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of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inleiding
In 2017 bestaat de Stichting Jacob Kritzraedt in Sittard 65 jaar maar
ondanks deze pensioengerechtigde leeftijd is er nog evenveel reden
om ons in te blijven zetten voor ons erfgoed als in 1952.
Vanaf dat jaar zet de Stichting Jacob Kritzraedt zich in om een breder
publiek bewust te maken van het belang van het plaatselijk en regionaal erfgoed en met name van de architectonisch of historisch belangrijke gebouwen van Sittard en omgeving. Dit is als zodanig ook in de
statuten vastgelegd. Daartoe koopt de Stichting onder meer bedreigde panden aan, restaureert ze en verhuurt ze vervolgens. Ook volgt
de Stichting met een kritisch oog de ontwikkelingen die het cultuurhistorisch erfgoed van Sittard en omgeving betreffen.
De Stichting werkt in de overkoepelende Federatie Historie SittardGeleen-Born samen met de andere cultuurhistorische organisaties in
de gemeente Sittard-Geleen.
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Vanwege de gang van zaken rond de realisatie van het complex
“Dobbelsteynporte” heeft de Stichting samen met de Bond Heemschut aan de gemeente voorgesteld “vooraf structureel overleg te
voeren met de particuliere monumentenorganisaties over zaken die
betrekking hebben op cultuurhistorische aangelegenheden”.
Dit heeft geresulteerd in het Monumentenplatform, een regulier
overleg tussen de portefeuillewethouder en de organisaties die
opkomen voor het lokale monumentale erfgoed. Uiteraard participeert de Stichting in dit overleg.
De Stichting was ook vertegenwoordigd in de inmiddels opgeheven
Externe Klankbordgroep “Zitterd Revisited”, eveneens een regulier
overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers van alle partijen
die zich betrokken voelen bij deze grootschalige stadsuitbreiding aan
de rand van de historische binnenstad.
Zo heeft de Stichting samen met gelijkgerichte organisaties met
succes bij de Raad van State geageerd tegen onderdelen uit de eerste
fase van het bestemmingsplan “Zitterd Revisited”.
Ook heeft de Stichting voorbescherming gevraagd en verkregen ter
bescherming van “Sanderbout” en “Sjpoarkolonie”, beide voorbeelden van woonwijken voor mijnwerkers, respectievelijk spoorwegarbeiders.

STICHTING JACOB KRITZRAEDT
8

1952-2017

9

De Stichting heeft aan de gelijkgestemde Vereniging Heemkunde
zonder Grenzen bouwhistorisch en juridisch ondersteuning verleend
bij een jarenlang slepende procedure rond de restauratie en de herbestemming van het voormalige kloostercomplex “Abshoven”, met als
resultaat een gemeentelijk monument met een goede nieuwe invulling.
Verder heeft de Stichting geageerd tegen het zonder vergunning
afgraven van de voet van de rijksmonumentale stadwallen en het
kappen van bomen op deze wal.
Vrij recent heeft de Stichting met succes actie ondernomen tegen het
zonder toestemming en vergunning plaatsen van een constructie die
ernstig afbreuk deed aan een rijksmonumentaal pand in het rijksbeschermde stadsgezicht.
Ook is – dankzij het doorzetten en de inbreng van de Stichting – de
dringend noodzakelijke restauratie van de rijksmonumentale “Andreaskapel” tot een goed einde gebracht.
Door het wegvallen van restauratiesubsidies is het moeilijk geworden
panden aan te kopen en te restaureren. Daarom richt de Stichting zich
meer en meer op de rol van intermediair voor externe partijen. Op die
manier is een partij gevonden die de al jaren verkrottende woningen
langs het Kritzraedthuis deels gaat restaureren en deels vervangen
door passende nieuwbouw.
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Recent is mede door de inzet van de Stichting aan de voet van de
Begijnenhofwal een monumentje gerealiseerd voor Thur Laudy en
wordt door kunstenaar Jo Havenith een fresco aangebracht in de
Jezuïetenkapel naast de kloostertuin van de ursulinen.
Al jaren verzet de Stichting zich tegen plannen waardoor aan de voet
van de wal Fort Sanderbout een gedeelte van de eeuwenoude structuur van de volkstuinen verloren zou gaan. De gemeente heeft nu
het voorstel van de Stichting overgenomen om eerst een uitgebreid
archeologisch onderzoek uit te voeren om op grond van de bevindingen tot planvorming over te gaan. Bij dit onderzoek zijn ontdekkingen gedaan die tot een gedeeltelijke herschrijving van de Sittardse
vestinggeschiedenis zullen leiden.
De gemeente heeft enkele jaren geleden besloten ook betrokken
belanghebbenden zoals de Stichting de mogelijkheid te ontnemen om
voorbescherming te vragen voor bedreigd erfgoed. Desondanks heeft
de Stichting er onlangs op aangedrongen om het hoofdgebouw van
het voormalige kloostercomplex Watersley en de historische uitvalswegen van de binnenstad van Sittard alsnog als gemeentelijk monument te beschermen.
Kortom: de Stichting Jacob Kritzraedt is qua leeftijd dan wel aan pensioen
toe maar de gelegenheid om achter de geraniums te gaan zitten, doet
zich nog lang niet voor en zal zich waarschijnlijk ook nooit voor gaan
doen.
Het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt
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verleden, heden, toekomst
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65 jaar
Stichting Jacob Kritzraedt Sittard
De Sittardse Stichting Jacob Kritzraedt werd in 1952 in het leven
geroepen in reactie op de plannen van het stadsbestuur om de Begijnhofwal af te graven ten behoeve van een verkeersverbinding tussen
de Deken Tijssenstraat en de Brandstraat.
Al een jaar eerder waren een ‘comité van aktie tot behoud van de
Sittardse stadswallen’ en een ‘werkgroep Jacob Kritzraedt’ opgericht om het gevaar te bezweren. In 1952 ontstond vanuit deze twee
groeperingen de notarieel opgerichte ‘Stichting voor Heemkunde en
Heemschut in het land van Sittard’, ook wel Stichting Jacob Kritzraedt
geheten.
Uit de naamgeving is duidelijk, dat de Stichting inspiratie zocht bij
de landelijke Bond Heemschut, waarin de Sittardenaar Zef Timmers
sinds kort voorzitter van de afdeling Limburg was. Met de naamkeuze
‘Jacob Kritzraedt’ trad men in het voetspoor van deze jezuïet, die 350
jaar eerder in Gangelt geboren was en tussen 1636 en 1646 in Sittard
een jezuïetenstatie had geleid.
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Jacob Kritzraedt
De naamgever van de Stichting leefde van 1602 tot 1672 en stamde
uit een bestuurdersfamilie te Gangelt. Na de kostersschool van
Gangelt bezocht hij het jezuïetengymnasium van Roermond, waar hij
onder meer lessen volgde van Bollandus, de stichter van de Bollandisten, de beroemde hagiografenschool van de jezuïeten. Deze spoorde
hem na het voltooien van zijn universitaire opleiding in Keulen en het
noviciaat van de jezuïeten in Trier aan om onderzoek te doen naar het
oudste verleden van zijn geboorteplaats. Sindsdien heeft Kritzraedt
naast zijn religieuze verplichtingen vele uren besteed aan het uitzoeken en beschrijven van het verleden van zijn geboortestreek. Daarbij
heeft hij ook vele documenten voor het nageslacht veiliggesteld.
Het meest intensief heeft hij zich met de geschiedenis van onze regio
beziggehouden in de jaren 1636-1646, waarin hij de leiding had van de
Sittardse jezuïetenstatie, die onderdak had gevonden in het uit 1620
daterende pand op de hoek van de Plakstraat dat nadien naar Kritzraedt
genoemd zou worden. Hier werkte hij aan drie lijvige boekwerken die
als de eerste geschiedwerken van onze streek beschouwd kunnen
worden. In zijn werk ageert hij enkele malen tegen de onverschilligheid van zijn tijdgenoten, die naar zijn zeggen door hun onzorgvuldigheid het historisch erfgoed van hun voorouders verloren lieten gaan.
Van 1646 tot 1672 was Kritzraedt onder meer als bibliothecaris verbonden aan het jezuïetengymnasium in Keulen.
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De Stichting oude stijl (1952-1971)

De Stichting nieuwe stijl (1971 tot heden)

In zijn uit 1977 daterende brochure over de Stichting Jacob Kritzraedt
onderscheidt Nic Eussen twee fasen in de historie van de Stichting, die
hij aanduidt met oude en nieuwe stijl. In het jaar 1971 werd immers
een nieuwe koers ingezet.

Het jaar 1971 zorgde voor een grote omslag. In juli en augustus
kwam een bestuurlijke reorganisatie tot stand. Voorzitter Cobben
werd erevoorzitter, maar overleed enkele maanden later. Van de oude
vijfhoofdige Stichting gingen de heren Hendriks, Offermans en Ramakers
over naar de nieuwe structuur, waarin naast de nieuwe voorzitter
Theo van de Wiel nog tien leden zitting hadden.

De Stichting, die bestond uit vijf bestuursleden onder leiding van voorzitter Cobben, voerde aanvankelijk vooral actie tegen de dreigende
sloop van cultureel erfgoed. Daarnaast trachtte men ook het brede
publiek bewust te maken van de waarden die verloren dreigden te
gaan. Hierbij vond men medestanders in de reeds genoemde Bond
Heemschut, maar ook bij de in 1951 opgerichte kring Sittard van
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
Vanaf 1964 ging de Stichting over tot het verwerven van bedreigde
panden. In dat jaar kocht men voor 4900 gulden de oude vakwerkpanden Ophoven 3 en 5, in 1967 voor één gulden het vakwerkhuis
(‘de Pub’ of ‘de Gats’) op de Markt (no. 20) en in 1971 voor eenzelfde
bedrag het kapittelhuis aan de Kapittelstraat 4.
De Stichting beschikte echter niet over voldoende middelen om tot
effectieve restauratie te kunnen overgaan. Daarvoor was een nieuwe
formule nodig en die vond men in de Stichting nieuwe stijl vanaf 1971.

De nieuwe lichting had de wind mee. Enerzijds was er op nationaal
niveau een behoorlijke opleving op het terrein van de monumentenzorg die zou culmineren in het monumentenjaar 1975. Hierdoor werd
het ook gemakkelijker om een beroep te doen op subsidieregelingen.
Anderzijds kreeg men steun van de gemeente, die met de naweeën
zat van monumentale kaalslag als de afbraak van het oude stadhuis
en de ernaast gelegen stadsboerderij en in niet mindere mate de Gruizenstraat en Hel en Paradijs. De reactie van de bevolking was heftiger
dan het stadsbestuur verwacht had. Het eerste nieuwe succes was
de restauratie van het vakwerkpand aan de Markt/Gats.
In 1973 verwierf men de Ophovenermolen en vakwerkpanden aan de
Gruizenstraat, in 1974 de helft van een pand in de Helstraat uit 1627
en de stadsboerderij Den Tempel, waarin een historisch museum zou
worden ondergebracht. Van deze gebouwen zouden na restauratie de
vakwerkpanden in Ophoven, het vakwerkpand aan de Markt en de
Ophovenermolen in het bezit van de Stichting blijven.
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In de jaren negentig werd met Europese steun de molen opnieuw
gerestaureerd en geschikt gemaakt voor een grootschaligere exploitatie.
Het verschijnen van een brochure over de molen vormde in 1998 de
afsluiting van dit project.
In 2004 werd door aankoop en restauratie een vakwerkhuis aan de
Tudderenderweg van de ondergang gered.
Het jaar 2002 stond met tal van activiteiten in het kader van het vijftigjarig bestaan van de Stichting. Dit jubileum werd gekoppeld aan de
herdenking van de vierhonderdste geboortedag van Jacob Kritzraedt.
Samen met de plaatselijke historische organisaties en de gemeente Gangelt kwam een programma tot stand met onder meer een
congres, een expositie en de uitgave van een toeristische route. Voor
het uitgeven van de manuscripten van Kritzraedt was langere adem
nodig.
In 2005 verschenen een parafrase van het Stadtbuch Gangelt en een
wetenschappelijke editie en vertaling van de Annales Gangeltenses.
Het laatste werk werd opgenomen in de reeksen van de Kreis Heinsberg en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Na het jubileum kwam er naast het beheer en onderhoud van de eigen
panden ook weer een nieuw elan om een actieve rol te spelen in het
monumentenbeleid van de gemeente. Op aandringen van de Stichting kwam het gemeentelijke Monumentenplatform van de grond,
waarin ieder kwartaal vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties
met wethouders en monumentenambtenaren van de gemeente om
de tafel gaan zitten om actuele ontwikkelingen te bespreken.
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In 2009 zag Theo van de Wiel zich vanwege zijn leeftijd en ziekte
gedwongen na bijna veertig jaar de voorzittershamer neer te leggen.
Vanwege zijn vele verdiensten werd hij unaniem tot erevoorzitter
benoemd. De voorzittersrol wordt sinds oktober 2010 vervuld door
Jules Hendriks.
Op 17 november 2012 werd het zestigjarig bestaan gevierd met een
studiedag in het Kloosterkwartier aan de Oude Markt. Onder leiding
van architect Rob Brouwers werden de thema’s ‘samenwerking
tussen overheid en private partijen’ en ‘het tegengaan van verkrotting
door de overheid’ belicht door Jef Malliet (Provincie Limburg België)
Dorothee Heinzelmann (Landschaftsverband Rheinland), Theo Oberndorff
(Provincie Limburg Nederland) en Roy Denissen (gemeente Venlo).

Bestuursleden vanaf 1952
Stichting oude stijl (1952-1971)
M. Cobben
H. Stessen
J. Offermans
K. Hendriks
N. Ramakers

voorzitter
secretaris
penningmeester
(vanaf 1955 H. Ramakers)

Stichting nieuwe stijl
(1971-heden; de huidige bestuursleden met een * gemarkeerd)
Th. van de Wiel
J. Pilgram
K. Hendriks
H. Durlinger
J. Offermans
F. van Osch
A. Pfennings
H. Ramakers
J. Simons
H. van Son
N. Eussen
J. Hermans
J. Laudy
J. Kreukels*
P. Boudewijn
A. Janssen*
H. Palmen*
P. Vossen*
J. Jeurissen*
P. Marx*
J. Dukers*
J. Hendriks*
P. Janson
F. Hage*
H. Karstenberg*
Y. Leinders*
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2005
aanbieding van Kritzraedts Annales Gangeltenses
door de vier auteurs aan Prof. Dr. Severin
Corsten in Bonn (D).

2009
het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt
met de nieuwe erevoorzitter:
v.l.n.r. staand: J. Dukers, P. Vossen, P. Marx,
J. Kreukels, J. Jeurissen, H. Palmen, A. Janssen,
zittend: Th. van de Wiel en P. Boudewijn.

2009
Theo van de Wiel ontvangt in het bijzijn van zijn
vrouw Hanny uit handen van Jo Kreukels de
oorkonde van het erevoorzitterschap.

2012
symposium: wethouder Noël Lebens spreekt
met architect Rob Brouwers de gasten toe.

Bronnen
- N. Eussen, Verslag Stichting Jacob Kritzraedt 1952-1976,
Sittard 1977.
- A.M.P.P. Janssen, B.A.T./Roebroek, Peter Boudewijn,
De Ophovenermolen te Sittard, Sittard 1998.
- P. Schulpen e.a., ‘Kroniek van Heemschut Limburg’, in:
Marianne van der Elsen en Guus Janssen (red.), Erfgoed! een 		
halve eeuw Heemschut in Limburg, Roermond 2012.
- A.M.P.P. Janssen, Jacobus Kritzraedt (1602-1672),
Annales Gangeltenses, Band I + II,
Werken LGOG 18 / Museumschriften des Kreises Heinsberg 17,
Maastricht/Heinsberg 2005.
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OPHOVEN 3-13 rijksmonumenten
De huisjes (3 en 5) stammen uit de zeventiende eeuw en waren in
verval geraakt, zodat ze zelfs onbewoonbaar werden verklaard.
Om de woningen te behouden als voorbeelden van Maaslands
vakwerk heeft de Kritzraedtstichting ze in 1964 gekocht van de heer
en mevrouw Ballentijn-Vink. Om verder verval tegen te gaan zijn in
1965 eerst belangrijke conserverende maatregelen genomen.
In 1978 kocht de Stichting ook de 4 woningen 7 t/m 13 van de
gemeente Sittard. De restauratie, uitgevoerd door architecten- en
ingenieursbureau Ramakers samen met bouw- en aannemingsmaatschappij Vic Laudy, duurde van 1971 tot 1982. Vanaf 1981 tot heden
zijn alle panden particulier verhuurd.
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DE GATS, Markt 20 rijksmonument
Dit vakwerkpand werd gebouwd rond 1530 en overleefde de stadsbrand van 1677. In 1967 werd dit huis, dat voorheen ook dienst deed
als bakkerij en bakkerswinkel, door de Amstel Brouwerij aan de Stichting overgedragen voor een symbolisch bedrag van 1 gulden. Voorwaarde was om het pand vakkundig te restaureren en in te richten
als horecabedrijf. De restauratie vond plaats door architectenbureau
Ramakers-Walschot en bouw- en aannemingsmaatschappij Vic Laudy.
Subsidies werden verleend door gemeente, rijk en provincie.
13 Augustus 1971 was de dag van de eerste steenlegging door de
toenmalige voorzitter Martin Cobben. De officiële opening op 17
augustus 1972 ging gepaard met de feestelijke overdracht in huur aan
Heineken Nederland bv en de eerste exploitant de heer J. Consten.
De huidige uitbater van “Tapperie De Gats” is de heer Frank Braam.
Het gerestaureerde vakwerkhuis is zonder meer een aanwinst voor
de stad in het algemeen en voor de Markt in het bijzonder.
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KAPITTELHUIS, Kapittelstraat 4
rijksmonument
Sittard kende een collegiaal Kapittel, dat op 10 juni 1299 werd opgericht en bestond uit 12 kanunniken. De kanunnikenhuizen werden
gebouwd in een zgn. immuniteit (eigen rechtsgebied) op het huidige
Kloosterplein en in de Kapittelstraat.
Het huis Kapittelstraat 4 is van baksteen en gebouwd in de tweede
helft van de zeventiende eeuw. ‘Het is voorzien van een zadeldak en
heeft aan de linkerzijde een uitbouw met fronton; aan de straatzijde
een topgevel met vlechtingen’ (Verslag Stichting 1952-1976).
In 1971 werd het vervallen pand door de fa. Durlinger voor een
symbolisch bedrag verkocht aan de Stichting. Deze kon weer gebruik
maken van subsidieverstrekking door gemeente, provincie en rijk en
zodoende de restauratie realiseren, wederom door architecten- en
ingenieursbureau Ramakers en bouw- en aannemingsmaatschappij
Vic Laudy.
Vanaf 1977 is het kapittelhuis verhuurd voor particuliere bewoning en
in 1988 verkocht aan het echtpaar Baer en Corry Smit-Scheen.
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OPHOVENERMOLEN, Molenweg 56
rijksmonument
De oudste vermelding van deze watermolen blijkt uit een akte van 10
juni 1406. ‘Het huidige gebouw dateert uit 1716. In eerste aanleg is
het waarschijnlijk een ‘onderslagmolen’ geweest voor het malen van
graan, later een ‘middenslagmolen’ die als oliemolen werd gebruikt.
In 1811 is ze weer als graanmolen in gebruik genomen en tijdens de
Eerste Wereldoorlog was er een combinatie van graanmolen en houtzagerij’ (Verslag Stichting 1952-1976). De molen deed dienst tot 1955.
De Stichting kocht de molen in 1974 van de erven Laudy. De restauratie en verbouwing van het huis en de molen werden gedaan door
architectenbureau ir. Ramakers-Walschot en bouw- en aannemingsmaatschappij Vic Laudy (1974-1980). Voor deze restauratie en verbouwing stelden ook nu weer gemeente, provincie en rijk subsidies
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beschikbaar. In april 1976 werd het molengedeelte inclusief het gerestaureerde waterrad door burgemeester J. Tonnaer officieel in gebruik
gesteld. Bij deze gelegenheid vond ook via een huurovereenkomst
de overdracht van het hele molencomplex plaats aan de meubelfirma
Danmill bv. (1977).
In 1980 kwam er een nieuwe huurovereenkomst tot stand met de fa.
Heineken en de onderhuurders de heer en mevrouw Hodzelmans, die
in de molen een specialiteitenrestaurant begonnen onder de naam
“Le Caribou”. Ook in latere jaren waren er regelmatig verbouwingsen restauratiewerkzaamheden. Na een heftige onweersbui in 1983
moest het molenrad hersteld worden. De restauratie begon in 1994
en in 1998 werd het specifieke molengedeelte in gebruik genomen
door het Bureau voor Aangepaste Technologie (BAT). Het molenrad
draait 24 uur per dag voor het opwekken van elektriciteit (met een
capaciteit voor zo’n 25 huishoudens) maar het malen van graan blijft
mogelijk.
Na sluiting van restaurant “Le Caribou” startten de partners Ricky
Berendsen en Ton van Beek hun brasserie-restaurant “De Ophovenermolen” (1996). Hun opvolgers waren de gebroeders Van Mil
(ca. 2008) en vanaf 2011 tot 2016 Remco en Debbie Oude Tijdhof
(“De Ophovener Molen net ff angesj”). De nieuwe uitbater is Arthur
Rooden met zijn brasserie “Buitenplaats De Vief Heringe”.
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GRUIZENSTRAAT 7 en 9 rijksmonumenten
Deze vakwerkhuizen zijn door de gemeente Sittard in 1975 voor een
symbolisch bedrag aan de Stichting overgedragen. Op een van de
bovendorpels staat het jaartal ‘Anno Domini 1593’. ‘De slechte staat
van de woningen alsmede de ligging in het pas gereedgekomen
winkelcentrum “Den Tempel” waren voor het bestuur reden om bij
het Ministerie nadrukkelijk op restauratie aan te dringen. Met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd overeenstemming bereikt over
het restauratieplan, opgesteld door architecten- en ingenieursbureau
Ramakers-Walschot’ (Verslag Stichting 1952 – 1976).
Beide panden werden na de restauratie verhuurd aan de Nederlands
Hervormde Gemeente in Sittard. In 1979 werd een overdekte verbindingsgang gerealiseerd met het kerkgebouw. Later, in 1991, verkocht
de Stichting de panden aan de Hervormde Gemeente. Daarbij is
vastgelegd dat in geval van vervreemding van de woningen door de
protestantse gemeente de Stichting het voorkeursrecht van koop
heeft.
Sinds enkele jaren is op de begane grond restaurant “Bie ’t Gruuzekirkske” gevestigd en op de verdieping architectenbureau Joost
Pennings, ontwerper van de eigentijdse ‘reversibele’ aanbouw die de
verbinding vormt tussen het kerkje en het restaurant.
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DEN TEMPEL, Gruizenstraat 27
rijksmonument
Voormalige stadsboerderij annex brouwerij. ‘Deze boerderij binnen de
wallen is gebouwd van baksteen en voorzien van een krulgevel. De
aanwezigheid van een inrijpoort aan de voorzijde is een aanwijzing
dat het gebouw niet alleen als woonhuis, maar ook als bedrijfsruimte
werd gebruikt. De inrijpoort verleent toegang tot de omsloten binnenplaats van de boerderij, waaromheen woonhuis, stallen en bergplaatsen zijn gegroepeerd’ (Verslag Stichting 1952-1976).
In april 1974 heeft de gemeente Sittard Den Tempel overgedragen
aan de Stichting. Dankzij een ACW-subsidie kon op 1 maart 1975 een
begin worden gemaakt met de restauratie, die werd uitgevoerd door
architectenbureau Sigmond bv en aannemer Marcel Muyres bv. Ook
door subsidies van rijk, provincie en gemeente kon de restauratie in
maart 1976 worden afgerond.
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Terwijl de functie van het Kritzraedthuis als expositieruimte voor
moderne beeldende kunst behouden bleef, werd voorgesteld om
Den Tempel in te richten als gemeentelijk museum met enerzijds een
vaste collectie, die betrekking had op alle facetten van de geschiedenis van Sittard en omgeving, en anderzijds ruimte voor wisselende
exposities met een historisch en educatief karakter. Het gemeentebestuur was met deze bestemming en opzet akkoord gegaan. In
1977 werd het museum geopend en het gebouw verhuurd aan de
gemeente.
In 1988 heeft de Stichting Den Tempel aan de Gemeente verkocht
en in 1993 verhuisde het historisch museum naar het Kritzraedthuis.
Sindsdien heeft Den Tempel een horecabestemming en tegenwoordig is hier gevestigd restaurant “The Duchess”.
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HELSTRAAT 27 en 29 rijksmonument
‘Dit dubbelpand is gebouwd in 1627 zoals de ankers duidelijk aangeven. De originele Maaslandse ingangsdeur bestaat uit een segmentboogkozijn van Naamse steen met bovenlicht, waaruit het oorspronkelijke fraaie houten raamwerk is verdwenen en vervangen door een
rechthoekig kozijn met glasruit’ (Verslag Stichting 1952-1976).
Helstraat 27 is in 1974 door de Stichting gekocht van de familie Durlinger en Helstraat 29 in 1980 van mr. H. Dobbelstein. In dat jaar 1980
begon ook de restauratie-/rehabilitatieprocedure onder leiding van
architectenbureau ir. H. Palmen. Deze verliep moeizaam vanwege
een verschil van mening tussen het gemeentebestuur en de Stichting
over de bestemming van de panden. De gemeente hield vast aan
de bestemming ‘wonen’, terwijl de Stichting de bestemming wilde
uitbreiden naar ‘winkel en kantoor’.
Uiteindelijk is het pand verkocht aan Ton van den Bergh uit Sittard. Er
werd een vergunning verleend voor 3 wooneenheden - oorspronkelijk waren het 2 woningen (1990). Het plan werd uiteindelijk gerealiseerd door architect Ton van den Bergh uit Heerlen en aannemer Wim
Diederen uit Sittard.
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VAKWERKHUIS Tudderenderweg 145
gemeentelijk monument
Dit vakwerkpand kocht de Stichting in 2004 van de Stichting Stadbroek In Ontwikkeling. Het huisje is waarschijnlijk gebouwd tussen
1776 en 1799 en dus ruim 200 jaar oud. Het is een gaaf voorbeeld van
een landarbeidershuisje en een getuigenis van de agrarische geschiedenis van Stadbroek, waar tal van landarbeiders werkten in nabijgelegen grotere hoeves.
Het vakwerkhuis had een woongedeelte, bestaande uit 2 verdiepingen, en een stalgedeelte. Volgens de volkstelling van 1799 woonden
Gerard Schroers (Schreurs) en zijn familie, bestaande uit 5 volwassenen en 4 kinderen in dit huis. Hij was kennelijk de eerste eigenaar.
Pierre Daelmans was de laatste bewoner/eigenaar.
De restauratie en de verbouwing tot 2 woningen werd uitgevoerd
door Albertz-Hendrix Architecten en Aannemersbedrijf Drijvers. Het
huisje is begin 2004 aangewezen als gemeentelijk monument. Na
afronding van de restauratie is zowel de voor- als ook de achterwoning particulier verhuurd.
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In 2017 bestaat de Stichting Jacob Kritzraedt in Sittard 65 jaar maar
ondanks deze pensioengerechtigde leeftijd is er nog evenveel reden
om ons in te blijven zetten voor ons erfgoed als in 1952.
Vanaf dat jaar zet de Stichting Jacob Kritzraedt zich in om een breder
publiek bewust te maken van het belang van het plaatselijk en regionaal erfgoed en met name van de architectonisch of historisch belangrijke gebouwen van Sittard en omgeving. Dit is als zodanig ook in de
statuten vastgelegd. Daartoe koopt de Stichting onder meer bedreigde panden aan, restaureert ze en verhuurt ze vervolgens. Ook volgt
de Stichting met een kritisch oog de ontwikkelingen die het cultuurhistorisch erfgoed van Sittard en omgeving betreffen.
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