INHOUD

Peter de Cock werd in 175 I 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 Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt.
VOOR PAAL STAAN

Niet alles wat recht omhoog staat is
een zegen voor de mensheid. Als de
bloedvaten in het mannelijk onderlijf
hun werk doen, laten de hersens het
meestal afweten. Brabbelorisie hebben het voortdurend over de potentie van de stad. Soms zijn politici
echte buutredners. Na het praatje
weer een gaatje! Nergens zijn de
monumenten zo goed beschermd als
in deze oude stad (volgens hun eigen
uitspraken), maar tegelijkertijd is er
geen geld voor een stadsarcheoloog,
of minstens een gedeelde. Vraagje:
waarom zou Roermond niet een
stadsarcheoloog kunnen delen met
bijvoorbeeld andere gemeenten in
Midden-Limburg? De overige formatie wordt uitgeknepen als een
citroen, in weerwil van alle fraaie
woorden.
Wat dat betreft is er niks nieuws
onder de zon. Hele generaties
Midden- en Noord-Limburgers
hebben gewerkt als brikkebekkers bij
onze Oosterburen.Wat deed Roermond in die tijd? In het kader van de
arbeidsverschaffing lieten ze de stadsmuren afbreken. Het zou Roermond
ook meer potentie verschaffen, aldus
de brabbelorisie van destijds. Voor
negenduizend gulden werd de ziel en
zaligheid van Roermond verkwanseld
en dat is aanmerkelijk minder - als je
de inflatie van ruim 1800 jaar meerekent- dan de beroemde 40 zilverlingen. Heeft de mensheid er iets van
geleerd? Helaas, niet. We worden
nog steeds gejudast door dezelfde
kongsies.
Terwijl de particulier voor de plaatsing van een serre is overgeleverd
aan de grappen, grollen en grillen van
de Commissie voor Ruimtelijke
Kwaliteitszorg en tot overmaat van
ramp ook nog aan die van de aannemer, kunnen wethouders kennelijk
vrijelijk op zoek gaan naar de randen
van de wet c.q. verordeningen . In het
dossier Binne viefjaar waere de bördjes
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verhange wordt de Commissie
volkomen gepasseerd. Men mag wel
inkoppen (lees adviseren), maar het
doelpunt wordt op voorhand afgekeurd. Dat is nu de ultieme buitenspelval.
Opeens verschijnen rits, rats, roetsj,
vier palen in de Neerstraat. Niet dat
ik mij kan voorstellen dat deze wanproducten tot het ultieme homomonument van de Euregio zullen
uitgroeien, maar ze staan er wel
letterlijk en figuurlijk voor paal.
Als ik eigenaar was geweest van de
Steenen Trappen, had ik allang de
gemeente voor de rechter gedaagd.
Wie wil er nu na de aanschaf van een
duur appartement vijf jaar lang tegen
een wanstaltige reclamemast kijken,
waar een dorpse keurslager zich voor
zou schamen, los daarvan dat dié man
er nooit een vergunning voor gekregen zou hebben.
Treurnis alom. Vluchten kan niet
meer, grappen maken over het
koningshuis ook al niet meer. JanPeter Balkenende zou vanwege een
inbreuk op de vrije meningsuiting een
werkstraf moeten krijgen. Tweehonderdveertig uur dienstverlening.
Dat zou de man tot een uitzonderlijk
politicus maken.
Tijd voor de kelderopruiming. De
keuze is gevallen op een Marey-lesFussey. Een uitstekende Bourgogne.
Samen met gegratineerde aardappelen
met kwark, /a treuffe genoemd, een
ideale basis voor een diepzinnig
gesprek. Daarvoor zou ik graag Jack
Spijkerman willen uitnodigen, want als
er, buiten mij zelve, één man is die
een idee heeft waarom bestuurders
de plank voortdurend misslaan, is hij
het wel.
Dat was het weer voor dit jaar!
Landgenoten ik groet u!
Uw toegenegen dienaar,
Peter de Cock
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Open Huis: Ruintte paste op de vvinkel
Stichting Ruimte hield op 4 en 5
oktober 2003 'Open Huis' in het
pand Cillekens-Dreessens in de
Neerstraat. Wat beoogde onze
stichting daarmee?
Een vraaggesprek met voorzitter
Leonard Fortuin.
TEKST: LUCIEN JANSEN

Jansen 0): Waarom organiseerde Ruimte
een 'Open Huis'?
Fortuin (F): Het voornaamste middel van
communicatie met onze do nateurs is
via Ruimtelijk, ons kwartaalblad. Maar
dat is eenrichtingsverkeer, we ontvangen weinig reacties van onze lezers. Als
nieuwe voorzitter wilde ik onze donateurs, de achterban ontmoeten.
0): Wat hoopte Ruimte daarmee te
bereiken?
(F): Veel mensen hebben ideeën over
hoe het 'verder' moet met Roermond.
Net als van het weer en van voetbal
heeft iedereen daar verstand van.
Weinigen nemen de moeite ons te melden wat ze van Roermond als historische stad vinden, van de wijze waarop
de plaatselijke overheid om gaat met
het cultuurhistorische erfgoed, en hoe
Ruimte daar het beste tegen kan optreden. Het bestuur hoopte deze geestverwanten gelegenheid te geven hun
hart te luchten, zodat we beter kunnen
inschatten of we met de juiste dingen
bezig zijn en op de beste manier.
0): Is dat doel bereikt?
(F): Nee. Er zijn veel mensen geweest,
gelukkig. Ze betuigden hun steun aan
I'
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Blikvanger tijdens het 'Open Huis': de glas-in-lood-koepel in het trappenhuis van
Cil/ekens-Dreessens. Foto: Tineke Kitslaar-Cil/ekens.
onze pogingen weerstand te bieden aan
de cultuurbarbaren in Roermond.
Weinigen echter hadden concrete opmerkingen of suggesties. De meeste
gesprekken betroffen de locatie, het
pand waar voorheen de firma Cillekens-Dreessens een ijzerhandel had.
Dat is inderdaad de moeite van een
bezichting meer dan waard.
0): Waarom in het pand Cil/ekensDreessens?
(F): Dankzij de inspanning van Ruimte,
onder het vorige bestuur, zijn twee
gebouwen van v/h Cillekens-Dreessens
opgenomen in het Roercenter, namelijk
het 'Pakhuis' en de 'Bioemenstal'. Veel
bezoekers betuigden hun waardering
voor dat resultaat. Bij de opening was
wethouder lmkamp zo attent dat te
komen melden. Voor ons is dit een
succes, een 'paradepaard', een 'wapenfeit'. Met andere woorden: een belangrijk element op onze lijst van successen. Wij zijn 3W Vastgoed in Maastricht, de huidige eigenaar, zeer erken-

telijk voor het beschikbaar stellen van
het gebouw.
0): Wat was er te zien in het 'Open Huis'?
(F): De nadruk lag op het Roercenterproject. Er waren tekeningen en
maquettes van het oorspronkelijke plan
en hoe het uiteindelijk geworden is. De
werkgroep Archeologie van Rura liet
voorwerpen zien die in de buurt zijn
gevonden, en het gemeentearchief
stelde 'bescheiden' over de firma ten
toon. Er was een diapresentatie met
afbeeldingen van belangrijke gebouwen
en straatbeelden. Plaatjes van het huis
Cillekens-Dreessens maakten daarvan
deel uit. Die lieten duidelijk zien hoe
fraai het pand ooit was ingericht. Een
van de oorspronkelijke bewoners,
mevrouw Tineke Kitslaar-Cillekens,
leidde bezoekers rond, tot op de zolder. Ze vertelde dat haar overgrootvader het huis in 1898 liet bouwen en er
f I00.000, - voor betaalde. Zulke huizen zie je niet vaak meer. Veel bezoekers hebben de gelegenheid benut rond
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ledÉm. Maar bobo's, bestuurders van
onze stad, heb ik niet ontmoet. Ook
mijn medebestuursleden hebben die
niet gezien . Wel waren er een paar
leden van de gemeenteraad. Ook onze
sponsors toonden hun belangstelling.

FOTOWEDSTRIJD

U): Had u de bobo's wel uitgenodigd?
(F): Zeker, allemaal. Van burgemeester
tot projectontwikkelaar, van wethouder tot lid van de gemeenteraad , met
een persoonlijke brief. Er was trouwens
ruim publiciteit in plaatselijke kranten .

U): Heeft Ruimte veel nieuwe leden en
donateurs geworven?
(F): Veel mensen hebben onze nieuwe
folder meegenomen en toegezegd het
donateursschap te overwegen. Een paar
grepen hun pen en vulden ter plekke
het inschrijfformulier in . Tot nu toe
hebben we zo'n 30 nieuwe donateurs
kunnen inschrijven. Hopelijk melden
zich ook mensen die geschikt zijn voor
en bereid zijn tot een bestuursfunctie.
Volgend jaar augustus is het voorzitterschap vacant, dan leg ik die functie neer.

te kijken. Vooral de koepel met glas in
lood kreeg veel bewondering, maar ook
kritiek. ' Dat ding moet nodig schoongemaakt worden', zei een dame.

U): Hebben zich ook 'bekende Roermondenaren' vertoond in het 'Open Huis'?
(F): Veel bezoekers kenden we al , als
stadgenoot, van een vereniging of door
een toevallige ontmoeting in het ver-

RUIMTELIJK INGEBONDEN
Tijdens het 'Open Huis' bestond de mogelijkheid in te tekenen voor een
'bundeling' van losse exemplaren van
Ruimtelijk. Boekbinder Bert Wijermans
uit Eys toonde voorbeelden van dit inbinden en van een cassette.
Nog steeds is het mogelijk om een bestelling te doen voor het inbinden van
uw jaargangen van Ruimtelijk of er cassettes voor te bestellen.
De prijzen:
• alle jaargangen in één fraaie band
gebundeld met rug-opdruk: € 42,50
• per 4 jaargangen:
€ 32,50
• cassette voor 12 of 30 ex.: € 22,50
(cassettes zijn zonder opdruk).
Er kan in allerlei kleuren en soorten linnen geleverd worden.
U dient zelf uw eigen exemplaren afte
leveren op onderstaand adres en verdere
afspraken met de binder te maken.
Adres: Voorstad St. Jacob 23, Roennond
Telefoon 0475-31 59 52.
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U): Gaat Ruimte vaker iets doen richting
achterban?
(F): Het bestuur is van mening dat het
'Open Huis' een nuttige activiteit was.
We zijn dan ook van plan zoiets vaker
te doen. Misschien biedt het materiaal
van de architect Dupont een mooi aanknopingspunt. Het zou ons goed uitkomen als 3W dan nog niet het pand
Cillekens verkocht heeft en ons opnieuw die ruimte zou lenen .

U): Haalt de Stichting Ruimte het jaar 20 I0?
(F): Zeker en vast! Zolang onze stad
bestuurd wordt door cultuurbarbaren
die alleen oog en oor hebben voor
economische argumenten en hun zorg
voor het cultuurhistorische karakter
slechts met de mond beleiden, is het
nodig dat belangeloze vrijwilligers zoals
wij waakzaam en actief blijven. Neem
nou de vier fallussen die het Roercenter markeren . Reclamemasten noemt
de gemeente ze en de firma 3W valt
niets te verwijten . Die hebben de juiste
procedurele weg bewandeld en keurig
een bouwvergunning gekregen. De
comm issie Ruimtelijke Kwaliteitszorg
had negatief geadviseerd, omdat de
masten niet voldoen 'aan redelijke eisen
van welstand'. Maar de gemeente
stoort zich daar niet aan en geeft een
vergunning af. Want de bezoeker van
het DOC zou anders het Roercenter
niet kunnen vinden. Wat een kulargument. Maar eerlijkheidshalve moet ik
wel melden dat ook de verantwoordelijke wethouder die masten 'afschuwelijk' heeft genoemd en toegeeft dat er
'een fout' is gemaakt. ®

... en in Dahlheim Rödgen (Duitsland)
gevonden.
Vo or wie het vergeten is: tot I 5
januari aanstaande kunt u bij de redactie uw inzending inleveren voor de
wedstrijd De verstafgelegen
Roermondsestraat.
Toen wij deze wedstrijd uitsch reven
noemden we. de twee Roermondse
Straten die binnen de gemeente Roermond liggen. Of beter: die inmiddels
binnen de gemeente Roermond liggen. Het ging immers om straten in
de voormalige gemeenten Maasniel en
Herten. Verder noemden we straten
in Duitsland (Heinsberg, Boschelen)
en België ('t Hasselt) . Het is aan u om
met andere voorbeelden te komen .
Nog even de spelregels:
- inzending vóór I januari 2004;
- geen straten uit nieuwbouwwijken,
maar historische straten, pleinen,
wegen of banen vernoemd naar hun
(ver-)binding met Roermond;
- foto als bewijsmateriaal (voor het
oordeel van de jury is niet de fotografische kwaliteit, maar de geografische afstand doorslaggevend) .
Hoofdprijs: het nieuwe Jaarboek van
de Architectuur.

ROERMONDSE KUNSTENAARSATELIERS:
ATELIER THISSEN, MINDERBROEDERSSTRAAT

2

Begijnen, Brouvvers en
Beeldhouvvers
TEKST EN FOTO's: JO EP JANSSENS

De naam Thissen klinkt voor
vrijwel iedere Roermondenaar als
iets bekends. De jongste generatie
kent de 'jonge' TofThissen als oudwethouder en bestuurder. De iets
ouderen kennen hem beter als
actievoerder en politiek activist,
maar herinneren zich vooral zijn
oom, ook Tof genaamd, maar
meestal mijnheerThissen, omdat
hij jaren lang verbonden was als
biologieleraar aan het Bisschoppe. lijk College. Voor de echte ouderen, kunstliefhebbers en stadshistorici, is de naam Thissen echter vooral verbonden aan een
vermaard beeldhouwersatelier
aan de Neerstraat/Minderbroedersstraat. De Roermondenaar sprak trouwens van Ti esse.
Hét symbool van de Thissendynastie is het vergulde Christoffelbeeld dat de Kathedraaltoren
bekroonde (van 1895 tot 1921) en
bekroont (vanaf 1957).
Om ons verder te verdiepen in het
wonen en werken van het kunstenaarsgeslacht, bezoek ik samen met mijn
vader (die hier in zijn jeugd, als vriend
van Tofs broer, kind aan huis was) en
Tof sr. (van het college) het oude
atelier en woonhuis. Van de huidige
bewoners, de familie Hendriks-Mooren,
krijgen we een uitgebreide rondleiding.
Niet alleen de grootte van het pand ,
maar ook het feit dat in ieder vertrek
en in ieder hoekje anekdotes, geheimen, treurige en lachwekkende feitjes
en verhalen naar boven komen, zorgen
voor een flinke hoeveelheid informatie.
Daaraan toegevoegd de wederzijdse
interesse in de historie, van zowel de
oude als nieuwe bewoners, resulteert
dit in een lange en plezierige avond.
BEGHYNENSTRATE

Beéldhouwer Joseph Uos) Thissen werd
in 1840 in Roermond geboren en
bezocht de Academie van Antwerpen.
In deze stad verwierf hij naam als
beeldhouwer na het winnen van de Prix

d'Excellence in 1871 en bleef er enige
tijd wonen en werken. In 1883 keerde
hij terug naar zijn geboortestad, om als
leraar modelleren te beginnen aan de
Teekenschool en zijn eigen atelier op te
richten. Hij kocht het pand van bierbrouwerij Kessels gelegen aan de
Minderbroedersstraat 2, volgens oude
kadastrale gegevens destijds Neerstraat
genoemd. Het perceel liep (met een

ook ligt hier de scheiding tussen Neerstraat en Minderbroedersstraat!
Bij ons bezoek blijkt dat de binnenplaats inderdaad iets heeft - misschien
ook door de oude maaskeien - van een
straatje, een soort passage zoals je ze
in Luik nog zoveel aantreft. Als de
poort openstaat schijnen zich nog altijd
mensen te vergissen, denkend dat er
sprake is van een Minderbroeders

Zicht op het 'Beghynestraatje' vanuit de poort aan de Minderbroedersstraat in de richting
van de Minderbroederssingel. Het atelier was inmiddels niet meer in bedrijf. Foto: RDMZ.
later aangekocht gedeelte) door tot aan
de MinderbroederssingeL Vanuit de
achterzijde konden de grondstoffen
worden aangevoerd (hout, steen),
welke werden opgeslagen op de binnenplaats. Overigens was deze binnenplaats voorheen een straatje
(Beghynenstrate genaamd, 'n projectontwikkelaar had het kunnen beden ken!) hetgeen te zien is aan de typische
straatgevels die de zijgevels vormen van
Neerstraat 82 (thans klokkenmakerij
Pijpers) en het pand Thissen. Daarom

singelpassage, maar ze moeten toch
zien dat er halverwege een dikke muur
de verdere doorgang blokkeert. Of zijn
het slechts nieuwsgierigen? Wij in ieder
geval wél, want waarom staat er nu
zo'n hoge muur halverwege het
'straatje', terwijl de gevels en puien juist
dèèr schijnen te lopen?
We worden ontvangen in het voormalige atelier, nu als woonkamer ingericht.
Stond het hier vroeger vol met beelden
en modellen, beeldhouwers, timmerlieden en loopjongens, nu is het opvallend
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leeg. Het lijkt wel een keurig opgeruimde werkplaats waar je zo 'i ets' zou
kunnen beginnen . "Klopt", zeggen Paula
en Twan Hendriks, "dat is juist de opzet geweest bij de renovatie. Een industriële uitstraling, in dit geval een betonnen vloer (weliswaar voorzien van
verwarmingsslangen), een metal en pui
naar de binnenplaats (in de oude
opening, maar met een andere indeling)
en vrij ruw, quasi argeloos gepleisterde
muren. Het idee hiervoor kwam van de
architect lngrid Beekers uit Amstenrade". In de vroegere huiskamer treffen
wij een warmere sfeer: de oude vloerplanken zijn opnieuw aangebracht, het
plafond bestaat uit de oude, uitbundig
versierde verdiepingsvloerbalken met
daartussen een gewelfd stucwerk. De
hal en het gangetje naar de binnenplaats
hebben eveneens de authentieke
hardsteen vloer.
TWEEDELING

Tof Thissen vertelt dat na de dood van
grootvader en oprichter Joseph Thissen
in 1920, het atelier werd voortgezet
door diens zonen Sjef Uoseph) en
Ch ristof (vader van Tof sr) . Sjef stierf in
1934 en omdat de economische tijden
verslechterden, werd besloten het
gebouw te verkopen en te splitsen.
Beeldhouwer Christof zette zijn werk
voort in het vanaf toen gehuurde voorhuis met een gehalveerde werkplaats .
De nazaten van Sjef woonden nog tot
na de oorlog in het achterhuis, dat
daarna meermaals andere eigenaren en
bestemmingen kreeg (thans Brouwers
Adviesbureau). Na de dood van Christof in 1956 bleef de familie Thisse"n het
voorste gedeelte van het pand bewonen tot 1975. Na herstel van de oorlogsschade werd er alleen het nodige
onderhoud gepleegd en vonden geen
renovaties of verbouwingen meer
plaats. Het degelijke huis kon een beetje achterstallig onderhoud trouwens
moeiteloos doorstaan; gelukkig maar,
want voor hetzelfde geld hadden wij op
deze historische plaats nu inderdaad
een nieuwerwetse Beghynest(r)aete
gehad! Van 1975 tot 1999 werd het
pand bewoond door mevrouw Kurstjens, die er weliswaar geen historische
band mee had, maar gelukkig niet tot
ingrijpende veranderingen overging.
T oine Hendriks en Pa u la Mooren kochten het huis na de dood van mevrouw
Kurstjens met het voornemen het pand
verantwoord aan te passen aan de
huidige tijd . Getuige de verbouwingen
die tot nu toe zijn uitgevoerd en het
grondige onderzoek- en denkwerk dat
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Stichting Ruimte deed
enkele jaren geleden
reeds een onderzoek
naar de oudere panden
van de Neerstraat en
stelde toen al vast dat
het gedeelte onder de
entree aan de Minderbroedersstraat het oudst
is, getuige het halfronde
mergelsteen gewelf. De
kelderverdieping bestaat
overige.ns uit 4 gedeelten
die alle van elkaar verschillen in materiaal,
breedte, hoogte, gewelfmodel en vloerniveau .
Mogen wij hieruit afleiden dat het huis ooit (ca.
1500) gebouwd is op de
kelders van nóg oudere
huizen? De meest curieuze kelder is het onder
de straat gelegen gedeelte van ongeveer 3 bij
3 m2 • Thissen vertelt dat
dit gedeelte in de oorlog
fungeerde als schuilkelder, tijdens razzia's van
de Duitsers. "Veer zote
hiej mit derteen man , en
es de Pruuse binnekwame, sjoof Santje (de
huishoudster, JJ) eine kas
veur 't gaat. Jong waat
ware veer bang wiej d'r
ins eine mit unne sjtek
onger dae kas begàs te
sjtaeke". Gelukkig liep
het goed af!
In de rechter kelder (die
dus uitkomt op de gats/
binnenplaats) treffen wij
een groot toegangsluik;
joseph Thissen in zijn atelier rond 1925.
Familieportret van joseph Thissen met zijn kinderen Christof hier werden vroeger in
de brouwerij-periode
(links) en Sjef (rechts) en daartussen de vroeg overleden
waarschijnlijk de bierLeo. Vooraan dochter Maria. josephs echtgenote Pau/ine
vaten naar binnen gerold;
Leyten stierf in /895. De foto is genomen tussen 1910 en
daarna werden beelden
1915. Foto's uit familie-archief
en grondstoffen voor de
daaraan vooraf ging, blijkt dat zij goed
beeldhouwers via een trap door dit luik
bezig zijn . Een groter compliment is
naar beneden gedragen, en nu vormt
misschien nog wel de waardering van
het de halfjaarlijkse trekroute voor het
Tof Thissen, die zich nog altijd thuis
tuinmeubilair van de moderne stadsvoelt in 'zijn' huis. Tijdens de diverse
bewoners.
imitaties die hij opvoert ter ondersteuning van zijn anekdotes (waarbij wij
GELAGKAMER
gewillig fungeren als figuranten in het
Op de begane grond krijgen wij een
stuk) , bl ijken de deuren en ramen nog
gigantische wandschildering voorgeop de goede plek te zitten .
schoteld in de voormalige gelagkamer
aan de straatkant. In Ruimtelijk van
MIDDELEEUWSE KELDERS
september 2000 maakten we reeds
In de kelders is te zien dat wij te maken
melding van dit vergeten stukje historie.
hebben met een middeleeuws gebouw.
Het door de vorige bewoonster mee-

dogenloos aangebrachte behang is
gedeeltelijk verwijderd om verder onderzoek te doen naar de historische
waarde van de wandschildering. Imponerend is niet zozeer de artistieke of
historische waarde (het is immers een
fantasie-tafereel) maar vooral de grootte (rondom) en het feit dat de schildering nog zo gaaf is. Experts van het

Allemaal bouwkundige
termen die gaan leven als
je de vaak bizar gevormde eiken onderdelen met
toogpennen aan elkaar
verbonden ziet en de
oude merktekens nog
zichtbaar zijn. Het pand
bleef gespaard tijdens
beide grote stadsbranden
in 1554 en 1665. Zoals
gezegd werd het pand in
1934 opgedeeld in een
voor- en achterhuis. Op
de zolder kwam deze
muur precies uit in de
dakkapel. Toevallig, want
in de woonkamer blijkt
de plaats van de wand te
zijn bepaald door een
zware eiken balk/spantconstructie, die midden
in de werkplaats was
aangebracht. Dat de
dakkapel twee verdiepingen hoger juist in deze
lijn lag, deed kennelijk
niet ter zake. Die balk in
de werkplaats is trouwens nog altijd zichtbaar,
omdat zowel de balk als
de oplegconsoles dikker
zijn dan de scheidingsmuur.
Terug in de woonkamer
sluiten wij de rondgang af
en snuffelen nog wat in
het uitgebreide documentatiemateriaal van de
Thissen-familie dat mijnheer Thissen meebracht.
De oud-leraar houdt bij
iedere foto, acte of brief
een uitgebreide verhandeling en strooit zó
kwistig met namen en
feiten, dat ik er uiteindelijk niets meer van
begrijp, maar dat had ik
vroeger tijdens de
biologieles ook al; of
kwam dat nu dan toch
door de wijn? ®

Rijksbureau voor historische kunstdocumentatie stelden onlangs vast dat de
schildering zo'n 200 jaar oud moet zijn.
Vooralsnog gebeurt er niets met de
wanden, maar zodra meer bekend is
over de te volgen techniek (restauratie)
en tactiek (subsidies) zal het vertrek
wellicht zijn oude sfeer terug krijgen.
Leuk zijn verder de subtiele oude ventilatieroosters boven de ramen, met versierde sleuven en aan de binnenzijde
voorzien van afsluitbare schuiven. Ook
vroeger hadden cafés kennelijk al te
maken met lawaai en rook
SJ TUF

De trappost in de gang verbeeldt de
kathedraaltoren, alleen zonder beeld!
Vreemd, want was het niet juist een
Thissen die het Christoffelbeeld (in de
volksmond: Sjtuf) voor de kathedraal
maakte? "Inderdaad" zegt Tof Thissen ,
"het oude Christoffelbeeld is ·door
grootvader ontworpen" (en in koper
uitgevoerd door fa. Cox, JJ). Het
huidige beeld werd ontworpen door
Joep Thissen (zoon van Sjef, neef dus
van Tof). Overigens werkte deze Joep
Thissen niet in het atelier aan de
Minderbroedersstraat, maar maakte
daar wél het model voor het beeld (en
liet de uiteindelijke uitvoering over aan
de gebroeders Claessens). Maar
waarom dan geen beeld op de trappost? Thissen glundert: "Het houten
model voor 't grote beeld wordt als
erfstuk binnen de familie bewaard".
Gelukkig staan hier en daar wel nog
wat andere vergeten modellen van
beelden en plastieken die herinneren
aan het beeldhouwersverleden van het
huis. Vroeger had het héle huis naast
een woonfunctie ook een opslag- en
toonzaalfunctie van heiligenbeelden en
andere sculpturen.
Als wij naar boven gaan , valt het
enorme trappenhuis direct op. Het is
avond, maaroverdag moet de lichtstraat hoog in het dak een mooi effect
geven. Er is zelfs een slaapkamer die via
dit trappenhuis haar daglicht krijgt!
Aangekomen op de zolder, zien wij een
traditionele dakconstructie met spanten en gordingen, kreupele stijlen en
koningsstijlen , blokkelen en makelaars.

Met dank aan
Tof Thissen sr. en de
familie Hendriks-Mooren
Tof Thissen vanuit het raampje in het trappenhuis. Hij herinnert zich weer hoe zijn broer vanuit de zolder 'de
menigte' toesprak.
De wandschildering in de 'gelagkamer' die achter verwijderd behang tevoorschijn kwam.
Pa ula Hendriks en Tóf Thissen bij de trappost met de
verdwenen 'Sjtuf.
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TEKST:WJLLEM CARTIGNY

We hebben hier al vaker het monumentenbeleid van de gemeente onder
de loep genomen en becommentarieerd, zowel in positieve als in negatieve zin . Daar was altijd wel aanleiding
toe, want het beleid kenmerkt zich
door een zeer wisselvallig karakter met
hoogte- en dieptepunten, en helaas
vooral die laatste. Toen Jos van Rey
een aantal jaren geleden aantrad als
wethouder van onder andere monumentenzaken, ging hij voortvarend aan
de slag met een conferentie over de
financiële mogelijkheden om het vastgelopen beleid vlot te trekken, de
gemeentelijke lijst die al vele jaren lang
enkel stagnaties kende en niet van de
grond kwam een nieuwe start te geven,
de formatie uit te breiden et cetera.
We hebben hem daarvoor ook de
nodige lof toegezwaaid hier (zie Ruimtelijk 4, 2000), zonder ons kritisch vermogen daarbij in te leveren, want er
bleef veel te wensen over en vele zaken
die op de rol stonden konden (nog
steeds) niet worden uitgevoerd. Nu
wordt er weliswaar door de gemeente
met de mond beleden dat men monumentenzorg hoog ·in het vaandel heeft
staan - zie de uitspraken die dit artikel
omlijsten - maar de praktijk is heel
anders. Het beleid oogt vaak prachtig,
op papier, in de praktijk komt er veelal
niets van terecht. En sedert enige tijd is
duidelijk sprake van een trendbreuk.
Toen enkele jaren geleden op een aantal punten stagnatie ontstond (zie Ruimtelijk 4, 200 I), hebben we op verzoek
van de gemeente eens op een rijtje
gezet wat er volgens ons nog lag aan
achterstallig beleid: inventarisatie van
niet-beschermde panden van vóór
1850, update van de Monumentenverordening, architectuurbe.leid, stadsen dorpsgezichten buiten de binnenstad, vestingwerken, wonen boven
winkels, oude kerkhoven, archeologisch
beleid. In feite is van alle genoemde
punten sedertdien niets terechtgekomen, integendeel. Waar komt die
trendbreuk vandaan, afgezien van het
kennelijk endemische verschijnsel dat
gemeentepolitiek inzake monumentenzorg sosieso zeer wisselend van aard is?
We komen er verderop op terug. Eerst
nog maar eens schetsen hoe vanaf
afgelopen jaar de situatie dramatisch is
verslechterd. En wie denkt dat dat
komt door de aangekondigde bezuinigingen van medio dit jaar heeft het mis.
Geruime tijd daarvoor ging het al fout.
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Roermond sloopt eigen
monumentenbeleid
2003
Wat ging er zoal mis het afgelopen jaar?
I. Er is veelvuldig monumentaal erfgoed
gesloopt, iets waarover we dit jaar
uitvoerig hebben geschreven en
waarover het bestuur ook een open
brief aan de burgemeester heeft
gepubliceerd (na te lezen op
www.historie.roermond.net). Het ging
onder andere om de grootschalige
rotonde Roersingel en de helaas bijna
even grootschalige vernieling van de
vestingwerken ter plekke, de illegale
sloop van middeleeuwse kelders in
de Hamstraat, de sloop van de monumentale schuur van rijksmonument
de Douveshof in Merum, de beschadiging en vernieling aan de oude
stadsmuur aan de Wilhelminasingel.
2. In april en mei van dit jaar zijn zowel
de monumentencoördinator als ook
de beleidsmedewerker monumenten-

"Het mag dan momenteel niet zo rooskleurig gaan met de economie, dat is natuurlijk geen blijvende toestand. Het achterwege laten
van allerlei plannen is het slechtste wat je kunt doen. Als de markt
aantrekt heb je niets meer te bieden." ljos van Rey, juli 2003)zorg opgestapt. De externe sollicitatieprocedure voor de opvolging
werd door de gemeente afgekapt in
het kader van de bezuinigingen,
waardoor de ambtelijke formatie nu
vrijwel onthoofd is, terwijl we jarenlang gevochten hebben om deze
enigszins op peil te krijgen. Dat lijkt
nu met zo'n IS jaar teruggedraaid te
worden. We hebben de raad hierover aangeschreven om deze aan te
spreken op haar eigen verantwoordelijkheid in het kader van het duale
bestel, maar het is op het moment
van schrijven van dit artikel onduidelijk of dat überhaupt wat heeft opgeleverd. Wel duidelijk is dat dit, opnieuw, een testcase is voor waar de
gemeente nu eigenlijk voor staat:
voor mooie woorden ("Roermond
tweede monumentenstad van Limburg",
"monumentenzorg speerpunt van
beleid'') zonder daar verder invulling
aan te geven, of voor een werkelijke

ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
3. Stagnatie in de ruimtelijke kwaliteitszorg. De nieuwe verplichte welstandsnota, Nota Beeldkwaliteit
geheten, komt er aan. En nu al is duidelijk dat er geen integratie komt
met de al vele jaren geleden geplande
Architectuurnota (die komt er simpelweg niet) en dat waardevolle historische structuren en ensembles er
waarschijnlijk bekaaid vanaf zullen
komen . De inventarisatie van dit
soort ensembles, naast de binnenstad
(die in 1986 is aangewezen tot
Beschermd Stadsgezicht), werd al
aangekondigd in de Monumentennota
1990, waarbij het de bedoeling was
dat dit onderdeel in 1991 zou worden uitgevoerd. Daar is allemaal niets
van terechtgekomen. Integendeel,
een poging van Ruimte om in het
kader van het MSP (Monumenten
Selectie Project voor monumenten uit de

periode 1850-1940) het gebied Kapel
in 't Zand voorgedragen te krijgen als
Beschermd Stadsgezicht is door de
gemeente ongemotiveerd getorpedeerd (zie Ruimtelijk 2, 2002). Ook in
andere plannen, bijvoorbeeld voor
de Roerdelta of het Veld, stagneren
ontwikkelingen (de planningen in het
kader van het ISV (Investerings-

licht komt de bewering van Van Rey
(eind oktober gedaan op de informatiebijeenkomst over de Nota Beeldkwaliteit) dat er geen geld zou zijn voor
ons plan om panden van vóór 1850 te

programma Stedelijke Vernieuwing)
worden bij lange na niet gehaald, er
is grote achterstand; zie de Tussen-

stand Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2000-2004, 27 nov.
03), mede omdat veelal bewoners
(-organisaties) buiten de ontwikkeling
werden gehouden. De gang van
zaken rondom het kritische rapport
inzake het Veld en de regenteske
wijze waarop hiermee door het
college is omgegaan geeft ook te
denken . En dan zijn er nog wat
'aardige' feitjes te melden uit de
Productbegroting 2004.
PRODUCTBEGROTING 2004
Wat hiermee feitelijk gebeurt is op het
moment van het schrijven van deze
tekst (november 2003) nog niet
bekend, maar de voorstellen zijn op
zichzelf al omineus:
Terwijl uit de evaluatie van de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten blijkt dat het budget zwaar onvoldoende is en uitgebreid zou moeten
worden , wordt het toch al minimale
budget voor na 2005 gewoon verder
uitgekleed! Hetzelfde geldt voor het
stadsvernieuwingsproject Wonen boven
winkels. Hier is in Roermond nooit iets
van terechtgekomen, terwijl dit in veel
andere plaatsen op het moment zeer
succesvol verloopt: voorbeelden zijn
onder andere Maastricht, Amsterdam ,
Arnhem, Deventer. In Roermond
wordt het budget gewoon opgeheven!
In zijn algemeenheid blijkt uit de
begroting dat het stadsvernieuwingsbudget na 2005 meer dan gehalveerd
wordt (van € 2,6 miljoen naar € I ,2
miljoen) . Dat is mede in het kader van
de afbouw van stadsvernieuwingsgelden
en de overheveling daarvan naar het
ISV. Echter, wat op dit moment resteert aan stadsvernieuwingsgelden
(€ 2,7 miljoen) wordt helemaal ingezet
voor de herstructureringswijken, onder
andere omdat er "geen interesse" zou
bestaan voor het opknappen van beeldbepalende panden in de binnenstad

(Tussenstand Ontwikkelingsprogramma
Stedelijke Vernieuwing 2000-2004, 2 7
november 2003), ook al is daar eerder
een bedrag voor gereserveerd. In dat

ordening die in 2005 van kracht wordt.
Dat lijkt op dit moment geld op te
brengen maar kost in de zeer nabije
toekomst dus enkel veel geld extra,
dankzij sancties en procedures.
Een wens van velen, het
aanpakken van het slechte onderhoud op historische begraafplaatsen als
het Oude Kerkhof en de
begraafplaats in Herten is
eindelijk dit jaar
opgestart. Wat gebeurt
daarmee? Wel, de dit jaar
gestarte inventarisatie,
looptijd twee jaar, "zal
eind 2003 worden beëindigd". En dat was dan nog
maar het minimale begin
na vele jaren nietsdoen.
De rest kunnen we
gevoeglijk vergeten.
Het Museumbeleid, al
tientallen jaren stiefkind
van de begroting, mag
zich in weerwil van de
fraaie woorden van de
wethouder van cultuur,
nog in maart in dit blad,
verheugen in een verdere
ontmanteling: er komt
onderzoek naar " ... het in
afgeslankte vorm voortzetten van het museum"!

"In Roermond wordt nooit iets gesloopt zonder dat daar eerst
goed is over nagedacht." Oos van Rey, februari 2003)
inventariseren in een ander licht te
staan. Er is wel degelijk geld beschikbaar, uit de reserve Stadsvernieuwing,
maar ook bijvoorbeeld uit de uitgespaarde vacaturegelden voor de vacante formatieplaatsen monumentenzorg.
De gemeente wenst per 2006 uit het
samenwerkingsverband WCL te treden,
ook een bezuinigingsmaatregel die
vooral cultuurhistorie zal treffen. En
dat terwijl in de begroting geschreven
wordt dat op toeristisch vlak (WCL!)
gestreefd wordt naar samenwerking
met anderen en naar een breed draagvlak?!
Over de uitkleding van de formatie
voor monumentenzorg hebben we het
hierboven al gehad .
Ook bevroren is het bedrag dat stond
voor het actualiseren van bestemmingsplannen, een wettelijke verplichting uit
de wijziging van de Wet op de ruimtelijke

En dat terwijl dit jaar de discussie omtrent het Museum van de toekomst zou
worden afgerond, waarbij kwesties aan
de orde zijn (waren) als: splitsing museum en bezoekerscentrum aan de oostkant van de stad (zoals bepleit in een
onderzoek van de Erasmusuniversiteit
uit 2000), de trekker van allure in het
Roerdeltagebied. Gelooft u het nog? In
Weert overigens, komt het college met
een voorstel voor uitbreiding van het
museum met een erfgoedhuis met
onder meer streekarchief en verhoging
aankoopbudget. Daar heeft men er
kennelijk wel geld voor over.
Treurigheid, stagnatie en kortzichtigheid alom dus, maar vooral op cultuurhistorisch gebied. Maar de gemeente
"kiest voor kwaliteit als uitgangspunt
voor het beleid op alle terreinen van de
gemeente". Het is maar dat u het weet.
Wilt u nog wat kreten uit de Begroting
2004? Lees dan gauw verder.
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"Slagvaardigheid, doelmatigheid en
flexibiliteit staan in onze werkwijze
centraal. Stilstand is voor ons achteruitgang", schrijft de gemeente. Voor ons
ook, maar kennelijk geldt voor de

HOE NU VERDER?

Hoe zou het anders kunnen? Laten we
Nijmegen eens als voorbeeld nemen;
een oude stad (zelfs de oudste van
Nederland) met een Beschermd Stadsgezicht net als Roermond, maar met minder
beschermde monumenten vanwege de kaalslag
uit WO 11. De gemeente
heeft een alomvattend
project Cultureel Erfgoed
opgezet onder de naam
Het Geheugen van de Stad,
bestaande uit een reeks
van subprojecten. Omdat
we niet voor niets Nijmegen kiezen, er zijn duidelijke parallellen met

"Zeker in een stad als Roermond met zoveel historische
gebouwen is het zaak om monumenten nieuw leven in te
blazen." ljos van Rey, juli 2003)

die in vroeger jaren een stadspoort
vormde. In Roermond speelt al jaren
de herinrichting van de Markt met
daarbij de Kraanpoort. De voorloper
van de stichting Ruimte heeft ooit nog
eens in een notitie ideeën aangedragen voor rehabilitatie van dit gebied.
We hebben er nooit meer iets van
gehoord.
Het Nijmeegse project Geheugen van
de stad " .... laat zich leiden door een
drietal ambities: de zorg voor het
cultureel erfgoed, de versterking van
het cultuurhistorisch bewustzijn en het
streven naar culturele vernieuwing",
past uitstekend in de opzet van de
Rijksnota Belvedère (samenhang tussen
behoud en vernieuwing) en heeft ook
een duidelijk toeristische component.
Roermond zou er een voorbeeld aan
kunnen nemen maar dat vereist meer
visie dan de huidige stadsbestuurderen
kunnen opbrengen. Arme historische
stad.
RESUM É

gemeente: geen stilstand (maar in feite
achteruitgang !) is vooruitgang! Daarbij
is de gemeente " . . . transparant en
laten we zien wat we doen. Verantwoording afleggen vinden we normaal".
Wij ook. Hoe zat dat ook al weer met
dat rapport over het Veld?
Wat is er eigenlijk misgegaan? Heeft dat
met de economie te maken? Ons
inziens niet. Nog steeds geldt dat
iedere in cultuurhistorie geïnvesteerde
euro zich makkelijk terugverdient.
Bovendien stagneert het beleid al veel
langer dan de economische teruggang.
Wat dan? Heeft de portefeuillehouder
na zijn vliegende start de belangstelling
voor dit terrein verloren? Het lijkt er
op, bij het Monumentenoverleg, waarvan
hij voorzitte"r is, is ie al meer dan een
jaar vrijwel niet aanwezig en laat hij het
over aan zijn collega van cultuur. Maar
dat kan nauwelijks de enige reden zijn,
alhoewel het zeker niet onbelangrijk is.
Het is ook politieke onwil om een consistent beleid te voeren dat zich houdt
aan gemaakte afspraken en de planningen die er voor staan. En verder de
absolute voorrang voor puur economische ontwikkelingen die leidt tot de
kortzichtigheid dat men cultuurhistorie
noch economisch noch inhoudelijk
interessant acht. Van Rey kan straks in
de annalen als monumentenwethouder
die zijn eigen opbouwbeleid van jaren
terug, met terugwerkende kracht
alsnog sloopt.
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Roermond, geven we tevens de vergelijkbare aspecten uit het Roermondse
erbij:
- Een bouwhistorische inventarisatie
van enkele honderden panden in de
binnenstad. Dat is precies wat wij al
vele jarenlang vragen aan onze B&W,
omdat dat reeds in 1990 is besloten
(en in 1991 uitgevoerd zou worden!) ;
- Het derde leven van de stadsmuur:
een revitalisatie van de stadsmuur in
het Kronenburgerpark (ontwerp van
Cuypers!). Roermond kent een
project Noordelijke Vestingwerken met
soortgelijke aspecten, alleen ligt dit al
jarenlang stil (zelfs terwijl er een
financiële reservering voor is en Van
Rey het indertijd gekoppeld heeft aan
de komst van het DOC!);
- Cultuurh istorie Centraal: het oprichten van een cultuurhistorisch centrum
voor de stad. "Het college wil bij de
bewoners en gebruikers van de stad
een gevoel van verbondenheid met de
unieke kwaliteiten van hun leefomgeving bevorderen" (Nota Het
Geheugen van de stad, gemeente
Nijmegen, mei 2003) . In Roermond is
jaren geleden voorgesteld om annex
aan het museum een bezoekerscentrum op te richten in het centrum,
mede ter bevordering van het cu ltuurhistorisch toerisme. Zie punt 6
hierboven;
- Stadspoorten revisited: hierbij gaat
het om de rehabilitatie van het
zuidelijk landhoofd van de spoorbrug,

Terugkijkend op waar we mee begonnen: in Roermond bestaat een schrijnende discrepantie tussen woord en
daad. Ook al roept de wethouder
steeds dat hij altijd woord houdt, dat
kunnen we toch echt vergeten. Broodnodige zaken waar in Roermond nog
niet eens een begin mee gemaakt is,
stapelen zich op. Zoals planologische
monumentenzorg (een breed gedragen
beleid in het kader van de ruimtelijke
kwaliteit) met toepassing van instrumenten als beeldkwaliteitsplan, een
stringent controle- en aanschrijvingsbeleid, een welstandsbeleid met daarin
ook opgenomen de waardevolle stru·cturen buiten de binnenstad, aanstelling
al dan niet in regionaal verband, van
archeoloog en bouwhistoricus.
En dan hebben we het nog niet over
het beleid dat al vele jaren terug is
aangenomen en al lang moest zijn
uitgevoerd. Roermond moet er niet
alleen nog mee beginnen, de klok
wordt alleen maar verder teruggedraaid
waar andere gemeenten voortvarend
werken aan echte monumentenontwikkeling. Zo raakt Roermond
steeds verder achterop en zal een
herstelbeleid in de toekomst, als dat al
ooit van de grond komt, alleen maar
heel veel meer gaan kosten. ®

Architectuurpolitie raakt
strepen kvvijt
TEKST: LUCIEN JANSEN

Op dinsdag 28 oktober jongstleden
bestond er voor de inwoners -van
Roermond de mogelijkheid om te
chatten via internet met de wethouders van de gemeente Roermond
over de Begroting 2004. In die
begroting moet een bezuinigingsoperatie van meer dan 6 miljoen euro
worden verwerkt. Indien u op die
datum heeft geprobee rd contact te
leggen met de wethouder van economische zaken, volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening zult u daarin niet
zijn geslaagd. Dit had geen technische
oorzaak,.maar de wethouder was
aanwezig op een voorlichtingsbijeenkomst over de gemeentelijke
conceptnota Beeldkwaliteit. Behalve
de wethouder waren aanwezig
mevrouw Pieta Tops, Hoofd Bouwtoezicht en de heer Hans Hondelink,
sinds kort voor een halve formatieplaats belast met het beleid en de
advisering monumentenzorg en
archeologie. Een plaats die hij overigens deelt met de heer Leblanc.
Door een wijziging in de Woningwet
moeten gemeenten een welstandsnota of beeldkwaliteitsnota opstellen,
en wel voor I juli 2004. Het doel is
om het welstandsbeleid beter toetsbaar en transparanter te maken .
Voor zover dit al van toepassing was,
wil de wetgever hiermee de achterkamertjessfeer rond de welstandscommissie doorbreken . In de (verre)
toekomst moet de ambte naar aan
loket 12 de mogelijkheid krijgen om
in veel gevallen direct een vergunning
af te geven. Verder past de wijziging
in de doelstelling van de landelijke
overheid om ook op dit terrein de
regelgeving te minimaliseren.
Binnen de gemeente Roermond wordt
ten aanzien van de beeldkwaliteit een
gebiedsdifferentiatie vastgelegd waarbij
wordt onderscheiden:
- een welstandsvrij gebied: hierbij
moet gedacht worden aan de industrieterreinen. De wetgever gaat
er van uit dat hier gerekend kan
worden op zelfregulering en dat
de aanwezige ondernemers

elkaar controleren en corrigeren.
Waarop deze verwachting is gebaseerd is mij op deze bijeenkomst niet
duidelijk geworden ;
- een regulier welstandsgebied: op
grond van de bestaande en nog vast
te stellen regels vindt er in dit gebied
de gebruikelijke toetsing plaats. In
concreto: alles wat geen industrieterrein of dorps- of stadsgezicht is;
- een bijzonder welstandsgebied: in de
praktijk is dit de binnenstad, de
randen van de binnenstad plus de
Thorbeckestraat, Robert
Regoutstraat en Charles Ruysstraat.
De Voorstad als deel van het beschermd stadsgezicht en Kapel in 't
Zand als potentieel beschermd
stadsgezicht worden in dit verband
niet genoemd.
De 80 bestemmingsplannen die momenteel samen de gehele gemeente
Roermond vormen , zullen worden
teruggebracht tot 17. Om tot de
beoordelingscriteria te komen die in
een bepaald gebied of voor een deel
van dat gebied gelden wordt begonnen
met een beschrijving van dat gebied(je).
Uit die beschrijving volgt een waardering van het gebied in zijn huidige vorm.
Dit is de basis voor het ambitieniveau
voor het gebied , anders gezegd: waar
wil de gemeente met dat gebied naar
toe werken? Concrete bouwaanvragen
moeten passen binnen het vastgestelde
ambitieniveau en worden getoetst met
behulp van criteria die uit dat ambitieniveau voortkomen . Voor zover die
-criteria niet zijn vastgelegd, wordt het
bouwplan in die gevallen waarin het een
vergunningsplichtig bouwwerk betreft,
in de reguliere en bijzondere
welstandsgebieden alsnog door de
commissie beeldkwaliteit getoetst.
Per gebied worden vastgelegd:
- criteria voor een lichte bouwvergunning; voor kleinere bouwwerken en
dakkapellen aan de voorkant van een
woning;
- criteria voor reguliere bouwvergunningen . Deze gelden voor alle overige
bouwwerken, niet zijnde kleine

bouwwerken, afscheidingen ,
zonweringen en dakkapellen aan de
achterzijde;
- algemene welstandscriteria voor die
gevallen waarin de andere criteria
niet voldoen.
Op grond van de eerste twee groepen criteria is de verwachting gerechtvaardigd dat in de toekomst aan
het loket vergunningen kunnen
worden afgegeven en er wellicht
sprake is van een besparing.
Bent u er nog na al deze theorie?
In november 2003 zal de conceptnota
worden besproken in de commissie
EZ gevolgd door een inspraakronde
op 17 december. In januari 2004 gaat
een voorstel naar het College van
B & W en in februari 2004 wordt de
nota ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd .
Erg concreet werd het niet op deze
voorlichtingsbijeenkomst en veel
vragen leverde het niet op, laat staan
discussie. Het streven is om het
afge.ven van een bouwvergunning
objectiever en sneller te laten
verlopen: positief geformuleerd zou
men kunnen stellen dat de vaak als
subjectief ervaren welstandscommissie wordt vervangen door een
aantal objectieve en concrete criteria.
En sneller dan momenteel vaak
geschiedt kan bijna niet: nog voordat
de aankondiging in de Trompetter
staat, is het werk al uitgevoerd! Kijk
maar naar het plaatsen van een
kunstwerk op de Roersingelrotonde,
het aanbrengen van een balkon aan
de achterzijde van het pand Roersingel 3-5 en het verbouwen van het
pand Brugstraat I I.
Objectieve criteria zijn natuurlijk
altijd welkom en zeker wanneer die
zijn vastgelegd op een gemeentelijke
internetsite. Discussie zal er zeker in
de kwetsbare gebieden altijd blijven,
maar die kan in de toekomst gevoerd
worden aan de hand van objectieve
criteria. ®
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Een tefe_foonfijst uit 1915
TEKST:WILLEM CARTIGNY

Op internet kun je de wonderlijkste
zaken tegenkomen. Zo ontdekte ik
laatst in een \ite over genealogie een
'NaamCijst voor ám Tdifoondienst' uit
januari 191 S. Uit de daarin opgenomen gegevens zijn allerlei wetenswaardigheden af te leiden die een
soort sociografisch beeld op onderdelen geven van die dagen.
Hieronder een greep daaruit.

Namen
Roermond had in die dagen een Rijkstelefoonkantoor waaronder ook Maasnie/ en Swalmen
vielen. Waar het gevestigd was staat er niet bij,
maar dat zal ongetwijfeld in het enkele jaren
daarvoor ( 190 7) opgeleverde postkantoor aan
het Kloosterwand zijn geweest. Dit pand van
rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel ontkwam in
de jaren '70 van vorige eeuw aan de heersende sloopwoede en is onlangs bijgeschreven in
het register van rijksmonumenten. Het totaal
aantal aansluitingen bedroeg zo 'n 225 (Maasnie/: 2, Swalmen: 6; ook het kasteel Hom viel
onder de aansluitingen Roermond), op een
stadsbevolking van ongeveer 15.000 inwoners.
Behalve de paar aansluitingen in de dorpen
concentreerden vrijwel alle aansluitingen zich in
de Binnenstad, Voorstad en Kapel/er/aan.
Uitbreidingen als Roerzicht, 't Veld en dergelijke waren er nog niet of slechts rudimentair.
Uitzonderingen waren de Ernst Casimirstraat!
Ven/oseweg, 't Steel, Spoor/aan, Maastrichterweg en Kapelierpoort met enige aansluitingen.
Toen aanwezige arbeidersbuurtjes als de
Dr. Leursstraat! Molenstraat of het Begijnhof
ontbreken in de lijst.

Wie had in die dagen een telefoonaansluiting,
een toen recente uitvinding die niet iedereen
zich kon permitteren en niet zo 'n vanzelfsprekendheid als in onze dagen? Dat was de
'hogere ' stand, met daarin nogal wat juristen
van rechtbank, rijksinstellingen (zoals de
gevangenis), adel, fabrikanten en overheden.
Bij de adel waren dat bekende namen als Van
Aefferden en Michiels van Kessenich. De notarissen waren Van Boven, Strens, Brinkman en
Linssen. Andere bekende namen waren onder
andere Beef, de directeur van het Slachthuis en
vader van de latere 'onderkoning', fabrikant
E. Burghoff, architect Frans Dupont, tandarts
A. lmkamp, dr. Hoyng, Magnee de Hom,
bankier Schmasen en de burgemeester van
Swalmen en Maasniel.

(Semi-JOpenbare functies
Hieronder waren instellingen als het Roermonds Bioscooptheater (directeur Henri
Storms), Centrale Limburgse Spoorweg Maatschappij (Roermond was indertijd een knooppunt van allerlei tramlijnen), commissariaat van
politie, garnizoen, rechtbank, groot seminarie,
ambachtsschool, groote sociëteit, de Inspectie
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van Belasting/Kadaster in de Begijnhofstraat,
marechausseekazerne (toen in de Pol/artstraat), de Limburgse Landbouwbond, de
Nieuwe Koerier, het Pensionaat St. Louis en de
douane op het Staatsspoor. Voorts de drie
hospitalen die de stad rijk was: het Louisapension aan het Munsterplein, het protestants
ziekenhuis aan de Frans Douvenstraat en de
kliniek van de paters Cami/lianen aan de
Willem /I-singel. Verder waren er een stuk of
I 0 hotels aangesloten en het brugwachtershuisje bij de Maasbrug. Het Bisdom en het
merendeel van de vele kloosterinstellingen
(uitgezonderd genoemde paters Camillianen,
'St. Joep' en het Liefdegesticht aan het Kloosterwand) hadden vooralsnog geen aansluiting.
Particuliere aansluitingen? Ongeveer 50.
Fa6rilia.nten en a:tcliers
Onder de soorten bedrijvigheid waren de

volgende specialisaties: wapen-hout-verfchemie-papierfabrieken. Verder de boter- en
eiermijn; meubelen, electronica, wijnhandel et
cetera. Bekende namen met telefoonaansluitingen zijn de meelfabriek Smeets aan de
Godsweerdersingel, bierbrouwer Volkhemer
(Neerstraat), ijzerhandel Cil/ekens-Dreessens,
verffabriek HiJgers (Minderbroederssingel),
steenhouwer Stienon (Godsweerdersingel),
Van Gend & Loos, de fabriek voor kerkorgels
(Christoffe/straat, waar zich later de Nieuwe
Koerier/Maas-en Roerbode zou vestigen),
melkinrichting St.Christoffel (Maastrichterweg,
ter hoogte van huidig politiebureau), moutfabriek Limburgia. Van die bedrijven is momenteel alleen nog Cil/ekens-Dreessens over, niet
meer aan de Neerstraat (tot ± 1998), maar
op het bedrijventerrein Broekhin. Enkele
andere panden, zoals dat van Volkhemer,
Stienon en Limburgia bestaan ook nog, al dan
niet gedeeltelijk.
De ateliers die in de negentiende eeuw zo
waren opgekomen waren er nog wel gedeeltelijk in het begin van de twintigste eeuw, maar
toch al in hun nadagen: )onsen, vh Stoltzenberg
(aan de Christoffelstraat), Nicolas & Zn (St.
Jansstraat), Oor & Zn. (Kapel/er/aan) en
natuurlijk Cuypers & Co. aan de Kapelierpoort
Ook drukkerij). ). Romen en Zonen ontbreekt
niet in de lijst. Andere aansluitingen die voorkwamen waren nogal wat garages, annexrijwielhandel en iets bijzonders als de Stoombootdienst Roermond-Rotterdam. In de 'Almanak met adresboek Arrondissement Roermond'
uit de periode 1853-1873 werd deze stoombootdienst ook al genoemd, waaruit blijkt dat
er sprake is van een lijndienst van twee keer
per week heen en twee keer terug op andere
dagen. In deze Almanak van 1873 is overigens
ook het aantal kunstenaarsateliers nog talrijk:
de beeldhouwateliers van Cuypers & Stoltzenberg, Kapellerpoort; H. Gee/en aan de Kapel;
George Germanus- Boert aan de 'Zwamakerstraat'; de Kunst-en Glasbranderijen H. Lommen (Brugstraat) en Fr. Nicolas (St. Jansstraat).
Als architecten worden toen genoemd H. Ketels
(Marktstraat) en L Muijsers (Neerstraat).

VergeCijkiJ19
Een vergelijking met andere gegevens uit de
periode rond 1915 lijkt zinvol. Het artikel
'Rijkdom en armoede rond 1912' van oudstadsarchivaris Gijs van Bree in 'Onder dak bij
St. Jozef uit /994 vult een en ander aan. Van
Bree gaat aan de hand van belastingaanslagen
na hoe rijk en arm over de stad verdeeld
waren en concludeert: "Er zat beslist geld in
Roermond, doch in kleine kring". Onder de 15
hoogstaangeslagenen voor de belasting komen
er 7 niet voor op de telefoonlijst van drie jaar
later, waaronder drie baronnen. Waaruit je
mag afleiden dat weliswaar de hogere inkomensgroepen oververtegenwoordigd waren als
te/efoonbezitters, maar niet dat al die veelbetalers dus ook reeds een telefoonaansluiting
hadden. Van de 14 leden van de gemeenteraad, inclusief burgemeester en secretaris,
hadden er in het jaar van deze lijst I 0 een
aansluiting.
De armen woonden vooral geconcentreerd in
bepaalde buurten, zoals Kruisherenstraat!
Mariagardestraat (volgens Van Bree goed voor
28% van alle ontvangers van liefdadigheid) en
~egijnhof en omgeving (29%).
Conclusie
Voor zover je uit de beperkte gegevens conclusies kunt trekken was Roermond een middenstands-/fabrikantenstad met relatief veel overheidsdiensten, hogere beroepsgroepen en
kunstnijverheid. Opvallend is dat met name de
Hamstraat, nu weliswaar nog steeds centraal
gelegen maar toch wat terzijde van het
eigenlijke winkelgebeuren, er uit springt als hét
stadscentrum. Met zo'n 20 aansluitingen
scoort de straat naar verhoudingen veel hoger
dan bijvoorbeeld de sjieke Swalmerstraat en
Steenweg. Andere straten die eruit springen
zijn de Neerstraat, Willem /I-singel, Godsweerdersingel en de Kapel/er/aan.
Kasteelbehuizingen en buitens zijn overigens
ten dele in de lijst vertegenwoordigd; bijvoorbeeld de villa Huize Josephina aan de KapelIer/aan, indertijd gebouwd voor de kermisade/,
'herbergde' rond deze tijd jhr. de Kuijper; op
kasteel Hom woonde de familie Magnee;
Huize Graeterhofwerd bewoond door LStrens,
burgemeester van Swalmen en Maasniel;
Huize Ernst Casimir door mr. E. Geradts en
kasteel Hillenraedt is vertegenwoordigd door
). Vallen, waarschijnlijk de rentmeester van de
eigenaar, graaf Wolff Metternich (in genoemde
Almanak uit 1873 duikt de naam op als
H. Vallen, fruitkweker, Kasteel 'Hel/enrath').
Andere residenties zoals bijvoorbeeld
Schöndeln (Van Aefferden), Bocho/tz, de
Tooren, de Tegelarije, Hattem (Michiels van
Kessenich), Ouborch ontbreken in de lijst.
Roermond, het Haagje van het zuiden,
was begin 19e eeuw nog het stadje van
standen en rangen en zou dat nog tot
na de tweede wereldoorlog blijven. ®
www.de-wit.net/bronnen/te11915/index.htm

BOEKBESPREKING

Monumenten in Nederland: Limburg
Nu de maan weer door de bomen
schijnt, is ook de tijd om uw geliefden
te verblijden weer aangebroken.
Onlangs glinsterde bovengenoe.m de
uitgave door het venster bij Boekhandel Boom, voor circa 43 euro. Kan ik
de Kerstman dit boek aanbevelen?
Het flinke boekwerk pretendeert in
een "compact, samenhangend overzicht een beeld te geven van bestaande cultuurhistorisch interessante
objecten en structuren, waar bij
beknopte en relevante feitelijke
informatie wordt ver meld". Ruim 450
pagina's en globaal in twee delen :
enkele inleidingen en 350 pagina's
monumenten op een encyclopedische
manier per gemeente gepresenteerd.
Monumenten zijn objecten tot aan de
Tweede Wereldoorlog, met enige
uitstapjes naar meer hedendaagse
mar kante gebouwen .
Interessant zijn vooral de inleidende
hoofdstukken , waar in een zevenmijlslaarzentempo door de Maaslandse en
Limburgse geschiedenis gegaan wordt.

Stijl en verschijningsvorm, Materiaal en
constructie en Regionale eigenheden
komen aan bod op een manier die het
de lezer vaak niet eenvoudig maakt de
aandacht te behouden. Enerzijds
worden in Stijl en verschijningsvorm
naar mijn idee de meeste stijlen wel
behandeld, maar steeds wordt
verwezen naar gebouwen en plaatsen.
Als je dit wil blijven volgen dan moet

je de gebouwen in het encyclopedische
deel opzoeken of je moet dat niet doen
en het verhaal verder gewoon geloven.
Als je kiest voor dit laatste is het een
mooie gelegenheid kennis te maken
met de grotere maatschappelijke en
economische context van veel Limburgse monumenten .
Het deel Steden, dorpen, monumenten is
dan een schijnbaar complete lijst van

monumenten per
gemeente. Roermond
komt in dit deel met
I 5 pagina's goed weg,
tegen Maastricht met
57, Sittard en Venlo
met 9 en Weert met
6 pagina's.Veel gebouwen uit onze stad
komen aan bod, zij het
meestal zeer summier.
Opvallend is de aandacht voor nieuwere
gebouwen als bijvoor- .
beeld Voogdijstraat
41-45 , Hamstraat 5
(Bristol) , de Coöpwinkel aan de Hendriklaan, gebouwen van
Zollner (Hambeek 2 en
Walbreukergraaf 3) en
het Essent-gebouw aan
Westhoven. Spijtig alleen dat een deel van
de genoemde monumenten in onze stad
reeds lang is gesloopt.
Het boek is niet iets wat je meeneemt
achterop de fiets , maar eerder een ·
encyclopedie en naslagwerk voor de
echte Ruimteling. Arme Kerstman !
TM

Monumenten in Nederland: Limburg
Uitgave van Waanders Uitgevers, Zwolle
en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Utrecht, maart 2002 . € 42,50.

KIWANI'S CULTUURPRIJS

SJÓMMELMERTMONUMENT

De Stichting Ruimte kreeg twee jaar geleden de Kiwani's
Cultuurprijs uitgereikt. Niet de prijs, maar de stichting,
heeft een opvolger.
Op 9 november werd in het Stedelijk Museum Roermond
de Kiwani's Cultuurprijs overhandigd aan Huub Graus, de
echtgenoot van wijlen Els Graus.
Om elk misverstand te voorkomen: de prijs was voor
beiden bestemd. Immers, Els en Huub hebben ontzettend
veel gedaan voor het culturele leven van de stad.
Gezien de bijzondere omstandigheden had de jury de beide
laureaten van tevoren ingelicht. Het geldbedrag, dat aan de
prijs verbonden is, stelde het echtpaar ter beschikking aan
Veronica Jong, en aan haar grootste pleeggezin van Nederland. Volgens ons tweemaal een goede keuze. PP

Ineens was het uit het stadsbeeld verdwenen, het
Sjómmelmert-monument op het pleintje bij de voormalige
Gouden Leeuw. Het gebied moest op de schop in verband
met de vestiging van de bibliotheek.
Jarenlang werden de drie zuilen opgeslagen op de
gemeentewerf. Over niet al te lange t ijd wordt het monument herplaatst. Vanwege de situatie, de grote trap naar
de bibliotheek en de andere inrichting van de straat, komt
herplaatsing op de oorspronkelijke plek niet meer in
aanmerking.
In overleg met kunstenaar Dick van Wijk, de gemeente,
het Sjómmelmertcomité en de eigenaar van het Roercenter is besloten de beeldengroep in het Roercenter te
plaatsen. Dit gebeurt waarschijnlijk nog dit jaar. PP
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UIT DE WIJDE OMTREK

vakmanschap
en meesterschap (2)
Ernst Casirnir in Salland

Huis Vilsteren. Foto: Wilfem Cartigny

TEKST: WILLEM CARTIGNY

Vorig jaar schreef ik in Ruimtelijk
4 over een vakantie in Twente en
Achterhoek en de snuifjes cultuurhistorie in relatie tot Roermond.
Dit jaar was Salland aan de beurt,
een streek in Midden-Overijssel,
die ik niet kende en waarvan ik
anders dan bij Gelderse steden,
ook niet direct relaties met Roermond veronderstelde. Onverwachts dus liep ik toch tegen wat
'ruraemundensia' aan.
Het Sallandse landschap doet een beetje denken aan Zuid-Limburg, dankzij de
glooiende bossen en weiden en met
name de stuwwallen uit de voorlaatste
ijstijd. De resten daarvan, zoals de
Archemer- en Lemelerberg, zorgen
voor fraaie vergezichten. Door het
gebied stromen de riviertjes de Regge
en de Overijsselse Vecht. Salland is ook
het land van de middeleeuwse havezates, riddermatige landgoederen waarvan de edelen zitting hadden in de
Staten van Overijssel, naast steden als
Zwolle en Deventer. Van die landgoederen en kastelen zijn er nog een groot
aantal te bewonderen, alhoewel veel
ervan niet meer middeleeuws zijn maar
vernieuwd. Vele van de mooie Saksische boerderijen hebben nog de ken merkende luiken in de kleuren van de
havezates waar ze ooit toe behoorden.
HUIS VILSTEREN

Een saillant voorbeeld is het Huis Vilsteren ook wel Groot Spijker genoemd,
onderdeel van het landgoed Vilsteren,
een katholieke enclave van enkele
honderden inwoners in de gemeente
Ommen. Ommen is nu een toeristisch
(hanze)stadje aan de Vecht, dat reeds in
1248 stadsrechten verkreeg, maar van
die middeleeuwse oorsprong is weinig
meer te zien dan het stratenpatroon.
Ook het landgoed Vilsteren is van zeer
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oude oorsprong, teruggaand tot de
vroege middeleeuwen. Het landhuis is
evenwel in 1908 vernieuwd en een foto
ervan in een wandelfolder deed me
besluiten er wat meer over te achterhalen. Die foto gaf namelijk toch een
schokje van herkenning: behalve de
toren lijkt het huis een getrouwe kopie
van Huize Ernst Casimir in Roermond,
bij velen waarschijnlijk bekender als het
voqrmalige Hotel Kisseis aan de Venloseweg. De architect in Vilsteren bleek
inderdaad dezelfde als die te Roer-

mond, Eduard H.G.H. Cuypers (geboren 1859 te Roermond, gestorven 1927
te Amsterdam), een neef van Pierre.
Welk gebouw kopie .is en welk origineel is niet helemaal duidelijk en misschien zijn beide wel als één ontwerp
ontstaan, immers zowel Huis Vilsteren
alsook .Ernst Casimir zijn gebouwd in
1908. Maar de vraag blijft of het oorspronkelijk ontwerp mét tqren en
rentmeestershuis was, of juist zonder.
NEOGOTISCHE KERK

Groet uit Roermond
Huou Emtt C.Simir

1

Venloache poon.

1

Het beschermd
dorpsgezicht Vilsteren, een prachtige
groene oase met
fraaie boerderijen,
een herberg, molen ,
kerk en pastorie
heeft naast het landhuis nog een aardige
connectie met Roermond: de in 1897
gebouwde katholieke
kerk. De bouwmeester hiervan is J.W.
Boerbooms, een

NEOGOTIEK

leerling van Pierre Cuypers, later deel
uitmakend van de .'concurrerende'
Utrechtse school (naast de Amsterdamse/Roermondse school, zie inzet),
die vooral vertegenwoordigd werd
door architect Alfred T epe en beeldhouwer Wilhelm Mengelberg. De inventaris van de kerk zoals de prachtige
gepolychromeerde beelden, het hoogaltaar en zij-altaar, consoles en baldakijnen, evenals de inmiddels verdwenen
engelen aan de uiteinden van de communiebanken, komt voornamelijk uit
het Roermondse atelier Oor & Zn., de
gebrandschilderde ramen zijn van één
van de broers Asperslagh. Het tabernakel is afkomstig van atelier Vos & Zn.
uit Roermond . Kerk en landhuis Vilsteren zijn duidelijke voorbeelden van
de uitwaaiering van de Roermondse
kerkelijke ateliers en de impuls van het
architectengeslacht Cuypers daarbij.

In het midden van de 19e eeuw is Limburg het slagveld van een ideologisch
getinte stijlenstrijd tussen neoclassicisme en neogotiek. In die tijd gaat men
op zoek naar een eigen, nationale stijl,
in Limburg sterk gestimuleerd door de
heropleving van het katholicisme. De
spitsboog wordt dan gezien als 'expressie voor het verhevene en het oneindige'. Met name het herstel van de bisdommen in deze tijd (bisdom Roermond in 1853), brengt het herstel mee
van de gotische bouwtraditie in de katholieke kerkelijke architectuur. Een
fervent voorvechter is Alberdink Thym
die rond 1860 meerdere artikelen publiceert waarin hij de gotiek verdedigt.
In die tijd komt hij in contact met Pierre
Cuypers en de zus van Alberdink Thym
komt in contact met Cuypers. Deze relatie leidde tot Cuypers' tweede huwelijk. Tijdens zijn opleiding in Antwerpen (beëeindigd in 1849) maakt hij kennis met de 'academische neogotiek'.
Daar krijgt Cuypers les van de Franse
restaturatiearchitect Eduard Viollet-leDuc, een latere vriend en zijn belangrijkste inspirator gedurende Cuypers'
lange carriere. Les krijgt Cuypers ook
van architect Berckmans en beeldhouwer Geerts, pioniers in de neogotiek
in België. Laatstgenoemde heeft een
ontwerpatelier in Leuven, waarvandaan

in 1853 een groot aantal medew.e rkers
vertrekt naar de Cuypers-Stoltzenbergwerkplaatsen in Roermond.
Met Cuypers keerde het vakmanschap
terug in de Nederlandse architectuur;
bij hem maakten veel architecten kennis met de vaardigheden van het vak.
Inmiddels ontstaat er zoiets als een internationale neogotische beweging met
vertegenwoordigers als Bethune, Pugin
en Reichensperger, waaruit in 1863 in
Maastricht het Gilde van St.Thomas en
Sint Lucas voortkomt. Cuijpers en
Thym sluiten zich hierbij aan. Dit gilde
was bedoeld als genootschap voor de
studie van de middeleeuwse bouwkunst, maar is later meer gericht op het
neogotische dogma. In 1869 ontstaat in
Utrecht de Nederlandse zusterorganisatie, het Bernulphusgilde, onder Van
Heukelum, met als belangrijkste volge, ling Alfred T epe. Aanhangers van het
Bernulphusgilde bouwen met name in
het bisdom Utrecht, met als maecenas
aartsbischop Schaepman. Hij stimuleert
met name T epe die na Cuypers de belangrijkste neogotische architect in Nederland is. Ook Boerbooms, een leerling van Cuijpers, en afkomstig uit
Arnhem is actief in het Utrechtse bisdom. Van zijn hand is de genoemde
St. Willibrorduskerk in Vilsteren. TM

TERUG IN OORSPRON KELIJ KER STAAT/

Het landhuis Ernst Casimir in Roermond heeft na de teloorgang van Hotel
Kisseis en de lelijke aanbouw van Landbouwbelang veel van zijn gratie verloren. Maar er zijn plannen voor enig
herstel, te weten verwijdering van die
aanbouw en gedeeltelijk herstel van de
parkachtige aanleg eromheen. De kosten daarvan moeten dan onder andere
opgebracht worden uit nieuwbouw op
het achterterrein, aan de zijde van
N280. Daar zouden volgens de plannenmakers enkele kantoortorens moeten komen. Indien die tevens van sprekende architectuur zijn en voldoende
ver verwijderd van het landhuis zelf,
kunnen ze een aanwinst zijn. Met de
inzakkende kantorenmarkt is het nog
maar de vraag hoe reëel deze plannen
zijn. Duidelijk is dat Huize Ernst Casimir, sedert vorig jaar een rijksmonument en thans bewoond op anti-kraakbasis, een opknapbeurt kan gebruiken. ®

De ansicht werd beschikbaar gesteld door
de heer M. Raymakers. De zwartwitfoto
werd gemaakt door Mathieu Koch en
geleend uit het gemeente-archief.

Spitsbogen zijn het kenmerk van de (neo)gotiek. Hier het
altaar van de Onze Lieve Vrouwe Kapel In 't Zand van joseph
Thissen en het tabernakel van H. van Gardinge.
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OP DE ROL
Wat dreigt in het Roermondse te verdwijnen, hoe staat het met nieuwe
projecten en wat doen 'die mensen van Ruimte' daaraan?
TEKST: LEONARD FORTUIN, WILLEM CARTIGNY, GERARD VAN DE GARDE.
ILLUSTRATIE: JOEP JANSSENS. FOTO : GERARD VAN DE GARDE.
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Oh ja, laten we dat niet vergeten:
dit was het Jaar van de Boerderij. De
aandacht voor de boerderij is kennelijk
hard nodig getuige bijgaande berichten,
of liggen boerderijen buiten het blikveld
van onze stedelijke regenten?
Laat Roermond vooral zuinig zijn op
haar weinige typisch-Limburgse dwarshuis-boerderijen zeker als het gaat om
de gesloten hoevevariant (zie 'constructietekening'), met name die springen er
in onze stedelijke omgeving uit.

schrift dat verhindert. Aldus zou de
ondeugd beloond worden. Ruimte heeft
de eigenaar uitgenodigd vóór IS november 2003 een rapport over te leggen van een gespecialiseerd bureau. Dat
rapport dient de werkelijke monumentale waarde van deze schuur vast te leggen en aan te geven of andere oplossingen dan sloop mogelijk zijn . Mocht
in dat rapport worden geconcludeerd
dat er tegen sloop geen overwegend
bezwaar is dan zal Ruimte geen procedure opstarten tegen het verlenen van
een sloopvergunning.

MUUR AAN DE BETHLEHEMSTRAAT

De v.o.f Groot Seminarie, de projectontwikkelaar van het bouwproject aan de
Bethlehemstraat, vraagt toestemming

"voor het maken en dichten van muuropeningen". Ruimte is tegen verdere beschadiging van de historische muur en heeft
dat in een zienswijze kenbaar gemaakt.

Het gedeelte hoek Bethlehemstraat/Voogdijstraat is de buitenmuur van een oud huisje
(te zien aan de dichtgemetselde gotische
vensters).

De cijfers op de plattegrond geven de
ontstaonsvolgorde aan.
DOUVESHOF (MERUM)

HOFLAAN

Ruimte heeft inzage gekregen in de tekeningen op grond waarvan er gesloopt
is en gebouwd wordt. Twee schuren
zijn gesloopt zonder officiële vergunning. De monumentenvergunning was
onvindbaar. Het college van B&W heeft
de eigenaar per brief laten weten dat
de gemeente geen nieuwe officiële vergunning zal eisen. Ook meldt het college "dat het subsidiebedrag zal worden
bijgesteld". Hopelijk bedoelt het college
hiermee dat voor de schuur geen subsidie verstrekt zal worden . Hiermee is
de zaak dus inofficieel 'geregeld', om
niet te zeggen geritseld.

Ruimte heeft zich verbaasd over de ingrijpende veranderingen aan een monumentale boerderij behorend tot de
buurtschap Roer, een van de oude kernen van Roermond. Deze boerderij had
allang op de gemeentelijke monumentenlijst moeten staan. Op bevel van de
gemeente zijn de werkzaamheden stilgelegd, wegens het ontbreken van de
benodigde vergunningen. De eigenaar
heeft eind oktober een aanvraag ingediend. De gemeente heeft die teruggestuurd wegens incompleetheid.

EIERMARKT 18A (MAASNIEL)

De eigenaar van een monumentale
schuur vraagt een sloopvergunning.
Bijna heeft hij het punt bereikt waarop
de gemeente sloop om veiligheidsredenen nodig zal achten. Hoe? Door
onderhoud consequent te verwaarlozen. Een sloopvergunning zal daarom
worden gegeven, tenzij een bezwaar-

EUVER HET BRÖKSKE

Eind 2002, net vóór het Jaar van de
Boerderij, hadden de eigenaars van de
boerderij met die naam aan de Lindanussingel, te horen gekregen dat de
boerderij moet verdwijnen omdat ze
niet zou passen in de niewbouwplannen voor de Roerdelta. Door de
Limburgse internetters werd hen de
publieksprijs 'Boerderij van het jaar
2003' toebedeeld! ®

OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER

In een open brief van 8 september 2003
somt Ruimte de cultuurhistorische rampen op die onze stad dit jaar troffen.
Heeft de nieuwe eerste burger weet van
die rampen? Wat denkt hij te doen om
zijn hartverwarmende woorden in de
Stadsgids Roermond 2003 inhoud te geven? Ook via de schrijvende pers moet
de brief de burgemeester hebben bereikt.
Tot op heden hult de burgervader zich
in een oorverdovende stilte.
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De gemeente is van plan "om op basis
van een ambtelijk voorstel vrijstelling te
verlenen van het inleveren van een cultuurhistorische analyse met waardestelling bij bouwplannen voor ondergeschikte
aanpassingen, welke geen beeldbepalend
karakter hebben ." Wat betekent zo'n
ambtelijk advies nu er geen monumentencoördinator is? W ie bepaalt wat 'ondergeschikte aanpassingen, welke geen beeldbepalend karakter hebben ' zijn?
Die vragen hebben wij voorgelegd aan het
college.

HAMSTRAAT 48- 50- 52

.

Het college heeft de -raadscommissie Economische Zaken een brief gestuurd aangaande de misleidende informatie die eerder is verstrekt over de 'Résidence De
Stad Parijs' , de nieuwbouw die naast
McDonalds verrijst. Ruimte heeft laten
weten dat er wel degelijk een CHAW is
gemaakt, dat de clandestien gesloopte
kelders wel degelijk monumentale waarde
hadden, en dat de gemeente in gebreke
is gebleven terzake toezicht in het Beschermde Stadsgezicht. ®

