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Foto: Joep Janssens. 

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

ZWARTE-TULPENMANIE 
Het is alsof Miss World onder
gespoten is met slagroom en Rastelli 
de vaderlandse politiek onder hyp
nose heeft gebracht. Het wachtwoord 
is: veiligheid. Bij het horen begint 
iedereen te hijgen, te zweten, te 
kwispelen, met de tong het parket te 
strelen, de snelheid te overtreden 
omdat men de ander voor wil zijn. 
Links of rechts voorbij. Het maakt 
allemaal geen bal uit. Het gaat immers 
om de verdediging van normen en 
waarden. Dan moet je sommige zaken 
opzij durven te zetten. Ferm in de 
berm! De politieke hanen krijgen een 
erectie, zo groot, dat zij geconfron
teerd worden met hun eigen eikel. 
Resultaat: oogjes toe, snaveltje ope·n. 
Veiligheid? Het heeft veel weg van de 
Zwarte-Tulpenmanie enkele eeuwen 
geleden. 
Zo ook in Roermond. Kon Roer
mond alles waat euver de Br~er ligk 
maar naar de Valkenhorstkliniek 
sturen. Facelift, balkonvergroting, 
opwaardering van het achterwerk, 
geen enkel probleem. De droevige, 
achtergestelde medemens na enige 
dagen fluitend weer naar buiten. 
Maar niks daarvan. Euver de Breer 
voelt zich de allochtoon onderhand 
een witte clown en de heropbouw 
gaat even voorspoedig als het herstel 
van steden en dorpen na een zware 
aardbeving in Koerdistan . Wie een 
Reo BV in het leven kan roepen, 
moet ook in staat zijn om een Breo 
BV op te richten. Kanswijken moeten 
eigenlijk betiteld worden als zjwans
wijken. Want daar laten de gemeente 
en projectontwikkelaars zoveel 
steken vallen , dat de breinaalden in 
beslag genomen moeten worden. 
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Dan heeft de gebakken lucht die aan 
het woord 'veiligheid' kleeft de moge
lijkheid te ontsnappen. 
Inderdaad, de wereld is een dorp 
geworden. Dat rechtvaardigt nog 
lange niet dat Sahelachtige toestanden 
in deze stad op de koop toe genomen 
moeten worden. Wie opgroeit in 
volstrekte treurnis, en dat niet alleen 
in stedenbouwkundige zin , kijkt 
anders tegen het leven aan dan een 
bemiddelde huisjesmelker. 
In de Noord-Franse stad Lille (Rijssel) 
heeft de pendant van het LSO jaren
lang een project opgezet, alle betrok
kenen deden dat om niet, in kans
arme wijken. Kinderen konden 
ruiken, proeven wat cultuur is. Na 
afloop wilde meer dan de helft van de 
deelnemertjes later aan de slag in de 
muziek, het ballet, als theater
technicus, schilder, ontwerper, 
schrijver, of in de verpleging en ze 
bleven theaters en musea bezoeken. 
Dat noem ik nog eens, in overdrach
telijke zin, een heerlijke afdronk. Niet 
te verwarren met Nawijn . 
Ter nagedachtenis aan mijn vriend 
Arjo heb ik een fles Pomerol openge
trokken van het huis Chateau 
Perrocheau. Wij zijn er samen niet 
aan toe gekomen. 

Uw dienaar, 
Peter de Cock 

P.S. "Bekker, doot mich ein gries mik" -
hèt symbool van pure armoede uit 
vroeger t ijden . De gries mik van het 
befaamde architectenbureau Arn. 
Meijs c.s., de hoek Roersingei/Molen
straat, is nog ermer dan erm. Ocherm 
is bijna een compliment. 
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REDACTIONEEL 
I 

Er ligt weer een nieuw nummer van Ruimtelijk voor u. Toch iets 'nieuwer' dan 
anders. Zo hebben enkele vaste rubrieken plaats gemaakt voor een grotere variatie. 
Jarenlang is Ruimtelijk gemaakt door een vaste groep van bestuursleden en redactie
leden. De laatsten maakten geen deel uit van het stichtingsbestuur, maar dat was 
niet altijd even duidelijk. Dualisme en transparantie zijn sleutelwoorden in de 
Nederlandse wereld van vandaag. Vandaar dat ook binnen de Stichting Ruimte een 
duidelijke scheiding der machten heeft plaatsgevonden. De redactie heeft van de 
stichting opdracht gekregen om een nog interessanter blad te maken. De artikelen 
hoeven daarbij niet altijd het bestuurspunt te vertolken. Een stad is nooit af, en hoe 
het verder moet daar kan men verschillend over denken. Uitgangspunt is echter dat 
men het goed voor moet hebben met deze stad. ledereen mag wat dat betreft met 
ons meedenken. Kruip in de pen in plaats van in de schulp. Het is een misverstand 
te menen dat Roermond toebehoort aan politici en projectontwikkelaars. 
Even voor de duidelijkheid: wie de bestuursleden zijn en wie de redactie of mede
werkers zijn, kunt u in het colofon lezen. Uiteraard zorgen de bestuursleden ook 
geregeld voor bijdragen. 
De redactie 

IN MEMORIAM 

Arjo Brouns 1961-2002 

Op de redactievergadering van 
4 oktober, waarop dit nummer van 
Ruimtelijk werd voorbereid, ontbrak 
onze mederedacteur Arjo Brouns. 
Hij had zich afgemeld vanwege een 
uitzonderlijke pijn en stijfheid in zijn 
nek en schouders. De volgende och-
tend hoorden we dat hij een dag 
voor de vergadering was overleden 
aan een hersenbloeding - 41 jaar oud, 
vader van een jong gezin. 
Het was een klap die nog nadreunt. 
We hadden in opperbeste stemming ver
gaderd en Arjo voor een aantal bijdragen 
en klussen ingepland, en dat op een 
moment dat hij al overleden was. 
Ik heb Arjo vijf jaar geleden ontmoet. 
Op een winteravond kwamen we in café 
De Sjnats aan de praat over een concert 
in het CK Theater waar we allebei van
daan kwamen. Hij had een afspraak 
met een aantal mensen van Ruimte om 
het afscheid van bestuurslid Henriëtte 
janssen-Kiaar te vieren; in De Sjnats, 
dacht hij, maar naarmate de avond 
verder vorderde werd steeds duidelijker 
dat er voor dat afscheid óf een andere 
plaats, óf een ander tijdstip, óf allebei 
was afgesproken. Gaf niks, ook zonder 
de mensen van Ruimte hadden wij een 
hoop plezier, we dronken er nog één, en 
daarna nog een heel aantal, wisselden 
adressen uit en spraken af dat hij mij als 
vrijwilliger voor Ruimte zou introduceren. 

Foto: josien Keijsers 

Dat gebeurde. De volgende keer dat ik 
Arjo ontmoette was bij hem thuis, waar 
bijna alle bestuurs- en redactievergade
ringen plaatvonden, steevast onder het 
genot van spijs en drank. Zodra hij de 
wijn opentrok - altijd iets goeds - begon 
het zogenaamde informele gedeelte van 
de vergadering, waar zeer veel erg 
belangrijke zaken besproken werden die 
op één of andere manier nooit in de 
notulen belandden. 
Ik bewaar alleen leuke herinneringen 
aan Arjo. Hij was vrolijk en gul, en hij 
bracht in Ruimtelijk vooral het vlotte en 
het lichtvoetige element in. Foto's, inter
views, bloemrijke en humoristische 
formuleringen, de rubriek Op de rol 
waarin hij de diverse procedures waar
mee het bestuur zich bezighoudt op een 
toegankelijke manier besprak, en mijn 
persoonlijke favoriet: een serie van drie 
artikelen over fraaie etalages en winkel
puien uit verschillende perioden. 
We missen hem. 
GvdG 

UIT DE SCHULP 
& IN DE PEN 
In het vorige nummer van Ruimtelijk 
schreef Leonard Fortuin: "Helaas, bij de 
fiscus lijken metselaars zich te hebben 
uitgeleefd zonder artistieke begele iding 
(leuker konden ze het niet maken)". 

Beste mensen, 
in het bijzonder Leonard Fortuin, 
De postzegel waarop koningin Beatrix staat 
afgebeeld kennen wij allemaal, maar van wie 
is het ontwerp? De gevel van het belasting
kantoor in Roermond hebben wij allemaal 
al eens gezien, maar van wie is het ontwerp? 
Nou, dat is van dezelfde Nederlandse beel
dend kunstenaar die ook de postzegel ont
wierp, Peter Struycken ( 1938, Den Haag)! 
In zijn werk 
staan wetmatig
heden van kleur 
en plaats centraal. 
In diverse media 
(o.a. video, films, 
schilderijen) zoekt 
hij naar vlakver
delingen. Sinds het 
gebruik van de 
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computer kan hij deze steeds complexer la
ten zijn. Zijn kleurfiguraties zijn vele malen 
toegepast in de architectuur en stedenbouw, 
bij muren en plafonds. 
Yvonne Savelkoul, Roermond 

Het tijdschrift Ruimtelijk heb ik met belang
stelling gelezen (vorige week ook wat euro's 
overgemaakt). Toen ik in 1971 uit Limburg 
wegging, had ik het gevoel met Roermond 
de saaiste stad van Nederland achter te la
ten. Pierre Cuypers was wel een begrip, maar 
kijken naar architectuur heb ik pas in Berlijn 
geleerd. En inmiddels ben ik - wat ouder en 
rustiger geworden - wijs genoeg om ook de 
schoonheid van 
het monument ,........_..... 
om de hoek, ja 
ook van de vak
werkschuur bij 
Asenray te waar
deren. Zo'n vier 
jaar geleden had 
ik in mijn taal
cursus (ik geef 
Nederlands aan de FU) een Engelse student 
kunstgeschiedenis (bouwkunde) die me ver
telde dat hij Roermond één van de mooiste 
steden van Nederland vond ... grote vraag
tekens in mijn ogen; daar keek ik van op! 
Sindsdien stuurt hij me ansichtkaarten van 
Munsterplein, Steenen Trappen enz. 
Het kan gek lopen! 
Hanneke Ridderbeeks, Berlijn 
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UIT DE WIJDE OMTREK 

vakmanschap 
en meesterschap 

TEKST: WILLEM CARTIGNY 

Mijn zomervakantie bracht ik door in 
het zuiden van Twente, in het grensge
bied met enerzijds Gelderland (Achter
hoek) en anderzijds Duitsland. 
Hoewel gelegen onder de rook van 
Enschede (soms letterlijk) is het een 
doorgaans zeer rustig gebied met ver
spreid liggende boerderijen en dorpjes 
in een prachtig coulissenlandschap: 
maïsvelden en weiden, afgewisseld 
door houtwallen, bosjes, meertjes, 
waterlopen en verstilde weggetjes die 
met respect voor de historie veelal 
vernoemd zijn naar voormalige land
goederen of historische boerderijen. 
En als je het niet verwacht kun je plots 
verrast worden door een schelle fluit 
die de stilte in het landschap verstoort 
en de stoomtrein aankondigt van Boe
kelo naar Haaksbergen: een toeris
tische attractie die in de zomer enkele 
dagen per week een dienstregeling ver
zorgt en voornamelijk wordt gerund 
door vrijwilligers. 
Met enige cultuurhistorische beroeps
deformatie let ik altijd op stedenschoon 
en monumentale bebouwing, c.q. zoek 
die op. Dan kom je uiteraard niet te
recht in steden als Enschede en Hen
gelo (tenzij je bijzonder geïnteresseerd 
bent in industriële bebouwing en ge
schiedenis) , maar in stadjes met een 
lange geschiedenis als bijvoorbeeld 
Delden en Groenlo. 
Genoemde beroepsdeformatie wordt 
dan verder doorgezet: bij het bezich
tigen van met name kerken let ik 
speciaal op architect en glas-in-lood
ramen, in de hoop op Roermondse of 
Midden-Limburgse connecties, die vaak 
om de hoek liggen. 

Links: Glas-in-Joodramen in de H. B/asius
kerk in Delden, voorstellend de Tien 
Geboden, gemaakt door atelier Nico/as. 
Foto's: Karel Gerritsjans. 
Rechts: De St Ca/ixtuskerk van )os 
Cuypers en Jan Stuyt in Groenlo. 

GROENLO 

Groenlo is een charmant vestingstadje 
in de Achterhoek, met de stads
omgrachting en delen van de vesting
werken nog intact. Groenlo was de 
meest oostelijke vesting in het kwartier 
Zutphen van het hertogdom Gelre. 
Omstreeks 1550 kwam er een nieuwe 
omwalling met gracht en stenen bas
tions. De verdedigingswerken in de 
vorm van een vijfhoek vormden toen 
één van de sterkste vestingen in Oost
Gelre. 
In 1595 lag prins Maurits bij het stadje 
om het te verdedigen tegen de opruk
kende Spanjaarden. Vanu it Roermond 
trok een Spaans legioen op onder aan
voering van Christoffel de Mondragon, 
een 92-jarige (!) vechtjas uit de school 
van Alva. Maurits moest de aftocht 
blazen. Daarna wisselde de bezetting 
nog enkele malen , waarbij onder 
anderen graaf Ernst Casimir van Nas
sau, in Roermond geen onbekende, 
betrokken was. 
Tijdens het Twaalfjarig Bestand begin 
17e eeuw werd de vesting door de 
Spanjaarden omgebouwd tot een 
zeshoekige aarden omwalling met op 
de hoeken bastions. Toen prins 



Frederik Hendrik in 1629 het stadje 
definit ief voor de Staatsen veroverde 
werden er in de gracht zes ravelijnen 
aangelegd, waarvan er één nog als in
tact eiland in de gracht ligt, terwijl 
elders nog onderdelen zichtbaar zijn. 

Doordat het stadje nooit uitgegroeid is, 
is het oude karakter met straten
patroon, gracht en groene omwalling 
nog in belangrijke mate zichtbaar 
gebleven. 
Groenlo viert dit jaar zijn 725 jaar 
geleden, in 1277 van graaf Reinoud van 
Gelre verkregen stadsrechten. En dat 
doet het met gepaste trots als oude 
Gelderse stad. 

In Groenlo staat de neogotische St. 
Calixtuskerk, in 1908 door Jos Cuypers 
(samen met Jan Stuyt} gebouwd en 
inmiddels een rijksmonument. Otto 
Mengelberg tekende voor het hoofd
altaar met zijpanelen en bijbehorende 
monumentale koorvensters. In de 
volksmond heet de kerk de 'kathedraal 
van de Achterhoek'. Het oude orgel is 
in 1942 door de firma Yerschueren uit 
Heythuysen gemoderniseerd. 

DELDEN 

Delden is voor zover mij bekend geen 
Gelders bezit geweest maar wel een 
oude plaats, met onder andere het 
bekende kasteel en landgoed Twickel. 
Ook hier staat een neogotische kerk, in 
dit geval de H. Blasius van architect 
Henricus Johannes Wennekers uit 
1870-1871, eveneens een rijks
monument. Beeldhouwer Wilhelm 
Mengelberg zorgde voor het hoofd
altaar en diverse beelden in de kerk. 
Otto Mengelberg ontwierp in 1912 het 
venster boven de orgeltribune. De 
meeste andere gebrandschilderde 
ramen stammen uit atelier Nicelas in 
Roermond en dateren van 1906. Ze 
werden oorspronkelijk geplaatst in de 
Martinikerk te Groningen en zijn in 
1992 overgebracht naar Delden. Op die 
manier zijn ze niet alleen behouden, 
maar ook zeer functioneel herplaatst. 

Op een pleintje even bezijden het 
centrum staat een fabrieksgebouw in 
neostijl uit eind 19e/begin 20e eeuw, 
dat intact is gelaten en waarin een 
supermarkt is gevestigd. Pal daarvoor, 
ongeveer midden op het pleintje torent 
een prachtige schoorsteen op een 
bijzondere vierkante voet omhoog. 
Deze behoorde ooit tot het complex, 

maar vestigt nu solitair daarvan de 
aandacht op zich. Een heel fraai stede
lijk beeld. Is hier niet ook een relatie 
met Roermond? 

Het is, als je op vakantie bent in 
Nederland, misschien niet zo'n kunst 
om tegen werk van de families Cuypers 
en Nicelas 'aan te lopen', maar toch is 
het bijzonder om in zo'n klein gebied in 
het zuiden van Twente zoveel verwij
zingen naar Roermond en Midden
Limburg tegen te komen. ® 

HET ATELIER MENGELBERG 

Kerkelijk beeldhouwer W ilhelm 
(Friedrich) Mengelberg ( 1837-1919) 
stamde uit een protestantse kunste
naarsfamilie in het Rijnland, werd op 
zijn 18e katholiek en begon in Keu
len een atelier in kerkelijke kunst. 
Hij werd een belangrijke vertegen
woordiger van de internationale 
neogotiek. Rond 1870 vestigde hij 
zich in Utrecht; het atelier in Keu
len werd voortgezet door zijn jon
gere broers. Het Utrechtse atelier 
groeide in twee decennia uit tot een 
bedrijf met meer dan 30 medewer
kers; Mengelberg werd de belang
rijkste collega van Pierre Cuypers. 
Het atelier maakte vooral altaren, 
maar daarnaast ook preekstoelen, 
biechtstoelen, beelden etc. 
Wilhelms zoons zetten het atelier 
voort tot het in 1920 failliet ging, 
waarna zij voor eigen rekening 
gingen werken. 
Mengelberg had in totaal acht doch
ters en acht zonen, onder wie: 
* Otto ( 1868-1934), kerkelijk glas

schilder; 
* Uoseph) Willem ( 1871-1951 ), 

dirigent; 
* Joseph ( 1874-1940), kerkelijk 

beeldhouwer en schilder, vader 
van de dirigent en componist 
Karel Mengelberg ( 1902-1984), 
grootvader van de pianist en 
componist Michael (Misja) Mengel
berg ( 1935); 

* Hans ( 1885-1945), kerkelijk beeld-
houwer en schilder. 

De componist (Kurt} Rudolf 
Mengelberg ( 1892-1959) was een 
neef van vader Wilhelm en dus een 
achterneef van zoon Willem. 

GvdG 

SPIEGEL VAN 

ROERMOND 2003 
VERSCHENEN 

Op I I december- ruim voor de Kerst
inkopen - officieel aangeboden: de I Ie 
editie van de Spiegel van Roermond, het 
jaarboek van de Stichting Rura. 
De nieuwe, zeer gevarieerde Spiegel 
besteedt onder meer aandacht aan het 
veertigjarig jubileum van Ru ra (in het 
openingsartikel van redactielid Sanne 
Loven-van Esser). 
Het jaarboek sluit met de vaste jaarversla
gen (van de gemeentelijke werkgroep 
archeologie, van de werkgroep archeologie 
van Rura en ditmaal ook van de Stichting 
Rura zelf) . 
Daartussenin negen bijdragen: 
* van oud-journalist Wim Schulpen twee 

artikelen: één over de verzetsactiviteiten 
van drukkerij Polloert in de oorlog en één 

· over poppenspeelster Els Graus; 
* van Vera Hamers, medewerkster bij het 

Monumentenhuis, een verhaal over de 
bebouwingsgeschiedenis van het Roba
bankgebied aan de Willem-11-singe/; 

* van oud-burgemeester jan Daniëls de 
uitwerking van een lezing die hij voor de 
Groote Sociëteit heeft gehouden over de 
'Roermondse Archiefkwestie', de ruzie 
tussen de stad en het rijk over het 
beheer van het archief van het voorma
lige gewest Opper-Ge/re; 

* van Ruimte-bestuurslid Willem Cartigny 
een bijdrage over zijn grootvader, de 
heemkundige jan Huijsmans; 

* van joop Smeets, gemeentelijk ambte
naar monumentenzorg, deel 11 van het 
verslag van de opgraving van het 
Romeinse grafveld aan de Maasnielder
weg (bij Sijben); 

* van journaliste Angela janssens een 
artikel over de eeuwenlange band tussen 
de stad Roermond en haar schuts
patroon St. Christoffel; 

* van Gijs van Bree, sinds kort oud
gemeentearchivaris maar nog wel werk
zaam bij het gemeentearchief, een ver
handeling over het middeleeuwse 
studiebeurzenfonds gesticht door 
Johannes de Loviano; 

* en tot slot van redactievoorzitter Hein 
van der Bruggen een verhaal over de 
strijd voor het behoud van de arrondisse
mentsrechtbank voor Roermond in de 
/9e eeuw - een kwestie die doet denken 
aan de huidige lobby om regionale 
bestuursinstellingen naar de stad te 
lokken c.q. hier te houden. 

GvdG 
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TEKST EN FOTO'S: DENNIS JANSSEN 

Roermond heeft één museum met de potentie van twee: een collectie 
om een historisch stadsmuseum of oudheidkamer mee in te richten èn 
een collectie om een Cuypersmuseum te realiseren dat tevens plaats 
biedt aan de andere taken van een kunstenmuseum. Zolang alles bij 
elkaar gehouden wordt en gemengd gepresenteerd wordt is het museum 
van Roermond een bizarre bazaar zonder samenhang, waarbij je van 
alles ziet, maar eigenlijk ook weer niets. 
Dit artikel vormt een pleidooi om de fysieke scheiding van een (provin
ciaal-)stedelijk Cuypersmuseum en een Historisch Stadsmuseum einde
lijk eens te voltrekken, maar enkel wat de gebouwen betreft, niet wat 
betreft de locatie (naast elkaar). 

In 1996 strandde de poging van de 
gemeente om het Stedelijk Museum aan 
de Andersenweg 8 voor een slordige 
8 miljoen gulden te verbouwen en te 
veranderen. De provincie had als 
tweede geldschieter over de brug 
moeten komen maar deed dat niet, met 
als belangrijkste bezwaren dat de ligging 
niet gunstig was en er onvoldoende 
parkeermogelijkheden zouden zijn . 
Toch zou het goed zijn om dat dossier 
weer te openen, want hier moet een 
doorbraak komen. Dat is niet alleen in 
het belang van Roermond als cultuur
toeristische trekpleiste r. Ook is een 
provinciaal belang in het ged ing, aange
zien het hier gaat om een museum van 
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meer dan stedelijk en provinciaal 
belang, namelijk collectie, woonhuis en 
atelier van architect dr. Pierre Cuypers 
(1827-1921) . 
In feite heeft het provinciaal bestuur bij 
de museumronde van de jaren negentig 
verzuimd om Roermond het vierde 
museum in Limburg toe te bedelen 
(naast het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht, het Limburgs Museum in 
Venlo en het lndustrion in Parkstad) . 
Het zou het goedkoopste van de vier 
musea geweest zijn, want het betrof de 
renovatie en verbetering van woonhuis 
en atelier van Cuypers & Co. en de 
collectie Pier re Cuypers. Een museum 
dat de topprestaties toont van het 

emanciperend katholiek volksdeel in dit 
land in de periode 1850-1940. Juist ja, 
precies de periode die onlangs 
rijksmonumentabel is geworden. 

LOCATIE 

Omdat de collectie en het woonhuis 
annex werkplaats van Cuypers de 
toppers zijn van het museum zou het 
van grote dwaasheid getuigen deze plek 
te verlaten. In de muziekzaal bijvoor
beeld is duidelijk te ervaren dat je die 
twee niet moet scheiden. 
Maar er zijn meer redenen om deze 
plek te koesteren, zoals bl ijkt uit het 
artikel van Frans van Schoonderwalt in 
de Volkskrantbijlage Traject van 26 
oktober jl. Hij begint zijn bezoek aan 
Roermond in het Stedelijk Museum, en 
bezoekt daarna niet alleen de oude 
binnenstad en de Voorstad, maar ook 
de Kapel in 't Zand (en d'n Aaje Kirk
haof) . Het bij het artikel afgedrukte 
plattegrondje werkt e rg verhelderend. 
Ineens zie je dat het museum niet aan 
de rand van de oude stad, uit de route, 
ligt, maar juist centraal: tussen deze 
stadskuip, de Kapel in 't Zand (die 
andere topper) en de Roerdelta met 
ECI-centrale en in de toekomst nog 



tijd voor de plumeau? 

Uit de Volkskrant van 26 oktober 2002: 
het Stedelijk Museum als toeristisch 
brandpunt van Roermond, centraal gele
gen tussen binnenstad, Ka pel in 't Zand/ 
het Oude Kerkhof en de Roerde/ta. 

meer cultuurhistorische kwaliteiten 
(platte zaal?) 
Een wandelbrug over de Roer bij de 
Kapel in 't Zand kan er in de toekomst 
voor zorgen dat je niet de Kapelierlaan 
heen èn terug hoeft te lopen, maar dat 
je door de groene Roerdelta weer 

h 

terug de stad in kunt via de Voorstad, of 
de Maastrichterweg. Dat zou trouwens 
het nu afzijdig liggende stadspark 
Hattem meer bij de stad betrekken. 
Om in de toekomst de toevallige 
bezoeker of de dagtoerist over te halen 
Roermond nogmaals te bezoeken en 
eventueel één of meer overnachtingen 
te boeken zal op déze schaal naar de 
cultuur- en natuurhistorische kwalitei
ten van de stad gekeken moeten wor
den en aan planontwikkeling gewerkt 
dienen te worden. Een hoofdrol voor 
de Roer dus , als verbindende factor 
tussen drie gebieden met grote cultuur
toeristische potenties. 

TWEE MUSEA 

Hoe moet het museale aanbod van het 
Cuypersmuseum eruitzien? Allereerst 
dient het (met of zonder provinciale 
status) een museum te blijven voor de 
schone en toegepaste kunsten. Er zou 
enerzijds een vaste collectie moeten 
zijn en anderzijds een dynamisch ten
taanstellingsbeleid voor hedendaagse 
kunst (in de dubbele Luytenzaal, de 
tuinzaal en wellicht de houtloods) . 
Daarnaast moeten museale activiteiten 
als kunstuitleen en het ontwikkelen van 
educatieve programma's behouden 
blijven. 

Het opbouwen van de kunstcollectie 
moet mijns inziens beperkt blijven tot 
het verwerven van werk van Roer
mondse of aan Roermond en regio 
gelieerde kunstenaars. Het werk van 
bijvoorbeeld Jan Martens, Pi Backus of 
Marianne van der Heijden hoort er 
thuis, maar het aankopen van werk van 
Lucebert, Bisscheroux, of Henneman 
moet aan anderen overgelaten worden. 
De vaste collectie biedt behalve voor 
Cuypers ook ruimte voor: 
• schilder Henri Luyten, 
• glazenier Joep Nicolas, 
• en andere Roermondse artiesten en 

artisans die in de periode 1850-1940 
goed presteerden in de schone en 
toegepaste kunsten. 

Roermond was in die tijd mèt Utrecht 
het epicentrum in Nederland op dat 
gebied. Wat het boeiend maakt zijn de 
mensen die bij Cuypers' atelier begon
nen en daarna hun eigen weg gingen, 
ook in artistiek opzicht (Henri Leeuw, 
Mathieu Lauweriks, Jas Thissen enz. ) 

De archeologische en historische col
lectie moet fysiek gescheiden worden 
van de hierboven beschreven collectie 
en kunnen worden ondergebracht in 
een belendend pand: Andersenweg I 0, 
( 12 en 14). Dit zou als een soort oud
heidkamer van de stad moeten funge
ren: laten we dit het Historisch Stads-
museum noemen. 
Op deze manier wordt een einde 
gemaakt aan het huidige (te) brede 

Stedelijk Museum aan de Andersonweg. 
Op de zolder van het museum is het 
druk genoeg! V.l.n .r.: 
- bruingeverfd gipsontwerp van A. Falise 

voor het beeld van Pierre Cuypers op het 
Munsterplein; 

- gepolychromeerd gietijzeren beeld van 
St. Rochus zonder pelgrimsstaf dat zich 
waarschijnlijk tot 1922 bevond op de 
stenen pomp hoek Markt!Marktstraat; 

- /9e-eeuws mozaïek naar een portret van 
de renaissanceschilder Rafael; 

-gevelsteen met de inscriptie 'H.S. 
J.V.D.W. 1878' (?) 

De inventarisatie van bezittingen van het 
museum is voorlopig nog niet afgerond! 
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aanbod, waarbij je van alles wàt ziet en 
uiteindelijk niets echt goed uit de verf 
komt. Een stedelijk-provinciaal Cuy
persmuseum voor de schone en toe
gepaste kunsten - en een Historisch 
Stadsmuseum voor historie en archeo
logie van de stad. 
Laten we ze bij elkaar houden vanwege 
de kostenbesparing op de exploitatie 
die dat kan opleveren. Het verwerven 
van de belendende percelen lost in één 
klap ook het parkeerprobleem op en 
Roermond krijgt op een toplocatie een 
museumeiland dat er wezen mag. 

BEZOEKERSCENTRUM 

In deze discussie is soms sprake van 
een Bezoekerscentrum dat centraal in de 
oude stad zou moeten liggen en dat als 
begin- en/of eindpunt moet dienen van 
wandelingen. Maar dit Bezoekerscen
trum mag beslist niet opgevat worden 
als een 'goedkoop' alternatief voor een 
historisch stadsmuseum. Wèl als een 
welkome aanvulling op het toekomstige 

In Ruimtelijk nr. 4 van december 2000 
publiceerden we de foto links (nu met 
detail), die in 1999 genomen werd op de 
zolder van het oude bisschoppelijk paleis 
(later rechtbank) aan de Pollartstraat 
(Foto Bureau Kamphuis) 
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museale aanbod van Roermond: een 
beknopte presentatie in vogelvlucht van 
de geschieden is van de stad ter instruc
tie van een stadswandeling, en tevens 
een 'etalage' van beide musea. 
Je zou het VVV in de toekomst wellicht 
ruimer moeten huisvesten en uitrusten 
met een ontvangstruimte en dan zou je 
kunnen denken aan toplocaties als pand 
Guillon (Swalmerstraat 3), of de Vlees
hal en belendende percelen (zoals het 
pand Zeeman) aan de Markt. Daar is 
dan ook plaats voor het Bezoekerscen
trum. Of als je denkt aan het WV aan 
de Kraanpoort, dan zou dit een goede 
locatie kunnen worden wanneer de 
kelders van Kraanpoort 3 erbij getrok
ken worden (ingang aan de straatzijde). 

TOT SLOT 

Het blijft onbegrijpelijk dat de provincie 
in de jaren negentig de inspanning wilde 
opbrengen om het Venlose Goltzius
museum, een stadsmuseum, om te 
toveren tot Limburgs Museum; als men 

We schreven dat het 
de stucpanelen van de 
schoorsteenmantel 
van bisschop Philippus 
Damianus van Hoens
broeck ( 1724-1793) 
waren, die kort daar
voor helaas 'opge
ruimd' waren. 
We voegden daar een 
oudere foto bij van de 
panelen in ongeschon
den staat: een mid

denpaneel met bisschopswapen en twee 
zijpanelen met muziekinstrumenten. 

Wat blijkt er op de zolder van het mu
seum te staan? Het middenpaneel met 
bisschopswapen (zie foto rechts) en twee 

voor Roermond gekozen had, had men 
een gebouw met een collectie in de 
schoot geworpen gekregen dat van
wege zijn (inter)nationale betekenis de 
provinciale status zonder meer ver
diende. Of je het leuk vindt of niet: 
Cuypers is één van de grootste bouw
heren der lage landen tot dusver. Dat 
de appreciatie van zijn omvangrijke 

. oeuvre nog niet algemeen is, is geen 
reden om het belang van Cuypers en 
wat hij heeft teweeggebracht niet aan 
het publiek te tonen. 
En laten we er eens van uitgaan dat een 
journalist als Twan Mientjes op zijn 
tocht langs de Maas in Dagblad De 
Limburger gelijk heeft. Hij stelde toen 
dat de provincie Limburg eigenlijk maar 
drie echte historische steden heeft: 
Maastricht, Venlo en Roermond. 
Waarom ze dan niet alledrie uitgerust 
met een provinciemuseum om dit te 
accentueren? Mooier en beter kun je 
het toch niet verdelen over deze 
provincie? ® 

zijpanelen met muziekinstrumenten, in 
gave staat! Ze zijn gelukkig dus niet 
'opgeruimd' en terugplaatsing is nog 
altijd mogelijk. 

Maar wat staat er dan op de foto uit 
1999? Met enige moeite is te zien dat 
deze panelen onderaan net zulke 
rozetjes, en bovenaan in het midden net 
zo'n gestrikt lint hebben als de zij
panelen in het museum. De voorstelling 
is echter anders: op één van de panelen 
is geen muziekinstrument maar een 
bezem te onderscheiden. Zijn dit de 
zijpanelen van een andere schouw in 
het bisschoppelijk paleis? Hoe dan ook, 
déze overblijfselen lijken in 1999 of 
2000 te zijn verdwenen. 



TEKST: SANDRA SMEETSEN GERARD VAN DE GARDE 

Hoe maak je van het Veld - schoolvoorbeeld van een achterstandswijk -
een bruisende multiculturele volkswijk? Waar Roermondenaren net zo 
graag komen als Amsterdammers op de Albert Cuyp? Waar de bewoners 
net zo trots op zijn als de Rotterdammers op hun Zomercarnaval? 
Is dat überhaupt iets waar je een plan voor kunt maken, of wat zich laat 
sturen? Ulrich Kloth denkt van wel. Hij heeft er zelfs een concreet plan 
voor, waarin 'ontmoeting' het toverwoord is. 

PLAN VOOR OVERDEKTE MARKT IN HET VELD 

Het Roermondse Veld is een typische 
achterstandswijk zoals er in veel (grotere) 
steden bestaan. Een hoge werkloosheid, 
veel en slecht geïntegreerde allochtonen, 
wegkwijnende voorzieningen en winkels, 
verpauperde woningen, weinig sociale sa
menhang en controle, vandalisme, crimi
naliteit en onveiligheid, en bij de bewo
ners weinig vertrouwen in hun eigen toe
komst en in de toekomst van de wijk. Een 
lijst problemen waar je u tegen zegt. De 
gemeente en de woningstichtingen zetten 
zich in voor stedelijke en sociale vernieu
wing, maar die vernieuwing vordert traag 
en het geduld van de bewoners raakt op. 
De groep Samenwerkende Architecten 
(Uirich Kloth , Jan Naus en designer Peter 
de Heer) heeft een plan gelanceerd voor 
een multifunctioneel complex met een 
overdekte markt. De doelstelling van het 
plan is ambitieus: 'een openbare ruimte 
scheppen waar het saamhorigheidsgevoel 
kan groeien en waar mogelijkheden ont
staan voor nieuwe impulsen'. Een over
dekte markt als motor voor sociale ver
nieuwing dus. Is dat reëel? Is het niet het 
zoveelste kansloze idee in het rijtje met 
kreten als 'wijkopbouworgaan', 'multifunc
tioneel wijkcentrum', 'een nieuw kloppend 
hart voor het Veld '? 

OPENBARE RUIMTE 

Uitgangspunt in het stedenbouwkundig 
plan van Ulrich Kloth en zijn medestrijders 
is het begrip openbare ruimte. Individuele 
huizen hebben weinig invloed op het leef
klimaat, maar een goed functionerende 
openbare ru imte kan ervoor zorgen, dat 
een straat of wijk leefbaarder wordt. Van
uit deze gedachte kwamen zij tot het plan 
voor een overdekte markt met daarom-

Ulrich Kloth: "Wat wij aanreiken is 
'ademruimte' voor de wijk, een plek van 
ontmoeting die vrijheid geeft voor eigen 
initiatief. Daarover willen we graag de 
discussie aangaan, ten voordele van 
Roermond en het Veld." 
Foto: Gerard van de Garde. 

heen voorzieningen en woningen. Een plek 
waar mensen met elkaar worden gecon
fronteerd : jong en oud, autochtoon en al
lochtoon. Die confrontaties kunnen ont
moetingen worden, en aan de andere kant 
kan er een zekere sociale controle ont
staan door de aanwezigheid van wonin
gen. 
Kloth wil een werkelijk openbare ruimte 
en volgens hem kan dat als er aan twee 
voorwaarden wordt voldaan. 
Ten eerste moeten de gebruikers hun 
ruimte zelf kunnen inrichten. Voor het 
plan betekent dit dat de ruimte snel aan
gepast moet kunnen worden aan wisse
lende behoeften, zodat ze intensief kan 
worden gebruikt. Het plan wil alleen een 
aanzet tot sfeer zijn; de mensen zorgen 
voor de invulling. 
Ten tweede moet de ruimte vrij toegan
kelijk zijn; er mogen geen drempels zijn. 
Dus geen wijkcentrum waar je letterlijk 
over een drempel stapt om in een geslo
ten ruimte te belanden, en waar je figuur
lijk een drempel over moet om mee te 
doen in de Nederlandse overlegcultuur. 
Maar wel ruimte om te flaneren - zoals 
op de boulevards die we kennen uit Zuid
Europa, waar hele families op zaterdag
avond heen en weer wandelen. 
De overheid kan een openbare ruimte 
verbeteren door minder regels en meer 
vrijheid. Bijvoorbeeld door feesten niet al 
op voorhand uit te slu iten omdat dit over
last zou kunnen geven. Kloth: "Het werkt, 
denk ik, het beste als je de bewoners zelf 
laat bepalen wat er in de openbare ruimte 
gebeurt. Dan hebben ze alle problemen 
met overlast in eigen hand. Ze kunnen de 
gemeente geen verwijten maken en moe
ten zelf de problemen oplossen." > 
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OVERDEKTE MARKT 

Op vakantie vinden we het geweldig als 
we in Spanje, Italië of Turkije terecht
komen op een markt. Naar mensen kij
ken, naar koopjes zoeken, afdingen, praat
je maken met bekenden of onbekenden. 
In Nederland zijn markten in principe 
net zo leuk, alleen lijkt het een goed idee 
om ze te overdekken; niet tegen de hitte, 
zoals bij de bazaars en souks van het 
Midden-Oosten, maar tegen de regen. 
Voor de wijkeconomie van het Veld zou 
een markt veel aantrekkelijks hebben. 
De bewoners kunnen hun boodschappen 
in de eigen wijk doen en mensen van 
'buiten' komen af op de gezelligheid en 
de koopjes die de markt biedt. 
Kloth: "We willen geen concurrentie met 
de gewone winkels, maar een aanvulling 
erop: mogelijkheden voor een andere 
manier van geld verdienen in de wijk. Je 
kunt denken aan special istische dingen 
zoals allerlei soorten voedsel: Russische 
worst, Hongaarse salami of Mexicaanse 
tapas. Of een ecologische markt, wat dan 
ook." 

Voor de kramen denkt hij aan containers 
waarin de marktkooplieden ook hun wa
ren kunhen opslaan. Containerkramen zijn 
flexibel, kunnen makkelijk worden ont
ruimd en aan een ander worden verhuurd. 

MUL Tl FUNCTIONEEL 

Het beoogde complex heeft een multi
functionele opzet. Het plan omvat be
halve een markt ook woningen, kanto
ren, twee pleinen, een fietsenstalling, 
een parkeergarage, een badhuis (ha
mam) en ontmoetingsruimten voor 
ouderen en voor jongeren. 
De markt kan bijvoorbeeld wekel ijks 
open zijn; op de andere dagen is er een 
groot schaakbord of een jeu-de-boules
baan. Er is een centraal evenementen
plein en een trapsgewijs oplopend 
'bastionplein' voorzien voor manifesta
ties, bijvoorbeeld feesten van de bewo
ners of presentaties van diverse groe
peringen uit de samenleving. 
De appartementen zijn flexibel invul
baar: voor jongeren, doorstromers, 
grote gezinnen of ouderen. "Alleen de 
sanitaire cellen liggen vast, de rest kan 
binnen de muren van de woning wor
den aangepast." 

In veel probleemwijken worden groot
schalige winkelcentra geprojecteerd als 
'nieuw kloppend hart' voor een wijk. 
Zulke winkelcentra brengen vaak niet 
de sociale vernieuwing op gang die men 
ervan verwacht. De buurtwinkels wor
den verdrongen en buiten de winkel-

Links de Bredeweg, rechts wijkcentrum De Velderie, daartussenin de beoogde overdekte 
markt. De lange 'laagbouw' is geen gebouw maar een overdekking voor kramen, met een 
doorgang naar het centrale evenementenplein. De twee gebouwdelen die samen een 
scherpe hoek vormen zijn op de begane grond eveneens open en bruikbaar als markt
galerij. Het hoge gebouw links omsluit een trapsgewijs oplopend 'bastionplein', dat 
bruikbaar is voor kleinschalige manifestaties. Op de hoeken en uiteinden bevinden zich 
ontmoetingsruimten: een café, ruimten voor jongeren en voor ouderen en een badhuis 
(hamam). Op de verdiepingen zijn ruim 40 nexibel in te vullen woningen gepland. 
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tijden zijn de centra uitgestorven en so
ciaal onveilig - en worden ze afgesloten. 
De multifunctionele opzet van het com
plex rond de overdekte markt kan zulke 
missers voorkomen. 

LOCATIE 

Als plaats voor de overdekte markt denkt 
Kloth aan het terrein waar de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Altijddurende 
Bijstand heeft gestaan (hoek Hendriklaan/ 
Bredeweg). Dit terrein was vroeger al 
een ontmoetingscentrum voor de buurt
bewoners. Bovendien ligt het direct naast 
wijkcentrum De Velderie en is het ge
makkelijk te bereiken. 
Er zijn echter ook andere plekken moge
lijk, bijvoorbeeld één van de braakliggende 
terreinen aan de Nassaustraat. Ook een 
locatie in de Kemp, een andere volkswijk 
met vergelijkbare problemen en moge
lijkheden, is denkbaar. Het gaat Kloth en 
de zijnen er in dit stadium meer om, de 
discussie over hun idee op gang te bren
gen; de uitwerking is iets van later zorg. 

VORMGEVING 

Wat voor de locatie geldt, geldt nog meer 
voor de vormgeving: het gaat om in eer
ste instantie om het idee, niet om de pre
cieze uitwerking. De initiatiefnemers heb
ben weliswaar een ontwerp gemaakt, 
maar dat is vooral bedoeld bij wijze van 
voorbeeld, om het plan aanschouwelijk 
te maken. Andere uitwerkingen van de 
vormgeving zijn mogelijk. 
Toch is deze voorbeeld-vormgeving niet 
toevallig. De opzet is kleinschalig; het is 
immers voor een wijk. De pleinen zijn niet 
groot. Met 20 à 25 personen geven ze al 
de indruk dat het er gezellig is. 
De - hedendaagse - architectuur is met 
opzet rustig gehouden. Het is de ruimte 
die moet werken en niet de gebouwen. 
De hoeken, trappen en pleinen vormen 
een levendig decor. De kleuren, ontleend 
aan specerijen uit Marokko, zijn warm. 

Het Roermondse Veld heeft een bepaalde 
oorspronkelijke allure en is al een plaats 
waar verschillende culturen te vinden zijn. 
Kloth wil met zijn plan en vormgevings
concept voor de overdekte markt aanslui
ten op deze gegevens en ze versterken. 
Als zijn ideeën werkelijkheid worden kan 
het Veld van een achterstandswijk (in rond 
Hollands: een 'achterbuurt') in een kans
wijk veranderen, een wijk die de kans 
krijgt zich te ontwikkelen tot een echte 
ontmoetingsplaats van culturen, met een 
uitstraling op de rest van Roermond. ® 



HOE STAAT HET NU IN HET VELD? 

- vernieuwing gepland 

- slooprijp 

gesloopt, braak 

- renovatie gestart of gereed 

- nieuwbouw gestart of gereed 

Het plan van aanpak voor de vernieuwing 
van het Roermondse Veld is in 1999 vast
gelegd in de nota Balanceren, participe
ren, renoveren. De aanpak voorziet in 
een combinatie van sociale huurwoningen, 
vrije-sectorhuurwoningen, koopwoningen en 
bedrijfspanden. Maar er zijn problemen. 
Victor Hendriks, technisch beheerder van 
Wonen Zuid: "Het plan geldt nog steeds, 
maar er is wel sprake van een verschuiving. 
Het aanbod van koopwoningen en vrije 
huurwoningen is eigenlijk te vroeg geko
men. Pas als zichtbaar is dat het weer de 
goede kant uitgaat met het Veld willen 
mensen er een huis kopen. Maar zover is 
het nog niet." Hendriks ontkent niet dat 
daardoor een financieel probleem is 
ontstaan. Door de tegenvallende opbreng
sten uit verkoop en vrije-sectorhuur komt 
het benodigde geld voor de renovatie en 
nieuwbouw van de sociale-huurwoningen 
maar mondjesmaat binnen. Dat leidt tot 
vertraging. Zo zouden de flats ten oosten 
van de Bredeweg (grenzend aan het 
Gebroek) in 2003 gesloopt moeten worden. 
De flats kunnen nauwelijks meer voor fat
soenlijke woonruimte doorgaan, maar voor
lopig zijn ze hard nodig als wisselwoningen. 

Ook het plan voor nieuwbouw op het 
gebied van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw 
van de Altijddurende Bijstand komt niet van 
de grond. Een Eindhovense aannemer heeft 
een prijsvraag voor invulling van dit gebied 
gewonnen, maar kan niet genoeg kopers 
vinden om de financiering rond te krijgen. 
Het grootste probleem is 'bouwlocatie 
I A I', het gebied tussen het SVB-gebouw en 
de Nassaustraat, dat het nieuwe kloppende 
hart van het Veld zou moeten worden. 
Het is de bedoeling dat de winkeliers aan 
de Nassaustraat en de Hendriklaan zich 
willen vestigen in dit nieuwe winkelcentrum, 
maar velen nemen een afwachtende 
houding aan. Dat betekent dat èn het 
kloppende hart er voorlopig nog niet is, èn 
dat Wonen Zuid de oude winkelpanden 
aan de Nassaustraat en Hendrik/aan, nu 
nog in particulier bezit, niet kan aankopen 
om ze in geschikte woonruimte om te 
zetten. Toch vordert de uitvoering van het 
vernieuwingspion gestaag. 
Victor Hendriks: "Er zijn inmiddels een I 20 
tot 150 woningen gerenoveerd en we zijn 
de derde en vierde fase ingegaan. Nu zijn 
we bezig met het gebied tussen de Mgr. 
Evertsstraat en de Mauritsstraat." 

TEKST EN FOTO: JOEP JANSSENS 

GESCHIEDVERVALSING? 
Hoewel randwegen en tangenten vaak 
op het laatste moment afbuigen, zie je 
nog vaak dat oude verbindingswegen 
recht op de kerk van een dorp of stad 
toelopen. Zo loopt de Kapelierlaan 
richting Kapel in 't Zand, leidt de 
oude Hornerweg naar de kathedraal 
en is de Maasnielse Julianalaan (vroe
ger Molenstraat) gericht op de 
Laurentiuskerk. 
Plotseling ontdekte de bevolking van 
Maasniet dat de Eiermarkt en de 
Gebroeklaan, de zuidelijke uitvalsweg 
van het dorp, recht op de Heilig
Hartkerk aanloopt. Jarenlang was dit 
niet bekend, omdat het oude 
Roncalti-gebouw het zicht op de 
'kathedraal van hetVeld' ontnam.Toch 
is hier sprake van 'geschiedvervalsing'. 
Het rechtlijnig verband is puur toeval: 
de weg ligt er al veel langer dan de 
kerk. Maar mooi is het wel, en lang zal 
het niet duren want de schop voor 
een nieuwe Roncalti-vleugel is al de 
grond in gegaan! ® 

TEKST: ARJO BROUNS t FOTO: DENNIS JANSSEN 

MELKFABRIEK 
De voormalige Campina-melkfabriek 
aan de Prins Bernhardstraat is volledig 
ontmanteld. Het complex is nu in 
gebruik door de uit' Horn naar Roer
mond verhuisde horeca-groothandel 
Rooswinkel, die zeer verantwoorde 
herstelwerkzaamheden verrichtte. 
De typische jaren-zestig-entree 
behoeft nog een opknapbeurt, voor 
de rest ziet het er prima uit. ® 
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DUPONT -ARCHIEF 

- ONTDEKT OP ZOLDER 

STOFFIGE 
PAPIEREN 
STEDELIJ 
ZWIER 

TEKST: GERARD VAN DE GARDE 
MET DANK AAN WIL KERSTEN EN WILMA KERSTEN-DUPONT 

De Roermondse architect Frans Dupont is vooral bekend als de ontwer
per van winkels en woningen uit de tijd van de Art Nouveau (Jugendstil). 
Onlangs verhuisde zijn laatste nog levende dochter Maria naar een ver
zorgingstehuis en werd haar ouderlijk huis aan de Venlosepoort ont
ruimd. Op zolder bleek Duponts archief te liggen. Veel papieren waren 
aangevreten en niet meer te redden, maar het restant alleen al vormt 
een ware schat: zowat duizend schetsen en voorstudies, plattegronden, 
aquarellen, ontwerpen in potlood en inkt, bestekken, foto's, blauwdruk
ken, werktekeningen voor steenhouwers, glazeniers en timmerlieden. 

De tijd van Dupont, de Belle Époque -
ik stel me Roermond in die tijd voor 
zoals op oude ansichtkaarten en op de 
plaatjes uit het Remunjs Waordebook. 
Meisjes met witte jurkschorten, dames 
met enorme hoeden en allesbedekken
de, maar nauw rond het korset sluiten
de jurken, 's zomers met parasol en 
handschoenen, 's winters met pelerine 
en bontmof ('sjtoek'). Jongens met pet
ten en blote knieën , heren met gekrul
de snorren, handschoenen en wandel
stokken, 's zomers met strohoed, 
's winters met bolhoed. Stille straten 
met hier en daar een handkar, een 
paard en wagen en heel sporadisch een 
automobiel. Wandelaars tussen de 
bomen op de 'Boelvaar' (Willem-11-
singel) en de 'Nuuje Boelvaar' (Gods
weerdersingel), die nog grotendeels 
onbebouwd is. 
Rond 1900 gaat het de Roermondse 
burgerij voor de wind. De stad ligt qua 
industriële ontwikkeling voor op veel 
andere steden. Er zetelt opnieuw een 
bisschop en er is een hele reeks nieuwe 
kloosters en geestelijke instellingen. De 
toegepaste kunsten bloeien in de ate
liers van de families Cuypers, Stolzen
berg, Oor, Thissen, Windhausen, 
Lennaerts, Houtermans, Germanus en 
Nicolas. Notabele burgers en geestelij
ken treffen elkaar in sociëteiten en cul
turele verenigingen. Ze behoren tot de 
elite van het herrijzend katholicisme. 
Roermond is de tweede stad van Lim
burg (en waag het niet om te denken 
dat die rang aan Venlo toekomt) . 
Dat is het Roermond waarheen Frans 
Dupont in 1906 terugkeert om zich als 
zelfstandig architect te vestigen. Hij is 
dan 25, heeft gestudeerd in Antwerpen 
en Luik, ervaring opgedaan in verschil
lende grote steden in Holland en Bel
gië. Een man van de wereld, die als één 
van de eersten een telefoonaansluiting 
neemt, nog vóór de burgemeester en 
de artsen. Elegant zwaaiend met een 
zilveren wandelstok introduceert hij in 
de waardig-katholieke provinciestad 
van zijn jeugd de grootstedelijke zwier 
van de Art Nouveau. Twee jaar daar
voor heeft hij zijn visitekaartje afgege
ven met een prestigeproject: de in 
ronde lijnen en met bloemen- en plan
tenmotieven vormgegeven Villa Jose
phina (nu Huize Marie-Louise, Kapel-

Eerste schetsontwerp voor de verbouwing van de winkel van 
Frans janssens-Höppener uit 191 I (Neerstraat I 0, nu o.a. een 
dierenspeciaalzaak). 
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Het plan . voor het torentje links is nooit uitgevoerd en voor de 
ramen zijn nog diverse andere ontwerpen gemaakt (zie boven). 
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Ierlaan 179). Dupont maakt snel naam 
met prestigieuze opdrachten voor de 
middenstand. 
Maar met de oude dr. Cuypers, de zeer 
katholieke patriarch van de architec: 
tuur, botert het niet erg en in 1909 
komt Dupont in aanvaring met het 
georganiseerd katholicisme. In dat jaar 
eist de woningbouwvereniging dat 
huurders lid zijn van een katholieke 
vakbond en worden twee leden van de 
(liberale) Onafhankelijke Kiesvereeni
ging als aandeelhouder buitengesloten. 
Daarop richten de liberalen hun eigen 
woningvereniging op. Dupont wordt 
bestuurslid en ontwerpt arbeiders
woningen voor een nieuwe straat in het 
Veld, de Julianastraat. Later wordt hij 
gemeenteraadslid voor de Onafhanke-

lijken. Dat komt hem te staan op be
schimpingen en een boycot. Frans 
Dupont, die eerder nog het kapelletje 
in de Weerd heeft mogen ontwerpen, 
is vanaf nu besmet voor de kerk en 
voor katholieke organisaties. We 
schrijven 1915. 
De Belle Époque is dan al aan flarden 
geschoten tijdens de bloedigste oorlog 
ooit. Ook de Art Nouveau is niet meer 
die wonderlijke modestijl die twee 
creatieve decennia lang het dagelijks 
leven vorm heeft gegeven, de eerste 
echt nieuwe stijl sinds de middeleeu
wen en tegelijk de laatste stijl van het 
oude Europa. 
Na de Art Nouveau volgt de experi
mentele kunst van de avant-gardisten. 
Zij verwijzen de Westerse kunsttradi-

Links: winkel-woonhuis voor maatschoenmaker 
Gerard Curvers uit 1907 (Steenwëg 14, nu 

Van Haren). Van het winkelinterieur is helaas 
niets meer over. 

tie, het kunstenaarsvakmanschap en de 
begrippen stijl en vorm naar de vuilnis
belt van de geschiedenis, tot ontzetting 
van velen. 
Daar doet Dupont niet aan mee. Hij 
kan er trouwens in een stad als Roer
mond ook de kost niet mee verdienen 
(zelfs een kleine eeuw later zijn er nog 
niet veel Nederlanders die zeggen: "Wij 
houden meer van modern.") Dupont 
wordt een gewone architect, een 
bekwaam vakman wiens klant koning is. 
Zijn Belle Époque is voorbij . 
De onlangs opgedoken ontwerpen en 
bestekken zijn van grote informatieve 
waarde. Ze kunnen houvast bieden bij 
restauraties en bevatten enkele verras
singen, zoals u op de bijgaande illustra
ties kunt zien. 
De erfgenamen Dupont hebben nog 
niet beslist over de bestemming. Het is 
te hopen dat het materiaal voor Roer
mond behouden blijft. Misschien iets 
voor het Stedelijk Museum of de 
Stichting 1880? ® 

Literatuur: 
* HJ. Evers: Bouwvereniging St. Jozef contra 
Woningvereniging Roermond en Woning
bouwvereniging Roermond, in: Onder dak bij 
St. jozef ( 1984); 
* Piet Tummers: Architect Frans Dupont 
drukte stempel op Roermond, in: Spiegel 
van Roermond 199 5 . 

Winkeltje van schoenmaker H. van Loenen 
(Steenweg 23A, nu Vodafone), in 1908 
gebouwd als een soort minivilla met balkon, 
schuin tegenover concurrent Curvers. T at voor 
kort was niet (meer) bekend dat Dupont ook 
dit pand ontworpen heeft. 
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GEBOUWBESPREKING 

T orentjes-o~ 
Roermond 

TEKST: JOEP JANSSENS 

Afgelopen zomer organiseerden Ruimte, een aantal Roermondse archi
tecten en de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg samen 
de Dag van de Architectuur. Uit de spontane samenwerking tussen de 
organisatoren is af te leiden dat zowel architecten als 'Welstand' behoef
te hebben aan een groot draagvlak onder de bevolking. Bij één van de 
manifestaties, de wedstrijd Oordeel Zelf, bleek dat er onder het publiek een 
groot enthousiasme bestaat om mee te denken en te oordelen over 
architectuur. 
Met het oog daarop wil deze nieuwe serie u als lezer meer inzicht geven 
in de totstandkoming van markante gebouwen in de stad of de omgeving. 
Steeds zal een bepaald gebouw besproken worden vanuit verschillende 
invalshoeken. U wordt uitgenodigd te reageren, vooraf of achteraf, en u 
kunt ook voorstellen doen voor volgende besprekingen. 
In deze eerste aflevering het nieuwe gebouw op de hoek Spoorlaan-Zuid/ 
Kapellerlaan. De volgende keer - en u wordt bij deze dus uitgenodigd 
reeds te reageren! - het zwartgrijze appartementencomplex op de hoek 
Malenstraat/Roersingel van architect Arn. Meijs. 

Lange tijd stond het er een beetje ver
loren bij : het pand Select op de hoek 
van de Kapelierlaan en Spoorlaan-Zuid. 
Opvallend, veel bekeken en veel 
bezocht toen er een fietsenmaker (en 
nog enige tijd een antiquair) was 
gehuisvest. Maar daarna ontspoorde 
het pand definitief. Het diende slechts 
als aanplakbord en verkreeg alleen nog 
een meewarige blik van hen die wacht
ten tot het rode licht gedoofd was. 
En iedereen zal begrepen hebben dat 
het moeilijk zou worden op zo'n punt 
iets goeds te maken. Het perceel is 
immers een rare (overhaakse) hoek, 
zonder achterom, en met slechte 
parkeermogelijkheden. 

Architect Leo Petit (o.a. Rabobank) 
maakte een ontwerp met een aantal 
wooneenheden, maar liep vast op de 
onevenredig hoge bouwkosten (te 
weinig effectieve ru imte in relatie 

Architect Wil/ de Bruijn: "Wil je een 
stedelijke façade in plaats van een tuin
stad, dan dienen vooral de hoeken stevig 
te staan." 
Foto: joep janssens. 

tot trappen, gangen en bergingen). 
Met enig idealisme besloot Wonen 
Zuid opdracht te geven voor een 
gebouw met gecombineerde kantoor
en woonfunctie. Architect Will de 
Bruijn uit Heel tekende voor het 
ontwerp. Om het bij voorbaat twijfel
achtige financiële plaatje rond te krijgen 
werd zowel in de functie van het 
gebouw (twee commerciële eenheden 
en twee luxe wooneenheden) als in het 
ontwerp (standaardisering, o.a. prefab 
betonnen trappen) gezocht naar de 
meest economische modus. 
Uiteindelijk werd het gebouw medio 
2002 opgeleverd. 

Dan komt de overheid ook nog eens 
met zware eisen rond geluidsisolatie 
vanwege trein- en wegverkeer, en 
verplicht de geïnteresseerde op eigen 
terrein voor parkeergelegenheid te 
zorgen. Niet zo vreemd dus dat het 
lang geduurd heeft voordat iemand het 
project in overweging nam. 

Het aanvankelijke schetsontwerp, waarop nog diverse wijzigingen zijn doorgevoerd. 
Tekening: Bureau Wil/ de Bruijn. 
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Oud ... 
Foto: Bureau Wilt de Bruijn. 

TORENTJE 

Het eerste ontwerp gaf een nadrukke
lijker toren op de hoek, die de rest van 
het gebouw ontsteeg als een soort 
verkeerstoren of seinwachtershuisje 
(hoewel de NS die tegenwoordig niet 
meer nodig schijnt te hebben). 
De Bruijn: "Ik wilde een markant begin 
maken van het achter het spoor gele
gen gedeelte van de Kapellerlaan, met 
wellicht in de toekomst een verdere 
uitbreiding van de straatwand." 
Hij tekende een opvallend torenspitsje 
dat de beëindiging vormde van een 
cilinder. Volgens de architect zwakte 
'Welstand' het ontwerp echter af om
dat men niet gecharmeerd was van de 
scherpe aansluitingen van de cilinder en 
de beide vleugels. Hierdoor werd de 
toren minder markant, hoewel de 
contrasterende kleuren nog altijd laten 
zien dat de hoekverdraaiing de spil van 
het gebouw vormt. Het markante ·spits
je verdween om budgettaire redenen. 
De heer Thijssen, lid van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteitszorg, deelt de 
mening van De Bruijn niet dat een 
contrasterende toren of cilinder niet 
gewenst zou zijn; sterker nog, 'Wel
stand' drong aan op een groter onder
scheid. Geconfronteerd met een foto 
van het resultaat ziet Thijssen zijn 
mening bevestigd: "Zie je wel, het dak 
van de cilinder steekt nauwelijks af van 
de bovenste bouwlaag!" Overigens, legt 
hij uit, wordt een ontwerp voorname
lijk getoetst op uiterlijk en een verant
woorde inpassing in de omgeving, ook 
al kan de logica in het gebouw zelf een 
rol spelen bij de acceptatie van een plan 
en de achterliggende gedachte. Wat dat 
betreft is het aardig om te zien dat 
deze spil van het gebouw inderdaad 
consequent is doorgezet, en van onder 
tot boven het gebouw als cilinder en 
draaipunt verdeelt. 

... en nieuw. 
Foto: Stichting Wonen Zuid. 

KLEUR 

De garagepoort aan de Spoorlaan heeft 
een beetje plastic uitstraling en had in
getogener mogen zijn. De Bruijn: 
"Vergeet niet dat dit ook een signaal
functie heeft. De scherpe kleur draagt 
ertoe bij dat de inrit vrij blijft." Of zoals 
overbuurman Chris Janssen opmerkt: 
"Die kleure, dao blief-se waal wakker 
biej ." Zowaar niet slecht op een drukke 
kruising! 
Overigens beaamt De Bruijn dat de 
kleurstelling van het gebouw, vooral die 
van de dakranden, iets pittiger en 
contrastrijker had gekund. 

DAKLIJN 

Opvallend aan de bouwmassa's is het 
ontbreken van hellende daken, terwijl _ 
die toch zo karakteristiek zijn voor de 
Kapellerlaan. (Inderdaad, er ligt een 
rijtje huizen met platte daken , maar dat 
is volgens mij uit nood geboren.) Ook 
al raken wij tegenwoordig niet meer zo 
gecharmeerd van pietepeuterige dakjes 
met kapelletjes en loggia's, en ook al 
zijn de set backs (terugliggende toplaag) 
hier weliswaar géén golfplaten lift
kokers, mijn gevoel zegt toch dat een 
pannendak beter zou sporen. 
Janine van Hapert, voorzitter van de 
welstandscommissie, stelt echter dat 
het slechts de taak van de commissie is 
het ontwerp zelf te beoordelen, en dat 
het aan de ambtenaren is het plan te 
toetsen aan de eisen die het bestem
mingsplan stelt. Zou het niet beter zijn 
een soort masterplan met ontwerp
kaders vast te stellen voor nieuw te 
ontwikkelen of in te vullen stadsdelen, 
om taferelen zoals in De Wijher (Maas
niel) te voorkomen? 
Architect De Bruijn week bewust af 
van de bestaande dakvormen. Hij stelt 
dat een ontwerp van zfjn tijd moet zijn 
en gerust mag afwijken van de omge-

ving. Bovendien vormt de terugliggende 
bovenste bouwlaag reeds een soort af
lopende daklijn . "Uiteraard hadden wij 
ook kunnen kiezen voor een brave 
architectuur met dezelfde bouwmassa's 
als het bestaande gebouw, maar het 
was dan maar zeer de vraag geweest of 
het er dan nu gestaan had (vanwege de 
financiële haalbaarheid - JJ). Wil je een 
stedelijke façade in plaats van een 
tuinstad, dan dienen vooral de hoeken 
stevig te staan. De bedoeling is om dit 
zo te ontwikkelen aan de Geuljanslaan." 

GEULJANSLAAN 

Op de hoek Burgemeester Geuljans
laan/Bisschop Schrijnenstraat (op de 
plaats van de vroegere kleuterschool) 
bouwde De Bru ijn een gebouw voor 
het Yincent van Gogh-instituut; het 
ontwerp lijkt qua bouwmassa en kleur
stelling op de hoek Spoorlaan-Zuid/ 
Kapellerlaan. Op de vraag waarom dit 
gebouw dan slechts twee bouwlagen 
omvat, antwoordt De Bruijn: "Ook hier 
was ik graag iets meer de hoogte in 
gegaan en had ik iets consequenter de 
straatlijn willen volgen, maar ik werd 
beperkt door bestemmingsplan, rooi
lijnen en geluidscontouren." 
Momenteel ontwikkelt hij een plan 
voor een nieuw gebouw naast het 
Vincent van Gogh-instituut, op de hoek 
Burgemeester Geuljanslaan/Bisschop 
Drehmansstraat. "Gelukkig mag ik op 
deze hoek wèl hoger gaan", lacht De 
Bruijn, en toont trots het inmiddels 
door 'Welstand ' goedgekeurde ont
werp. 
Overigens pleit De Bruijn voor aanpas
sing van bestemmingsplannen aan 
stedenbouwkundige visies. Te vaak 
beperkt het bestemmingsplan in zijn 
ogen een goede stedenbouwkundige 
ontwikkeling. 

Terug naar die andere hoek, Spoorlaan
Zuid/Kapellerlaan. Hoewel de wel
standscommissie niet zit te juichen, mag 
het resultaat - gezien het gecompli
ceerde programma van eisen en het 
kleine en ongunstig gevormde perceel -
bevredigend genoemd worden. Of 
zoals overbuurman Janssen zegt: "Op 
waat d'r loog ware veer toch meug 
gekeke." ® 

Uw reacties zijn welkom via het redactie
adres (zie pagina 2). 
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OP DE ROL 

Een rubriek waarin we proberen zo actueel mogelijk te informeren: wat er 
verdwijnt, wat er verschijnt en wat 'die mensen van Ruimte' aan dit alles doen. 
TEKST: LEONARD FORTUIN FOTO'S: DENNIS JANSSEN 

COLAMGEBOUW 

Eind 200 I gaf de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (RDMZ) het Colam
gebouw de status van rijksmonument. 
Voor Ruimte was dat de reden om 

tegen sloop te zijn . Na bezwaar van de 
gemeente trok de RDMZ medio 2002 
de toekenning in. Ruimte tekende be
roep aan, en kreeg de verzekering dat 
lopende het beroep het Colamgebouw 
beschermd zou zijn . De RDMZ beves

tigde dat op 3 september 2002 aan de 
gemeente, maar stelde vier weken later 
dat er toch geen voorbescherming zou 
gelden. Ruimte heeft bij de RDMZ om 
opheldering gevraagd en wacht sinds

dien op antwoord. Intussen is de sloop 
vrijwel voltooid. 

Foto: Dennis )anssen. 

RECTIFICATIE 

Op de achterkant van het vorige nummer 
van Ruimtelijk stond een detailfoto van 
een ruïne in Kessel , met het bijschrift 
'Kasteelruïne van Kessel '. Nu heeft Kessel 
wel een kasteelruïne, maar op de foto 
stond een andere ruïne: die van de I Se
en 16e-eeuwse kapel in Kessel-Eik, 
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VERBOUWING LINOANUSSTRAAT 30 

Bouwhistorisch onderzoek heeft uit
gewezen dat voorgevel, mergelkelders 
en brandmuur/scheimuur aan de 

noordkant} een hoge monumentwaarde 
hebben. Dat geldt ook voor de achter
gevel van het gebouw aan de straat en 
het achterhuis, met o .a. een mansarde
dak. De achtergevel wordt verhoogd 
zodat er een plat dak ontstaat. Het dak 
van het achterhuis wordt gesloopt en 
verhoogd;_ het krijgt een kap terug die 
niet lijkt op de huidige. 

FRANCHEVILLE 

Projectontwikkelaar Hurks Bouw & 
Vastgoed uit Eindhoven bouwt op de 
plek van het voormalige Retraitehuis 

Foto uit 'Kessel, een momentopname' 
Oubileumuitgave Rabobank Kessel 19 78). 

ongeveer tussen het dorp en de Maas 
gelegen (zie foto links) . In 1978 (foto 
rechts) lag deze oude kapel er al beroerd 
bij. Er zaten scheuren in de veelhoekige 
muur rond de apsis en gaten in het dak. 
Nu, een kwart eeuw later, staan er alleen 
nog gedeelten van de muren. ® GvdG 

een appartementencomplex. De monu
mentale ingangspartij van het Retraite
huis is van betekenis als specimen van 
het 'roomsche' bouwen (zie Ruimtelijk 
september 2000) . Met de projectont
wikkelaar en de gemeente Roermond 
kwam Ruimte overeen dat die ingangs
partij herplaatst zou worden. Hurks 
probeerde onder de afspraak uit te 
komen , wegens de 'slechte staat' waar

in de zandstenen elementen zouden 

verkeren. Bouwadviesbureau Janssens 
& Joosten achtte herplaatsing zeer wel 
mogelijk, met bepaalde technische 
voorzieningen. Eind november is de in
gangspartij inderdaad vrijwel volledig 
geplaatst. Of het beeld op sokkel aan 
het front van de voormalige Retraite 
herplaatst zal worden is onzeker. 

ROTONDE ROERSINGEL 

De reconstructie is in volle gang, auto
mobilisten kunnen hier geduld oefenen. 
Vrijwel niets is overgenomen van de 
aanbevelingen in het bouwhistorische 
rapport dat het Monumentenhuis in 
2000 opstelde, zoals handhaven groen
eilanden en hoogteverschillen, klein
schaligheid en een beschermend be
stemmingsplan dat aansluit op dat voor 
de binnenstad. Ook van archeologische 
opgravingen komt waarschijnlijk niets 
terecht: verkeer en economie, groot
schalig, daar gaat het hie r om. Cultuur 
is flauwekul , lijkt de overheersende 
opvatting van de machthebbers . ® 




