
als de klok 
luidt 

zit een engel 
in het 

zolderkamertje

binnenkomertje

In het stadshart van Weert, op de hoek 
Korenmarkt/Schoolstraat, ligt een 

markant rijksmonument, waarover 
eigenlijk niet zo heel veel bekend is. 

Het pand dateert uit eind zeventiende 
eeuw en staat bekend als ‘De Engel’, 
omdat het zich vroeger onder deze 
naam ontpopte tot het bekendste 

hotel van Weert. Het gebouw draagt 
nog altijd deze naam, maar biedt 

tegenwoordig onderdak aan vijftien 
huurappartementen. 

Bas Hakkenberg (32) is een van 
de trotse bewoners; hij huurt een 

appartement in de nok van het pand.

Het is vrijwel zeker dat Henricus Theodorus Bisterveldt (1651-1723), 
sinds 1680 pastoor en later landdeken van Weert, vlak voor de eeuw-
wisseling opdracht heeft gegeven voor de bouw van het hoekpand op 
de Korenmarkt, bij de St. Martinuskerk. Waarschijnlijk als woonhuis. In 
ieder geval staat vast dat het gebouw in 1740 al dienst deed als her-
berg met brouwerij en gerund werd door Pier Jan Gubbels. Uit diverse 
oude stukken blijkt dat de gasten door de jaren heen een gerenom-
meerd (en soms zelfs koninklijk) gezelschap vormen. Veel hoge pieten 
hebben in ‘De Engel’ gedronken, gegeten en geslapen.

gezelligheid
Hoewel Weert nooit een grote stad is geweest, staat deze centraal 
gelegen plaats van oudsher al bekend om haar gezelligheid. De 

stad kent van vroeger uit een bloeiend sociëteitsleven, dat veelal 
plaatsvindt in enkele hotels, waaronder het prominente stadsho-
tel ‘De Engel’. Vooral de bevlogen exploitatie van familie Joosten 
schijnt op veel mensen indruk te hebben gemaakt.

In het etablissement - dat zelfs beschikt over een terrasje - wor-
den talloze bals, vergaderingen en lezingen gehouden. Het café-
restaurant is erg in trek bij welgestelde burgers en doet jarenlang 
dienst als thuisbasis van sociëteit De Club. De danszaal is populair 
bij de jeugd en ouders van leerlingen van het pensionaat St. Louis 
(1850 - 1973) brengen geregeld de nacht door in het aan de over-
zijde gelegen hotel.



In 1930 wordt in een nieuw gebouw op de binnenplaats van het 
hotel, dat op dat moment eigendom is van de gebroeders Mee-
wis, bioscoop Scala gebouwd met een capaciteit voor maar liefst 
420 zitplaatsen. Dertig jaar later verkopen de broers het pand 
aan Maes Brouwerij uit Stramproy, die op haar beurt later weer in 
handen valt van Cristal Alken.

lange tijd dichtgetimmerd
Het inmiddels voormalig hotel blijft lange tijd dichtgetimmerd en 
het vervallen pand wacht geduldig op een nieuwe bestemming. 
Pas na sluiting van de Scala (1984) neemt de eigenaar initiatief om 
het volledige pand op te knappen. In 1985 wordt ‘De Engel’ gron-
dig gerestaureerd en verbouwd tot wooncomplex met vijftien 
huurappartementen. De belangstelling voor het oude, imposante 
pand blijkt nog altijd groot. Tijdens de verbouwing melden zich 
reeds meer dan honderd mensen die er graag willen wonen. 

Zoals meestal is niet iedereen blij met de nieuwe plannen. Som-
mige inwoners vinden het een probleem dat een aantal aanslui-
tende panden in de Schoolstraat voor de verbouwing gesloopt 
moeten worden. En ook het plaatsen van vier - in tegenstelling 
tot de oorspronkelijk drie - dakkapellen stuit op veel kritiek.

het zolderkamertje
Bas is juist erg blij met dit extra venster in “zijn zolderkamertje”. 
De rasechte Weertenaar woont nu, na diverse voorgangers, iets 
langer dan een half jaar in het appartement dat hij huurt van Wo-
nen Limburg. “Voor de bezichtiging had ik echt een vooroordeel, 
verwachtte niet veel van deze ruimte in de nok van het oude 
hotel”, vertelt hij. “Maar toen ik binnenstapte draaide dat gevoel 
meteen 180 graden. Ik vind het hier helemaal geweldig.”

Hij wijst op enkele authentieke elementen die hij enorm waar-
deert. “Die immense houten (stut)balken en hoge nokramen 
geven de woonkamer een karakteristieke uitstraling en de vide 
vind ik super; daar ben ik zo blij mee. Niets aan de indeling is ste-
reotype.” En dat weet deze creatieveling - Bas is bloemist/stylist 
- absoluut op waarde te schatten. Door het kleurgebruik en de 
woonstijl speelt hij met de componenten van het appartement, 
combineert het oude met het nieuwe tot een sfeervol geheel.

Het is niet duidelijk of Bas’ woonkamer en keuken vroeger deel 
uitmaakten van hotelkamers, de woning telt wel een aantal 
kleinere afsluitbare ruimten (meer dan gemiddeld). De vide in 
de kamer en het stokoude takelwiel buiten (onder de dakrand, 

boven het luik in de Schoolstraat) doen vermoeden dat een 
deel van het appartement opslagruimte/zolder van het hotel 
is geweest.

Opmerkelijk is dat, met name op de verdieping, de ramen recht 
ogen, terwijl de afwerking van de kozijnen aan de linker- en rech-
terkant een behoorlijk verschil vertonen. Een gevolg van de tand 
des tijds?

oude kenmerken
Binnen in zowel de woning als het trappenhuis zijn verder niet 
zoveel oude kenmerken te ontdekken. Het exterieur van het 
pand vertelt echter wel wat over de geschiedenis. De architec-
tuur is typerend voor de bouwperiode: Maaslandse renaissance. 
Dit is onder meer te zien aan de verdeling van de gevel met pilas-
ters, de waterlijsten (de horizontaal lopende mergelstenen lijsten 
ter hoogte van de verdiepingsvloer) en het fries (de band vlak 
onder de goot).

Bijzonder zijn ook de historische vensters, oorspronkelijke kruis-
vensters waar later de middenstijlen zijn uit gehaald. De bo-
genparen in het metselwerk boven de vensters verwijzen hier 
bijvoorbeeld naar. Op de eerste verdieping zijn de vensteromlijs-
tingen van mergel, op de begane grond van wat in België ‘maas-
kalksteen’ genoemd wordt en in Nederland ‘Naamse steen’. De 
vensteromlijstingen op de begane grond vertonen bovendien 
merkwaardige afwijkingen in pro� el en dichtgestopte gaten 
(die� jzers), wat verklapt dat de blokken ooit van positie zijn ver-
anderd; waarschijnlijk omdat de vensteropeningen vergroot zijn.

Op oude foto’s is tevens te zien dat in de derde travee vanaf de 
hoek gerekend een balkon het pand veel allure geeft. Ergens na 
het midden van de twintigste eeuw is deze kleine uitbouw in ijl-
tempo verloren gegaan. Gelukkig krijgt ‘De Engel’ nu weer alle 
aandacht die het verdient. Zo is vorig jaar het natuursteenwerk 
nog gerestaureerd.

De bewoners zijn blij dat het appartementencomplex goed on-
derhouden wordt. Bas is altijd verkikkerd geweest op zijn stad, 
heeft nooit het verlangen gehad om weg te trekken naar grote-
re steden. “Ik vind het juist heel prettig wonen in een betrokken, 
vertrouwde omgeving en zit nu midden in het hart van Weert, 
in een pand met een rijke geschiedenis.” En niet zomaar in een 
geijkte � at, maar in een woning die perfect bij hem past. We 
mogen gerust veronderstellen dat Bas een mooie tijd tegemoet 
aan de Korenmarkt. 

‘Het inmiddels 
voormalig hotel 
blijft lange tijd 
dichtgetimmerd 
en het vervallen 
pand wacht 
geduldig op 
een nieuwe 
bestemming’

binnenkomertje
Medio 1900 - 1950 is de Korenmarkt een populaire 

trekpleister met twee bloeiende hotels die 
godsdienstige namen hebben: hotel ‘De Engel’ en 
hotel ‘De Vesper’ (tegenwoordig Chinees Indisch 

Restaurant China). Aan de andere kant van de kerk, 
op de hoek Markt/Maasstraat, ligt in die tijd ook 

nog hotel ‘De Hemel’.
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