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,,Verwacht niet dat we over mo-

De juweeltjes van Heerlen
Met een gids 
gingen 
gistermorgen 34 
mensen op pad 
door Heerlen-
centrum. Op zoek 
naar de juweeltjes 
van de stad. En die 
zijn er volop, net als 
verhalen en 
herinneringen. 

HEERLENHEERLEN
DOOR JOSETTE MULDERS

numenten gaan struikelen, waar-
schuwt gids Peter Crombach aan
het begin van de stadswandeling. 
,,Heerlen moet het hebben van de
details.” Zo’n 34 mensen, voor het
merendeel Heerlenaren en ook een
paar oud-inwoners, staan deze zon-
dagmorgen klaar om samen met 
hem de juweeltjes van Heerlen te
ontdekken. Die komen grofweg uit 
drie periodes: de Romeinse tijd, de
middeleeuwen en de tijd van de mij-
nen, somt Crombach op. 

MijnbouwMijnbouw
Juweeltjes zijn er volop, blijkt gedu-
rende de ruim 2 uur durende wan-
deling. Bijvoorbeeld in de Geleen-
straat, waar het pand van juwelier 
van Oostwegel en het pand ernaast 
pronkstukken uit de neogotiek zijn. 
Beide gebouwd rond 1913, toen de

mijnbouw begon uit te dijen. Pand 
nummer 56 was zelfs het allereerste
gebouw waar een mijndirectie ze-
telde. Crombach loopt vlotjes langs 
zo’n tien pareltjes en vertelt  over elk
een paar feiten.  Over onder meer 
het Glaspaleis, nu cultureel cen-
trum Schunck, dat vanaf de jaren
dertig een warenhuis was.  Ook de 
voormalige lts aan het De Hessele-
plein, nu hoofdgebouw van APG,  is
een halteplaats. Net als het Temps-
plein en het Thermenmuseum. 
Hoe langer de tocht duurt, hoe meer
Crombachs  publiek hem aanvult en
ook onderling feitjes uitwisselt.  Het
maakt de tocht levendig en dyna-
misch. Duidelijk wordt dat de deel-
nemers aan de stadswandeling 
meer dan geïnteresseerd zijn in de 
geschiedenis van hun woonplaats.
Soms doet de gids een stapje opzij 
om iemand uit het publiek de kans te
geven zijn of haar verhaal te vertel-
len  en  de rondleiding spontaan 

even over te nemen.  Op het Stad-
huisplein  meldt een man dat de al-
daar ooit gelegen HEMA over de 
eerste roltrap van Nederland  be-
schikte.  De meest prille geschiede-
nis  belicht iemand anders uit het ge-
hoor van Crombach. Ze wijst waar
mini-murals zijn en waar enkele mi-
ni-sculpturen staan die onlangs ge-
plaatst werden. 

Heerlenaren

Crombach ziet het goedkeurend
aan. Wat er zich voor hem ontvouwt,
is precies wat zijn organisatie ‘Heer-
len Vertelt’ wil: gewone Heerlena-
ren die hun verhalen en herinnerin-
gen delen. Sinds vier jaar bestaat 
Heerlen Vertelt, een website waar-
op iedereen zijn verhaal over de stad
kwijt kan. Bijna 600 mensen deden 
dat al.  De lezers reageren vaak en 
veel. Er zijn zo’n  4300 reacties.  De 
verhalen gaan over gebouwen, ritu-

elen, vrije tijd en alles waar de 
Heerlenaar het over wil hebben.
Op 17 september houdt Heerlen
Vertelt een schrijfmiddag. Ieder-
een die een verhaal of herinne-
ring kwijt wil, maar het zelf niet
kan opschrijven, kan het vanaf 
12 uur kwijt in Lokaal25, een kof-
fiebarretje in de voormalige mu-
ziekschool aan het Wilhelmina-
plein. Mensen van de site zitten
dan klaar. 
Het hoogtepunt van de rondlei-
ding is een bezoek aan het enige
stukje stadswal uit de 13de eeuw
dat overgebleven is.  Het ligt ach-
ter de Sint Pancratiuskerk. Nor-
maal niet te bezoeken, maar de 
deken heeft voor Crombach de 
toegangsdeur opengezet.  „Tjon-
ge, wat is Heerlen toch leuk,” con-
cludeert iemand.  ,,Wie zegt dat
er niets te zien is in Heerlen heeft
het gruwelijk mis.” 

De voormalige lts, en nu hoofdkantoor van APG, een van de pareltjes van Heerlen.   FOTO MARCEL VAN HOORN


