zaterdag, 19 februari 2011

HISTORIE Achter een gevel uit 1941 zit het best bewaarde pand van de binnenstad

Het oudste pand van Venlo
Verborgen
plekken
Achter façades en panden
ligt nog veel van de historische binnenstad van Venlo.
In deze korte serie die verborgen plekken en het verhaal. Deel 1: het oudste
pand van Venlo.
door Harry Lücker

V

raag een Venlonaar naar
het oudste pand in de
Venlose binnenstad en
de kans is groot dat hij
komt met het stadhuis, Huize
Schreurs of het Romerhuis. Maar
ruim honderd jaar ouder dan deze
Rijksmonumenten is het pand van
Slagerij Schreinemachers aan de
Gasthuisstraat 3, zo bleek uit een
proefboring uit 2006.
„We trekken naar steden als Gent
of Antwerpen om middeleeuwse
panden te zien, maar hier hebben
we ze zo net goed”, zegt Roy
Denessen, beleidsmedewerker monumenten van de gemeente Venlo.
Het enige verschil: het oudste huis
van Venlo zit verscholen achter
een gevel uit 1941. „Maar achter die
gevel is alles intact gebleven.”
Het pand is een exponent van de
bouwwoede uit de 15de eeuw. Venlo was welvarend door de handel
over de Maas en de stad ‘versteende’: houten huizen werden vervangen door grote stenen panden. In
de latere Gasthuisstraat verrezen de
pakhuizen waar in het achterste gedeelte werd gewoond.”

Impressies van het oudste pand van Venlo.
Die Gasthuisstraat liep door tot aan
de Maas; de Markt bestond nog
niet. Met het aanleggen van de
Markt verdwenen daar de huizen.
Met de dure pakhuizen in de Gasthuisstraat liep het ook niet goed af.
„Toen het economisch minder
ging, werden de pakhuizen in tweeen gesplitst. In de 18de eeuw werden de topgevels eraf gehaald, dat
was toen de mode.”

Het pand aan de Gasthuisstraat onderging hetzelfde lot. Het pakhuis
werd een handelshuis voor hoeden
onder de naam De Klak, sinds 1928
is het een slagerij. Aanvankelijk
werd die gedreven door de familie
Cool, sinds 1968 de familie Schreinemachers. Huidige eigenaar Toine
is zuinig geweest op het pand. Zijn
ouders wonen nog altijd boven de
zaak. „Dat is de redding voor dit
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pand geweest”, meent Denessen.
Venlo kent veel oude panden, maar
die zijn vaak verkrot. Leegstand is
het grootste gevaar voor panden.
Zolders worden niet meer gebruikt
of kelders dichtgestort.”
Het oudste huis van Venlo heeft het
nog allemaal. Het originele dak, achterplaats en de kelder. „Zo mooi als
hier zul je het nergens zien in Venlo”, zegt Denessen. Vooral de gewel-

ven in de kelder waarin anno 2011
de bierworstjes hangen te drogen,
zijn uniek. „Die zie ook in het stadhuis. Een teken dat de koopman
van dit pand erg rijk is geweest.”
Zo ligt het oudste pand van Venlo
dus achter een moderne gevel. Nog
wel. „Recent zijn nog eens twaalf
proefboringen in panden uitgevoerd. Wellicht dat dit een nieuw
oudste pand in Venlo oplevert.”

