hetzelfde concern in elkaar zakte,
vermijd ik 'De Oranjerie' te betreden. Zo
zal ik door het leven moeten zonder
Theater van de Lach, André Hazes en de
rockopera Tommy.
Dan valt mijn blik op bouwkranen. Ze doen
me denken aan de Potsdamer Platz in Berlijn, een paar jaar geleden. Toch is hier niets
nieuws onder de zon: een bouwkraan stond
er dertig jaar geleden ook. Die van nu hijsen
voor het Roersingelproject. Kale betonnen
muren maken daar duidelijk hoe Roermond
wordt opgestuwd in de vaart der volkeren:
oude kelders breekt men weg, zonder het
archeologisch onderzoek dat volgens het
gemeentelijk beleid zou moeten plaatsvinden. Zo simpel is 't.
Verder naar het westen ontdek ik de ranke
torenspits van de Minderbroederskerk.
Protestanten houden hier hun eredienst.
Buiten, in de Neerstraat, lijkt het of de
Heiland hen de rug heeft toegekeerd.
De koepelkerk is bijzonder van vorm: geen
kruis, maar een rond gebouw. Zet op vier
hoeken een minaret en we komen in de
buurt van de Aya Sofia... Zo ver is het gelukkig nog niet, het katholicisme is onverkort
de baas in dit multifunctionele godshuis.
Vorig najaar zag ik hoe hier Prins Carnaval
gehuldigd werd, door emoties overmand.
De Maasboulevard is een voorbeeld van het
Nieuwe Roermond. Ik zie vijf flats, maar er
zijn er meer. Elk op zich is weinig spectaculair, al zijn ze bien bátis. Maar de herhaling
geeft het vijftal kracht, zoals vroeger de
reclameplaten op stations. Maastricht moet
oppassen: hier steekt Roermond Céramique
naar de kroon, met 'La bonne aventure' en
'Résidence Solea'.
Fabrieksschoorstenen herinneren aan een
industrieel verleden dat bijna is verdwenen.
Van Akcros staat er alleen nog een gebouw
uit 1869. Verderop een verheugende ontwikkeling: Nuon Nederstroom heeft een
kleine waterkrachtcentrale laten restaureren, het ECI-gebouw wordt weer gebruikt.
Uiterst rechts staat in een villawijk de hoogste nieuwbouw van Roermond, de 'televisietoren'. In alle windstreken, bij dag zowel als
's nachts, is dit hightechsymbool van KPNT elecom een baken voor de reiziger die
onze stad nadert. Mijn rondblik eindigt hier.
Hoe veilig is het wonen in een sterk elektromagnetisch veld? Geraadpleegde hoogleraren in Delft weten niet van schade. Maar
hoe zit het op de lange duur? J)
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GRAND CENTRAL BELGE

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

In het vorige nummer stond op deze
plaats een stukje over panden aan de
Venloseweg waarvan de gevels zijn opgefrist. Piet Tummers belde met de volgende aanvullende informatie: Het rijtje
huizen op de foto was eigendom van
een Belgische spoorwegmaatschappij
met een lange officiële naam, maar in de
wandeling Grand Central Beige, die de
IJzeren Rijn exploiteerde. De woningen
waren voor het personeel. De grootouders van Piet woonden in één van de
huisjes en dreven er een winkel in 'koloniale waren', zoals dat toen heette. het
bouwjaar van de huizen is niet precies
bekend; wel staat vast dat de IJzeren
Rijn in gebruik werd genomen vóór de
spoorlijn Eindhoven-Weert-Roermond,
GvdG
die in 1867 geopend werd.

®
UIT DE REGIO: SWALMEN

DIONYSIUS DE KARTUIZER

Precies 600 jaren geleden werd Dionysius van teeuwen geboren in Rijkei
(België). Een groot deel van zijn leven
bracht hij door in de Kartuis van
Roermond, waar hij ook overleed. Hij
schreef een bibliotheek aan erudiete
werken bij elkaar. Wilt u meer weten
over deze geleerde van Europees formaat, dan vindt u in de Spiegel van
Roermond 1998 een boeiend verhaal
van de hand van prof. Peter Nissen.
Op 20 oktober 1995 kreeg Dionysius
een plaquette (een straatnaam had hij
al) . Hij is aangebracht in een muur van
het stadspark de Kartuis en is vervaardigd door de Roermondse kunstenaar
DJ
Piet Schoenmakers.

®
KELDERS

Ondanks eeuwenlang knutselen in
historische binnensteden zijn de
(laat)middeleeuwse kelders vaak
bewaard gebleven. Tot nu toe.
Ondanks alle opwindende verhalen over
gangenstelsels en kelders die met elkaar
in verbinding staan kun je in Roermond
slechts op enkele plaatsen in oude
kelders terecht, waaronder bij Artistika
(Markstraat), bij café 't Brunke (St. Nicolaasstraat), bij café Het Kabinet
(Koolstraat) en bij wijnhandel Berger
(Swalmerstraat).
In Arnhem, net als Zutphen, Nijmegen
en Roermond één van de vier hoofdsteden van het hertogdom Gelre, hebben
ze Roermond - met Eu ropese steun een prachtig voorbeeld gesteld. In een
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uniek kelderproject in en om de
Rijnstraat zijn 39 historische kelders
gerestaureerd èn met elkaar verbonden
(2000 m2 bruikbare ruimte, waarvan
1200 m2 commercieel benut).
In de binnenstad van Roermond gaat
tegelijkertijd bij ieder nieuwbouwproject en iedere (il)legale renovatie
het vernielen van dit kostelijk erfgoed
lustig door. Een recent voorbeeld: de
renovatie van de speelhal op de hoek
Paredisstraat/Neerstraat. Als vroeger
een pand vernieuwd moest worden
sloopten ze alleen wat nodig was; de
kelders bleven meestal intact. Waarom
kan dat tegenwoordig niet meer?
DJ

®
Foto Dionysius en 'boerderij' zijn van Dennis
Janssen. Foto kelder uit het blad Mebest

De bekende villa Graeterhof, aan de
bosrand tussen kasteel Hillenraedt en
Boukoul, krijgt een tegenover. Op de Tsplitsing aan het begin van de Raayerveldweg ligt een buurtschap. De oudere
bebouwing is inmiddels bijna helemaal
verdwenen. Daarvoor in de plaats is
'nieuwbouw' gekomen. Verder valt op
dat een uitdijend agrarisch bedrijf steeds
meer op een industrieterrein begint te
lij ken . De nieuwste ontwikkeling in dit
dynamisch stukje platteland is een
nieuwbouw die aanvankelijk bij mij opriep: Hmm , aardige oplossing: de stal ligt
in de bodem verzonken; zo fraai zijn
deze gebouwen tenslotte niet. Maar
toen het woonhuis verrees met zijn tig
dakkapellen dacht ik: Dit is geen jonge
boer, maar een jongende boer. Alles
helernaai fout. Het wordt een toeristische verblijfsaccomodatie. Ik kwam al
mensen tegen die het mooi vonden. DJ
®

